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Rakovszky Zsuzsa

EGY Ný A KñRTEREMBýL
3*
De hÀt mi¢rt? ¹r´kk¢ ez jÀrt bennem: mi¢rt?
MÀig sem tudom, hova t¡ntett¢k el
a f¢rjem¢k, mire a kÂrhÀzbÂl kij´ttem,
a kisÀgyat, a t´bbit... de hÀt ott volt elûttem
a friss tap¢ta a kisszobÀban... Az ¢tel
hetekig nem maradt meg bennem. A geszteny¢k
a t¢ren ¢pp virÀgba borultak ä azt rem¢ltem,
ott alattuk tolom majd... AnyÀm a BibliÀt
rakta ´r´kk¢ a kezem ¡gy¢be,
folyton azt hajtogatta, sosem tudjuk, miv¢gre
t´rt¢nik az, ami, hogy mi c¢lja van... de hÀt
hogy lenne ennek ¢s mi c¢lja, nem, ¢n nem ¢rtem,
aprÂ, t´k¢letes kezek-lÀbak, s´t¢t szem ä
hÀny hÂnap, mÁg meg¢p¡l, aztÀn a f´ld beissza,
mintha sosem lett volna... Mi¢rt kell egy parÀnyi
elkÁnzott aggastyÀn-arcnak felszÁnre szÀllni
a nincsbûl? csak az¢rt, hogy s¡llyedjen Ãjra vissza
azonnal, ¢s hogy engem most mÀr holtig kis¢rtsen?
ApÀm, û az idûvel vigasztalt ä ez az¢rt
f¢lig-meddig igaz volt, f¢l ¢v, s mÀr nem eredt el
minden szÂra a k´nnyem, pontban hajnali hÀrom
Ârakor nem l´k´tt ki minden ¢jjel az Àlom,
hogy aztÀn hajnalig csak bÀmuljam meredten,
hogy feh¢r¡l ki v¢gtelen lassan az ¢g
v¢ralÀfutÀs-szÁne, hogy hamvad ki az ´sszes
m¢g villanyf¢nyes ablak, ¢s mÀr f´l se riadtam,
j¢ghideg verÁt¢kben tapogatva a villany
gombja utÀn, hogy lÀssam, amit a karjaimban
szorÁtok, az a sÁkos valami, csak a paplan
sarka, s nem, mint ahogy hittem, egy kis halott test.

* A ciklus elsû ¢s mÀsodik r¢sze a Holmi 1992. jÃliusi szÀmÀban jelent meg.
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Lassank¢nt tudtam Ãjra enni, aludni ä jÂl van,
minden elmÃlik egyszer, de hogy mindezt a sok kÁnt
ä el¢g n¢zni a t¢v¢t: az Ãttestre folyÂ v¢rt,
ki¢gett szobabelsût ä vagy akÀr az eg¢r¢t
a macska karma k´zt ä ezt menti, hogy leforog mind
nyom n¢lk¡l valami kozmikus lefolyÂban?
Most cs´nd van, ¢jszaka, b¢ke. A l¢t megint ¢p.
Nyirkos kis f¢ny tapad csapzott, cs´pp fejtetûre.
SzÀm szÀraz, mellcsÃcsombÂl a forrÂ gy´nges¢g
hullÀmokban rezeg sz¢t. Magas, felhûtlen ¢g,
a Hold mint sz¢tszaladt higany tonnÀnyi cs´ppje
¡li meg a B ¢p¡let tetûgerinc¢t.
çlmodtam-e, mikor Ãgy tünt, hogy a vilÀg csak
egy zÀrt gyufÀsdoboz: a szük, s´t¢t helyen
szüntelen recseg¢s ¢s ny¡zsg¢s, hajszÀlnyi lÀbak
kaparnak mindhiÀba, s a Hold kerek kivÀgat
az alacsony fed¢len, szemr¢s egy szenvtelen
kÁs¢rletezgetû, gonosz kivÀncsisÀgnak?

Kornis MihÀly

NAPK¹NYV (III)
T´rt¢net¡nk hûse
1
M¢g mindig nem jÂ, gondolta.
°s: àNem tudok Árni.Ê Ezt majd Ágy is k¢ne belevennem, ànem tudok ÁrniÊ, jÂ ironikusan, hogy elhiggy¢k, mÀr egyÀltalÀn nem sajnÀlom magam, jaj, csak siker¡lj´n jÂ
ironikusra! D¢l k´r¡l jÀrt, hetek Âta k´ny´rtelen kÀnikula, k¢nyszeres irodalmi buzgÂlkodÀs, de valami temetû. Holott ez a temetû, '92 Budapest ä hic Rhodus. IzzadsÀgÀban f¡rd´tt a Paulay Ede utca sarkÀn, ¢s egyebek mellett ¢pp azt nem tudta eld´nteni, begyalogoljon-e ebbe a zür´s mell¢kutcÀba, ami Ãj ´tlet volt, àaz Ãj ´tletekkel
pedig vigyÀzni kellÊ, vagy pedig felszÀlljon az elsû buszra, amelyik hazaviszi, kimenti
ebbûl a pokolbÂl.
De m¢g a t´k¢rûl is folyt a vÁz. àMit j´v´k folyton a falatka t´k´mmel!Ê ä csattant
fel magÀban k¢nyszeredetten ¢s Ázl¢stelen¡l, amit persze neh¢z volna egy müben valÂsan ÀbrÀzolni, hisz egyÀltalÀn csak Ãgy keveredtem ide, hogy az utolsÂ szeretûm micsoda novellacÁm! emlegette a CsirkefogÂt a maga sz¢p idej¢ben, mielûtt kitÀntorgott volna
G´r´gorszÀgba, hogy nyÁlt itten egy jÂ kis kajÀlda, nyaralni a mÀsik, Ãgynevezett stammsze-
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retûj¢vel, melyben SºLT CSIRKE ä RçNTOTT CSIRKE ä CSIRKET¹P¹RTYþ!
kaphatÂ, ÀmbÀr magam is kiszÃrtam mÀr a buszrÂl, àde f¢lt, hogy bezabÀlÊ. Most aztÀn
a sz¢lsûs¢gesen bÃs, ÀmbÀr ¢lveteg gusztÀlÀs befejezt¢vel, àÀh, nem is veszek semmit,
jobb ¢tteremben enniÊ, lend¡letesen rÀmutatott k¢t ordasnagy kirÀntott combra meg
egy mellre meg k¢t kÀposztÀval t´lt´tt paprikÀra meg egy termetes kovÀszos uborkÀra
¢s egy mosolygÂsra pirult serclire, az eg¢szet azonban hirtelen fordulattal becsomagoltatta a pÂkerarcÃ kiszolgÀlÂnûvel, àmi¢rt ne, vacsorÀra, ha hazasz¢deleg, szeg¢ny
ManyinakÊ, a gûz´lgû csomagot pedig aljas mÂdon rÀdobta az uszodai szatyra tetej¢re,
a vizes t´r¡lk´zûbe csavart cuccÀra, azzal mÀris gyer¡nk eb¢delni, irÀny a KÀdÀr-¢tkezde, KlauzÀl t¢r. NanÀ. D´gmeleg van, nem szabad pÀnikhangulatban fogni a hÃrok penget¢sihez, sz¢pen meg kell nyugodni, rozsdÀs marhap´rk´lt, kellemes k´rnyezet, hideg szÂda sat´bbi, nekemtudommikell. àCsak ne folyna a t´k´mrûl is a vÁz
ebben a pokolban!Ê
Az se lett jÂ, amit tegnap Árt.
Nem tudni, mi¢rt. àý legalÀbb nem tudta, fogalma se volt.Ê Rossz ÁrÂ.
DagÀlyos. àIntolerÀns bravÃrstiklik, monochrom, kÀntÀlÂ k¢nyszerkoloratÃra...Ê
JÂ a ritmus¢rz¢ke, no de ¢des istenem, mit ¢r vele ä prÂzÀban? Hamis, hazug stÁlusÃ
ÁrÂ vagyok, panaszolja dr. Sopy Albert, Magyar T¡l´k. RitkÀn siker¡l, de akkor Karl
Kraus-os ä mondotta rÂlam Berentei Alfonz, a nagydarab elm¢leti kritikus, amikor
m¢g Ártam. AztÀn van ez a furcsa kritikussrÀc is, aki kifejezetten ellenem Ár, repesve a
bukÀsomra vÀr. Az titokban ÁrÂ. Van itt mindenf¢le fajta meg forma ellenem, azt viszont m¢g a sajÀt szerkesztûje se tudja megmondani, hogy k¢ne. àDrÀmÀra jÂ, de a
prÂzÀt û se tudja. PrÂzÀt senki se tudja, az egy delikÀt, mint Ama Ernû mondanÀ. MagÀngyehenna.Ê
Mi¢rt nem jÂ az, amit Ár?
Vagy jÂ?
àKi k¢ne menni a temetûbûl most mÀr.
Csak most j´tt be a HalÀl-t¢ma. K¡ldjem ki mÀris?
Nem merem... V¢gre Árok. Ha szart is.
Bemenjek?Ê
çllt a sarkon sz¢gyenkezve, kez¢ben a gûz´lgû szatyor. De mint aki ¢pp csak megtorpant. Hogy is hÁvtÀk ezt a kicsi utcÀt a mÃltban... De mÀr vagy hÀny perce! Mert
ki volt Árva a falon, hogy Paulay Ede, ¢s ez a buta n¢v megszÃrta a szÁv¢t. Mivel r¢gesr¢g ez volt a Szerecsen utca is, ha nem t¢vedek, a K¢tszerecsen, s az apÀm emlegette
ezt ÀhÁtattal, vagy valami hasonlÂ hÁres utca. A KazÀr. Vagy a Laudon! A Paulayban
volt Apa leg¢nylakÀsa a hÀborÃ elûtt ¢vtizedekig, ¢s talÀn az û sz¡leinek az ¡zlete is
itt volt... Vagy az a KazÀr? Nem eml¢kezett pontosan, restellte, hogy mindent ´sszekever. De mÀr nincs kit k¢rdezni. Meghaltak. De kezdetben itt laktak mindannyian...
ZsidÂk utcÀja. GettÂnegyed.
Nem tudta, bemenjen-e. àNem megyek be az utcÀtokba...Ê Az AndrÀssy Ãt fel¢ siett¢ben azonban megtorpant, sarkon fordult, visszalopÂdzott, aztÀn csak nyÃjtogatta
a nyakÀt bÀvÀn a sarkon hosszan, a jelzûlÀmpÀba kapaszkodva kukucskÀlt a Paulay
Ede s´t¢t belseje fel¢. K¢t percig is Àllt ott, vagy k¢t pillanatig, ezt azutÀn k¢sûbb sehogy
sem tudta felid¢zni, de...
(...
...)
Azon vette ¢szre magÀt, mÀr befel¢ s¢tÀl.
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Szük, jelent¢ktelen, kopott Ãt. De benne lenni mÀris jobb, sokkal jobb, szinte felszabadulÀs ahhoz k¢pest, ahogyan az im¢nt kÁnlÂdva latolgatta, megtegye-e ezt, vagyis
amit nem szokott, àvÀltoztassunk programotÊ, illetve a szokÀsos inger¡lt büntudattal
m¢gis felugorjak inkÀbb a buszra... àAmivel nem is a KÀdÀrhoz, hanem pinaboltba
rohann¢k!Ê Ezt a gondolatot azonnal sebesen f¢lretolta, valÂsÀggal eltaszÁtotta magÀtÂl, ¢s berohant a legk´zelebb esû kapu alÀ. Valami omlad¢kos, ´reg hÀz. Szük bejÀrÂ,
kukÀkban rothadÂ szem¢t. S´t¢t volt. àAmire szÀmÁtottam.Ê A cseppnyi udvart mocsokfekete tüzfal szelte kett¢, r¡csk´s, pen¢sztûl hÀlyogos. Elûtte hajlott hÀtÃ porolÂ,
akÀr valami bÀcsi, nagy idûk tanÃja. Elaggott.
àItt laktak. Vagyis itt laktam. HÀt persze. Eml¢kszem.Ê
K´rbebÀmult a klinkert¢glÀs ¢p¡let kopott sÀrga f¢lgangjÀn a d¢lelûtti csendben.
A szokÀsos, alattomosan szivÀrgÂ rÀdiÂzene. HÀborÃ elûtt is volt. Mindig van, aztÀn a
k¢sz¡l¢ket egy sz¢p napon a sarokba rÃgjÀk. °szrevette a folyosÂ v¢gi ajtÂ el¢ d´nt´tt,
z´ld gyerekbiciklit, meg az eg¢sz napra ¢gve felejtett poros villanyk´rt¢t a fordulÂban,
a falbÂl kiÀllÂ, gyanÃs, f´ldelt drÂtokat a hÀtsÂ l¢pcsû f´l´tt, meg a koszos horgolt f¡gg´nyt az ablakokon. Mindent. A p´rk´ltszagot... Cs´nd. Sokan megint itthon ¢lnek.
àSemmi k¡l´n´s. MegÁrhatatlan. ögy ismerem, hogy hÀnyni tudn¢k tûle!Ê Az egyforma f¢nyek, amiket megÀtkoztam hajdan. F¢ls´t¢t. UnÀsig szÀmolt reped¢sek a falban.
A halÀlf¢lelmetek savanyÃ szaga. A liftaknÀban lengedezû pÂkszÀlak!
Kifel¢ rohanvÀst gy¢r, seszÁnü hajÃ, aktatÀskÀs f¢rfiba ¡tk´z´tt, s ugyanebben a pillanatban lÀtta meg a l¢pcsûhÀzi fal k¡l´n´s mintÀzatÀt: mintha valaki egyszer a kapualjban prÂbÀlta volna ki a g¢ppisztolyÀt... àMeg tudnÀ mondani, k¢rem sz¢pen, itt harcok voltak? Ide lûttek?Ê ä k¢rdezte a bolond TÀbor a f´ldszinti lakÀsÀbÂl ¢pp tÀvozni
k¢sz¡lû satnya embertûl, amolyan gÀzÂra-leolvasÂ k¡llemütûl, aki robbanÀsszerüen
jelentkezû ellenszenv¢t pompÀsan fegyelmezve a kulcscsomÂjÀt is akkurÀtusan ´szszegombolta ¢s zsebre vÀgta, mielûtt vÀlaszolt volna ä t´rt¢net¡nk hûse zavarÀban eg¢szen k´zel hajolt a falhoz, rajta a kis horpadÀsokat szeml¢lte nagy gonddal, egyiketmÀsikat a mutatÂujjÀval meg is cirÂgatta, mialatt a vÀlaszra vÀrt ä, àNem, uram, nem
nagyon hinn¢m, hogy ide bÀrkik lûttek volnaÊ, mondotta v¢g¡l a gÀzÂra-leolvasÂ meglehetûsen megfontoltan, à...talÀn a fal enyvez¢se okozhatja, esetlegÊ, folytatta ajkbiggyesztve, hÀtraf¢s¡lt hajjal, ¢s meg kell mondani, bÀr kifel¢ tartott mÀr, alaposan
szem¡gyre vette a k¢rdezût. àHiszen '56-ra gondoltam...!Ê ä gondolta a hebehurgya
ÁrÂ, ¢s a tÀvozÂnak csaknem utÀnakiÀltotta: àDe lehet '44 is, az igaz, bazmeg, mÀr ¢rtem, mire c¢lzol!Ê AztÀn m¢gsem szÂltam semmit ä szerencs¢re ä, inkÀbb izgÀgÀn kisietett a kapun, majd gondolkodÀs n¢lk¡l Àtrohant a k´vetkezû hÀzba.
Ugyanaz: udvartalan udvar, k¢tszer n¢gy m¢ter, annyi se, rettegû s´t¢ts¢g, a l¢pcsûhÀzbÂl egyenesen a tüzfalra nyÁlÂ lengûajtÂ. No igen, a harmadikon meg a Herpai¢k! Felszaladt az elsûre, ism¢t bekukkantott a f¡ggûfolyosÂra, de Ãjra csak a meleg
kosz meg a f¡stszagÃ, sÀrgÀllÂ csipk¢k a gangra nyÁlÂ ablakokon, ¢s a csel¢dl¢pcsûn
¢gve felejtett villanyk´rte. çlldogÀlt. àTÀbor Ãr ezzel a t¡sszent¢si ingerre eml¢keztetû
visszaeml¢kez¢si iz¢j¢vel, ami mÀr a MÀrtÁrok Eml¢khelye elûtt, az Ãgynevezett Kozma utcai temetûben is fell¢pett nÀla nemr¢giben, csak menthetetlen kÁv¡lÀllÀsÀnak adja tanÃjel¢t. KÁvÀncsisÀga ostoba ¢s felszÁnes. Alja n¢z¢s. Indiszkr¢t.Ê Gyorsan le akart szaladni a l¢pcsûn, Àm
ekkor a f¢lemeleti l¢pcsûfordulÂban v¢letlen a lÀbam alÀ pillantottam.
àA kÁgyÂ!Ê
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A fordulÂ padlÂmintÀja: meanderes keretben madÀrtestü, kÁgyÂfejü Àllat sziszeg ä
az ´r´kl¢t S alakjÀba g´rbedûn! De a hÀrom kazetta k´z¡l a k´z¢psû csemp¢n, bÀr
ugyanez a kÁgyÂzÂ forma volt lÀthatÂ, a test mÀr egy¢rtelmüen hattyÃi, a fej pedig
madÀrfej, csûr¢ben kÁgyÂnyelv nem sziszeg. E hattyÃ a sz¢p, dombos szÀrnyÀt csattogtatja. A kÁgyÂmadÀr viszont, az elsû meg az utolsÂ kockÀban, noha rikoltozik, csak
¡l, szÀrnymoccanatlan. Mi¢rt? à...Egyszer, '78 v¢g¢n, amikor a legkÁnosabb volt Ariadn¢val az ¢let, vÀratlan felmer¡lt bennem egy eltemetett eml¢kk¢p, szÁnhely a f¡rdûszobÀnk, '56 utÀn lehet¡nk nem sokkal, vagy m¢g elûtte? ¢s Apa sebbel-lobbal haza¢rkezik, azonnal k´vessem, a f¡rdûszobÀba megy¡nk, izgatottan kis feh¢r zacskÂt
rÀncigÀl elû a bûrkabÀtja zseb¢bûl, azt mondja, hogy a VarÀzsboltbÂl j´n, egy pillanatra t´k elhiszem, de volt ilyen nevü ¡zlet akkoriban, talÀn az Esk¡ Ãton volt, Âvatosan kitesz a mosdÂkagylÂ perem¢re ´t-hat aprÂ feh¢r tojÀst, nem ¢rtem, de felfogom
a jelentûs¢g¢t, sikoltani szeretn¢k izgalmamban, holott ez m¢g semmi, k¢sûbb egyszer
csak a tojÀsok f¡st´l´gni kezdenek, sz¡rk¢n f¡st´l´gnek, erûs-v¢kony csÁkokat f¡st´lnek bele a levegûbe, jÂ b¡d´set f¡st´lnek, talÀn sziszegnek is, ¢s lassan feh¢r hamuvÀ
lesznek, ilyen hamukÁgyÂkkÀ, legalÀbbis meg vagyok gyûzûdve rÂla, ezek kÁgyÂk, tojÀsbÂl lett kÁgyÂk, ÀtvÀltozÀs t´rt¢nt, de az is lehet, hogy csak Àlmodtam az eg¢szet, ¢s
nem tudom, mi¢rt nem tudom elfelejteni, n¢ha hozzÀ szoktam lÀtni, hogy az apÀm
gyÃjtotta meg ûket gyufÀval? ä vagy meggyÃjtott egyet, s ¢n gyÃjtottam meg a t´bbit? ä, n¢ha meg azt, hogy nem lett volna szabad egyszerre meggyÃjtanom mindet,
m¢gis meggyÃjtottam, titokban, a hÀtuk m´g´tt ä huss! ä el¢gettem a tojÀsokat, aztÀn
¢szre se vett¢k, de hÀt az apÀm nekem vette, mi¢rt vette, k¢rtem rÀ, vegyen valamit a
VarÀzsboltban, mint egyszer kaptam mÀr VÁzicsodÀt is, ami szÁnesen sziporkÀzva kinyÁlik, virÀgozz¢k szÀzezer virÀg, de a tojÀsokat m¢rt cipelte volna a f¡rdûszobÀba? ha
nem gyÃjtja meg? ¢s azÂta is, sz¡rk¡leti szorongÀsban vagy hajnali felriadÀsban, vagy
amikor egyszer m¢lyen leszÁvtam magam a R´hmer hintasz¢k¢ben '78-ban, ¢s j´ttek
a r¢gi hangulatok ä j´tt, j´tt, f¡st´lg´tt a feh¢rsz¡rke f¢reg, de nem is ez a l¢nyeg...Ê
çm a l¢nyeg hogy mi volna, azt nem tudta. Felr¢mlett, hogy midûn bej´tt a hÀzba,
mindjÀrt a k¡sz´b elûtt, k´z¢pen, egy denev¢rt ÀbrÀzolÂ csemp¢re l¢pett. AztÀn beljebb is volt m¢g kettû... Milyen hÀz ez? Izgatott lett, zÃgott a feje, a szÁve is verdesett
nagyon, akÀrha zsÃfolt stadionban, f¡lsiketÁtû zajban tÀpÀszkodna a f´ldrûl, ¢pp a lelÀtÂ ´sszeomlÀsa utÀn, vagy mintha zacskÂt durrantottak volna el a f¡l¢n¢l. Ezt a sikolyszerü felriadÀst egy¢bk¢nt az utÂbbi idûben gyakorta, Ãton-Ãtf¢len ¢rzi. Mi¢rt?
M¢g egy darabig n¢zte a kûpadlÂn a kÁgyÂt. A kÁgyÂmadarat.
Egy idû utÀn az apja anyja, Mama jutott az esz¢be a k¢prûl. Akihez ÂvodÀskorÀban
hurcoltÀk lÀtogatÂba, errefel¢, ugyanilyen l¢pcsûhÀzba. Meg a sok mese. Ebbe? Nagyon hasonlÂba. àCsoszogunk felfel¢ a l¢pcsûn, bambulok a lÀbam alÀ ä ne csoszogj! ä,
¢s ott is ilyen k¢pek.Ê Vagy nem? N¢ha eg¢sz napra rÀbÁztÀk a MamÀra. Sürün r¢vedezett a MamÀn mostanÀban... Regina. A rekedt ´regasszony. Mint egy bagoly. àIlyesmi.Ê
A titok, ûsz konttyal. Egy r¢gi halott. àBiztosan û volt, aki utolsÂ lejegyzett Àlmomban
megsz¢gyenÁtette az alÀzatos szolgÀt, aki az apÀm volt...Ê, à...de minderrûl k¢sûbb, ha
a nagy kompozÁciÂt l¢trehozom!Ê ä gondolta a bolond TÀbor ä àha kiboltÁvezemÊ, àszÂval mindenesetre azt mÀr lÀtni, hogy csak a lejegyzett ÀlmaimbÂl csinos k´tetet lehetne
l¢trehozni, TÀbor BreviÀrium, Officina K´nyvek, aranyszeg¢lyü mohaz´ld k´tetecsk¢k...Ê ä ¢s
ebbûl a hÀzbÂl is kisietett.
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F¡rge l¢ptein az utcÀn se tudott lassÁtani most mÀr, loholt, ahogy szokott, kezemben
a ronda fekete ÃszÂszatyor, tetej¢n a gûz´l´gve csipogÂ rÀntottcsirke-darabokkal, s
ami gyakorta megesett vele, gyaloglÀs k´zepette meglepte az Àlom. Futva merengett,
ami ¢letmentû szokÀsa k¡l´nben kiselemista kora Âta, aztÀn idûben haza¢rj, Buksi,
lÀtszÂlag ´sszef¡gg¢stelen¡l, akÀr az apja, az is mindig az utcÀn, kantÀros nadrÀgos
kis zsidÂ gyerek, ahogy ezt Ãjra mondani merik, gyür´tt matrÂzblÃzban vasÀrnap karikÀt kerget bottal, lobog utÀna a sapkaszalagja, kucorgÂ zsidÂvilÀg, bolt bolt hÀtÀn,
poloskÀs kÂcerÀjok, ¢s szombaton minden zÀrva, de annyit g¡rc´lt a Pista, hallatlan
szorgalmas volt, ¢s olyan jÂl tanult a kereskedelmibe, hogy hamar ¡zletet nyithatott,
szûrm¢s lett, ¢s felt´rt, k¢sûbb imÀdott ¢desanyÀmra valÂ tekintettel k¡l´n leg¢nylakÀst tartottam fenn itt, nem kis p¢nz¢rt, mivel agg atyÀd akkortÀjt k¢rleksz¢pen nagystÁlü, mondain ¢letet ¢lt! dicsekedett a forrÂ tenyerü bûrkabÀtos anyagbeszerzû ¢s lecsÃszott egzisztencia, ha n¢ha k¢zen fogva erre haladtunk el, s ¢n szÁvesebben lec´vekeltem volna a sarki Nyanya ¢tterem kirakati akvÀriumÀnak egymÀson tolongÂ, halÀlra Át¢lt pontyainÀl, mivel sejtettem, hogy ezek a halak is, mint a zsidÂk '44-ben a
gettÂban, csak ezek m¢g naivan itt tolongnak a bubor¢kos l¢legeztetû k´r¡l, ¢s nem
sejtik a sorsuk, f¢nylik a f¢mes pikkely¡k, szeg¢nyek nem tudjÀk, hogy a vend¢g csak
csettint, ¢s a fûpinc¢r majd ilyen iz¢vel kihalÀssza, rocskÀval, mindenki szeme lÀttÀra
cipelik be a konyhÀra, bÀrddal jÂl fejbe suhintjÀk, aztÀn ¢les k¢ssel nyissz! a fej¢t, ¢s a
kukta ledobja ilyen buhenvaldi macskÀknak, mert itt a hÀborÃban is folyamatosan ´ltek, eg¢sz hÀzakat levez¢nyeltek a hideg udvarra ÀllÁtÂlag, ¢s g¢ppisztollyal, de az
apÀm durvÀn elrÀngatott mindig, sietett, ¢s nem gyûzte kivÀrni, amÁg kin¢zem az akvÀriumot, hanem hogy ne legyen sÁrÀs, nekiÀllt mes¢lni a valamikori gazdagsÀgÀrÂl,
amikor m¢g à´nÀllÂÊ volt, Àruja is volt bûven, ¢s legendÀs ¡zleti hÁre, ugye, meg ezer
nûi, a Mama bonyolÁtotta a telefonokat, aki beles¡ket¡lt, mÁg a konyhai csapnÀl megsz¡lt, mert aznap este a nagyapÀd, volt szÁve hozzÀ, k¢pzeld, haza se j´tt a kÀv¢hÀzbÂl,
¢s az ´t¢ves Lili f¢ltestv¢rem eresztett vizet a faz¢kba, û hozta anyÀmnak a k¢st, mit
tudom ¢n, sz´rnyü volt, a Mama pedig nagy nehezen reggelre kitolt engem, de szeg¢nyke egy ¢letre elvesztette a hallÀsÀt, ¢s sose tanult meg szÀjrÂl olvasni, mÀs k¢rd¢s,
hogy amikor leg¢nykoromban a h´lgyik¢k ´r´kk¢, de megÀllÀs n¢lk¡l telefonÀlgattak
utÀnam, ha tehette, a Mama vette fel a kagylÂt, olyankor mindent ¢rtett, ne f¢lj, legjobb int¢zûm volt, szerettem is, ha csinÀlja, ¢s Apa az ilyen szÁnes dumÀval viszonylag
z´kkenûmentesen elcsÀbÁtott a kirakattÂl, mÀsk¡l´nben azonban nem szÁvesen besz¢lt
a zsidÂkrÂl, û mondta Ágy, àott laknak a zsidÂkÊ, s csak r´viden befele intett, ilyen henye-ideges csuklÂmozdulattal a templom m´g¢, ànem ¢rdekesÊ, elfordult, m¢g jÀrni
se szeretett arra, sz¢gyellte, de mit sz¢gyellt, a sz¡let¢s¢t, zsidÂnegyed, mekkora h¡lyes¢g ez, h¡lyes¢g, ezt a szÂt is ApÀtÂl tanultam, a jassztÂl Â Dedi n¢kem autÂ bunda smink
kell lÀss el engem sok szÀz kinccsel rÀadÀsul egy kis szvinggel k¢szp¢nzzel minden stimmel Â Dedi
n¢zd a dresszt mi testem fedi szebb mint Nelzon Edi ugye hogy nem leszel te skÂt, biztos Ágy akart
kit´rni a Szerecsen utcÀbÂl, a szagtalan p¢nzzel ¢s a modern magyarral, a D¢nes Oszi
dzsessztÀnc-kirÀly hollivudis magyar argÂjÀval, hogy kicsit rassz kicsit jassz de eg¢szbe v¢ve
klassz egy valÂdi fiÃs leÀny Â, mindent akart û, mohÂ Apa, az a pici rec¢s sz¢lü f¢nyk¢p
is, letolt nadrÀgÃ kopasz pali az erdû bokrai k´zt a harmincas ¢vekben, ki az, mÀig
nem ¢rtem, nem akarom, biciklitÃrÀn k¢sz¡lt, el volt dugva, '58-ban otthoni kutakodÀs k´zben a gardrÂbban kis hÁjÀn lezuhantam a l¢trÀrÂl, amikor turkÀltam a felpakolt
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r¢gi holmik meg a sok titkos dobozaik k´zt, persze mÀs is volt, de mi¢rt, a nagypapa
is szexkavÀtor volt, ez nÀlunk csalÀdi betegs¢g, az k¢rlek ifjÃ hÀzask¢nt biliÀrdozÀs
utÀn hajnalban a Podmaniczkyn felimbolygott sz¢pen a Vidorn¢ kÀv¢snûh´z, a VÀrosligetbe, egy Hermina Ãti cafathoz, feltürt ingujjal, tÀncos l¢ptekkel, k¢rlek, f¡ty´r¢szve ¢s szorgalmasan abajgatta d¢lig, mivelhogy ´zvegy hÀztulajdonosn¢ volt az illetû, ¢s jÂl ¢lt, nem Ãgy, mint mink, de hÀt a Vidorn¢nak nagyapÀd volt a gyeng¢je,
az meg ÀllÁtÂlag olyan tisztelettudÂ volt vele, mint az ¢n anyÀmmal soha, jaj, ne is besz¢lj¡nk rÂla, mi¢rt, û meg a rÂkalÀbas nûkkel, ÀllandÂan a muncusokkal, de hÀnnyal,
be a f¢nyk¢p¢szhez, B´zsinek-ImÀdlak! ¢s juj, puszedlis mosolyok, ûk ketten, akkor m¢g
nem volt AIDS; f¢nyes bajusz, puhakalap, tejszÁnhab-pillantÀs; de igazÀn milliÂ f¢nyk¢p, jÂl ´lt´z´tt f¢rjes asszonyok is, akkor m¢g valahogy el lehetett jutni e cukros mÀzhoz, m¢g volt egy kis f¡lledts¢g a hÀzassÀgt´r¢sben, volt valami Áze az ¢letnek, igen,
olyan barna Áze volt, eml¢kszem, Âlmos hajnalban keltem, az utca s¡ket ¢s n¢ma, csak
a villanyossÁn ragyog, kinyitom az ablakot, ¢s menten jÂ szagok j´nnek, dûlnek a jÂ
szagok a Ter¢zvÀrosban, a p¢kszagok, a lombszagok, a lÂcitromszagok, hogy mondjam mÀr, hogy ne legyen ilyen melegem, kicsit bef¡lledt-meghitt ¢letet ¢ltem akkortÀjt, a jÀrda sÀpadtsz¡rke, olvatag, csak diszkr¢ten koszos, s nyikorog a cipûm, ahogy
megyek a puha Àrny¢kok k´zt, kora d¢lelûtt, de nem ilyen szmogos-k´d´s f¢nyt´r¢sben, levegûremeg¢sben, hanem az utca pasztell s otthonos, m¢g rendes, mint egy fel¡t´getett nagypÀrna, ¢s komoly az ¢lettempÂ, na, kampÂval fel a redûnyt, kipakolni,
nyitÀs, rÀm dûl az Àllott levegû az ajtÂn, ¢rdekes, hogy fûleg a szagok j´nnek vissza,
az ¡zletbelsû dohos levendulaillata, ahogy megcs´rrentem a kulcsot a veszternkaszszÀban: vajszagÃ asszonyok nagykalapban, a gyapjÃszoknya alatt micsoda sÂdarok! itt
menetelnek a kirakat elûtt mind c¢rnakesztyüben, ezeknek nincs p¢nz¡k, csak c¢rnakesztyüj¡k van, aztÀn egy m¢ltÂsÀgteli bej´n m¢gis, Àll, n¢z, nem vÀsÀrol, illatozik
mind´ssze, idehozza a test¢t a naprÂl, nekem pÀrolog itten k¢retlen¡l, Àrtatlan, mint
egy nagykÀv¢, legyen mÀskor is szerencs¢nk, nacsasasszony, aztÀn ¢ppens¢ggel pont ebbe
az utcÀba loholok be d¢ltÀjban a mÃltban, hogy a zsidÂ ¢tkezd¢mbe menjek, a zsidÂ
anyÀm zsidÂ ¢tkezd¢j¢be, de akkor ezt m¢g nem veszik Ãgy, tegy¡k fel, m¢g sz¢gyen
a faji uszÁtÀs, ¢s b¢ke van ¢s nyugalom, de hÀt most is b¢ke van, ¢s akkor is ¢pp erre
gondoltam, hogy b¢ke van ¢s nyugalom, ¢s sz¢gyen a faji uszÁtÀs, meg hogy nem is
vagyok zsidÂ, kik¢rem magamnak, mindig ezzel j´nnek, hogy aztÀn ne kelljen kifizetni a nyugdÁjamat, de az¢rt igyekszem nem f¢lni, nem vÀltoztatni Ãtvonalat, habÀr
megvan a v¢lem¢nyem magamrÂl, az egy mÀs k¢rd¢s, nem vittem sokra, nincsenek
igaz barÀtaim, nem olvasok eleget, csak szÂrom a p¢nzt, a talmudot se tudom, az anyÀmon kÁv¡l alig szeretek, sût titokban undorodok a feh¢r-fekete bet¢tes nyÀri cipûmtûl,
m¢gis hordom, mi¢rt, ki tudja, roppant f¢lek ezektûl a gerjedelmeimtûl, a Dzsozefin
B¢ker tÀncosnû irÀnti vadproli szerelmemtûl, a b¡d´s sÂvÀrgÀsomtÂl mindenf¢le
rosszra ¢s rasszra, fûleg a Gell¢rt f¡rdû sz¢tfolyÂ hÃsÃ mÀgnÀsasszonyainak meg zsidÂ
bankÀrn¢inak, ÀltalÀban felnûtt lÀnyos anyÀknak a k´ny´rtelen¡l heves, felnyÀrsalÂ
jellegü megkummolÀsa tekintet¢ben, ¢s m¢ly aggodalommal t´lt el az ÀltalÀnos vilÀghelyzet, a pÂlisi zsidÂk be´z´nl¢se keletrûl, meg a Milotay IstvÀn fascista hangoskodÀsai, ÀmbÀtor titkon megvan a k´z¢pen f¢s¡lt hajÃ parkettfiÃk irÀnti ¢rdeklûd¢sem
is ¢ppÃgy, meg a smucigsÀgom, hogy oly pitiÀner tudok lenni, ha rosszkedvem van,
¢n utÀnaszÀmolok, ¢n vitatkozok, ez olyan egy zsidÂ, a borb¢lynÀl is csak olcsÂbb bed´rzs´l¢st k¢rek, sajnos nem vagyok el¢g nagyszabÀsÃ, àde Apa mindig azt mondta,
jÂ vagyok, k¡l´nben nem sajnÀlnÀm a halakatÊ, gondolta az Ãt k´zep¢n kacsÀzva ma-
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gÀba mer¡lten, idegesen vezetett, de a csÃcsforgalomban mindinkÀbb csak veszteglû
kocsik k´zt, àmindent tudok, ez a probl¢mÀmÊ, ebbûl kellene k´nyvet Árnia, àcsak nem
tudom megcsinÀlni, logikusÊ, csodÀlkozva k´rbehordta d¡lledt pillantÀsÀt, à13 ¢ve
nem tudom, Ãristen, ne hozz mindig zavarba, hogy lehetek ennyire tehets¢ges!Ê, ¢s
a ferde vÀlla szabta Ãtvonalon bambÀlÂdva, bÃsan csÀmborgott tovÀbb, kutyafuttÀban
szem¡gyre vett egy-k¢t frissen kipofozott hÀzat az Ãt ment¢n, à¢pp csak kibelezt¢k,
hÀt igen, tess¢k-lÀss¢k felÃjÁtottÀk a homlokzatokat, hogy az legyen a lÀtszat, mintha
megmentett¢k volna, de odabent egyetlen falat se hagytak a hely¢n, sok piti p¢nzcsinÀlÂk, ÃjkapitÀlis büntanyÀk a BelvÀros rosszabbik r¢sz¢n, gyarmatosÁtanak a szÁvtelen
kutyÀk, br¢kÂ, makkos cipû, Manager-tabletta, aranylÀncon szÁvecske, nekem meg hÀt
itt sz¡letett az apÀmÊ; krÀkogott, s megÀllt, elûvette a zsebkendûj¢t, a hÀtamon mÀr
patakokban csorgott a verejt¢k, sajgott a lÃdtalpa, àaz ¢let Áze, az Áze, ezt ma m¢g ki
akarom dolgozniÊ, persze ilyenkor m¢g k´nnyen megy, ilyenkor mindig àbrillÁrozokÊ,
ami Erzsi szavajÀrÀsa volt, mint a 7-es buszon is reggel uszodÀba menet aranyfolyÂ a
logoszom, kard ki a szÀjambÂl
...az¢let Áze ä az¢let azÁze
T. SZERINT AZ °LET
JÂ.
M¢g egyszer: jÂ.
De azt az¢rt nem lehetett rÂla tudni gyermekk¢nt, azt a szakad¢kot, amely felnûttkora k´zep¢n nyÁlt meg a lÀba elûtt.
Az ifjÃkorukban ´ngyilkosok, lehets¢ges, ezt sejtik meg.
Bebarnul a hajdani z´ld. °rz¢kileg megfoghatÂvÀ vÀlik a halÀl, 1992-ben meg plÀne, ¢s kÁvÀnhatÂvÀ vÀlik. Nem mint b¡ntet¢s, de mint a szent jÀt¢k megvÀltÂ l¢p¢se,
a NE NEVESS KORçN! à´t mezût elûrel¢phetsz!Ê kockÀja, vagy m¢g inkÀbb, mint
kegyk¢nt ´l¡nkbe hullÂ bizonyÁtvÀny, mely v¢gre tanÃsÁtja, hogy magasabb osztÀlyba l¢phet¡nk.
Az ¢let Áz¢rûl akkor tÀmad benyomÀsunk, ha mikor az elûzûre visszar¢ved¡nk. Az
´r´kl¢tre. Unalmas. Milyen is volna az ´r´kl¢t, ha nem v¢gtelen unalmas? Ezt egyszer fel kell fedezni, legalÀbb egyszer...
àEkkor megsejtettem, fel¢reztem egyetlen ¢letemet: az elhagyottat. Ez az, ami
´r´knek tetszik: az elÀrult. Mindig az utolsÂ. Az, ami ¢ppen van. Ami tart, tart...Ê
A kezdet neh¢z, alig elviselhetû r¢szletei. Az ¢hs¢g, meg a MÀsik. Megt´rni magad, hogy ¢letk¢pesnek Át¢ltess! A sÃlyos, k¢sûbb is alig mÃlÂ sebek. SzÀrnyas, sokat
Ág¢rû lÀzak, ¢rdemtelen hercehurcÀk. A silÀny lassÃ, k´telezû megtanulÀsa...
AztÀn a gyerekkor. CsillogÂan jÂ bün´k, rosszfajta ¢rdemek. K¢ts¢gbeesett, elk¢sett hazugsÀgok! Ami t´rt¢nik, az jÂvÀtehetetlen. °s a k´rnyezet mindig Àltat, Ág¢rget. M¢g szabad vagy ä de ûk ¢pp ezt prÂbÀljÀk meg letagadni, megutÀltatni!
Kamaszkor. HektikÀs, ritmuszavaros; elûre akar tudni, elûre akar ¢lni. A piros
ragyogÀs. TÀncoltÀl ¢s ´lt¢l. HullÀmok tetej¢n a kegyetlen. Kez¢ben az istrÀng megfesz¡l. (Az ifjÃsÀg majdan zavart korrekciÂ, mint amikor valaki mÀsodszor megy be
a nyilvÀnoshÀzba, ¢s azt hiszi, most mÀr tudja, mit kell mondania a madÀmnak, ha
ànormÀltÊ akar. Nem tudja... Ez a probl¢ma hosszan elhÃzÂdik, ¢s megeszi az amÃgy
legalkalmasabb ¢veket, mire pedig a vesztes¢g t¢ny¢vel tisztÀba j´v¡nk, k¢sû van.)
Felnûttkor: a megelûzû ¢let tompa k´z¢pkora, ÃjÂlag. Fel¢bred az ember az ism¢tlûd¢shez. Ez, ami most van mindig... HalÀlelû¢rzettel telÁtett r´f´g¢sek, immÀr
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testes az unalom. A testis¢g is le van leplezve. Ressentiment. (àUtÂfÀjdalom, fÀjÂ
eml¢k. HaragtartÀs, titkos neheztel¢s.Ê) Nietzsche mindenekelûtt eszt¢ta volt, aki
Ázl¢se oltÀrÀn jÂ hÁr¢t is felÀldozta. àEgy¢bk¢nt ez idû tÀjt elûzû ¢letemben mÀr meg´ltek. Ma vagyok felnûtt, r¢gÂta elûsz´r. Ki nem?...Ê ä àazutÀn nyomtalanul elfelejtem, ´r´kre, ne keresd, soha t´bb¢ m¢g egyszer, baszki H¢rakleitosz, milyen kÀr, hogy
f¢lmüvelt vagyokÊ, tÀtogott a kÀprÀzatos melegben. àögyse lenne jÂ.Ê Viszketett a lÀba
k´ze is. àGomba.Ê M¢g utolszor betÀntorgott egy ¢pp k´vetkezû hÀzba, de mÀr semmi
¢rdekeset nem vett ¢szre benne. àElteltem, ¢hes se vagyok, j¢.Ê Ezt sz´rnyünek talÀlta.
àHogy ¢n ne legyek ¢hes!Ê Errûl viszont k¢rlelhetetlen¡l megint csak a k¢j jutott az
esz¢be, a k¢j, meg hogy àManyit nem szabad megcsalni t´bb¢, semmi esetre, dehogynemÊ, errûl meg a magÀnyos liheg¢sek, a sunyi liheg¢sek, vagyis a reisz, reisz doktor,
a bün´s, amit nem szabad, szÂval a legjobb, àamivel egyszer habozÀs n¢lk¡l le akarok
szÀmolniÊ, gondolta a bolond TÀbor, ¢s egy pillanatig t¢bolyodottan komolyan is gondolta
de hiszen ezt ¢n meg akarom Árni!
¢s kapÀsbÂl bevillant az elmÃlt h¢t elej¢rûl az a hihetetlen f¢nyerejü kora d¢lutÀn,
violav´r´s Astoria-sarok, akÀr valami nemzûrÃd izgatott-lila kupakja
azt is!
a forrÂsÀgtÂl agyonszekÀlt, megvert ¢s kifosztott fûutca, Â, hogy mennyire gyül´lte
magÀt mÀr, k¢zben a zsÀkmÀny, mÀr szatyorban a lÀnyok az INTIMTOURIST kiszerel¢s¢ben, s a r¢gi Nemzeti SzÁnhÀz (helye) elûtt rohanok felemÀs-boldogan, f¢lszegen
¢s undorral telve, àIstennek majd azt mondom, anyaggyüjt¢sÊ, de a buszmegÀllÂnÀl
f¢keznie kellett, csakhogy a kang´rcstûl mÀr nem tudta higgadtan eld´nteni, vÀrjon-e,
vagy halad¢ktalanul kocogjon tovÀbb a mocsokkal gyalog, meg se Àlljon hazÀig, a foteljÀig, hogy min¢l hamarabb magÀra kenhesse a rothadt ¢des bün´m, a napi t¢bolyom, botrÀnyom fekete m¢z¢t, a szokÀsos mÂdon ism¢t porig alÀzva magamat, Leopold magyar Bloom, az Every Grün, àaki valahol IstenÊ, (àhol?Ê), àUram, a mai napig
nem talÀltam megoldÀst egy harminc ¢ve ¢getû probl¢mÀraÊ, ami egy¢bk¢nt meg fogja akadÀlyozni a term¢keny ihletet az asztalnÀl, mert àk¢pzelj¢tek, az volt a mÀniÀja,
hogy az ÁrÂi munkÀban ez komolyan hÀtrÀltatja, EZ hÀtrÀltathatja, nem mÀs, szÂval
hogy ä hihihi! ä ez A BþNE!Ê, mÀr langyos csuromvÁz volt a teste, s ragadtak rÀ a
ruhÀi, l¡ktetve fÀjt a f¡le, verejt¢kcsÁkoktÂl ¢gett a szemh¢ja
àsz¢gyenÊ
àmicsinÀljak, sz¡ks¢gem van rÀÊ
ànû helyett, hogy ne bÀntsam meg Manyit!Ê
às¡ket dumaÊ
àjÂ az, barÀtom, magyarÀzat n¢lk¡lÊ
àde mÀr lusta vagyok nûket felhajtaniÊ
àmeg ronda ¢s ´regÊ
àa pornogrÀfia: ûsk¢pÊ
àa fasztÊ
àno igen, az is, de a pina is! ¢s a bÀmulatos metafizikai allÃziÂk...!Ê
Àm a busz nem j´tt, talÀn felrobbant a rekkenû melegben, rem¢lte egy pillanatig,
felinger¡lt, ¢s hebrencs d¡hvel kiugrott a vÀnszorgÂ autÂk k´z¢, azutÀn visszaugrott,
lomhÀn fel-alÀ s¢tafikÀlt a megÀllÂban, szomorÃ gorilla, mÀr nem volt lelkiereje hazagyalogolni, legszÁvesebben felordÁtott volna, àmegint sz¡rk¢s arcÃ perverzek k´z´tt
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csoszogtam el a munkaidûmbûl hÀromnegyed ÂrÀt! tudatosan elmulasztottam a zsenim ÂrÀjÀt! csak hogy talÀljak egy megfelelû segget!Ê, àr´hejes lenne, ha nem volna
sÁrnivalÂÊ ä gondolta(m)
s t¡relmetlen¡l toporgÂ lealacsonyultsÀgÀban szinte ´sszet´p´r´d´tt ottan a tüzû
napon, slendriÀn kupacember a fekete pÂlÂtrikÂjÀban...
amikor megrohantak a (sz´veg-)gondolatok.
4
Vagy csak elhitette magÀval?
Mert annyira rossz volt mocskosnak lenni, k¢jvÀgyÂ, henye-konya felnûttnek, vagyis
türhetetlen lett volna szemben¢znie a kudarca valÂdi fokÀval?
El¢g az hozzÀ, kÁnjÀban aff¢le hangzÂ k¢peket lÀtott, ÀlltÀban k´lt´tt, valami rÀj´tt
abban a hûs¢gben, ¢s gondolatban Árt ä r´vid a kardod? toldd meg egy l¢p¢ssel! ä gorillahomloka verejt¢kzÀporban:
a kora d¢lutÀni naps¡t¢sben kÁnlÂdÂ utca k¢p¢rûl
az eg¢sz baljÂs koldusbolt. UniverzÀlis büv¢szkell¢kek!
ögynevezett igazi v¢r k¢ne mÀr, hisz ezek vadÀllatok.
International People a Business Centerben! hÂh¢rtanfolyamok!
Mindenki hÂh¢r akar lenni, elkezdûd´tt a vilÀghÀborÃ ¢s mind
jÂ helyet akar az emelv¢nyen, a k´ltûknek meg
marad a szopnibaszninyalni
ez az ultima ratio... de a kifosztottsÀg is bÀntotta a szem¢t
mivelhogy elûj´tt a v¢gsû kijÀtszottsÀg, az ´r´mtelen lekÃrtsÀg k¢pe
ami '92 augusztusÀban a pesti utcÀkrÂl lerÁtt.
Hogy ezt az ¢n hazÀmat Àtvert¢k.
KiszÃrtÀk a szem¢t, leloptÀk a jelenj¢t. ElsinkÂfÀltÀk a j´vûj¢t.
A csapott vÀllÃ z¡ll¢s az ´sszes utcasarkon.
K¢sz, ezt mÀr halomba lehet szedni, el lehet ¢getni. Rûzse-¢j.
Gyül´lettûl rÀzkÂdik a F´ld. Az ember, aki gyilkosÀra vÀr.
F¢l, de unja. ý is ´lne... ´lne...
meg
a kÀbulatos melegben a hajdan forgalmas TotÂzÂ elûtt a benzingûztûl puffadt ûszibarackokat, ¢retlen¡l learatott, utcasarkon sÀrgÁtott-pirosÁtott paprikÀkat, paradicsomokat, dinny¢ket ûrzû dolgos maffiÂzÂ ideges szemvillanÀsai, ahogy ´sszedolgozik a csellengû beavatottakkal, egy¡tt koppasztjÀk a prosztÂmodern jÀrÂkelûket,
de k¢rem, higgy¢k el, neki sincs mÀr hozzÀ kedve, a ked¢ly elmÃlt, nyista, d¡h´dtjÂzanul rekeszeket csapkod, veszekszik a kisegÁtû kukival, ¢s nem figyel a vevûre,
ami jogos, meg ne bolonduljon û is a v¢g¢n
Àtellenben a DIXIE-CSIRKE ä àmivel olyan is vanÊ ä falfeh¢r fogyasztÂi feltün¢s
n¢lk¡l
szÂval hogy hÂh¢rkor
¢s m¢g mindig nem j´tt a buszom ¢s lÀttam
a buszmegÀllÂ f´l¢ magasodÂ Raegan-barokk irodahÀz reklÀmpallosa SINGER Le
Caf! VÀsÀr 20% engedm¢ny! Mindent az irodÀba! Atelier Grabherr Tûl¡nk az autÂ nem luxus!
PROMO INDRA CONSORCIñ àEzen a helyen Àllott az 1837. augusztus 22-¢n megnyÁlt EurÂpa gan BiztosÁtÂ Rt. Pesti Magyar SzÁnhÀz, amely 1840-tûl Nemzeti SzÁnhÀz-
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k¢nt cigÀnymentes ´vezet! szolgÀlta a magyar müv¢szet ¢s müvelûd¢s ¡gy¢t...Ê DHL
NORTHWIDE EXPRESS Yamaha Clavinona
vagy hogy mondjam
Az idei nyÀr: amikor a dolgok kÁm¢letlen¡l t´rt¢nnek, megt´rt¢nnek. Itt van, ezt
mÀr nem a sz¡leinek kell elszenvednie, ez a vilÀg for me. GrÀtisz. °s ProssPerot is
gyûzni fog a maga mÂdjÀn! Az ´sszes ma sz¡letett nÀci diadalt ¡l hamarost, sÁpolva
nyer majd, nagy hangzavarban, zürben. J¢zus tudta, hogy mi¢rt mutat az ¢gre: az
idûjÀrÀs mindig szelÁden elûjÀtssza a dolgot, mint valami Àllat, most is, bee! itt vannak AZ IDýK JELEI. KÀba k´vek a k´rÃton. TüzhalÀl lesz, mintha fentrûl reflektorokat
kapcsoltak volna rÀnk ouverture, mielûtt iz¢
ahogy a grillcsirke s¡l sercegve a kirakatban
szÂval nem olyasmi, amin valaki m¢g segÁthet
hogy nem megmenthetû
ezt ¢rtette meg
¢s tÃl sokszor emlegeti Istent
kihül a szÀjÀban:
à¢nÊ
Ami kinn van, megfelel annak, ami benn van: szÀrazsÀg, szÀraz malom, Àtt¡zesedett vilÀg, kiszÀradt, aszott tÀj. Ez a m¢rges napf¢ny! NarancssÀrgÀsan remeg a levegû, vadÀllati h¢vvel okÀd f¢nyt a Nap. Most mÀr mindegy. Kimutathatja embergyül´let¢t, mielûtt felrobbanna! M¢g egyszer bevonja ¢lûsÀrga mÀzÀval az el¢rhetû
dolgok k´rvonalÀt, de halÀlt forral. NyilvÀnosan. Micsoda k´z´ny m¢gis. A virtigli
Semmi benn¡nk. A SportuszodÀban volt ilyen szÁnü az ¢let az inframicsoda lÀmpocska
alatt, ahol '60-ban a hajamat kellett szÀrÁtgatnom, szomorÃ sportiskolÀsk¢nt: drÂthÀlÂ m´g¡l piroslÂ, ÀlmosÁtÂ jajf¢ny. Meg voltunk talÀlva. Mint most. A vilÀg Twin
Peaks, k´telezû elûadÀsban. Aszalt arcbûr´k, az undor kiporciÂzott tonnÀi. Ha van
p¢nzed. °s ez a legjobb eset: RosszfiÃ, ti¢d lehet Badworld! Ahogy ezek vannak az
irdatlanban: °n. Ebben a nagy kurvÀban: bennem. KÀbulatos verûf¢ny; s´rpult alatti, koszladt potenciÀm! ¹reg vilÀgossÀg vagyok, elbizonytalanult strici. Vett¢k ¢szre:
mÀr nem is lehet elegÀnsan ´lt´zni! Igazi ruha nincs. Mind olyan poros kin¢zetüek
vagyunk. °s senki se n¢z sehova, mell¢n¢z, àeln¢zÊ, a bukÀs elvÀrt. Kifejezetten term¢szetes. Sat´bbi. Meddûs¢g ez? °s m¢g mi: hÂh¢rbÀrd ä de mindhiÀba t´r´lgette
magÀt ott felizgulva, megÀllt a k´zleked¢s; k´zel a negyven fok Celsiushoz, illetve hÀt
napon ä tÃl a szÀzon: egykedvüen oszladozott a vÀros. àBoszniÀban hÀborÃ van, itt is
leszÊ, gondoltam, tovÀbbÀ hogy àa hullafoltos utca felett a sÀtÀn trÂnolt, ez nyilvÀnvalÂ, hogy is vern¢m a faszom munkaidûben mÀsk¢nt, Batman of East Europe, the
Big HeatÊ; a v¢rszagban
àdinnyeillat ¢s kÂkusz plusz hagyma
ä ez ugyanolyan, mint bennem ä
sz¡rkes¢g az ûr¡letben, szÀraz pornÂ
fantÀziÀtlan a gonosz (bennem)Ê
àgondolta a gonosz TÀborÊ
àezt is meg kellene ÁrnomÊ, meg p¢ldÀul amit sose merek:
àa sz¡leim çllat-Isten Arca (archetÁpusok)Ê
...ha a csalÀdom çllat-N´v¢ny-çsvÀny-IstenarcÀt lÀtom: Apa OroszlÀnarcÀt lÀtom, a h´rgû, halÀlra sebesÁtett gyûztes MacskÀt, a Nagy MacskÀt, Fedort; ý, a cam-
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mogÂ-lusta SzÀm-Isten, a Kim¢rû, a K´rvonalak k´z¢ terelû HÃsevû, lusta, OrcÀtlan,
a jÂ k´rmü hidalgÂ, nemes Vad, kecsk¢re a kÀposztÀt, mivel
AnyukÀm a KÂcsag, Nem Ez Is, KacsamadÀr, MadÀrIstennû, v´r´s begy, szajkÂ,
szulejka, Harcos, habÀr meggyürüz´tt bosszÃ, feketefejü sÂlyom HalÀl Fej, Csûr ¢s
Karom, parÀzs, NÀd, fü, mÀsfelûl zsurlÂ meg Ametiszt, sÀpadtan ragyogÂ pÀr-f¢l,
de a hideg ¢j elbÃjt rubinv´r´se is, Seol boszorkÀnya, a megt¢vesztett T¢vesztû
anyÀt sz¡lû NagyanyÀm K¢k Galamb, topogÂ t¡relem
apÀm anyja, Mama, Erdei ¹rd´g. Kem¢nyszemü Baglyom...
ezt szint¢n sose merem tovÀbbgondolni
de villÀmsÃjtottan Àllt, akÀrha nem is a buszt vÀrnÀ
à6000 lÀbnyival tÃl emberen ¢s idûn
...Surleitûl nem messze, megÀlltam, ekkor ¢rt engem ez a gondolat...Ê
¢n, Kert¢sz MihÀly Buddha
szatyromban a pornÂkazettÀkkal
Àhh marhasÀg nem ¢rdekes
z´kkent a valÂra
pÀr nappal k¢sûbb
àmostÊ
a Sz¢kely MihÀly sarkÀn egy kÂsza pillanatra, mivel j¢, asszem itt lakott a Mama,
mielûtt meghalt, Àm ahogy szÂrakozottan befordultam a nagymamÀm utcÀjÀba, m¢g
makacsul visszak´dl´tt a heveny verûf¢ny is, pÀr nappal elûbbrûl, àamikor bebesz¢lte
magÀnak, hogy megvilÀgosodÀsom tÀmadt; hehe, hogy ne fÀjjon annyira a büne: r´hejes lenne, ha nem volna sÁrnivalÂÊ, mert az Astoria-sarok t¡zes f¢nye mÀs ¢rtelemben is baljÂs-ismerûsen rÁmelt ottan a bensej¢t meg¡lû ´rd´gi forrÂsÀggal, à¢rz¢kis¢g
¢s m¢g miÊ, vacillÀlt a d´bbent f¢nyü buszmegÀllÂban egy hete, hogy is volt az a
...fullasztÂan l¡ktetû, szennyezett levegû. Arissimeoni hosszÃ kirakatsora elûtt
szaharai f¢nyk´d terjeng. BÀnattal remegû f¢nyszikrÀk tÀnca a bÀgyadt jÀrdautak
ment¢n, mintha a Nap vetne. Alattomos magvetû, halÀlt vetne, miriÀd m¢rgezett
f¢nyt¡sk¢t a s¡ppeteg betonra, csak hÂnapok vagy ¢vek mÃltÀn kikelû sÀrkÀnyfogakat...
Â, kitÀrulkozott az idû most, kilencvenkettût mondott, plombÀs
mosolyÃ, rosszindulatÃ ragyogÀssal ¢s ý (°n)
a reÀ m¢g ÁrÀs elûtt vÀrÂ, k´ny´rtelen¡l szorgalmas
onÀnia idegi szenzÀciÂitÂl elûre elcsigÀzottan ¢s
jajongva ¢bredt rÀ
olyan idû van, mint amit akkor ¢reztem,
ha leszÁvtam magam!
na ezt kihÃzom
...mert bÀr abbahagyta, de ez most nagyon visszahozta neki, Â, szempillantÀs alatt!
Elsû gondolata errûl, hogy a sok jel, ami a hasonlÂsÀgot bizonyÁtja, fordÁtva is
igaz: mintha az ´rd´g a napokban elszÁvta volna Kelet-EurÂpÀt! Mint egy ajÀnd¢k
blÀzt, amit a bün´zû lakossÀgtÂl kapott, aki a rabsÀgban z¡ll´tt el, de hÀt az mÀr
mindegy... Uraim, kasszÀhoz! ä intett gyûzedelmes mosollyal a Mester. Ledobta lapjait az asztalra, ´ssze se adta. àNem ¢rdekes.Ê Mindent vitt, a borb¢lyseg¢dk¢pü diktÀtoroktÂl a k´zcsenden Àt a gordonkaszavÃ humanistÀkig cakli-pakli t¡zes iszÀkjÀba
s´p´rte a szeg¢nyes hÂbelevancot, v¢g¡l megunvÀn az ÀllampolgÀri s´pred¢k alÀzatoskodva tolakvÂ tukmÀlÀsÀt, nagy kegyesen elfogyasztotta magÀt a felajÀnlott
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f´ldr¢szt is, ezt a k¡l´nf¢le fasizmusoktÂl ´sszesodort ¢s lÀnctalpaktÂl pr¢selt csont¢s hamut´rmel¢ket...
UtÀna sajnos nem ¢rzett semmit, jÂt.
HangyÀnyit ugyan buta lett Kelet-EurÂpÀtÂl, kettû pillanatra.
TovÀbbÀ reumÀsan zsibbadt.
K¢sûbb megfÀjdult a feje is. àGondolhattam volna!Ê ä gondolta a Mester
ezt is, nem kell, minek
csak annyi maradjon, hogy
a forrÂ idûben termett fura csend ez a
k´zelgû depressziÂ puha sejtelme
mint a fütûl... hogy nem ¢rzed a nyelved!
a KÀrolytanÀcs k´rÃt szurkos torkolatf¢nyei!
BanÀlisan provinciÀlis letargia a v¢gsûkig
valÂszÁnütlen hajdani cukrÀszdakirakatokban, mÀllÂ ÀrkÀdok odvÀban.
Az OsztrÀk S´r´zû szarbarna sz¢kei meg akÀrha talmi kerubok...
àDe hisz ezzel kitünûen kÀrpÂtolhatom magam!Ê ä rem¢nykedett boldogtalanul a
violÀn piroslÂ Astoria-sarkon ä ¢rz¢stelenÁtûk helyett elegendû kis¢tÀlni a kÀnikulai
utcÀra hÀrom k´r¡l, àamikor a legnehezebbÊ, ¢s mÀris ter¡lj-ter¡lj, asztalkÀm fogadja
az ¢rz¢keimet, lÀngolnak a percek, mint a Gundel palacsinta, t´kre beszÁvom magamat nyÀrral! Fulladt v´r´ss¢ggel! VisszhangzÂ k¢jkÁnnal! Mindek´zben pedig
csontszÀraz maradok! Ez mÀr d´fi! Gyalog a mennyorszÀgba
àSZñ SE LEHET RñLA.Ê
(FolytatÀsa k´vetkezik.)

Utassy JÂzsef

TçVOZOM AZ °DENKERTBýL
HÀrmat csikordul m´g´ttem
az Aranykapu kulcsa:
tÀvozom az °denkertbûl.
A KerÃb milyen furcsa.
Nem ¡ld´znek. ¹nk¢nt j´v´k.
HÀtrahagytam mindent ¢n,
csak a f¡gefalev¢l leng
nadrÀgomul, ingemk¢nt.
Az ör Hangja elûl futok,
mert kioktat, belepofÀz!
HiÀba szÀll ajakamrÂl
hozzÀ ima, f¢nyes fohÀsz.
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°s megûrjÁt a Tilalomfa!
Az ÀllandÂ sziszeg¢s.
Az imamalom mormolÀsa:
hiszek ¢s... hiszek ¢s... hiszek ¢s.
HÀrmat csikordul m´g´ttem
az Aranykapu kulcsa:
tÀvozom az °denkertbûl.
A KerÃb sÁr. Be furcsa.

UTAD V°G°N
°desem, ¢n egyetlenem,
drÀgÀm, de messzire ment¢l!
Utad v¢g¢n az ¢g alja
mÀr ´r´kre naplement¢ll.
Nincs k´nnyem, nem zokoghatok.
El a Hold sÀpad helyettem,
a Hold, ez a v¢n, izgatott
szatÁrfej a fellegekben.
BuzdÁtanak a csillagok:
ha mÀr ilyen ÀrvÀn hagytak,
rengesd fiad eml¢k¢t Ãgy,
mik¢nt b´lcsûj¢t ringattad!

T¢rey JÀnos

TöLUTAZNI VARSñT
Kem¢ny IstvÀnnak

Nincs mÂd, hogy VarsÂt tÃlutazzam.
Ma f¢l tucat fekete mozgatott meg,
°s a term¢keny esûz¢s terelt;
V¢g¡l nyÃzott hordÀr akaszkodik rÀm
A peronon, ¢s fogok v¢dekezni, Ágy lesz.

MÀndy IvÀn: S´t¢t d¢lutÀn
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S´t¢t hotel, ¢s ez a p¢ldÀs provincia.
Micsoda ûsz, jegyrendszer, Ãj pokol,
°s hirtelen a szertelen brosÃraÀrus,
A Muranowski t¢ren csaknem tÃljutottam.
Meglepet¢sek az Ãj¢vre, f´l se dobnak,
VasÀrnapiasan nyugodt a gettÂ
KorzÂja, ¢s Ãgy viselem magam,
Ahogy harmincnyolc nyarÀn, m¢g sz¡zen.
VarsÂ tartalmazza a mocskos est¢t
°s benne JadwigÀt. àTe fÀjdalom
VoltÀl, szivem, ¢s karcsu lÀng leszel
FÀzÂ utcÀd f´l´tt.Ê ä Pedig besz¢lik,
Meghült ¢s meghalt Jadwiga,
Feladatom eljutni addig a
K´r´ndig, mert az ifju gÀrda ¢n vagyok,
Csapzott falak, kordon megint, de vonulok,
Micsoda ûsz ä ki fogja v¢gig¢lni,
Nem bÁzom egy szikÀrabb vÀltozatban:
Nincs mÂd, hogy VarsÂt tÃlutazzam.

MÀndy IvÀn

S¹T°T D°LUTçN
Az utca v¢kony vonala a kedvetlen, ´reg hÀzak k´z´tt. ¹reg hÀzak? Nem, ezeknek
mÀr nincs is koruk.
Nûi hang egy ablakbÂl: ä Azt az¢rt nem mondanÀm, hogy rossz idû van.
F¢rfi: ä Semmilyen idû sincs.
JÀnos megism¢tli a hÀz elûtt: ä Semmilyen idû sincs.
Olga, valahonnan az utca m¢ly¢bûl: ä Ez a d¢lutÀni s´t¢ts¢g! T´bb¢ mÀr nem is
lesz este. F´l´sleges. Teljesen f´l´sleges.
JÀnos: ä Olga!
Olga: ä Tudod, miÂta Àllok itt? Veled talÀn felmehetn¢k hozzÀ.
JÀnos: ä ApÀhoz? De hiszen...
Olga: ä JÂ, jÂ, hÀt kirÃgott. Enyh¢n szÂlva. (Kis sz¡net.) ä Te is hozzÀ k¢sz¡lsz, vagy
t¢vedek?
ä Nem, dehogy... csakugyan oda k¢sz¡l´k. ä Megvonja a vÀllÀt. ä Hova k¢sz¡l´k
¢n egyÀltalÀn? Ki tudja, lehet, hogy mÀr nem is lakik az AdriÀban.
ä De ott lakik. ögyszÂlvÀn ki se mozdul. De te, JÀnoska...
ä Mi van velem?
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Ez kiss¢ idegesen hangzott. Mint akit vÀratlanul bel´ktek valahova. Egy utca elvadult forgatagÀba. Egy kusza, zavaros t´rt¢netbe.
Olga a falhoz hÃzÂdott. Szorosan a falhoz. °s olyan furcsa, fÀzÂs hangon. ä El is
vetted azt a lÀnyt? Vagy csak ¢ppen hozzÀk´lt´zt¢l? IgazÀn nem tartozik rÀm, de az¢rt
m¢giscsak k¡l´n´s...
ä Mi ebben a k¡l´n´s?
Olga, mÀr abbÂl a lehetetlen¡l kopott falbÂl. Egy idegen lakÀsbÂl, idegen emberek
k´z¡l. Egy k´rszakÀllas f¢rfi kÀrtyÀt kevert, de nem osztott lapot. Mellette egy nû bedugta az ujjÀt egy k´nyvbe, k´nyvjelzûnek. Nem olvasott, r¢gen megunta mÀr azt a
müvet. Csak ¢ppen bent felejtette az ujjÀt.
N¢hÀny arcot mintha valahonnan a magasbÂl eresztettek volna le. InkÀbb r¢szleteket lÀtni belûl¡k. N¢hÀny elmosÂdott vagy nagyon is hatÀrozott vonÀs. Duzzadt, v´r´s orr, elûreugrÂ Àll, a homlok elveszett a homÀlyban. N¢ha kiss¢ f´ljebb emelkedtek
az arcok, vagy lejjebb csÃsztak.
Cs´ndes vihogÀs:
ä N¢! A Lulu is itt van! Hogy ker¡lsz ide?
ä Ahogy te! Meg ez az eg¢sz tÀrsasÀg.
Senki se figyelt OlgÀra. Negligensek. AbszolÃt negligensek.
Akkor mÀr inkÀbb az utca.
ä Ne ¢rts f¢lre, JÀnoska, igazÀn nem akarok beleszÂlni a dolgaidba...
ä Eszedbe ne jusson! ä Elhallgatott. VÀratlanul kibukott belûle egy n¢v. ä Tini!
Cs´nd.
Majd a nû, szinte k´nnyes meghatottsÀggal. ä Mikor hallottam ezt tûled utoljÀra?
JÀnos vizsgÀlÂdva n¢zte ezt a g´rbe hÀtÃ kis nût. °rtetlen¡l csÂvÀlta a fej¢t.
ä Hogy tudott apa bel¢d esni!
ä Bel¢m esni? Hogy bel¢m esett volna... ez talÀn tÃlzÀs. Csakhogy anyÀd nem volt
¢ppen szellemi partner.
ä De te aztÀn...
ä Nem akartam erre rÀt¢rni.
ä ñ, ez a meghatÂ szer¢nys¢g!
ä Tudod, mit mondott apÀd?
ä Most fogom megtudni.
ä N¢zd, Olga, csak annyit mondhatok...
ä TalÀn hagyjuk ezt.
ä Na, ny´gd mÀr ki!
Olga, alig hallhatÂan. ä Maga mellett Ãgy ¢rzem, hogy ism¢t eurÂpai ember vagyok.
ä BravÂ! GratulÀlok!
JÀnos tapsolt.
ä Mit csinÀlsz, JÀnoska? Hagyd abba, nagyon k¢rlek.
ä Eszem ÀgÀban sincs. ä Egyre vadabbul verte a tenyer¢t.
Ez nem is szÁnhÀzi taps. InkÀbb egy focimeccs¢. Ahogy egy elvadult drukker a csapatÀt biztatja.
ä JÀnoska!
ä De hÀt ezzel m¢g nincs v¢ge. Apa m¢g nem fejezhette be. Nem ¢rhette be ennyivel.
Rajta, Tini!
°s Tini abban a r¢m¡letes tapsviharban:
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ä V¢gre besz¢lhetek valakivel egy k´nyvrûl... egy szÁnhÀzi elûadÀsrÂl... egy operÀrÂl... tudja, Olga, ezek a fÃvÂsok! azt hiszem, nÀlunk vannak a legrosszabb fÃvÂsok.
ä M¢g ezt is megbesz¢lt¢tek?
ä Mi jÀrtunk az OperÀba. Engem el lehetett vinni.
ä AnyÀt is el lehetett vinni.
ä AnyÀd egy jelens¢g volt.
ä Bertalan P¢ter rajongott ¢rte.
ä AnyÀd egy k¢p¢t se n¢zte meg.
ä HÀt Bertalan egy olyan elvadult...
ä °n minden tÀrlatÀn ott voltam.
ä IgazÀn? Ne mondd!
ä Nem kell elhinni.
ä De elhiszem.
MÀr nem tapsolt. FÀradtan lelÂgatta a kez¢t. Messzirûl hallotta Tinit.
ä Hozok spirituszt.
JÀnos meg csak n¢zte azt a tÀvolodÂ, v¢kony alakot.
ä çllj meg, te szerencs¢tlen!
Tini megÀllt. °s an¢lk¡l, hogy hÀtran¢zett volna:
ä TeÀt csinÀlok a GyulÀnak. Mindig nagyon szerette a teÀimat.
ä De mindig utÀlta az igyekvûket. Egy¢bk¢nt ¢n szoktam spirituszt vÀsÀrolni.
ä Egy¢bk¢nt. De ez most az ¢n csatÀm, ¢s ¢n vÁvom meg.
ä A te csatÀd? Mi az, hogy a te csatÀd? MÀr megint Ãgy nekilÂdulsz! çllj meg, Tini!
çllj meg!
Csakhogy Tini mÀr eltünt.
Feliratok egy hÀz falÀn.
Kihelyezett illemhely
B¢rbe adott illemhely
SzÀmüz´tt illemhely
çtszaladt a mÀsik oldalra. Hotel Adria.
Micsoda s´t¢ts¢g! Nincs villany? Elromlott? Az AdriÀban ez igazÀn nem olyan szokatlan. Az ember kit´ri a lÀbÀt ezen a rohadt l¢pcsûn.
Valaki megfogta a bokÀjÀt. Gyeng¢den, de hatÀrozottan.
ä Felviszel hozzÀ. MegÁg¢rted.
ä Tini!
Igen, Tini gubbasztott a l¢pcsûn. Egy sz¢tesett csomag. Ottfelejtett¢k. Vagy inkÀbb
otthagytÀk. Meg akartak szabadulni tûle.
Tini elengedte a fiÃ bokÀjÀt. °rezni lehetett a r¢m¡letet ebben a mozdulatban.
Hogy tehettem! Elvesztettem az egyetlent, akiben m¢g... BocsÀss meg, k¢rlek.
ä °s ha kit´r´m a lÀbam!
ä BocsÀss meg.
ä MiÂta ¡cs´r´gsz itt?
ä ºcs´rg´k.
T´bbsz´r is megism¢telte ezt a szÂt. Idegen szÂ. M¢g sohase hallotta.
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ä El is aludtÀl? (Ostoba k¢rd¢s.)
ä Nem is tudom. TalÀn egy kicsit... igen, lehet, hogy egy kicsit elbÂbiskoltam.
ä ElbÂbiskoltÀl! Remek!
F´l k¢ne emelni ezt a csomagot. De akkor sz¢tesik. Teljesen sz¢tesik. Ki tudja, mi
potyog ki belûle. °rezte, hogy a nû elengedi a bokÀjÀt. F´lkecmereg. Minden mozdulata olyan c¢ltalan. Egy turista, aki elûl minden eltünt. Nincs tÀj, nincs semmi. Hogy
klaffog a cipûje. Klaffog. Ezt a szÂt tûle hallottam.
ä Ez mÀr az elsû emelet.
ä Akkor mindjÀrt fent vagyunk.
ä HÀt ahogy Ágy mÀszunk!
ä Nem megy gyorsabban... mit csinÀljak...
ä Mit csinÀlnÀl! Baktatsz... olykor megpihensz...
ä Nem... azt nem!
ä Ez az istenverte s´t¢ts¢g!
ä Amikor bej´ttem, m¢g ¢gett a villany.
ä Ne mondd! TalÀn a te tiszteletedre oltottÀk el.
ä Jaj, JÀnoska, hogy te miket tudsz mondani! A te humorod! ä Valamilyen nevet¢s
t´rt f´l belûle. AlÀzatos nevet¢s. ä AkÀrcsak az apÀd¢.
ä Milyen az û humora?
ä PÀratlan.
ä M¢g egy kef¢t is utÀnad vÀgott. Tudod, amikor...
ä Tudom, persze hogy tudom. ä ValÂsÀggal ny¡szÁtett. ä °s ezt ¢ppen most kellett
mondani? °ppen most, amikor... ä F¢lbeszakÁtotta ´nmagÀt. ä Te cs´ngetsz be.
ä Ebben a kupoldÀban mÀr r¢gen nem mük´dik a csengû.
ä Akkor kopogsz?
ä Benyitok.
ä Csak Ãgy...?
ä K¢pzeld, csak Ãgy.
MegÀllt. Megfogta a korlÀtot. KifÃjta magÀt. °s, mintha egy batyut dobna le a hÀtÀrÂl:
ä Hotel Adria, mÀsodik emelet negyvenh¢t.
ä Ez azt jelenti, hogy...
ä Meg¢rkezt¡nk.
EgymÀs mellett a korlÀtnÀl. Egyik¡k se mozdult. VÀrtak valamire. TalÀn, hogy kinyÁlik a negyvenhetes szoba ajtaja. Elûl¢p a szerkesztû Ãr. Nem, ezt nem vÀrjÀk meg.
Elrohannak. Csak Ãgy leszÀnkÀznak a korlÀton. EgymÀsba gabalyodva vÀgtatnak lefel¢.
ä JÀnos, k¢rlek, nagyon k¢rlek... ha becs´ngetsz... kopogsz... igen... ha bekopogsz...
a nevedet...
ä Mi van a nevemmel?
ä Mondd be, ha nem is ¢ppen hangosan, de az¢rt, hogy az apÀd mindjÀrt tudja,
hogy itt vagy... hogy te itt vagy... mert akkor m¢giscsak...
ä Tudod mit? Tartsunk fûprÂbÀt.
ä MicsodÀt?
ä JÂl hallottad. FûprÂbÀt tartunk.
ä Jaj, mÀr megint gÃnyolÂdsz! Te mindig csak...
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ä L¢gy szÁves ¢s ne nyivÀkolj! (Cs´nd.) Elûrel¢pek. MegÀllok az ajtÂnÀl. K¢t hatÀrozott kopogÀs.
ä TalÀn egy is el¢g.
ä Nem el¢g. SzÂval, k¢t kopogÀs. Mondom a nevemet.
ä VÀrj! Ne m¢g! Ne m¢g!
ä Mi ez a r¢m¡let? LÀmpalÀzasak vagyunk?
ä Ugyan k¢rlek! (Kis sz¡net.) Eml¢kszel Blaha LujzÀra?
ä Mit akarsz most Blaha LujzÀval?
ä Csak azt k¢rdeztem, hogy eml¢kszel-e m¢g rÀ?
ä Hogy eml¢kezn¢k! Sose lÀttam szÁnpadon.
ä A Sz´vets¢g utcÀban lÀttad. çt akart menni a mÀsik oldalra. Olyan gyanakvÂan
l¢pegetett... aprÂkat ¢s gyanakvÂan... ¢s aztÀn csak Àllt a jÀrda sz¢l¢n... a nemzet csalogÀnya.
ä A nemzet csalogÀnya?
ä HÀt Ágy hÁvta mindenki. A nemzet csalogÀnya. Persze r¢gen... iszonyÃ r¢gen. °n
mutattam meg neked. N¢zd, Jancsika... ott az a n¢ni...
ä Hagyjuk most a nemzet csalogÀnyÀt. Ide figyelj!
Egy nû suttogÀsa valahonnan a folyosÂ m¢ly¢rûl.
ä CsulikÀm...! ä M¢g mondott valamit, de az mÀr nevet¢sbe fulladt.
ä Ki ez a CsulikÀm?
ä Nem tudom. Honnan tudjam? A Lantosn¢ vend¢ge.
ä °s Lantos?
ä Nem ismerem.
ä Lantosn¢t se ismered?
ä Nem fontos. (Pillanatnyi cs´nd.) SzÂval ¢n most elûrel¢pek... kopogÀsra k¢szen...
Olga megism¢telte.
ä KopogÀsra k¢szen.
Szinte hallotta a kopogÀst.
De az elmaradt.
JÀnos hangja:
ä Az ajtÂ nyitva. R¢snyire.
Olga, k´ny´r´gve:
ä TalÀn majd mÀskor... holnap vagy holnaputÀn...
ä De Tini!
ä Hiszen te is mondtad, hogy halasszuk el.
ä °n nem mondtam semmi ilyesmit.
ä De igen! De igen!
AprÂ reccsen¢sek. Cs´nd.
A fiÃ ¢rezte, hogy egyed¡l van.
Meddig Àll m¢g Ágy az ajtÂ elûtt?
Bentrûl egy hang:
ä Mi az? Nem mersz bej´nni?
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RÀba Gy´rgy

NAGYTAKARíTçS
S´p´rj¡k ki a k´lt¢szet limlomjait
rejt¢lyes rend urÀnak tisztelt csillagf¢nyt
hallgatag vÀndornak vagy nyÀjasnak mondott hold vilÀgÀt
az utcÀk ´r´kk¢ f´llapozhatÂ reg¢nyfejezeteit
a kirakatok rikoltozÂ papagÀjhordÀjÀt
jÀrmüvek s´t¢tben pÀrosÀval villogÂ vadÀllatszemeit
akÀrcsak b¢rhÀzak mostanra fogvÀsÁtÂ vadromantikÀjÀt
de a teny¢szet tovÀbb szÁnezhetû kifestûk´nyv¢t is
a kockÀzat elektrokardiogramjÀul hegygerinc g´rb¢j¢t
a levegûnek mer¢szs¢gre serkentû szÀrnyas m¢szÀrosait
a szabadsÀg k¢pzet¢vel ÀltatÂ Àm verejt¢kezû mezûket
a decemberi havazÀs bÀli konfettiszakadÀsÀt
szem¢tre a fennk´lt ¢rz¢sek ÀlsÀgaival
Amikor mÀr minden cafrangomat leszaggattam
hadd erûsÁtsem f´l a term¢szet belsû ig¢it
elsû l¢ptemben ¢rintetlen vadonok f´lfedez¢s¢t
k´zbekiÀltÀsomat a l¢gibombÀk kÂrusÀba
ujjlenyomatomat a holtsÃlyÀhoz ¢rt l¢gtornÀsz pillanatk¢p¢n
bÀr k¢sûn ûsz¡lûn hunyorgÂ tekintettel is
az ¢rett kor tetûin a tanusÀgtevû panorÀmÀt
s ha a heverûn talÀlkoznak kutatÂ kezek
oldalamon g´mb´lyüs¢geid ellenpontjÀt tapinthassam
nem az el¢rhetetlen mes¢s kincs¢t
csak a lehets¢ges ¢rinthetû remekeit

A K¹ZELíTý
Egy ¢leten Àt ¢rlelûdû
parolÀim elt¢kozoltam
s most az Àrny¢kok idej¢re
maradt-e m¢g szavam
a vonÀsait bujtatÂt
kiugratni a bozÂtbÂl
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Kerest¢k minden¡tt
s nem messze lûd´r´g
visszhangzanak l¢ptei
befalt ujjongÀst k¢tked¢st
¢s markÀt is kinyujtja mÀr
nem lÀtszik m¢gis ¢rzik
Ami elvÀlaszt egy vonal
nesztelen¡l Àtl¢phetû
a t¢r k´zt¡nk ilyen kicsi
s m¢g mindig nem is sejdÁtem
mi ´r´m ¢s mi gyÀsz neki
f´ldh´z lapulva f¡lelem
n¢mÀn f´ltarthatatlanul
mÀr-mÀr bûr´mig nyomul
s feneketlen zseb¢ben
k¢rd¢seimet cs´rgeti

T´r´k GÀbor

SAMUEL BECKETT °S A àGODOTÊ
àSzereplûimet sovÀnynak k¢pzelem. KÁs¢rtetek ûk, ¢s nem engedem, hogy eltorzÁtsÀk ûket.Ê
(Samuel Beckett: Lev¢l
Barney Rossetnek)

Beckett mindig elutasÁtotta, hogy Godot-t egy bizonyos szem¢llyel azonosÁtsÀk. Kicsoda hÀt Godot? Ez a k¢rd¢s a jÂszer¢vel megszÀmlÀlhatatlan elûadÀs utÀn m¢g mindig
teljess¢ggel nyitott. A k¢zirat sem ad rÀ vÀlaszt. Beckett Alec Reidnek azt mondta, hogy
a kritikusok ¢s a k´z´ns¢g igyekeznek allegorikus ¢s szimbolikus Ãton magyarÀzni egy
olyan darabot, amely mindenÀron el akarja ker¡lni az egy¢rtelmüs¢g irÀnyÀba tartÂ
¢rtelmezhetûs¢get. Kedvenc szÁn¢sze, Jack Mac Gowran k¢rd¢s¢re vÀlaszolva Beckett
hangsÃlyozottan tagadta, hogy Godot Istennel (God) volna azonos.
Mac Gowran: àAz emberek azt hiszik, hogy Godot Istenre utal a hangalaki azonossÀg miatt
(G-o-d). De Beckett kategorikusan kijelenti, hogy nem Istenrûl van szÂ. (Beckett kiejt¢se alapjÀn
felt¢telezhetû, hogy Isten [God] a Godot egy lehets¢ges azonosÁtÀsi esete. Amerikai szÁn¢szeknek
azt mondta, hogy a nevet az elsû szÂtagra helyezett hangsÃllyal kell kiejteni: ÏGod ohÎ.) Az eg¢sz
darab a vÀrakozÀsrÂl szÂl.Ê
Az eredeti francia vÀltozat cÁme ä a k¢zirat szerint ä csak EN ATTENDANT lett volna,
GODOT n¢lk¡l, ¢s ez mutatja, hogy Beckett eredetileg is a titokzatos szem¢lyrûl magÀra
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a vÀrakozÀsra akarta terelni a figyelmet. N¢met fordÁtÂja ¢s barÀtja, Elmar Tophoven
fordÁtÀsÀt WIR WARTEN AUF GODOT -rÂl WARTEN AUF GODOT -ra vÀltoztatta, a vÀrakozÀs aktusÀra helyezve a hangsÃlyt, nem pedig a vÀrakozÂ szereplûkre.
Amikor Roger Blin mindenÀron azonosÁtani akarta valakivel Godot-t, Beckett azt
mondta, hogy voltak¢ppen àgodillotÊ-ra, àgodasseÊ-ra gondolt (csizma, bakancs), de
Blin mindjÀrt ¢rezte, hogy ez csak aff¢le Ár humor. °s amikor amerikai rendezûje,
Alan Schneider megk¢rdezte: àKicsoda Godot, vagy mit jelent?Ê, Beckett Ágy vÀlaszolt:
àHa tudnÀm, megmondtam volna a darabban.Ê °s jÂl szÂrakozott, amikor Schneider egy
jegyz¢krûl a Godot szem¢ly¢nek szÀznÀl is t´bb ¢rtelmez¢s¢t olvasta f´l.
Beckett a k¢ziratbÂl t´r´lt egy r¢szt, ¢s ez a t´rl¢s k¢rdûjelezi meg Godot emberi,
szem¢lyes mivoltÀt. MÁg a k´zreadott sz´vegben Godot csupÀn megbesz¢li a talÀlkozÂt
Estragonnal ¢s Vladimirrel, a k¢zirat szÂban forgÂ r¢sz¢ben Godot ÁrÀsban adja meg
a talÀlkozÀs hely¢t is idej¢t:
àä Biztos vagy benne, hogy ma este lesz?
ä Micsoda?
ä HÀt a talÀlkozÂnk vele.
ä Az ´rd´gbe is! (Zsebeiben kutat) De hiszen leÁrta. Olvasd!
ä Szombat este, meg a k´vetkezû est¢ken. Most aztÀn megmondta!
ä Na lÀtod. (Visszaadja a papÁrt) De hÀt szombat van?Ê
Godot-t gyakorta k¢t Godeau-val is azonosÁtottÀk, de amikor Duckworth megk¢rdezte
ezzel kapcsolatban, Beckett azt mondta, hogy mindkettûrûl csak a darab megÁrÀsa
utÀn szerzett tudomÀst.
Eszerint Beckett a Balzac MERCADET cÁmü szÁnmüv¢ben szereplû Godeau-ra utalt
volna, aki Mercadet ¡zletfele. Mercadet minden hitelezûje izgatottan vÀrja Godeau
visszat¢r¢s¢t, hogy a p¢nz¢hez juthasson. V¢g¡l bejelentik, hogy Godeau gazdagon
t¢rt vissza IndiÀbÂl, de a k´z´ns¢g soha nem lÀtja ût. ValÂban tekint¢lyes a hasonlÂsÀg,
de mÁg Godeau megmenti a helyzetet visszat¢r¢s¢vel, Godot ¢ppen tÀvolmaradÀsÀval
hagy f¡ggûben mindent.
A mÀsik Godeau profi ker¢kpÀrversenyzû volt. (TalÀn ma is ¢l.) Beckett egyszer
emlÁtette, hogy a Godot megÁrÀsa utÀn hallotta, hogy egy ker¢kpÀrverseny v¢ge fel¢
egy kis t´meg makacsul egyre csak vÀrt, nem akart oszolni. Amikor megk¢rdezt¢k
tûl¡k, kire vÀrnak, Ágy vÀlaszoltak: Godeau-ra.
Az eredeti Blin-elûadÀshoz ¢s az 1953. szeptemberi mÀsodik kiadÀshoz Árott pÀrbesz¢d-kieg¢szÁt¢s Godot-t szÀnd¢kosan fosztja meg minden tev¢kenys¢gtûl, hangsÃlyozva, hogy Godot nem utal senkire, semmire. TehÀt nem lehet egy¢b, mint maga a
vÀrakozÀs, ami az emberi l¢tez¢s formÀja; vagyis Godot-ra vÀrni annyi, mint ¢lni.
A Godot-val valÂ talÀlkozÀs helye ¢s ideje szint¢n szÀnd¢kosan t´bb¢rtelmü. Duckworth, aki a k¢ziratbÂl Dante PURGATñRIUM -Ànak visszhangjait v¢lte kihallani, nyÁltan
meg is k¢rdezte Beckett-tûl: àAmikor megemlÁtettem a lehetûs¢get, hogy a szereplûk esetleg a
dantei PURGATñRIUM -ban vannak, jellegzetesen becketti vÀlaszt kaptam: Nekem ugyan eszembe
se jutott, de ha Ágy gondolja, csak tess¢k.Ê
Jack Mac Gowran, akinek Beckett rengeteget segÁtett Lucky szerep¢nek kidolgozÀsÀban, azt mondta, hogy a cselekm¢ny meghatÀrozatlan t¢rben ¢s idûben jÀtszÂdik.
àEstragont ¢s Vladimirt ¢n csak k¢t magÀnyos embernek lÀttam, tÀvol minden emberlakta helytûl. Nem ¢reztem, hogy szerepemben t´rt¢netis¢get kellene jeleznem; Ãgy fogtam f´l szerepemet,
hogy minden a jelenben t´rt¢nik.Ê
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Estragon ¢s Vladimir
Beckett Mac Gowrannal besz¢lgetve hangsÃlyozta Estragon ¢s Vladimir ellent¢t¢t ¢s
k´lcs´n´s meghatÀrozottsÀgÀt: àMozgatÂerû ¢s mozdÁthatatlan tÀrgy k´lcs´nhatÀsak¢nt kell
felfogni ûket (Vladimir a mozgatÂerû ¢s Estragon a mozdÁthatatlan tÀrgy). De mindenk¢ppen
sz¡ks¢g¡k van egymÀsra. Estragonnak, akit r¢mlÀtÀsok gy´t´rnek, sz¡ks¢ge van valakire, akinek
besz¢lhet a r¢mk¢peirûl. °s Vladimir nem tudnÀ elviselni a magÀnyt, mert nem talÀlna vÀlaszokat
k¢rd¢seire. EstragontÂl rem¢li a vÀlaszokat.Ê
Amikor az amerikai elûadÀson az Estragont alakÁtÂ Bert Lahr makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy ´v¢ a fûszerep, ¢s felszÂlÁtotta a Vladimirt jÀtszÂ Tom Ewellt, hogy
ne àtakarjaÊ ût, a darab egyensÃlya felborult. Alan Schneidertûl tudjuk Beckett vÀlaszÀt: àBeckett kijelentette, hogy Vladimir a fûszereplû. Eg¢szen fel volt hÀborodva, hogy a darabot
elveszik a fûszereplûtûl.Ê
Pozzo ¢s Lucky
Pozzo ¢s Lucky elsû jelen¢s¢n¢l a k¢ziratban ez olvashatÂ: àk¢t f¢rfi l¢p be, egy nagyon
nagy ¢s egy kicsiÊ. EzutÀn mÀr csak Ãgy t´rt¢nik rÂluk emlÁt¢s, hogy a ànagyÊ meg a
àkicsiÊ. A k¢zirat szerint, amikor Estragon ¢s Vladimir elûsz´r meglÀtja PozzÂt ¢s
Luckyt, azt mondjÀk, hogy itt j´n Bim ¢s Bam, a sztÀlinista komikusok. (Beckett aztÀn
t´r´lte SztÀlin nev¢t a darabbÂl, mert szerinte t´nkretette volna a szÁnmü idûtlens¢g¢t.) Bim ¢s Bam n¢pszerü orosz komikusok voltak, az amerikai Stan ¢s Pan, Zoro ¢s
Huru vagy Hacsek ¢s SajÂ ikertestv¢rei; mÀr a MURPHY -tÂl kezdve jelen vannak a
becketti müben, a HOW I T IS-en Àt (HOGY IS VAN EZ?) eg¢szen a HOL MIT cÁmü egyfelvonÀsosig, a szerzû utolsÂ szÁnpadi ÁrÀsÀig.
Pozzo
Beckett korai Godot-felfogÀsai k´z´tt olyan is szerepelt, hogy esetleg Pozzo magÀval
a nem e vilÀgi Godot-val azonos, Àm mindez soha nem jutott tovÀbb futÂlagos ´tletn¢l,
felvetett lehetûs¢gn¢l. Duckworth ezzel kapcsolatban az alÀbbi mÂdon Árja le Beckett
vÀlaszÀt: àSzÂbeli k¢rd¢semre, hogy Pozzo-e Godot, Beckett Ágy felelt: ÏNem. A sz´vegbûl esetleg
ez k´vetkezhet, de nem Ágy van.Î Viszont amikor n¢hÀny hÂnappal k¢sûbb meglÀtogattam PÀrizsban, Beckett elûvette a GODOT k¢ziratÀt, f´llapozott egy helyet, ¢s Ágy szÂlt: ÏR¢gen vettem mÀr
kezembe ezt az ÁrÀst.Î Belen¢zett a sz´vegbe: ÏErrûl p¢ldÀul ä folytatta ä teljesen megfeledkeztem.Î
°s f´lolvasta: ÏFelfoghatjuk Ãgy is, hogy Pozzo Godot-val azonos. Elj´tt a talÀlkÀra, csak nem
tudja, hogy Estragon ¢s Vladimir az Estragon ¢s Vladimir. Vagy a hÁrn´k Godot?ÎÊ
Pozzo ¢s Godot, mint nem e vilÀgi, istenszerü szereplûk azonossÀgÀnak lehetûs¢g¢t
Beckett oly mÂdon zÀrta ki, hogy t´r´lt a darab k¢ziratÀbÂl k¢t PozzÂra ¢s Luckyra
vonatkozÂ megjegyz¢st, amelyek szerint ûk az¢rt is k¡l´nb´znek EstragontÂl ¢s VladimirtÂl, mert csupÀn Àthaladnak a fennsÁkon. Amikor Vladimir kijelenti, hogy mÀr
nincsenek egyed¡l, Estragon ellentmond:
àE: De ûk csak Àtmenetileg vannak itt...
E: De ûk csak Àthaladnak itt...
V: Az ¢ppen el¢g.Ê
Amikor Beckett 1975-ben a berlini Schiller-Theaterben a GODOT-t rendezte, Pozzo
mÀr nem volt ilyen titokzatos, inkÀbb nyÀrspolgÀri, mintha ä mondjuk ä a BOUVARD
°S P°CUCHET -bûl ¢rkezett volna.
Roger Blin, mint elsû ¢s eredeti Pozzo, mind szakÀll n¢lk¡l, mind pedig szakÀllal
(ami Godot szem¢ly¢re utal) is jÀtszotta e szerepet. A k¢sûbbi elûadÀsokon a becketti
szÀnd¢knak megfelelûen Pozzo nem viselt szakÀllt.
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A formÀlÂdÂ sz´veg majdnem minden szakasza magÀn hordja Pozzo szerep¢nek
rejt¢lyes vonatkozÀsait. A k¢zirat egy bejegyz¢se szerint csupÀn tetteti a vaksÀgot.
A prÂbÀkon Beckett hangsÃlyozta, hogy Pozzo nyilvÀnvalÂan csal, de azt javasolta,
hogy a szÁn¢sz csak jÀtsszon Ãgy, mintha vak volna. Paul Curran, aki 1964-ben a Royal
Courtban Beckett tÀrsrendez¢s¢ben jÀtszotta a szerepet, Ãgy ¢rezte, hogy Pozzo vaksÀgÀt illetûen nem mer¡lt fel k¢tely: àPersze sokat vitatkoztunk a GODOT sok nyitott k¢rd¢s¢n, de Pozzo vaksÀgÀnak valÂdisÀga nem ker¡lt szÂba. Szerintem nem k¢ts¢ges, hogy vak, ¢s
biztosra veszem, hogy Sam szerint is. Eml¢kszem, egyszer valamelyik prÂbÀn figyelmeztetett, hogy
tÃlsÀgosan nyÁltan n¢zem Vladimirt; azt mondta, bizonytalanabb tekintettel, tÀvolabbra kell n¢znem, mert k¡l´nben a n¢zûk m¢g azt hihetik, hogy lÀtom Vladimirt. Ez csak el¢g perd´ntû.Ê
Lucky
MÁg Beckett Pozzo jellem¢t ä csakÃgy, mint Godot mibenl¢t¢t ä nyitva hagyta sok ¢rtelmez¢si vÀltozat szÀmÀra, Lucky az alkotÂi szÀnd¢k szerint az emberi lehetûs¢gek
hanyatlÀsÀt szem¢lyesÁti meg. Amikor Duckworth megk¢rdezte Beckettet: àLuckyt
az¢rt hÁvjÀk Ágy, mert megtalÀlta a Godot-jÀt?Ê (a Lucky szÂ jelent¢se boldog, szerencs¢s ä
T. G.), û Ágy felelt: àazt hiszem, az¢rt Lucky, mert mÀr nem rem¢l semmitÊ.
Lucky tÀnca cÁm¢nek vÀltozÀsai ä a k¢ziratban, az eredeti elûadÀs sz´vegeiben, az angol ¢s a n¢met fordÁtÀsban, valamint a Schiller-Theater sz´veg¢ben ä jelzik a tÀnc fontossÀgÀt a darabban. Beckett e tÀncot valÂszÁnüleg az emberi l¢t metaforÀjÀnak szÀnta.
A tÀnc v¢gezt¢vel Pozzo megk¢rdi: àMit gondolnak, milyen cÁmet ad neki?Ê Vladimir
¢s Estragon pedig egy-egy cÁmet mondanak talÀlomra, m¢g mielûtt Pozzo megmondanÀ az igazit. A k¢ziratban az Estragon Àltal adott cÁm egyszerüen A KACSA HALçLA
volt. A k¢zirattÂl a k´zreadott sz´vegig e cÁm A LçMPAGYöJTñ HALçLç-ra vÀltozott.
Francia vasÃti alkalmazottra t´rt¢nik itt utalÀs. A lÀmpagyÃjtÂ elsûnek ¢rkezett az ÀllomÀsra, utolsÂnak tÀvozott, ¢s k´zben a legalantasabb munkÀt v¢gezte. A toalettek
mellett volt a szobÀja, egy k¡lsû ¢p¡letben, ahol a hÀrom ajtÂn a k´vetkezû feliratokat
lehetett olvasni: àHommesÊ, àDamesÊ ¢s àLampisteÊ. E cÁmvÀltoztatÀs l¢nyege az ¢lni
vÀgyÂ Àllat ¢s az ¢let terheitûl megfÀradt ember halÀla k´z´tti k¡l´nbs¢g. Az utÂbbi
esetben a halÀl megvÀltÀs a rabszolgasÀgtÂl ¢s a vÀrakozÀstÂl. Beckett sajÀt angol fordÁtÀsÀban A BþNBAK HALçLTUSçJA (THE SCAPEGOAT'S AGONY ) cÁmet adta a tÀncnak,
ami megint csak hangsÃlyozza, hogy a halÀl megvÀltÀs a szenved¢stûl. A n¢met fordÁtÀs
ä Beckett szem¢lyes beleegyez¢s¢vel ä Ágy hangzik: DER TOD DER ARMEN SCHLUCKER
(Elmar Tophoven), magyarul k´r¡lbel¡l: A SZERENCS°TLEN FLñTçS HALçLA, szint¢n
ûrzi az elûbbi felhangokat.
Vladimir pedig A RçKOS AGGASTYçN (KolozsvÀri Grandpierre Emil fordÁtÀsa) cÁmet
adja a tÀncnak. E kifejez¢s a szenved¢st m¢g megtoldja az ´regkorral ¢s a betegs¢ggel.
Beckett angol cÁme: THE HARD STOOL (¢s amint û maga mondotta Duckworthnak,
az angol cÁm a sz¢kreked¢sre ¢s nem a kalodÀra utal), ez megtartja a betegs¢g referenciÀjÀt, valamint a hajlott kor¢t is, hiszen a sz¢kreked¢s fûleg hajlott kori rendelleness¢g (lÀsd: Krapp). De ez a francia cÁmn¢l mindenk¢ppen nagyobb nyomat¢kot
helyez egy fÀjdalmas ¢s veszûds¢ges folyamatra. A n¢met fordÁtÀs: DAS KREBSGESCHWºR DER GREISE (AZ AGGASTYçN RçKOS DAGANATA) ugyanazt a betegs¢get emlÁti, mint a francia sz´veg, de m¢g nyomat¢kosabban hangsÃlyozva az embert roncsolÂ
betegs¢g k¢p¢t.
A v¢gsû cÁmet Pozzo adja, ¢s ez mindhÀrom vÀltozatban ugyanaz (LA DANSE DU FI-
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LET ä THE NET ä DER NETZTANZ , vagyis: HçLñTçNC), ¢s Beckett ezt soha nem is vÀltoztatta meg az elûadÀsok prÂbÀin. Bizonyos àfejlûd¢sÊ k¢pe rajzolÂdik ki elûtt¡nk:
kezdetben adott volt a cÁmben a halÀl befejezett Àllapota (a kacsa halÀla), majd soha
v¢get nem ¢rû szenved¢sen megy¡nk kereszt¡l, s v¢g¡l belÀthatatlan bonyodalmak
hÀlÂjÀba gabalyodva m¢g a sajÀt halÀlunk is bizonytalan.
Megjegyzendû, hogy a tÀnc Lucky müsorÀnak elsû produkciÂja a hÀrom k´z¡l. Elûsz´r tÀncol, majd gondolkodik, mert Pozzo szerint ez àa term¢szetes sorrendÊ. KorÀbban
emlÁti, hogy Lucky m¢g ¢nekelni is tud. Az eredeti francia sz´vegben a tÀnc utÀn
hosszÃ r¢szlet k´vetkezik, amelyben Pozzo olyan alkalmakat emlÁt, amikor Lucky tÀncolt, jÂllehet û, Pozzo, megparancsolta, hogy ¢nekeljen vagy gondolkozz¢k, esetleg
megfordÁtva.
Ezt a pÀrbesz¢det Beckett az 1953-as elûadÀsok sz´vegk´nyv¢bûl mÀr kihÃzta, ¢s
minden egy¢b k¢sûbbi kiadÀsbÂl szint¢n t´r´lte. A Royal Court (1964) ¢s a SchillerTheater (1975) elûadÀsai alkalmÀval Beckett tovÀbbi t´rl¢seket eszk´z´lt e ponton,
Ãgyhogy Vladimir àszÂljon neki, hogy gondolkozz¢kÊ-ja majdnem k´zvetlen¡l a tÀnc v¢ge
utÀn k´vetkezik, ¢s Ágy a k¢t produkciÂ folyamatosan k´veti egymÀst. A francia eredeti
sz´vegbûl eszk´z´lt t´rl¢s t´bbet is tett a folyamatossÀg biztosÁtÀsÀnÀl. Az ¢nekl¢s,
amely Lucky müsorÀnak harmadik szÀma lenne, ¢s A JçTSZMA V°G°-ben elhangzÂ
àminden egy dalban ¢r v¢getÊ-re rÁmelne, Ágy a folyamat elj´vendû k´vetkezm¢nye, mintegy betetûzûd¢se lesz, nem csupÀn szokÀsos tev¢kenys¢g. De amikor a II. felvonÀsban
Vladimir k¢ri Luckyt, hogy ¢nekeljen, û n¢ma marad. A sorrend vilÀgos: tÀnc, gondolkodÀs, ¢nekl¢s.
Beckettnek nem Àllt szÀnd¢kÀban, hogy mindennemü ¢rtelmez¢snek egyenlû
es¢lyt biztosÁtson, jÂllehet e vÀltoztatÀsok bizonytalansÀgra utalnak. A lÀmpagyÃjtÂ
m¢ltatlan lakhelye a toalettek mellett a sz¢kel¢s t¢mÀjÀra utal, amelyet Lucky k¢sûbb
emlÁt is besz¢d¢ben. A n¢met àSchluckerÊ, ami a àschluckenÊ ig¢bûl szÀrmazik, nyel¢ssel
¢s csuklÀssal k¡zdû embert jelent, tehÀt em¢szt¢si rendelleness¢get id¢z. Az angol
àhard stoolÊ (sz¢kreked¢s) mindent explicit alakra hoz. Az 1953-as elûadÀson Beckett
a sz´vegk´nyvbûl t´r´lte a àle cancer des vieillardsÊ-t (az aggastyÀnok rÀkja), ¢s a hely¢re
beÁrta: àDevant le buffetÊ (a francia àdanser devant le buffetÊ szÂlÀs jelent¢se: ¢hezni, mÁg
mÀsok esznek). Beckett ugyan sok vÀltoztatÀst eszk´z´lt a sz´vegen, de az emlÁtett cÁmen mÀr soha nem vÀltoztatott. Mindez arra enged k´vetkeztetni, hogy az ev¢st ¢s a
sz¢kel¢st a szerzû e müv¢ben az eg¢sz ¢letfolyamat metaforÀjak¢nt ¢rtelmezi.
V¢g¡l is bebizonyosodott, hogy Beckettnek sem ez a metafora, sem az egymÀst k´vetû cÁmek felt¢telezett folyamatjellege nem elsûrendü fontossÀgÃ. Az 1975-´s Schiller-Theater elûadÀsÀt ¢s az amerikai vÀltozatot elûk¢szÁtve kihÃzta Lucky tÀncÀnak
´sszes alternatÁv cÁm¢t, csupÀn a HçLñTçNC-ot hagyta meg. Beckett sajÀt darabja rendezûjek¢nt egy folyamatos Àllapot egyetlen metaforÀjÀra irÀnyÁtja a figyelmet egyetlen
vilÀgos, vizuÀlis szÁnpadi k¢pben.

Lucky besz¢de
Jack Mac Gowran Lucky besz¢d¢ben az emberi hanyatlÀsra helyezett hangsÃlyt emeli
ki: àLucky besz¢de hÀrom r¢szbûl Àll, az isteni vÀltozatlansÀg, az emberi hanyatlÀs ¢s a f´ld k´v¡lett¢ mereved¢se (nagy hideg, a r¢gi k´vek nagy s´t¢ts¢ge) szakaszaibÂl. Lucky a nyÀrspolgÀrnak kiszolgÀltatott emberi esendûs¢get szem¢lyesÁti meg. ý v¢g¡l is minden meg¢lt ¢let, nagy besz¢de pedig talÀn mindenkinek Àtszürûdik az agyÀn, halÀla ÂrÀjÀn.Ê
Mac Gowran megint csak Lucky besz¢d¢t emlÁtette, amikor k¢sûbb azt k¢rdezt¢k
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tûle, hogy a darab mely r¢szeit besz¢lte meg Beckett-tel: àMegvitattuk Lucky besz¢d¢nek
ritmusÀt. Ez a besz¢d a legt´bb szÁn¢sznek mindig is probl¢mÀt okozott. Mivel ÀllandÂ kapcsolatban voltam Beckett-tel, tûle tudom, mi is ez a besz¢d, ¢s tûle tanultam a besz¢d ritmusÀt is, ami
sz´rnyen fontos. AhÀnyszor csak lÀttam a GODOT-t, Lucky besz¢de mindig zagyval¢knak hangzott, az ember semmit sem ¢rtett belûle, olyan gyorsan mondtÀk. Pedig nem is Ágy kell. Beckett a
ritmust prÂbÀlva magyarÀzni nekem, azt mondta: ÏNem tudok megmagyarÀzni egy ritmust, csak
azt tudom, mi a jambikus pentameter vagy a trocheus; rajtuk kÁv¡l csak az ¢n sajÀt, eg¢szen
speciÀlis ritmusaimat ismerem.Î Erre Ágy vÀlaszoltam: HÀt akkor nincs mÀs hÀtra, mint hogy
tûled halljuk. ý felvette sajÀt hangjÀn Lucky besz¢d¢t egy kazettÀra, ¢s ¢n sokszor, nagyon sokszor
meghallgattam. így tanultam meg a besz¢d ritmusÀt, ¢s csak ebbûl a ritmusbÂl hallottam ki, hogy
voltak¢ppen mit is mond ez a besz¢d. ValÂjÀban egyetlen hosszÃ mondat az eg¢sz.Ê
Beckett r¢gi barÀtja, A. J. Leventhal mondotta Donald Donellynek, aki Luckyt jÀtszotta, az 1955-´s dublini elûadÀson: àSam azt mondja, hogy Lucky hosszÃ besz¢de olyan,
mint amikor a hanglemez egyre gyorsabban ¢s gyorsabban forog, v¢g¡l pedig mÀr nem is ¢rthetû,
amit mond.Ê
1953. januÀr 5.: A GODOT-RA VçRVA ûsbemutatÂja PÀrizsban
A GODOT-RA VçRVA bemutatÂjÀnak szerzûd¢s¢t 1952. november mÀsodikÀn Árta alÀ
Jean-Marie Serreau, az aprÂ Th¢£tre de Babylone tulajdonosa, Roger Blin rendezû
¢s a szerzû, Samuel Beckett. Az elûadÀst a k´vetkezû ¢v januÀrjÀra tervezt¢k.
Roger Blin a rendez¢s mellett vonakodva elvÀllalta m¢g Pozzo szerep¢t is; Blin az¢rt
nem ´r¡lt az ilyet¢n szereposztÀsnak, mert v¢kony testalkatÃ ember l¢t¢re Ãgy ¢rezte,
nem valÂ hozzÀ a testes, k´v¢r Pozzo szerepe. Blinnek egy ¢jjel hosszÃ ¢s zavaros Àlma
volt, megÀlmodta, hogy Lucky mik¢pp n¢z ki, hogyan besz¢l, ¢s az Àlomalak Lucky
Roger Blin vonÀsait viselte. Blin mindezt szimbolikus tartalmÃ elûjelnek v¢lte, de hiÀba, mert amikor elûhozakodott vele, Beckett udvariasan meghallgatta, de mereven
ragaszkodott az eredeti szereposztÀshoz.
P¢nz¡k nem l¢v¢n, nem vÀlogathattak a szÁn¢szek k´z´tt. Blin k¢t r¢gi barÀtja vÀllalta a fû szerepeket: Vladimir¢t Lucien Raimbourgh, Estragon¢t pedig Pierre Latour.
A hÁrn´k´t Serge Lecointe jÀtszotta. A legnagyobb probl¢mÀt Lucky jelentette; t´bb
szÁn¢sz is visszaadta a szerepet, mÁg v¢g¡l, december tizedike k´r¡l Jean Martinre osztottÀk ki.
Beckett legalÀbb olyan fontos szerepet jÀtszott itt, mint a rendezû, az elsû szereposztÀstÂl a koszt¡m´s prÂbÀkig. Minden szempontot a lehetû legaprÂl¢kosabb figyelemmel vizsgÀlt meg, ami n¢ha komoly ´sszecsapÀsokhoz vezetett Blinnel. Beckett
t´bbnyire engedett, tudvÀn, hogy a szÁnhÀz gyakorlatÀban, a rendez¢sben Blin tapasztaltabb. Eredetileg k´r alakÃ szÁnpadon akartÀk bemutatni a darabot, hogy Pozzo jÂ
nagy k´r´ket Árhasson le besz¢d k´zben, ekk¢pp is hangsÃlyozva a darab k´rk´r´ss¢g¢nek eszm¢j¢t, vagyis a v¢g ¢s a kezdet azonossÀgÀt, ¢s hogy a vÀrakozÀs folytonosan ism¢tlûdik, azaz ´r´kk¢ tart. Beckett szerint azonban a k´r alakÃ szÁnpad tÃlsÀgosan konkretizÀlta volna a darab eszmeis¢g¢t; û a k´rk´r´ss¢gre inkÀbb csak utalni
akart.
Blin Vladimirt tanÀrnak k¢pzelte el, aki zsakettet ¢s kem¢nygall¢rt visel, nem kem¢nykalapot, hanem cilindert hord. Beckett szerint megint inkÀbb utalni kellett rÀ,
hogy Vladimir tanÀr, ez¢rt Vladimir egyszerüen csak hosszÃ fekete kabÀtot viselt, Àm
k´z´ns¢ges, h¢tk´znapi nadrÀgot, amely nem illett a kabÀthoz. Az utasÁtÀsok alapjÀn
Estragon ÀllandÂan nÀthÀval k¡zd´tt, ¢s azt mondtÀk neki, ´nmagÀt Àtkarolva melengesse magÀt; ruhÀzata k´z´ns¢ges, nagyon r´vid, kinûtt fekete zakÂ volt.
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Beckett Luckyt vasÃti hordÀrnak lÀtta, r´vid sz¡rke kabÀtban ¢s fekete sapkÀban,
amilyet a pÀrizsi ÀllomÀsokon hordanak. E felfogÀs Blin mÀr emlÁtett ÀlmÀig mit sem
vÀltozott, ekkor azonban elkezdûd´tt a vita: û sz¡rrealista mÂdon lÀtta Lucky figurÀjÀt,
XVIII. szÀzadi inaslib¢riÀban. Szerinte Lucky àg¢pies, Àm szertartÀsos, lib¢riÀja v´r´s ¢s
z´ld, r¢zgombokkal ¢s aranysujtÀsokkal teli, buggyos nadrÀgot ¢s csatos cipût hord, roppantul
meg van rakva, arca hangsÃlyozottan feh¢r, ajka v´r´s, szeme alatt m¢lyÁtett fekete vonalakkal,
amilyet a bohÂcok raknak fel, de az¢rt nem eg¢szen ilyen, enn¢l nyugtalanÁtÂbbÊ.
Pozzo eset¢ben kezdettûl fogva egyet¢rt¢s uralkodott. Mindketten angol f´ldbirtokosnak k¢pzelt¢k, aki egy kosÀrkÀban feh¢rboros palackokat cipel magÀval, ´lt´z¢ke
malaclopÂ, gy´ny´rü nyakkendû, kem¢nykalap ¢s csillogÂ lovaglÂcsizma.
A dÁszletet a p¢nzhiÀny hatÀrozta meg. Blin megint csak barÀtaihoz fordult, ¢s Sergio Gersteint k¢rte fel, hogy legyen û a szÁnpadtervezû. Amikor Gerstein megk¢rdezte,
mennyi p¢nz Àll rendelkez¢s¢re, Blin Ágy felelt: àPas un sou de merde.Ê (àEgy kurva fill¢r
se.Ê) °s m¢g hozzÀfüzte, hogy amit Gerstein nem tud ´sszekuporgatni, azt lopja el.
ögy mondjÀk, az idû tÀjt mindennap maga az Apokalipszis lÀtogatott el a Th¢£tre
de Babylone-ba. A francia avantgarde viszonyai k´z´tt ez a szÁnhÀz akkoriban nagynak
szÀmÁtott, kettûszÀzharminc ´sszehajthatÂ sz¢kes n¢zûter¢vel, amely kedvezûtlen
sz´gben helyezkedett el az aprÂ szÁnpadhoz k¢pest. Maga a szÁnpad jelentette az igazi
neh¢zs¢get. Ha nem akartÀk, hogy a k´z´ns¢g belÀsson a szÁnfalak m´g¢, sÃlyos sz´vetbûl kellett elk¢szÁteni¡k a szÁnfalakat, de a rendelkez¢s¡kre ÀllÂ anyagot egy¢b c¢lokra tartogattÀk, Ágy az eg¢sz hÀtsÂ szÁnfalat csak marad¢k rongydarabokbÂl tudtÀk
´sszevarrni.
Fa gyanÀnt egy magas ÀllÂfogas szolgÀlt, amelyet s´t¢t krepp-papÁrral burkoltak
be; a mÀsodik felvonÀsban n¢hÀny felragasztott z´ld papÁrdarab jel´lte a leveleket.
K¢zi àf¢nyszÂrÂkatÊ k¢szÁtettek villanyk´rt¢kkel ellÀtott hÀrom olajkannÀbÂl: kettût a
szÁnhÀzterem hÀtsÂ r¢sz¢ben helyeztek el, egyet pedig a szÁnpad hÀtter¢ben, ez lett
volna a nap ¢s a hold. Eredetileg egy madzagon csÃsztatva akartÀk mozgatni ûket, de
technikai okokbÂl meg kellett vÀltoztatniuk ezt az elgondolÀst. V¢g¡l hÀrom embert
fogadtak fel a kannÀk k¢zi mozgatÀsÀra. A darab n¢hÀny elsû kritikusa azt hitte, hogy
a hÀrom alkalmi f¢nyszÂrÂ a szenthÀromsÀgot szimbolizÀlja, a valÂsÀgban azonban azt
a legkisebb mennyis¢gü f¢nyt voltak hivatva szolgÀltatni, amelynek vilÀgÀnÀl m¢g
egyÀltalÀn jÀtszani lehet. Az elsû r¢sz majdnem teljes f¢lhomÀlyban jÀtszÂdott, igyekeztek takar¢koskodni, minden f¢nyerût a mÀsodik r¢szre tartogatva.
Az elûadÀs technikai neh¢zs¢geinek elhÀrÁtÀsa utÀn megkezdûdtek a prÂbÀk. Blin
szerette a nyÁlt prÂbÀkat, szÁvesen lÀtta, ha emberek j´nnek-mennek k´r¡l´tte. Megengedte, hogy barÀtai szabadon jÀrkÀljanak be a prÂbÀira. Beckett viszont ragaszkodott hozzÀ, hogy a prÂbÀkon senki mÀs ne legyen jelen, csak akinek szakmailag k´ze
van az elûadÀshoz. Blin igyekezett meggyûzni ût, hogy jÂ reklÀm a darabnak, ha idûrûl
idûre ben¢z a prÂbÀkra n¢hÀny ÃjsÀgÁrÂ, ¢s mindig is fogadott lÀtogatÂkat a prÂbÀin.
Blin sohasem meghatÀrozott terv alapjÀn dolgozott, csak bej´tt a szÁnhÀzba, aztÀn
szinte talÀlomra prÂbÀlni kezdte azt a r¢szt, amelyik ¢ppen akkor foglalkoztatta. N¢hÀny ÂrÀs mozgÀs- meg sz´vegprÂbÀt tartott a szÁn¢szekkel, amÁg el nem vitte ûket az
elk¢pzel¢s¢nek megfelelû sz´veg- ¢s mozgÀskontinuumba. SzÂrakozottan csapongott
a csak Àltala ismert szellemi ter¡leteken, de szÀmÀra ez volt az egyetlen lehets¢ges
mÂdszer.
Ezzel szemben Beckett meghatÀrozott, kiÁrt prÂbatervet akart, amelytûl nincs elt¢r¢s. Amikor rÀj´tt, hogy erre nem tudja rÀvenni Blint, a szÁnhÀz hÀtsÂ r¢sz¢ben, a
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sz¢ksorok m´g´tt kezdett jÀrkÀlni f´l s alÀ, egyik cigarettÀrÂl a mÀsikra gyÃjtva r¢m¡lten figyelte, ahogy Blin eg¢sz nap n¢gy-´t soron nyargalÀszik. ýszint¢n aggasztotta, hogy Latour ¢s Raimbourgh az elsû r¢szben gyakorta rosszkor mentek ki a szÁnpadrÂl, mert a sz´veg hasonlÂsÀga miatt gyakran ´sszet¢vesztett¢k a helyzetet a mÀsodik r¢sz valamelyik hasonlÂ helyzet¢vel. Beckettet k¡l´n´sen az d¡hÁtette, hogy a
Luckyt alakÁtÂ szÁn¢sz rem¢nytelen¡l rosszul fogta fel szerep¢t, ¢s a bemutatÂ elûtt
hÀrom h¢ttel el is kellett bocsÀtani, mert nyilvÀnvalÂ lett, hogy egyszerüen nem tudja
megtanulni ezt a szerepet.
Blin ekkor r¢gi jÂ barÀtjÀhoz, Jean Martinhez fordult, aki n¢mik¢pp szorongva
ugyan, de elfogadta a bonyolult szerepet. Beckett azonnal f¢lrevonta Martint, ¢s bemutatta neki, hogyan jÀtssza Luckyt, sût elû is jÀtszotta neki a motyogÀst ¢s reszket¢st.
Martin elment egy orvos barÀtjÀhoz, ¢s leÁrta a Beckett Àltal elûjÀtszott Lucky-f¢le mozgÀst. Az orvos azonnal azt felelte, hogy aki Ágy besz¢l ¢s viselkedik, az valÂszÁnüleg
Parkinson-kÂros. Mindez m¢g aznap este szÂba ker¡lt a szÁnhÀzban, ¢s Beckett azt
mondta: àIgen, persze.Ê FutÂlag megemlÁtette, hogy ¢desanyja Parkinson-kÂrban szenvedett, de aztÀn gyorsan mÀs t¢mÀra terelte a szÂt. Martin szerint Beckett a prÂbÀkon
àk´vetelt, mindig csak k´veteltÊ. Olyan szÁn¢sznek, mint Martin, akinek a szerep meg¢rt¢se fontos volt, a Beckett-tel valÂ munka majdnem lek¡zdhetetlen neh¢zs¢get jelentett. àBeckett nem azt akarja, hogy a szÁn¢szei jÀtsszanak ä mondta Martin. ä Azt akarja, hogy
megtegy¢k, amit mond nekik. Ha jÀtszani prÂbÀlnak, nagyon d¡h´s lesz.Ê
Lucien Raimbourgh (Vladimir) Martin sz´ges ellent¢te volt, ¢ppen û volt az a szÁn¢sz, akivel Beckett a lehetû legszÁvesebben dolgozott egy¡tt. Mivel egy kukkot sem
¢rtett a darabbÂl, k¢szs¢gesen mindent megtett, amit Beckett mondott neki.
Raimbourgh valÂban az¢rt volt Beckett kedvenc szÁn¢sze, mert egyszerüen azt tette,
amit a rendezû (jelen esetben a szerzû) mondott neki, mÁg Blin ¢s Martin ÀllandÂan
fenyegette a becketti elk¢pzel¢s megvalÂsulÀsÀt, mert ûk ketten a maguk mÂdjÀn prÂbÀltak ¢rteni mindent, sajÀt szÀjÁz¡k szerint fogva fel szerep¡ket.
Beckett ÀllandÂ jelenl¢te valamennyi prÂbÀn mindenkit idegesÁteni kezdett. Amikor megjelent a szÁnhÀzban, az ´sszes szÁn¢sz k¢telyt kifejezû k¢rd¢sekkel kezdte ostromolni.
Blinnel szint¢n el¢g neh¢z volt egy¡tt dolgozni, mert olyan finom r¢szletmegfigyel¢sekkel Àllt elû, amelyek mÀr-mÀr zavarba hoztÀk a szÁn¢szeket, nem tudvÀn mire
v¢lni ezek ¢rtelm¢t, ¢rt¢k¢t. Az egyik prÂbÀn p¢ldÀul Blin azt javasolta, hogy a darab
elej¢n Vladimir ¢s Estragon reszketve bÃjjanak ´ssze. PÀrizs mellett egy Àllatkertben
k¢t majmot lÀtott egyszer ebben a testtartÀsban, ¢s a GODOT jutott rÂluk esz¢be. Blin
mindezt Beckettnek elmondva helyesl¢st vagy ellenkez¢st vÀrt, de Beckett csupÀn mosolygott, ¢s nem szÂlt semmit. Blin aztÀn a prÂbÀk folyamÀn rÀj´hetett, hogy Beckett
ezt eg¢szen mÀshogy gondolja; viszonylag hosszÃ idû telt el, amÁg Blin Beckett hüv´s
pillantÀsaibÂl ¢s szükszavÃ kommentÀrjaibÂl kik´vetkeztette a szerzû elk¢pzel¢s¢t.
Beckettet sok esetben az udvariassÀg ¢s a tapintat tartÂztatta meg a nyÁlt korrekciÂtÂl ¢s bÁrÀlattÂl. N¢ha a szÁnhÀzi gyakorlat ismeret¢nek hiÀnya is visszatartotta a k´zvetlen beavatkozÀstÂl, de mÀr az elsû elûadÀs prÂbÀin is ki¡tk´z´tt dogmatikus hajthatatlansÀga sajÀt rendezûi koncepciÂjÀt illetûen.
A szÁn¢szek sokat vitatkoztak a sz´vegen is. HangoztattÀk, hogy Beckett v¢gt¢re is
k¡lf´ldi, nem francia anyanyelvü, ¢s ez¢rt k¢ptelens¢g, hogy jÂ francia darabot Árjon.
Beckett ragaszkodott hozzÀ, hogy szÁnmüve nyelvileg is t´k¢letes francia darab, ¢s a
szak¢rtûk szÀz szÀzal¢kig ût igazoltÀk. Mindenki csodÀlkozott.

T´r´k GÀbor: Samuel Beckett ¢s a àGodotÊ

ã

187

Ahogy k´zeledtek a bemutatÂhoz, egyre t´bb ember jÀrt be a prÂbÀkra. MÀr nem
csupÀn barÀtok ¢s ÃjsÀgÁrÂk j´ttek el, hanem a àkÀv¢hÀzi tÀrsadalomÊ k¢pviselûi,
aranyifjak meg n¢hÀny divattervezû h´lgy is. A befejezû jelenetn¢l, amikor Estragonnak lecsÃszik a nadrÀgja, egyszer az egyik divattervezû kuncogni kezdett. Amint Latour nadrÀgja egyre lejjebb csÃszott, a kuncogÀs egyre hangosabb lett, v¢g¡l pedig
¢les, fejhangon visÁtÂ nevetûg´rcsbe csapott Àt. Amikor a f¡gg´ny lement, Latour d¡h´sen rontott Blinre, esk¡d´zve, hogy t´bbet nem hagyja lecsÃszni a nadrÀgjÀt. Ezen
a nadrÀg¡gy´n mÀr az elûzû prÂbÀkon is sokat veszekedtek. Blin ÃjbÂl megprÂbÀlt
besz¢lni Latourral, de hamar m¢regbe gurult, ¢s fak¢pn¢l hagyta. Ekkor Beckett k´zbel¢pett, ¢s sokÀig nagyon nyugodt hangnemben besz¢lt Latourral. AztÀn Blin is
visszaj´tt, ¢s ûk ketten Beckett-tel meggyûzt¢k Latourt, aki vonakodva beleegyezett,
hogy nadrÀgjÀt eg¢szen bokÀig hagyja lecsÃszni.
Beckett 1953. januÀr 9-¢n a Marne-parti Ussybûl Árja hÁres level¢t, amelyben tiltakozik az ellen, hogy az ´t´diki bemutatÂ elt¢rt az elûzetes rendezûi koncepciÂtÂl: àValami azonban aggaszt engem, ¢spedig Estragon nadrÀgja. Persze megk¢rdeztem Suzanne-t [Suzanne Dumesnil-Descheveux ä Beckett feles¢ge ä T. G.], lecsÃszik-e a nadrÀg, ¢s û azt
mondta, hogy Estragon t¢rdn¢l fenntartja. Ez nem jÀrja! SzÂ sem lehet rÂla! Errûl egyszerüen
szÂ sem lehet! Nem felel meg a k´r¡lm¢nyeknek. Nem is szabad t´rûdnie vele. M¢g ¢szre sem
veheti, hogy lecsÃszott a nadrÀgja! Ami pedig a zÀrÂk¢p utÀn boldogÁtÂ ajÀnd¢kk¢nt f´lcsend¡lû
nevet¢st illeti, oda se neki, az is csak olyan nevet¢s, mint amilyen a t´bbi jelenetet kÁs¢rte. A darab
szelleme, ha egyÀltalÀn van, azt sugallja, hogy a tragikusnÀl semmi sem groteszkebb. Ennek mindv¢gig benne kell lennie a darabban, ¢s k¡l´n´sen a v¢g¢n. JÂ n¢hÀny okÀt sorolhatnÀm fel, hogy
mi¢rt kell a nadrÀgnak lecsÃsznia, de megkÁm¢llek tûl¡k. Csak arra k¢rlek, ÀllÁtsd vissza Ãgy,
ahogy a sz´vegben van ¢s leprÂbÀltuk. A nadrÀg csÃsszon le bokÀig! Szerinted talÀn ostobasÀg,
de szerintem elsûrendü fontossÀgÃ.Ê (S. B. Roger Blinnek, 1953. januÀr 9.)
Beckett, ahÀnyszor csak rendezett, mindig vÀltoztatott a sz´vegen. MÀr az 1952-es elsû
kiadÀs sz´vege is mÂdosult a keze nyomÀn az 1953-as bemutatÂn.
A GODOT majdnem negyven¢ves pÀlyafutÀsÀnak t´m¢rdek sz´vegvÀltoztatÀsÀt lehetetlen volna felsorolni, csupÀn egy ¢rdekess¢get emlÁt¡nk: Beckett sajÀt angol fordÁtÀsÀban Estragon Vladimir fej¢hez vÀgott cifra szidalmait (II. r¢sz, 75. o.) m¢g megtoldotta a szerinte legnagyobb s¢rt¢ssel, ami Ágy hangzik: àKritikus!Ê Beckett utasÁtÀsÀnak megfelelûen ezt àpapagÀjosanÊ kell mondani, elnyÃjtva pergetett àrÊ hangokkal:
crrrritic!
N¢hÀny sz¢ljegyzet a szereplûkre, reakciÂikra is vonatkozik. Az elsû oldal tetej¢re
Beckett felÁrta: àVladimirra ÀltalÀban jellemzû: egy-egy gondolata hatÀsÀra mozdulatlannÀ
dermed.Ê
Amikor Estragon PozzÂtÂl k¢ri a csontokat, Beckett a k¢zirat lapsz¢l¢n Ágy nyomat¢kosÁt Estragon viselked¢s¢re vonatkozÂan: àzavartabb hangnemben!Ê.
Beckettet kezdettûl fogva sokat foglalkoztatta a mozgÀs a fa k´r¡l, meg Estragon
k´ve, amint errûl rajzai is tanÃskodnak a REGIEBUCH -ban, amelynek alapjÀn sajÀt GODOT -elûadÀsÀt rendezte a berlini Schiller-Theaterben 1975-ben.
A csontok ¢s a k´vek jÂszer¢vel mindv¢gig jelen vannak a becketti müben. Fiatalkori k´ltem¢nysorozatÀban, az ECHO'S BONES AND OTHER PRECIPITATES -ben (ECHO
CSONTJAI °S EGY°B K¹VºLETEK) a csontok a halott szerelmes fÀjdalmas eml¢k¢t jelk¢pezik. Az emlÁtett müben, csakÃgy, mint Lucky besz¢d¢ben, a csontokbÂl v¢g¡l fe-
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h¢r kû lesz, amely vÀltozÀs az eml¢kez¢s megfakulÀsÀt sugallja az idû mÃlÀsÀval. Lucky
àgondolataiÊ szint¢n a ànyugodt k´vekkelÊ v¢gzûdnek.
Visszat¢rve a GODOT -hoz: az elsû felvonÀs v¢g¢n, amikor Vladimir megtudja, hogy
Godot ma nem j´n, de holnap biztosan igen, Beckett megjegyezte a k¢ziraton: àhatÀrozottan jel´lni e csapÀstÊ. A àcsapÀsÊ kettûs irÀnyÃ: Godot nem j´n el ma, meg mÀsnap
sem, ¢s ´r´kk¢ tart a vÀrakozÀs.
Sok k¢ziratmegjegyz¢s a mozgÀsra vonatkozÂ szÁnpadi utasÁtÀs, hasonlÂan a huszonk¢t ¢vvel k¢sûbbi berlini, Beckett Àltal rendezett GODOT-elûadÀs jegyzeteihez. A
besz¢d ¢s a mozgÀs sz¢tvÀlasztÀsÀnak elve, a becketti rendez¢s legjellegzetesebb vonÀsa, mÀr a kezdet kezdet¢n mük´dik.
Jellemzûk a becketti rendezûi koncepciÂra az Ãgynevezett àWartestell¢Ê-k (a vÀrakozÀs pillanatai), amikor a szereplûk ¢lûk¢pekbe merevednek; Beckett ezeket Berlinben alkalmazta elûsz´r.
A WARTEN AUF GODOT egy p¢ldÀnyÀn, amelyet Beckett a berlini rendez¢shez hasznÀlt, t´bb helyen lÀthatunk ilyen àWartestelleÊ bejegyz¢st: p¢ldÀul, amikor Vladimir
azt mondja: àhogy rep¡l az idû, amikor jÂl szÂrakozunkÊ (128. o.); tovÀbbÀ Pozzo szavai
utÀn: àAtlasz, Jupiter fiaÊ (50. o.) ¢s: àkihagy az eml¢kezetemÊ (62. o.); e helyek utÀn Berlinben viszonylag hosszan tartÂ ¢lûk¢p k´vetkezett, ami arra is utalt, hogy e r¢szeknek
a szerzû mÀr kezdettûl fogva kiemelt jelentûs¢get tulajdonÁtott.
Lucky besz¢d¢ben pedig bekarikÀzott kulcsszavakat ¢s szÁnpadi utasÁtÀsokat int¢zett a lapsz¢len a hÀrom hallgatÂhoz. Mindez mÀr adal¢k a besz¢d Ãj hangszerel¢s¢hez
¢s ennek reakciÂjÀhoz, ahogy azt Beckett a berlini elûadÀson megvalÂsÁtotta.
Az Od¢on 1961-es GODOT-felÃjÁtÀsa, amelyet Jean-Marie Serreau, Blin ¢s Beckett
rendezett, megtartotta Jean Martint Lucky, Lucien Raimbourgh-t pedig Vladimir szerep¢ben. Az elûadÀs is alkalmazkodott Blin eredeti rendez¢s¢nek szigorÃ egyszerüs¢g¢hez. Ennek az elûadÀsnak az embl¢mÀja lett az a fa, amelyet Giacometti, Beckett
r¢gi barÀtja tervezett.
Errûl az elûadÀsrÂl mondta Beckett Charles Marowitznak: àA rendezûkbûl gyakorta
hiÀnyzik a mozgÀs irÀnti forma¢rz¢kenys¢g. Olyanf¢le formÀkra gondolok, mint a zen¢ben ÀllandÂan visszat¢rû t¢mÀk. Ha valamely sz´vegben bizonyos cselekedetek ism¢tlûdnek, akkor mÀr
az elsû alkalommal szokatlannak kell megalkotni ûket, m¢gpedig az¢rt, hogy ha Ãjra elûfordulnak,
a k´z´ns¢g rÀjuk ismerjen. A GODOT 1961-es felÃjÁtÀsÀn ¢ppen a darabban megl¢vû stilizÀlt
mozgÀst prÂbÀltam valamelyest megvalÂsÁtani.Ê
Beckettnek mÀr az elsû elûadÀsoktÂl kezdve pontos elk¢pzel¢sei voltak a GODOT
szÁnrevitel¢rûl. Alan Schneidernek mondta, amikor k´r alakÃ szÁnpadon akarta adni
a GODOT-t: àNem egyezem bele ebbe a k´rszÁnpad´tletbe, mert Ãgy ¢rzem, a GODOT sokkal
zÀrtabb szÁnhÀzat ig¢nyel.Ê Ezt k¢sûbb m¢g ki is eg¢szÁtette, miszerint az¢rt ragaszkodik
a proszc¢niumszÁnpadhoz, mert az valÂsÀggal àszemben ÀllÊ a k´z´ns¢ggel, a szereplûk
tÀvozÀsa ¢s megjelen¢se szigorÃan meghatÀrozott, ami m¢g fokozza a sugallat erej¢t,
hogy àmind csapdÀba estekÊ.
Beckett nagyon ¢rz¢kenyen reagÀlt az olyan elûadÀsokra, amelyek ¢rz¢se szerint
megs¢rtett¢k a sz´veg szellem¢t. El¢gedett volt a bohÂcszerü ¢s tragikus elemek kombinÀciÂjÀval Blin eredeti rendez¢s¢ben. Kedvezûtlen¡l nyilatkozott a gazdagabb produkciÂkrÂl, amelyek rendez¢s¢ben û maga nem vett r¢szt. Nem ¢rtett egyet Alan
Simpsonnal, amikor azt ÀllÁtotta, hogy az eredeti GODOT (1953) Sergio Gerstein-f¢le
dÁszlete amatûr jellegü volt. ý azt szerette, ha a hÀtt¢r ¢s az oldalfalak egyszerü, sima,
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halvÀnyz´ld vÀszonbÂl vannak, ¢s nem tetszett neki Simpson dÁszlete, amely a dublini
Pike Theatre 1955-´s elûadÀsÀhoz k¢sz¡lt (e dÁszlet fekete, z´ld ¢s barna hÀtteret mutatott, tÀn az Ár mocsÀrvid¢k ¢s a s´t¢t ¢gbolt fenyegetû hangulata felid¢z¢s¢nek szÀnd¢kÀval).
Peter Bull beszÀmolÂja az 1955-´s londoni elûadÀsrÂl, amelyet Peter Hall rendezett
az Arts Theatre Clubban, azt mutatja, hogy Beckett nem volt el¢gedett az elsû londoni
elûadÀsokkal.
àA szerzû elhagyta montparnasse-i barlangjÀt, ¢s meglÀtogatott minket, mÀr Ãgy a szÀzadik
elûadÀs k´r¡l. Cs´ndes, szer¢ny ember benyomÀsÀt keltette, ¢s nem t´rte ´ssze magÀt a nagy igyekezetben, hogy segÁtsen ¢rtelmezni darabjÀt. Az volt az ¢rz¢s¡nk, hogy egyÀltalÀn nem is t´rûdik
a londoni elûadÀssal. Partit adott nek¡nk, ahol el¢g udvariatlanul viselkedt¡nk vele, de ezzel
szemernyit sem t´rûd´tt. Hamarosan fak¢pn¢l hagyott minket, visszament FranciaorszÀgba, ¢s
bÃcsÃzÂul csak azt mondta, hogy sz¡neteink a darabban nem el¢g hosszÃak.Ê
A szÁn¢szek elfogadtÀk Beckett javaslatÀt a àkontrapunktikus mozdulatlansÀggalÊ kapcsolatban, azokon a pontokon, ahol a sz´veg mozgÀsra szÂlÁt fel (p¢ldÀul a àmenj¡nkÊ
utÀn), de az elûadÀs Beckett szerint m¢g Ágy is àhamisÊ volt. A sz¡netek nem csupÀn
r´videk voltak, de Hall rÀadÀsul aff¢le àmennyei zen¢velÊ t´lt´tte ki ûket. EzenkÁv¡l
tÃltengtek a bohÂzati elemek, amelyeket a tragikus hang¡t¢s nem ellensÃlyozott el¢gg¢. A dÁszlet sem nyerte meg a szerzû tetsz¢s¢t. Beckett egy Ázben Ágy szÂlt Charles
Marowitzhoz: à...a sz´veg ¡res szÁnpadot ig¢nyel, a fa kiv¢tel¢vel, ¢s a londoni elûadÀson a
szÁn olyan zsÃfolt volt, hogy a szÁn¢szek alig tudtak mozogni.Ê
Amikor Joseph Svoboda, a hÁres csehszlovÀk dÁszlettervezû az 1970-es salzburgi elûadÀsra gazdag, barokkos szÁnpadk¢pet tervezett, a polgÀri dekadenciÀt hangsÃlyozandÂ, Beckett hatÀrozott nemtetsz¢s¢t fejezte ki Matiasnak, sajÀt dÁszlettervezûj¢nek.
Beckett nagyon sokszor ellen¢rz¢s¢nek adott hangot olyan elûadÀsokkal szemben,
amelyek elt¢rtek az eredeti Blin-f¢le elûadÀs elemi egyszerüs¢g¢tûl, valamint a trag¢dia ¢s a kom¢dia k´z´tti kiegyensÃlyozottsÀgÀtÂl. A àtragikom¢dia k¢t felvonÀsbanÊ alcÁmet nagyon is tudatosan Árta a cÁm alÀ sajÀt fordÁtÀsÃ angol kiadÀsÀhoz. Nem adta el
a filmjogokat Bert Lahrnak ä aki Estragont jÀtszotta a darab Michael Meyerberg-f¢le
miami premierj¢n, amelyet àk¢t f´ldr¢sz nevetûg´rcseÊ alcÁmen hirdettek ä, mert Lahr
komikus mozgÀst hajtott v¢gre azokon a pontokon, ahol a sz´veg explicit mÂdon jel´lte: ànincs mozgÀsÊ. °s amikor a Theatre Royal of Stratford 1962-ben àaz ¢vszÀzad
legharsÀnyabb vÁgjÀt¢kaÊ-k¢nt jelentette be a darabot, Beckett szerzûd¢sbontÀst kÁs¢relt meg.
Deryk Mendel eml¢kszik, Beckett mennyire helytelenÁtette, hogy ki akarta hagyni
Estragon k´v¢t a berlini 1965-´s WARTEN AUF GODOT-bÂl.
àEgy meglehetûsen kis kûvel kezdt¡k, ami Estragonnak k¢nyelmetlen volt, ez¢rt kivÀgott fat´nk´t tetettem a kû hely¢re, ¢s k´r¢je n¢mi bozÂtot is telepÁtettek. Amikor Sam mindezt meglÀtta,
hallani sem akart se fat´nkrûl, se bozÂtrÂl. Azt mondta, û a szÁnen k¢t dologhoz ragaszkodik,
m¢gpedig a fÀhoz ¢s a kûh´z.Ê
Mendel berlini elûadÀsÀt a neh¢zkess¢g azon vesz¢lye fenyegette, amely szemben
Àllt a becketti szÁnpadi mü szellem¢vel, amint azt maga a szerzû festette le Alan Schneidernek: FelhÁvta Schneider figyelm¢t arra, hogy a darabon mindv¢gig nevetni kell,
mondvÀn: àminden darabomat k´nnyed¢n ¢s gyorsan kell jÀtszani. Nem akarom a komolysÀg
szellem¢t id¢zni... darabjaim nem lehetnek neh¢zkesekÊ.
Mendel elmondja, hogy û ¢s Beckett mik¢pp prÂbÀltÀk komikussÀ ¢s egyszerüv¢
tenni az elûadÀst:
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àAmikor 1965-ben Berlinben a GODOT-t rendeztem, sz´rnyü neh¢z dolgom volt. Beckett elj´tt
segÁteni. Az eg¢sz produkciÂ elfogadhatatlan volt. Sehol semmi nevet¢s. Sehol semmi k´nnyeds¢g.
Minden szÁn¢sz BECKETT-DARABOT jÀtszott, nagybetükkel. Mind Sam, mind pedig jÂmagam el¢gedetlenek voltunk. Sam Ágy szÂlt: ÏElûsz´r is nyugalom.Î Minden szÁn¢sz Ãgy mozgott
a szÁnpadon, mintha tojÀsokon jÀrna. Beckett azt mondta: ÏNem jÂ! Mozogjatok rendesen!Î Ami
pedig a sz´veget illeti, Sam sohasem mondta, hogy ezt mondd vagy azt mondd, hanem Ágy szÂlt
csupÀn: kicsit gyorsabban, vagy: kicsit lassabban; esetleg: vilÀgosabban.
A PozzÂt alakÁtÂ szÁn¢sznek volt pipÀja, kem¢nykalapja, korbÀcsa, k´tele. így tÃl komplikÀlt
volt a jÀt¢k, ¢s Sam azt mondta, ez a sok kell¢k csak Ãtban van. Nem hagytuk ki a kell¢keket,
csak szerett¡k volna, ha a szÁn¢sz kisebb jelentûs¢get tulajdonÁt nekik. AgyonjÀtszotta a jelen¢s¢t.
K¡l´nprÂbÀkat tartottunk vele, igyekezv¢n megnyugtatni. Mondtuk, hogy hagyja ki ezt vagy azt
a mozgÀst, mondtuk, ne tedd ezt, ne csinÀld azt...! Sam m¢g elû is jÀtszotta neki a mozgÀst. De
semmire sem ment¡nk. Sam v¢g¡l azt mondta: Ïögysem csinÀlod Ãgy, ahogy mondom. CsinÀld
csak, ahogy tudod.ÎÊ
Az 1964-es Royal Court Theatre GODOT -felÃjÁtÀsÀt Anthony Page ¢s Beckett k´z´sen rendezte. Page szÀmos Beckett-koncepciÂt ¢pÁtett a darabba. ý besz¢li el, hogy
Szenteste ¢jszakÀjÀn tizenegy Ârakor Beckett m¢g kem¢nyen dolgozott a szÁn¢szekkel
a szerep¡k´n, àk¡l´nleges kreatÁv ¢s abszolÃt professzionista modorbanÊ. Page nagyon hasznosnak talÀlta Beckett k´zremük´d¢s¢t:
àRengeteg idût takarÁtott meg nek¡nk a segÁts¢g¢vel. A sz´veg nagyon t´m´r, ¢s a mondatok
jelent¢startalma gazdag, Àm k´t´tt. Beckett szak¢rtelme nem nyomasztott, hanem felszabadÁtott
minket. A GODOT nagyon sok mindent elmond az emberi kapcsolatokrÂl. Beckett p¢ldÀul ezt is
mondta: ÏEz most a k¢t szereplû k´lcs´n´s meg¢rt¢s¢nek rendkÁv¡l bensûs¢ges pillanataÎ, ¢s ettûl
a sz´veg egyszer csak mük´dni kezdett. Nem hinn¢m, hogy valami nagyon k´nnyü dolog egy
hÂnapig tÀrsrendezûk¢nt k´zremük´dni, ¢n viszont idût nyertem, ¢s rengeteget tanultam tûle.
Ha az ember a v¢lem¢ny¢t k¢rdezte egy szereplûvel vagy motivÀciÂval kapcsolatban, t´bbnyire
Ágy vÀlaszolt: ÏErrûl nem informÀltak.Î De a legnagyobb hatÀst az tette rÀm, hogy az emberek
k´z´tti viszonyok mibenl¢t¢vel a darab minden pontjÀn a lehetû legnagyobb m¢rt¢kben tisztÀban
volt.Ê
Az elûadÀst John Fletcher is lÀtta, ¢s Ágy Árt rÂla: àA Royal Court Theatre nemr¢gi elûadÀsÀn, amelynek a szerzû vÀllalta tÀrsrendez¢s¢t, a szÁn¢szek a sz¡netek idej¢n megmaradtak a
szavaik elhangzÀsa utÀni testhelyzetben. Nem mozogtak, nem csinÀltak semmit, csak maguk el¢
bÀmultak, amÁg tartott a sz¡net. Ekk¢pp nem csupÀn a fesz¡lts¢g ¢rzûd´tt, hanem a darab jellemzû ritmusa is megmaradt: e sz¡netek mozdulatlansÀgÀt fokozott tev¢kenys¢g vÀltotta fel.Ê
Fletcher beszÀmolÂja is bizonyÁtja Beckett GODOT -rendez¢si koncepciÂjÀnak folytonossÀgÀt. E koncepciÂt Beckett a WARTEN AUF GODOT rendezûjek¢nt 1975-ben fogalmazta meg a szÁnpadi gyakorlat nyelv¢n, a berlini Schiller-Theaterben.
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Nagy Gabriella

RITMUS °S RíTUS
Samuel Beckett: L¢ptek
1. A lÀtvÀny
MozgÂ ¢s mozdulatlan alakok
A szÁnpadon k¢t szereplû: egy ÀllÂ ¢s egy mozgÂ alak, pontszerüen. Nincs dÁszlet, legfeljebb egy Àgy lehet, amin az anya fekszik, valÂszÁnüleg bal oldalon, hÀtul. May, a
lÀnya, szoros koreogrÀfia szerint mozog a n¢zût¢rrel pÀrhuzamosan egy mind´ssze
kilenc (a v¢gpontokkal egy¡tt tizenegy) l¢p¢s hosszÃ ¢s egy m¢ter sz¢les t¢rben, a szÁnpad elûter¢ben, kiss¢ jobbra csÃsztatott pÀlyÀn. Legt´bbsz´r a jobb oldalon Àll meg,
szembefordulva a n¢zûkkel. (MÀs ¢rtelmez¢s szerint J-vel, azaz a jobb oldali v¢gponttal
szemben, ez esetben nem n¢z ki a n¢zûkre.)
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Az anya egy pontban, mozdulatlanul fekszik, ¢s May sem t¢r, t¢rhet le a szÀmÀra
kijel´lt pÀlyÀrÂl. Lehetûs¢gei: a mozgÀs lassÁtÀsa, gyorsÁtÀsa, a megÀllÀs, fordulÀs, a
n¢zût¢r fel¢ fordulÀs. Ezeket szigorÃan megszabjÀk Beckett instrukciÂi.
S´t¢ts¢g ¢s f¢ny
Alaphelyzetben a f¢ny a szÁnpad magassÀgÀban vilÀgÁtja meg a jÀt¢kteret. TestmagassÀgban alig ¢rv¢nyes¡l. A l¢pkedû lÀbakra, May ÃtvonalÀra szegezûdik. A lÀbakat nem
lÀtjuk, errûl Beckett gondoskodik, mert f´ldet seprû, kopott sz¡rke pokrÂcba bÃjtatja
Mayt. Jelezve ä talÀn ä, hogy nem a l¢p¢s, hanem a l¢p¢sek zaja a fontos. Errûl besz¢l
a mü cÁme is: FOOTFALLS, ami l¢p¢szajt jelent, nem csupÀn magÀt a cselekv¢st.
A szerzû utasÁtÀsa szerint a hÀtt¢r s´t¢tben marad, Ágy sejtelmes homÀlybÂl halljuk
az anya hangjÀt. ýt ¢s az Àgyat, amin fekszik, inkÀbb csak k¢pzelj¡k.
A darab s´t¢ttel indÁt ¢s s´t¢ttel zÀr. A f¢nyek kigyÃlÀsa ¢s eltün¢se r¢szekre bontja.
A jeleneteket ä ha besz¢lhet¡nk itt ilyenekrûl ä ezek adjÀk. így ´sszesen n¢gy jelenet
k¡l´nÁthetû el. May (M) ¢s a nûi hang (H) pÀrbesz¢de, a hang, aztÀn May magÀnbesz¢de, legv¢g¡l pedig villanÀsnyi idûre az ¡res szÁnpad: May sehol. Megjegyzem, ezek
a magÀnbesz¢dek inkÀbb tekinthetûk soliloquiumnak, mint monolÂgnak, a k¢t besz¢lû magÀba zÀrt, egymÀs mellett besz¢lnek, egymÀsban, de nem egymÀshoz.
A vilÀgosodÀs ¢s a f¢nyek kihunyÀsa mellett Beckett legfûk¢ppen a hangokkal jÀtszik. Ahogy els´t¢t¡l, eln¢mulnak a l¢p¢sek, hosszÃ sz¡net utÀn harangszÂt hallani,
ezt csak s´t¢tben. Ahogy eltünik a lÀtnivalÂ, bel¢p ez a k¡l´nleges hang, hosszan visszhangozva, s csak aztÀn vilÀgosodik ki Ãjra, mindig halvÀnyabban.
A lÀtvÀny koncentrÀlt: annak az egyetlen szem¢lynek a megjelen¢s¢re ¢s eltün¢s¢re
irÀnyul, aki mozog, majd megÀll. A n¢zû figyelme nem megosztott: a jÀt¢k l¢nyege az,
hogy mivel mindig csak egy alakot lÀtunk, egy hangot hallunk, ha a hang nem is a
lÀthatÂ figurÀtÂl szÀrmazik: hozzÀ k´tj¡k.
A l¢p¢sek ritmikusak, ez¢rt fontos, hogy a l¢p¢sek koppanÀsa ¢s az elhangzÂ sz´veg
mikor fut pÀrhuzamosan, s mikor vÀlik el egymÀstÂl. S mindez k¢pileg hogyan jelenik meg. A l¢pû, l¢pkedû, az ÀllÂ, n¢zûre n¢zû alak besz¢l-e, vagy a hÀtt¢rbûl szÂlÂ
nûi hang.
2. Hangok ä szavak, szÂÀramok, zajok ¢s sz¡netek
A lÀthatÂ vilÀg a hangok zenei k´zeg¢ben ¢l. K¢t nûi hang besz¢l egymÀshoz ¢s egymÀs
mell¢ (anya ¢s lÀnya): egy¡tt ¢s k¡l´n. Hogy mindkettû nûi hang, a felcser¢lhetûs¢g
miatt fontos. Ugyanakkor folytonossÀgrÂl besz¢l. ArrÂl, hogy nem felt¢tlen¡l vÀlaszthatÂk k¡l´n; ¢s lehetûs¢get is ad arra, hogy akÀr egynek gondoljuk ûket. Hiszen ´nmagukban nem ¢letk¢pesek. Az anya mozdulatlansÀgra (b¢na), a lÀny folytonos mozgÀsra Át¢lt. PÀrbesz¢deik inkÀbb pÀrhuzamos besz¢dek, mint valÂsÀgos, egymÀsra reflektÀlÂ k´zl¢sek. Ism¢tlik egymÀst ¢s magukat: à...a lÀny... az anyjÀt hÁvta, ¢s Ágy szÂlt:
anyÀm, ez nem el¢g. Az anya: Nem el¢g?... May: Nem el¢g. Az anya: De mi nem el¢g, May,
hogyhogy nem el¢g, May, mibûl nem el¢g?Ê SajÀt hangjuk visszhangjai, az utasÁtÀs szerint
sz¡nettel, semmivel sem hangosabban megism¢tlik szavaikat: àH: HÀt ¢n?... HÀt ¢n?Ê
UtÀnozva ezzel a harang visszhangozÀsÀt. A àpÀrbesz¢dekÊ r´videk, az elsû jelenetre
korlÀtozÂdnak. A hang ebben hÀromszor ugyanazt a vÀlaszt adja a lÀnynak: àIgen, de
m¢g tÃl korÀn van.Ê A visszat¢r¢s, ism¢tl¢s zenei sajÀtossÀgok. Szinte mondatonk¢nt sz¡netek k´vetkeznek. Sz¢tszabdaljÀk a sz´veget, m¢g a magÀnbesz¢dek sem hangzanak
el egyben, k¢t-hÀrom mondatonk¢nt sz¡net j´n. Egyetlen helyen sürüs´dik ´ssze a
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kimondott szÂ, itt Mrs. Winter ¢s Amy pÀrbesz¢d¢t mes¢li el a lÀny. De sz¡netek n¢lk¡l, ¢pp a besz¢lûk megnevez¢se miatt ez is szaggatott.
A sz´veg a l¢p¢sek ritmusÀra ¢p¡l. Mint cipûkoppanÀs ¢s sz¡net (azaz lÀbemel¢s)
k´vetik egymÀst a szavak ¢s a hallgatÀsok. A kettû egy¡tt adja a zenei hangzÀst. A kopogÀs, mint a dobszÂ, rituÀlis; ez az alapr¢teg. Erre ¢p¡l a halk ¢s lassÃ emberi besz¢d,
monoton mormolÀs, ¢s k´zben-k´zben a harangzÃgÀs, tÀvolrÂl, visszhangozva, amelyben a mü misztikusnak nevezhetû szf¢rÀja tÀrul fel.
3. A helyszÁn
Hol vagyunk? A lÀtvÀny, az elhangzÂ sz´veg ¢s a hangok sem adnak pontos informÀciÂt. May n¢hÀnyszor megÀll, folyton J-ben, azaz a jobb oldalon, ¢s a n¢zûkre n¢z. A
hang azt mondja rÂla: àN¢zz¢tek csak, hogy ÀlldogÀl ott, milyen mereven, arccal a falnak.Ê
Fal van tehÀt May ¢s a n¢zûk, a szÁnt¢r ¢s a n¢zût¢r k´z´tt? Szem¢lyis¢g¢nek fala, bezÀrt, ez¢rt nem tud kontaktust teremteni anyjÀval sem. àKislÀnykora Âta nem jÀrt odakintÊ
ä mondja a hang, s egy ´reg hÀzrÂl besz¢l, a r¢gi kuckÂrÂl, ahol elkezdte May az eg¢szet, ezt, a l¢pked¢st. May pedig egy lÀnyrÂl mes¢l, aki mintha soha nem is l¢tezett
volna, elkezdett jÀrni. A t´rt¢netben azonban van egy r¢sz, ahol az alany nem¢nek
megjel´l¢se lemarad. Egy emberrûl szÂl, valakirûl, aki alkonyatkor kiosont, aztÀn be
egy kis templomba a bezÀrt ¢szaki kapun Àt, s ott elkezdett jÀrni fel s alÀ az û szeg¢ny
karja. Az utolsÂ tagmondat az egyetlen, ahol az eg¢sz darabban elûsz´r ¢s utoljÀra
megjelenik egy hÁmnemü szem¢lyes n¢vmÀs: àhis poor armÊ, azaz àaz û szeg¢ny karjaÊ,
T´r´k GÀbor fordÁtÀsa szerint àaz û nyomorÃsÀgos kereszthajÂjÀbanÊ. Metaforikusan elk¢pzelhetû a templomhajÂ mint kar, de nem May jÀr ott le-f´l, hanem maga a kar, a
templom teste, ami a megnevezetlen ¢s megnevezhetetlen harmadik szereplûnek a
r¢sze.
A lÀthatÂ tere tehÀt a sz¡lûi hÀz, ahonnan May nem tud szabadulni. BezÀrva ¢l, a
mÀsik vilÀgrÂl Àlmai vagy k¢pzelûd¢sei adnak hÁrt, ¢s a visszat¢rû harangszÂ. A k´zelben templom lehet, ahovÀ valaki kisz´k´tt, s ahovÀ talÀn Mrs. Winter¢k jÀrnak esti
istentiszteletre.
4. A lÀb, a fej ¢s az a k¡l´n´s kar
A hangsÃly a l¢pkedû lÀbon van. Szeg¢ny fej¡nkben k¢ne v¢giggondolni azt az eg¢szet, amire ä mintha tudnÀnk ä a szereplûk minduntalan utalnak, de amit csak sejthet¡nk. Az elmes¢lt t´rt¢netben a kar szabadon mozog; a lÀthatÂ valÂsÀgban a test
b¢na, vagy kispÀlyÀs faltÂl falig s¢tÀkra k¢nyszer¡l, rendÁthetetlen¡l a f´ldh´z tapadva. A lÀb, a fej ¢s a kar k¡l´n vannak, mintha nem egy test elk¡l´nÁthetetlen r¢szei
volnÀnak, hanem egymÀstÂl f¡ggetlen l¢tezûk. A fej dolga lenne, hogy irÀnyÁtson:
´sszhangba hozza a f´ldre k¢nyszerÁtett lÀb ¢s a szabadon lengû k¢z dimenziÂit, legyen
az May, az anya, a templom, netÀn a vilÀg teste. A kar az egyetlen, ami valÂdi, szabad
mozgÀsra k¢pes, odakint, nem behatÀrolt t¢rben; de ez a kar nem May¢. S nem azt
teszi, ami a dolga; hanem, ami a mÀs¢: a lÀb helyett s¢tÀl fel s alÀ szabadon.
Persze nem biztos, hogy a gondolkodÀs hiÀnya vagy rendezetlens¢ge miatt estek
sz¢t a dolgok. Semmilyen r¢sz (testr¢sz) sem tudja vÀllalni a k´zpont szerep¢t, ahonnan ¢rtelmess¢, ¢rtelmezhetûv¢ vÀlhat a t´bbi mük´d¢se.
A lÀb gÃzsba k´tve l¢p, sz¡rke pokrÂccal letakarva. A f¢ny rÀesik, de csak halljuk.
AztÀn, amikor mÀr-mÀr azt hissz¡k, tudunk valamit ezekrûl a lÀthatatlan testr¢szekrûl,
May elkezd, vagyis àfolytatÊ egy t´rt¢netet, egy olyan t´rt¢netet, amely az eddigiek
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¢rtelmez¢s¢re valÂ (f¡ggel¢k?). P¢ldÀzatot hallunk arrÂl, amirûl May ¢lete szÂl. A nagy
b¢nasÀgbÂl megindul a mozdulat, ami kivezet ugyanabba az irÀnyba, amerrûl ¢rkezett. De aki mozdul, valahogy m¢g sincs jelen. Alig lÀthatÂ ¢s hangtalan, ami, ahogy
t´rt¢nik. Bizonytalan. Amit May mes¢l, talÀn az anya mondja; mintha az û fej¢ben
volna minden hang, az anyÀ¢ is. Arra biztatja a hang a lÀnyt, gondolja v¢gig az eg¢szet
szeg¢ny fej¢ben; a darab v¢g¢n a lÀny mondja ugyanezt. EgymÀsra hÀrÁtjÀk, amit egyik¡k sem tud elv¢gezni. Avagy May csupÀn id¢zi anyjÀt, mint egy magnÂ, visszajÀtssza
a drÀma elej¢nek pÀrbesz¢dr¢szlet¢t, egy az egyben. Avagy a kÁvÀnsÀg mindkettûj¡kh´z, a kettej¡k Àltal alkotott egyhez szÂl.
Az elme May elbesz¢l¢se szerint n¢ha megdermeszti a mozdulatot, ha r¢ms¢geset
lÀt, ha a k¢pzelet, az Àlom elragadja. May, ha n¢ha alszik, fej¢t a falnak tÀmasztja. De
mindenhol fal van, k´r¡l´tte, a n¢zûk fel¢ is. Ha megÀll, kin¢z: megszünik minden
¢letjelens¢ge. Nem mozdul, ¢s nem gondolkodik, nem gondolja v¢gig az eg¢szet, csupÀn pihen, alszik. Dermedten, mint aki r¢meket lÀt.
5. MozgÀs ¢s mozdulatlansÀg
May az, aki lÀthatÂ mÂdon mozog. Nem szabadon; szigorÃan szerkesztett rendben.
Egyre lassabban l¢p. Fontos pillanatokban megÀll, rendszerint J-ben, a n¢zûkkel
szemben. P¢ldÀul elsû megszÂlalÀsa elûtt, a pÀrbesz¢d k´zben, amikor k¢rd¢sre k¢rd¢st ad. °pp itt l¢tez¢smÂdjÀnak l¢nyeg¢rûl esik szÂ; mÀrmint arrÂl, hogy nem Àllhat
meg, nincs ideje aludni (esetleg nagyon r´vid ideig teheti). Ha kivilÀgosodik a szÁn,
ût mindig J-ben talÀljuk, aztÀn akkor, amikor a padlÂrÂl besz¢lnek, hogy mi¢rt is akarja hallani l¢p¢seinek koppanÀsÀt, mi¢rt nem el¢g neki pusztÀn a mozgÀs. VÀltozÀs akkor van, amikor m¢gis B-ben, tehÀt a bal oldalon Àll meg. Elûsz´r az anya bocsÀnatk¢r¢se utÀn, miszerint k¢sûn hozta vilÀgra a lÀnyt; mÀsodszor a darab v¢g¢n. A vÀltozÀs
valamit jelez: bomlÂban a rend, ami eddig ¢rv¢nyes volt. May ¢s a hang besz¢l, p¢ldÀzatokat mondanak. A lÀtszÂlagosan ´sszef¡gg¢stelen sz´vegben arrÂl a mÀsfajta l¢tez¢smÂdrÂl szÂlnak, amire a kar k¢pes. A hang terjedelmes magÀnbesz¢d¢ben olyan
utasÁtÀsok is megjelennek, amelyek eddig egyszer sem fordultak elû. P¢ldÀul: àMegvÀltozott hangnembenÊ, szÂ szerint megt´rve, amire igazÀban nincs sz¡ks¢g, mert a sz¡netek miatt eddig is szaggatott, t´redezett volt az elûadÀs; aztÀn ànormÀlisÊ, azaz àterm¢szetes hangonÊ, itt der¡l ki, hogy az eddigieket nem term¢szetes hangon mondtÀk.
Mesterk¢lten egy mesters¢ges rendben. A term¢szetes hang megjelen¢se tudtunkra
adja, hogy itt kezd May term¢szetes lenni, visszatalÀlni sajÀt l¢nyeg¢hez.
Sz¡netek helyett megn´vekszik a hÀrmaspontok szÀma, ¢s May sz´veg¢nek legutolsÂ r¢sz¢ben elmarad a pontos megjel´l¢s: mikor fordul a n¢zûk fel¢. TehÀt a l¢p¢sek k´zben bÀrmikor. Ilyen eddig nem fordulhatott elû, Maynek szabadsÀga van
eld´nteni, melyik pillanatban mozdul, s mikor Àll meg. May mÀr nem illik abba a rendbe, amelybe beletartozott; megvÀltozott, kiesett a szabÀlyok ¢s koreogrÀfiÀk vilÀgÀbÂl.
Ez elûre jelzi k¢sûbbi tÀvozÀsÀt vagy eltün¢s¢t, hiszen nincsenek mÀr falak, az olvasÂval
is (gondolom, az elûadÀson a n¢zûvel Ãgyszint¢n) kapcsolatba l¢p, kiszÂl neki (àaz olvasÂ biztosan eml¢kszik rÀÊ).
Maynek l¢p¢sk¢nyszerben, anyjÀnak a b¢nasÀg fogsÀgÀban kell v¢giggondolnia az
eg¢szet. May mozog, vagy alszik, ha megÀll. °jszakÀnk¢nt szokott pihenni ¢s besz¢lni
is, amikor nem hallja senki, legalÀbbis amikor azt hiszi, nem hallja senki. Most pedig
sokszor megÀll, ¢s sokat besz¢l. TalÀn ¢jszaka van, a napnak a v¢ge, egy Ãj napnak az
eleje: homÀlyos ¢s misztikus idû, ilyenkor t´rt¢nhetnek igazi vÀltozÀsok. May nem
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gondolkodik, benne, benn¡k csak vÀgy van a rendszerez¢sre, hogy a tÀvolba veszû,
¢rthetetlen eg¢szet megfejts¢k. Az eg¢sz bÀrmire utalhat. Olyan szÂ, ami konkr¢t dologra ugyanÃgy vonatkozhat, mint minden megt´rt¢nt ¢s meg nem t´rt¢nt eset
´sszess¢g¢re. Ez Beckett jÀt¢ka, a szavak v¢gtelens¢gig fÃjhatÂ luftballonok.
Az anya mozdulatlan. Csak a hangjÀt halljuk, nem lÀtszik, legfeljebb s´t¢t sziluettje
az Àggyal, hÀtul. Mayjel folytatott pÀrbesz¢d¢bûl tudjuk: fekszik, beteg, valÂszÁnüleg
b¢na. Lassan, fokozatosan bomlik ki elûtt¡nk a k¢pe. May k¢rd¢seibûl. àMegint adjak
injekciÂt neked?Ê ä k¢rdezi a lÀny. M¢g gondolhatunk bÀrmilyen betegs¢gre; arra, hogy
May Ágy gyÂgyÁtja anyjÀt. °s esz¡nkbe juthat egy sokkal sÃlyosabb dolog is: elaltatÀs,
´r´k elaltatÀs. àMegint megfordÁtsalak az Àgyban?Ê ä hangzik a mÀsodik k¢rd¢s, s ez mÀr
szükebb jelent¢s¢ben. Egyre konkr¢tabb formÀban lÀtjuk magunk elûtt a mozdulatlansÀgra k¢nyszerÁtett embert, akinek ÀllapotÀban csak helyzetvÀltoztatÀst ajÀnlhat fel
a mozgÀs birtokosa: lÀnya. May az, aki mozdÁtani k¢pes. A sürüs´dû k¢rd¢sek gyorsulva ¢rkeznek, Ágy adjÀk tudtunkra a valÂsÀgot. °s egyre m¢lyebbre visznek. PÀrnaigazÁtÀstÂl az ÀgytÀlig ¢s tovÀbb, a vele, majd ¢rte mondott imÀig. A halÀlig.
Az anya mozdulatlansÀgÀban csak mozdulatlan, mozdÁthatatlan visszajelz¢seket
tud adni, ism¢tli magÀt ¢s Mayt. HÀromszor adja ugyanazt a vÀlaszt, rÀadÀsul kettûs
elûjellel. Igent mond ¢s nemet egyszerre. àM¢g tÃl korÀn vanÊ bÀrmif¢le vÀltozÀshoz,
a mozdulat l¢tez¢smÂdjÀnak felcser¢l¢s¢t jelenten¢ egy mÀs l¢tez¢smÂddal. çm korai
csak valamihez k¢pest lehet. Nincs viszonyÁtÀsi pont. A àkoraiÊ ebben a k´zegben kioltja sajÀt magÀt, hiszen itt nincs idû. Az egyetlen m¢rûeszk´z az Âraketyeg¢sszerü l¢p¢skoppanÀs, ami v¢gtelen, annak tünik. VÀltozÀst az û ¢let¢ben csak ebbe a kozmikus
rendbe valÂ illeszked¢s hozhat. De û az, aki nem tud semmilyen hanggal belesimulni
a l¢p¢sek zajÀba.
Arra viszont gondolhatunk ä ¢s ez a mi szabad ter¡nk ä, hogy a rendszerben igennek ¢s nemnek, besz¢dnek ¢s hallgatÀsnak, mozgÀsnak ¢s mozdulatlansÀgnak m¢giscsak van ideje, belsû ritmusa. A megmozdulÀs az ´r´k csendhez k¢pest korai, amikor
mÀr nem hallani May l¢p¢seit.
Kettej¡k k¡l´nb´zû l¢tÀllapota lehetetlenn¢ teszi, hogy k¢t k¡l´n, kapcsolÂdÀsra,
viszonyulÀsra, pÀrbesz¢dre k¢pes alakot lÀssunk benn¡k. SajÀt vilÀgukba zÀrtak,
ugyanakkor Ãgy tetszik, nem tudnak meglenni egymÀs n¢lk¡l. May eltünik, ¢s valÂszÁnü, hogy az anya sem ¢l tovÀbb. Kil¢pnek valahovÀ, amit egyikûj¡k sem ismer.
6. Nevek
Beckett kedveli a besz¢lû neveket. K¢t szereplûje May ¢s a nûi hang. May angol seg¢dige, jelent¢se szabad, lehet. Fontos, hogy ige, mert mint szÂfaj, ez az, ami cselekv¢st, tehÀt mozgÀst kifejezni a leginkÀbb k¢pes; ¢s fontos, hogy ¢pp ez, hiszen Maynek
szabad l¢pnie, megengedett neki a drÀma ter¢n bel¡li viszonylagos szabadsÀg. Mellette a nûi hang, ahogyan nem lÀthatÂ, Ãgy neve sincs, Mayben l¢tezik csak.
A darabban szerepel egy p¢ldÀzat Mrs. Winterrûl ¢s Amyrûl. Viszonyuk, t´rt¢net¡k
pÀrhuzamos a drÀma t¢nyleges alaphelyzet¢vel: anya ¢s lÀnya. Arra van, hogy ¢rtelmezze Maynek ¢s anyjÀnak viszonyÀt. Kicsiben ugyanaz, mint az eg¢sz. Itt vÀlik fontossÀ, hogy May nev¢nek egy mÀsik jelent¢se is van: mÀjus. TalÀn nem v¢letlen, hogy
egy tavaszi hÂnap, hiszen az ¢led¢s, mozdulÀs k¢peit tÀrsÁtjuk hozzÀ. Mrs. Winter neve
ellent¢tezi. ý mint anya T¢l asszony, Ágy vÀlik egy¢rtelmüv¢ May anyjÀnak mozdulatlansÀga, b¢nasÀga is. Ahogy ¢rtelmezget¡nk, kitÀgul a k¢p. Beckett sosem csinÀlja
vegytiszta szimbÂlumokkal. Csak megengedi, ha Ãgy tetszik, bontsuk akÀrmekkorÀra.
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Lehet, el is jutunk odÀig, hogy magÀrÂl az idûrûl szÂlÂ filozofÀlÀsnak lÀtjuk Beckett
darabjÀt. Idûtlen t¢rben az allegorikus alakok az idû mÃlÀsÀnak ritmusÀt jÀtsszÀk el.
VÀzak, ûstÁpusok, akik nem rajtunk kÁv¡l, hanem benn¡nk, ¢s mi benn¡k l¢tez¡nk.
çm Samuel Beckett sosem mondana ilyet. ý csak megenged. Sokat tud, ¢s eljÀtszik
vel¡nk, a hûseivel; ÀtlÀtja, amit ÀtlÀtni v¢l¡nk. De sosem lehet¡nk bizonyosak, a jÂl
kigondolt rendszerbe sosem illik bele minden elem.
Mrs. Winter lÀnya Amy. Amy neve May nev¢nek anagrammÀja. Tekinthetj¡k azonosnak is ûket. Amyvel ¢s anyjÀval ugyanolyan k¡l´n´s dolgok t´rt¢nnek, mint
May¢kkel. M¢ghozzÀ az esti istentiszteleten. A May t´rt¢net¢ben szereplû kis templom
¢s a vecsernye helye azonos lehet. (Megjegyzem, a vecsernye ä Evensong ä szÂ r¢szeinek jelent¢se is ad valamit a darab ¢rtelmez¢s¢hez. Even: egyenlû, song: ¢nek ä mert
mi mÀsrÂl volna szÂ, mint a ritmusban az arÀnyrÂl, egyenlûs¢grûl ¢s egyenlûtlens¢grûl, aztÀn a szÂrÂl, ami Ãgy hangzik itt, akÀr a dal.)
Beckett a kis templom, az esti istentisztelet emlÁt¢s¢vel behozza azt az asszociatÁv
dimenziÂt, amire mÀr a GODOT-ban rÀjÀtszik. Nem a hitrûl szÂl; inkÀbb arrÂl, hogy
az ¢rz¢kelhetûn tÃl l¢tezik, l¢tezhet egy mÀsik vilÀg. Bizonytalanul, bizonyÁthatatlanul.
Mrs. Winter is eml¢kszik, hogy Amy Àment mond az istentiszteleten; Amy viszont ä
sajÀt ÀllÁtÀsa szerint ä nincs jelen. Mrs. Winter hallja ût, ¢s Amy nincs ott. Ezek a lehetetlens¢gek azok, amelyek megteremtik azt a teret, amelybe May tÀvozik.
7. Anya ¢s lÀnya
Mint mÀr Ártam, a l¢p¢s, mozgÀs May ¢letformÀja, l¢tez¢smÂdja; anyjÀ¢ a mozdulatlansÀg. Amy (May mÀsa) nincs jelen abban a vilÀgban, amit anyja tapasztal. Mrs. Winter az, aki hall, s a drÀmÀban May az, aki besz¢l. Az anya (mint nûi hang a hÀtt¢rben)
¢s Amy testetlenek. Nincsenek jelen. Az anya hangja talÀn May fej¢ben van, Amy¢
pedig Mrs. Winter¢ben. MÀsk¢pp, m¢gis. Tavasz ¢s t¢l, l¢tez¢s ¢s halÀl, mozgÀs ¢s
mozdulatlansÀg ´ssze¢r. Az ¢lû alakok (a drÀma ter¢ben l¢tezû k¢t szereplû) nincsenek
tudatÀban az idûnek, sajÀt koruknak sem. ArrÂl a mÀsik tud. V¢gletesen ¢s v¢gzetesen
egymÀsra utaltak: mint vÀltozÂ a vÀltozatlannak ¢s fordÁtva.
A magÀnbesz¢dek k¡l´n´sen fontosak. A hang Ãgy mes¢li el sajÀt maga (anya) ¢s
May pÀrbesz¢d¢t, ahogyan k¢sûbb May Mrs. Winter ¢s Amy dialÂgusÀt. A drÀma idûmeghatÀrozÀsaiban homÀlyos: alkonyatkor, este, ¢jszaka t´rt¢nik minden, ami van ¢s
amit elmes¢lnek. Hogy a szÁnpadon egyed¡l Mayre esik f¢ny, kettej¡k k¡l´nb´zûs¢g¢t
jelzi. Ebben az alkonyatban ût m¢g lÀtni, egyre homÀlyosabban, mert s´t¢tedik. NemsokÀra kialszik a f¢ny, az az elmÃlÀs ¢s eltün¢s ideje.
Amit az anya mes¢l ä talÀn ä a sz¡let¢srûl szÂl, a teremt¢srûl, amikor a b¢nasÀgot
felvÀltja a testr¢szek term¢szetes megmozdulÀsa. May p¢ldÀzatokat mond, Ãgy tünik,
sajÀt magÀrÂl. ArrÂl besz¢l, amire sz¡ks¢ge van. A s¢tÀlÂ k¢zrûl ¢s Amyrûl, aki nincs
ott, ahol tudni v¢lik.
A gesztusban van az igazsÀg, a darabrÂl semmif¢le teÂriÀt nem lehet felÀllÁtani. Az
alapgesztus az, hogy v¢gig kellene gondolni az eg¢szet. De nem tudjuk, mi az az eg¢sz,
viszont halljuk, az elme minden müvelete b¢nasÀgot teremt. GondolnÀnk, May besz¢l,
ha szÂl, Àm a hÀtt¢rbûl szÂlÂ nûi hanghoz is csak az û k¢p¢t tudjuk k´tni. A lÀb l¢p,
de nem lÀtjuk. Halljuk a l¢p¢skoppanÀsokat, de May egy fel s alÀ jÀrÂ k¢zrûl besz¢l,
ami egy rejt¢lyes, lÀthatatlan szem¢ly¢. Amy pedig ä tudjuk ä nincs jelen ott, ahol anyja
a hangjÀt hallja. Csupa kioltÀs a darab. Minden a visszÀjÀra fordul, azaz a k¢t n¢zûpont
egymÀst takarja, megsz¡nteti egyik a mÀsikat.
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Amy l¢tez¢s¢hez ¢s a templomban jÀrÂ karhoz hasonlatos az, ami Mayjel t´rt¢nik.
A lÀny eltünt, mintha ott sem lett volna, s csak aztÀn kezdett el jÀrni az a k¡l´n´s kar.
May is Ágy tünik el. Nem biztos, hogy itt volt, ¢s nem biztos, hogy elment. Lehet, hogy
csak most kezd el majd jÀrni. A t´rt¢net v¢gtelen, k´rk´r´sen szalad, ha let¢r is, Ãjra
¢s Ãjra k´rbe¢r.
8. Beckett, a szereplûk ¢s a n¢zû (avagy az olvasÂ)
Beckett az egyes magÀnbesz¢dekben kifel¢ besz¢lteti a hûseit. A hang Ãgy besz¢l Mayrûl, mintha k¡lsû szem¢ly ä mondjuk, egy n¢zû ä k¢rdezn¢. May hosszÃ sz´veg¢ben
hivatkozik valamire, amit nem tudunk. Kikacsint rÀnk, bizonyÀra eml¢ksz¡nk Mrs.
Winterre. Mintha r¢gtûl fogva ä ´r´ktûl? ä beavatottak volnÀnk. A szavak pedig ¢pp
annyira ¡resek, hogy kit´lthetûk legyenek. Gondoljuk v¢gig az eg¢szet ä mondjÀk, ¢s
megtehetn¢nk, ha lenne rÂla tudomÀsunk, ami van... vagy nincs...
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Ivan Bunyin

FIATALSçG °S ¹REGS°G
Verû L¢na fordÁtÀsa

CsodÀlatos nyÀri nap, nyugodt Fekete-tenger.
A gûzhajÂ telve volt emberekkel ¢s rakomÀnnyal ä a fed¢lzetet a hajÂ orrÀtÂl a tatig
el´nt´tte a t´meg.
HosszÃ k´rutazÀs ä KrÁm, KaukÀzus, anatÂliai partok, KonstantinÀpoly...
Tüzû nap, k¢k ¢g, lila tenger; v¢g n¢lk¡li vÀrakozÀs az emberektûl tarka ¢s a cs´rlûk
f¡lsiketÁtû zajÀtÂl, a tisztek szitkozÂdÀsÀtÂl ¢s kiabÀlÀsÀtÂl hangos kik´tûkben ä majd
ism¢t cs´nd, rend, nyugalom, folytatÂdik a komÂtos utazÀs a szürt napf¢nyben tikkadtan olvadozÂ hegylÀncok ment¢n.
Az elsû osztÀlyon, a tÀrsalgÂban hüs fuvallat, sehol egy l¢lek, tÀgas ¢s tiszta minden.
Mocsok ¢s zsÃfoltsÀg az izzÂ forrÂsÀgot ÀrasztÂ g¢phÀz ¢s a büzlû konyha mellett, a
ponyva alatti priccseken ¢s a horgonylÀncon fekvû, a hajÂ orrÀnÀl l¢vû k´t¢lgyürükbe
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f¢szkelûd´tt szedett-vedett n¢ps¢g csordÀjÀban. Minden¡tt t´m¢ny szag, hol langyos
¢s kellemes, hol forrÂ ¢s undorÁtÂ, de egyarÀnt izgatÂ, tengeri frissess¢ggel keveredû
igazi hajÂszag. Orosz muzsikok ¢s menyecsk¢k, ukrÀn leg¢nyek ¢s lÀnyok, Àthoszi szerzetesek, kurdok, grÃzok, g´r´g´k... A kurdok ä meglehetûsen vad n¢ps¢g ä reggeltûl
estig alszanak, a grÃzok hol ¢nekelnek, hol pÀros tÀncukat jÀrjÀk k´nnyed¢n sz´kellve,
k´nnyelmü kac¢rsÀggal türik fel bû ruhaujjukat, ¢s szinte Ãsznak a nekik utat engedû,
a tÀnc ritmusÀra tapsolÂ t´megben. A PalesztinÀba tartÂ orosz zarÀndokok v¢g n¢lk¡l
teÀznak, egy csapott vÀllÃ, sz´ghajÃ, ritkÀs sÀrga szakÀllÃ, nyakiglÀb muzsik hangosan
olvassa a SzentÁrÀst, a konyha mellett magÀnyosan ¡cs´rgû piros blÃzos, fekete, szÀraz
hajÀn z´ld g¢zsÀlat viselû, f¡ggetlens¢g¢t kihÁvÂan fitogtatÂ nûszem¢ly egy pillanatra
sem veszi le rÂla a szem¢t.
TrapezundÀban sokÀig Àlltunk a r¢vn¢l. Lementem a partra, s mikor visszaj´ttem,
megakadt a szemem a hajÂl¢pcsûn f´lfel¢ igyekvû, rongyos, de f´lfegyverzett kurdok
Ãj csoportjÀn, mely mintegy dÁszkÁs¢retet alkotott az ¢l¡k´n haladÂ magas, csontos
´regember m´g´tt. Az ´regen feh¢r fejdÁsz volt ¢s sz¡rke cserkeszk´peny, melyet
ez¡stveretes ´v fogott ´ssze v¢kony derekÀn. A vel¡nk utazÂ kurdok, akik csordamÂd
hÃzÂdtak meg a fed¢lzet egyik zugÀban, ahogy meglÀttÀk az aggastyÀnt, mind f¢lrehÃzÂdtak, ¢s helyet adtak neki. Az ´reg kÁs¢rete szûnyegeket terÁtett a f´ldre, a szûnyegekre pÀrnÀkat rakott. Az ´regember fejedelmi mÂdon helyezkedett el ezen a nyoszolyÀn. SzakÀlla feh¢r volt, mint a tengeri hullÀmok tar¢ja, arcÀnak szikkadt bûre
fekete a naptÂl. AprÂ, barna szeme k¡l´nleges f¢nnyel csillogott.
Odamentem hozzÀ, leguggoltam, àszÀlemÊ-mel k´sz´nt´ttem, ¢s oroszul megk¢rdeztem:
ä A KaukÀzusbÂl?
Az ´reg barÀtsÀgosan felelt, szint¢n oroszul:
ä Messzebbrûl, uram. Kurdok vagyunk.
ä S merre tartasz?
ä Sztambulba ä mondta szer¢nyen, de b¡szk¢n. ä MagÀhoz a padisahhoz. HozzÀ
visz az utam, hÀlÀval ¢s ajÀnd¢kkal: h¢t kardot viszek. A padisah mind a h¢t fiamat
hÀborÃba szÂlÁtotta, s mind a h¢t ott is maradt. H¢tszer jutott nekem a dicsûs¢g, hÀla
a padisahnak.
ä C´, c´, c´! ä mondta lekezelûen sajnÀlkozva a mellett¡nk ÀllÂ, korÀn hÁzÀsnak
indult sz¢pfiÃ, kez¢ben cigarettÀval, egy kercsi g´r´g: fej¢n meggyszÁnü damaszkuszi
fez, sz¡rke zakÂja alatt feh¢r mell¢ny fesz¡lt, divatos, sz¡rke pantallÂt ¢s oldalt gombolÂs lakkcipût viselt. ä Ilyen ´regen magÀra maradt! ä vetette k´zbe, fej¢t csÂvÀlva.
Az ´reg egy pillantÀst vetett a g´r´g fez¢re.
ä Milyen buta vagy ä mondta egyszerüen. ä Te m¢g leszel ´reg, ¢n viszont nem
vagyok az, nem is leszek soha. HallottÀl-e a majomrÂl?
A sz¢pfiÃ hitetlenkedve elmosolyodott:
ä Mif¢le majomrÂl?
ä No, akkor figyelj. Azt tudod-e, hogy Isten teremtette az eget meg a f´ldet?
ä Persze hogy tudom.
ä AztÀn megteremtette az embert, ¢s azt mondta neki: ä Te, ember, harminc esztendeig fogsz ¢lni ezen a vilÀgon ä jÂl fogsz ¢lni, ´r¡lni fogsz, ¢s azt fogod hinni, hogy
az Isten a vilÀgon mindent egyed¡l a te szÀmodra teremtett ¢s alkotott. El¢gedett
vagy? ä Elgondolkodott az ember: ä JÂ, jÂ, de mind´ssze harminc ¢vig fogok ¢lni! Jaj,
de kev¢s! ä Figyelsz? ä k¢rdezte gÃnyos mosollyal az ´reg.
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ä Figyelek ä felelte a ficsÃr.
ä EzutÀn az Isten megteremtette az ´szv¢rt, ¢s azt mondta neki: ä T´mlût ¢s terhet
fogsz cipelni, embereket viszel a hÀtadon, ¢s bottal ¡tik majd a fejed. El¢gedett vagy-e
a reÀd m¢rt harminc ¢vvel? ä SÁrt, zokogott az ´szv¢r, ¢s azt mondta Istennek: ä Minek
nekem ennyi ¢v? Add, Istenem, hogy csak tizen´t ¢vig kelljen ¢lnem. ä Nekem viszont
adj m¢g tizen´t ¢vet ä mondta az ember az Istennek ä, k¢rlek, add nekem az ´szv¢r
megmaradt r¢sz¢t! ä Az Isten teljesÁtette a kÁvÀnsÀgÀt, s ily mÂdon negyven´t ¢v jutott
az embernek. ä Ugye, jÂl jÀrt az ember? ä k¢rdezte az ´reg, az ifjÃra pillantva.
ä HÀt, nem jÀrt rosszul ä felelte bizonytalanul a fiatalember, aki lÀthatÂlag nem ¢rtette, mire megy ki a jÀt¢k.
ä AzutÀn az Isten megteremtette a kutyÀt, ¢s annak is harminc ¢vet adott. ä Te,
mondta a kutyÀnak az Isten, te mindig d¡h´s leszel, ûrz´d a gazdÀd vagyonÀt, rajta
kÁv¡l nem fogsz senkiben sem bÁzni, mindenki mÀsra csaholni fogsz, ¢jjelente pedig
nem tudsz majd aludni a nyugtalansÀgtÂl. ä Amire is f´lvonÁtott a kutya. ä Jaj, az ilyen
¢letbûl nekem a fele is el¢g! ä °s az ember ism¢t k¢rlelni kezdte az Istent: ä Add nekem
a kutya ¢let¢nek a fel¢t. ä °s az Isten nekiadta. No, hÀny ¢vet kapott Ágy az ember?
ä HÀt hatvanat ä felelte most mÀr vidÀmabban az ifjÃ.
ä Nos, ezutÀn Isten megteremtette a majmot, harminc ¢vet adott neki is, ¢s azt
mondta, hogy gondtalanul ¢s munka n¢lk¡l ¢li majd le az ¢let¢t, csak az ÀbrÀzata lesz
visszataszÁtÂ ä tudod, olyan kopasz, rÀncos, a homlokÀn csupasz szem´ld´kkel, ¢s
sz¡ntelen¡l igyekszik magÀra vonni mÀsok figyelm¢t, de mindenki csak nevetni fog
rajta.
Megk¢rdezte a fiatalember:
ä Ezek szerint a majom is lemondott az ¢lete fel¢rûl?
ä Igen, a majom is ä mondta az ´reg, feltÀpÀszkodott, ¢s kivette a mellette ÀllÂ kurd
kez¢bûl a vÁzipipÀt. ä °s az ember ezt a f¢l ¢letet is kik´ny´r´gte magÀnak ä tette hozzÀ,
majd ism¢t hÀtradûlt, Ãgy szÁvta a f¡st´t. Hallgatott az ´reg, a tÀvolba meredt, mintha
elfeledkezett volna rÂlunk. Egy idû mÃlva ÃjbÂl megszÂlalt, de mÀr nem figyelt senkire:
ä A sajÀt harminc esztendej¢t ember mÂdra ¢lte az ember ä evett-ivott, hÀborÃzott,
tÀncolt a lakodalmakon, lÀnyokat ¢s asszonyokat szeretett. Az ´szv¢rtûl kapott tizen´t
¢vben kem¢nyen dolgozott, gyarapÁtotta a vagyonÀt. A kutyÀtÂl kapott tizen´t ¢vben
Âvta megszerzett gazdagsÀgÀt, d¡h´dten csaholva, ¢s eg¢sz ¢jszaka nem volt nyugodalma. AzutÀn pedig olyan csÃf ¢s ´reg lett, mint az a bizonyos majom. CsÂvÀltÀk a
fej¡ket az emberek, ¢s kinevett¢k a v¢ns¢g¢t. Mindez pedig ä mondta az ´reg a sz¢pfiÃnak, foga k´z´tt forgatva pipÀjÀt ä veled is megt´rt¢nik majd.
ä °s veled nem t´rt¢nt meg? ä k¢rdezte az ifjÃ.
ä Velem nem.
ä Hogyhogy nem?
ä Kev¢s olyan ember van, mint ¢n ä felelte kem¢nyen az ´reg. ä °n nem ¢ltem
´szv¢r mÂdra, kutyak¢nt sem ¢ltem ä ugyan mi¢rt lenn¢k akkor majom? °s mitûl lenn¢k ¢n v¢n?
1936
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Vladimir Nabokov

TERRA INCOGNITA
Heil TamÀs fordÁtÀsa

A vÁzes¢s hangja egyre tompult, mÁg v¢g¡l mindenest¡l szertefoszlott, ¢s mi az ûserdû
egy addig jÀratlan vid¢k¢n haladtunk Àt. MÀr hosszÃ ideje ment¡nk: el´l Gregson ¢s
¢n, nyolc bennsz¡l´tt teherhordÂnk egy csoportban a hÀtunk m´g´tt, s utoljÀra j´tt
minden l¢p¢sn¢l ny´gve ¢s sirÀnkozva Cook. Tudtam, hogy egy helybeli vadÀsz tanÀcsÀra fogadta f´l Gregson. Cook erûsk´d´tt, hogy bÀrmit k¢sz megtenni, csak kijuthasson ZonrakibÂl, ahol az ¢v egyik fel¢t vongho nevü italuk fûz¢s¢vel, a mÀsikat pedig
ivÀszattal t´lt´tt¢k. Az azonban nem der¡lt ki ä vagy mÀr akkor kezdtem elfelejteni
sok mindent a hosszan tartÂ menetel¢sben ä, hogy ki is volt tulajdonk¢ppen ez a Cook.
(Egy sz´k´tt matrÂz talÀn?)
A szikÀr, inas Gregson mellettem l¢pdelt, a t¢rde csupasz volt ¢s csontos. HosszÃ
nyelü z´ld lepkehÀlÂt vitt, mint egy zÀszlÂt. A teherhordÂk, akiket szint¢n Zonrakiban
szerzûdtett¡nk ä nagy termetü, f¢nyesbarna bûrü badoniaiak, hajuk vastag lÂfarokban, szem¡k k´z´tt f¢nyes arabeszkek ä, ruganyos, egyenletes l¢ptekkel haladtak. M´g´tt¡k botladozott el-elmaradozva, dagadtan, petyh¡dt alsÂ ajakkal, zsebre tett k¢zzel
a v´r´s hajÃ Cook, û nem vitt semmit. HomÀlyosan eml¢keztem, hogy az expedÁciÂ
kezdet¢n sokat fecsegett, otrombÀn tr¢fÀlkozott sajÀtos modorÀban, amely Shakespeare udvari bolondjaira eml¢keztetve egyszerre volt arcÀtlan ¢s szolgai; jÂkedve
azonban hamarosan elszÀllt, elkomorodott, ¢s kezdte elhanyagolni a feladatait, amelyek k´z¢ a tolmÀcsolÀs is tartozott, ugyanis Gregson m¢g mindig alig ¢rtette a badoniai nyelvjÀrÀst.
TovÀbbra is volt valami bÀgyasztÂ ¢s bÀrsonyos a hûs¢gben. FojtogatÂ illat szÀllt egy
Valieria mirifica gy´ngyhÀzf¢nyü, szappanbubor¢k-k¢pzûdm¢nyekre eml¢keztetû virÀgaibÂl; a n´v¢ny Àthajlott egy keskeny, kiszÀradt patakmeder f´l´tt, amely ment¢n
zizegû l¢ptekkel haladtunk. A v´r´ses-lilÀs fÀk Àgai fekete levelü lÁmiÀkkal ´sszefonÂdva alagutat alkottak, amit itt-ott egy-egy gy´nge f¢nysugÀr jÀrt Àt. F´nt, a n´v¢nyzet
vastag t´meg¢ben, pompÀs, cs¡ngû virÀgf¡rt´k ¢s valami s´t¢t fonad¢k k´z´tt feh¢r
szûrü majmok csattogtak ¢s csettintgettek, mik´zben egy ¡st´k´sszerü madÀr bengÀli
tüzk¢nt lobbant fel, s kis hangjÀn ¢lesen sikÁtott. Mondogattam magamnak, hogy a
hosszÃ menetel¢stûl, a tarka szÁnektûl, az erdû lÀrmÀjÀtÂl neh¢z a fejem, de titokban
tudtam, hogy beteg vagyok, ¢s sejtettem, hogy a helyi lÀz ¢rt utol. ElhatÀroztam, hogy
ÀllapotomrÂl nem szÂlok Gregsonnak, igyekeztem derüsnek, sût vidÀmnak mutatkozni, mÁg csak be nem k´vetkezett a szerencs¢tlens¢g.
àAz ¢n hibÀmÊ ä mondta Gregson. àSzÂba sem kellett volna Àllnom vele.Ê
Egyed¡l voltunk. Cook ¢s a nyolc bennsz¡l´tt sÀtorral, ´sszecsukhatÂ csÂnakkal,
k¢szletekkel ¢s gyüjtem¢nyekkel egy¡tt megsz´k´tt, zajtalanul eltüntek, mialatt a sürü
bozÂtban k¡l´nleges rovarok gyüjt¢s¢vel foglalatoskodtunk. ögy sejtem, megprÂbÀltuk utol¢rni a sz´kev¢nyeket ä mÀr nem eml¢kszem pontosan, Àm akÀrhogyan volt
is, nem siker¡lt. El kellett d´nten¡nk, visszat¢r¡nk-e Zonrakiba, vagy folytatjuk tervezett utunkat az ismeretlen vid¢ken Àt, a Guarana-dombsÀg fel¢. Az ismeretlen mel-
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lett d´nt´tt¡nk. TovÀbbment¡nk. MÀr eg¢sz testemben remegtem, ¢s teljesen megs¡ketÁtett a kinin, de folytattam a n¢vtelen n´v¢nyek gyüjt¢s¢t, akÀrcsak Gregson, aki
helyzet¡nk vesz¢lyess¢g¢nek teljesen tudatÀban volt, s m¢gis ugyanolyan sÂvÀran fogta be a lepk¢ket ¢s a k¢tszÀrnyÃakat, mint annak elûtte.
Alig tett¡nk meg f¢l m¢rf´ldet, amikor Cook vÀratlanul utol¢rt minket. Rongyos
volt az inge (nyilvÀn szÀnd¢kosan szakÁtotta el), zihÀlt, levegû utÀn kapkodott.Gregson
szÂ n¢lk¡l elûhÃzta a revolver¢t, ¢s le akarta lûni a gazfickÂt, de az a lÀba el¢ vetette
magÀt, ¢s k¢t kez¢t v¢dekezûn maga el¢ emelve esk¡d´zni kezdett, hogy a bennsz¡l´ttek elhurcoltÀk, ¢s meg akartÀk enni (hazudott, ugyanis a badoniaiak nem kannibÀlok). GyanÁton, amilyen gyÀvÀk ¢s ostobÀk voltak, k´nnyen rÀvette ûket, hogy hagyjÀk ott e k¢tes expedÁciÂt; azt azonban nem gondolta v¢gig, hogy erûteljes l¢pteikkel
majd nem lesz k¢pes tartani az iramot; s miutÀn rem¢nytelen¡l leszakadt, visszaj´tt
hozzÀnk. Felbecs¡lhetetlen ¢rt¢kü gyüjtem¢nyek vesztek el miatta. Meg kellett halnia.
Gregson m¢gis eltette a revolvert, ¢s folytattuk az utunkat a hÀtunk m´g´tt zihÀlÂ ¢s
botladozÂ Cookkal.
Az erdû fokozatosan ritkult. Engem furcsa hallucinÀciÂk gy´t´rtek. BÀmultam a
k¡l´n´s fat´rzseket, n¢melyik k´r¢ vastag, hÃsszÁnü kÁgyÂk tekeredtek; majd hirtelen,
mintha ujjaim k´z¡l leselkedn¢k, lÀtni v¢ltem egy f¢lig nyitott gardrÂbszekr¢ny t¡kr¢t
¢s benne lusta visszf¢nyeket, de ´sszeszedtem magam, jobban megn¢ztem, ¢s az eg¢sz
csak egy acreanabokor megt¢vesztû csillogÀsÀnak bizonyult (Áves alakÃ n´v¢ny, nagy,
aszalt szilvÀkra eml¢keztetû bogyÂkkal). R´videsen az erdû teljesen sz¢tnyÁlt, s az ¢g
mint szilÀrd k¢k fal magasodott elûtt¡nk. Meredek lejtû tetej¢n Àlltunk. Alattunk hatalmas mocsÀr csillogott ¢s gûz´lg´tt, a messze tÀvolban mÀlyvaszÁnü dombok remegû
k´rvonalait lehetett kivenni.
àAz isten szerelm¢re, forduljunk visszaÊ ä rimÀnkodott Cook. àAz isten szerelm¢re,
itt pusztulunk a mocsÀrban. H¢t lÀnyom ¢s egy kutyÀm van. Forduljunk meg, viszszatalÀlunk...Ê T´rdelte a kez¢t, v´r´s szem´ld´k¢rûl, k´v¢r arcÀrÂl szakadt a verÁt¢k.
àHaza, hazaÊ ä mondogatta. àEl¢g bogarat fogtak. Menj¡nk haza.Ê
Gregsonnal ereszkedni kezdt¡nk a k´ves lejtûn. Cook elûsz´r nem mozdult (aprÂ
feh¢r alak az erdû hatalmas z´ld hÀtter¢ben), aztÀn hirtelen a levegûbe dobta a karjÀt,
kiÀltott egyet, ¢s csÃszni kezdett utÀnunk.
A lejtû sziklÀs tar¢jt formÀlva ´sszeszük¡lt, s mint egy hosszÃ hegyfok benyÃlt a
mocsÀrba, amely szikrÀzott a gûzk´d´n Àt. A lombfÀtylÀtÂl megvÀlt d¢li ¢g vakÁtÂ homÀlya ä igen, vakÁtÂ homÀlya, ezt mÀsk¢pp nem lehet leÁrni ä nyomasztÂan terpeszkedett f´l´tt¡nk. MegprÂbÀltam nem feln¢zni; de ezen az ¢gen, lÀtÂteremnek a legsz¢l¢n, ÀllandÂan l¢p¢st tartva velem, feh¢res vakolatfantomok, stukkÂkacskaringÂk
¢s -rozettÀk Ãsztak, ilyenek dÁszÁtettek egykor eurÂpai mennyezeteket; de csak fel¢j¡k
kellett fordulnom, ¢s eltüntek, nyomban elmaradtak valahol, s ÃjbÂl ott harsogott a
trÂpusi ¢g egyenletes sürü k¢kje. M¢g mindig a sziklÀs tar¢jt k´vett¡k, de becsapott
minket: egyre keskenyebb lett. K´r¡l´tte, mint napf¢nyben csillogÂ milliÂ csupasz
kard, aranyszÁnü nÀd nûtt. Itt-ott megnyÃlt tÂcsÀk villantak fel, f´l´tt¡k szÃnyogok
s´t¢t rajai f¡ggtek. Egy nagy lÀpi virÀg, az orchideÀk csalÀdjÀbÂl valÂ, fel¢m nyÃjtotta
lÂgÂ szûr´s ajkÀt, amelyet mintha tojÀssÀrgÀjÀval kentek volna be. Gregson meglendÁtette a hÀlÂjÀt, ¢s csÁpûig s¡llyedt a brokÀtos iszapba, amint a nÀdas felett egy hatalmas pillangÂ szat¢nszÀrnyainak egyetlen csapÀsÀval elvitorlÀzott mellette a halvÀny
kisugÀrzÀsok csillÀmlÀsai fel¢, ahol Ãgy lÀtszott, egy ablakf¡gg´ny megk¡l´nb´ztethetetlen rÀncai zuhantak alÀ. àNem szabadÊ ä mondtam magamnak ä ànem szabad...Ê,
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felemeltem a tekintetem, ¢s tovÀbbgyalogoltam Gregson oldalÀn, mÀr tÃl a sziklÀkon
¢s mÀr bent a sziszegû, cuppogÂ ingovÀnyon. Borzongtam az ¡veghÀzi hûs¢g ellen¢re.
Elûre lÀttam, hogy egy pillanat ¢s ´sszeesem, hogy az eget ¢s az aranyszÁnü nÀdast
ÀthatÂ lÀzas alakzatok ¢s domborulatok teljesen hatalmukba kerÁtik a tudatom. Idûnk¢nt Gregson ¢s Cook Àttetszûv¢ vÀlt, ¢s rajtuk kereszt¡l egy v¢gtelen hosszÃ nÀdmintÀval dÁszÁtett tap¢tÀt v¢ltem lÀtni. ¹sszeszedtem magam, erûvel nyitva tartottam a szemem, ¢s mentem tovÀbb. Addigra mÀr Cook, kiabÀlva ¢s Gregson lÀba utÀn kapkodva,
n¢gyk¢zlÀb mÀszott, de û lerÀzta magÀrÂl, ¢s folytatta az ÃtjÀt. °n Gregsonra pillantottam, n¢ztem konok arc¢l¢t, ¢s elsz´rnyedtem, mert kezdtem elfelejteni, hogy ki û,
¢s hogy ¢n mi¢rt vagyok vele.
Ezalatt mind gyakrabban ¢s mind m¢lyebbre s¡llyedt¡nk a mocsÀrba, szÁvott minket a mohÂ ingovÀny, csak ide-oda mozogva szabadultunk. Cook esett-kelt, mÀszott,
test¢t rovarcsÁp¢sek borÁtottÀk, mindegyik gennyes volt ¢s duzzadt, ¢s ¢des istenem,
hogy sikoltozott, amikor izzadsÀgunkat meg¢rezve csapatostul vett¢k ¡ld´zûbe kicsi,
f¢nyes z´ld, undorÁtÂ vÁzisiklÂk, megfesz¡ltek ¢s kitekeredtek, siklottak k¢t yardot,
majd Ãjra kettût. Engem azonban sokkal jobban r¢misztett valami mÀs: idûrûl idûre
tûlem balra (valami¢rt mindig a bal oldalon) az ism¢tlûdû nÀdak k´z´tt kiemelkedett
a mocsÀrbÂl valami, ami egy nagy karossz¢knek tünt, de valÂjÀban k¡l´n´s, ormÂtlan,
sz¡rke k¢t¢ltü volt, aminek a nev¢t Gregson nem volt hajlandÂ elÀrulni.
àPihenûÊ ä mondta hirtelen Gregson. àPihenj¡nk egy kicsit.Ê
Szerencs¢re siker¡lt felkapaszkodni egy aprÂ sziklaszigetre, ami kiemelkedett a
mocsÀri n´v¢nyzetbûl. Gregson levette a hÀtizsÀkjÀt, ¢s sz¢tosztott n¢hÀny ipecacuanaillatÃ helyi csemeg¢t ¢s egy tucat acreanÀt. Milyen szomjas voltam, ¢s milyen keveset
hasznÀlt az acreana csek¢ly, fanyar leve...
àN¢zd, milyen furcsaÊ ä szÂlt hozzÀm Gregson, de nem angolul, hanem valamilyen
mÀs nyelven, hogy Cook ne ¢rthesse. àEl kell vergûdn¡nk a dombokig, de n¢zd, milyen furcsa ä lehet, hogy csak kÀprÀzat volt az eg¢sz? MÀr nem lÀtszanak.Ê
F´lemelkedtem a pÀrnÀmrÂl, ¢s rÀk´ny´k´ltem a kû ruganyos felszÁn¢re... Igen,
Ãgy volt, a dombokat mÀr nem lehetett lÀtni, csak remegû pÀra Ãszott a mocsÀr felett.
K´r¡l´ttem ÃjbÂl minden k¢tesen Àttetszûv¢ vÀlt. Visszadûltem, ¢s halkan vÀlaszoltam: àTe bizonyÀra nem lÀtod, de valami folyton kereszt¡l akar t´rni.Ê
àMiket besz¢lsz?Ê ä k¢rdezte Gregson.
RÀj´ttem, hogy ostobasÀgot mondtam, ¢s elhallgattam. Sz¢d¡lt a fejem, zÃgott a
f¡lem. Gregson f¢l t¢rdre ereszkedve kutatott a zsÀkjÀban, de nem talÀlt gyÂgyszert,
az ¢n k¢szletem pedig mÀr kifogyott. Cook cs´ndesen ¡lt, ¢s komoran ¡t´getett egy
k´vet. K¡l´n´s tetovÀlÀs lÀtszott ki hasadt ingujjÀn: kristÀlypohÀr s benne egy teÀskanÀl, nagyon sz¢p munka volt.
àVallier beteg, nincs n¢hÀny tablettÀja?Ê ä k¢rdezte tûle Gregson. Nem ¢rtettem
pontosan a szavakat, de ki tudtam talÀlni a besz¢lget¢s ¢rtelm¢t, ami k¢ptelenn¢ ¢s
valahogyan ¢teriv¢ vÀlt, amikor megprÂbÀltam jobban odafigyelni.
Cook lassan megfordult, ¢s a kristÀlyos tetovÀlÀs az egyik oldalon lecsÃszott a bûr¢rûl, Àllva maradt a levegûben, aztÀn Ãszott, Ãszott, r¢m¡lt tekintetem ¡ld´zûbe vette,
de amint utÀnafordultam, egy utolsÂ halvÀny csillanÀssal eltünt a pÀrÀban.
àögy kell nekiÊ ä mormolta Cook. àEz van. így jÀrunk mi is. Ez van...Ê
Az utolsÂ n¢hÀny perc alatt, miÂta megÀlltunk pihenni a kis sziklaszigeten, mintha
megnûtt, megdagadt volna, ¢s most valami gÃnyos ¢s vesz¢lyes ¢rzûd´tt benne. Gregson levette a kalapjÀt, ¢s egy piszkos zsebkendût elûhÃzva megt´r´lte a homlokÀt, ami
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a szem´ld´ke f´l´tt narancsszÁnü, m¢g feljebb feh¢r volt. AztÀn visszatette a kalapot,
lehajolt hozzÀm, ¢s ezt mondta (vagy valami ehhez hasonlÂt): àSzedd ´ssze magad,
k¢rlek. MegprÂbÀlunk tovÀbbmenni. A pÀra ugyan eltakarja a dombokat, de az¢rt
azok ott vannak. Biztos vagyok benne, hogy a mocsÀr fel¢n mÀr tÃl vagyunk.Ê (Mindez
csak k´r¡lbel¡l Ágy hangzott el.) àGyilkosÊ ä morogta Cook. Most ÃjbÂl az alsÂkarjÀn
volt a tetovÀlÀs, nem az eg¢sz pohÀr, csak az egyik fele ä nem jutott el¢g hely a mÀsiknak, az rezegve t¡kr´zûd´tt a levegûben. àGyilkosÊ ä ism¢telte Cook k¢jesen, ¢s felemelte izzÂ tekintet¢t. àMegmondtam neked, hogy itt fogunk ragadni. A fekete kutyÀk
tÃl sok d´g´t zabÀlnak. Mi, re, fa, szo.Ê
àEz egy bolondÊ ä k´z´ltem gyeng¢den Gregsonnal ä, àegy shakespeare-i udvari
bolond.Ê
àBolon, bolon, bolonÊ ä vÀlaszolt Gregson ä, àbolon, bolon, bo, bo, bo... Hallod?Ê
ä folytatta a f¡lembe ¡v´ltve. ä àFel kell kelned. Menn¡nk kell.Ê
A kû olyan feh¢r ¢s puha volt, mint egy Àgy. Egy kicsit felemelkedtem, de r´gt´n
visszaestem a pÀrnÀra.
àVinn¡nk kellÊ ä mondta Gregson tÀvoli hangon. àSegÁtsen.Ê
àOstobasÀgÊ ä vÀlaszolta Cook, vagy legalÀbbis Ágy ¢rtettem. àInkÀbb egy¡nk egy
kev¢s friss hÃst, mielûtt kiszÀradna. Fa, szo, mi, re.Ê
àBeteg, beteg û is!Ê ä kiÀltottam Gregsonnak. àK¢t ûr¡lttel vagy egy¡tt! Menj egyed¡l, meg tudod csinÀlni... Menj...Ê
àK´tve hiszem, hogy elengedj¡kÊ ä mondta Cook.
Ezalatt az eszelûs vÁziÂk, az ÀltalÀnos zavart kihasznÀlva cs´ndben elhatalmasodtak
rajtam. Egy homÀlyos mennyezet vonalai megnyÃltak, ¢s Àtszelt¢k az eget. Mintha
alulrÂl emelt¢k volna, nagy karossz¢k emelkedett ki a mocsÀrbÂl. F¢nyes madarak
vÀgtak Àt a mocsÀri pÀrÀn, ¢s amint el¡ltek, az egyik egy Àgyv¢g fagombjÀvÀ, a mÀsik
borospalackkÀ vÀltozott. Minden akaraterûmet ´sszeszedve r´gzÁtettem a tekintetemet, ¢s elüztem ezt a veszedelmes ostobasÀgot. A nÀdas felett valÂdi madarak szÀlltak,
a farkuk hosszÃ volt ¢s tüzszÁnü. Rovarok ny¡zs´gtek a levegûben. Gregson egy tarka
legyet hessegetett el, de egyÃttal megprÂbÀlta a fajtÀjÀt is megÀllapÁtani. V¢g¡l nem
tudta tovÀbb t¡rtûztetni magÀt, ¢s a hÀlÂjÀba fogta. Mozdulatai ¢rdekes vÀltozÀson
mentek kereszt¡l, mintha valaki ¢ppen Ãjrakeverte volna ûket. Egyidejüleg lÀttam ût
k¡l´nb´zû helyzetekben, sz¢thasadozott, mintha sok ¡veg GregsonbÂl Àllt volna, akiknek a k´rvonalai nem estek egybe. AztÀn ÃjbÂl ´sszeilleszkedett, ¢s hatÀrozottan felÀllt.
Cookot rÀzta a vÀllÀnÀl fogva.
àSegÁteni fogÊ ä mondta Gregson jÂl kivehetû hangon. àHa nem Àrult volna el minket, most nem lenn¢nk itt a pÀcban.Ê
Cook nem szÂlt semmit, de lassan elv´r´s´d´tt.
àIde figyeljen, Cook, meg fogja ezt m¢g bÀnniÊ ä mondta Gregson. àUtoljÀra mondom magÀnak.Ê
Ezen a ponton bek´vetkezett az, ami mÀr r¢gÂta ¢rett. Cook fejjel, mint egy bika,
Gregson gyomrÀnak rohant. Mindkettû elesett, Gregsonnak ugyan maradt ideje arra,
hogy elûrÀntsa a revolver¢t, de Cooknak siker¡lt ki¡tnie a kez¢bûl. AztÀn egymÀst
Àtkulcsolva, s¡ketÁtûen zihÀlva gurulni kezdtek. N¢ztem ûket tehetetlen¡l. Cook sz¢les
hÀta megfesz¡lt, az inge alatt lÀthatÂvÀ vÀlt a gerinc, de hirtelen, a hÀta hely¢n egy
lÀb jelent meg, szint¢n az ´v¢, v´r´s szûrrel borÁtott, sÁpcsonti r¢sz¢n k¢k ¢r futott v¢gig, ¢s Gregson f´l¢je g´rd¡lt. Gregson kalapja lerep¡lt, ¢s kalimpÀlva elgurult, mint
egy ÂriÀsi kartontojÀs egyik fele. Valahonnan test¡k labirintusÀbÂl Cook ujjai egy rozs-
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dÀs, de hegyes tûrt markolva elûcsÃsztak, a k¢s Ãgy hatolt Gregson hÀtÀba, mintha az
agyagbÂl lett volna, de û csak ny´g´tt egyet, ¢s m¢g t´bbsz´r ide-oda gurultak. Mikor
ÃjbÂl lÀttam a barÀtom hÀtÀt, a k¢sny¢l ¢s a penge felsû fele m¢g kiÀllt, de k´zben ujjai
´sszezÀrÂdtak Cook vastag nyaka k´r¡l, ami ropogott, ahogyan szorÁtotta, Cook lÀba
rÀngatÂzott. Egy utolsÂ teljes fordulatot tettek, ¢s a peng¢nek mÀr csak egynegyede
volt lÀthatÂ, nem, mÀr csak egy´t´de... nem, most mÀr annyi sem lÀtszott: a k¢s teljesen
behatolt. Gregson az akkor mÀr mozdulatlan Cookra borulva megdermedt.
Csak n¢ztem, ¢s Ãgy tünt (a lÀzk´d´n Àt), hogy mindez csupÀn Àrtalmatlan jÀt¢k
volt, egy pillanat ¢s felpattannak, kifÃjjÀk magukat, ¢s Àtvisznek a mocsÀron, a hüv´s
k¢k dombokhoz valamely Àrnyas helyre, csobogÂ vÁz mell¢. De vÀratlanul, halÀlos betegs¢gem e v¢gsû szakaszÀban, mert tudtam, hogy n¢hÀny perc ¢s meghalok, ezekben
az utolsÂ percekben minden megvilÀgosodott: rÀd´bbentem, hogy mindaz, ami k´r¡l´ttem t´rt¢nt, nem felgyÃjtott k¢pzeletem mutatvÀnya, nem a kÀprÀzat fÀtyla, amin
kereszt¡l a feltehetûen valÂdi, egy tÀvoli eurÂpai nagyvÀrosban zajlÂ l¢temnek hÁvatlan pillanatai prÂbÀlnak megmutatkozni (a tap¢ta, a karossz¢k, a pohÀr limonÀd¢).
RÀd´bbentem, hogy a tolakodÂ szoba k¢pzeletbeli volt, mert a halÀlon kÁv¡l minden
a legjobb esetben is csak k¢pzeletbeli, az ¢let sietve ´ssze¡t´tt utÀnzata, a neml¢t bÃtorozott alb¢rlete. RÀd´bbentem, hogy a valÂsÀg itt van, itt ez alatt a csodÀlatos ¢s f¢lelmetes trÂpusi ¢g alatt, e kardokk¢nt csillogÂ nÀdak k´z´tt, a f´l´tte ÃszÂ pÀrÀban,
a vastag ajkÃ virÀgokban, amik a szigethez simulnak, ahol, mellettem, k¢t egymÀsba
kapaszkodott holttest fekszik. °s erre rÀd´bbenve el¢g erût ¢reztem magamban, hogy
hozzÀjuk mÀsszak, ¢s kihÃzzam a k¢st Gregson, a vezetûm, drÀga barÀtom hÀtÀbÂl.
Halott volt, eg¢szen halott, a zsebeiben levû valamennyi ¡vegcse ´sszet´rt, sz¢tzÃzÂdott. Cook is halott volt, tintafekete nyelve kilÂgott a szÀjÀbÂl. Sz¢tfeszÁtettem Gregson
ujjait, ¢s a hÀtÀra fordÁtottam. F¢lig nyitott ajka v¢res volt, az arc, amely mÀris merevnek lÀtszott, rosszul borotvÀltnak tetszett, a szemh¢jak k´z¡l kivillant a szem k¢kesfeh¢rje. UtoljÀra lÀttam mindezt vilÀgosan, tudatosan, a hiteless¢g pecs¢tj¢vel ellÀtva:
lezÃzott t¢rd¡ket, a f´l´tt¡k k´r´zû f¢nyes legyeket ¢s nûst¢ny pÀrjaikat, amelyek mÀr
pet¢iknek kerestek helyet. Elgyeng¡lt ujjaimmal kotorÀszva, ingzsebembûl elûvettem
egy vastag noteszt, de ekkor legyürt a gyenges¢g, le¡ltem, ¢s lebukott a fejem. AztÀn
m¢gis fel¡lkerekedtem e t¡relmetlen, halÀlos k´d´n, ¢s k´r¡ln¢ztem. K¢k ¢g, hûs¢g,
magÀny... °s hogy sajnÀltam Gregsont, aki mÀr soha nem fog hazamenni. A feles¢ge,
szakÀcsa, papagÀjai s m¢g sok egyebe is eszembe jutott. AztÀn felfedez¢seinkre, ¢rt¢kes
leleteinkre, a ritka, m¢g le nem Árt n´v¢nyekre ¢s teremtm¢nyekre gondoltam, amiket
mÀr soha nem fognak rÂlunk elnevezni. Egyed¡l voltam. Min¢l pÀrÀsabban villantak
fel a nÀdak, annÀl homÀlyosabban t¡zelt az ¢g. Szemem egy csodÀlatos bogarat k´vetett, ami egy k´v´n mÀszott, de nem maradt erûm, hogy megfogjam. K´r¡l´ttem minden fakult, lecsupaszÁtva a halÀl szÁnhely¢t: n¢hÀny valÂszerü bÃtor ¢s a n¢gy fal. UtolsÂ mozdulatommal kinyitottam az izzadsÀgomtÂl nedves noteszt, hiszen felt¢tlen¡l le
kellett Árnom valamit, de kicsÃszott a kezembûl. V¢gigtapogattam a takarÂt, de a notesz mÀr nem volt ott.
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Francesco M. Cataluccio

MILYEN NEMþ VAGY,
SZíVEM PILLANGñJA?
Egy lepke Bosch kertj¢ben
Gabriella Tucci fordÁtÀsa

Leheletfinom hÀlÂval, ¡veged¢nnyel, melynek aljÀn ¢terrel Àtitatott vatta rejlik, melaszbÂl ¢s s´rpÀrlatbÂl k¢szÁtett csalikkal Nabokov eg¢sz ¢let¢ben pillangÂkra vadÀszott. M¢ly szenved¢ly volt ez, de bizonyos idûszakokban a keny¢rkereset szÂrakoztatÂ
mÂdja is. àMÀmorÁtÂ munka, de roppantul fÀradsÀgos, t´nkrement a lÀtÀsom, szarukeretes
szem¡veget hordok. Tudni, hogy a szervezetet, melyet vizsgÀlsz, elûsz´r te lÀtod, ´sszef¡gg¢seket
talÀlni, amelyek teelûtted senkinek sem jutottak az esz¢be, elm¢lyedni a mikroszkÂp kÀprÀzatos
kristÀlyvilÀgÀban, ahol n¢ma csend uralkodik, amely tulajdon horizontjÀval k´r¡lÁrt vilÀg, feh¢ren vakÁtÂ ar¢na: mindez olyannyira csÀbÁtÂ, hogy k¢ptelen vagyok pontosan leÁrni. (AZ AJçND°K -ban bizonyos tekintetben elûre lÀttam sorsomat, menek¡l¢semet az entomolÂgiÀba)Ê ä Ágy
jellemezte 1945-ben Nabokov a Harvard Egyetem ¹sszehasonlÁtÂ çllattani MÃzeumÀban v¢gzett munkÀjÀt nûv¢r¢nek, Elena SikorszkajÀnak szÂlÂ level¢ben. Tev¢kenys¢g¢ben ¢s irodalmi munkÀssÀgÀban mÀr kamaszkorÀtÂl ´sszekeveredett az irodalom
¢s az entomolÂgia, hol az egyik, hol a mÀsik kerekedett f´l¡l, k´lcs´n´sen kieg¢szÁtett¢k egymÀst.
Nabokov csaknem minden k´nyv¢ben talÀlunk pillangÂkat, de szenved¢lye talÀn
egyik müv¢ben sem nyilatkozik meg olyan vilÀgosan, mint AZ AJçND°K mÀsodik fejezet¢ben, melyet a fûszereplû ¢desapjÀnak, egy hÁres entomolÂgusnak ajÀnl.
H¢t¢ves korÀban kezdte el gyüjteni ¢s megfigyelni a lepk¢ket. TÁz¢ves korÀban, egy
sÃlyos betegs¢gbûl lÀbadozva, ¢desanyjÀtÂl n¢hÀny fontos, az eurÂpai lepkefaunÀval
foglalkozÂ müvet kapott: Ágy alakult Àt a term¢szet irÀnti ¢rdeklûd¢se rendszeres foglalatossÀggÀ ¢s korai szakismerett¢. Abban a hatvannyolc k´ltem¢nyben, melyet 1916ban ´tszÀz szÀmozott p¢ldÀnyban adott ki, mint àgyÀszos hÁrvivûkÊ jelennek meg a
pillangÂk. 1919-ben, miutÀn eg¢sz csalÀdjÀval elmenek¡lt OroszorszÀgbÂl, beiratkozik a cambridge-i egyetemre: nem tudvÀn vÀlasztani, egyszerre hallgat biolÂgiai, francia ¢s orosz irodalmi elûadÀsokat. Egy ¢v mÃlva a The Entomologist 53. szÀmÀban publikÀlta A FEW NOTES ON CRIMEAN LEPIDOPTERA cÁmü dokumentatÁv ¢rt¢kü dolgozatÀt. BiolÂgiai tanulmÀnyokon csiszolÂdik az ÁrÂ ¢les megfigyelû szelleme. Nabokov
most ¢bred rÀ, hogy k¢t szenved¢lye kapcsolÂdik egymÀshoz. Errûl szÂl egy 1923-ban
orosz nyelven Árt ¢s angol cÁmmel k´zz¢tett vers¢ben, a BIOLOGY -ban: àAmit teszek, nem
veszi zokon a MÃzsa: az ¢let szÁvdobbanÀsainak tudomÀnyÀban Sz¢ps¢g minden [...] Boncolok,
sz¢tmorzsolok, m¢lyre hatolok, lÀtom a rejtett izmokat, erek ezer ÀgÀt lÀtom, szÁnes kr¢tÀkkal ÀtÁrom
ûket a palatÀblÀra.Ê VadÀsz lesz az irodalomban is, s amit hÀlÂjÀba vonz, Ãgy vonzza,
mint a szÁnes lepk¢ket, melyek foglyul ejtik ût, ¢s foglyul ejtetik magukat: àAz irodalomban egyed¡l a szamansztvo szÀmÁt, vagyis annak k¢pess¢ge, hogy az irodalmi tÀrgy elbüv´lje,
rabul ejtse olvasÂjÀt, magÀval ragadja az ÁrÀsfolyamat labirintusÀnak m¢ly¢re.Ê A prÂzaÁrÂnak
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k¢sz¡lû Nabokov felismerte, hogy àa müv¢szetben, akÀrcsak a tiszta tudomÀnyban, minden
a r¢szletÊ. Az emberi ¢lm¢nyeket ugyanazzal a legkisebb k¡l´nbs¢gekre, az Àrnyalatok
intenzitÀsÀra kiterjedû figyelemmel kell megragadni ¢s elbesz¢lni, mint amely Ãj pillangÂk felfedez¢s¢t is lehetûv¢ teszi. De ezek a megfoghatatlan r´pk´dû ¢lûl¢nyek,
szokÀsaik ¢s viselked¢s¡k az emberi l¢tez¢s metaforÀik¢nt is alkalmazhatÂk (àa metafora bambuszhÁd a k´lt¢szet ¢s a prÂza k´z´ttÊ), hiszen kev¢s mÀs tÀrgy vagy Àllat akad, mely
ennyire alkalmas volna àaz irodalmi kompozÁciÂ arabeszkjeireÊ.
Minthogy az ´n¢letrajzi elem mindig jelen van Nabokov müveiben, a lepk¢k nagy
szerepet kapnak olyan elbesz¢l¢seiben, mint a THE AURELIAN , a CHRISTMAS , valamint
az ON DISCOVERING A BUTTERFLY cÁmü k´ltem¢ny¢ben, amelyben az Àltala felfedezett lycaeides samuelisrûl zeng dicshimnuszt, de a reg¢nyekben is, AZ AJçND°K-ban,
a GY°R VILçG-ban, az ADç-ban, az EGY CSALçDI KRñNIKç-ban ¢s ´n¢letrajzÀban, a
SZñLJ, EML°KEZET-ben. A negyvenes ¢vekben Nabokov szinte kizÀrÂlag a lepk¢knek
szentelte magÀt, egyik legnagyobb szak¢rtûj¢v¢ vÀlt a neartikus ¢s neotropikus boglÀrlepk¢knek: e p¢ldÀnyok k´z¡l szÀmos ki van ÀllÁtva a milÀnÂi Term¢szetrajzi MÃzeumban, a kiÀllÁtÀs katalÂgusa gÃnyosan meg is jegyzi, hogy Nabokov tudomÀnyos
publikÀciÂi megmutatjÀk azt a k´vetkezetes szellemet, mely elemz¢sre ´szt´nzi, àmindenekelûtt az ivarszervek elemz¢s¢re, amelyeknek elsûrendü fontossÀgot tulajdonÁt az azonosÁtÀsban ¢s a fajok k´zti rokonsÀgok megÀllapÁtÀsÀbanÊ.
Sok Àzsiai, eurÂpai ¢s amerikai pillangÂ felfedez¢se k´sz´nhetû Nabokovnak. Tisztelet¢re n¢gy pillangÂt kereszteltek el ànabokovyÊ-nak. Az ÁrÂ mintegy tizen´t tudomÀnyos dolgozatot publikÀlt. Az ´tvenes ¢vekben kil¢pett a ZoolÂgiai MÃzeumbÂl, ¢s
az irodalom tanÁtÀsÀnak szentelte magÀt ä de a lepk¢k k´vett¢k oda is: àIrodalmi elûadÀsaimon... megprÂbÀlom azonosÁtani azt az ¢jjeli pillangÂt, amely az ULYSSES bord¢lyhÀzi
jelenet¢ben egy lÀmpa k´r¡l kering. A BOVARYN° -ban is vannak lepk¢k, egy fekete, egy sÀrga
¢s egy feh¢r.Ê De Nabokov legizgalmasabb felfedez¢se Bosch triptichonjÀnak pillangÂja,
a GY¹NY¹R¹K KERTJ°-ben: egy EurÂpÀban elterjedt fajta nûst¢nye, nevezetesen a maniola jurtina: àLinn¢ osztÀlyozta 250 ¢vvel azutÀn, hogy festûnk egy flamand r¢ten elcsÁpte
s¡veg¢vel, majd elhelyezte poklÀban...Ê

Ross KÀroly

FUTçS °JI MEZýN
Mikor a mÀsodik Ãt is olyan hirtelen szakadt meg, mint egy rakodÂ-pÀlyaudvar bokrokba veszû sÁnei, s a gy¢ren pislogÂ lÀmpÀk is mintha egyre tÀvolodtak volna tûle,
Hornnak rÀ kellett j´nnie, hogy elt¢vedt. Illetve nem elt¢vedt, hisz tudja, merre k¢ne
mennie, csak azt nem tudja, hogyan. Mint mikor egy hatalmas pocsolya elûtt toporog
az ember, s a zavaros vÁztûl nem lÀtja, hol merÁthetn¢ bele bÀtran a bakancsÀt. Elûtte
szÀntÂf´ldek ¢s legelûk ter¡ltek el, s tulajdonk¢ppen nekivÀghatott volna ezeknek is,
de most valahogy undorodott a sÁkos esti f´ldre l¢pni. Ha hasra esne, nem is a ruhÀjÀt
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sajnÀlnÀ elsûsorban, hanem hogy olyan anyaghoz ¢rt, aminek nem eml¢kszik sem az
¢rint¢s¢re, sem a szagÀra. Ha û egyszer leszÀmolt valamivel, akkor azzal v¢gleg leszÀmolt. °let¢nek egyetlen stabil rendezûelve, melyhez mindig is ragaszkodni fog. ArrÂl
nem is besz¢lve, hogy ott volt vele Kinga, a feles¢ge, meg k¢t jÂkora sportszatyor, melyek miatt hatÀrozott Ãgy, hogy n¢mileg ler´vidÁti az utat. M¢g szerencse, gondolta,
hogy nincs gyerek¡nk. Mihez is kezden¢nk most vele?
A szokÀsosnÀl kiss¢ erûsebben lihegve, mell¢je ¢rt Kinga.
ä Mint egy mÂlÂ, mely messze benyÃlik a tengerbe ä szÂlalt meg, s hangjÀbÂl mintha
csodÀlkozÀst s nem bosszÃsÀgot olvasott volna ki. Ettûl kiss¢ megk´nnyebb¡lt, de aggodalma korÀntsem oszlott el. Lehets¢ges volna, hogy csakugyan rosszul eml¢kszik
dolgokra? Hogy nem is itt kellett volna lefordulni az orszÀgÃtrÂl, hanem od¢bb? Sokkal od¢bb? Az erdûn tÃl? De hÀt akkor is oda k¢ne kijutniuk, hisz a f´ldutak is talÀlkoznak valahol. Ennek meg itt v¢ge van, de szÂ szerint: ha m¢g egyet l¢pnek, a feket¢n
csillogÂ szÀntÀsban talÀljÀk magukat.
ä Mikor ÀlltÀl te olyan mÂlÂn?
ä Soha. De el tudom k¢pzelni, milyen lehet.
ä InkÀbb a lÀbad alÀ n¢zn¢l.
ä Mi¢rt?
ä Vastagon marhaszaros lett a cipûd.
ä Ezt is neked k´sz´nhetem. A müÃton mÀr r¢g az anyÀd¢knÀl lenn¢nk. IhatnÀnk
a friss, meleg teh¢ntejet.
ä Tizen´t ¢ve nincs tehen¡k.
ä Nem is mondtad.
Horn f´lkapta a k¢t tÀskÀt, s elindult visszafel¢. Vajon ki keverte Ágy ´ssze az utakat?
GyerekkorÀban rend volt itt, egyik f´ldÃt a mÀsikba futott, s ha r¢t ¢s szÀntÂ talÀlkozott, ´lnyi sz¢les gyalogutat tapostak a mezsgy¢re. M¢g hogy a mozdulatlan vid¢k; ha
az û ¢let¢ben tizedennyi vÀltozÀs Àllt volna be ezen idû alatt, most nem itt tartana.
Hogy d´gneh¢z szatyrokkal a kez¢ben, egy cinikus feles¢ggel az oldalÀn baktat a mÃltja fel¢. Nem bizony. TÀgabb perspektÁvÀkra szÀmÁthatott volna, ha. Ha nem volna
ilyen k¢sûn ¢rû. Ha nem szarozna annyit az ¢let¢n. Ha, ha. Ha-ha.
ä Tudsz talÀn egy harmadik utat? ä fuvolÀzta utÀna Kinga, de a hangja inkÀbb egy
bedugult sÁp¢hoz hasonlÁtott.
ä Tudok.
ä Az mennyivel hosszabb enn¢l?
Horn nem mondta ki, mire gondol. Fegyelmezte magÀt. Ha most t¢nyleg kelepc¢be
ker¡ltek, jobb a b¢kess¢g. A tizen´t ¢vnyi hÀzassÀg alatt hozzÀszokott az egymÀsrautaltsÀghoz. Egyed¡l mÀr a boltba is f¢lt elmenni. Ha ketten voltak, û tartotta a szatyrot. ögy gondolta, ez a felelûss¢gteljesebb szerep. Vend¢glûben Kinga rendelt, ¢s û
is fizetett ä û, Horn, ezenk´zben kibÀmult az ablakon. ValÂjÀban nem tudta kiszÀmolni
a borravalÂt: vagy tÃl sokat adott, vagy tÃl keveset. Az ilyesmire m¢g hÂnapok mÃltÀval
is eml¢kezni szokott. K¢ts¢gek gy´t´rt¢k. Akkor is, amikor besz¢lnie kellett a kukÀsokkal, mert rossz kapualjba g´rgett¢k a szem¢ttartÀlyaikat. InkÀbb elbÃjt, maga el¢
tolva KingÀt. Lassan kikoptak az ¢let¢bûl az ilyesfajta megrÀzkÂdtatÀsok. ögy ¢rezte,
Ãj lapot kezdhet. De mÀig nem tudta eld´nteni, mi legyen az elsû szÂ. °s a konfliktusok, Áme, Ãjratermelûdnek.
Egy akÀckezdem¢nyekkel sürün benûtt homokg´d´r mellett haladtak el. Horn fej¢vel a m¢lys¢g fel¢ intett.

208

ã

Ross KÀroly: FutÀs ¢ji mezûn

ä Itt vÁz volt valamikor. K¢t-hÀrom m¢ter m¢ly vÁz.
ä Alaposan kiszÀradt.
ä Minden kiszÀrad. A tÂ is kiszÀradt a faluban. Pedig azt patak is tÀplÀlta. Nem is
¢rtem, mi¢rt. Senki sem ¢rti.
ä KÁgyÂk nem voltak?
ä Mik? Nem. De siklÂt, azt rengeteget fogtunk. Tudod, mi a k¡l´nbs¢g k´zt¡k?
ä Persze. Az egyik harap, a mÀsik nem.
Horn halkan felnevetett.
ä °s Ãszni sem tudtunk. Egyik¡nk sem. °s senki sem fulladt bele. Soha semmi baj
nem t´rt¢nt. MÀig sem ¢rtem, mi¢rt.
ä Szeg¢ny, mennyi mindent nem ¢rtesz.
ä Mit mondtÀl?
ä Oda n¢zz! Egy kivilÀgÁtott teh¢ncsorda!
ä H¡lye vagy?
ä Ott! Arra n¢zz, amerre mutatom.
A tÀvolban, k´zvetlen¡l az erdû t´v¢ben, aprÂ kis f¢nypontok nyomultak elûre, szorosan egymÀs mellett, mint valami sürün aggatott karÀcsonyfa¢gûk. Mivel f¢nynyalÀbjukat megszürte a leszÀllÂ esti k´d, hordozÂjukat nem lehetett kivenni. K¢sû volt
mÀr, tÁz k´r¡l jÀrt. Horn lÀzasan kutatott az eml¢kezet¢ben, mi lehet ez. Semmi nem
jutott az esz¢be. SzentjÀnosbogarakra gondolt, de az nem lÀtszik el ilyen messzire.
Vagy m¢gis?
ä Na, mik azok? F´ldre szÀllt ufÂk vagy mik?
ä Fogalmam sincs. °n is csak annyit lÀtok belûl¡k, amennyit te.
ä De itt te vagy itthon. TalÀn a gyerekkorodbÂl...
ä Fogd be a szÀd, l¢gy szÁves.
ä °n csak azt szeretn¢m tudni, hogy most elt¢vedt¡nk, vagy tudod m¢g, merre vÀnszorgunk. Ezt az¢rt igazÀn k´z´lhetn¢d velem.
ä Csak nem azt gondolod, hogy nem tudom, merre kell menn¡nk?
ä Mi mÀst gondolhatn¢k, az ¢g Àldjon meg?
ä Hogy esetleg Ágy akarlak kicsalogatni ide a pusztasÀgba.
ä Mi¢rt? Mi¢rt akarnÀl te engem kicsalogatni a pusztasÀgba?
Kinga felnevetett, de hangjÀbÂl ezÃttal a t¡relmetlens¢g szÂlt. Csakugyan fÀradt
volt. V¢gig-tizenhatÂrÀzta az eg¢sz hetet, s amint haza¢rt a kÂrhÀzbÂl, Horn mÀr az
ajtÂban vÀrta becsomagolt pakkokkal, hogy akkor most, p¢ntek l¢v¢n, gyer¡nk meglÀtogatni Horn mamÀt ¢s Horn papÀt. °pp hogy lezuhanyzott, Àt´lt´z´tt, s mÀr rohanniuk is kellett. Enni sem maradt ideje, az ÀllomÀson kapott be k¢t szendvicset, de
a kÀv¢jÀt mÀr nem tudta meginni. Persze, ha nem akar, nem j´n el; megtehette volna,
lett volna indoka rÀ ¢pp el¢g. De Hornnak ritkÀn tÀmadtak hirtelen ´tletei, s Ágy a
bosszankodÀs helyett inkÀbb ´r¡lt, hogy lesz valami vÀltozÀs. Azelûtt mÀr hetekkel elûre tudtÀk, mikor fognak utazni, s a pillanatot Ãgy vÀrtÀk, mint a foghÃzÀst. Rem¢nykedtek, hogy valami majdcsak k´zbej´n, s otthon maradhatnak meleg kuckÂjukban.
De Horn, mintegy rÀ¢rezve emez anomÀliÀra, az utÂbbi idûben vÀltoztatott e rendszeren. ¹nmagÀt fel¡lmÃlva hirtelen hatÀrozatokat hozott, s Àmulva tapasztalta, hogy
Kinga helyesli l¢p¢seit. Ezen aztÀn Ãgy felbuzdult, hogy egyre t´bbsz´r ragadtatta el
magÀt. Mint most is. Alig k¢t hete voltak itthon, s most ism¢t j´nnek. M¢ghozzÀ bejelentetlen¡l.
Kinga, mivel ugyanÃgy reszketett a mÀr t´bb ¢ve beÀllt sz¢lcsendtûl, ´r´mmel fo-
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gadott minden vÀltozÀst, ami kicsit is fordÁtott az ¢let¡k´n. Nem nagyot, csak ¢pp akkorÀt, hogy m¢g a negyvenen innen ne sz¡ntelen¡l arra kelljen gondolniuk, hogy
milyen lesz hatvanon tÃl. ¹r¡lt a vÀratlan csenget¢snek, az ¡gyn´k´knek, akik egyre
gyakrabban ÀllÁtottak be hozzÀjuk, az elt¢vedt csomagkihordÂnak ä ûk maguk az ¢letben nem kaptak csomagot ä, de m¢g a heccbûl becsengetû csib¢szeknek is, legalÀbb
kikukkanthatott n¢hÀny percre az utcÀra. Nem, nem abbÂl fakadt mindez, hogy nem
volt gyerek¡k; jÂl tudta, akkor is ilyenek lenn¢nek, vagy m¢g ilyenebbek. SokÀig vÀrtak egymÀsra, hogy majdcsak mutatnak valamit, s a v¢g¢n idejutottak. Hogy tehetetlens¢g¡ket regisztrÀlÂ ¢rz¢kenys¢g¡k sokkal nagyobb, mint az Àtlagos, vÀltoztatni akarÀsuk pedig m¢g papÁron sem l¢tezik.
ä HÀt hogy eltegyelek lÀb alÂl ä mondta Horn.
ä M¢g van kedved viccelûdni? Hisz mÀr a lÀmpÀkat sem lÀtjuk, olyan messze keveredt¡nk.
ä Mert eltakarja az a kis nyÀros, nem lÀtod? ögy hÁvjÀk, hogy Egres. Gyerekkoromban sokat katonÀztunk benne. Te jÂ ¢g! ä Àllt meg Horn ä, a fel¢t kiirtottÀk! Oda n¢zz!
Kinga m¢g a fej¢t sem fordÁtotta arra.
ä Mit gondolsz, minden ´r´kk¢ Ãgy marad? T´rûdik is az erdûgazdasÀg a te eml¢keiddel. Hogy ¢lt itt egy kisfiÃ, aki...
ä çllÁtsd le magad, l¢gy szÁves.
ä °n kezdtem? A koll¢gÀiddal szemben engedn¢l meg magadnak ilyen hangot.
Vagy a sz¡leiddel. Akikhez most is, negyven¢vesen, Ãgy loholsz haza, mint egy elkÂdorgott palotapincsi.
ä Honnan veszed, hogy vel¡k nem veszekszem?
ä A bûr´m´n ¢rzem, k¢pzeld.
ä HÀt rosszul ¢rzed. Igenis, vannak konfliktusaim.
ä ñ!
Horn megcsÃszott egy f¢nyesen csillogÂ r´g´n, s a lend¡lettûl az egyik tÀska kir´p¡lt a kez¢bûl.
ä A kurva szakramentomÀt!
ä Tess¢k. KÀromkodni is velem kÀromkodsz.
ä Veled kÀromkodtam? Ezt a rohadt g´r´ngy´t szidtam, e.
ä Mi¢rt nem n¢zel a lÀbad el¢? °n sz¡lettem falun? E?
ä Hogy te micsoda...
ä SzÂval, akkor mi lesz?
ä çtvÀgunk a r¢ten.
ä °s?
ä UtÀna meg az erdûn. Nem t´bb az eg¢sz hÀrom kilom¢tern¢l.
ä Milyen megnyugtatÂ.
Horn Àtevick¢lt egy kisebb Àrkon, s hatÀrozott l¢ptekkel megindult a vakondtÃrÀsos r¢ten. Kinga szinte sz´kellve k´vette, Ãgy emelgetve a lÀbÀt, mint aki kaktuszok
k´zt l¢pked. N¢ha halkan f´lsikÁtott, mikor egy hegyesebb gazszÀr a pÀntok k´z´tt a
lÀbÀba szÃrt. Hornnak percek alatt ÀtÀzott a cipûje az esti harmattÂl.
ä A legjobb tudod, mi lesz? ä lihegte m´g´tte Kinga.
ä Mi?
ä Ha anyÀd¢k lefek¡dtek mÀr, ¢s nem halljÀk meg, ha z´rget¡nk.
ä MeghalljÀk. A f¢l utca kutyÀja egyszerre kezd el ¡v´lteni.
ä Jaj de vÀrom. AndalÁtÂ zene a f¡lemnek.
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Bokrosabb r¢szhez ¢rtek, Horn a vÀllÀval t´rt utat magÀnak.
ä Ne gyere szorosan m´g´ttem, mert az arcodba csapÂdnak az Àgak.
ä K´sz. MÀr megt´rt¢nt. SegÁten¢l megkeresni a szem¡vegem? ögy cs´rtetsz elûre,
mint egy vaddisznÂ, tûled el is veszhetn¢k.
ä Mert nem akarok reggelig itt toporogni ebben az istenverte bozÂtosban.
ä °rdekes. Az im¢nt m¢g nem Ágy v¢lekedt¢l rÂla. Na, megÀllnÀl mÀr? T¢nyleg elveszett a szem¡vegem. Ha ´sszet´rt, ¢n ebben a percben visszafordulok. çllj mÀr meg,
az istenit!
Azelûtt Horn mindig cipelt magÀval zseblÀmpÀt. Egyenesen a zseblÀmpÀk megszÀllottja volt. Ha valami Ãj tÁpus jelent meg a piacon, r´gt´n beszerezte. K¡lf´ldrûl is azt
hozatott az ismerûseivel, mert û maga nem nagyon utazott. Vagy ´tven lÀmpa Àllt,
sorba rakva, a k´nyvespolcÀn, s mind meg volt t´ltve elemmel. °jszakÀnk¢nt kedvenc
szÂrakozÀsÀvÀ vÀlt, hogy a kez¢be vette az egyiket, s bebarangolta vele a lakÀs minden
zeg¢t-zugÀt. Gyakran megesett, hogy Kinga szem¢be vilÀgÁtott, s csak akkor vette le
rÂla, mikor az elkezdett mocorogni. Szerette figyelni az ´ntudatlanul heverû testeket. Egyszer egy embert mellette d´nt´tt le a szÁvroham ä pillanatok alatt meghalt. ý
meg n¢zte, ahogy utolsÂkat rÀndul keze, lÀba. Nem tudott volna k´zbeavatkozni. TÃl
k¢sû volt.
Egy lÀmpÀt mindig a pÀrnÀja alatt tartott, az ¢bresztûÂra k´zel¢ben. A f¢ny ¢s az
idû, gondolta, itt vannak a kezem ¡gy¢ben. Nagyszerü ¢rz¢s volt, igazÀn. Valahogy
biztonsÀgosabb lett az ¢lete. Fûleg, mikor r¢gi, ´r´kk¢ k¢sû ä m¢g ha sietett volna! ä
vekker¢t is kidobta, s vÀsÀrolt helyette egy szupermodern ¢bresztûs rÀdiÂt. A f¢ny, az
idû, a hang ä itt, mind, egyszerre. ögy gondolta, azok a dolgok, melyek ezen kÁv¡l
esnek, mÀr nem is szÀmÁtanak. A nap amÃgy is eltelik, mindig eltelik, jÂl vagy rosszul,
tÃl lesz¡nk rajta. OktatÀsi fel¡gyelûi tiszts¢get t´lt´tt be, de igazÀbÂl se oktatni, se fel¡gyelni nem tudott. çm ezt nem is tartotta l¢nyegesnek. K´rnyezet¢t sem a szakma
megszÀllottjai tett¢k ki. A l¢nyeg az volt, hogy mindig elj´tt az este, s vele egy¡tt az
idû, a hang ¢s a f¢ny ´sszehangolÀsÀnak az ideje. Hogy felk¢sz¡lj´n arra a holnapra,
ami nem is volt olyan fontos. Ami ¢pp annyi idû alatt telik el, mÁg lejÀr a vekkere.
De most nem volt nÀla lÀmpa. Az az igazsÀg, hogy r¢g kiszÂrta ûket. DohÀnyozni
meg nem dohÀnyzott.
ä Hogy lehetsz ilyen szerencs¢tlen? Hogy veszÁtheti el valaki a szem¡veg¢t?
ä Majd megtudnÀd, ha neked is hordanod k¢ne.
ä LegalÀbb azt mondd meg, k´r¡lbel¡l hova eshetett. Ide? Vagy elûr¢bb? Rajtad
volt egyÀltalÀn?
Vagy tÁz percen Àt tapogattÀk a harmatos, helyenk¢nt t¢rdig ¢rû f¡vet, de a szem¡veg nem ker¡lt elû. Kinga sÁrva fakadt.
ä Mi¢rt erre j´tt¡nk? Mi¢rt kellett mÀr megint rÀd hallgatnom?
ä Nem ¢n tehetek rÂla, hogy Ágy ´sszekuszÀltÀk az utakat. MÀr r¢g otthon lenn¢nk,
ha minden Ãgy lenne, ahogy gyerekkoromban volt.
ä Gyerekkoromban! Otthon! Ki neked a csalÀdod, mondd csak? °n ki vagyok, he?
ä Itt van! Nem t´r´tt el, n¢zd. Ne k´ssek a v¢g¢re madzagot?
ä SzÂval? Ki vagyok ¢n neked?
ä Az ¢n drÀga kis...
ä Ne merd folytatni, mert t´k´n rÃglak.
ä JÂ. JÂ, jÂ.
ä LegalÀbb tÁz ¢ven Àt fel¢j¡k sem n¢zt¢l. Nekem kellett h¢be-hÂba elcipeljelek,

Ross KÀroly: FutÀs ¢ji mezûn

ã

211

hogy egyÀltalÀn megn¢zd, ¢lnek-e m¢g. çm alighogy le¡lt¡nk, mÀris rugÂzni kezdt¢l
a lÀbaddal, s a legszÁvesebben rohantÀl volna vissza a kuckÂdba, a zseblÀmpÀid, k´nyveid k´z¢. így volt? Mondd, hogy nem. Most meg minden h¢tv¢g¢n j´nn¢l. Alig bÁrlak
otthon tartani. Mitûl lettek ennyire fontosak ilyen hirtelen?
ä ¹regszenek.
ä Na ne mondd. Az anyÀd nincs m¢g hatvan.
ä Hatvankettû.
ä Az apÀdnak egyetlen rÀnc sincs a homlokÀn.
ä Ezt meg honnan veszed?
ä Onnan, hogy megn¢ztem, k¢pzeld.
ä Bl´ff´lsz.
ä Na, sz¢p kis alak vagy. Most aztÀn elÀrultad magad.
Horn cs´rtetve megindult elûre. Olyan tempÂban hÀgott Àt bokron, lapÀlyos m¢lyed¢seken, hogy Kinga r´videsen lemaradt. MÀr az ide-oda csapÂdÂ Àgakat sem lÀtta.
ä Azt hiszed, f¢lek egyed¡l? ä kiabÀlta utÀna. ä Azt hiszed, v¢dtelenebb vagyok, mint
temelletted voltam? Haha! LegalÀbb nem kell azt a ronda szipÀkolÀsodat hallgatnom.
Meg a cuppogÀsodat, mint valami szerencs¢tlen debil. Menj csak. Min¢l messzebb
vagy tûlem, annÀl jobb. H¢, rossz irÀnyba m¢sz! Nem lÀtod, hogy amarra vannak a
f¢nyek? Te Ãristen. M¢g a sz¡lûfalujÀban sem ismeri ki magÀt. Ahol annyit katonÀzott
gyerekkorÀban. Aminek bejÀrta minden szeglet¢t. ºrg¢t ´nt´tt. RÂkÀt cibÀlt ki a
lyukjÀbÂl. SiklÂkkal viaskodott, mint egy ifjÃ LaokoÂn. Haha! Meg kell szakadnom a
r´h´g¢stûl. A hûs indiÀn, a nagy Winnetou. Vagy talÀn Tell? He? ç, hÀt persze, Robin
Hood! Szeg¢nyek gyÀmolÁtÂja, csuhÀs papok kifosztÂja. Az isten¢rt, Horn, gyere viszsza anyukÀhoz, mert m¢g el talÀlsz t¢vedni. Kivel kerestesselek meg? így ÀllÁtsak be
az anyÀd¢khoz? Hogy elveszett a kisfiuk, lenn¢nek szÁvesek elûkerÁteni nekem? Mert
sz¡ks¢gem ugyan nincsen rÀ, de mÀr hozzÀszoktam. Meg û is ¢nhozzÀm. Nehezen
lenn¢nk meg egymÀs n¢lk¡l. Horn, hallasz? Megvagy m¢g?
N¢ha a tÀvolban megreccsent egy Àg, vagy Horn d¡h´dt kÀromkodÀsa hasÁtott a
cs´ndbe, s e pillanatban meg¢rezte, hogy egy kicsit messzire ment. Hogy Horn talÀn
csak erre vÀrt: egy erûsebb jelre, mely megindÁthat benne elnyomott folyamatokat. S
amelyek¢rt, rÀadÀsul, a felelûss¢get sem neki kell vÀllalnia.
ä H¢, Horn! Add Àt a kisebbik tÀskÀt, neh¢z neked a kettû egy¡tt! Majd megint
meghÃzod a vÀlladat, ¢s mehetsz Balfra, iszappakolÀsra. Ez kell neked? Dobd le egy
fa t´v¢be, biztosan rÀtalÀlok. Ha meg nem, holnap visszaj´v¡nk ¢rte. Akkor legalÀbb
megmutathatod a k´rny¢ket is. IgazÀn szÁvesen megn¢zn¢m, tudod, de nem ¢jjel. Ne
haragudj, hogy olyan t¡relmetlen voltam. Hallod? Ez a vonat meg a tizenhatÂrÀzÀs
teljesen kik¢szÁtett. Alig bÁrom emelni a lÀbamat.
MegÀllt, hallgatÂzott. Semmi neszt nem hallott. Ennyire lemaradt volna tûle? Nem
tudta elk¢pzelni Hornt, hogy k¢t tÀskÀval a kez¢ben ekkora elûnyre tegyen szert. Sosem volt k¢pes igazi erûkifejt¢sre. çltalÀban inkÀbb le szokott maradni. S aztÀn b´lcsen
hangzÂ szÂlamokkal igazolta magÀt, melyekbûl hiÀnyzott az ´nirÂnia. Sosem ´nmagÀt
hozta ki vesztesk¢nt, hanem a h¡lye t´rtetûket. Akik elûbb-utÂbb ´nmagukat pusztÁtjÀk el Ãgyis. S a nyertes û lesz. Ilyen volt Horn filozÂfiÀja. Most meg ott rohan el´l.
ä Horn! Mondani szeretn¢k valamit! Hallod? Azt, hogy nem kell Ãgy rohannod.
Nem ¡ld´zlek, nem akarlak megelûzni. FÃjd ki magad egy kicsit. Tedd le a tÀskÀkat,
¡lj le rÀjuk. Addig inkÀbb ¢n is megÀllok. Hallasz, Horn?
Ekkor egy fÀnak ¡tk´z´tt. De nem fa volt az, hanem Horn kûv¢ dermedt teste.
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F¢lig-meddig f´nnakadva lÂgott egy gazzal benûtt ekeroncs elûreÀllÂ vasÀn. ögy rohant bele a s´t¢tben, hogy a hÀtÀn kibukott a vas rozsdÀs v¢ge.
ä Horn! Horn! Mit csinÀltÀl, az isten¢rt? Horn! Tudsz besz¢lni? N¢zz¢l rÀm. Most
mit csinÀljak? Maradj Ágy, ne mozdulj. Hallod? Meg ne moccanj! Beszaladok a faluba,
hozok segÁts¢get. °lsz, Horn? Valamit mondhatnÀl mÀr. MindjÀrt visszaj´v´k, hozok
segÁts¢get. ñ, istenem.
Elkezdett szaladni elûre, aztÀn visszafordult.
ä Horn. Milyen utca is? Innen, attÂl f¢lek, nem talÀlok oda. MegmondanÀd az utca
nev¢t? Horn. SzÂlj mÀr valamit.
De a fej Ãgy bukott elûre, hogy m¢g a szÀjÀbÂl dûlû v¢rt sem lÀtta.
Nem mert hozzÀ¢rni, pedig orvos volt. M¢g a csuklÂjÀt sem fogta meg. Zsibbadt a
teste, a lÀba ¢pp hogy ´ssze nem csuklott. Sz¢delegve, szinte ´ntudatlanul indult meg
ÃjbÂl a falu fel¢, de nem volt benne biztos, hogy valaha is el¢r oda. Vagy hogy vissza¢r
ide.
Kez¢ben ott lÂgott a k¢t neh¢z sportszatyor.

Oravecz Imre

SZAJLA
VerstanulmÀnyok egy reg¢nyhez
Cigaretta
CigarettÀt venni ¢s rÀgyÃjtani m¢g az agyalÀgyult is tudott,
csak p¢nz kellett hozzÀ, gyufa ¢s t¡dû,
de cigarettÀt sodorni ¢s a szÀjsz´gletben ajakra tapasztva tartani ä
az volt a müv¢szet,
kellett hozzÀ elûsz´r is dÂzni,
a dÂzniban finomra vÀgott dohÀny,
melyet siker¡lt elrejteni a finÀncok elûl,
aztÀn jÂ minûs¢gü, hÀrtyav¢kony cigarettapapÁr,
¢s sz¡ks¢geltetett m¢g k¢t ¡gyes k¢z is,
a dohÀnyzÂ a h¡velyk- ¢s mutatÂujja k´z¢ fogta ¢s vÁzszintesen tartotta a papÁrt,
a jobb kez¢vel dohÀnyt terÁtett rÀ,
majd Âvatosan megnyÀlazta,
egyetlen mozdulattal hengert formÀlt belûle,
¢s rÀlapÁtotta a nedves peremet,
utÀna kihuzigÀlta a kiÀllÂ dohÀnyszÀlakat,
a k¢t v¢g¢t a dÂzni fedel¢hez ¡t´gette,
¢s mÀris elk¢sz¡lt a cigaretta,
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a szÀjsz´gletben tartÀs, az ajakra tapasztÀs k¡l´n lapra tartozik,
amÁg sodorni minden valamirevalÂ gazda tudott,
addig e takar¢kossÀgi müvelethez csak kevesen ¢rtettek,
tartÂsan csak kialudt szÁvnivalÂval lehetett csinÀlni,
¢s titka a helyes nyÀlmennyis¢g megvÀlasztÀsÀban rejlett,
melyet a cigarettÀzÂ a megfelelû pillanatban rÀengedett a szÀjÀban l¢vû v¢gre,
¢s ¡gyes szellûztet¢ssel hagyta,
hogy a papÁr az ajkÀra szÀradjon,
csak egy embert ismertem,
aki ezt t´k¢lyre vitte,
ez DudÀs P¢ter volt,
pirkadattÂl napnyugtÀig viselte ily mÂdon a szÀjÀban ugyanazt a f¢lig szÁvott
rudacskÀt,
¢s bÀrmit tett, besz¢lt, kik´p´tt vagy lehajolt,
sosem esett le neki,
igaz, ût a sz¡ks¢g is k¢nyszerÁtette,
hiÀnyzott a f¢l karja (OroszorszÀgban hagyta)
¢s nehez¢re esett mindig Ãjat sodorni,
e sz¢ps¢ghibÀt viszont jÂl ellensÃlyozta sodrÀsainak kivÀlÂ minûs¢ge,
f¢l k¢zzel sodort cigarettÀiban m¢g a legmegÀtalkodottabb k¢tkarÃ sem talÀlt semmi
kivetnivalÂt.

Uncle George
NagyapÀm testv¢rei k´z¡l û vitte legt´bbre,
ugyanÃgy ment ki, mint nagyapÀm,
¢s ugyanÃgy kezdte,
de neki be¡t´tt Kanada,
mert vÀllalkozÂ lett Montrealban,
¢s meggazdagodott,
ÀllÁtÂlag olyan jÂl ment sora,
hogy mÀr a 30-as ¢vekben autÂt vett,
homÀly fedi,
miben Àllt gazdagsÀga,
de a rokonsÀgot b¡szkes¢ggel t´lt´tte el,
û volt a pozitÁv, a k´vetendû p¢lda,
m¢gis mindenki megk´nnyebb¡lt kiss¢,
¢s n¢mi el¢gt¢telt ¢rzett,
mikor az 50-es ¢vekben rablÂtÀmadÀs Àldozata lett,
¢s meghalt,
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mert egyÃttal nyomasztÂan is hatott a sikere,
pedig nem volt minden tekintetben irigyl¢sre m¢ltÂ,
MagyarorszÀgon ¢lt k¢t sz¢p fia,
¢s mindkettû elesett az orosz fronton,
48-ban vagy 49-ben jÀrt itthon utoljÀra,
¢s hozzÀnk is elj´tt egy hideg hajnalon,
disznÂt vÀgtunk ¢pp,
¢s ¢n is a hÂfedte udvaron tartÂzkodtam,
megszorongatott, magasba emelt,
¢s csodÀlkozva lÀttam fentrûl,
milyen messzire vilÀgÁt a p´rzs´l¢s mÀglyÀja,
kanadai unokatestv¢reim sosem talÀlkoztak Gyuri bÀtyÀmmal,
de eml¢keznek rÀ,
hogy nagyapa r¢szegen utazott a temet¢s¢re.

Korompay H. JÀnos

A POL°MIKUS KORSZAKVçLTçSA:
BAJZA BöCSöJA A SZ°PIRODALOMTñL

A BajzaäToldyäV´r´smarty àtriÀszÊ vagy àtriumvirÀtusÊ szerepvÀltozÀsa ¢s megszün¢se a magyar irodalom t´rt¢net¢nek egyik megoldatlan k¢rd¢se. Az a barÀti sz´vets¢g, amely az 1830-as ¢vekben az Akad¢mia ¢s a Kisfaludy TÀrsasÀg ´sszefogÀsÀval, a
Kritikai Lapok, majd az Athenaeum szerkeszt¢s¢vel, sût egy ideig a Pesti Magyar SzÁnhÀz
igazgatÀsÀval eljutott az irodalmi ¢let fÂrumainak irÀnyÁtÀsÀig, az Athenaeum megszün¢se (1843) utÀn elvesztette k´zponti pozÁciÂit. Egyed¡l Toldy tartotta meg tiszts¢geit
(bÀr Bajza 1847-ben ism¢t szÁnhÀzigazgatÂ lett), s k´z¡l¡k csak û vett r¢szt Ãjabb folyÂirat, a Magyar Sz¢pirodalmi Szemle szerkeszt¢s¢ben. Bajza ¢s V´r´smarty szinte egyÀltalÀn nem folytattÀk kritikai munkÀssÀgukat; a f¢lelmetes hÁrü pol¢mikus azontÃl
t´rt¢neti munkÀkat publikÀlt, a k´ztiszteletnek ´rvendû k´ltû pedig tÀmogatta, ´nÀllÂ bÁrÀlatokban azonban mÀr nem elemezte a fiatalabbak, k´zt¡k elsûsorban Petûfi
müveit.
Bajza szÀmÀra az Athenaeum szerkeszt¢s¢nek befejez¢se jelentette a korszakvÀltÀst;
ha Àttekintj¡k a szakirodalom idevonatkozÂ megÀllapÁtÀsait, felt¢rk¢pezhetj¡k ennek
indokait. Mi vÀlthatta ki a sz¢pirodalommal szembeni elhallgatÀsÀt: ez lesz fû k¢rd¢s¡nk. LÀtni fogjuk, hogy a tÀrgyilagossÀgra valÂ t´rekv¢sbe mennyi ´r´kl´tt vagy
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visszavetÁtett alanyisÀg vegy¡lt, s hogy a k¢rd¢sfeltev¢s ¢s vÀlaszkeres¢s mÂdjÀban
mennyi hasonlÂsÀg talÀlhatÂ. TudÀsunk ellentmondÀsos alapjait kell fel¡lbÁrÀlnunk:
a jelenbûl indulunk ki, ¢s az elsû forrÀsoknÀl fejezz¡k be a vizsgÀlatot.
Fenyû IstvÀn VALñSçGçBRçZOLçS °S ESZM°NYíT°S cÁmü k´tete (1990) a k´vetkezû
okokra figyelmeztet: Kossuth Pesti HÁrlapjÀnak megindulÀsÀval, àaz Athenaeum maga
is vegetÀlni kezdettÊ; àa szerkesztûs¢g mindinkÀbb elveszÁtette kedv¢t ¢s kezdem¢nyezûerej¢tÊ; Bajza ¢s Toldy kritikai felfogÀsa àa negyvenes ¢vekben v¢gk¢pp korszerütlenn¢ vÀltÊ; s BajzÀnak
az Athenaeumban megjelent ´n¢rzetes v¢gszavÀt csak a folyÂirat ideolÂgiai jelentûs¢ge
igazolta, àirodalomkritikai teljesÁtm¢ny¢t illetûen azonban a szerkesztûket aligha illette meg eg¢szen ez a b¡szke ´ntudatÊ. A MAGYAR SAJTñ T¹RT°NET°-nek I. k´tet¢ben (1979) szint¢n
Fenyû IstvÀntÂl ´sszeÀllÁtott Àttekint¢s szerint az Athenaeum t´rt¢nete k¢t r¢szre oszlik:
1841 a hatÀr, s ez nemcsak a szerkeszt¢st vÀltoztatta meg: a munkatÀrsak ¢s az elûfizetûk szÀma megritkult, 1843 v¢g¢re pedig àBajza v¢gk¢pp belefÀradt a Kossuth lapjÀval
s a kibontakozÂ divatlapokkal folytatott c¢ltalan verseng¢sbeÊ. Igaz, itt mÀsk¢pp Át¢ltetik meg
a folyÂirat: àBajza joggal elmondhatta ezeket a b¡szke szavakatÊ a fent emlÁtett bÃcsÃcikkben. Az egyik nagy k¢rd¢s tehÀt az Athenaeum ¢s a korabeli irodalom viszonyÀnak megÁt¢l¢se, vagyis a folyÂirat moderns¢ge, a mÀsik pedig a szerkesztû ezzel is szorosan
´sszef¡ggû magatartÀsÀnak rekonstruÀlÀsa.
A MAGYAR IRODALOM T¹RT°NET°-nek III. k´tete (1965) a k´vetkezû megÀllapÁtÀsra jutott: a negyvenes ¢vek k´zep¢n Bajza mÀr nem vett r¢szt az irodalmi k¡zdelmekben; ekkorra àaz Athenaeum mÀr Àtadta hely¢t a modernebb divatlapoknak, a politikai k´zv¢lem¢ny alakÁtÀsÀban tÃlszÀrnyalta ût a Pesti HÁrlapÊ. Ez a kivonulÀs nem a szerkesztû
meghÀtrÀlÀsÀt jelentette: àcsupÀn tev¢kenys¢g¢nek mÂdjÀn vÀltoztatottÊ. De mi¢rt vonult
ki Bajza, mi¢rt hagyott fel irodalomkritikÀjÀval, s mi¢rt adta Àt hely¢t a folyÂirat?
EgyÀltalÀn, Àtadta-e hely¢t? TÂth Dezsû azzal indokolta m¢g fenti ´sszefoglalÀsÀt Bajza-vÀlogatÀsÀnak elûszavÀban (1959), hogy az Athenaeumnak àv¢get ¢rt legalapvetûbb szerepe: a nemesi liberalizmus szellem¢nek k´zvetett erûsÁt¢se; ez most nyÁlt politikai feladattÀ vÀltÊ.
HasonlÂan teleologikus magyarÀzattal szolgÀlt a tovÀbbiakban: àa c¢lhoz ¢rt megel¢ged¢s
vallomÀsa az is, mikor kijelenti, hogy ennek a folyÂiratÀt megsz¡ntetû politikai ¢bred¢snek Ïsenki
sem ´rvendett ûszint¢bbenÎ, mint ûÊ. Hiba volna tehÀt f¢lelmet ¢s a radikalizÀlÂdÀstÂl valÂ
meghÀtrÀlÀst lÀtnunk àBajza nyilvÀnos irodalompolitikai szerepl¢s¢nek megszakadÀsÀbanÊ.
HozzÀtehetj¡k: nem tarthatÂ valÂszÁnünek, hogy a szerkesztûk maguk is lÀthattÀk volna a folyÂirat legalapvetûbb szerep¢nek v¢get ¢r¢s¢t; nincs bizonyÁtva àa c¢lhoz ¢rt megel¢ged¢sÊ; az viszont, hogy ä nem politikai jellegü ä f¢lelem volt-e jelen a megsz¡ntet¢s
elhatÀrozÀsÀban, nem zÀrhatÂ ki az elhangzott deduktÁv visszavetÁt¢s szerint sem.
LukÀcsy SÀndor 1954-bûl valÂ Bajza-kiadÀsÀnak bevezetû tanulmÀnyÀban ezt a magyarÀzatot adta: à1843-ban aztÀn vÀratlanul elhallgat az AthenaeumÊ (hogy mennyiben
volt vÀratlan, azt a f´ntebb id¢zett vegetÀlÀs t¡neteinek egyidejü vagy utÂlagos ¢szrevehetûs¢ge d´nti el), às Bajza ettûl kezdve alig-alig foglalkozik irodalommal. [...] Bajza megsz¡ntette folyÂiratÀt, ¢s f´lhagyott az irodalmi kritikÀval, de nem az¢rt, mert nem volt t´bb mondanivalÂja, hanem mert Ãgy ¢rezte, ezen a t¢ren bev¢gezte k¡ldet¢s¢t, s most mÀr mÀsfajta ÁrÂi
tev¢kenys¢gre adhatja magÀtÊ. Itt az a k¢rd¢s: igazolhatÂ-e a k¡ldet¢s bev¢gzetts¢g¢nek
¢rzete. Bajza 1843. jÃlius 2-Àn Toldyhoz Árt levele nem ezt tanÃsÁtja: àEzen czikket most
mÀr el kell hagynom, ¢v v¢g¢n alkalmasint az Athenaeumot is, mert elûfizetûi ism¢t cs´kkennek.
Nem lehetne-e Pozsonyban elûfizetûket gyüjteni?Ê (Kiemel¢s tûlem.)
N¢gyesy LÀszlÂ ezt Árta az 1928-ban megjelent Bajza-k´tet¢ben: àAz Athenaeum
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megszünt¢vel Bajza letette a kritikai tollat. Az Ãjabb ÁrÂi nemzed¢kkel szemben a jÂindulatÃ szeml¢lû szerep¢ben maradt. A helyett r¢gebben kezdett t´rt¢netÁrÂi munkÀssÀgÀt folytatta.Ê A szerepvÀltÀs ¢rtelmez¢se ezÃttal is cÀfolhatÂ egy¢rtelmüs¢ggel oldja f´l a megmagyarÀzhatatlant: mi indokolnÀ azt, hogy oly sok kritikusi Àln¢v ¢s ironikus pÀrviadal utÀn ellenv¢lem¢ny n¢lk¡li jÂindulat fogadnÀ a GaraynÀl ¢s Henszlmann-nÀl fiatalabbakat?
BelefÀradÀs, kivonulÀs, bev¢gz¢s, jÂ szÀnd¢kÃ elhallgatÀs: egyre inkÀbb ¢rezhetû,
hogy a vÀltozÀs indoklÀsa mennyire ingatag pontja a szakirodalomnak.
Az Athenaeum ä olvassuk CsÀszÀr Elem¢r A MAGYAR IRODALMI KRITIKA T¹RT°NETE
A SZABADSçGHARCIG cÁmü k´nyv¢ben (1925): ànem tudta Àllni a versenyt a k´nnyebb fajsÃlyÃ s ¢pez¢rt a nagyk´z´ns¢g elûtt n¢pszerübb sz¢pirodalmi hetilapokkalÊ. LÀtni valÂ, hogy
t´bben is osztottÀk ezt a megÀllapÁtÀst, a szembesÁt¢s viszont megvÀltozott: a divatlapok
hol modernebbek, hol pedig kev¢sb¢ komolyak, mint a folyÂirat. àBajzÀ¢k ezzel elvesztett¢k a teret, s ezutÀn nemcsak kritikai folyÂirat nem Àllott t´bb¢ rendelkez¢s¡kre, hanem Bajza
¢s V´r´smarty teljesen visszavonultak a kritikÀtÂl, s Toldy is csak elv¢tve Àldozott bÁrÀlÂ hajlamÀnak. Vajon az¢rt-e, mert Ãgy hitt¢k, hogy teljesÁtett¢k ebben az irÀnyban hivatÀsukat? Meg
lehettek-e el¢gedve kritikusi eredm¢nyeikkel, s el¢rt¢k-e c¢ljukat kritikai folyÂirataik?Ê Az elsû
k¢rd¢s szkeptikus a tovÀbb ¢lû hipot¢zissel szemben; a mÀsodik a V°GSZñ AZ ATHENAEUMHOZ àvalÂdi lelki csendÊ-j¢re vonatkozÂ kijelent¢st, tehÀt Bajza ´nszeml¢let¢t bizonytalanÁtja el, amit tovÀbb erûsÁt majd a nagyk´z´ns¢ghez szÂlÀs ¢s a Toldyhoz Árt
fentebb id¢zett lev¢l ´sszehasonlÁtÀsa is; a folyÂiratra ¢s szerkesztûj¢re vonatkozÂ bev¢gzetts¢g gondolata csak fikciÂ marad.
A csalÀdhoz tartozÂ Sz¡csi JÂzsef ¢rthetû elfogultsÀggal parafrazeÀlta BAJZA JñZSEF
cÁmü monogrÀfiÀjÀban (1914) a V°GSZñ -t: àvan m¢g annyi elûfizetûje az Athenaeumnak,
hogy a j´vedelem fedezn¢ a kiadÀsokat, de v¢gleg belefÀradvÀn a szerkeszt¢s gondjaiba, ´nk¢nt
sz¡nteti meg a folyÂiratot a lelkiismeretesen teljesÁtett k´teless¢g tudatÀvalÊ. Pedig 1843 nyarÀn
Bajza leÁrta Toldyhoz szÂlÂ level¢ben a àBÀr csak az adÂssÀgtÂl lehetne menekedniÊ mondatot, s ez azt jelenti, hogy valami elmaradt a k´z´ns¢ghez int¢zett ´sszefoglalÀsbÂl:
a k¢t helyzet ´sszehasonlÁtÀsa belsû ¢s k¡lsû besz¢d k¡l´nbs¢g¢re utal. Mint ahogy a
szerkesztû Verûczeyrûl (tehÀt egyik sajÀt Àlnev¢rûl) szÂlva ´nmagÀrÂl nyilatkozott, azt
szÁnlelve, hogy vele nem azonos szem¢lyrûl besz¢l, s azt bizonyÁtandÂ, hogy az Athenaeum tudta dics¢rni ellens¢geit (ez esetben Henszlmannt, Vahot Imr¢t ¢s Garayt),
meglÀthatjuk a k¡l´nbs¢get: ott az Àln¢ven ÁrÀs, itt a magÀnlev¢l kÁnÀlja a k¡l´nb´zû
funkciÂk szembesÁt¢s¢t. Sz¡csi a mÀr ismert belefÀradÀs-motÁvumon kÁv¡l ¢lt Ãjabb
bizonyÁtatlan feltev¢sekkel: à¢szre kellett vennie, hogy a kor irodalma oly irÀnyokban fejlûdik,
mely irÀnyokban mÀr û nem lehet a vez¢r, habÀr m¢ltÀnyolja ¢s helyesli is e fejlûd¢st. Kezdte
¢rezni, hogy a fejlûd¢s mÀr ÀtvÀgott rajta, hogy û kezd t´rt¢nelem lenni a jelen szÀmÀraÊ. Olyan
fejlûd¢s helyesl¢se, amely meghaladja ût, pÀratlan alÀzatot kÁvÀn a korÀbbi vez¢rtûl.
BajzÀnak ez az eszm¢nyÁt¢se tovÀbb folytatÂdik: àjÂ kezekben lÀtta az Ãj irodalom vezet¢s¢t,
meg¢rezte, hogy û mÀr elv¢gezte dolgÀt, hogy itt az ideje Àtengedni a teret mÀsok szÀmÀra. ZÃgolÂdÀs ¢s m¢ltatlankodÀs n¢lk¡l f¢lreÀllott az ÃtbÂl, oly lelki nagysÀgrÂl advÀn tanÃsÀgot, mint
alig mÀs irodalmunkbanÊ. Ez az id¢zet nemcsak az¢rt tanulsÀgos, mert a kezdetben m¢g
jel´lt alanyisÀg (à¢szre kellett vennieÊ) hamarosan lÀtszÂlagos tÀrgyiassÀggÀ vÀlik, ami az
erk´lcsi modellt teremtû elismer¢s alapja lesz, hanem az¢rt is, mert elûlegezi a bev¢gzetts¢g fikciÂjÀt. Pedig van arra adat, amely ellentmond a àjÂindulatÃ szeml¢lûÊ N¢gyesy ¢rtelmez¢s¢ben lÀtott szerep¢nek ¢s a fejlûd¢s Sz¡csitûl sejtett m¢ltÀnylÂ jÂvÀhagyÀsÀnak. Bajza azt javasolta Petûfinek, hogy a n¢pdalokat m¢rt¢kben Árja; Verûczey n¢ven pedig Ágy ¢rt¢kelte az °N cÁmü verset: ànem ¡res, de kev¢s gond a rimekre. Ily
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jÀtszi schema szigorubb tisztasÀgÃ m¢rt¢ket is kivÀnÊ. 1845 elej¢n az °letk¢pek elûzû f¢l¢vi
verseit bÁrÀlva Berecz POLGçRHIT cÁmü k´ltem¢ny¢t tartotta àminden tekintetben legkerekebb- ¢s hibÀtlanabbnak, s tÀrgyÀnÀl fogva is, ¢rdekesnekÊ, mÁg Garay ¢s Vachott SÀndor
àPetûfi ´sszes dalaitÊ talÀltÀk a legjobbnak, às ezek k´zt pedig leginkÀbb kit¡nûnek v¢lik az
E GRI HANGOK-atÊ. Ez Kiss JÂzsef Petûfi levelez¢s¢hez Árt jegyzetei szerint annak egyik
jele, hogy àBajza kezdeti elismer¢se elidegened¢ss¢ vÀltÊ, ami abban is megmutatkozott,
hogy 1848-ban, a Kossuth hÁrlapja szerkesztûjek¢nt nem k´z´lte A V°N ZçSZLñTARTñ
cÁmü verset.
Badics Ferenc, Bajza ¹SSZEGYþJT¹TT MUNKçI-nak sajtÂ alÀ rendezûje is Àtvette a
szerkesztû v¢gszavÀnak indokolÀsÀt (1899): àH¢t ¢vi ilyen munka utÀn v¢gre belefÀradt a
szerkeszt¢sbeÊ; àmegel¢gelte a fÀradozÀst, melynek egy¢b hasznÀt sem lÀttaÊ. àDe midûn ezek gondjÀtÂl v¢gleg megszabadÃlt: kifÀradva is szinte mohÂ kedvvel t¢rt vissza kedves stÃdiumÀhoz: f¢lbenmaradt t´rt¢neti munkÀi befejez¢s¢hez s ujabb tervek megvalÂsÁtÀsÀhoz.Ê Azt hissz¡k, hogy
ha Toldynak s mÀsoknak siker¡lt volna Ãjabb elûfizetûket talÀlnia, az rem¢nyt adott
volna a folyÂirat fennmaradÀsÀra: a ä k´z´s forrÀst sejtetû ä belefÀradÀst àmohÂ kedvvelÊ
legyûzû visszat¢r¢s l¢lektana pedig, Ãgy tetszik, kev¢ss¢ hiteles.
Mit mondott Toldy, az Athenaeum egyik kiadÂ szerkesztûje ¢s a pÀlyamÂdosÁtÀs
legfûbb tanÃja 1861-ben tartott eml¢kbesz¢d¢ben? àBelefÀradvÀn v¢gre a sok ¢vi
bajlakodÀsba, erû-elforgÀcsolÀs ¢s kellemetlens¢gekbe, mikbe k¡l´nf¢le vÀllalatai [vÀllalkozÀsai] ker¡ltek; a folytonos, mÀr most t´bbnyire csak ût szem¢lyesen c¢lba vevû, bÀr mindig diadalmasan visszavert, megtÀmadÀsok k´zt folytatott Athenaeumot 1843 v¢g¢n befejezte, s eg¢sz l¢lekkel ä amit elsû ifjÃsÀga Âta mÀr oly buzgÂn kivÀnt ä histÂriai dolgozatok ¢s vÀllalatoknak
fek¡dt.Ê
Toldy mÀr Bajza ¢let¢ben is publikÀlta ezt a mondatot: elûsz´r A MAGYAR K¹LT°SZET K°ZIK¹NYV°-ben, majd a versesk´tet elej¢n szereplû ¢letrajzban. A fû k¡l´nbs¢g
a korÀbbi ¢s az eml¢kbesz¢dben szereplû vÀltozat k´z´tt egy bûvÁt¢s (àamit elsû ifjÃsÀga
Âta mÀr oly buzgÂn kivÀntÊ), amely azt sugallja, hogy az Athenaeum megszün¢s¢nek egyik
oka a t´rt¢netÁrÀshoz valÂ visszat¢r¢s szÀnd¢ka volt. A BajzÀtÂl szÀrmazÂ, 1843 nyarÀrÂl valÂ lev¢l viszont megcÀfolja ezt: à°n valami mÀs literaria vÀllalathoz k¢sz¡l´k; m¢g
magam sem tudom, mihez, de ollyanhoz minden esetre, melly egy kis hasznot hozzon. Mi volt a
te terved egykor Budai Lexicona Ãj kiadÀsa irÀnt? Nem lehetne-e evvel valamit csinÀlni?Ê
ögy fest tehÀt, hogy Toldy visszaeml¢kez¢se nem eg¢szen tÀrgyszerü; a sz´veg mÂdosÁtÀsa ¢szrevehetûen befolyÀsolta a k¢sûbbi ¢rtelmez¢seket. S az sem felel meg az
Athenaeum t´rt¢net¢nek, hogy Bajza minden pol¢miÀjÀt àdiadalmasanÊ verte volna
vissza: az Egressyvel ¢s Henszlmann-nal folytatott vitÀk nem ezt igazoltÀk. Az Ãjabb
kutatÀsok kiderÁtett¢k, hogy mÀr jÂval a folyÂirat megindulÀsa elûtt, a CONVERSA TIONS- LEXIKON p´r¢ben is mÀs volt Bajza szerepe, mint ahogy azt û ¢s Toldy meg´r´kÁtett¢k; a barÀt ¢s szerkesztûtÀrs eml¢kez¢se tehÀt ellenûrzendû ¢s kieg¢szÁtendû,
olykor pedig helyesbÁtendû forrÀsk¢nt tartandÂ szÀmon.
Az elûdj¢nek irodalom k´r¡li nagy ¢rdemeit k¢ts¢gtelennek tartÂ Gyulai 1852-ben
olyan ¢rt¢kel¢seket visszhangzott BAJZA ¹SSZEGYþJT¹TT MUNKçI-rÂl Árt bÁrÀlatÀban,
amelyeknek figyelembev¢tele erûsen mÂdosÁtja az eddig lÀtott k¢pet. àMondjÀk m¢g
n¢melyek: Bajza sokat tûn arra, hogy kritikÀnk ¢s pol¢miÀnk ¡gyv¢di jellemet ´lt´tt, mikor aztÀn
az ellenf¢l legyûz¢se a fû, az irodalmi c¢l, a vizsgÀlÂdÀs csak mell¢kes; tovÀbbÀ ereje ellens¢gei
gy´nges¢g¢ben Àllott, s a szellemdÃs CsatÂt, kinek sok ÀllÁtÀsÀt az idû igazolta, nem û, hanem
´njellemtelens¢ge buktatta meg; n¢ha csek¢ly ¡gyben kereste a harcot, mÀskor fontosban kiker¡lte,
vagy csak t¢l-tÃl vette, p¢ldÀul a francia drÀmÀk k¢rd¢s¢ben; nagy r¢szt vûn ama tudÂstÀrsasÀgi
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kott¢ria alakÁtÀsÀban, mire ugyan sok nem igazat fogtak, de n¢ha nem ok n¢lk¡l keltek ki ellene.
Mindezekben van valami igaz ¢s sok figyelemre m¢ltÂ.Ê
Ha ezt a jellemz¢st a Toldy¢ mell¢ tessz¡k, Ãjabb dimenziÂk rajzolÂdnak ki; olyan
ÀllÁtÀsok, amelyek k´z¡l bÀrmelyik el¢g ahhoz, hogy megerûsÁtse a tovÀbb ´r´klûd´tt
k¢p idealizÀlt voltÀt. ögy tetszik, annak fonÀkja ez, bÀr korÀntsem mondhatni, hogy
az Athenaeum ellenfeleit t¡ntetn¢ f´l kedvezûbb szÁnben; az Ãjabb nemzed¢k visszatekint¢s¢t mÀr nem k´ti a hovatartozÀs. A pol¢miÀk egyoldalÃsÀgain s ezek vesz¢lyein
tÃl Gyulai beszÀmol egy, a szem¢lyis¢get is gyakran ¢rt kifogÀsrÂl: àMÀr r¢gi ¢lc: az
akad¢miÀnak mi¢rt ¢ppen t´rt¢neti osztÀlyÀban rendes tag Bajza? Nem ism¢tlem, k¡l´nben sincs
most annyi ¢rtelme, mint ezelûtt hat-h¢t ¢vvel. Neki magÀnak akkor sem kellett volna annyira
szÁv¢re venni, mert elv¢gre is nem lehet az ember minden: k´ltû, t´rt¢n¢sz, eszt¢tikus, nyelv¢sz,
szerkesztû, b´lcs¢sz, tÀrcaÁrÂ s tudja isten m¢g mi. Hanem û tudja, mi¢rt, nagyon szÁv¢re vette,
nekifek¡dt a t´rt¢n¢szetnek, sût kedvenc tanulmÀnyÀnak, foglalkozÀsa fûtÀrgyÀnak hirdet¢.Ê KorÀntsem biztos tehÀt, hogy ä mint Badics Árta ä àszinte mohÂ kedvvelÊ t¢rt volna vissza
àkedves stÃdiumÀhozÊ; az is lehets¢ges, hogy bizonyÁtani akart. Az ´sszefoglalÂ ¢rt¢kel¢s
is jelentûs m¢rt¢kben elt¢r a Toldy¢tÂl: àKitünû szerkesztû, s alig t´bb k´z¢pszerü k´ltûn¢l,
nem müfilozÂf, hanem pol¢mikus, legfeljebb ¡gyes kompilÀtor, legkev¢sb¢ sem t´rt¢n¢sz.Ê
Kritikat´rt¢neti szempontbÂl kulcsfontossÀgÃ megk¡l´nb´ztet¢s hangzik itt el. A
àmüfilozÂfÊ ¢s a àpol¢mikusÊ szembeÀllÁtÀsa legalÀbb kettûs ¢rdekü: egyr¢szt t´rt¢neti
jellegü, mert az elûzû ¢s a k´vetkezû nemzed¢khez, fûk¢nt K´lcsey, illetve Erd¢lyi ¢s
Henszlmann ¢letmüv¢hez viszonyÁt; mÀsr¢szt müszavakba t´m´rÁti a kritikai tev¢kenys¢g elt¢rû krit¢riumait. Az elsû a müvet, a mÀsodik az ellenfelet ÀllÁtja k´z¢ppontba; az nem ig¢nyel ellenfelet, ez viszont müalkotÀs n¢lk¡l is l¢trej´het; az elsûre p¢lda
K´lcsey Toldyhoz Árt levele: àjÂl tudom azt, hogy nemcsak az az igaz, amit ¢n annak tartokÊ,
a mÀsodikra pedig BajzÀnak a kritikai szigort elûÁrÂ axiÂmÀja: àBÁrÂi sz¢ken nincs helye
a kÁm¢letnek, csak a t´rv¢nynek, csak az igazsÀgnak.Ê Az Athenaeum szerkesztûje CsatÂ PÀl
figyelm¢be ajÀnlotta azt, hogy àkritika ¢s polemia k´z´tt igen nagy a k¡l´nbs¢g, mit bÀr soha
ne zavarnÀnk ´sszeÊ; àa szem¢lyes character nem tartozik a kritikai literatÃra k´r¢be; [...] de e
polemiai szÂvÀltÀsok k´z´tt, annyiszor ¢s ott, hol ¢s mennyiszer csak sz¡ks¢gÊ. Ez a jellemz¢s
egyr¢szt megk¢rdûjelezi pol¢mia ¢s kritikat´rt¢net szorosabb kapcsolatÀt, azaz: Bajza
meghatÀrozÀsa szerint ez a müfaj a tÀrgyk´r¡nkbe sokkal inkÀbb tartozÂ irodalmi,
irodalomkritikai vita egyik ûsformÀja; mÀsr¢szt arra figyelmeztet, hogy a pol¢mikus
teljesÁtm¢ny¢nek ¢rt¢kel¢s¢ben az ellenfeleire ¢s ´nmagÀra egyarÀnt vonatkoztathatÂ
elveit is tekintetbe kell venn¡nk: harmadszor pedig ellentmond a V°GSZñ AZ ATHENAEUMHOZ k´vetkezû gondolatmenet¢nek: àirodalmunkban, mint minden fejlûdû n¢p irodalmÀban, sokkal nagyobb a gyarlÂ ¢s k¢sz¡letlen ÁrÂk szÀma az alaposan k¢sz¡ltek¢n¢l, mibûl
´nk¢nyt foly aztÀn, hogy a r¢szrehajlatlan kritikÀnak t´bbsz´r kell gÀncsolÂlag, mint javalÂlag
f´ll¢pnie. GÀncsolÂ kritika, mint tudva van, igen k´nnyen von maga utÀn antikritikÀt, antikritika pedig polemiÀtÊ. Az elûzû, CsatÂnak cÁmzett id¢zet ¢lesen elk¡l´nÁtette ¢s ´sszet¢veszthetetlennek minûsÁtette azt a kritikÀt ¢s pol¢miÀt, amely az utÂbbiban egymÀsbÂl
k´vetkezik, tehÀt szervesen ´sszetartozik. K¢t levele is bizonyÁtja, hogy Bajza melyik
müfajban volt erûsebb. Az elsû 1829-bûl, az elsû pol¢mia idej¢bûl valÂ, s SzentmiklÂssy
AlajosrÂl tudÂsÁt: àEz az ember kedvet ada nekem a verseng¢sre, a mi k¡l´nben nem volt term¢szetem, s most addig fogom ût ingerelni, mÁg Ãjabb ¢s Ãjabb okokat ´n maga nem nyujt reÀ,
hogy eg¢szen t´nkre tegyem.Ê Nem sokkal e korszakvÀltÀs jelz¢se utÀn Árja a k´vetkezût,
melyben a KRITIKAI LEVELEK egyik alapelv¢t foglalja ´ssze: àAgyon fogjuk verni mind
ezeket a hunczfutokat; de az elsû k´tetbe a nagy hir¡ket kell bÀntanunk, hogy a dolog lÀrmÀt
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okozzon.Ê GÀncsolÂ kritika, ingerl¢s ¢s t´nkret¢tel, lÀrmakeltû bÀntÀs ¢s agyonver¢s:
´sszeillû, mert egymÀsbÂl tÀplÀlkozÂ jelszavak, amelyek megvalÂsulÀsa, mint ismeretes, kivÁvta K´lcsey ellenszenv¢t, aki BajzÀhoz Árt level¢ben Ágy v¢lekedett a Kritikai
Lapok mÀsodik szÀmÀrÂl: àOhajtottam volna azonban ez ajÀnd¢kozott f¡zetben is, mint az
elsûben, rezensiÂkat talÀlhatni; de barÀtom uram jÂnak lÀtta azt eg¢szen csatapiaccÀ tenni.Ê Ez
a mÂdszer vÀlt egyre inkÀbb idûszerütlenn¢ a negyvenes ¢vtizedben, amelynek ¢lvonala BajzÀnÀl jÂval t´bbsz´r l¢pett fel àjavalÂlagÊ, s ahol ä fûleg Erd¢lyi ¢s Henszlmann
munkÀssÀgÀban ä megvÀltozott a kritika felfogÀsa ¢s gyakorlata.
A t´rt¢netÁrÂ BajzÀt Gyulai a kev¢ss¢ dics¢rû àlegfeljebb ¡gyes kompilÀtorÊ szavakkal
illette, s m¢rc¢je a valÂdi t´rt¢n¢sz szintje volt; Arany tank´nyve a korszak eg¢sz¢hez
viszonyÁtott, ¢s kedvezûbben Át¢lt: àBajza ÏVilÀgt´rt¢neteÎ ez idûszakban irÀly tekintet¢ben
is a legjelesebb histÂriai mü.Ê Ami a kompilÀciÂ jelent¢startalmÀt illeti, ism¢t a megÁt¢lt
szerzût id¢zhetj¡k, aki szerint Schedel ¢s barÀtai az¢rt ajÀnlottÀk CsatÂt a filozÂfiai
osztÀly tagjÀul, hogy belûle àsz¢pen indÃlt elm¢j¢n¢l fogva, ha Aristoteles ¢s Kant nem is,
legalÀbb egy philosophiai compilator vÀlhatik, ki szinte tehet hasznot, mert ma sincs a hazÀban
tudÂsokban oly nagy vÀlasztÀsÊ. Bajza àlegalÀbbÊ ¢s Gyulai àlegfeljebbÊ szava jÂl jelzi a k¡l´nbs¢get a k¢t nemzed¢k ¢s a k¢t felfogÀs k´z´tt: az elsû m¢g be¢ri a k´zvetett tÀj¢kozÂdÀssal, a mÀsodik m¢rc¢je mÀr a szaktudÀs.
P¢terfy Jenû essz¢j¢nek egyik k¢rd¢se az volt, hogy hogyan lehetett BajzÀbÂl kezdeti tiltakozÀsa, szinte akarata ellen¢re ä àmajdnem tudtÀn kiv¡lÊ ä kritikus; most ugyanennek a folyamatnak mÀsik szakasza, v¢geszakadÀsa Àll elûtt¡nk. à°n belûlem melancholikus katona leszÊ ä Árta Toldynak tizenh¢t ¢ves korÀban, k¢sûbb pedig: àsehol sem vagyok
el¢gedettÊ. àEgy k¡l´n´s misanthropia s minden irÀnt valÂ hidegs¢g lepett meg engemet egy idû
ÂtaÊ; àf¢lek ´nmagamtÂlÊ; à°n nem akarok recenseÀlni. Ilyenekhez nekem nincsen kedvemÊ ä
P¢terfy ezekbûl a lev¢lid¢zetekbûl indult ki, s a lÁrikus ¢s a pol¢mikus ´sszehasonlÁtÀsÀval a k´vetkezû eredm¢nyre jutott: àLÀthatjuk, hogy mÀr az ¢rz¢keny, magÀba vonulÂ
Bajza is tud ¢les lenni; s k¢sûbb annÀl ¢lesebb lesz, min¢l ¢rz¢kenyebb volt, s annÀl hangosabb,
min¢l inkÀbb a magÀnyba vonult.Ê Valami ´sszek´ti tehÀt a àmisanthropiaÊ ¢s a pol¢mia,
a f¢lelem ¢s a biztos igazsÀgtudat megnyilatkozÀsait, a àrecenseÀlniÊ nem akarÀst ¢s a
mübÁrÀlat ker¡l¢s¢t; Ãgy tetszik, elvÀlaszthatatlan r¢tegei ezek egy ´sszetett szem¢lyis¢gnek: a k¡lsû rettenthetetlens¢g belsû gyenges¢geket takar el a k´z´ns¢g elûl, akkor
is, amikor pol¢mikusk¢nt magÀnyba vonul a nagy ¡tk´z¢sek utÀn.
Sz¡csi JÂzsef feltette monogrÀfiÀjÀban az ä û eset¢ben csak k´ltûinek bizonyult ä
k¢rd¢st: àVan-e kapcsolat a k´ltû ¢s kritikus k´z´tt? Nem magÀra erûltetett szerep egyik vagy a
mÀsik?Ê Lengyel BalÀzs HAGYOMçNY °S KíS°RLET cÁmü k´tet¢ben P¢terfyt k´vetve
vizsgÀlta tovÀbb a Bajza ¢letmüv¢ben àlappangÂ ellentmondÀstÊ, sût àaz ¢rzelmi ¢let ¢s a
kritikusi szenved¢ly k´z´tt tÀtongÂ szakad¢kotÊ. °szrev¢telei k´z¡l kettût emel¡nk ki: àNeki
nem egy lehets¢ges kritikusi szerepbe kellett Ïbe´lt´znieÎ, hanem a szerepbeÊ, m¢gpedig àaz Ázl¢s¢rtÊ, a kritikÀ¢rt; àa konkr¢t kritikaÊ nÀla àsommÀs, sohasem elemzûÊ volt.
A szerep, bÀr mÀs, l¢lektani jelent¢s¢ben, rendkÁv¡l fontos Bajza eset¢ben. MÀr elsû
ellenfele, SzentmiklÂssy Alajos megrÂtta 1829-ben: àkicsinys¢g¡nk sohasem tünik Ãgy elû,
mint midûn nagyot jÀtszani akarunkÊ. Ez a szerepjÀtszÀsra vonatkozÂ megjegyz¢s a vÀd
szem¢lyess¢ge mellett sem volt eg¢szen alaptalan: a pol¢mikus k¡l´nb´zû arcai mutatkoztak meg a nyilvÀnossÀg elûtt. A ToldytÂl megbÁrÀlt¢: àOly formÀn szÂlasz, mintha
felvigyÀzÂ volnÀl a literatÃrÀbanÊ; az ¡gyv¢d¢, melyre Gyulai is kit¢rt, ¢s melyet Bajza
ellenfel¢re vonatkoztatott: ànagyobb figyelemmel ¡gyv¢dkedhetik maga mellettÊ; a bÁrÂ¢,
amelyet K´lcsey level¢vel szembesÁtett¡nk; a pÀrbajozÂ¢, aki az el¢gt¢telt vagy az el-
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lenf¢l k´z´ns¢g elûtti megsemmisÁt¢s¢t keresi, magÀt a gyûzelmet, melynek el¢r¢s¢¢rt
Ágy Ár Kiss SÀmuelnek: àcsak kev¢s barÀtot ohajtok, de jÂt; ellens¢get pedig sokat, min¢l t´bbet.
Azok nekem lelkik¢pen csak hasznÀlhatnak, de nem ÀrthatnakÊ; az igazmondÂ szakember¢,
aki szerint àminden bÁrÀlatnak csak annyiban van ¢rt¢ke, amennyiben igazolhatÂ; ha nem ilyen,
silÀny besz¢dd¢ vÀlt, bÀrmi nagy auctoritÀstÂl eredjenÊ, aki azonban nemegyszer ellentmondott ´nmagÀnak (k¢t bÁrÀlatÀban p¢ldÀul: ànagyon is ¢rzik rajta a didaxis, ¢s bizonyos praeceptori szag, mi k´ltûi münek nem hasznÀlÊ, ¢s àcsak didaxisa miatt bÁr n¢mi becscselÊ, s Àln¢ven
k´zreadott ÀllÁtÀsÀval vitÀba is szÀllhatott sajÀt szerkesztûi lÀbjegyzete (e k¢tszÂlamÃ
besz¢dre p¢lda: Ên¢mi idegenked¢ssel voltunk a lapszemle-ÁrÂnak azon helye irÀnt, hol B¢rczyt
plagiummal vÀdoltaÊ). A mÀs n¢v vÀlasztÀsa elt¢r az anonimitÀs keres¢s¢tûl, mivel itt a
mÀsf¢le kifejez¢s szÀnd¢ka is hozzÀtartozik a fiktÁv szem¢ly megteremt¢s¢hez: àmidûn
az ÁrÂ rejtezni akar [...] mindent elk´vet, hogy meg ne ismerj¢kÊ; àmindig meg fogja tudni tagadni
a maga stylusi sajÀtsÀgait, valahÀnyszor akarjaÊ. Az ideÀlis ¢s reÀlis ¢n, a p¢ldak¢p ¢s annak
lÀtszata, az ´nmagÀt alkotÂ ¢s cÀfolÂ, olykor a szerkesztûszerep Àltal korrigÀlt, idegen
hangon (mintegy Àlarcban ¢s ÀlruhÀban) megszÂlalÂ, majd a leleplez¢ssel fel¢rû azonosÁtÀs ellen tiltakozÂ szerzû Ágy keverednek, mint az identitÀs alapk¢rd¢seinek nemegyszer romantikus kivet¡l¢sei a pol¢mikus szerepk´r¢ben.
Az emberrel ¢s nem a sz´veggel valÂ konfrontÀciÂ gyakorlata azokhoz k¢pest teszi
hiÀnyossÀ Bajza ÁrÀsait, akik szÀmÀra a kritika fû feladata a sz´veg elemz¢se lesz. Erd¢lyi ¢s Henszlmann elûdein¢l jobban ¢rt majd ehhez; vel¡k szemben a k¡l´nb´zû
szerepeket ´tv´zû pol¢mia mÀr nem lesz sem hat¢kony, sem pedig aktuÀlis. Eml¢ksz¡nk: TÂth Dezsû tiltakozott az ellen, hogy a visszavonulÀsban az irodalompolitikai
radikalizÀlÂdÀstÂl valÂ f¢lelem ¢s meghÀtrÀlÀs igazolÀsÀt lÀssuk. MegkockÀztathatjuk
viszont annak feltev¢s¢t, hogy Bajza az Ãj nemzed¢kkel szemben mÀr nem szÁvesen
folytatta volna pÀrviadalait.
A pÀlyamÂdosÁtÀs k¢rd¢se nem az Athenaeum megszün¢sekor mer¡lt f´l elûsz´r. Egy
1828 szeptember¢bûl valÂ lev¢lben ez Àllt: àEl vagyok t´k¢lve, vÀltozhatatlanul ä Pesten
lakni, de a literatÃrai gondokkal eg¢szen ¢s v¢gsûk¢p felhagyni, hogy prÂkÀtori foglalatossÀgomtÂl, melly kenyeret ad, semmi t´bb¢ el ne vonjon. [...] Egy gyÂnÀst elûtted m¢gis nem fojthatok
ezen helyt magamba. Hidd el, ¢des barÀtom, menn¢l inkÀbb k¢sz¡l´k komolyan s f¢rfiÃlag elhatÀrozva a literatÃrÀrÂl lemondani, annÀl inkÀbb ¢rzem, hogy az nekem nagy erûmbe fog ker¡lni,
s talÀn ollyanba, mintha egy szeretett leÀnytÂl kellene hosszÃ, ä ´r´k idûre bÃcsÃt venni. [...]
Annyi bizonyos, hogy felt¢telemnek v¢gbevitele heroismusba fog ker¡lni, azonban ha m¢g olly
nagyba is, meg kell gyûzn´m szenvedelmeimet. Ezt parancsolja a vas sz¡ks¢g, ezt maga a jÂzan
¢sz is.Ê Ez az elhatÀrozÀs tartÂs volt, mert m¢g ugyanez ¢v december¢ben is Ágy Árt: àa
j´vû hÀrom hÂnapot eg¢szen censurÀmnak, j´vendû idûmet pedig eg¢szen prÂkÀtorsÀgomnak kivÀnnÀm szentelni; [...] elhatÀrozottan s v¢gk¢p le akarok mondani a literatori gondokrÂlÊ.
A visszavetÁt¢sek utÀn a prospekciÂ lehetûs¢ge Àll elûtt¡nk, melynek es¢lyeit nem
becs¡lhetj¡k le. Ez a meg¢lhet¢s ¢s k¡zdelem, prÂkÀtorsÀg ¢s (historia litteratura¢rtelmü) irodalom, sz¡ks¢g ¢s szerelem, rÀciÂ ¢s szenved¢ly k´z´tti konfliktus egyszerre lehetett k´znapi ¢s rendkÁv¡li; maga a d´nt¢s egy ¢letre szÂlÂ Àldozatot k´vetelt. Jellemzû az is, hogy a huszonn¢gy ¢ves Bajza ¢ppÃgy nem tudta elk¢pzelni a k¢t
lehetûs¢g ´sszeegyeztet¢s¢t, mint a negyvenes ¢vekben: csak vagy-vagy vÀlasztÀst
ismert.
1830 elej¢n, egy ¢vvel a Kritikai Lapok megindulÀsa elûtt is szembeÀllÁtotta level¢ben
az irodalmat az ¡gyv¢di pÀlyÀval: àF´ldvÀry megig¢rte, hogy ha akarom, kicsinÀlja nekem
a kirÀlyi fiscalatust B´thyn¢l. Akkor tehÀt v¢ge fogna lenni a literaturai pÀlyÀnak.Ê Elmond-
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hatÂ tehÀt, hogy az 1844-ben t´rt¢nt korszakvÀltÀsnak megvoltak az elûzm¢nyei abban a k¡lvilÀgtÂl nem ismert szf¢rÀban, amelyrûl csak a barÀti levelez¢s tudÂsÁtja az
utÂkort. Ez a belsû k¢szenl¢t mÀr kialakult benne, annak ellen¢re, hogy a v¢grehajtÀs
k¢t Ázben is elmaradt, de feltev¢s¡nk szerint jelen volt abban a pÀlyamÂdosÁtÀsban,
amelyet a GyulaitÂl emlÁtett k¡lsû erûk is kik¢nyszerÁtettek.
A meg¢lhet¢s tehÀt minden jel szerint egyik oka volt Bajza elhatÀrozÀsÀnak. 1827ben ezt Árta barÀtjÀnak: àk¢pzelheted te, adÂssÀg nekem mennyi nyugtalansÀgot okoz, ha csak
n¢hÀny naptÂl van isÊ. Fentebb id¢zt¡k, hogy 1843-ban ä mÀr ´t ¢ve csalÀdos emberk¢nt
ä szint¢n az adÂssÀg gondolata foglalkoztatta, k¢t ¢vvel k¢sûbb pedig Ágy vigasztalta
feles¢g¢t s ´nmagÀt: àkitisztulhatok a kellemetlen adÂssÀgokbÂlÊ. A folyÂirat biztosÁtotta
meg¢lhet¢s a pol¢miÀk szÀmÀtÂl ¢s intenzitÀsÀtÂl is f¡gg´tt: mint ahogy àa Hirn´kkeli
szakadatlan ¢s hosszas polemia nemcsak nem idegenÁt¢, hanem szÀzakkal nevelte az Athenaeum
elûfizetûi szÀmÀtÊ, ezek megszün¢se hozzÀjÀrult a k´z´ns¢g ¢rdeklûd¢s¢nek cs´kken¢s¢hez. S az sem lehet v¢letlen, hogy 1844-bûl valÂ, EGY NýH¹Z cÁmü verse Ágy kezdûdik: àL¢gy a cs¡ggedûnek / °bresztû rem¢nyÊ, s a mÀsodik strÂfa egy àSorstÂl hÀnyatottnakÊ
(az elsû vÀltozat szerint à¡ld´z´ttnekÊ) vallomÀsÀt tartalmazza. Bajza tehÀt ezÃttal sem
mondott le a hagyomÀnyos ¢rtelemben vett literatÃrÀrÂl, amely nemcsak a k´lt¢szetet,
hanem az eg¢sz erudÁciÂt jelentette, s Ágy term¢szetesen a t´rt¢netÁrÀst is; a àsz¢pliteratÃraÊ k´r¡l folytatott fÀradozÀsai ¢s pol¢miÀi azonban v¢get ¢rtek. Maga a mÂdszer
nem volt t´bb¢ idûszerü; fiatal ¢s k¢pzett kritikusok nûttek szerkesztûj¡k f´l¢; bizonyÁtÀsra szorult a t´rt¢neti osztÀlyban valÂ tagsÀg, s az Athenaeum mÀr nem biztosÁtotta
a meg¢lhet¢st. A rekonstrukciÂ nem lehet teljes, de nagy a valÂszÁnüs¢ge annak, hogy
ezek a t¢nyezûk hozzÀjÀrultak Bajza pÀlyamÂdosÁtÀsÀhoz.

HorvÀth Ferenc

A KEGYESZ °S A PINCEKIRçLYN°
SzomorjÀt¢k n¢gy jelen¢sben
JÀtszÂ szem¢lyek
K°PZELM°SZ , felkent, ûrl¢lek
GLYCERA , pincekirÀlyn¢, K¢pzelm¢sz begyeskedûje
ATYFI , K¢pzelm¢sz saja, foltatlan barÀtja

JÀtszÂdik: a ter¢jen
ELSý JELEN°S
Gulacs ter¢j a latorkert ¢s a v¢glakÀs k´z´tt. HÀtul igen gy¢r nyillÀm. MÀjusi k´zvimÀlly. K¢pzelm¢sz ¢s Atyfi egy rozoga padon ¡lnek. K¢pzelm¢sz kez¢ben iramatai
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ATYFI

K°PZELM°SZ

ATYFI

(t¢helyezetlen)
ñ, bajl¢lek, ki ¢rdempolcra vÀrsz ä
iggal, hiszen kûmecc¢ks¢g a müved ä,
mÀsÀnt tekint t¢gedet a kajÀnhad:
armÀst kiÀlt, ¢s szurdancsot ragad!
RÀn¢zves¢geink elm¢szfutÂk bÀr,
tiporvÀny ¢s tapodvÀny, ez lehetsz csak!
(felmutatja az iramatokat)
PorongyÂ n¢kem ez a tetszice:
iramataim az ¢n k´rhatÀrom.
Holmi tsûgyilkok nem rettentenek,
s nem kell a talabor mÂdivagyonsÀg;
szomorjÀt¢kom marad az eny¢m,
´nn´ntudvalevûs¢gem ter¢j¢n.
(sokt¡zessel)
Az uralkodalomnak tellyedelme
t´r´ngy´ln¢ sz¢p lantolagidat,
ismerve, hogy mind tÀrgyalog szulÀkos,
s akÀr egy t´m´r, olyan t´med¢kes...
Itt sÀppulnak, ha pillagÂ a r¢ny,
t¡rm¢szt csinÀlnak belûled legottan!...

K¢pzelm¢sz a padnak tÀmasztott d´genyegre pillant, egy ideig n¢zi, aztÀn felÀll, majd lassan
elindul a v¢glakÀs fel¢. Atyfi f¡ty¢szve n¢z utÀna
MçSODIK JELEN°S
A ter¢j morotvÀny fel¢ esû fertÀlya. Gedem¢k pazarf¢nye. °ji mezengy. K¢pzelm¢sz egymaga andalog
K°PZELM°SZ

De jÂ is, hogy m¢g Ágy c¢kÀzhatok!
A Kuntargonca f¢nye fenn a f¢mk´r,
s lantolagomra halkva hull a lam.
Feledve most fonyar, gobÂcs, k´r´nce:
k´mlûd´m a mindenm¢nyedelem.
BeszÀdlan¢k, aztÀn meg k´z´n´ln¢k;
iggal lehet mindkettû moztonyom.
Iramatom nyutszamsÀga kirÀlyi,
s penderedek a ponkra szomorÂza:
oklÂtehets¢gemet a t¡n´ngye
arany¡st´ke gy´ng¢den ged¢li.
S hogy Ágy van ez, salÀpolok toborzon,
c¢kÀzok m¢g, mielûtt pessedezn¢k,
mert amÁg lehet, szepelkedni kell!...
(Megpillantja a pincekirÀlyn¢t)
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De hallga csak! Amottan egy delinke!
Felriadt l¢lek, most csitulj, csitulj!
ValÂlat ez, n¢zd ionkoszorÃjÀt,
ott l¢pcsel egy sokhihetûssel bÀjn¢,
csÂkpeng¢st Ág¢r szÀjkabÁbora!
Szünj´n v¢gt¢re a r´k´ny´d¢s,
nyerjen enyhelyet a k´nnyü virÀg¢v,
jutva az ingerm¢nyes tanyar¢vbe!
(Odal¢p a pincekirÀlyn¢hoz)
Sz¢p sz¡zecsn¢, nincs m¢rt tsaponganom,
s elhagyom most piszkÀncsi l¡kk´g¢sim;
nem szÂlhatok hozzÀd csak sokt¡zessel,
minden foglÀcsot szÁvvel k¡ldve Ãtra!
Sz¢pn¢, elbÀjolt f¡rt´s ¡st´k´d,
s nagy kedvem szesszent a templombilincsre,
legs¡l, hogy ¢gû f¢nybogÀr-szemed
szememnek szÀnta egy szemintet¢t!
T¡nd¢r? T¡n´ngye? Monddsza, hogy ki vagy!
BÀjjal ged¢lsz, nyelved nem locsogÀsk¡rt,
s hÁmis¢ged engem is lÀngra gyÃjt!
Glycera a nevem, s pincekirÀlyn¢
vagyok itt a ter¢jen hÀrom ¢ve;
a gondnyom szÀmomra csak ez az Ãt,
a morotvÀny ¢s a nyillÀm k´z´tt.
(let¢rdel Glycera lÀba el¢)
PincekirÀlyn¢? Nem, az ¢n kirÀlyn¢m!
°gjetek, g´mb¢k, b¡szm¢nykedjetek!
Eny¢m e bÀmtest, minden belbecs¢vel,
hozzÀfogÀstalan bÁrtigazam!
Elûpillantatot id¢z a lÀbtyü,
mely rejtve gy´ngy´li a sz¢p bokÀt,
s a nem mindenes bek¢pz¢serû
a szoregys¢get is mÀr lÀtva lÀtja,
a leendhetû hÀzisÀgszerencs¢t!

K¢pzelm¢sz ¢s Glycera megkaroljÀk egymÀst. CsÂkpeng¢s hallatszik

HARMADIK JELEN°S
A ter¢j locsmoj menti r¢sze. Sz¢plûdû Àzur palota. K¢pzelm¢sz ¢s Atyfi egy talabor agfa Àrny¢kÀban besz¢lgetnek
K°PZELM°SZ

(erûs mozgÀsejt¢ssel)
A mindenm¢nyedelem Ãgy kitÀgult,
miÂta rÀleltem begyeskedûmre:
bÀmtest¢t ¢s pillagÂ belbecs¢t
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ATYFI
K°PZELM°SZ

ATYFI
K°PZELM°SZ

ATYFI

K°PZELM°SZ

nem is ÀlmodnÀ bek¢pz¢serû!
A ter¢jen pillantottam meg ût,
pÀr jambussal a morotvÀny utÀn,
Ãtban a k´zeli nyillÀm fel¢:
Ãgy jÀrdalt a Kuntargonca alatt,
akÀr egy arany¡st´kü t¡n´ngye,
s kipÁpesÁtve m¢g tserts¢vel is!
Ingerm¢nyes k¡lmik¢ps¢ge lÀttÀn
Àmulva n¢ztek le f´ntrûl a g´mb¢k,
s mint egy lantolag, Ãgy lÀngoltam ¢n;
nem is l¡kk´gtem ott piszkÀncsi mÂdra,
a sz¡zecsn¢t h¢vvel Àtkupidoltam,
legottan c¢kÀztunk ´szvekezelve,
s csÂkdostam ¢des szÀjkabÁborÀt!...
Hanem ki û? TalÀn csak nem Glycera,
kivel mÀr ¢n is falka alkalommal...
(sokt¡zessel)
De û az, û! Glycera e delinke!
Minden forda kev¢s, ha rÂla szÂlok!
HÀt lÀttad mÀr sz¢pen Ávelt szem´ldj¢t?
Tudom, te sem maradtÀl semezsemmÀs!
Igen, lÀttam, ¢s nem csupÀn szem´ldj¢t...
(lÀngolva)
Sz¢p szemeit is, a k¢t gedem¢t?
F¡rt´s ¡st´ke zÃgÂ zuhatagjÀt?
LÀbtyübe gy´ngy´lt rejtezû bokÀit?
(bÃszomorral)
Hogy mit is lÀttam, hagyjuk most, barÀtom,
Ãgyis mÀsrÂl kell szÂlanom veled.
BizvÀttsÀgod, tudjuk, r¢gen oda,
Àm mÀr valÂlatos hÀborkozÀs
indult meg ellened, a felkent ellen!
HÁrd¢szek hirdettek ki hibabaknak,
ezt fÃjvÀn: nyugodalombizgatÂ,
k´r¡lnyesett esm¢reted gunyor
szurdalja, s szÁvedet kard´ccse d´fn¢!
ñvakodj nagyon, alkonyat utÀn
a morotvÀnyt ma messze elker¡ld,
mert armÀsok f¡ty¢sznek ott titokban!
Mikor leszÀll az alkonyi humorvÀny,
a morotvÀnynÀl vÀr engem Glycera,
s ha meglesz hozzÀ az ev¢skÁvÀncsunk,
kettecsk¢n k´ltj¡k el estasztalunkat.
Kegyellek, Atyfi, ¢g legyen veled!

Mik´zben kezet fognak, lassan tünni kezd a k´zvimÀlly
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NEGYEDIK JELEN°S
A ter¢j v¢glakÀs felûli oldala. MÀr odaf´nt van a szender. Atyfi a kerÁt¢s ment¢n c¢kÀzik. A pincekirÀlyn¢ a morotvÀny irÀnyÀbÂl ¢rkezik, arany¡st´ke kibomolva
ATYFI
GLYCERA

ATYFI

GLYCERA

ATYFI
GLYCERA

ATYFI

Glycera, te? S K¢pzelm¢sz hol maradt el?
(szem¢bûl ´mlik a k´nny¡r´m)
Teste, a gyatra talpszer ott hever
a morotvÀny nyugati oldalÀn,
de sz¢plûdû lelke mÀr szabadon
kÂszÀl a kies, vid Elysiumban.
(m¢ly ¢vûd¢ssel)
Zend¡lj fel, hallgatag r´k´ny´d¢s,
istenfit bÁrtak le a pakilincsek,
saja ûrlelket gyürt le a rakonca,
K¢pzelm¢szt, a szabdÀkat szabdalÂt!
Vigaszunk, hogy zsinÀr volt ez a gazsÀg,
mert tovÀbb ¢lnek iramatai,
iggal hÁrhedett lantolagjait
az ÁrÀshÀrtyÀk ûrzik az utÂknak.
De monddsza, Glycera, mi az kezedben?
K¢pzelm¢sz sÁrfelirata, ma Árta
a ter¢j v¢nh¡lt ÀkÀca t´v¢ben,
s egy percre rÀ v¢get ¢rt lÀtodalma:
az ¢js´t¢t elûszûnyeg leg´rd¡lt.
Olvasd hÀt fel v¢gsû iramatÀt!
(felolvassa a sÁrfeliratot)
OTT FENN BçNTOTT A GIZGAZ °S A DUDVA,
ITT LENN KITISZTUL MAJD A TSONTFEJUDVA.
Kûmecc¢ks¢g, nyutszamsÀga kirÀlyi,
b¡szm¢nykedve bÃcsÃzott a kegyesz!

Atyfi GlycerÀra mosolyog, majd mindketten megindulnak a morotvÀny fel¢

SzÂtÀr
kegyesz: kegyes ¢sz
pincekirÀlyn¢: ´r´mleÀny
szomorjÀt¢k: trag¢dia
k¢pzelm¢sz: k´ltû
felkent: po¢ta, k´ltû
ûrl¢lek: zseni
begyeskedû: szeretû
atyfi: atyafi
saja: finom, der¢k

foltatlan: korrekt
ter¢j: sÁk ter¡let, t¢r
gulacs: puszta, kopÀr
latorkert: Àrok, sÀnc
v¢glakÀs: temetû, sÁr
nyillÀm: ligetes hely, nyÁlÀs
k´zvimÀlly: k´zvilÀgossÀg, napf¢ny
iramat: ÁrÀsmü
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t¢helyezetlen: szÁnlel¢s n¢lk¡l
bajl¢lek: nyomorult teremt¢s
¢rdempolc: kit¡ntet¢s, tisztelet
iggal: m¢ltÀn
kûmecc¢ks¢g: kûbe metszett sz´veg
mÀsÀnt: mÀsk¢nt
kajÀnhad: irigy n¢p
armÀs: fegyveres, csendûr
szurdancs: tûr
rÀn¢zves¢g: szempont
elm¢szfutÂ: abszurd, k¢ptelen
tiporvÀny: ami tipratik
tapodvÀny: ami tapodtatik
porongyÂ: jÂÁzü
tetszice: sz¢p tudomÀny
k´rhatÀr: horizont
tsûgyilk: szurony
talabor: tereb¢lyes, Àrny¢kos
mÂdivagyonsÀg: divatozÀs
´nn´ntudvalevûs¢g: ´ntudat
sokt¡zessel: hevesen
uralkodalom: uralom
tellyedelem: teljhatalom
t´r´ngy´lni: ´sszegyürni
lantolag: Âda
tÀrgyalog: objektÁve
szulÀkos: t´vises, szÃrÂs
t´m´r: ezred, regiment
t´med¢kes: nagyon erûs
sÀppulni: sÀpadni, hervadni
pillagÂ: t¡nd´klû, f¢nylû
r¢ny: er¢ny
t¡rm¢sz: mÀrtÁr
d´genyeg: tûr´s bot
f¡ty¢szni: f¡rk¢szni, kutatni
morotvÀny: halastÂ, tÂcsa
gedeme: csillagzat
pazarf¢ny: pompÀzÀs
mezengy: idill
c¢kÀzni: jÀrni-kelni
Kuntargonca: Kis G´nc´l
f¢mk´r: lÀmpÀs
halkva: halkan
lam: harmat
fonyar: kirÀlyi pÀlca
gobÂcs: golyÂbis
k´r´nce: k´r´zûlev¢l
k´mlûd: k¢mlelûhely
mindenm¢nyedelem: egyetemess¢g
beszÀdlani: szÀjat bedugni (befogni)
k´z´n´lni: idûrûl idûre k´z´lni
moztony: motÁvum, indÁtÂok

nyutszamsÀg: versm¢rt¢k
penderedni: tÀmadni, k¢sz¡lni
ponk: tetû
szomorÂza: komolyan (zene)
oklÂtehets¢g: ¢rtelem
t¡n´ngye: mÃzsa
arany¡st´k: szûke haj
ged¢lni: ¢desgetni, csÀbÁtani
salÀpolni: ´rvendezni, tapsolni
toborzon: sz´kd¢cselve, ugrÀndozva
pessedezni: romlani, veszni
szepelkedni: szÀnd¢kozni, iparkodni
delinke: nimfa
felriadt l¢lek: furdalÂdÂ, nyughatatlan elme
valÂlat: valÂsÀgos l¢ny
ionkoszorÃ: tavaszi mezeiviola-koszorÃ
l¢pcsel: l¢peget
sokhihetûssel: hihetûleg
bÀjn¢: szende istennû
csÂkpeng¢s: csÂkcuppanÀs
szÀjkabÁbor: piros szÀcska
r´k´ny´d¢s: hallgatÂ idû, ¢jjeli csendess¢g
virÀg¢v: ifjÃi kor
ingerm¢nyes: bÀjos
tanyar¢v: kik´tû
sz¡zecsn¢: sz¡zecske
tsapongani: habozni, k¢telkedni
piszkÀncsi: t¢pelûdû
l¡kk´g¢s: ingadozÀs, t¢tovÀzÀs
foglÀcs: szÂtag
sz¢pn¢: sz¢p nû
templombilincs: hÀzassÀgi esk¡v¢s
legs¡l: kivÀltk¢pp
szemintet: kacsintÀs
locsogÀsk¡rt: szÂszÀtyÀr nyelv
hÁmis¢g: f¢rfi mivolt
gondnyom: a gondvisel¢s Ãtja
g´mbe: ¢gitest
b¡szm¢nykedni: b¡szk¢lkedni, f¢nyleni
bÀmtest: gy´ny´rü testalkat
belbecs: belsû ¢rt¢k
hozzÀfogÀstalan: ¢rintetlen
bÁrtigaz: juss
elûpillantat: m¢zes madzag,
az Ãj hÀzasok elsûbb ¢des ÂrÀi
lÀbtyü: harisnya
gy´ngy´lni: borÁtani, takarni
mindenes: k´z´ns¢ges
bek¢pz¢serû: k¢pzelûerû
szoregys¢g: szoros egyezs¢g
leendhetû: lehetû
hÀzisÀgszerencse: csalÀdi boldogsÀg
megkarolni: meg´lelni

L´vey: Pygmalion

locsmoj: patak
sz¢plûdik: ragyog
Àzur palota: k¢k ¢g
agfa: v¢n fa
mozgÀsejt¢s: gesztikulÀlÀs
kipÁpesÁtve: fel¢kesÁtve
tsertse: f¡l´nf¡ggû
k¡lmik¢ps¢g: k¡lsû forma
Àtkupidol: szerelembe ejt
´szvekezelve: karonfogva
falka: szÀmos, jÂ n¢hÀny
forda: szÂk¢p
szem´ld: szem´ld´k
semezsemmÀs: k´z´mb´s
bizvÀttsÀg: biztonsÀg
hÀborkozÀs: hÀborÃ
hÁrd¢sz: pap
hibabak: bünbak, v¢tkes
nyugodalombizgatÂ: lÀzÁtÂ
k´r¡lnyesett esm¢ret: pontos tudÀs
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gunyor: gÃnyolÀs
kard´ccse: szurony
humorvÀny: homÀly, s´t¢ts¢g
ev¢skÁvÀncs: ¢tvÀgy
estasztal: vacsora
kegyelni: kedvelni
szender: Esthajnalcsillag
k´nny¡r´m: keserü k´nny
talpszer: anyag
istenfi: h¢rosz
pakilincs: b¡d´sf¢reg
rakonca: t´rv¢ny
szabda: szabÀly, t´rv¢ny
zsinÀr: hiÀbavalÂ
ÁrÀshÀrtya: papiros
utÂk: utÂdok
lÀtodalom: szÁnhÀz
elûszûnyeg: f¡gg´ny
tsontfejudva: koponya ¡rege

(A mell¢kelt szÂtÀr a Sz¢pirodalmi K´nyvkiadÂnÀl 1980-ban megjelent PENNAHçBORöK cÁmü k´nyvbûl
szÀrmazik, amelyben mintegy ezer, nyelvÃjÁtÀsunk idej¢bûl valÂ, mÀra elfeledett szÂ ¢rtelmez¢se talÀlhatÂ.)

L´vey

PYGMALION
Szerette, ha Anne-nek szÂlÁtottam. Az igazi nev¢t csak hosszÃ hÂnapokkal k¢sûbb tudtam meg, a tÀrgyalÀson, ¢s akkor, legelsû alkalommal is azt mondta: àSzÂlÁtson Annenek.Ê Azt hittem, hogy ez a bizalmassÀg jele, a r´gt´n hatÀrokat ÀthÀgÂ megenged¢s¢,
de persze t¢vedtem, csak a tÀvolsÀgtartÀs¢ volt, k´zte ¢s a valÂsÀg k´z´tt.
Egy jÂ nevü magÀngal¢riÀban volt akkoriban kiÀllÁtÀsom, k¢t mÀsik szobrÀsszal, egy
festûvel meg egy lÀnnyal, akit nem lehetett ilyesfajta skatulyÀkba gy´m´sz´lni, ¢s aki
textilk¢peket csinÀlt. A tÀrlatnak valami olyan nagyk¢pü cÁmet adtak, hogy àT¡k´r ¢s
t´rmel¢kÊ. A plakÀtokon is Ágy szerepelt, a betük a f¢nylû ez¡stbûl kormozÂdtak ´szsze, szakadtak le, mÁg v¢g¡l n¢gy¡nk neve fakÂfeket¢n Àllt a papÁr jobb sarkÀban. A
sz´veg hÀtter¢¡l az ¢n egyik szobrom k¢pe szolgÀlt. Gondolom, az¢rt vÀlasztottÀk,
mert a v´r´s grÀnit jÂl kiemelte a nyomtatott sz´veget, na meg az¢rt is, mert ¢n voltam
n¢gy¡nk k´z´tt a legismertebb. A kiÀllÁtÀs idej¢n mÀr kezdett türhetû nevem lenni,
anyagi gondjaim ¢vek Âta nem voltak.
A megnyitÂ mÀsnapjÀn lÀttam elûsz´r. A teremûr inger¡lt hangja irÀnyÁtotta rÀ a
figyelmemet. àNe tess¢k fogdosni azt a szobrot, k¢remÊ, mondta majdhogynem sipÁtva, ¢s ¢n odakaptam a fejem, hogy m¢gis ki ¢s mit àfogdosÊ. Egy lÀnyt lÀttam, vagy

228

ã

L´vey: Pygmalion

inkÀbb asszonyt, ahogy visszakapja a kez¢t, hosszÃ, sz¡rke-feh¢r csÁkos kabÀtban, rendetlen¡l elûrebukÂ hajjal. A kabÀtot n¢ztem meg elûsz´r, hÀziszûttesf¢l¢bûl k¢sz¡lt,
az eredetis¢get megc¢lzÂ esetlen lebernyeget. AztÀn k´vetkezett a nû szÀja, ahogy f¢lszeg mosolyra rÀndul, a ferd¢cske szÀjzug, az elk¢pesztûen lÀgy, mÀr-mÀr vaskos ajkak, a fogak alig kicsillanÂ szabÀlyos ¢lei.
Csak ekkor n¢ztem meg az arcÀt: kialakulatlan vonÀsait, a kicsit ijedt, tÀgra nyÁlt
szemeket. Az arc a szÀj extravaganciÀja utÀn csalÂdÀst okozott, nem is figyeltem tovÀbb, mentem a gal¢riavezetûh´z.
HÀrom nap mÃlva, amikor eb¢delni vittem Alisont, bizonyos jÂ hÁrek meg¡nnepl¢s¢re, àk´zelebbiÊ kapcsolatba is ker¡lt¡nk. Mi ¢ppen kifel¢ tartottunk, ´sszekarolva,
a pajtÀssÀg ¢s pajkossÀg kever¢k¢vel, û befele cs´rtetett, holdkÂrosan, ¢s kis hÁjÀn bel¢nk rohant. UtÀna akartam szÂlni, kev¢ss¢ udvariasan, de Alison megfogta a karom.
ä Hagyd ä suttogta, ¢s kuncogott, mint egy ¢retlen bakfis. ä LegalÀbb megismerkedt¢l az imÀdÂddal.
ä A mimmel? ä k¢rdeztem riadtan.
Most mÀr leplezetlen¡l nevetett, de k´zben kapkodva magyarÀzkodott is. ä Ne izgulj, nemcsak a ti¢d. °vek Âta jÀr ide, Àrtalmatlan bolond szeg¢ny. ñrÀkig ÀlldogÀl
egy szobor elûtt, n¢ha megtapogatja, aztÀn csak Àll tovÀbb. A k¢pek nem ¢rdeklik.
Amikor nincs semmi k¢zzel foghatÂ, ed¢ny, plasztika, olyankor elmarad. Eleinte figyeltettem a teremûr´kkel. F¢ltem, hogy egyszer csak elûkapja a vitriolt vagy a baltÀt,
hÀt mit tudom ¢n, milyen dilije van. De ez nem. Ez csak tapogat, ÀlldogÀl, van, hogy
m¢g a szem¢t is lehunyja. Engem szÂrakoztat. ä Egy pillanatra elhallgatott, aztÀn hadarva folytatta, csaknem v¢dekezûn, siets¢ge mÀr-mÀr inger¡lts¢gbe csapott. ä AzonkÁv¡l pokolian jÂ ¢rz¢ke van hozzÀ. Ha megÀll valami elûtt, akkor arrÂl tudom, hogy
el fogom adni. Sok¢rt. Nevezd babonÀnak, aminek akarod, de û a gal¢riÀm levelib¢kÀja vagy kabalababÀja vagy mit tudom ¢n, mije. B¡szke lehetsz rÀ, hogy most a te
szobrod elûtt szeÀnszol.
Egy pillanatra feltÀmadt bennem az ¢rdeklûd¢s, az asszony utÀn n¢ztem, de mÀr
eltünt a belsû teremben.
ä IgazÀn, ¢s melyik elûtt? ä k¢rdeztem, mik´zben siklottunk lefele, a sz¢p, szabÀlyos
f¢lk´rÁvben g´rd¡lû l¢pcsûsoron.
Megint Ãgy n¢zett rÀm, inger¡lt-v¢dekezûn. ä A àtengerÊ. Most a tenger a favorit.
Tudod, amire a NGA is ajÀnlatot tett.
ElfordÁtotta a fej¢t, lÀttam rajta, bÀnja, hogy beavatott kisded babonÀjÀba. Nem emlÁtettem t´bbet a dolgot. Az eb¢d kellemes volt, a bor ihatÂ.
N¢gy h¢ttel k¢sûbb, a kiÀllÁtÀs utolsÂ elûtti napjÀn mentem be megint. A hat bemutatott szobor k´z¡l Alison hÀrmat eladott, ¢s m¢g egyre volt ajÀnlata. Mindent ´sszevetve remek eredm¢ny, k¡l´n´sen ha azt is figyelembe vessz¡k, hogy az egyik szobrot
a NGA modern r¢szlege vette meg. Tele volt a fejem az elint¢zendû papÁrokkal, szÀllÁtÀs, csomagolÀs, eszembe sem jutott az ismeretlen habÂkos, de a àtengerÊ sz¡rke
t´mbje mellett megmozdult valami csÁkos. Odakaptam a fejem, ¢s r´gt´n rÀismertem.
Lehunyt szemmel Àllt, a keze kicsit kinyÃjtva, ujjbegyeit a kû felszÁn¢n pihentette. SÀpadt volt, majdnem halottfeh¢r, t¢nyleg olyannak lÀtszott, mint aki nincs eg¢szen magÀnÀl. Egy f¢l Âra mÃlva, amikor j´ttem ki az irodÀbÂl Alisonnal, m¢g mindig ott Àllt,
ugyanÃgy. BarÀtn¢m rosszkedvüen n¢zte.
ä A szÀllÁtÂk mÀr egy f¢l ÂrÀja itt vannak. K¢rtem, hogy vÀrjanak egy kicsit, nem
akartam megzavarni, de most mÀr muszÀj ä mormolta. ä Komolyan mondom, f¢lek
fel¢breszteni.
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ä Hagyd csak, majd ¢n elint¢zem ä mondtam, bÀr magam sem tudtam m¢g, hogyan. Odal¢ptem a nûh´z. àAsszonyomÊ, akartam volna mondani, de ahogy az arcÀba
n¢ztem, hirtelen mÀs szaladt ki a szÀmon.
ä Milyen ¢rz¢s? ä k¢rdeztem, mik´zben magam is Âvatosan rÀfektettem ujjaimat a
szobor felszÁn¢re.
ä Hüv´s ä ez volt az elsû szÂ, amit hallottam tûle ä, de nem k´ny´rtelen, csak magabiztos. Nem engedi beljebb az embert, ¢rzi? Megtartja itt a felszÁnen. PrÂbÀlja meg,
nem lehet belemer¡lni.
àM¢g sz¢pÊ, gondoltam, ¢s megborzongtam.
ä Ez, ez nem az igazi tenger ä folytatta ä, az sÂs, hal- ¢s halÀlszagÃ. Ez meg ¢ppen
annyi, amennyit egy ember elvisel belûle. Gy´ny´rü, fens¢ges, de m¢g kezelhetû.
Em´g´tt csak sejteni lehet a fenyeget¢st, tÀvol, eg¢szen tÀvol.
VisszahÃztam a kezemet. Amit mondott, nem volt szakszerü, de vÀratlanul pontos,
ami a sajÀt ¢rz¢seimet illeti. Ahogy megmozdultam, kinyitotta a szem¢t, Ãgy n¢zett
rÀm, szük pupillÀkkal. Eml¢kszem, arra gondoltam, biztosan narkÂs. Zavarban voltam, de û rÀm mosolygott.
ä K´sz´n´m, hogy idej´tt. Miss Habber mÀr biztosan ideges volt a szÀllÁtÂk miatt,
ugye? Nem elûsz´r zavarom meg a menetrendet. ä Elnevette magÀt, ¢s olyan term¢szetesen d´rzs´lte meg a szem¢t, mint egy kisgyerek alvÀs utÀn. AztÀn megrÀntotta
magÀn a k´penyt, nekilÂdult a kijÀrat fele.
Pillanatnyi habozÀs utÀn a nyomÀba eredtem. Ez a hirtelen vÀltÀs a teljes szellemi
tÀvoll¢tbûl a h¢tk´znapisÀg kellûs k´zep¢be lenyüg´z´tt. Ugyan ki a csoda lehet ez a
nû? Hogy egyszerüen l´k´tt, az kev¢s magyarÀzat. A f¢lk´rÁves l¢pcsû fel¢n¢l ¢rtem
utol. Majdhogynem a sarkÀra l¢ptem, m¢g mielûtt megszÂlaltam volna, ¢s a szavak is
´sszeakadtak, nemcsak a lÀbam.
ä BocsÀnat, illetve eln¢z¢st, kisasszony ä kezdtem, û pedig rÀm nevetett.
ä SzÂlÁtson Anne-nek ä mondta ä, az a legegyszerübb.
ä SajnÀlom, hogy megzavartam, de az a helyzet, hogy igaza volt, t¢nyleg a szÀllÁtÂk...
Mit szÂlna, ha kÀrpÂtlÀsul bemutatnÀm a szobrÀsznak?
Bizalmatlanul pislogott rÀm, az arca semmilyen, igazÀn semmilyen, de aztÀn Ãjra
elmosolyodott, f¢lszegen, tartÂzkodÂn, ¢s a szÀja vonala megint elbüv´lt.
ä Kinek?
ä A müv¢sznek, a nagybetüs alkotÂnak. Egy kÀv¢ vagy egy kokt¢l mellett, rendben?
ä MÀr amÃgy is mentem volna. Maga t¢nyleg ismeri? ä egy pillanatig habozott, aztÀn hozzÀtette: ä HÀt nem bÀnom, egy feket¢t szÁvesen megiszom.
Egy k´zeli kÀv¢zÂba vittem, ahol t´bbnyire gal¢riatulajdonosok, müv¢szek ¢s müv¢szjel´ltek hajtottak fel egy pohÀr gyeng¢bbet vagy erûsebbet. A hely lÀthatÂan megzavarta, kapkodta a fej¢t, prÂbÀlta azonosÁtani az arcokat, idegesen cibÀlta a kabÀtujjÀt.
Mindenkire, aki az asztalunk fel¢ indult, egy pillanatra mohÂn rÀtapasztotta a tekintet¢t, aztÀn sietve elfordult. Egy idû utÀn felhagyott ezzel a jÀt¢kkal, talÀn elk´nyvelte,
hogy csak ¡r¡gyet kerestem az ismerked¢shez.
K´z´mb´s t¢mÀkrÂl csevegt¡nk, aztÀn megprÂbÀltam a àtengerÊ fel¢ terelni a besz¢lget¢st.
ä Minden szoborral ilyen alaposan megismerkedik? ögy ¢rtem, ÂrÀkig n¢zi, tapogatja? ä k¢rdeztem, ¢s r´gt´n meg¢reztem, hogy hibÀt k´vettem el. Rendezetlen vonÀsÃ, a kifejez¢stelens¢gig nyitott arca megkem¢nyedett, v¢dekezûv¢ vÀlt.
ä °n nem tapogatok ä szürte a fogai k´z´tt. ä °n, ¢n csak alaposan megfigyelem ûket.
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Gyorsan belekortyoltam a kÀv¢mba. Nem akartam felbosszantani, sem lovagolni a
szavakon. Valami eg¢szen mÀs ¢rdekelt. ä JÂ, hÀt minek az alapjÀn vÀlasztja ki a szobrokat, amiket megfigyel, Ãgy ¢rtem, kicsit hosszasabban ä siettem engesztelni.
Nem vÀlaszolt r´gt´n, ¢s lÀttam rajta, hogy bizonytalan, megtegye-e egyÀltalÀn.
ä Az... mindig vÀltozik ä felelte Âvatosan. ä AttÂl f¡gg, milyen hangulatom van ¢ppen. MagÀnÀl mitûl f¡gg, hogy kÀv¢t iszik-e vagy inkÀbb egy pohÀr v´r´sbort?
ä Hogyan? ä k¢rdeztem h´kkenten.
Megint elmosolyodott, szabÀlyos fogai elûbÃjtak, aztÀn r´gt´n elrejtûztek megint.
ä AttÂl f¡gg, mit akarok. Megnyugodni, nevetni, elÀlmosodni, fel¢bredni ä sorolta.
ä Maga kÀv¢ helyett szobrot iszik? ä a hangom tÃlsÀgosan k´nnyed lehetett, elkomorult az arca. MegprÂbÀltam gyorsan tovÀbbmozdÁtani a gondolatait. ä Eln¢z¢st,
nem akartam megbÀntani. De elÀrulnÀ m¢g, nagyon fontos volna nekem, hogy a àtengerÊ-t minek n¢zte, akarom mondani, mi helyett, szÂval... Belegabalyodtam a k¢rd¢sbe, ¢s û r´gt´n megenyh¡lt.
ä Konyak? ä mondta szÁntelen¡l. ä Dupla whisky? Vodka? ä vÀllat vont. ä Mit tudom
¢n. Mi¢rt ¢rdekli annyira?
Most ¢n j´ttem zavarba. ä Nem tudja? IgazÀn nem tudja? ä k¢rdeztem sutÀn. ä HÀt
mert az ¢n szobrom, csak az¢rt, ¢s maga, legalÀbbis Alison, Miss Habber szerint... ä
hirtelen abbahagytam. Eszembe jutott a szÂ, amit Alison hasznÀlt. SzeÀnsz.
ä Maga Lion Magpy? A maga szobra? ä Tele szÀjjal, hiszt¢rikusan felnevetett. ä NahÀt, ez jellemzû, pont ilyen h¡lyes¢gbe kell keveredjek. ä A szÀja el¢ kapta a kez¢t,
elhallgatott, elkomolyodott. ä Nagyon jÂ szobor ä mondta csendesen. ä Nagyon szerettem. KÀr, hogy Washingtonba viszik, oda nem tudok gyakran Àtruccanni. ä PÀr
pillanatig cs´ndben volt, aztÀn hozzÀtette. ä Azt hiszem, most mÀr jobb, ha megyek.
A f¢rjem riadÂztatja a nemzeti gÀrdÀt, ha nem talÀlja a vacsorÀt az asztalon, a feles¢g¢t
pedig a konyhÀban. ä Megint mosolygott, ezÃttal eln¢zûn ¢s derüsen, aztÀn elbizonytalanodott. ä A kÀv¢m... ä kezdte, de k´zbevÀgtam.
ä Ne bolondozzon, Anne, meghÁvtam rÀ. ä LÀttam, hogy nem tetszik neki, de aztÀn
csak bÂlintott. ä Biztos benne, hogy mennie kell?
Megint bÂlintott, ugyanÃgy, bizonytalankodva, a csÁkos lebernyeg ujjait t¢pkedve.
Nem akartam Ágy elengedni. Volt benne valami megindÁtÂ.
ä Ugyan mÀr ä mondtam, ¢s ¢szrevettem, hogy Ãgy besz¢lek hozzÀ, mint egy kisgyerekhez. ä Ugyan mÀr, Anne, ¡lj´n le. Fejezze be azt a kÀv¢t. Mitûl f¢l? M¢g f¢l
kettû sincs. A f¢rje biztosan n¢gyig dolgozik. Vegye le azt a buta kabÀtot, dûlj´n hÀtra.
Fejezze be, amit elkezdett.
Habozva visszaereszkedett a sz¢kre, mint aki csak f¢lig ¡lt le, indulÂban van ¢ppen,
de a kabÀtjÀt lecsÃsztatta a vÀllÀrÂl. Bû, nyitott nyakÃ vÀszoninget viselt alatta, gyerekesen v¢kony, finomka nyaka k´r¡l mexikÂi lÀncot. Ujjaival beletÃrt a hajÀba, ¢s ¢n
mÀig sem tudom, mi¢rt ¢reztem azt a mozdulatot megadÂnak.
ä Gyakran jÀr kiÀllÁtÀsokra? ä k¢rdeztem, mert nem tudtam, mivel bÁrhatnÀm szÂra.
ä AttÂl f¡gg. Hetente egyszer, k¢tszer, volt egy idûszak, amikor mindennap be kellett j´nn´m.
ä Kellett?
ä K´nnyebb volt Ãgy. Az esk¡vûnk utÀn n¢gy ¢vvel. Nem tudom, mi volt velem.
Minden ´sszej´tt. ElfÀradtam. Csak Àlltam otthon a konyhÀban, vagy kint a kertben,
ÂrÀkon kereszt¡l, ¢s nem csinÀltam semmit. Nem tudtam semmit csinÀlni. Remegett
a kezem, hÀnyingerem volt, sÁrtam, de nem is figyeltem rÀ. Akkor kezdtem el. Bej´t-
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tem, ¢s megÀlltam egy-egy szobor elûtt. Elk¢pzeltem, hogy nincs a vilÀgon semmi mÀs.
Csak a szobor meg ¢n. Az, ahogy van, t´k¢letes, megalkotott. °n, ¢n a folyamatban
l¢vû. MegprÂbÀltam kicser¢lni magunkat, hogy ¢n legyek az erûs, ¢s ûket... ä nem
fejezte be, tovÀbbugrott. ä Voltak szobrok, amik r´gt´n segÁtettek, mÀsokban nem volt
el¢g energia, vagy egy idû utÀn elfÀradtak, nem is tudom. Mindenesetre rÀj´ttem, ha
napi k¢t-hÀrom ÂrÀt a szobraimmal t´lt´k, utÀna megint hasznÀlhatÂ vagyok otthon.
JÂkat fûztem, rendbe hoztam a hÀzat, az udvart.
ä Nem dolgozik?
MegcsÂvÀlta a fej¢t, kis, lemondÂ grimasszal. ä Nem ¢rtek semmihez. A k´z¢piskola
utÀn ä elharapta a mondatot ä, mindegy. Nem fejeztem be a fûiskolÀt, azt hiszem,
lusta voltam hozzÀ. Vagy gyÀva. Nincs k¢pesÁt¢sem. AdminisztrÀtornak vagy valami
hasonlÂnak tÃl nyughatatlan vagyok. °s a f¢rjem sz¢pen keres.
Nem k¢rdeztem meg, hogy milyen fûiskolÀt nem fejezett be. Istenem, hÀny milliÂ
hasonlÂ neurotikus fiatalasszony lehet szerte AmerikÀban, van, aki templomba jÀr,
mÀsok pszicholÂgushoz, ez ¢ppen szobrokat n¢zeget. Elment a kedvem az eg¢sztûl.
ý rÀm n¢zett, most elûsz´r sokÀig, megfigyelhettem, hogy a szeme barna, majdnem
aranyszÁnü, ¢s hogy a jobb szemh¢ja egy Àrnyalatnyit ernyedtebb. Egyszerre pislogni
kezdett, les¡t´tte a szem¢t, a kÀv¢scs¢sz¢je utÀn kapott. Azt motyogta, hogy mennie
kell, ¢s t´bbsz´r egymÀs utÀn elism¢telte: bocsÀnat.
Elsz¢gyelltem magam. K¢rtem, hogy besz¢ljen a kiÀllÁtÀsrÂl, mondja el a v¢lem¢ny¢t a t´bbiekrûl, az ¢n t´bbi szobromrÂl is. RÀm n¢zett, mint aki azt m¢rlegeli, menynyi az udvariassÀg a k¢r¢sben, aztÀn belefogott. D´bbenetesen higgadt, pontos v¢lem¢nye volt mindenrûl, amit lÀtott, ¢s besz¢d k´zben Àtfüt´tte valami, amit nem jellemezhetek mÀsk¢pp, mint az anyag imÀdata. Olyan kifejez¢seket, fordulatokat hasznÀlt, amik felkeltett¢k a gyanÃmat: nem annyira kÁv¡lÀllÂ, mint ahogy el akarja hitetni
magÀrÂl. Egy idû utÀn mÀr nem is arra figyeltem, amit mond, hanem az arcÀra, ami
a vonÀsok kusza halmazÀbÂl formÀlÂdott egy majdnem sz¢p nû arcÀvÀ. MÀr hallgathatott egy ideje, mire felocsÃdtam. Ez az idû neki is el¢g volt ahhoz, hogy visszas¡ppedjen talÀlkozÀsunk eredeti l¢gk´r¢be. Lassan a csÁkos kabÀtot is magÀra hÃzkodta,
mormolt valamit egy f¢rjrûl ¢s egy vacsorÀrÂl.
FelÀlltam, felsegÁtettem rÀ a kabÀtot. A bû, feh¢r ing szÀra felcsÃszott, lÀtni engedte
csontos csuklÂjÀt. Bel¡l, a teny¢r felûli oldalon, mint valami primitÁv kark´tûkezdem¢ny, girbegurba hegvonal hÃzÂdott. Egy pillanatra megmerevedtem, û meg¢rezte,
k´vette a tekintetemet.
ä Rossz minûs¢gü a bûr´m ä mondta k´z´mb´sen ä, minden s¢r¡l¢s meglÀtszik
rajta.
ä Nem lenne kedve mÀskor is meginni velem egy kÀv¢t? ä k¢rdeztem hirtelen, a
magam szÀmÀra is vÀratlanul. ä Elbesz¢lgethetn¢nk a szobrokrÂl, esetleg elmehetn¢nk
megn¢zni n¢hÀny gyüjtem¢nyt. Vagy nem akarja lÀtni a szobraimat? SzÁvesen megmutatnÀm ûket magÀnak, ¢rdekelne a v¢lem¢nye.
°ppÃgy nem tudott mit kezdeni az arcÀval, ahogy az ujjaival sem. Elpirult, a homlokÀt rÀncolta, leginkÀbb ¢rtetlens¢g ¢s ijedts¢g uralta a vonÀsait. V¢g¡l megemberelte magÀt.
ä KiÀllÁtÀsokat? ä k¢rdezte.
ä Igen. FelhÁv, ha legk´zelebb a vÀrosban jÀr? Esetleg megadhatnÀ a telefonszÀmÀt.
ä Az eny¢met?
ä Igen, lÀtja, itt a n¢vjegyem. ä Az ¡zleti sorozatbÂl adtam neki egyet. ä Itt k´nnyen
el¢rhet, vagy hagyhat ¡zenetet.
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Forgatta, n¢zegette, aztÀn sutÀn belekotort a kabÀtzseb¢be. BorÁt¢kmarad¢kot
halÀszott elû, egy alig fogÂ golyÂstollat, azzal kaparta rÀ: Anne, ¢s a telefonszÀm. Csak ennyit. ä InkÀbb d¢lelûtt hÁvjon ä mondta hangsÃlytalanul ä, akkor biztosan ¢n veszem fel.
A k´vetkezû hetekben gyakran eszembe jutott. PÀr napig m¢g vÀrtam, hogy felhÁv,
de aztÀn biztosra vettem, hogy nem fog. V¢g¡l ¢n telefonÀltam. A vidÀm, fecseg¢sre
k¢sz hÀziasszonyhang egy pillanat alatt elkomorodott, majdnem ellens¢gess¢ vÀlt,
ahogy bemutatkoztam. Lassan enyh¡lt meg, vagy tÁzperces fel¡letes tÀrsalgÀs utÀn
mertem csak szÂba hozni az ¢ves gyüjtûszeml¢t, ami¢rt felhÁvtam. Kider¡lt, hogy mÀr
lÀtta, de n¢mi rÀbesz¢l¢s utÀn hajlandÂ volt elj´nni velem m¢g egyszer. Az elsû tÁz
percben szÂtlan volt, morcos, rosszkedvü, majdnem riadt. AztÀn aprÀnk¢nt felengedett, egyre t´bbet besz¢lt, magyarÀzott, v¢g¡l nevetett. ValÂban olyan volt, mint egy
kÀbÁtÂszeres, miutÀn bel´vi az esed¢kes adagot. Az egyik szobor elûtt magÀra kellett
hagynom, meg akarta àfigyelniÊ. Mire visszat¢rtem, mÀr megint futÂbolond-Àllapotban leledzett. Egy magas fiatalemberrel besz¢lgetett, akit ¢n is ismertem. Kezdû szobrÀsz volt, nem tÃl sokat Ág¢rû. Leereszkedûen magyarÀzott valamit, Anne pedig lesunyt fejjel hallgatta, szinte felszÁvÂdott csapzott csÁkos kabÀtjÀba. Ahogy meglÀtott,
elk´sz´nt a fiÃtÂl, ¢s fel¢m indult. A mÀsik arcÀn tisztÀn lÀtszott a d´bbenet, ahogy
Anne-re n¢zett, aztÀn rÀm, mintha fel akarnÀ m¢rni, mi k´z¡nk van egymÀshoz.
BosszÃsÀg fogott el. Hirtelen meg akartam szabadulni tûle. JÂk¢pü f¢rfi vagyok, a gondolat, hogy egy ilyen eszement senki barÀtjÀnak n¢zhetnek, feld¡hÁtett, k´zben magamra is d¡h´s voltam, hogy ilyen gondolataim tÀmadnak. Nem volt idûm bÀrmit is
mondani. Anne rÀm n¢zett, a vonÀsai ´sszeestek, ¢s kijelentette, hogy haza kell mennie. Az eg¢sz Ãton n¢mÀn kuporgott a kocsiban, meg sem prÂbÀlt besz¢lgetni. V¢g¡l
¢n t´rtem meg a csendet.
ä Maga honnan ismeri Petert? ä k¢rdeztem, csak Ãgy, hogy valamivel szÂra bÁrjam.
Istenem, hogy n¢zett rÀm. Annyi gÃnnyal, annyi megvet¢ssel. De mintha az ¢rzelmei
nem pusztÀn nekem szÂlnÀnak, csak Ãgy a vilÀgnak vagy sajÀt magÀnak.
ä Az ¢vfolyamtÀrsam volt ä mondta szÀrazon, ¢s lehunyta a szem¢t, jelezve, hogy a
tÀrsalgÀs r¢sz¢rûl befejeztetett.
Nem segÁtett, nem adott ÃtbaigazÁtÀst, hagyta, hogy egyed¡l talÀljak oda a hÀzukhoz, amely egy fokkal Ázl¢sesebb ¢s eredetibb volt a k´rnyezû ¢p¡letekn¢l. Nem vÀrta
meg, hogy kinyissam neki az ajtÂt, szinte kirÃgta, ¢s v¢gtagjaival kaszabolva, esetlen¡l
rohant be a hÀzba. A szemembe villant egy müanyag milÂi V¢nusz a szomsz¢d elûkertj¢ben, csonka karjÀval, ig¢zû tomporÀval. Elhajtottam a hÀz elûl, csikorgÂ gumikkal,
mint egy menek¡lû krimihûs.
Egy h¢t mÃlva Ãjra felhÁvtam. AztÀn n¢hÀny nap mÃlva megint. KiÀllÁtÀsokra ment¡nk, kÀv¢hÀzba, moziba, az Àllatkertbe. TalÀlkozÀsaink visszat¢rû, vÀltozatlan Ávet Ártak le. Az elsû tÁz perc az ism¢tlûdû bizalmatlansÀg¢ volt, Anne merev, figyelmetlen,
ideges. AztÀn lassan, valami leÁrhatatlan bÀjjal ¢s term¢szetess¢ggel feloldÂdott, kinyÁlt, mint a hatÀsvadÀsz term¢szetfilmekben egy virÀgkehely, egy kocka film harmincpercenk¢nt. Az ÀtalakulÀs mindig l¢legzetelÀllÁtÂ volt, megunhatatlan. Egy¡ttl¢t¡nk alatt teljes pompÀjÀban ragyogott, hogy az utolsÂ f¢lÂrÀban lassan, folyamatosan
olvadjon vissza kezdeti szem¢lyis¢g¢be. A harmadik talÀlkozÀs alkalmÀval k¢rtem
meg, hogy vegyen fel valami mÀst, mint a csÁkos kabÀtjÀt. PÀr h¢ttel k¢sûbb, csak Ãgy
bolondozÀsk¢ppen berÀngattam egy parf¡m¢riÀba. RÃzst vettem neki, szemceruzÀkat, fest¢keket, egy eg¢sz halommal. Nevetett, mint a bolond, de nem engedte csak a
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fel¢t kifizetni. Ma mÀr hihetetlennek tünik, hogy akkoriban mindezek ellen¢re menynyire nem volt l¢nyeges, hogy û nû, ¢n pedig f¢rfi vagyok. OlyanmÂd k´t´tte le az
¢rdeklûd¢semet, mint egy k¡l´nleges fadarab, amit kedvtel¢sbûl szed fel az ember az
Àrokparton, mert rajzolata, formÀja, a benne rejlû lehetûs¢gek felkeltik az ¢rdeklûd¢s¢t.
A k´vetkezû talÀlkozÂnkra nem j´tt el. Inger¡lten tÀrcsÀztam, ¢s mÀr elûre prÂbÀlgattam a kifejez¢seket, amikkel tudtÀra adom, hogy az ¢n idûm ¢rt¢kesebb annÀl, semhogy hanyag szem¢lyekre pazaroljam. De a telefont nem vette f´l senki, bennem pedig
egyre nûtt a f¢lelem, ahogy hallgattam a monotonul ism¢tlûdû bÃgÀsokat. Hirtelen
biztosra vettem, hogy valami t´rt¢nt vele. Ott, abban a hÀzban. TalÀn leesett valahonnan, leforrÀzta magÀt, vagy... vagy... Eszembe jutott a hangja. àNagyon rossz minûs¢gü a bûr´m, minden s¢r¡l¢s meglÀtszik rajta.Ê Pirosra vÀltÂ lÀmpÀkon Àt, f¢kcsikorgÀstÂl kÁs¢rve hajtottam ki a hÀzukhoz. A k´rny¢k kihalt volt, m¢g egy babakocsit tolÂ
kismama, g´rdeszkÀzÂ k´ly´k sem lÀtszott sehol. Hosszan cs´ngettem, de nem mozdult semmi. çtmÀsztam a kerÁt¢sen. MegprÂbÀltam a bejÀrati ajtÂt, zÀrva volt. K´rbejÀrtam a hÀzat, igyekeztem belesni az ablakokon. LÀttam a konyhÀt, az elûszobÀt, a
nappalit: mind ¡res, elhagyatott. UtoljÀra egy kisebb, magasabban fekvû ablakhoz hÃzÂdzkodtam fel. A f¡gg´ny f¢lig el volt hÃzva, ¢s mÀr majdnem feladtam, amikor ¢szrevettem a k¢t, kopott farmerbe bÃjtatott, tornacipûs lÀbat. Anne hason hevert a f´ld´n, ebbûl a sz´gbûl k¢ptelens¢g volt mÀst megÀllapÁtani. G´rcs´sen kapaszkodtam
a pÀrkÀnyba, nyÃjtÂzkodtam, hogy t´bbet lÀssak, ¢s ekkor legnagyobb ´r´m´mre a
lÀbak megmozdultak. Leugrottam, ¢s visszarohantam a bejÀrati ajtÂhoz. RÀtenyereltem a cs´ngûre, szabad kezemmel ¢s az egyik lÀbammal ¡t´ttem, rÃgtam az ajtÂt, ¢s
tele t¡dûbûl ¡v´lt´ttem. àAnne, Mrs. McCormick, j´jj´n elû, tudom, hogy bent van.Ê
VÀratlanul nyitott ajtÂt. ArcÀn sz¢tkenûd´tt fest¢k, haja t´bb hely¡tt gondatlan ollÂk nyomÀt viselte. A szeme kicsi, bedagadt, ÂriÀsi karikÀk k´zep¢n.
ä Menj innen ä kiabÀlta ä, menj innen, d´g´lj meg, mÀr nyolc Âra sem el¢g, mÀr
tizenkettû sem.
¹kle fellend¡lt, de f¢lÃton irÀnyt vÀltoztatott, a tulajdon arcÀba karmolt bele. Bel´ktem az ajtÂn, ¢s magam is utÀnal¢ptem. PrÂbÀltam lefogni a kez¢t, v¢g¡l k¢nytelen
voltam a hajÀba markolni. L´kd´sûdt¡nk, dulakodtunk, magam sem tudom, hogy
keveredt¡nk abba a kisebb szobÀba, amibe az elûbb az ablakon kereszt¡l lestem be.
Elengedtem. A szoba valÂjÀban amolyan elût¢rf¢le volt, feljÀrat nyÁlt belûle egy f¢l
szinttel magasabban elhelyezkedû helyis¢gbe. A f´ld´n Henry Moore àOvÀlis ¢s ellenpontokÊ szobrÀnak szÁnes posztere hevert, gyür´tten, megt¢pÀzva. Anne nyilvÀn
csak az elûbb kelt fel rÂla.
Az eredetileg t¢likertnek szÀnt helyis¢gben itt is, ott is k¡l´n´s formÀk ijesztettek.
Alig megmunkÀlt fadarabok, k´vek, benn¡k egy-egy kidolgozott r¢szlet, aztÀn megint
csak a nyers felszÁn, oldalt m¢g mintÀzÂagyagot is lÀttam. K´zelebb l¢ptem, ¢s egyenk¢nt, Âvatosan szem¡gyre vettem valamennyit. SzikrÀnyi k¢ts¢gem sem volt, mit lÀtok.
Anne kit´r¢si kÁs¢rleteit a szobrok figyel¢s¢bûl. Ami megd´bbentett, az az alig k¢sz r¢szletekbûl ÀradÂ erû volt. KorÀbban tanÁtottam n¢hÀny ¢vig a fûiskolÀn, tudom, hogy
milyen neh¢z valakit megÁt¢lni, de m¢gis, az a kev¢s, amit lÀttam, torokszorÁtÂ volt,
tehets¢g ¢s tehetetlens¢g d¢moni kever¢ke.
Visszafordultam. Anne megint hason hevert a Moore-plakÀton, arcÀt szorosan hozzÀszorÁtotta, lehunyt szemh¢ja alÂl k´nnyek szivÀrogtak. Odal¢ptem, ¢s durvÀn megfordÁtottam.
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ä Hagyd abba ä mondtam. ä M¢gis, meddig akarod ezt jÀtszani? Egy kis arckarmolÀszÀs, egy kis plakÀtnyaldosÀs, kurva nagy ´nsajnÀlat. Ezeket mikor csinÀltad?
Nem vÀlaszolt, de ¢n megrÀztam. ä Hallod, ezeket mikor csinÀltad?
ä BÀrmikor. R¢gen. Amikor abbahagytam a fûisk... iskolÀt. Amikor nem segÁtett a
figyel¢s. ä HÀtraejtette a fej¢t.
ä De hÀt m¢rt hagyod ûket abba?
ä °n nem akarok szobrokat csinÀlni. °n nyugton akarok maradni... bboldog akarok
lenni.
ä Boldog? ä Itt fekszik a f´ld´n, Ãgy n¢z ki, mint egy kÂrhÀzi felmosÂrongy, amivel
minden mocskot felt´r¡ltek, ¢s azt mondja, boldog akar lenni.
Karba vettem. Kivittem az autÂhoz, beraktam az ¡l¢sre, mint egy zsÀkot. A müterem kihalt volt, a sajÀt szoborterveim, f¢lig k¢sz munkÀim azonban nem ijesztettek.
Le¡ltettem, pÀrnÀt raktam a hÀta m´g¢. A kez¢be adtam a àtengerÊ makettj¢t, a hajÀt
simogattam, v¢gigcsÂkoltam meggy´t´rt vonÀsait, ringattam ¢s bec¢ztem. ögy adta
Àt magÀt a szerelemnek, ahogy a szobroknak is, ´ntudatlan zsenialitÀssal, ¢s akkor,
ott a müterem f´ldj¢n, egyetlen leterÁtett pokrÂcon szeretkezt¡nk elûsz´r.
Ostoba hÂnapok j´ttek eztÀn, tele bakugrÀsokkal, hazugsÀggal, lelkiismeret-furdalÀssal. Ha bÀrmikor azt k¢pzeltem volna, hogy Anne f¢rje ostoba tuskÂ, aki b´rt´nben
tartja a feles¢g¢t, amolyan hÀztartÀsi robot ¢s tÀrsasÀgi partner fakÂ hibridjek¢nt, csalÂdnom kellett. Bûkezüen tÀmogatta Anne nyersanyag- ¢s ruhaszÀmlÀit, szÂ ¢s k¢rd¢s
n¢lk¡l elengedte bÀrhova, h¢tv¢gi eb¢det fûz´tt kettûj¡knek, ¢s aztÀn elk¡ldte a müterembe ä hozzÀm.
Egyik d¢lutÀn a titkÀrnûm hÁvott. Mr. McCormick szeretne velem besz¢lni ä mondta. Felk¢sz¡ltem egy heves, agresszÁv jelenetre, de ism¢t t¢vedtem. Elûsz´r azt hittem,
nyugodt, vagy inkÀbb k´z´mb´s, de a besz¢lget¢s v¢g¢re rÀ kellett j´nn´m: csupÀn
az ´sszeroppanÀsig elcsigÀzott. Az¢rt j´tt, hogy bejelentse, valÂszÁnüleg beadja a vÀlÂpert. Mielûtt azonban megtenn¢ a kellû l¢p¢seket, szeretett volna talÀlkozni velem.
Nem ¢rdekli, hogy a feles¢ge meg ¢n ´sszehÀzasodunk-e. A tartÀsdÁj tekintet¢ben biztosan meg fogunk egyezni. De tudni szeretn¢, hogy hogyan tervezem a j´vût. Nem
akarja Anne-t egyed¡l hagyni, ¢s ha ¢n m¢gsem kÁvÀnom ezentÃl tÀmogatni, û mellette marad. Azt hiszem, leolvashatta az arcomrÂl, amit gondoltam, mert elmosolyodott, lÀtogatÀsa alatt elûsz´r ¢s utoljÀra.
ä Ne n¢zzen Ágy rÀm. Nem vagyok sem szent, sem ostoba. Csak a f¢rje. Mondjuk
¢rzelmi ¢s nem jogi alapon. Annak idej¢n ¢n fizettem a fûiskolai tandÁjÀt, ¢s k´ny´r´gtem, hogy ne hagyja abba. Sosem hallgatott rÀm. Ha ´nre figyel, akkor nem rÀm
van sz¡ks¢ge. De ha maga nem marad mellette, akkor sz¡ks¢ge lesz valaki mÀsra.
Ezt a besz¢lget¢st sosem mertem elmondani Anne-nek. F¢ltem, hogy mindent,
szobrokat, szerelmet a sutba vÀgva a f¢rj¢vel marad. Most ¢s mind´r´kk¢.
A vÀlÂper simÀn lezajlott, az egyetlen megrÀzkÂdtatÀst Anne valÂdi neve jelentette.
Midge-nek keresztelt¢k annak idej¢n.
Ami ezutÀn k´vetkezett, nehezen szavakba foglalhatÂ. TalÀn egy gyereket felnûni
lÀtni lehet hasonlÂ ¢lm¢ny, de amÁg az a folyamat ¢vekig, ¢vtizedekig tart, Anne ÀtalakulÀsa hÂnapok alatt zajlott le. MegszÀllottk¢nt szobrÀszkodott, ´lt´z´tt, prÂbÀlgatta a k¡l´nb´zû arcfest¢seket. Idûnk¢nt m¢g elfogta az ´npusztÁtÂ-´nsajnÀlÂ hangulat,
n¢ha visszavÀgyott a k¡lvÀrosi hÀzba, ¢s ilyenkor ÂrÀkon kereszt¡l kellett ringatnom
¢s besz¢lnem hozzÀ. Szerelem. Milyen csontra koptatott banalitÀs. M¢gis, nem mondhatok mÀst. Szerelmesek voltunk. EgymÀsba, a szobrokba, a kettûnk Àltal hatÀrolt vilÀgba. HosszÃ d¢lutÀnokat t´lt´tt¡nk szoborkompozÁciÂk, technikÀk megvitatÀsÀval,
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hosszÃ est¢ket mindenrûl ¢s semmirûl szÂlÂ besz¢lget¢sekkel, v¢gtelen ¢jszakÀkat
ikertest¡nk felfedez¢s¢vel. S mindezenk´zben û fejlûd´tt, hihetetlen, ijesztû ¡temben,
mintha egyetlen ¢v alatt behozhatnÀ mindazt a szobrÀszatban, ami¢rt elûtte valÂ, tehetetlen ¢veiben megszenvedett.
Rengeteg erûfeszÁt¢sembe ker¡lt, hogy rÀvegyem, a k´vetkezû ¢ves seregszeml¢re
jelentkezzen valamelyik munkÀjÀval. SokÀig makacskodott, ¢s v¢g¡l csak azzal a felt¢tellel egyezett bele, hogy nem lÀthatom a szobrot, csak akkor, ha az elûzsüri elfogadta, de attÂl kezdve dolgozott rajta, szÁvÂsan, majdnem megszÀllottk¢nt.
Csak k¢pzelem, hogy ettûl a pillanattÂl kezdett tÀvolodni? Rajtakaptam, hogy
ugyanÃgy a tÀvolba n¢z, ahogy kezdeti talÀlkozÀsaink elsû tÁz perc¢ben, a feloldÂdÀs
csodÀja pedig gyeng¢bb, hÁgÁtott kiadÀsban ker¡lt megrendez¢sre, vagy elmaradt eg¢szen. Elûsz´r d¢lutÀni vitÀinkra nem volt t¡relme, aztÀn esti besz¢lget¢seinkre. A szeretkez¢sek varÀzsa m¢g sokÀig kitartott. Ha jÂl eml¢kszem, akkortÀjt t´rt¢nt az is, hogy
Ãj haj- ¢s arcszÁnt vÀlasztott magÀnak. F¢nylû mahagÂnit ¢s majdnem porcelÀnfeh¢ret.
Gy´ny´rü volt Ágy, a valÂszÁnütlen szÁnhatÀsok miatt mintha egy mÀsik, t´k¢letes vilÀgbÂl cseppent volna ide.
A zsüriz¢s elûtti napon, k¢sû este arra ¢bredtem, hogy ¡res az Àgya. Keres¢s¢re
indultam, v¢g¡l a f¡rdûszobÀban talÀltam rÀ. Valamennyi t¡k´rvilÀgÁtÀs ¢gett, û pedig
anyasz¡lt meztelen¡l kuporgott a kûpadlÂ k´zep¢n. Let¢rdeltem hozzÀ, Àt´leltem.
Nem sÁrt. Ahogy hozzÀ¢rtem, lehunyta a szem¢t, elernyedt, ¢s besz¢lni kezdett.
ä Gyerekkoromban nagyon szerettem azt a szÂt, hogy ¢relmeszesed¢s. Atherosclerosis, Ãgy mondjÀk latinul, de Ãgy nem annyira sz¢p. Persze nem tudtam, hogy mit
jelent. Azt k¢pzeltem, a m¢sz lassan, gyeng¢den lerakÂdik az ember ereiben, a sejtekben, ¢s bel¡lrûl, ¢szrev¢tlen¡l ÀtformÀlja. Azt mondtÀk nekem, hogy a nagyapÀm ¢relmeszesed¢sben halt meg, ¢s, ¢s, hogy ez ´r´kletes. Akkoriban nagyon ´r¡ltem ennek.
ä Hirtelen rÀm n¢zett. ä °szrevetted mÀr, hogy a szobrok, a szobrok milyen kiegyensÃlyozottak? Befejezettek. Nincs sz¡ks¢g¡k mÀr sem v¢sûre, sem simogatÀsra. HÀt nem
rettenetes ilyen erûsnek lenni, ilyen senkinek sem kiszolgÀltatottnak? ä Minden Àtmenet n¢lk¡l sÁrni kezdett, k¢ts¢gbeesetten, f¢ktelen¡l. A karomba vettem, k´z´s
Àgyunkhoz vittem, mint egy zsÀkot. PÀrnÀt igazÁtottam a hÀta m´g¢, ¢s simogattam,
bec¢ztem, amÁg el nem csitult.
MÀsnap korÀn elment, mÁg ¢n aludtam. A kÀv¢fûzûnek tÀmasztva, a kiÀllÁtÀs meghÁvÂkÀrtyÀja mellett, aprÂcska papÁrfecni vÀrt. àTalÀlkozunk d¢lutÀn.Ê
A kijel´lt idû elûtt hÃsz perccel ott voltam, kedvetlen¡l szopogatva valami Ázenincs
kokt¢lt. Anne porcelÀnfeh¢r arca r´gt´n kitünt a t´megbûl, bÀr ahogy k´zelebb ¢rtem,
¢szrevettem, hogy ezÃttal a sminken majdnem Àt¡t term¢szetes arcszÁne. Csak rÀ kellett n¢znem, hogy tudjam, elfogadtÀk. Siker¡lt.
ä Az elsû szobÀba zsürizt¢k ä suttogta, mik´zben meg¢rintette a kezemet, de mÀr
tovÀbb is siklott, finoman bÂkolva. Egy perccel k¢sûbb mÀr elmer¡lt besz¢lget¢st folytatott az orszÀg ´t legnagyobb mükereskedûj¢nek egyik¢vel. F¢nylett, Àtalakult, mint
a tr¡kkfilm-virÀg. K¢sûbb Lasset hozzÀm is odaj´tt, ¢s gratulÀlt, hogy milyen friss, eredeti tehets¢get fedeztem fel. Eml¢kszem, megkeseredett a nyÀl a szÀmban, olyan f¢lt¢keny voltam.
A programnak megfelelûen, pontosan d¢lutÀn ´tkor nyitottÀk ki az ajtÂkat. A t´meg kulturÀltan, intellektuÀlis mohÂsÀggal t´rtetett befel¢, engem elsodortak.
R´gt´n meglÀttam, pedig a nagyterem egy oldalsÂ, boltÁves kisz´gell¢s¢ben helyezt¢k el, oda, ahol egy¢bk¢nt klasszikus g´r´g f¢rfialak szokott Àllni. A szÁn ¢s az anyag
nem vÀltozott. A feh¢r mÀrvÀny nyers, csiszolatlan t´mbj¢bûl lassan, majdhogynem
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esetlen¡l emelkedtek ki egy nûi test k´rvonalai. Elûsz´r lustÀn, lomposan, elnagyolt
idomokkal, durva fel¡letekkel, majd egyre v¢konyodva, finomodva, v¢g¡l mÀr-mÀr
a klasszikus formÀk parÂdiÀjak¢nt, tÃlontÃl kecsesen: m¢gis mindez egyetlen alkotÀsk¢nt, t´k¢letes harmÂniÀban. Tudtam, persze hogy tudtam, mi az, amit lÀtok. M¢gis,
bolondul rem¢nykedtem, mindaddig, amÁg a profil, a szÀj kicsinyke sz´glete el nem
oszlatott minden illÃziÂt. Anne sajÀt aktja fek¡dt elûttem, f´l¢nyesen, makulÀtlanul.

HatÀr Gyûzû

R°GI SZ°P IDýK
Â, azok a r¢gi sz¢p idûk, amikor a FenyÁtettnek a fenyÁt¢st, a megfenyÁttet¢s utÀn meg kellett k´sz´nnie!
Azok a paradicsomi sz¢p idûk!
amikor a heti hÀnyszori rÀsÂzÀsban szÀmoltÀk a heteket, a havi mennyiszeri eltÀngÀlÀsban szemelgett¢k
a hÂnapokat ä a verettet¢sen m¢rt¢k le a szÀntÀs-vet¢s
arattatÀsÀt, a gabonaterm¢sben az esztendûket! Â,
azok a r¢gi sz¢p nÀspÀgok, a becs¡letben lelazsnakolt
idûk!
amikor a fenyÁtendûk m¢g tisztelettel sandÁtottak a
vasÀrnapi sarokban a fenyÁt¢ktartÂra ä mely vÀlaszt¢k
hogy melyminû gazdag volt, isten az atyÀm! nÀdpÀlca
¢s ¡tleg, dÀkÂ ¢s lovaglÂostor, botverû ¢s teke¡tû, Àztatott k´t¢l ¢s bikakorbÀcs: ki nem csÂkolta meg boldog ´r´mmel a cs´k´t, vele, rajta, a magÀ¢ leveretv¢n?
¢s ha nem lÀtÀstÂl-vakulÀsig, hÀt kalaplengetve
messzirûl: mi volt az eredm¢nye? illedelmes megs¡vegel¢s, korai Àgyba men¢s, rendezett utak
megsz¢gyelleni magÀt odvÀba bÃjt a kÀkompilli; ha
volt olyanja, k¢p¢re s¡lt a meg¢rdemelt kudarc, s tudta-lÀtta orszÀg-vilÀg, m¢g minekelûtte lerÁtt volna rÂla
a borsÂn-t¢rbety¡l¢s¢rt a megpirongatottnak ha
kezet kellett csÂkolnia, hÀt azt is a lenyÃjtott ûzbûr
kesztyün kereszt¡l tehette csupÀn, igencsak les¡t´tt
szemmel, ki mint a PirongatÂt meglÀtni nem mer¢szli
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jÂlesett a Felsûbbs¢get kegyes kedv¢ben talÀlni,
mukkanÀs n¢lk¡l rikkantani, n¢ki fokos-ÀtugrÀlni,
hintÂhÀgcsÂjÀt-ker¢kvetû k´v¢t sÀrtÂl tisztÁtani, f¢nyesre glancolni; oldalsandÁtÂs betekint¢sre, dÁszudvark´z¢pi szobrÀnÀl eljÀrni a csÁnom-fegyvertÀncot:
micsodÀs palkÂ-piculÀk hullÀsa volt!
inas a bûrk´t¢nyes majsztramot, mesteruram a
magoskalpagos uradalmi kasznÀrt, komorna a DÀmasÀgot s maga a DÀmasÀg, hÂ nyakszirtj¢vel odapirulÂban, feszes-k¢t-sor sujtÀsos ý-UrÀnak PallosjogÀt
meginstÀllva: ki-ki magamegbecs¡lûn a puc¢r-magÀ¢t
ä odatartotta-tÀrta s volt is àlesz-nemulassÊ
ha a CikornyatÃra fûemeleti zÀrt-´regerk¢ly¢n az
Al¢spÀn ýfûm¢lcsÀga a Pispek ör ý HaemincenciÀja
FûprebendÀriusÀval kÀrtyÀzni kegyesked¢k, hÀt az
eg¢sz vÀrmegye a megszeppent KaszinÂ elûtt p´dr´tt
bajsza-villÂdzva-s hajadonfûtt: visszafojtott l¢legzettel
leste a lapjÀrÀst, ¢s vÀrta a csata kimenetel¢t
harangszÂra tÀncolt az er¢ny, a cser¢ny, a barÀtf¡le
¢s a mandragÂra, ¢s-de se berb¢cs nyÀrsra, se kisbÀrÀny a s¡tûbe nem ment beszenteletlen
mÀmoros legÀtus deÀk szagolgatta az Er¢ny strimflij¢t-cumplÀjÀt: kast¢lyos csempekÀlyhÀk v´r´s-izzÀsig-t´lt¢se, latinÂrÀk lassÃ forgadozÀsa!... holott a j¢rcemellü tutor m¢g a nyÀpic grÂflÀnyt is kirÀlykisasszonynak esm¢rte ¢s t a n g o - t a n g e r e - t e t ig i - t a c t u m pruszlikvÀgÀsÀn Ãgy-de-Ãgy leskeltekutakodta, hogy a vÀgy a plundrÀjÀt majd sz¢tvetette
a kÁvÀnkozÀstÂl
amikor az ostorhegyes k´rm´st kapott, ha a nemesÃrfit nosztalgiÀzÀson ¢rt¢k, a rÂkak¢pü libatolvaj deresre hÃzatÀsÀt penig a belsû erk¢lyzsalu alatt meglesnie az örnû delektÀbilis titkos privil¢giuma volt: szÀmolni, hogy hÀnyat ¡t a kasznÀr ¢s hÀnyat a hÀtt¢r rokokÂ homÀlyÀn a pendelÂra
Â, azok a boldog idûk, a soha-volt r¢gi sz¢p idûk,
amikor Ãgyan ¢lt¡nk, mint a mes¢ben Marci: h e v es e n! azok a mesesz¢p, mennyei messzes¢gben felt¡nd´klû, soha vissza nem t¢rû, bimbor iskÀtulyÀba csomagolt, aranypapÁrba g´ngy´lt, selyemarany szalaggal felpÀntlikÀzott r¢gi sz¢p idûk ä ä ä
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K¢pzelj¡k el, hogy azokat az orszÀgokat, amelyek a ma àNyugatnakÊ nevezett vilÀgot
alkotjÀk, holnapra termonukleÀris bombÀk elt¡ntetik a f´ld szÁn¢rûl. Csak Kelet-çzsia
¢s Afrika SzaharÀtÂl d¢lre esû r¢sze marad lakhatÂ, Àm ezeken a ter¡leteken a katasztrÂfa hatÀsÀra kÁm¢letlen ànyugatiatlanÁtÀsiÊ kampÀny veszi kezdet¢t. A kÁs¢rlet, hogy
az utolsÂ hÀrom ¢vszÀzadot kit´r´lj¢k az emberek eml¢kezet¢bûl, meglehetûs eredm¢nnyel jÀr. Ugyanakkor k¢pzelj¡k ehhez hozzÀ azt is, hogy a nagy ànyugatiatlanÁtÀsÊ
k´zepette n¢hÀnyan ä fûleg egyetemi emberek ä megprÂbÀlnak annyi nyugati eml¢ket ´sszegyüjteni a j´vû szÀmÀra, amennyit csak el tudnak rejteni: k´nyveket, k¢pes
ÃjsÀgokat, kisebb tÀrgyakat, reprodukciÂkat, mozifilmeket, videoszalagokat ¢s Ágy tovÀbb.
Most pedig k¢pzelj¡k el azt, hogy Ãgy 2500 tÀjÀn a katasztrÂfa eml¢ke mÀr elhalvÀnyul, a lepecs¢telt pinc¢k megnyÁlnak, ¢s a müv¢szek meg a tudÂsok elkezdenek
mes¢lni a NyugatrÂl. Sok t´rt¢net fog elhangozni, sokf¢le tanulsÀggal. Az egyik, mondjuk, az egyre kifinomultabb technikÀra ´sszpontosÁt, a mÀsik a müv¢szi formÀk fejlûd¢s¢re, megint mÀsik a szociÀlpolitika int¢zm¢nyrendszer¢re vagy ¢ppen a szexuÀlis
tabukra ä a t´rt¢netmondÂk t´bb tucat vez¢rfonal k´z´tt vÀlogathatnak. Az egyes t´rt¢netek relatÁv ¢rdekess¢g¢t ¢s hasznossÀgÀt annak alapjÀn Át¢lik meg, hogy mennyire
szolgÀljÀk a k¡l´nb´zû afrikai, illetve Àzsiai tÀrsadalmakat, melyekben elmes¢lik ûket.
Ha t´rt¢netesen filozÂfusok is vannak a t´rt¢netÁrÂk k´z´tt, k´nnyen elk¢pzelhetj¡k,
milyen vitÀkat vÀlt ki k´z´tt¡k, hogy mi volt àparadigmatikusanÊ nyugati, ¢s hogy mi
a Nyugat l¢nyege. Azt is el tudjuk k¢pzelni, hogy valakik megprÂbÀljÀk ´sszenyalÀbolni
a t´rt¢neteket, majd egyetlen t´rt¢nett¢ redukÀlni ûket ä a Nyugat egyetlen hiteles
t´rt¢net¢re, kiemelve az egyetlen igazi tanulsÀgot. A filozÂfusokat hajlamosnak tartjuk
az eff¢le prÂbÀlkozÀsokra, mivel akkor szoktuk a kultÃra valamelyik szelet¢t àfilozÂfiÀnakÊ nevezni, amikor az elbesz¢l¢s hely¢be az elm¢let l¢p, vagyis amikor esszencializmust ¢rz¢kel¡nk. Az esszencializmus szÀmos ter¡leten bizonyult hasznosnak ä kivÀltk¢pp a komplex mozgÀsok matematikai viszonyainak elegÀns leÁrÀsÀban, valamint
a zavarosnak lÀtszÂ makrostruktÃrÀk m´g´tti, tisztÀn Àttekinthetû mikrostruktÃrÀk
ÀbrÀzolÀsÀban. Az emberi viszonyokra ä t´rt¢nelemre, szociolÂgiÀra, antropolÂgiÀra
ä alkalmazott esszencializmust azonban egyre gyanakvÂbban fogadjuk. A t´rt¢nelmi
szabÀlyszerüs¢geknek ¢s a kultÃrÀk l¢nyeg¢nek szavakba ´nt¢s¢re ä vagyis az elbesz¢l¢snek az elm¢lettel valÂ helyettesÁt¢s¢re ä tett kÁs¢rletek, melyek azt tüzt¢k ki c¢lul,
hogy az ember jobban meg¢rtse sajÀt magÀt, rendre kudarcot vallottak. A kudarc felismer¢s¢ben annyira k¡l´nb´zû müvek segÁtettek, mint Karl Popper Hegelrûl ¢s
MarxrÂl szÂlÂ ÁrÀsai, Charles Taylornak a redukcionista tÀrsadalomtudomÀnyt vagy
Alastair MacIntyre-nak a hagyomÀny szerep¢t taglalÂ munkÀi.
BÀr egyre terjed a felismer¢s, hogy a term¢szettudomÀnyban oly eredm¢nyes
esszencializmus az erk´lcsi ¢s politikai gondolkodÀsban hasznavehetetlen, mi, nyugati
filozÂfusok tovÀbbra is elkeserÁtû m¢rt¢kben vagyunk hajlamosak az esszencializmus-
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ra, amikor kultÃrÀk k´z´tt v¢gz¡nk ´sszehasonlÁtÀst. Ennek egyik legkirÁvÂbb p¢ldÀja
az, amikor a àNyugatrÂlÊ nem mint egy napjainkban is tartÂ, izgalmas kalandrÂl besz¢l¡nk (melynek magunk is r¢sztvevûi vagyunk), hanem mint struktÃrÀrÂl, amelytûl
hÀtral¢phet¡nk, hogy megfelelû tÀvolsÀgrÂl vehess¡k szem¡gyre. Ez a hajlamunk
r¢szben oka, r¢szben az eredm¢nye Nietzsche ¢s Heidegger a mai nyugati ¢rtelmis¢gre gyakorolt nagy hatÀsÀnak. S ez a hajlam jÂl t¡kr´zi az eurÂpai ¢s az amerikai
¢rtelmis¢g tÀrsadalmi-politikai borÃlÀtÀsÀt, ami¢rt csendben le kellett mondaniuk a
szocializmusrÂl, mik´zben egy cs´ppet sem szeretik jobban a kapitalizmust ä szÂval
amiÂta Marx nem kÁnÀlja Nietzsche ¢s Heidegger alternatÁvÀjÀt. Ez a borÃlÀtÀs, amely
olykor àposztmodernnekÊ nevezi magÀt, ez hozta magÀval azt a meggyûzûd¢st, mely
szerint a k´zelmÃlt nyugati t´rt¢nelm¢t jellemzû vÀgy a nagyobb szabadsÀg ¢s egyenlûs¢g utÀn csak sÃlyos ´nÀmÁtÀs. A Nyugat l¢nyeg¢nek t´m´rÁt¢s¢re ¢s ´sszegz¢s¢re
irÀnyulÂ posztmodern kÁs¢rletek fokozottan csÀbÁtÂvÀ tett¢k a Nyugatnak mint eg¢sznek ´sszehasonlÁtÀsÀt a vilÀg t´bbi r¢sz¢vel mint mÀsik eg¢sszel. Az eff¢le ´sszehasonlÁtgatÀsokban aztÀn k´nnyen felbukkannak a àkeletiÊ vagy ànem nyugati tÁpusÃ gondolkodÀsmÂdÊ kifejez¢sek, hogy valami titokzatos, megvÀltÂ erût jel´ljenek, olyasmit,
amiben m¢g mindig lehet rem¢nykedni.
Nem hiszek a Nyugat l¢nyeg¢nek t´m´rÁt¢s¢ben, nem hiszek abban, hogy Ãgy lehetne bÀnni a Nyugattal, mint valami k¢sz, befejezett dologgal, amelyet a legnagyobb
lelki nyugalommal strukturÀlis elemz¢snek vethet¡nk alÀ. S fûk¢pp az ellen a tendencia ellen tiltakozom, amely k¢szp¢nznek veszi Heidegger k¢p¢t a NyugatrÂl. ögy lÀtom, egyre t´bben hajlamosak Heideggert a Nyugat v¢gsû ¡zenetek¢nt olvasni. Az
¡zenet nagyr¢szt arrÂl szÂl, hogy a Nyugat, Heidegger egyik kedvenc kifejez¢s¢vel
¢lve, àkimerÁtette lehetûs¢geitÊ. Heidegger valÂban a szÀzad egyik legnagyobb ´sszefoglalÂ elm¢je volt, de rendkÁv¡l sokoldalÃ tehets¢ge miatt ezt az ¡zenet¢t jÂval hitelesebbnek tartjÀk, mint amennyire szerintem meg¢rdemli. Ne feledj¡k, hogy Heidegger gondolkodÀsa, bÀrmilyen nagyszerü volt is, javar¢szt a filozÂfiÀra ¢s a lÁrai k´lt¢szetre korlÀtozÂdott; olyan szem¢lyek ÁrÀsaira, akiknek û maga a àGondolkodÂÊ, illetve a àK´ltûÊ cÁmet adomÀnyozta. Heidegger Ãgy v¢lte, hogy egy t´rt¢nelmi kor l¢nyeg¢nek f´ltÀrÀsÀhoz a kor jellegzetes filozÂfusÀnak müvein kereszt¡l vezet az Ãt,
Ãgy, hogy megfejtj¡k az illetû àl¢t¢rtelmez¢s¢tÊ. Szerinte a Nyugat t´rt¢net¢t Ãgy ¢rthetj¡k meg a legjobban, ha rÀlel¡nk az egymÀst k´vetû nagy filozÂfiai gondolkodÂk
müveit ´sszekapcsolÂ dialektikus fejlûd¢sre. Aki filozÂfiÀt tanÁt, az k¡l´n´sen fog¢kony Heidegger felfogÀsÀra a Nyugat t´rt¢net¢rûl ¢s kilÀtÀsairÂl. Ez a fajta ¢rz¢kenys¢g azonban csak szakmai Àrtalom, ami ellen k¡zdeni kell.
Heideggert mintegy ellensÃlyozandÂ ä ¢s egyÀltalÀn: ellentmondva a posztheideggeriÀnus gondolkodÀsnak, amely nem hajlandÂ a Nyugatot napjainkban is tartÂ, izgalmas kalandnak tekinteni ä, szeretn¢k elûhozakodni az ¢n anti-Heideggeremmel,
Charles Dickensszel. Ha a k¢pzeletben megmaradt afrikaiaknak ¢s Àzsiaiaknak a k¢t
szerzû k´z¡l csak egyik¡k müveit volna lehetûs¢g¡k megûrizni, ¢n messzemenûen Dickens k´nyveit tÀmogatnÀm. Mi¢rt? Dickens hozzÀsegÁten¢ ûket, hogy a Nyugat szÀmÀra fontos ä ¢s talÀn egyed¡l jellemzû ä megk´zelÁt¢si mÂdok eg¢sz rendszer¢t megismerhess¢k, rÀadÀsul Ãgy, ahogy arra se Heidegger, se mÀs filozÂfusok nem k¢pesek.
Dickens p¢ldÀja megtanÁtanÀ nekik, hogy a Nyugat kiemelkedû müfajak¢nt a reg¢nyrûl, jeles¡l az erk´lcsi tiltakozÀs reg¢ny¢rûl t´prengjenek, ne pedig a filozÂfiai ¢rtekez¢sekrûl. Erre a müfajra ´sszpontosÁtva felismern¢k, hogy nem a technika, hanem
a szabadsÀg ¢s az egyenlûs¢g rem¢nye a Nyugat legfontosabb ´r´ks¢ge. Ebbûl a szem-
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pontbÂl Nyugat ¢s Kelet k´lcs´nhatÀsÀnak kifejezûbb p¢ldÀja az, amikor a Tienanmen
t¢ri diÀkok f´lteszik Beethoven IX. SZIMFñNIç -jÀt, mint a d¢l-koreai ac¢lmüvek vagy
¢ppen a japÀn nyomatok hatÀsa az XIX. szÀzad eurÂpai festûire.1
A tovÀbbiakban hÀrom dologra k¢sz¡l´k ebben az ÁrÀsban. Elûsz´r bemutatom Heideggert, mint a nietzschei àaszketikus papÊ Ãjabb megtestesÁtûj¢t. MÀsodszor: ´sszefoglalom ¢s magyarÀzattal lÀtom el Milan Kundera gondolatait a reg¢nyrûl mint az
ontoteolÂgiai ¢rtekez¢s elleni lÀzadÀs eszk´z¢rûl s mint az aszketikus papok kulturÀlis
uralma elleni egyhÀzellenes reakciÂrÂl. Harmadszor: Dickensszel fogom igazolni
Kundera v¢leked¢s¢t, mely szerint a reg¢ny a demokrÀcia, valamint a szabadsÀg¢rt
¢s egyenlûs¢g¢rt vÁvott k¡zdelem legjellegzetesebb müfaja.
Heidegger k¢sei müvei az ¢n j´vûbeli afrikai ¢s Àzsiai filozÂfusaim k¢rd¢s¢re keresik
az egyetlen helyes vÀlaszt. Heidegger azt tanÀcsolnÀ nekik, hogy elûsz´r arra gondoljanak: mi semmisÁtette meg a Nyugatot (a technika), ¢s innen haladjanak visszafel¢.
EzutÀn egy kis szerencs¢vel ÃjraalkothatnÀk azt a t´rt¢netet, amelyet maga Heidegger
mondott el: àa L¢t t´rt¢net¢tÊ. Heidegger szÀmÀra a Nyugat a preszokratistÀkkal kezdûdik, azzal, mit û a àvalamiÊ ¢s az àazÊ sz¢tvÀlÀsÀnak nevez. A magÀban valÂ dolog,
valamint a dolog viszonya a t´bbi dologhoz l¢trehozza l¢nyeg ¢s v¢letlen, valÂsÀg ¢s
lÀtszat, objektÁv ¢s szubjektÁv, racionÀlis ¢s irracionÀlis, tudomÀnyos ¢s tudomÀnytalan
stb. kettûss¢g¢t ä mindegyik¡k megk¡l´nb´zteti a fokozÂdÂ hatalomvÀggyal jellemezhetû, illetve àa dolgok b¢k¢s folyÀsÀtÊ engedni k¢ptelen t´rt¢nelmi korokat. Ezt a t´rt¢nelmet ´sszegzi Heidegger Nietzsche die W¡ste w¤chst (terjed, nû a sivatag) kifejez¢s¢vel.2 Heidegger elûadÀsÀban a t´rt¢net az Àltala àa vilÀgk¢p korszakÀnakÊ nevezett korban ¢r a tetûpontjÀra, abban a korban, amelyben minden keretbe van foglalva, anyagivÀ van t¢ve ä akÀr a manipulÀciÂ, akÀr az eszt¢tikai ¢lvezet c¢ljÀbÂl. Ez a gigantizmus,
az eszt¢tikai-technikai ûr¡let kora. Ebben a korban az ember szÀz megatonnÀs bombÀkat k¢szÁt, kiirtja az ûserdûket, m¢g posztmodernebb müalkotÀsokat akar l¢trehozni
a tavalyiaknÀl, ¢s filozÂfusok szÀzait trombitÀlja ´ssze, hogy ´sszehasonlÁtsÀk a vilÀgk¢peiket. Heidegger ezeket a tev¢kenys¢geket egyetlen jelens¢g k¡l´nf¢le n¢zeteinek
tartja: szerinte a vilÀgk¢p korszakÀban bek´vetkezik a L¢t feled¢se, s az ember mÀr
nem is eml¢kszik arra, hogy az anyagi(as) kapcsolatokon kÁv¡l is l¢teznek dolgok.
Ez a lÀtÀsmÂd jÂ p¢ldÀja annak, amit Habermas a Heideggerre jellemzû àesszencialista absztrakciÂnakÊ nevez. 1935-ben Heidegger Ãgy v¢lte, hogy a sztÀlini SzovjetuniÂ
¢s Roosevelt AmerikÀja àmetafizikailag szÂlva egyformaÊ. 1945-ben a Holocaustot, illetve
a kisebbs¢gi n¢metek Kelet-EurÂpÀbÂl t´rt¢nû kitelepÁt¢s¢t ugyanazon jelens¢g k¢tf¢le megnyilvÀnulÀsÀnak tartotta. Habermast id¢zve àa L¢t filozÂfusÀnak nivellÀlÂ szeml¢lete m¢g a zsidÂk kiirtÀsÀt is k¢pes egy csomÂ mÀs esem¢nnyel egy szintre helyezniÊ.3 Heidegger
k¡l´nlegess¢ge, hogy fel¡lemelkedik azon az ig¢nyen, amely az emberi boldogsÀg relatÁv mennyis¢g¢nek kiszÀmolÀsÀt szeretn¢, s inkÀbb sz¢lesebb n¢zûpontot vÀlaszt. SzÀmÀra a sikeres ¢s a kudarcba fulladt t´rekv¢sek ä mondjuk Gandhi sikere ¢s Dub§ek
bukÀsa ä pusztÀn a felszÁnen okoznak zavart, elt¢r¢s¡k a l¢nyegtûl v¢letlenszerü, s csak
arra valÂk, hogy megzavarjÀk a t¢nyleges t´rt¢n¢sek meg¢rt¢s¢t.
Az, hogy Heidegger nem szentel k¡l´n´sebb figyelmet a Holocaustnak, jÂl mutatja
azt az igyekezetet, amikor valaki mindenÀron a Nyugat folyamatos t´rt¢net¢nek m¢ly¢re (vagy m´g¢) akar n¢zni, hogy rÀleljen a Nyugat l¢nyeg¢re ä tehÀt azt az igyekezetet, amely elvÀlasztja egymÀstÂl a filozÂfust ¢s a reg¢nyÁrÂt. Akit ez az igyekezet hajt,
az Ãgy mes¢li a t´rt¢netet, mintha ¢pp a lÀtszatokat takarÁtanÀ el az ÃtbÂl a valÂsÀg
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feltÀrÀsa ¢rdek¢ben. Az elbesz¢l¢s Heidegger szem¢ben mindig is mÀsodrangÃ ä csÀbÁtÂ, de vesz¢lyes ä müfaj volt. A L°T °S IDý elej¢n Heidegger Âvott attÂl, hogy az
ontolÂgiÀt ´sszekeverj¡k az àaff¢le mesemondÀssalÊ, mely utÂbbi a l¢tezûrûl mes¢l a l¢tezûknek.4 PÀlyÀja v¢g¢n Heidegger visszat¢rt korÀbbi n¢zet¢hez, mely szerint amit
û a àgondolkodÀs feladatÀnakÊ nevezett, azt a L¢t T´rt¢net¢nek elbesz¢l¢s¢vel is meg
lehet oldani, vagyis Ãgy, hogy elmes¢lj¡k, hogyan merÁtette ki lehetûs¢geit a metafizika ¢s a Nyugat. 1962-ben arra figyelmeztette sajÀt magÀt, hogy abba kell hagynia a
metafizikÀrÂl szÂlÂ t´rt¢netek elbesz¢l¢s¢t, ¢s a metafizikÀt magÀra kell hagynia, ha
valaha is teljesÁteni akarja az emlÁtett feladatot.5
BÀr Heidegger gyanakodva tekintett az epikÀra, ¢s inkÀbb a lÁrÀhoz vonzÂdott, leginkÀbb m¢gis a drÀmai mes¢k megalkotÀsakor volt elem¢ben. ögy lÀtom, ÁrÀsaiban a
legmaradandÂbb ¢s legeredetibb az, amikor a nyugati filozÂfiai sz´vegek kanonikus
sorozatÀban rÀbukkan az Ãjfajta dialektikus mintÀra. Azt hiszem, ehhez szÀmÀra a
megoldÀs kulcsa nem volt mÀs, mint Nietzsche magyarÀzata arrÂl, hogy amikor az
àaszketikus papokÊ megkÁs¢rtik a b´lcsess¢get, a kontemplÀciÂt ¢s a rendÁthetetlens¢get,
voltak¢ppen titkos ¢s s¢rtett hatalmi vÀgyukat ¢lik ki.6
Heidegger azonban Nietzsch¢n is tÃl akart tenni, akit û maga Ãgy olvasott, mint az
utolsÂ metafizikust. így szeretett volna megszabadulni attÂl a s¢rtûd´tts¢gtûl, amely
akarata ellen¢re is oly feltünû volt Nietzsch¢ben. Heidegger Ãgy k¢pzelte, hogy ha
valÂban siker¡l megszabadulnia ettûl a s¢rtûd´tts¢gtûl, valamint az uralkodÀsi k¢nyszertûl, akkor v¢g¡l meg fog tudni szabadulni a NyugattÂl is, s k¢pes lesz ä ahogy û
mondta H´lderlin szavaival ä àÃj dalt ¢nekelniÊ. ögy gondolta, ha felismeri a hatalomvÀgy utolsÂ maszkjÀt, meg is szabadulhat ettûl a vÀgytÂl. ögy gondolta, hogy ha ä a
metafizikÀt magÀra hagyva ä a L¢t T´rt¢net¢nek àaff¢le mesemondÀsaÊ helyett àaz Ereignistûl [azaz az esem¢nytûl, a t´rt¢n¢stûl] kezdi a gondolkodÀstÊ, akkor k¢pes lesz az epikÀbÂl a lÁrÀra vÀltani, a Nyugat helyett valami Eg¢szen MÀs fel¢ fordulni.
Az ¢n olvasatom szerint azonban maga Heidegger is csak egy Ãjabb àaszketikus papÊ
volt (a kifejez¢s nietzschei ¢rtelm¢ben). T´rekv¢se, hogy t´m´rÁtve ´sszegezze, mi is
a Nyugat, ¢s sajÀt magÀt bizonyos tÀvolsÀgban tartsa tûle, nem volt t´bb, mint az erû
Ãjabb jÀt¢ka. Heidegger ÀllandÂan tudatÀban is volt annak, mif¢le vesz¢lyeket rejteget
ez a jÀt¢k, de az ÀllandÂ vesz¢lytudat m¢g nem biztosÁt¢k arra, hogy valÂban megÃsszuk a vesz¢lyes helyzetet. Heidegger ä megint csak az ¢n olvasatom szerint ä ugyanÃgy jÀr el, mint PlatÂn, amikor megteremtette azt az ¢rz¢kek feletti vilÀgot, ahonnan
Ath¢n szeml¢lhetû, vagy mint Augustinus, amikor elk¢pzelte Isten VÀrosÀt, hogy onnan a s´t¢t k´z¢pkort vegye szem¡gyre. AzÀltal, hogy Heidegger megteremti a sajÀt
gondolkodÀsÀnak k¡l´n hely¢t, a sajÀt t´rt¢net¢t pedig az egyetlen ¢rdemleges t´rt¢netnek ÀllÁtja be, magukra hagyja embertÀrsait a k¡zdelmeikben, ¢s sajÀt magÀra
osztja a korszak megmentûj¢nek szerep¢t ä ¢ppen a cselekv¢stûl valÂ elzÀrkÂzÀsa r¢v¢n. Hegel mÂdjÀra Heidegger is historizÀlja a platÂni n¢gyszeresen megosztott vonalat, a fej¢rûl a talpÀra ÀllÁtva azt. A k¢pek hasonmÀsainak platÂni fel¡lrûl valÂ szeml¢lete megvan Heideggern¢l is ä s ez a metafizikÀn tÃlrÂl szeml¢lt Nyugat. MÁg PlatÂn
lefel¢ pillant, Heidegger visszafel¢. Ek´zben azonban mindketten azt rem¢lik, hogy
tÀvol ¢s tisztÀn tudjÀk tartani magukat attÂl, amit szeml¢lnek.
E rem¢ny vezeti el mindkettûj¡ket ahhoz a gondolathoz, hogy kell l¢teznie valamif¢le tisztÁtÂ aszk¢zisnek, amely majd k¢pess¢ teszi ûket arra, hogy kapcsolatba l¢pjenek az Eg¢szen MÀssal ä hogy Àtitassa ûket a JÂ FormÀja, p¢ldÀul a NyitottsÀg a L¢tre.
Ez a gondolat persze fontos r¢sze a nyugati hagyomÀnynak, s Keleten megvannak a
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k¢zenfekvû analÂgiÀs megfelelûi (esetleg forrÀsai). Ez az oka, hogy Heidegger lett az
a XX. szÀzadi gondolkodÂ, akit a leggyakrabban àÀllÁtanak pÀrbesz¢dbeÊ a keleti filozÂfiÀval.7 Egyes heideggeri motÁvumokat ä mint a l¢tezûk ¢s l¢tezûk k´z´tti viszonyok
negligÀlÀsÀnak sz¡ks¢gess¢ge, a menekv¢s a sürü elfoglaltsÀgtÂl vagy ¢ppen az egyszerüs¢g nagyszerüs¢g¢re valÂ ¢rz¢kenys¢g ä Keleten is k´nnyü megtalÀlni.
A nyugati gondolkodÀsnak azonban mÀs elemei is vannak ä azok, amelyeket Heidegger megvetett, s amelyek sokkal nehezebben folytathatnak pÀrbesz¢det bÀrmif¢le
keleti gondolattal. K¡l´n´sk¢ppen ilyen ä amint arra nemsokÀra r¢szletesen is rÀt¢rek
ä a reg¢ny: az aszketikus papoknak cÁmzett rabelais-i vÀlasz. Amennyiben tehÀt mi,
filozÂfusok, megel¢gsz¡nk PlatÂn ¢s a Kelet, illetve Heidegger ¢s a Kelet pÀrbesz¢d¢vel, akkor elmondhatjuk magunkrÂl, hogy a kultÃrÀk k´z´tti ´sszehasonlÁtÂ tev¢kenys¢g k´nnyebb ÃtjÀt vÀlasztottuk. Amennyiben azonban a filozÂfiÀra ´sszpontosÁtunk,
kider¡lhet, hogy valÂjÀban egyetlen emberi fajtÀra ´sszpontosÁtjuk a figyelm¡nket,
m¢ghozzÀ olyan fajtÀra, amelyik jÂzan szÀmÁtÀs szerint bÀrmely kultÃrÀban felbukkanhat: û az aszketikus pap. Vagyis az a szem¢ly, aki azÀltal akar elk¡l´n¡lni embertÀrsaitÂl, hogy kapcsolatba l¢p ä ahogy û mondja ä àvalÂdi ¢nj¢velÊ vagy a àL¢ttelÊ vagy
a àBrahmÀvalÊ vagy a àSemmivelÊ.
Valamennyi¡nkben, akik filozÂfusok vagyunk, van egy kicsi az aszketikus papbÂl.
Mindegyik¡nk a l¢nyeg utÀn ÀcsingÂzik, ¢s inkÀbb az elm¢let, semmint az elbesz¢l¢s
fel¢ hajlunk. Ha nem Ágy volna, valÂszÁnüleg mÀs hivatÀst vÀlasztottunk volna. Ez¢rt
aztÀn nem Àrt vigyÀznunk: nehogy hajlamunk arra a felt¢telez¢sre csÀbÁtson, hogy
mÀs kultÃrÀkban csak a szÀnk Áz¢nek megfelelût, csak a mi¢nkhez hasonlÂ Ázl¢süt tartsuk megbÁzhatÂ adatforrÀsnak. Ne feledj¡k, hogy az ´sszehasonlÁtÂ filozÂfia nem a kultÃrak´zi ´sszehasonlÁtÀshoz vezetû kirÀlyi Ãt, sût egyenesen t¢vÃtra vezethet az effajta
´sszehasonlÁtÀsban. Hiszen az is kider¡lhet, hogy csupÀn egyetlen, kultÃrÀkon ÀtnyÃlÂ tÁpus adaptÀciÂs vÀltozatait hasonlÁtgattuk ´ssze k¡l´nb´zû k´rnyezetekben.
Akik megtestesÁtik ezt a tÁpust, mindig megprÂbÀlnak megszabadulni sajÀt t´rzs¡k
nyelv¢tûl. Az aszketikus pap ezt a nyelvet nyÃlÂsnak talÀlja, a szÂ sartre-i ¢rtelm¢ben.
A pap arra t´rekszik, hogy tÃljusson azon vagy megszabaduljon attÂl, ami a nyelvben
felhasznÀlhatÂ. C¢lja mindig az, ami szÂval ki nem fejezhetû. Amennyiben rÀk¢nyszer¡l a nyelv hasznÀlatÀra, olyan nyelvet akar, amely a t´rzsin¢l tisztÀbb jelent¢st ad a
szavaknak, vagy m¢g inkÀbb olyat, amely t´k¢letesen elszakadt a t´rzs gyakorlatÀtÂl,
amelynek semmi k´ze sincs aff¢le f´ldh´zragadt dolgokhoz, mint amilyen az ´r´m
keres¢se vagy a fÀjdalom elker¡l¢se. Csakis az ilyen szem¢ly k¢pes csatlakozni Nietzsche ¢s Heidegger megvet¢s¢hez az àutolsÂ emberekÊ irÀnt (Nietzsche kifejez¢se). Csakis
az ilyen szem¢ly lÀtja tisztÀn az ¢rtelm¢t Heidegger len¢zû megjegyz¢s¢nek, mely szerint a legsÃlyosabb csapÀs ä a sivatag kiterjed¢se, vagyis a L¢t feled¢se ä azzal jÀrhat,
hogy àminden embernek stabil ¢letszÁnvonala lesz, ¢s mindenkinek ugyanazon boldog Àllapot
jut osztÀlyr¢sz¡lÊ.8 Az aszketikus papoknak nincs t¡relm¡k olyan emberekkel vacakolni,
akik azt hiszik, hogy a puszta boldogsÀg vagy a szenved¢s cs´kken¢se kÀrpÂtolhat a
Seinsvergessenheit¢rt, a L¢t feled¢s¢¢rt.
Nietzsche àaszketikus papÊ fogalmÀt szÀnd¢kosan hasznÀlom rosszallÂ ¢s nemileg
egyoldalÃ ¢rtelemben. Voltak¢pp egy falloszcentrikus megszÀllott arck¢p¢t vÀzolom
fel, akinek a nûi nemhez valÂ viszonya igencsak eml¢keztet SzÂkrat¢sz inger¡lten hÀrÁtÂ gesztusÀra, amikor megk¢rdezt¢k tûle, vajon a hajnak ¢s a sÀrnak is van-e FormÀja. Az ilyen emberben megvan Nietzsche folyton feltÀmadÂ vÀgya a mindenek f´l´tt
ÀllÂ tisztasÀg utÀn, ¢s megvan benne Heidegger sz¡ntelen¡l ism¢telgetett vÀgya az
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egyszerüs¢g utÀn. Feltehetûleg ugyanÃgy viszonyul a nemis¢ghez, mint a gazdasÀgi
eszmecser¢khez, vagyis nagyon zür´snek talÀlja. Enn¢lfogva hajlik arra, hogy a nûket
hagyomÀnyos, alÀrendelt szerep¡kben hagyja meg, lÀtÂ- ¢s gondolati tÀvolsÀgon kÁv¡l, ¢s arra, hogy olyan kasztrendszert pÀrtoljon, amely a sürün feredûzû f¢rfias harcosokat t´bbre tartja a bazÀr hÂnaljszagÃ kalmÀrainÀl. A harcost persze megelûzi a
pap, aki m¢g t´bbsz´r mosakszik ¢s m¢g f¢rfiasabb. M¢g f¢rfiasabb, hiszen nem a hÃs
szerinti fallosz szÀmÁt, hanem az anyagtalan ä az anyagtalan, amely k´nnyed¢n Àthatol
a k¢pek hasonmÀsainak fÀtyolÀn, ¢s az igazi valÂsÀggal l¢p kapcsolatba, ¢s Ãgy ¢r el a
f¢nyhez az alagÃt v¢g¢n, ahogyan egy k´z´ns¢ges harcos sose lenne k¢pes rÀ.
Rabelais, Nietzsche, Freud ¢s Derrida seg¢dlet¢vel k´nnyü gÃnyt üzni a kimondhatatlansÀg, anyagtalansÀg ¢s tisztasÀg utÀn sÂvÀrgÂ figurÀkbÂl. Amikor azonban igazsÀgot akarunk szolgÀltatni nekik, nem szabad megfeledkezn¡nk arrÂl, hogy az aszketikus papok roppant hasznos emberek. Amint azt maga Nietzsche is elismerte: àeltekintve az aszk¢taeszm¢nytûl: az embernek, az Àllat-embernek eddig semmi ¢rtelme sem voltÊ.9
ValÂszÁnütlen, hogy akÀr Nyugaton, akÀr Keleten l¢trej´tt volna a magas kultÃra, ha
nem lett volna mindk¢t tÀjon olyan sok aszketikus pap. Ugyanis a t´rzsitûl elt¢rû nyelv
keres¢se azt jelenti, hogy a t´rzs k¢sûbbi nemzed¢keinek nyelve majd gazdagabbÀ vÀlik. Min¢l aszketikusabb papokat engedhet meg magÀnak egy tÀrsadalom, annÀl t´bb
f´l´s ¢rt¢kkel fantÀziÀlhatnak e papok, s annÀl gazdagabbÀ ¢s sokszÁnübb¢ vÀlhat a
tÀrsadalom nyelve ¢s tervei. Az egy¢ni tisztulÀsi tervek mell¢kterm¢keinek hallatlanul
komoly tÀrsadalmi hasznuk van. Az aszketikus papok k´zvetlen tÀrsasÀga csak ritkÀn
¢lvezetes, ¢s a legt´bbsz´r semmi hasznuk sincs, ha az embert ¢ppen a boldogsÀg ¢rdekli, azonban hosszÃ ideje ûk a nyelvi ÃjdonsÀgok l¢trehozÂi, aminek r¢v¢n egy kultÃra j´vûje ¢rdekesen k¡l´nb´zik a mÃltjÀtÂl. E papok tett¢k lehetûv¢, hogy egyes
kultÃrÀk megÃjÁtsÀk magukat, hogy kit´rjenek a hagyomÀnybÂl a korÀbban elk¢pzelhetetlen j´vû fel¢.
írÀsom c¢lja azonban nem az, hogy v¢gsû, igazsÀgos Át¢letet mondjon az aszketikus
papokrÂl ÀltalÀban ¢s Heideggerrûl k¡l´n´sen. InkÀbb meg akarom mutatni az ellent¢tet az aszketikus pap Ázl¢se (elm¢letis¢g, egyszerüs¢g, szerkezet, elvonatkoztatÀs,
l¢nyeg) ¢s a reg¢nyÁrÂ hajlamai (elbesz¢l¢s, r¢szletez¢s, sokszÁnüs¢g, v¢letlenszerüs¢g)
k´z´tt. MostantÂl szentbesz¢dem az itt k´vetkezû evang¢liumi ig¢t magyarÀzza (Kundera: A REG°NY MþV°SZETE): àA reg¢ny b´lcsess¢ge nem azonos a filozÂfia b´lcsess¢g¢vel. A
reg¢ny nem az elm¢let, hanem a humor szellem¢bûl sz¡letett. EurÂpa egyik nagy kudarca, hogy
sohasem ¢rtette meg a legeurÂpaibb müv¢szetet ä a reg¢nyt; sem szellem¢t, sem roppant ismereteit
¢s felfedez¢seit, sem t´rt¢net¢nek autonÂmiÀjÀt nem ¢rtette meg. Az Isten nevet¢se Àltal ihletett
müv¢szet semmivel sem tartozik az ideolÂgiai bizonyossÀgoknak, hanem perel vel¡k. AkÀrcsak
P¢nelop¢, ¢jjel felfejti a kÀrpitot, amit a teolÂgusok, filozÂfusok, tudÂsok elûzû nap szûttek. Nem
¢rzem magam illet¢kesnek arra, hogy vitÀba szÀlljak azokkal, akik Voltaire-t teszik felelûss¢ a
Gulag¢rt. De arra illet¢kesnek tartom magam, hogy azt mondjam: a XVIII. szÀzad nemcsak
Rousseau, Voltaire, Holbach szÀzada, hanem (¢s talÀn mindenekelûtt!) Fielding, Sterne, Goethe,
Laclos szÀzada is.Ê10
Az elsû tanulsÀg, amelyet ebbûl az id¢zetbûl levonhatunk, hogy mÀs kultÃrÀk szemrev¢telez¢sekor nagyon kell vigyÀznunk az Ãj müfajok felbukkanÀsÀra ä azon müfajok
eset¢n, melyek az ember h¢tk´znapi ¡gyei ÀtteoretizÀlÀsÀnak hatÀsÀra, illetve annak
alternatÁvÀjak¢nt j´ttek l¢tre. °rdekesebb ¢s t´bb gyakorlati haszonnal kecsegtetû KeletäNyugat ´sszehasonlÁtÀst tehet¡nk, ha egymÀs elm¢leti hagyomÀnyainak pÀrbesz¢-
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dei mell¢ ellenelm¢leteink pÀrbesz¢deit is odaÀllÁtjuk. K¡l´n´sen sokat segÁtene nek¡nk, nyugati filozÂfusoknak a keleti tÀj¢kozÂdÀsban, ha tudomÀst szerezn¢nk olyan
keleti kulturÀlis hagyomÀnyokrÂl, amelyek nevets¢gess¢ tett¢k a keleti filozÂfiÀt. Nem
az atelier komikumra gondolok (ahogyan p¢ldÀul PlatÂn gÃnyolja PrÂtagorÀszt,
Hume a term¢szetes teolÂgiÀt, Kierkegaard Hegelt vagy Derrida Heideggert), hanem
arra, amikor olyan emberek teszik nevets¢gess¢ a filozÂfiÀt, akik igyekezet¡k ellen¢re
sem k¢pesek k´vetni valamely filozofikus gondolatmenetet, illetve akik meg se prÂbÀlnak egy gondolatmenettel l¢p¢st tartani. Nemcsak a japÀn Heideggerekre, indiai
PlatÂnokra, kÁnai Hume-okra kell odafigyeln¡nk, hanem a kÁnai Sterne-´kre ¢s indon¢z Rabelais-kra is. Ahhoz nem vagyok el¢g müvelt, hogy megmondjam, valÂban
l¢teznek-e az utÂbbiak, mindazonÀltal rem¢lem ¢s erûsen hiszem, hogy l¢teznek. Valahol Keleten bizonyÀra ¢ltek olyan emberek, akik ¢lvezettel fejtett¢k fel a kÀrpitot,
amit a szentek ¢s a b´lcsek szûttek.
A kÀrpit felfejt¢s¢nek sz¡ks¢gess¢g¢t a k´zn¢p bosszÃjÀnak is tekinthetj¡k, ami¢rt
a papok k´z´mb´sek maradtak a lehetû legt´bb ember lehetû legnagyobb boldogsÀga
irÀnt. JÂl mutatja e k´z´nyt az, amikor Horkheimer ¢s Adorno Ãgy keresik a felvilÀgosodÀs dialektikÀjÀt, hogy a CANDIDE -ot ugyanabba a rendszerbe ÀgyazhassÀk be,
mint Auschwitzot, amikor hagyjÀk, hogy az e rendszerben valÂ elm¢ly¡l¢s meggyûzze
ûket: a felvilÀgosodÀs rem¢nyei hiÀbavalÂnak bizonyultak. De jÂl mutatja az is, amikor
Heidegger elmismÀsolja a k¡l´nbs¢get az autÂgyÀrak ¢s a halÀltÀborok k´z´tt. Mi,
filozÂfusok nem csupÀn olyan dialektikus mintÀkat akarunk lÀtni, amelyek a k´zn¢p
szÀmÀra lÀthatatlanok maradnak, hanem ahhoz is ragaszkodunk, hogy ezek a mintÀk
adjÀk a vilÀgt´rt¢nelmi drÀmÀk kulcsÀt. Aszk¢zis ide vagy oda, sajÀt magunkat akarjuk
lÀtni, ¢s olyanokat, akik hasonlÁtanak rÀnk, amint valamif¢le, a magÀnterm¢szetün¢l
magasabb rendü dologgal foglalkozunk. MagÀnterm¢szetü mÀniÀinkat, a tisztasÀgrÂl, Ãjszerüs¢grûl ¢s autonÂmiÀrÂl alkotott magÀnfantÀziÀinkat valami nÀlunk nagyobbal akarjuk ´sszef¡gg¢sbe hozni, valami kauzÀlis hatalommal, valami rejtett, a
dolgok m¢ly¢n megbÃvÂ jelens¢ggel, ami titokban irÀnyÁtja az emberis¢g ¡gyeinek
alakulÀsÀt.11
Kundera szempontjÀbÂl az emberis¢g dolgainak esszencialista megk´zelÁt¢se ä
ahogy a filozÂfusok teszik ä, illetve az û t´rekv¢se, hogy a szeml¢lûd¢st, a dialektikÀt
¢s a v¢gzetet a kalanddal, az elbesz¢l¢ssel ¢s a v¢letlennel helyettesÁtse, nem mÀs, mint
erûsen burkolt kimondÀsa annak: ami az ¢n szememben fontos, az t´bbet nyom a latban, mint az, ami szerinted fontos, ¢s feljogosÁt engem arra, hogy f¡ty¡ljek rÀ, mi fontos neked ä ugyanis ¢n kapcsolatban vagyok valamivel (a valÂsÀggal), amivel te nem.
A reg¢nyÁrÂ erre azt veti oda: nevets¢ges azt hinni, hogy az egyik ember erûsebb kapcsolatban lehet bÀrmilyen nem emberi jelens¢ggel, mint a mÀsik. Nevets¢ges, hogy
valaki, aki a szavakkal kimondhatatlan MÀst hajszolja, emiatt ne vegye ¢szre, hogy a
t´bbi ember mif¢le, az ´v¢tûl igencsak elt¢rû c¢lokat kerget. Nevets¢ges dolog azt k¢pzelni, hogy a boldogsÀg kerget¢s¢t bÀrki meghaladhatnÀ, vagy azt, hogy bÀrmif¢le elm¢let t´bb lehetne, mint a boldogsÀg keres¢s¢nek eszk´ze, s hogy l¢tezik egy IgazsÀg
nevü valami, amely fel¡lmÃlja a k¢jt ¢s a kÁnt. A reg¢nyÁrÂ olyannak lÀt benn¡nket,
filozÂfusokat, amilyennek Voltaire lÀtta Leibnizet vagy Swift a laputai tudÂsokat vagy
Orwell a marxista teoretikusokat ä tehÀt nevets¢ges alakoknak. S az¢rt vagyunk nevets¢gesek, mert megakadÀlyozzuk sajÀt magunkat abban, hogy meglÀssuk, amit mindenki mÀs jÂl lÀt ä p¢ldÀul a szenved¢s n´veked¢s¢t ¢s cs´kken¢s¢t ä, miutÀn meggyûzt¡k magunkat arrÂl, hogy ezek a dolgok àcsupÀn lÀtszatokÊ.
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A reg¢nyÁrÂ a lÀtszatävalÂsÀg megk¡l´nb´ztet¢s helyett t´bbf¢le n¢zûpontbÂl, sokf¢lek¢ppen leÁrva mutatja be ugyanazokat az esem¢nyeket; ¢s ¢ppen azt talÀlja roppant nevets¢gesnek, ha valaki megprÂbÀl egyetlen leÁrÀst kit¡ntetni, s ezzel takarÂzik,
ami¢rt a t´bbirûl tudomÀst se vesz. A reg¢nyÁrÂ szem¢ben nem az a hûsies teljesÁtm¢ny,
amikor siker¡l egy kiv¢tel¢vel az ´sszes lehets¢ges leÁrÀst szilÀrdan visszautasÁtani, hanem az, ha k¢pesek vagyunk ide-oda mozogni k´z´tt¡k. LegalÀbbis Ágy ¢rtelmezem
Kundera sz´veg¢t: àDe az ember ¢ppen hogy akkor lesz egy¢nn¢, amikor elveszÁti bizonyossÀgÀt
az igazsÀgban ¢s a t´bbiek egy´ntetü egyet¢rt¢s¢t. A reg¢ny az egy¢nek k¢pzeletbeli mennyorszÀga.
Az a birodalom, ahol senki sincs birtokÀban az igazsÀgnak, sem Anna, sem Karenin, de ahol
mindenkinek joga van hozzÀ, hogy meg¢rts¢k, AnnÀnak is, Kareninnek is.Ê12
Kundera itt a reg¢ny szÂt a demokratikus utÂpia szinonimÀjak¢nt hasznÀlja ä olyan
elk¢pzelt, j´vûbeli tÀrsadalomban, ahol m¢g ÀlmÀban se hiszi senki, hogy Isten vagy
az IgazsÀg vagy a Dolgok Term¢szete az û oldalÀn Àll. Ebben a tÀrsadalomban m¢g
csak nem is Àlmodna senki olyat, hogy bÀrmi valÂdibb lehet a k¢jn¢l ¢s a kÁnnÀl, vagy
hogy van egy rÀnk rÂtt k´teless¢g, amely erûsebb, mint a boldogsÀg keres¢se. A demokratikus utÂpia k´z´ss¢g¢ben a t¡relem ¢s a kÁvÀncsisÀg a legfûbb szellemi er¢ny,
nem pedig az igazsÀg keres¢se. E tÀrsadalomban m¢g halvÀny hasonmÀsa sem l¢tezik
az ÀllamvallÀsnak vagy az Àllami filozÂfiÀnak. A filozÂfiÀbÂl mind´ssze John Stuart Mill
A SZABADSçGRñL cÁmü ¢rtekez¢s¢nek, illetve egy rabelais-i karnevÀlnak a maximÀja
marad meg, amely szerint bÀrki bÀrmit megtehet, ami nem okoz kÀrt mÀsnak. Ahogy
Kundera mondja: àAz egyetlen IgazsÀg vilÀgÀt ¢s a reg¢ny relatÁv, k¢t¢rtelmü vilÀgÀt eg¢szen
mÀs anyagbÂl gyÃrtÀk.Ê
Ha akarjuk, Ãgy is tekinthetj¡k KunderÀt ¢s Heideggert, mint akik megprÂbÀljÀk
legyûzni a k´z´s ellens¢get: a nyugati metafizika hagyomÀnyÀt, amely tulajdonk¢ppen
az Egyetlen Igaz LeÁrÀs hÁve, hogy bemutathassa a lÀtszatok sokf¢les¢ge m´g´tti szerkezetet. A hagyomÀny alternatÁvÀjak¢nt azonban felett¢bb k¡l´nb´zû megoldÀsokat
ajÀnlanak. Heidegger szÀmÀra a metafizika ellent¢te a NyitottsÀg a L¢tre, s ez szerinte
a legegyszerübben a technika korszaka elûtti, vÀltozatlan szokÀsrendszerü parasztk´z´ss¢gekben valÂsulhat meg. Heidegger pasztorÀlis utÂpiÀjÀnak szÁnhelye a hegyek
k´z´tti, ritkÀn lakott v´lgy, ahol az ¢letformÀt az ûsi àn¢gyess¢ghezÊ, a f´ldh´z, az ¢ghez, az emberhez ¢s az istenekhez valÂ viszony hatÀrozza meg. Kundera dickensi utÂpiÀjÀban ott l¡ktet az ¢let, egy sereg k¡l´nc leli ´r´m¢t egymÀs vesszûparipÀiban, ¢s
ä ahelyett, hogy az ûsidûk miatt izgatnÀk magukat ä az Ãjra vannak ki¢hezve. Min¢l
n¢pesebb, vegyesebb ´sszet¢telü ¢s ricsajozÂbb a t´meg, annÀl jobb. Heidegger szerint
az uralomvÀgy legyûz¢s¢hez hÀtra kell l¢pn¡nk, hogy bizonyos tÀvolsÀgbÂl szeml¢lhess¡k a Nyugatot ¢s hatalmi harcainak t´rt¢net¢t, ahogyan a hindu b´lcs tekint
messzirûl az ¢letker¢kre. Kundera szerint ezzel szemben az uralomvÀgy lek¡zd¢s¢hez
fel kell ismern¡nk, hogy mindig mindenkiben megvan (¢s meglesz) ez a vÀgy, viszont
le kell sz´gezn¡nk, hogy senkinek sincs hozzÀ t´bb vagy kevesebb joga, mint mÀsnak.
Senki sem k¢pviseli az igazsÀgot, sem a L¢t¢t, sem a GondolkodÀs¢t. Senki sem k¢pvisel semmif¢le MÀst vagy Magasabb Rendüt. Mindannyian sajÀt magunk¢rt Àllunk
helyt, mint egyenjogÃ lakÂi az egy¢nek paradicsomÀnak, ahol mindenkinek joga van
hozzÀ, hogy meg¢rts¢k, de senkinek sincs joga, hogy uralkodj¢k.
Kundera Ágy foglalja ´ssze az aszketikus papokhoz füzûdû n¢zeteit: àAz ember olyan
vilÀgra vÀgyik, ahol a jÂ ¢s a rossz vilÀgosan megk¡l´nb´ztethetû, mert vele sz¡letett a csillapÁthatatlan ig¢ny, hogy mielûtt meg¢rtene, Át¢lkezz¢k. Erre a vÀgyra ¢p¡lnek a vallÀsok ¢s az ideolÂgiÀk. Megk´vetelik, hogy valakinek igaza legyen; vagy Anna Karenina egy korlÀtolt zsarnok
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Àldozata, vagy Karenin az Àldozata egy erk´lcstelen nûnek; vagy az igazsÀgtalan t´rv¢nysz¢k
Át¢li el az Àrtatlan K.-t, vagy az isteni igazsÀg rejtûzik a t´rv¢nysz¢k m´g´tt, s K. bün´s. Ebben
a Ïvagy-vagyÎ-ban nyilatkozik meg az, hogy k¢ptelenek elviselni az emberi dolgok l¢nyegi viszonylagossÀgÀt, k¢ptelenek szemben¢zni a Legfelsû BÁrÂ hiÀnyÀval.Ê13
Egy r´vid utalÀsban Kundera udvariasan Ãgy ¢rtelmezi Heidegger àa L¢t feled¢seÊ
kifejez¢s¢t, hogy az tulajdonk¢ppen az emberi dolgok l¢nyegi viszonylagossÀgÀnak a
feled¢s¢t jelenti.14 De ez Ágy tÃl udvarias megfogalmazÀs. Heidegger soha, m¢g korai
àpragmatistaÊ idûszakÀban15 sem hitt a l¢nyegi viszonylagossÀgban (a kifejez¢s kunderai ¢rtelm¢ben). Heidegger müfaja azonban ä mint mÀr emlÁtettem ä a lÁra, hûse
H´lderlin, ¢s nem Rabelais vagy Cervantes. Heidegger szÀmÀra a t´bbi ember csak a
GondolkodÂ ¢s a K´ltû kedv¢¢rt l¢tezik. Ahol van GondolkodÂ vagy K´ltû, ott megvan
az emberi ¢let l¢tjogosultsÀga, mert azt a helyet valami Eg¢szen MÀs ¢rinti meg, ¢s ott
valami Eg¢szen MÀst lehet meg¢rinteni. Ahol meg se GondolkodÂ, se K´ltû, az a tÀj
term¢ketlen.
MÁg Heidegger szÀmÀra bizonyos emberek ¢let¢nek bizonyos pillanatai megvÀltjÀk
a t´rt¢nelmet, ¢s magukba sürÁtik a mÃltat, KunderÀnak a l¢nyeg az, hogy a t´rt¢nelem ne Àlljon meg egy percre sem, ¢s hogy az ember bel¢vesse magÀt. De az utÂbbi
mozdulat nem az, amit az ideologikus forradalmÀr javasol; nem a HagyomÀny helyettesÁt¢se az °sszel vagy a T¢ved¢s¢ az IgazsÀggal. Kundera szerint ha kÁvÀncsiak vagyunk rÀ, mi nem valÂsult meg a felvilÀgosodÀs sz¢p rem¢nyeibûl, inkÀbb Flauberthez forduljunk, semmint Horkheimerhez vagy AdornÂhoz: àFlaubert a butasÀgot fedezte
fel. Ki merem mondani, hogy ez a legnagyobb felfedez¢se annak a szÀzadnak, mely oly b¡szke
volt tudomÀnyos szellem¢re. Persze Flaubert elûtt is tudtak a butasÀg l¢tez¢s¢rûl, de n¢mileg mÀsk¢pp ¢rtelmezt¢k; egyszerüen az ismeretek hiÀnyÀnak, a nevel¢s Àltal pÂtolhatÂ fogyat¢kossÀgnak
tartottÀk. Flaubert-nek a butasÀgrÂl valÂ lÀtomÀsÀban az a legmegh´kkentûbb, a legbotrÀnyosabb, hogy az ostobasÀg korÀntsem eny¢szik el a tudomÀny, a technika, a haladÀs, a moderns¢g
hatÀsÀra, ¢pp ellenkezûleg, maga is egy¡tt halad a haladÀssal!Ê16
Ha jÂl ¢rtem, Kundera azt mondja, a felvilÀgosodÀs t¢vedett, amikor egy butasÀgtÂl
mentes kor elj´vetel¢ben rem¢nykedett. Ehelyett inkÀbb abban kell bÁzni, hogy elj´n
egy kor, amelyben a butasÀg uralkodÂ vÀltozatai kevesebb sz¡ks¢gtelen fÀjdalmat fognak okozni, mint ma a mi butasÀgunk vÀltozatai. Minden kornak megvan a maga dicsûs¢ge ¢s a maga butasÀga. A reg¢nyÁrÂ feladata, hogy mindkettûrûl friss beszÀmolÂt
adjon. Mivel a Legfelsû BÁrÂ ¢s az Egyetlen Hiteles LeÁrÀs nem l¢tezik, mivel nem lehet
elmenek¡lni az Eg¢szen MÀsba, a reg¢nyÁrÂ¢ a lehetû legfontosabb hivatÀs. De ezt a
hivatÀst csak akkor lehet jÂl bet´lteni, ha olyasvalaki szÀnja rÀ magÀt teljes lelkesed¢ssel, akit nem zavarnak t´rt¢netietlen keretben zajlÂ t´rt¢nelemrûl szûtt Àlmok; aki
nem hisz az ÀltalÀnos emberi term¢szetben, amelyre hivatkozva a t´rt¢nelmet meg
lehet magyarÀzni, ¢s aki nem lÀt maga elûtt egy tÀvoli, isteni esem¢nyt, ahovÀ a t´rt¢nelem sz¡ks¢gk¢ppen tart. Akkor ¢rt¢kelj¡k sÃlyÀnak megfelelûen az emberi dolgok sz¡ks¢gszerü viszonylagossÀgÀt (a kunderai ¢rtelemben), hogyha szakÁtunk az
aszketikus papok tulajdonsÀgainak utolsÂ nyomaival is ä nem prÂbÀlunk meg elmenek¡lni az idû ¢s a v¢letlen elûl, ¢s nem tekintj¡k magunkat egy olyan szÁndarab szereplûinek, amelyet mÀr jÂval szÁnre l¢p¢s¡nk elûtt megÁrtak. Heidegger Ãgy v¢lte,
megszabadulhat a metafizikÀtÂl, az Egyetlen IgazsÀg eszm¢j¢tûl, ha historizÀlja a L¢tet
¢s az IgazsÀgot. Azt gondolta, megszabadulhat a platÂni eszk¢pizmustÂl, ha inkÀbb az
esem¢nyrûl, az Ereignisrûl (a NyugatrÂl) mond el egy t´rt¢netet, mint a L¢trûl. Kundera szempontjÀbÂl azonban Heidegger t´rekv¢se csupÀn egy volt az idû ¢s a v¢letlen
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elûli menek¡l¢si strat¢giÀk k´z¡l, m¢g ha ezÃttal a t´rt¢netis¢g ä ¢s nem az ´r´kk¢valÂsÀg ä irÀnyÀba t´rt¢nt is a l¢p¢s. KunderÀnak az ´r´kk¢valÂsÀg ¢s a t´rt¢netis¢g
egyarÀnt nevets¢ges fogalom.
KunderÀnak ¢s Heideggernek a nyugati metafizikai hagyomÀnyra adott vÀlaszai a
v¢ghez valÂ viszonyukban k¡l´nb´znek a legfeltünûbben. Kundera szÀmÀra legalÀbb
annyira fontos, hogy a Nyugat kalandjÀt nyitottnak lÀssa ä ´r´k´sen Ãjfajta reg¢nyekkel, melyek k¡l´n´s, Ãj ´r´m´ket ¢s nagyszerü, Ãj butasÀgokat r´gzÁtenek ä, mint Heideggernek az, hogy a Nyugat igenis kimerÁtette lehetûs¢geit. Erre utal Kundera ÀllÁtÀsa, hogy a reg¢nynek nincsen term¢szete, csak t´rt¢nete, hogy a reg¢ny felfedez¢sek egymÀsra k´vetkez¢se.17 A reg¢ny müfajÀnak nincs platÂni FormÀja, amelyhez fel kellene
nûnie, nincs l¢nyegi szerkezete, amely egyes reg¢nyekben jobban valÂsul meg, mint
mÀsokban ä legfeljebb annyira, amennyire minden egyes embernek is van FormÀja
¢s szerkezete. A reg¢ny ugyanÃgy nem k¢pes kimerÁteni a lehetûs¢geit, ahogyan az
emberek sem szünnek meg a boldogsÀg utÀn vÀgyakozni. Ahogy Kundera Árja: àAz
egyetlen ´sszef¡gg¢s, amelyben felm¢rhetj¡k egy reg¢ny ¢rt¢k¢t, az eurÂpai reg¢ny t´rt¢net¢nek
´sszef¡gg¢srendszere. A reg¢nyÁrÂ senkinek sem tartozik szÀmadÀssal, csak Cervantesnek.Ê18
Ugyanez a gondolat mer¡l fel akkor, amikor Kundera azt ÀllÁtja, hogy a reg¢ny ¢s
EurÂpa t´rt¢net¢t nem lehet az eurÂpai politikai helyzet j´vûje alapjÀn megÁt¢lni ä
vagy akÀr a Nyugat t¢nyleges sorsa alapjÀn ä, bÀrhogyan alakuljon is az. Konkr¢tan:
ha a Nyugatnak siker¡l a sajÀt bombÀival felrobbantania ´nmagÀt, azt m¢g nem tekinthetj¡k a reg¢ny vagy EurÂpa f´l´tt kimondott Át¢letnek; ¢s hasonlÂk¢ppen nem
szÀmÁt Át¢letnek, ha esetleg v¢gtelen totalitÀrius ¢jszaka k´sz´ntene rÀnk. Ha m¢gis
Át¢letnek tekinten¢nk, az olyan volna, mintha az emberi ¢letrûl valamilyen v¢letlen baleseti halÀlok alapjÀn mondanÀnk v¢lem¢nyt, vagy mintha a fejlett nyugati technikÀt
Auschwitz alapjÀn Át¢ln¢nk meg. Kundera szavaival: àR¢gebben ¢n is azt gondoltam, hogy
müveink ¢s cselekedeteink egyetlen illet¢kes bÁrÂja a j´vû. K¢sûbb meg¢rtettem, hogy a j´vûvel valÂ
fl´rt´l¢s minden konformizmusok legrosszabbika, gyÀva hÁzelg¢s az erûsebbnek. Mert a j´vû mindig erûsebb a jelenn¢l. Persze, csakugyan û fog megÁt¢lni benn¡nket. °s minden bizonnyal illet¢ktelen¡l.Ê Majd Ágy folytatja: àDe ha a j´vû nem ¢rt¢k a szememben, kihez, mihez kapcsolÂdom? Istenhez?, a hazÀhoz?, a n¢phez?, az egy¢nhez? VÀlaszom ¢ppolyan nevets¢ges, mint amilyen ûszinte: senkihez ¢s semmihez sem kapcsolÂdom, egyed¡l Cervantes alÀbecs¡lt ´r´ks¢g¢hez.Ê19
KunderÀnak àaz egy¢nek paradicsomaÊ kifejez¢se magÀtÂl ¢rtetûdûen rÀillik Dickensre, hiszen az û reg¢nyeinek sz¢les k´rben ¡nnepelt ¢s legmaradandÂbb tulajdonsÀga
a szereplûk osztÀlyokba sorolhatatlan egyedis¢ge. A Dickens-figurÀk nem hagyjÀk magukat erk´lcsi tÁpusokba gy´m´sz´lni, nem besz¢lhet¡nk rÂluk Ãgy, hogy ilyen ¢s
ilyen er¢nyek, olyan ¢s amolyan bün´k megtestesÁtûi. °pp fordÁtva: a szereplûk Àtveszik
az erk´lcsi elvek, a bün´k ¢s er¢nyek listÀinak hely¢t, lehetûv¢ t¢ve, hogy egymÀst
àHeep UriÀsnakÊ, àPickwick ÃrnakÊ, àBarkisnakÊ vagy àMicawber ÃrnakÊ nevezz¡k.
A àreg¢ny b´lcsess¢g¢nÊ (Kundera) alapulÂ vilÀgban az erk´lcsi ´sszehasonlÁtÀsokat ¢s
Át¢leteket tulajdonnevek segÁts¢g¢vel fogalmazzÀk meg, nem pedig szakkifejez¢sekkel
vagy ÀltalÀnos elvekkel. Az a tÀrsadalom, amelyik erk´lcsi szÂkincs¢t ontoteolÂgiai
vagy erk´lcstani ¢rtekez¢sek helyett a reg¢nyekbûl merÁti, nem tesz fel ´nmagÀnak
k¢rd¢seket az ember term¢szet¢rûl, az emberi l¢t ¢rtelm¢rûl, illetve jelent¢s¢rûl. Sokkal inkÀbb azt k¢rdezi meg magÀtÂl: mit kell tenn¡nk, hogy az emberek kij´jjenek
egymÀssal; hogyan int¢zz¡k a dolgainkat, hogy kellemesek legy¡nk egymÀs szÀmÀra;
mit kell megvÀltoztatni az int¢zm¢nyeken, hogy a jog szerint mindenkit meghallgassanak ¢s mindenki meg¢rt¢sben r¢szes¡lj´n.
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Akik egyet¢rtenek Nietzsch¢vel abban, hogy az àutolsÂ embereknekÊ kellemetlen szaguk van, azok szÀmÀra nevets¢ges azt hallani, hogy az emberi tÀrsadalom szervezet¢nek ¢s az erk´lcsi Át¢leteknek a c¢lja a jÂl¢t. Dickens szÀmÀra azonban ez cs´ppet sem
nevets¢ges. Ki is ÀtkoztÀk ût a marxistÀk ¢s mÀs aszketikus papok, mint àpolgÀri reformertÊ. A marxistÀk ajkÀn a àpolgÀriÊ ugyanazt jelenti, mint a nietzschei àutolsÂ emberÊ ä vagyis mindent, amit az aszketikus pap el akar t´r´lni. Merthogy a marxizmus
ä akÀrcsak a platonizmus ¢s a heideggerizmus ä t´bbet akar az emberek szÀmÀra a
jÂl¢tn¢l: meg akarja vÀltoztatni ûket, m¢ghozzÀ egyetlen, az eg¢sz vilÀgot ÀtfogÂ terv
szerint. A marxistÀk ez¢rt papoltak folyton az àÃj, szocialista embertÁpusÊ-rÂl. Dickens
nem akart megvÀltoztatni senkit, legfeljebb egy szempontbÂl: hogy ¢szrevegye ¢s meg¢rtse az utcÀn a t´bbi embert. Nem azt akarta, hogy megnehezÁts¡k egymÀs ¢let¢t az
erk´lcsi cÁmk¢k ragasztgatÀsÀval, hanem hogy rÀj´jj¡nk: embertÀrsainknak ä Dombeynak meg a feles¢g¢nek, AnnÀnak ¢s Kareninnek, K.-nak ¢s a lordkancellÀrnak ä
jÀr a meg¢rt¢s.
HiÀba nem volt magasabb rendü c¢lja az emberi k´z´ss¢g jÂl¢t¢n¢l, Dickens m¢gis
rengeteget tett az egyenlûs¢g¢rt ¢s a szabadsÀg¢rt. àSz¢p SzabadsÀg¢rt sÁkra szÀlltÊ20 ä
Swift sajÀt magÀrÂl Árott sÁrfeliratÀnak ez a sora Dickensre is rÀillik. Dickens azonban
nem àvad felhÀborodÀssalÊ szolgÀlta az ember szabadsÀgÀt (ahogyan Swift minûsÁtette
magÀt), hanem jÂval polgÀribb mÂdon: ¢rzelmes k´nnyekkel ¢s ä Orwellt id¢zve ä
àszelÁd haraggalÊ. Dickens sokkal polgÀribb szerzûnek tünik, mint az, aki a nyihahÀk
orszÀgÀrÂl Árt, mert sokkal jobban ¢rzi magÀt az emberek k´z´tt, ¢s sokkal rem¢nyteljesebbnek lÀtja ûket. Ezt az otthonos ¢rz¢st jelzi az is, amirûl Orwell besz¢l: àa T WIST
OLIV°R -ben, a NEH°Z IDýK-ben, az ¹R¹K¹S¹K -ben ¢s A KIS DORRIT -ban Dickens olyan
hevesen rontott neki az angol int¢zm¢nyrendszernek, ahogy azÂta se senki. Siker¡lt azonban Ãgy
megÁrnia, hogy nem gyül´lt¢k meg emiatt, mi t´bb, a megbÁrÀltak annyira elfogadtÀk a szem¢ly¢t,
hogy maga is nemzeti int¢zm¢nny¢ vÀlt.Ê21
A l¢nyeg itt az, hogy Dickens nem gyül´ltette meg magÀt. ögy v¢lem, r¢szben az¢rt,
mert sosem tÀmadott meg elvont dolgokat, p¢ldÀul àaz emberis¢get mint olyatÊ, vagy
¢ppen sajÀt korÀt, illetve sajÀt tÀrsadalmÀt ä sokkal inkÀbb konkr¢t eseteket Árt meg
bizonyos emberekrûl, akik nem vettek tudomÀst embertÀrsaik szenved¢s¢rûl. Vagyis
Ãgy besz¢lhetett, mint aki àk´z¡l¡nk valÂÊ, mint olyasvalaki, aki v¢letlen¡l tudomÀst
szerzett egy esetrûl, amelyet v¢lhetûleg mi is hasonlÂ felhÀborodÀssal vett¡nk volna
tudomÀsul. 22
Orwell àjÂkedvü antinomistÀnakÊ tartotta Dickenst, ¢s ez a kifejez¢s Rabelais-ra, Montaigne-re ¢s Cervantesre is rÀillik ä Lutherre, Voltaire-re vagy Marxra azonban egyÀltalÀn nem. Enn¢lfogva az orwelli àszelÁd haragÊ jelent¢se aff¢le àrosszindulattÂl mentes
harag, hiszen a hiba okÀnak inkÀbb a tudatlansÀgot tartja, mint a rosszasÀgot, ¢s felt¢telezi, hogy
a gonoszat el¢g ¢szrevenni ahhoz, hogy megjavÁtsukÊ. Ez a fajta harag jellemezte k¢sûbb ifj.
Martin Luther Kinget ä de idegen maradt az aszketikus papoktÂl. Az utÂbbiak ugyanis
azt hiszik, hogy a tÀrsadalmi vÀltozÀs nem k´lcs´n´s alkalmazkodÀssal, hanem ÃjjÀteremt¢ssel jÀr ä hogy a dolgok jobbÀ t¢tel¢hez Ãj embertÁpust kell teremten¡nk, olyat,
aki inkÀbb a valÂsÀgnak hisz, mint a lÀtszatoknak. Ez a harag korÀntsem szelÁd,
amennyiben nem emberek ¢s emberek k´z´tti meg nem ¢rt¢s a tÀrgya, hanem valamif¢le ontologikus hiÀny, amely jellemzû ÀltalÀban az emberekre, de legalÀbbis korunk emberis¢g¢re. Dickens, Stowe ¢s Martin Luther King haragjÀnak szelÁds¢g¢t az
is mutatja, hogy felt¢telezik, el¢g, ha az emberek a megszomorÁtottakra f¡ggesztik tekintet¡ket, ha ¢szreveszik az elszenvedett fÀjdalmak r¢szleteit, ¢s nincs sz¡ks¢g¡k gondolkodÀsuk teljes ÀtalakÁtÀsÀra.
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Ezt a felt¢telez¢st mint tapasztalati ÀllÁtÀst gyakran meghamisÁtjÀk. Erk´lcsi alapÀllÀsk¢nt a felt¢telez¢s megk¡l´nb´zteti a t´rt¢netmondÂ embert ¢s azt, aki elm¢leteket alkot arrÂl, ami mai fantÀziÀnkon tÃl van (mivel mai nyelv¡nk´n is tÃl van). Azt
hiszem, hogy amikor Orwell a szelÁd harag k¢pess¢g¢t a àszabad ¢rtelemÊ jel¢nek lÀtta,
ugyanazt a k¡l´nbs¢get k´rvonalazta az elm¢leti ember ¢s a reg¢nyÁrÂ k´z´tt, amelyet
ebben az essz¢ben igyekszem kifejteni. KorÀbban azt ÀllÁtottam, hogy a Heidegger-f¢le
teoretikusok az elbesz¢l¢st mindig csak sz¡ks¢gmegoldÀsk¢nt fogadtÀk el, mintegy a
lÀthatÂ r¢szletek m´g¢ tekintû m¢lyebb meg¢rt¢s elûk¢szÁt¢sek¢nt. Orwell, Dickens
¢s a hozzÀjuk hasonlÂ reg¢nyÁrÂk viszont arra hajlanak, hogy mindig az elm¢letet tartsÀk sz¡ks¢gmegoldÀsnak, ami legfeljebb egy bizonyos c¢lra eml¢keztet, arra, hogy jobban siker¡lj´n elmondani a t´rt¢netet. ögy v¢lem, hogy a modern Nugat tÀrsadalmi
vÀltozÀsainak t´rt¢nete azt mutatja: ez a mÀsodik elk¢pzel¢s az elbesz¢l¢s ¢s az elm¢let
kapcsolatÀrÂl mindenk¢ppen gy¡m´lcs´zûbb.
Gy¡m´lcs´zûbb, ami azt jelenti: ha m¢rlegelj¡k a tÀrsadalmi reg¢nyek szerzûi ¢s a
tÀrsadalomelm¢letek szerzûi Àltal elk´vetett jÂt ¢s rosszat, az az ¢rz¢s¡nk tÀmad, bÀrcsak t´bb reg¢nnyel ¢s kevesebb elm¢lettel volna dolgunk. ¹r¡ln¢nk, ha a sikeres forradalmak vezetûi kevesebb k´nyvet olvastak volna az ÀltalÀnos eszm¢krûl, ¢s t´bb
olyat, amelyekbûl meg lehet tanulni, hogyan azonosuljanak k¢pzeletben azokkal, akik
f´l´tt a hatalmat gyakoroljÀk. Amikor olyan k´nyv akad a kez¡nkbe, mint Kolakowski¢ a marxizmus t´rt¢net¢rûl, meg¢rtj¡k, hogy a pÀrt teoretikusa, a àhelyes ideolÂgiai
vonalvezet¢s¢rtÊ felelûs funkcionÀrius mi¢rt volt (a pÀrtvez¢rt leszÀmÁtva) a legrettegettebb ¢s leggyül´ltebb tagja a K´zponti BizottsÀgnak. Ez eml¢kezet¡nkbe id¢zheti
GuzmÀnt, a kvÀzi-maoista perui F¢nyes ¹sv¢ny mozgalom vezetûj¢t, aki bizony KantrÂl Árta a disszertÀciÂjÀt. Vagy ¢pp Heidegger kurta reagÀlÀsÀt szociÀldemokrata koll¢gÀinak beb´rt´nz¢s¢re 1933-ban: àne zargassatok jelent¢ktelen r¢szletekkelÊ.
A fontos k¡l´nbs¢g a reg¢nyÁrÂk ¢s a teoretikusok k´zt ¢pp az, hogy az elûbbieknek
finom ¢rz¢k¡k van a r¢szletekhez. Ez Ãjabb ¢rv amellett, mi¢rt ¢ppen Dickens olyan
hasznos paradigma a reg¢ny szempontjÀbÂl. Legyen szabad megint Orwellt id¢znem:
àDickens ÁrÀsainak szembetünû, ´sszet¢veszthetetlen jellegzetess¢ge a sok sz¡ks¢gtelen r¢szlet...
Dickens csupa t´red¢k, csupa r¢szlet ä az ¢pÁtm¢ny rohad, de a gorgÂk csodÀlatosak ä, ¢s akkor
a legkitünûbb, amikor egy szereplût formÀl meg, akinek k¢sûbb k´vetkezetlen¡l kell majd cselekednie.Ê23 Ha Dickenst az eg¢sz Nyugat paradigmÀjÀvÀ tessz¡k, ahogyan rem¢nyeim
szerint az ÁrÀs elej¢n emlÁtett k¢pzeletbeli afrikaiak ¢s Àzsiaiak is, akkor belÀthatjuk,
hogy a Nyugat t´rt¢net¢nek utolsÂ szakaszÀban a mÀssÀg elvisel¢s¢nek egyre fejlettebb k¢pess¢ge volt a legtanulsÀgosabb. MÀsk¢ppen n¢zve: ezzel a k¢pess¢ggel jobban
tudjuk kezelni a lÀtszÂlagos k´vetkezetlens¢get. Nem fogjuk visszautasÁtani mint nem
valÂsÀgosat vagy rosszat, hanem annak jel¢t fogjuk lÀtni benne, hogy jelenlegi szÂkincs¡nk m¢g nem alkalmas arra, hogy megmagyarÀzzuk vele, vagy Át¢letet alkossunk
rÂla.24 A lÀtszÂlagos k´vetkezetlens¢gek kezel¢s¢ben bek´vetkezett vÀltozÀs egy¡tt jÀr
azzal, hogy egyre k´nnyedebben viselj¡k a k¡l´nf¢le emberek tÀrsasÀgÀt, ¢s ez¢rt egyre jobban hajlunk arra is, hogy hagyjuk ûket a sajÀt elveik szerint ¢lni. Ezt a hajlandÂsÀgot t¡kr´zi a plurÀlis polgÀri demokrÀciÀk, tÀrsadalmak l¢trej´tte, amelyekben
a politika inkÀbb ¢rzelmi elhivatottsÀg a szenved¢sek csillapÁtÀsÀra, semmint a nagysÀg
erk´lcsi parancsa.
TalÀn furcsÀn hangzik, hogy ezt a hajlandÂsÀgot a k´zelmÃlt NyugatjÀnak tulajdonÁtom ä annak a kultÃrÀnak, amelyet gyakran ¢s jÂ okkal tartanak rasszistÀnak, nemileg diszkriminatÁvnak ¢s imperialistÀnak. De term¢szetesen ugyanez a kultÃra ag-
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gÂdik olyan nagyon ´nn´n rasszizmusa, nemi diszkriminÀciÂja ¢s imperialista mivolta
miatt, nem besz¢lve tÃlzott EurÂpa-k´zpontÃsÀgÀrÂl, provincializmusÀrÂl ¢s szellemi
intoleranciÀjÀrÂl. °pp a nyugati kultÃrÀban tudatosult, hogy k¢pes a gyilkos intoleranciÀra, s pontosan emiatt f¢l tûle, emiatt reagÀl olyan ¢rz¢kenyen a kÁvÀnatos mÀssÀgra ä sokkal inkÀbb, mint bÀrmely mÀsik kultÃra. Azt kÁvÀntam kifejteni, hogy a
nyugatiak ez¢rt a tudatossÀg¢rt ¢s ¢rz¢kenys¢g¢rt elsûsorban a reg¢nyÁrÂiknak lehetnek hÀlÀsak, ¢s nem a filozÂfusaiknak vagy a k´ltûiknek.
Amikor a tolerancia ¢s a kellemes egy¡tt¢l¢s lesz a tÀrsadalom jelszava, a vilÀgt´rt¢nelmi nagysÀgban mÀr nem ¢rdemes rem¢nykedni. Ha valaki ilyen nagysÀgra vÀgyik ä a mÃlttÂl valÂ radikÀlis k¡l´nb´z¢sre, kÀprÀzatosan belÀthatatlan j´vûre ä, akkor aszketikus papok (mint PlatÂn, Heidegger vagy Szuszlov) fogjÀk el´z´nleni a terepet. De ha nem, akkor annak Cervantes, Dickens ¢s Kundera lÀthatja kÀrÀt.25 Az a
t¢ny, hogy a filozÂfiÀt mint müfajt sokan k´zel ¢rzik a k¡ldet¢studatÃ nagysÀghoz ä
amikor a fû t´rekv¢s az, hogy a gondolatainkat egyetlen v¢konyka sugÀrba ´sszpontosÁtsuk, ¢s minden eddig gondolt gondolaton tÃlra irÀnyÁtsuk ä, talÀn megmagyarÀzza, mi¢rt ¢ppen a filozÂfusok k´z´tt uralkodott el annyira a manapsÀg gyakori nyugati ´nutÀlat. BizonyÀra erûs a csÀbÁtÀs, hogy a nyugati imperializmus ¢s rasszizmus
legfûbb Àldozatai, az afrikaiak ¢s az Àzsiaiak azt gondoljÀk: a Nyugat alaposan rÀszolgÀlt erre az ´nutÀlatra. Magam azonban azt javaslom, az ´nutÀlatot tekints¡k nyugodtan a tisztasÀg hajszolÀsa Ãjabb t¡net¢nek, hiszen ez a hajsza a keleti ¢s a nyugati
aszketikus papsÀg ¢vk´nyveiben egyarÀnt v¢gigvonul. Ha f¢lretessz¡k ezeket az ¢vk´nyveket, nagyobb es¢llyel fogunk olyan megk¡l´nb´ztetû nyugati jegyeket talÀlni,
amelyeket a Kelet is hasznosÁthat, ¢s viszont.
(Az essz¢ Richard Rorty ESSAYS ON HEIDEGGER AND OTHERS cÁmü k´nyv¢ben jelent meg HEIDEGGER,
K UNDERA AND DICKENS cÁmmel. [II. k´tet, 66. oldal, Cambridge University Press, 1991.])
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Feh¢r Ferenc

REG°NY °S SZçMþZET°S
CsÀki Judit fordÁtÀsa
1
Azt gondolom, a mÀsodik vilÀghÀborÃ v¢ge Âta a ànagyepikaÊ ä Fieldingtûl Thomas
Mannig ismert formÀjÀban ä halott vagy legalÀbbis tetszhalott. Az àepikai münemÊ
modern utÂdjÀnak, a reg¢nynek a legnagyobb teoretikusai, Hegeltûl LukÀcsig mindig
hangsÃlyoztÀk a b¡szke t´rekv¢st: a modern elbesz¢l¢s a àteljess¢gre t´rÊ. A àtÀrgyi
totalitÀsÊ ÀbrÀzolÀsa, egy holisztikus vÁziÂ, nem pusztÀn a r¢szletek kiemel¢se; àreprezentatÁvÊ cselekm¢ny, nem pedig aprÂ esem¢nyek krÂnikÀja: ezt m¢rt¢k a tÀrsadalmi
elvÀrÀsok az ambiciÂzus münemre. Ez¢rt aztÀn a reg¢nyÁrÀs centrumÀnak az volt a
k¡ldet¢se, hogy hasson a perif¢riÀra; lemÀsolÀsra tovÀbbÁtsa a centrum vÁziÂjÀt ¢s ¡zenet¢t. S a centrumot mindig ugyanaz a n¢gy-hat ä a vÀrosi kultÃra s a vÀroslakÂrÂl
alkotott elk¢pzel¢s ter¢n legfejlettebb ä orszÀg alkotta: elsûsorban Anglia ¢s FranciaorszÀg; OroszorszÀg, N¢metorszÀg ¢s °szak-Amerika k¢sûbb csatlakozott hozzÀjuk.
Az egyetlen magyarÀzatra szorulÂ kiv¢tel, s egyben az egyetlen igazi kiv¢tel a kis SkandinÀvia nagy reg¢nyirodalma Jacobsentûl ¢s PontoppidantÂl Hamsunig, Nexûig, Lagerl´fig, Undsetig ¢s Laxnessig. Ez a hegemÂnia a hÀborÃ utÀn teljesen megszünt.
(Az utolsÂ korszakos eurÂpai nagyreg¢ny, Camus K¹Z¹NY -e a hÀborÃ v¢ge elûtt
ÁrÂdott.)
M¢g a legmakacsabb àEurÂpa-centrikusokÊ is k¢nytelenek alkalmasint tudomÀsul
venni, hogy a vilÀg kulturÀlis f´ldrajza jelenleg mozgÀsban van. A vilÀg k´zepe ¢s a
reg¢ny Ãj kontinense, ahonnan nagy epikus alkotÀsok szÀrmaznak ä Borges, Vargas
Llosa, GarcÁa MÀrquez, Carpentier, Fuentes s m¢g sokan mÀsok müvei tartoznak ebbe
a lÀtszÂlag kimerÁthetetlen folyamba ä, az az Amerika, amelyet (csek¢lyke vigaszul EurÂpÀnak) latinnak nevez¡nk. Ter¡letek, amelyek korÀbban rajta sem voltak a kulturÀlis t¢rk¢pen, most ott vannak Ãj reg¢nyÁrÂik r¢v¢n: az angol nyelvü Karib-tengeriek
Naipaul, a K´zel-Kelet (a Biblia sz¡let¢si hely¢vel nem azonos ¢rtelemben) az izraeli
ÁrÂk, PakisztÀn Rushdie r¢v¢n.
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Ennek a nagy vÀltozÀsnak szÀmos ¢rtelmez¢se l¢tezik. Noha ¢l¢t mÀr elvesztette, a
klasszikus marxista t¢zis, az àeldologiasodÀsÊ historicista elm¢lete maradt az egyik reprezentatÁv magyarÀzat. Ez a mese pedig Ãgy szÂl, hogy a vilÀg n´vekvû ÀtlÀthatatlansÀga ä az eldologiasodÀs Àltal szabÀlyozva, a kapitalista gazdasÀgban gy´kerezve ä el¢ri
azt a szintet, melyen az emberi kapcsolatok mÀr kif¡rk¢szhetetlenn¢ vÀlnak; a hagyomÀnyos ¢s konvencionÀlis kommunikÀciÂ le¢p¡l, de hely¢re nem l¢p Ãj kÂdrendszer;
a cselekedetek mikroszkopikussÀ ¢s teljess¢ggel mechanikussÀ vÀlnak (avagy kizÀrÂlag
àbel¡lÊ t´rt¢nnek, a pszich¢ forrongÀsai, melynek viszont legjobb narrÀtora Lacan ¢s
nem valamely reg¢nyÁrÂ); àa mindennapi ¢let kolonializÀciÂjaÊ (ahogy Habermas nevezi)
el¢ri azt a szintet, melyen az adott kolÂnia t´rt¢net¢t mÀr felid¢zni sem ¢rdemes. Azoknak, akik tÃl sokÀig Àlltak az ¢len, most fizetni¡k kell a mÃltb¢li dicsûs¢g¢rt. Ugyanakkor a marxista t´rt¢net az utÂbbi hÀrom-n¢gy ¢vtizedben ä hacsak nem Zsdanov ¢s
Szuszlov mesterek boszorkÀnykonyhÀjÀn fûzt¢k ä igencsak borongÂs lett. A àbourgeois grandeurÊ tovatünt, s nincs utÂd a lÀthatÀron. Adorno szerint Beckett reg¢nyei
abszurd apokaliptikus drÀmÀinak vÀzlatai, halovÀny lenyomatai.
A modernitÀs elsûsorban technolÂgiai fantÀziÀjÀnak kritikusai (nemcsak Heidegger, de Ortega ¢s mÀsok is) egy mÀsik t´rt¢netet mes¢lnek nek¡nk. A technolÂgiai
konstrukciÂ ¢s a (müv¢szi ¢s szÀmos mÀs ¢rtelemben vett) alkotÀs nemcsak k¡l´nb´zû,
de konfliktuÂzus viszonyban ÀllÂ müveletek. Ha a technolÂgia vÀlik a fantÀzia uralkodÂ mintÀjÀvÀ, a vilÀg elveszÁti ¢rz¢k¢t a narratÁv kontinuum irÀnt; a technolÂgiÀban s
a technolÂgiÀnak ugyanis csak az Ãj szÀmÁt. Rorty valÂszÁnüleg helyesen k´vetkeztet
Heidegger k´z´mb´ss¢g¢re a reg¢ny s elfogultsÀgÀra a lÁra irÀnt a filozÂfus azon meggyûzûd¢s¢bûl, hogy a àl¢tfeledts¢gÊ nyugati sagÀjÀt inkÀbb elfedi, elrejti, semmint kibesz¢li a sui generis epikus müfaj, a reg¢ny (mÁg a lÁra, a nagy fest¢szettel egy¡tt, az
aletheia igazi terr¢numa). A àfeled¢sÊ t´rt¢net¢t a (heideggeri) filozÂfia, azaz az igazi
nyugati epika besz¢li el, nem pedig a reg¢ny. Ezenfel¡l Heidegger m¢g àeszt¢tikai
´kolÂgusÊ is. Azt ÀllÁtja, hogy a technolÂgiai fantÀzia nemcsak akadÀlyozza a müalkotÀs
àvilÀgÀnakÊ megteremt¢s¢t, hanem el is pusztÁtja a àf´ldetÊ, a müalkotÀs àtalajÀnakÊ
¢rz¢keny termûr¢teg¢t (melynek fontossÀga k´nnyen belÀthatÂ A MþALKOTçS EREDET° -ben Van Gogh parasztcipûinek elemz¢s¢n). Ebben az ¢rtelemben tartotta Heidegger a modern müalkotÀst, elsûsorban a reg¢nyt destruktÁvnak halÀla utÀn megjelent
hÁres interjÃjÀban.
Az alÀbbiakban egy harmadik ¢rtelmez¢st kÁvÀnok adni EurÂpa centrÀlis szerep¢nek elveszt¢s¢re a reg¢nyÁrÀsban. A àcentrumÊ valÂban centrum volt abban az ¢rtelemben, hogy a modernitÀs t´bb ¢vszÀzad sagÀjÀban v¢g¡l itt t´rt Àt, ¢s ¢rte el àadekvÀt
formÀjÀtÊ, melyben szerkezete teljesen kibontakozott, dinamikÀja pedig mük´dni
kezdett. A reg¢ny volt a modernitÀs ÃtinaplÂja, alakulÀsÀnak krÂnikÀja, nemcsak tÀrgya, hanem szerkezete r¢v¢n is. A reg¢nyÁrÂ kiel¢gÁthetetlen kÁvÀncsisÀgot mutatott a
modernitÀs pragmatikÀja, Ãj ¢letformÀi, eszm¢i, megszÀllottsÀgai irÀnt. A reg¢ny szellem¢ben historicista volt, szerkezet¢t a Nyugat ànagy narratÁvÀjaÊ adta. A reg¢nyÁrÂ
a n¢met klasszikus idealizmus ¢rtelm¢ben vett szubjektumok alkotÂja volt; szubjektumok¢, akik àtÀgasabbakÊ vagy àszük´sebbekÊ, mint a vilÀg, ahogy LukÀcs mondta,
de akik minden esetben az objektumok vilÀgÀnak forrÀsai. A reg¢nyt valÂban a ànyugati metafizikusokÊ alakÁtottÀk (a k´zt¡k levû alapvetû konfliktus ellen¢re), de Heideggerrel ellent¢tben ¢n ezt a kapcsolatot nem a romlÀs, hanem az inspirÀciÂ forrÀsÀnak tartom.
Mik´zben a mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn a modernitÀs megÀllapodott, a t´rt¢nelmi
tudat paradigmÀjÀnak vÀltozÀsa ter¢n bizonyos k¢sedelemnek vagyunk tanÃi. Az iro-
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dalom, de a politika is Ãgy alakult, mintha a ànagy narratÁvÀkÊ (a pusztulÀs¢ vagy hanyatlÀs¢, az àabszolÃt transzcendenciÀ¢Ê) m¢g jelen lenn¢nek, holott az emberek valÂjÀban mÀr megtelepedtek a jelenben. Mik´zben a t´rt¢nelmi folytonossÀg ÀbrÀzolÀsa tartalmas ¢s jelent¢steli maradt a latin-amerikai irodalomban, hiszen a kontinens
identitÀsÀt kereste, a àcentrumbanÊ tÀplÀlhatta tÀn a nemzeti b¡szkes¢get, de sem elkÀrhozÀst, sem ¡dv´z¡l¢st nem adott t´bb¢; a puszta szÂrakoztatÀs eszk´ze lett. A couleur locale, a reg¢ny fontos ¢s hagyomÀnyos pittoreszk elemeinek egyike, Àtadta hely¢t
az emberi Àllapot k¢peinek, ami a mozi szemantikÀjÀnak k´nnyü egyetemes befogadÀsÀt is magyarÀzza. A münem àlingvisztikai fordulataÊ r¢v¢n, a àsz´vegnekÊ nevezett,
Ãj tÁpusÃ reg¢ny elûret´r¢s¢vel a vilÀgot konstituÀlÂ szumbjektumot vagy magÀba
szippantotta egy ÀltalÀnos, szem¢lytelenÁtett ànyelvÊ, vagy gyorsan elillanÂ kiindulÂpont lett csupÀn, az interszubjektivitÀs vilÀgÀnak ugrÂdeszkÀja, s nem a szubjektumobjektum viszonyÀ¢. A folklorisztikus komponens is elveszÁtette vonzerej¢t, mÁg Latin-AmerikÀban GarcÁa MÀrqueztûl DonosÂig ez lett az elbesz¢l¢s egyik legfontosabb
dekoratÁv ¢s ¢rzelmi nyersanyaga. A mindennapi ¢let narratÁv àleltÀraiÊ elveszÁtett¢k
szinte etnografikus-egzotikus vonzerej¡ket, melyet hordoztak m¢g Defoe reg¢nyeitûl
Balzac¢iig; ugyanakkor az àelidegened¢sÊ korÀnak diabolikus ragyogÀsÀt sem mutattÀk fel t´bb¢. Egy Bahtyin a centrum reg¢ny¢nek megÃjulÀsÀra mutatÂ jelet v¢lne
felfedezni ebben: az elemek f´ldalatti akkumulÀciÂjÀt. De ami a felszÁnen csillogott
¢vtizedeken Àt, az a t´m¢ny k´z¢pszer v¢konyka r¢tege volt, megsp¢kelve itt-ott a müfaj egyn¢mely maradandÂ eurÂpai ¢s amerikai mester¢vel. Hogy jelent¢keny maradhasson, az eurÂpai reg¢nynek menek¡l¢si utakat kellett talÀlnia. Ezek egyike a àszÀmüzet¢s reg¢nyeÊ.
2
A szÀmüzet¢s ä belsû vagy k¡lsû ä nem pusztÀn ¢letrajzi ä elsûsorban politikai ä t¢ny;
¢letforma is. Ebben az ¢rtelemben k¡l´nb´zik az emigrÀciÂtÂl. Az emigrÀciÂ sajÀt jogÀn nem ¢letforma, hanem mÀsok ¢letformÀjÀnak ´nk¢ntes vÀlasztÀsa s az ahhoz valÂ
asszimilÀciÂ. Az emigrÀns hazÀt ¢s talÀn szÁvet is cser¢l. A szÀmkivetett magÀn hordja
a hazÀjÀt, m¢g akkor is, ha a szÀmüzet¢s nem oly drÀmai k´r¡lm¢nyek k´z´tt t´rt¢nt,
mint Szolzsenyicin eset¢ben, vagy nem is volt k¢nyszer a szÂ formÀlis ¢rtelm¢ben; ¢s
akkor is, ha a szÀmkivetett nem hisz a hazat¢r¢sben, vagy elvesztette is minden k´tûd¢s¢t hazÀjÀhoz; m¢g akkor is, ha, v¢g¡l, a haza a szÀmüz´tt szÀmÀra nem elsûsorban
ismerûs arcok, helyek, szagok ¢s hangok eml¢ke, hanem à¡gyÊ-nek vagy àeszm¢Ê-nek
nevezett absztraktabb entitÀs. Ha valakit szÀmüztek, az soha nincs otthon. A szÀmkivetett mindig felm¢ri az idegen f´ldet, melybe egy napon majd eltemetik, hogy megbecs¡lje: tÃlsÀgosan neh¢z lesz-e vagy m¢g ¢pp elviselhetû.
A szÀmkivetett ¢let¢t mindig az àeshetûs¢gÊ, soha nem a àbizonyossÀgÊ kategÂriÀja
irÀnyÁtja. Lehet, hogy hazat¢r, lehet, hogy nem, ebben sincs bizonyossÀg. AsszimilÀlÂdhat, s ezzel emigrÀciÂba fordÁthatja a szÀmüzet¢st, de ellenÀllhat a kÁs¢rt¢snek, s
maradhat az, ami a szÀmkivetett per definitionem: ´r´k´s idegen. Az ´r´k´s idegens¢g
ÀllapotÀt nem az ÀllampolgÀrsÀg sokkalta k¡lsûlegesebb k´tel¢kei hatÀrozzÀk meg;
m¢g csak nem is a legtipikusabbnak nevezhetû kulturÀlis hiba, bizonyos nyelvi Àrnyalatok hiÀnya, kommunikÀciÂs gesztusok alul- vagy tÃl¢rt¢kel¢se. A szÀmkivetett se k´z¢ppontja, se kiindulÂpontja nem lehet m¢g a legkisebb lehets¢ges k´rnek sem abban
a miliûben, amelyben ¢l; lehet àkarrierjeÊ, lehetnek àkapcsolataiÊ, de àvilÀgaÊ soha
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nem lehet. A szÀmkivetett ¢lete, stÀtusa nem Àll sz¡ks¢gk¢pp ellens¢ges viszonyban a
k´rnyezettel; a biztonsÀgos mened¢khely irÀnt ¢rzett hÀla k¡lsûleg m¢g az odatartozÀs
atmoszf¢rÀjÀra is eml¢keztethet. De a tÀvolsÀgot a hÀla nem cs´kkenti.
Az à´r´k´s idegens¢gÊ stÀtusÀnak megvan a maga varÀzsa, akÀrcsak kÁs¢rt¢sei ¢s
csapdÀi. A varÀzs, vonzerû forrÀsa nyilvÀnvalÂ: a tÀvolsÀgtartÀs egyen¢rt¢kü az ember
autonÂmiÀjÀnak megûrz¢s¢vel, gyakran borsos Àron. A kÁs¢rt¢sek ¢s csapdÀk kev¢sb¢
nyilvÀnvalÂk, de az¢rt ott vannak. Az egyik oldalon: az eshetûs¢g s nem a bizonyossÀg
kategÂriÀjÀban ¢lve az ember k´nnyen vÀlhat relativistÀvÀ vagy cinikussÀ. A mÀsik oldalon: ´r´k´s idegennek lenni azt jelenti, de legalÀbbis jelentheti, hogy az ember minden kapcsolatÀt elveszti k´zvetlen k´rnyezet¢vel, mÁg normÀlis k´r¡lm¢nyek k´z´tt
identitÀsÀt ¢pp kapcsolatai t¡kr¢ben, azokhoz viszonyÁtva teremti meg. A kapcsolatok
elveszt¢se ilyenformÀn az identitÀs elveszt¢s¢t eredm¢nyezheti. Az à´r´k´s idegens¢gÊ
nem sz¡ks¢gk¢ppen vÀkuum. A munka irÀnti szenved¢ly, a szeretett emberek, a tÀvoli
à¡gyÊ vagy a mindig jelen l¢vû àeszmeÊ l¢nyeggel ¢s sÃllyal t´ltheti meg az ¢letet. De
ha a szÀmüzet¢st vÀkuumk¢nt ¢li meg valaki, az ´nmegsemmisÁt¢s vagy az ´ntÃlhangsÃlyozÀs Àlmait d¢delgeti. Ez utÂbbi a szÀmüz´tt politikus szakmai betegs¢ge. Az û ¢let¢ben minden a v¢letlenen mÃlik, amelynek nem ura, legt´bb esetben befolyÀsolni
sem tudja: a vÀltozÀs vagy nyitÀs v¢letlen¢n, mely vagy bek´vetkezik, vagy sem. Ha
igen, a szÀmüz´tt politikus jelent¢ktelen gesztusai visszamenûleg b´lcs jÂslÀsokkÀ,
hosszÃ tÀvÃ strat¢giÀvÀ nûnek. Ha sosem k´vetkezik be, figurÀja komikus dimenziÂt
nyer. Szolzsenyicin m¢ly ¢leselm¢jüs¢g¢t mutatja, hogy LENIN ZºRICHBEN cÁmü müv¢ben tetten tudta ¢rni a komikus vonatkozÀst m¢g szÀzadunk egyetlen olyan szÀmüz´tt politikusÀnak a gesztusaiban ¢s tetteiben is, akinek abszurd Àlmai ¢s jÂslÀsai a
hÀborÃs Z¡rich kÀv¢hÀzaiban ¢s b¢relt szobÀiban egy olyan trag¢diÀban vÀltak valÂra,
melynek romjai alÂl most mÀszunk ki kollektÁv erûfeszÁt¢ssel.
A szÀmkivetett reg¢nyÁrÂ mÀs dilemmÀkkal ker¡l szembe, mint a politikus. A reg¢nynek àvilÀggalÊ kell rendelkeznie, vagy hegeli, vagy lukÀcsi, vagy heideggeri ¢rtelemben, s ¢pp most mutattunk rÀ, hogy a szÀmüzet¢snek nincsen vilÀga. Az egyik kÁnÀlkozÂ kiÃt ebbûl a nyomasztÂ helyzetbûl, ha a reg¢nyÁrÂ tovÀbb formÀlja ¢s modellÀlja àr¢gi vilÀgÀtÊ, azt, amelyet maga m´g´tt hagyott. A teremtû eml¢kezet ¢s a vilÀgk¢p ÀllandÂsÀga segÁthet e tekintetben. De mÁg a àvilÀgÊ struktÃrÀja felid¢zhetû eml¢kez¢s r¢v¢n, ez a strukturÀlis keret nem hordoz ¢rz¢kis¢get, heideggeri szÂhasznÀlattal nincs àf´ldjeÊ. Mit tehet a szÀmkivetett reg¢nyÁrÂ ezen dilemma Àrny¢kÀban?
Az alÀbb k´vetkezû elemz¢s ´t paradigmatikus eset bemutatÀsÀval prÂbÀl felelni erre
a k¢rd¢sre, Szolzsenyicin, Nabokov, Kundera, Semprun ¢s Isaac Bashevis Singer p¢ldÀjÀval.
3
Nyugatra ¢rkez¢se idej¢n Szolzsenyicin volt az egyetlen szÀmüz´tt vilÀghÁres reg¢nyÁrÂ, miÂta Thomas Mann Hitler elleni tiltakozÀsul emigrÀlt N¢metorszÀgbÂl. HÀta
m´g´tt volt mÀr az IVAN GYENYISZOVICS EGY NAPJA, ez a r´vid remekmü, talÀn a legjobb, amit valaha Árt, s azon nagyon ritka irodalmi müvek egyike, melyeknek valaha
is k´zvetlen ¢s egyetemes politikai jelentûs¢g¡k volt. Ez a novella volt az elsû komoly
¢s sz¢pÁtetlen tudÂsÁtÀs SztÀlin koncentrÀciÂs tÀborairÂl, mely megjelent a SzovjetuniÂban, s publikÀciÂja jelezte, hogy a XX. kongresszus politikÀja ä a desztalinizÀciÂ
ä m¢g ¢l. (SzÂbesz¢d keringett annak idej¢n arrÂl, hogy maga Hruscsov Àllt a megje-
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lentet¢s m´g´tt, ¢s Szolzsenyicin ´n¢letrajza, A BORJö °S A T¹LGY, ezt r¢szletesen megerûsÁti.) ý Árta A GULAG SZIGETCSOPORT-ot, ezt az igazÀn szent k´nyvet, mely szÀmüzet¢s¢hez vezetett. T´bb¢ nem k¢pzelhetû el ez utolsÂ, siralmas ¢vszÀzad t´rt¢net¢nek
(mely most ¢rkezett lÀrmÀs v¢gjÀt¢kÀhoz) megÁrÀsa a Gulag mint kÂdn¢v hasznÀlata
n¢lk¡l, mely, hÀla Szolzsenyicinnek, az emberi excesszusok negatÁv hatÀrÀnak r´vid
neve lett, Auschwitzhoz hasonlÂan. Nem kell csodahÁvûnek vagy megr´gz´tt nominalistÀnak lenni ahhoz, hogy az ember elismerûen nyugtÀzza egy tÀrgy megnevez¢s¢t.
Csak Heidegger igazÀhoz kell csatlakozni: àA nyelv a l¢tezû elsû Ázbeni megnevez¢s¢vel elûsz´r ad szÂt ¢s megjelen¢st a l¢tezûnek.Ê Ebben az ¢rtelemben, miÂta Szolzsenyicin krÂnikÀjÀnak cÁme a legh¢tk´znapibb k´r´kben is jelent¢ssel bÁr, nem kell hosszan ¢rtekezn¡nk àSztÀlin excesszusairÂlÊ. Ha kiejtj¡k a szÂt, lÀtjuk a fagyot, az elektromos drÂtkerÁt¢st, a hullahegyeket, az °szaki-sarkvid¢ket kulÀkcsalÀdok odahÀnyt holttesteivel,
¢ppÃgy, ahogy az auschwitzi krematÂriumok f¡stj¢t is el tudjuk k¢pzelni.
Mindezekkel a tarsolyÀban Szolzsenyicin szÁvesen lÀtott vend¢g lett Nyugaton, s az
az ÀltalÀnos elvÀrÀs vette k´r¡l, hogy tolla bûs¢ggel ontja majd a remekmüveket. A
titkos rem¢ny politikÀn tÃli volt: azt c¢lozta, hogy az orosz reg¢ny ä melyet az a mÀsik
szÀmüz´tt nagy reg¢nyÁrÂ, Thomas Mann egyszer àszentÊ-nek nevezett ä Ãjra¢led
majd Szolzsenyicin tollÀn, hogy Tolsztoj ¢s Dosztojevszkij benne lelnek majd legitim
´r´k´s¡kre, s hogy az û hatÀsa, mik¢nt elûdei¢, tÃlnû a nemzeti kultÃra hatÀrain.
Majdnem hÃsz ¢vvel az esem¢ny utÀn ideje megvonni Szolzsenyicin szÀmüzet¢s¢nek
irodalmi m¢rleg¢t, et le bilan est globalement n¢gatif. Nem c¢lom e helyt, hogy Szolzsenyicin politikÀjÀt taglaljam; azt a hit¢t, hogy az orosz Àllamot Ivan Karamazov egykori
politikai Àlmaihoz igazÁtva a kolostorokra kell ¢pÁteni, vagy hogy kÁnos xenofÂb kit´r¢seit elemezzem, Át¢letem müv¢szeti. Fontos, gyakran ä mind tartalmÀban, mind elviselhetetlen manÁrjaiban ä profetikus pamfletektûl, n¢hÀny vÀzlattÂl, korÀbbi k¢ziratok javÁtott ÃjrakiadÀsÀtÂl ¢s Lenin szÀmüzet¢s¢nek szellemes krÂnikÀjÀtÂl eltekintve
a majdnem hÃsz hÀborÁtatlanul nyugodt ¢v egyetlen lÀthatÂ term¢se egy ÃjraÁrt reg¢ny, az AUGUSZTUS 14., egy sokszor beharangozott ciklus elsû darabja, ez az olvashatatlan m¢retü k´nyv, melynek stÁlusa ijesztûen eml¢keztet Solohovnak a polgÀrhÀborÃ doni kozÀkjairÂl Árott kommunista sagÀjÀra, a szocialista realizmus eme paradigmÀjÀra.
Mi¢rt a fiaskÂ? Bizonyos m¢rt¢kig f´l´sleges ¢s megvÀlaszolhatatlan k¢rd¢s ez, mert
sosem akad kiel¢gÁtû, egyszersmind racionÀlis, pszicholÂgiai vagy eszt¢tikai magyarÀzat a müv¢szi energiÀk kimer¡l¢s¢re, a kreatÁv szellem ki¡r¡l¢s¢re. Sartre jogosan jegyezte meg, hogy a k¢rd¢s, vajon mi¢rt lesz egy Gustave Flaubert nevezetü egy¢n
àGustave FlaubertÊ, a BOVARYN° ¢s az °RZELMEK ISKOLçJA szerzûje, megvÀlaszolhatatlan. UgyanÁgy megvÀlaszolhatatlan az a k¢rd¢s: mi¢rt, hogy àSzolzsenyicinÊ, az
I VAN GYENYISZOVICS ¢s a mesteri, legkev¢sb¢ sem politikai reg¢ny, a RçKOSZTçLY
szerzûje egyszer csak megszünik àSzolzsenyicinÊ lenni? °ppen ez¢rt csak egy negatÁv
hipot¢zist kockÀztatok meg itt, mely tagadja, hogy a valahai nagy ÁrÂ müv¢szeti energiÀinak cs´kken¢se pusztÀn pszicholÂgiai okokkal magyarÀzhatÂ. PozitÁvabb megk´zelÁt¢sben: hiszem, hogy Szolzsenyicin fiaskÂja a vÀlasztÀsban gy´kerezik: a szÀmüzet¢s mint ¢letforma vÀlasztÀsÀban.
K´ztudott, hogy Szolzsenyicin ä inkÀbb, mint Szaharov ä foggal-k´r´mmel harcolt
a szÀmüzet¢s ellen. Csak gyanÁthatÂ, hogy az a klikk, amely kormÀnyozta ¢s sanyargatta a SzovjetuniÂt, s jelenlegi megalÀzÂ ´sszeomlÀsÀhoz s t´nkremen¢s¢hez vezette,
ezek a lelkiismeretlen ¢s kis k¢pess¢gü emberek egyetlenegyszer el¢gg¢ okos pszicho-
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lÂgusok voltak ahhoz, hogy felfogjÀk: mÁg Szaharovot el¢g Gorkijba k¡ldeni belsû
szÀmüzet¢sre, jÂl felfogott ¢rdek¡k, hogy Szolzsenyicint eltÀvolÁtsÀk az orszÀgbÂl. A
sztentori hang mutÀlni kezd majd, ha a szÂnok elvÀlik ûsi f´ldj¢tûl, rem¢lt¢k, az anteusi l¢lek nem ¢li tÃl az elszakÁtÀst. Amikor meg¢rkezett, bizonyos utak eleve zÀrva
voltak Szolzsenyicin elûtt: nem vÀlhatott szÀmüz´ttbûl emigrÀnssÀ, meg kellett maradnia annak, ami volt: OroszorszÀg lelkiismeret¢nek. TovÀbbÀ, felt¢telezem, hogy
tÃlsÀgosan is tudatÀban volt a szÀmüzetes sajÀtos ä fentebb emlÁtett ä csapdÀi egyik¢nek, nevezetesen az eshetûs¢gre s nem a bizonyossÀgra szervezûdû l¢t belsû vesz¢lyeinek. Szolzsenyicin vallÀsos abszolutista; szÀmÀra az eshetûs¢gek el¢gtelenek. Hogy
megv¢dje magÀt a szÀmüzet¢s tÀtongÂ szakad¢kÀtÂl, a cinikus relativizmustÂl, az
egyetlen olyan müv¢szi megoldÀs mellett d´nt´tt, amely lehetetlen a szÀmüz´tt reg¢nyÁrÂ szÀmÀra: olyan reg¢nyeket akart Árni, melyek az anyagorszÀg eleven, ¢rz¢keny
talajÀbÂl nûnek ki. A heideggeri àf´ldÊ utÀni vÀgya nyilvÀnvalÂ. A t¢ny, hogy reg¢nyeit
a k´zelmÃltrÂl s nem OroszorszÀg k´zvetlen jelen¢rûl tervezte, nem ellen¢rv. A hiteles
t´rt¢nelmi fikciÂ mindig az ¢rz¢kenyen meg¢lt jelenbûl nû ki; ez a t´rt¢nelmi reg¢ny
rejtett anakronizmusa. De ezt az ´sv¢nyt radikÀlisan elzÀrta Szolzsenyicin elûl a talaj
tÀvolsÀga. A szÀmkivetett ¢let¢t ¢lni s k´zben tÃlsÀgosan is tudatÀban lenni e l¢t belsû
csapdÀinak, s az abszolutista elutasÁtÀs gesztusÀval Ãgy reagÀlni rÀjuk, mintha nem is
l¢tezn¢nek ä gondolom, ez szÁvta el Szolzsenyicin müv¢szi energiÀit, s akadÀlyozta meg
abban, hogy a szÀmüzet¢st, mint a modern reg¢ny egyik menek¡l¢si ÃtjÀt hasznÀlni
tudja.
4
Szolzsenyicintûl elt¢rûen Nabokov sosem ragaszkodott a szÀmkivetett stÀtusÀhoz. DIcÁmü korai reg¢ny¢ben ugyan a polgÀrhÀborÃ viharai k´zt a fûhûs bÀgyadtan
vÀgyakozik a krÁmi villa idillje utÀn, meg gyermekkori eml¢kek utÀn is, amelyek Alekszej Tolsztoj ´n¢letrajzi reg¢ny¢nek modorÀban sorjÀznak. De a k´nyv v¢g¢n vÀratlanul Martin, a fûhûs acte gratuit-je k´vetkezik ä ´ngyilkos k¡ldet¢ssel visszat¢r OroszorszÀgba, miutÀn elûzûleg gondosan elker¡lte, hogy harcoljon a polgÀrhÀborÃban ä;
nos, ez inkÀbb bÃcsÃ az orosz politikÀtÂl s a szÀmüz´tt ¢letformÀjÀtÂl. Noha Nabokov
mint ÁrÂ k¢nyelmetlen¡l ¢rezte magÀt az ´r´k´s idegen bûr¢ben, m¢gis csak idegen
lehetett, mÀs semmi. Az ÀllandÂ idegens¢get bizonyÁtjÀk sikertelen kÁs¢rletei, hogy n¢met vagy francia reg¢nyalakokat teremtsen, akik azonban ä mint Franz a KIRçLY, DçMA, BUBI-ban ä szÀmunkra m¢giscsak ÀlruhÀs orosz emigrÀnsok. Nabokovnak fel kellett adnia a szÀmkivetett ¢letstÁlusÀt, ¢s a nyelvi mimikri ter¢n megmutatkozÂ hatÀrtalan k¢pess¢gei r¢v¢n asszimilÀns emigrÀnssÀ kellett vÀlnia, hogy magÀt mint ÁrÂt
megmentse. Nabokov angoltudÀsa, mint a LOLITA lefordÁtÀsÀbÂl vagy az ADç-bÂl kitetszik, nemcsak az idegen briliÀns teljesÁtm¢nye, mellyel tÃlszÀrnyalja az anyanyelvi
besz¢lût, mert sokkal inkÀbb tudatÀban van a klis¢k rejtett jelent¢seinek, mint azok,
akik nap mint nap hasznÀljÀk; s nemcsak Nabokov bosszÃja a T´rt¢nelmen, mely elszakÁtotta ût a KrÁmtûl, a villÀtÂl, a p¢tervÀri operalÀtogatÀsoktÂl. Nabokov angolja:
az emigrÀns asszimilÀciÂja. Ha valaki Ãgy v¢ln¢, hogy ez legfeljebb kivÀlÂ parodistÀvÀ
tehette volna, annak is azonnal hozzÀ kell tennie, hogy ez sem kis teljesÁtm¢ny egy
olyan korban, amely a posztmodernnek t´r utat. Hisz Nabokov nyelve tulajdonk¢ppen pastiche, magÀban nem l¢tezik, de sz¡ntelen¡l id¢z ä m¢gpedig az anyanyelvi besz¢lût id¢zi.
CSýS°G
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°s m¢gis, a LOLITA , Nabokov nagy sikere rejtett vÀgyrÂl tanÃskodik; Nabokov, a
nyelvileg asszimilÀlÂdott emigrÀns vÀgyÀrÂl a (nem politikai) szÀmüz´tt stÀtusa utÀn.
NyilvÀn ¢rezte, hogy mind a müv¢szi belekontÀrkodÀs a szÀmüzet¢s politikÀjÀba,
mind a (csak k¡lsûlegesen ismert) idegen ¢letsorsok krÂnikÀsÀnak lenni ä legfeljebb
k´zepes müv¢szi eredm¢nyre vezethet. °s mÁg bravÃrÀriÀkat Árt angolul ä ezek valÂban bravÃros ÀriÀk voltak, nem pedig tartÂsan ¢rv¢nyes sz´vegek. így kellett rÀbukkannia àHumbert HumbertreÊ, a ànimfÀcskÀkÊ pedofil csodÀlÂjÀra, aki nem k¢pes
megt¢veszteni benn¡nket vegyes svÀjciäfranciaäosztrÀk szÀrmazÀsÀval. àHumbert
HumbertÊ ugyanis Ãjabb ÀlruhÀs orosz emigrÀns, aki teljess¢ggel idegennek ¢rzi magÀt bÀrmilyen ä francia vagy amerikai ä k´rnyezetben, ahol ¢l, ¢s aki arra vÀgyik ä el
is ¢ri ä, hogy a nyelvi mimikri r¢v¢n asszimilÀlÂdj¢k, valamint fel¡letesen, bÀr t´k¢letesen igazodik miliûj¢nek rÁtusaihoz ¢s ¡res tÀrsasÀgi fecseg¢seihez, de aki valÂjÀban
nem politikai szÀmkivetett. Az û (´n)szÀmüzet¢se a àperverziÂÊ ä a pedofÁlia.
Noha Nabokov jelentûs erotikus ÁrÂ, m¢gis hiba volna a LOLITç -t a àperverz szexualitÀsÊ reg¢ny¢nek olvasni. Az egy¢bk¢nt szÂkimondÂ ÁrÂ nagy erûfeszÁt¢seket tesz,
hogy csak a Humbertben l¡ktetû tiltott szenved¢lyt ÀbrÀzolja, s soha annak megvalÂsulÀsÀt ä egyszerüen az¢rt, mert ¢rdeklûd¢se mÀsra irÀnyul. A gyermekmegrontÀsrÂl
szÂlÂ farizeus pr¢dikÀciÂknak sincs helye a reg¢nnyel kapcsolatban, hiszen azon a hamis feltev¢sen alapulna, hogy az ÁrÂ ¢s a fûhûs perspektÁvÀja azonos. MindazonÀltal a
LOLITA m¢gsem monologikus reg¢ny, hogy Bahtyin terminusÀt hasznÀljam. A hûsnek
van bizonyos pÀtosza, ugyanolyan, mint Genet-nek vagy Bataille-nak: kesztyüt hajÁt
a konvencionÀlis k¢pmutatÀsnak, mely a àperverziÂkatÊ a foucault-i àfel¡gyelet ¢s
b¡ntet¢sÊ anyagak¢nt kezeli. Ez¢rt aztÀn Humbert nemcsak elk´veti a pedofÁliÀt, hanem szÀmüzi magÀt a pedofÁliÀba, mint ¢letformÀba. Enn¢lfogva ´nigazolÀs-¢rz¢se a
hagyomÀnyos emberi (szexuÀlis) kapcsolatok ä melyeket cs´ppet sem tart jobbnak,
mint sajÀt àperverziÂjÀtÊ ä kegyetlen kigÃnyolÀsa miatt m¢g cs¡ggedtebb, f¢l¢nkebb,
erûtlenebb. ValÂjÀban Humbert polemikus kirohanÀsa a tÀrsadalom ¢s a konvenciÂ
ellen nem kev¢sb¢ keserü ¢s szenved¢lyes, mint a gyÂgyÁthatatlan beteg Philokt¢t¢sz¢
sajÀt szÀmüzet¢s¢nek sziget¢n, s ugyanazt a k¢rd¢st sz´gezi szimbolikus mÀsik ¢nj¢nek: jobb vagy, pusztÀn, mert eg¢szs¢ges vagy? °s Nabokov fele Ãtig Humberttel tart:
nincs jobb v¢lem¢nnyel a kertvÀrosi f¢rfiakrÂl ¢s nûkrûl, banÀlis ¢s Àlszent szokÀsaikrÂl, melyeket az igazsÀg ¢s az erk´lcs ´r´k ¢rv¢nyü standardjaik¢nt lobogtatnak, mint
fûhûse. De van egy hatÀr, a MÀsik autonÂmiÀja, s ezt a hatÀrt Humbert sokszorosan
tÃll¢pi. Nem erûszakolta meg ugyan LolitÀt (a lÀny ugyanis tapasztalt ¢s k¢szs¢ges
partner volt a jÀt¢kban); akkor sem, ha tett¢nek jogi minûsÁt¢se m¢giscsak erûszak.
De k¢ts¢gtelen¡l manipulÀlta Lolita bolondos, hisz¢keny ¢s boldogtalan anyjÀt, s akaratlanul is a korai halÀl fel¢ vezette. Eltitkolta Lolita elûl kapcsolatuk ´nmaga Àltal
magÀra m¢rt szÀmüzet¢sjelleg¢t, ami az û szempontjÀbÂl vÀlasztÀs, de amit Lolita, ez
a szexualitÀsÀt leszÀmÁtva nagyon is konvencionÀlis jellem, soha nem vÀlasztott volna.
°s oly m¢rt¢kig rabja szenved¢ly¢nek, az ´nsajnÀlatnak ¢s az egoizmusnak, hogy nimfÀcska-vadÀsz od¡sszeiÀjÀt egy groteszk kiv¢gz¢s zÀrja le ä a modern irodalom egyik
legjobban megÁrt jelenete ä, olyan tett, mellyel inkÀbb magÀn, semmint mÀson Àll
bosszÃt. Humbert ez¢rt aztÀn kinevetheti ugyan a konvencionÀlis morÀlt, de nem Àll
f´l´tte. TovÀbbÀ elveszÁti a szÀmüzet¢s disztinktÁv erk´lcsi elûny¢t is: az ´nmagÀba zÀrt
egy¢nis¢gben megûrz´tt autonÂmiÀt. Nabokov hûse szÀnd¢kosan manipulÀlja sajÀt
gyerekkori traumÀjÀt ä a r´vid ¢s tragikus v¢gü kapcsolatot a Lolita-korÃ lÀnnyal ä
azzal, hogy mitolÂgiai àdeterminÀciÂvÀÊ transzformÀlja; sorssÀ, mely elûl nincs me-
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nekv¢s. Ezzel a kettûs vonulattal ä a konvencionÀlis morÀl tetemrehÁvÀsÀval, valamint
a àperverziÂba valÂ szÀmkivetetts¢gÊ lelki nemess¢gbûl ´nzû szenved¢lybetegs¢gg¢
degradÀlÀsÀval ä Nabokov racionÀlisabb egyensÃlyt teremt, mint amilyen akÀr Genet,
akÀr Bataille ´nfelstilizÀlÂ, kegyetlen rebelliÂja a morÀl ellen. Jutalma ez¢rt az archimedesi pont volt, melybûl a szÀmüzet¢si reg¢nyt, mint pszicholÂgiai esem¢nyt ä e
nemben a legjobbat ä megÁrhatta.
5
JÂ idegenvezetûnk van Milan Kundera szÀmüzet¢sben sz¡letett reg¢nyeihez: Richard
Rorty. Egy kitünû essz¢ben, a HEIDEGGER , KUNDERA °S DICKENS -ben, melynek cÁme
vÀratlan ´sszecsapÀst sejtet nagyon k¡l´nb´zû szellemek k´zt, Rorty nem pusztÀn a
àfilozÂfiai hatÀsokatÊ veszi szÀmba egy-egy ÁrÂ eset¢ben; inkÀbb a filozÂfia ¢s a reg¢ny
konfrontÀciÂjÀt tÀrgyalja. Rorty Át¢lete egy¢rtelmü: àKundera szempontjÀbÂl az emberis¢g
dolgainak esszencialista megk´zelÁt¢se ä ahogy a filozÂfusok teszik ä, illetve az û t´rekv¢se, hogy
a szeml¢lûd¢st, a dialektikÀt ¢s a v¢gzetet a kalanddal, az elbesz¢l¢ssel ¢s a v¢letlennel helyettesÁtse,
nem mÀs, mint erûsen burkolt kimondÀsa annak: ami az ¢n szememben fontos, az t´bbet nyom a
latban, mint az, ami szerinted fontos, ¢s feljogosÁt engem arra, hogy f¡ty¡ljek rÀ, mi fontos neked
ä ugyanis ¢n kapcsolatban vagyok valamivel (a valÂsÀggal), amivel te nem. A reg¢nyÁrÂ erre azt
veti oda: nevets¢ges azt hinni, hogy az egyik ember erûsebb kapcsolatban lehet bÀrmilyen nem
emberi jelens¢ggel, mint a mÀsik. Nevets¢ges, hogy valaki, aki a szavakkal kimondhatatlan MÀst
hajszolja, emiatt ne vegye ¢szre, hogy a t´bbi ember mif¢le, az ´v¢tûl igencsak elt¢rû c¢lokat kerget.
Nevets¢ges dolog azt k¢pzelni, hogy a boldogsÀg kerget¢s¢t bÀrki meghaladhatnÀ, vagy azt, hogy
bÀrmif¢le elm¢let t´bb lehetne, mint a boldogsÀg keres¢s¢nek eszk´ze, s hogy l¢tezik egy IgazsÀg
nevü valami, amely fel¡lmÃlja a k¢jt ¢s a kÁnt.Ê °s a tÀrsadalmi utalÀsok nem kev¢sb¢ egy¢rtelmüek: àKundera itt a reg¢ny szÂt a demokratikus utÂpia szinonimÀjak¢nt hasznÀlja ä
olyan elk¢pzelt, j´vûbeli tÀrsadalomban, ahol m¢g ÀlmÀban se hiszi senki, hogy Isten vagy az
IgazsÀg vagy a Dolgok Term¢szete az û oldalÀn Àll. Ebben a tÀrsadalomban m¢g csak nem is
Àlmodna senki olyat, hogy bÀrmi valÂdibb lehet a k¢jn¢l ¢s a kÁnnÀl, vagy hogy van egy rÀnk rÂtt
k´teless¢g, amely erûsebb, mint a boldogsÀg keres¢se. A demokratikus utÂpia k´z´ss¢g¢ben a t¡relem ¢s a kÁvÀncsisÀg a legfûbb szellemi er¢ny, nem pedig az igazsÀg keres¢se. E tÀrsadalomban
m¢g halvÀny hasonmÀsa sem l¢tezik az ÀllamvallÀsnak vagy az Àllami filozÂfiÀnak. A filozÂfiÀbÂl
mind´ssze John Stuart Mill A SZABADSçGRñL cÁmü ¢rtekez¢s¢nek, illetve egy rabelais-i karnevÀlnak a maximÀja marad meg, amely szerint bÀrki bÀrmit megtehet, ami nem okoz kÀrt mÀsnak.Ê*
Kundera reg¢nyeinek s a reg¢nynek magÀnak ä mint a pluralitÀs ¢s vÀltozatossÀg
tÀrhÀzÀnak ä ez a drÀmai megemel¢se s filozÂfiÀval ä mint a potenciÀlisan terrorisztikus egyetlen IgazsÀg tÀrhÀzÀval ä szemben felvet egy nagyon is ¢les vÀlasztÀst, nevezetesen a filozÂfia ¢s a reg¢ny k´z´tt. Ez ugyanis olyan posztulÀtum, melynek radikalizmusa nem is oly tÀvolrÂl eml¢keztet ugyanarra az IgazsÀgra, melyet Rorty el akar
utasÁtani. Ez a posztulÀtum szint¢n monopÂliumot igyekszik szavatolni az egyik nyelvjÀt¢knak ä a reg¢ny¢nek nevezetesen ä, azzal, hogy a filozÂfia nyelvjÀt¢kÀt a teljes feled¢sbe szÀmüzi. S ez tÀvolrÂl sem tolerÀns javaslat. Ugyanakkor, ha tompÁtjuk e
àvagy-vagyÊ ¢less¢g¢t, megragadhatjuk Rorty igazsÀgÀt. KultÃrÀnk t´rt¢net¢ben ÀllandÂsultak a ànyugatiÊ filozÂfia ¢s bizonyos müv¢szi formÀk k´zti ´ssze¡tk´z¢sek. A
* A tanulmÀny e szÀmunkban olvashatÂ.
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leg¡nnepeltebb ´sszecsapÀs a g´r´g trag¢diÀ¢ ¢s filozÂfiÀ¢ volt; ez az ´sszecsapÀs teljesen sosem szünt meg, egyre visszhangzott, s Ãj formÀt ¢s alakot nyert a tragikum
ÃjjÀsz¡let¢s¢nek minden korszakÀban. Minthogy ezt a t¢mÀt itt nem Àll mÂdomban
r¢szletezni, csak annyit jegyezn¢k meg, hogy minden ilyen esetben egy müalkotÀs müfajÀnak a formÀja, nem pedig az Ãgynevezett tartalom tÀmadja a reprezentatÁvnak
szÀmÁtÂ filozÂfiÀt. A reg¢ny eset¢ben a münem redukÀlhatatlanul szem¢lyes k´zelÁt¢smÂdja tÀmadja a nagy metafizikusok szem¢lytelen igazsÀgra irÀnyulÂ kutatÀsÀt, melyben az egy¢n kioltÂdik, s ¢lete az IgazsÀg TemplomÀnak puszta ¢pÁtûk´ve.
Kundera neve nem v¢letlen¡l bukkan fel ebben a vitÀban. A cseh reg¢nyÁrÂban
¢letszenved¢lly¢ lett a szem¢lyess¢g, mert û a T´rt¢nelem diktatÃrÀjÀnak szÀmüz´ttje.
A T´rt¢nelem, a hegeliämarxi nagy narratÁva ä a T´rt¢nelem alias IgazsÀg, alias a
ProletariÀtus gyûzelme ¢s az Elût´rt¢net v¢ge ä üzte el az ÁrÂt abbÂl a PrÀgÀbÂl, mely
¢letstÁlus tekintet¢ben megk¡l´nb´ztethetetlen volt PÀrizstÂl, s m¢gis lakhatatlannÀ
lett Kundera szÀmÀra. A T´rt¢nelemmel valÂ szembeszeg¡l¢s A L°T ELVISELHETETLEN K¹NNYþS°G° -nek explicit ¡zenete. Sabina, a cseh festû, akit a T´rt¢nelem vas´klü
szabÀlyai neveltek, megveti a T´rt¢nelmet; nem egy¢b az szÀmÀra, mint v¢gtelen ¢s
l¢lektelen Nagy ParÀd¢. Szeretûj¢nek azonban, a '68-as nemzed¢k egyik kozmopolita
nyugatosÀnak, a T´rt¢nelem ellenÀllhatatlannak mutatkozik: àCsodÀlatos volt kimenni
az utcÀra ¡nnepelni, k´vetelni valamit, tiltakozni valami ellen, csodÀlatos volt, hogy nincs egyed¡l, hogy ott menetel a t´bbiekkel a szabad ¢g alatt. A Saint-Germain k´rÃton h´mp´lygû vagy
a R¢publique t¢rrûl a Bastille-hoz igyekvû t´megek megig¢zt¢k. A menetelû ¢s kiÀltozÂ sokasÀg
Franz szem¢ben EurÂpÀnak s EurÂpa t´rt¢nelm¢nek megtestesÁtûje volt. EurÂpa egyenlû a Nagy
Menetel¢ssel. ForradalomtÂl forradalomig, csatÀtÂl csatÀig, mindig elûre.Ê* °s a mÀsik cseh
hûs, TomÀô T´rt¢nelem-elutasÁtÀsa m¢g sÃlyosabb, mert nem pusztÀn szem¢lyes averziÂbÂl, hanem mÂdszeres szkepticizmusbÂl fakad: àEinmal ist keinmal. Ami csak egyszer
t´rt¢nt, mintha meg sem t´rt¢nt volna. A csehek t´rt¢nelme nem ism¢tlûdik meg m¢g egyszer, EurÂpÀ¢ Ãgyszint¢n. A csehek t´rt¢nelme ¢s EurÂpa t´rt¢nelme k¢t vÀzlat, amit az emberis¢g v¢gzetes
tapasztalatlansÀga rajzolt. A t´rt¢nelem ugyanolyan k´nnyü, mint az egy¢n ¢lete, elviselhetetlen¡l k´nnyü, mint a pihe, mint a szÀllongÂ por, mint az, ami holnap mÀr nincs.Ê*
TalÀn f´l´sleges is Bahtyinnak a reg¢ny polifÂn karakter¢rûl kifejtett gondolatai
utÀn megjegyezni (mely szerint a reg¢nyben nem egyetlen hang van, a mindentudÂ
narrÀtor¢, hanem hangok variÀciÂja), hogy az ÁrÂ v¢lem¢nye nem azonos sem a nyugati, sem a keleti hûs´k ÀllÀspontjÀval. A T´rt¢nelem Nagy Menetel¢s¢be belelelkes¡lû
Nyugatnak nagyon is sz¡ks¢ge volt a kijÂzanÁtÂ kelet-eurÂpai tapasztalattal valÂ konfrontÀciÂra; azon orszÀgok tapasztalataival, ahol a Nagy Menetel¢snek groteszk mÂdon
¢s teljesen meg kellett Àllnia. De a kelet-eurÂpaiak Ãj ¢s kulcsfontossÀgÃ fejezetet Ártak
ugyanerrûl a Nagy Menetel¢srûl, jÂllehet, szellemi ¢rtelemben torkig voltak a T´rt¢nelem k´nnyüs¢g¢vel. °s ez a fejezet, melyben egy¢bk¢nt Kundera hangsÃlyozottan
szem¢lyes reg¢nyei a maguk demokratikus utÂpiÀival jelentûs szerepet jÀtszanak, k´z´s (keleti ¢s nyugati) tulajdon lett. A szÀmüzet¢s reg¢nye Ágy nyitott Ãj tÀvlatot. A
Nagy Menetel¢ssel szembeni ´r´k´s idegens¢g¢vel, a valÂszÁnüs¢g ¢s v¢letlen talajÀrÂl
szembeszeg¡lve a àvas sz¡ks¢gszerüs¢gekkelÊ, a szÀmüzet¢st T´rt¢nelembûl ¢letformÀvÀ transzformÀlva, Kundera jelent¢sei a Nagy ParÀd¢n tÃli terr¢numrÂl fontos fejezetet Ártak a filozÂfia ¢s a reg¢ny k´zti vitÀban.

* Milan Kundera: A L°T

ELVISELHETETLEN K¹NNYþS°GE .

EurÂpa, 1992. K´rtv¢lyessy KlÀra fordÁtÀsa.
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6
Jorge Semprun irodalmi pÀlyafutÀsa arra vall, hogy l¢tezik komplexebb viszony is reg¢ny ¢s filozÂfia k´z´tt, mint Rorty àvagy-vagyÊ-a. TovÀbb, Semprun eset¢ben ez a
komplexitÀs szorosan ´sszef¡gg a szÀmüzet¢ssel. Noha a politikai szÀmüz´ttek k´r¢bûl j´tt, Semprun az emigrÀnssÀ vÀlÀs szokÀsos ÃtjÀn indult el; s csak k¢sûbb vÀlt szÀmkivetett¢. A NAGY UTAZçS-ban leÁrja, hogyan t´k¢letesÁtette pÀrizsi akcentusÀt, mert
zavarta ¢s fÀrasztotta, hogy idegen voltÀt azonnal leleplezik. Nabokovhoz hasonlÂan,
û is idegen nyelven lett hÁres ÁrÂ (bÀr itt v¢ge is a hasonlÂsÀgnak). °s m¢gis: Semprun
nem àFranciaorszÀgbaÊ emigrÀlt, hanem az eurÂpai baloldal nemzetk´zi-kozmopolita
kultÃrÀjÀba. A HçBORöNAK V°GE spanyol hûse szÀmunkra nem annyira spanyol; inkÀbb az emblematikus idegen, s mÀsokra is ekk¢nt van hatÀssal. °s klasszikus müv¢ben, A NAGY UTAZçS-ban nincsen elem, melyet specifikusan franciak¢nt azonosÁthatnÀnk. Az univerzÀlis szÀmüz´tt reg¢nye ez, aki abban a àhumanitÀsnakÊ nevezett fluidus k´zegben mozog, mely sosem lehet àotthonÊ, ahonnan nem ¢pÁthetû àvilÀgÊ, ¢s
nincsen alatta àf´ldÊ. EgyÀltalÀban: hogyan ÁrhatÂ meg az univerzÀlis szÀmüz´tt reg¢nye? Semprun vÀlasza az ä nem teoretikusan, hanem egy tartÂs ¢rt¢kü müalkotÀs
eleven gesztusÀban ä, hogy a praxis filozÂfiÀja szolgÀl cementk¢nt, ez a reg¢ny àk´tûanyagaÊ. A NAGY UTAZçS a szubjektum-objektum vilÀgk¢p¢nek müv¢szi ¢s filozÂfiai
hattyÃdala, melyben egy b¡szke, abszolÃte autonÂm szubjektum, mely dacol az emberi sors sz¢lsûs¢geivel, fel¢pÁti vilÀgÀt, semmi mÀsbÂl, mint a vilÀgrÂl alkotott vÁziÂjÀbÂl. Minden otthonbÂl szÀmüzt¢k; ideÀiban ¢s az ellenszeg¡l¢s gesztusÀban ¢l; ideÀi
nyelv¢t besz¢li, s ez nem gy´kerezik ¢rz¢ki àtalajÊ-ban. A reg¢ny egyszeri ¢s egyedi
epizÂd, melynek megvan a nagysÀga, de nem folytathatÂ. TalÀn maga az ÁrÂ, aki k´zben hazat¢rt, s Ãgy tünik, àvilÀgotÊ is, àtalajtÊ is talÀl, megÁrja majd a vÀratlan hazat¢r¢s
reg¢ny¢t is.
7
Amikor Isaac Bashevis Singer meg¢rkezett AmerikÀba, egyÀltalÀban nem volt szÀmüz´tt. A t´bb milliÂ zsidÂ egyike volt, akik OroszorszÀgbÂl ¢s LengyelorszÀgbÂl emigrÀltak az öjvilÀgba, otthont keresve, melyben nincs vallÀsi zaklatÀs, viszont lehetûs¢g
van a felemelked¢sre. Csak amikor elsû reg¢nyei ä melyeket jiddis¡l Árt, s elûsz´r kis
p¢ldÀnyszÀmÃ New York-i havilapokban publikÀlt ä megjelentek angolul, akkor fedezte fel benne a vilÀg a zsidÂ Tolsztojt, a kollektÁv szÀmüzet¢s nagy krÂnikÀsÀt. Egy
valÂdi balzaci reg¢ny- ¢s novellaciklus jelent meg elûtt¡nk, mely n¢gy ¢vszÀzadot s
benne hÀrom titkot ´lel fel; a titkok fÂkuszÀt Singer sosem kÁs¢relte meg feltÀrni. CiklusÀnak elsû titkos fÂkusza a diaszpÂra, a hosszÃ zsidÂ szÀmüzet¢snek ä mely csaknem
k¢t ezred¢vre a zsidÂk kollektÁv ¢letformÀja lett ä a kezdete; olyan esem¢ny, melyet
sosem felejthetnek el, mert nincsenek abban a helyzetben, hogy elfelejthetn¢k. A diaszpÂra tette a zsidÂkat paradigmatikus ´r´k´s ¢s kollektÁv idegenn¢, bÀrhogy prÂbÀljÀk is a szÀmüzet¢st emigrÀciÂvÀ ¢s asszimilÀciÂvÀ alakÁtani. Hogy mennyire k´z¢pponti a diaszpÂra eml¢ke, mind mÃltb¢li esem¢nyk¢nt ä mint a szÀmüzet¢s kezdete
ä, mind pedig mint az ´r´k´sen Àtmeneti l¢t tartama, ez Sabbataj Cevi, a hamis MessiÀs
feltün¢s¢bûl is lÀthatÂ, Singer mesteri t´rt¢nelmi reg¢ny¢ben, A RABSZOLGç -ban. (S
a szÀmüzet¢sbûl valÂ kudarcba fulladt hazat¢r¢s erûs eml¢kk¢pe a ciklus szinte minden reg¢ny¢ben felbukkan.) A mÀsodik titkos fÂkusz a zsidÂ (´n)felvilÀgosÁtÀs, mely-
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nek szimbÂluma Singer müv¢ben Spinoza kÁs¢rtû figurÀja. Az ´nfelvilÀgosÁtÀst az ´nszÀmüzet¢s terminolÂgiÀjÀban ¢rtelmezni ä tÀn f´l´sleges is hangsÃlyozni, hogy az az
ÁrÂ ¢rt¢kÁt¢lete; az ÁrÂ¢, aki szÀmÀra a rituÀlis k´z´ss¢gbûl valÂ kiszakadÀsi kÁs¢rletek
ä melyben a spirituÀlis mentor mindig a nagy marrano müve ¢s alakja ä legalÀbbis
problematikusak ¢s gyakran ´ngyilkos jellegüek. A klasszikus reg¢nyek, A BIRTOK ,
AZ URADALOM ¢s A MOSKAT CSALçD Spinoza àtanÁtvÀnyainakÊ nagyszabÀsÃ gal¢riÀi,
akik semmit nem tanultak a racionalizmusbÂl, de elvesztek az ´nszÀmüzet¢sben. °s
v¢g¡l, a harmadik titkos fÂkusz a Holocaust. Singer nagy filozÂfiai ¢rz¢kkel ¢s müv¢szi
taktikÀval sosem kÁs¢rli meg a Nagy V¢rontÀs ÀbrÀzolÀsÀt. De 1945 utÀn Árt reg¢nyei
s´t¢t eg¢t mindig Auschwitz lÀngjai ¢s hamuja szÁnezi. Singer nem vÀllalja magÀra,
hogy okozati ´sszef¡gg¢st ÀllapÁtson meg a diaszpÂra, az ´nfelvilÀgosÁtÀs ¢s a Holocaust k´z´tt. Szents¢gt´r¢s lenne Hitlert a MindenhatÂ ¡gyn´kek¢nt mutatni ä utal
rÀ ez az ür is. De a lecke ott van, meg kell tanulni.
A legcsek¢lyebb affinitÀs sem sz¡ks¢geltetik Singer konzervatÁv-vallÀsos vilÀgk¢pe
irÀnt ahhoz, hogy ¢rts¡k: ¢ppen a zsidÂ ¢let vÁziÂjÀnak ez a t´rt¢nelmi dimenziÂja
tette ût, az emigrÀnst a szÀmüzet¢s paradigmatikus ÁrÂjÀvÀ. Mert Singer nem egy àetnikumÊ krÂnikÀsa. T´rt¢nete sz¢lesebb ¢s m¢lyebb, mint egy ä bÀrmennyire szimbolikus sorssal bÁrÂ ä embercsoport kollektÁv szÀmüzet¢s¢nek (¢s r¢szleges ´nszÀmüzet¢s¢nek) puszta felid¢z¢se. Singer k¢rd¢sfelvet¢s¢ben van egy misztikus elem, amely
a zsidÂ sorsot metaforÀvÀ teszi. Az¢rt misztikus ez, mert a diaszpÂra t´rt¢nete kisz¢lesÁthetû ¢s ÀltalÀnosÁthatÂ, mert a k¢rd¢st fel lehet, talÀn fel kell tenni: vajon nem
vagyunk-e mi mindannyian, a modernitÀs eg¢sze, gigantikus diaszpÂra, kollektÁv
szÀmüzet¢s? Amikor Kant a term¢szet t´rv¢nyeinek v¢gtelen ÂceÀnjÀban az erk´lcsi
t´rv¢ny àemberi sziget¢rûlÊ t´prengett, hasonlÂ k¢rd¢sen tünûd´tt. °s erre a k¢rd¢sre
m¢g nincsen vÀlasz. Csak ha nemzed¢kek k´z´s erûfeszÁt¢s¢nek eredm¢nyek¢pp a
modernitÀs ÀllandÂ lakosok ÀllandÂ otthona lesz, akkor hagyhatjuk magunk m´g´tt
azt a dilemmÀt, mely a szÀmüzet¢s legnagyobb ÁrÂjÀt foglalkoztatta.

Balassa P¢ter

A FAL °S AZ ºVEG
Egy '68 utÀni reg¢ny ¢s egy '89 utÀni Ãtirajz
NÀdas P¢ter EML°KIRATOK K¹NYVE
¢s MÀrton LÀszlÂ çTKEL°S AZ ºVEGEN cÁmü müv¢rûl

T´bb okbÂl vÀlasztottam ezt a k¢t müvet ´sszehasonlÁtÀs c¢ljÀbÂl.
Elûsz´r az¢rt, mert mindkettû reprezentatÁv mÂdon besz¢l a '68 utÀni, illetve a '89
k´r¡li K´z¢p-EurÂpÀrÂl, mÀsodszor az¢rt, mert mindkettû, v¢lem¢nyem szerint, azonos nagysÀgrenden bel¡l reprezentatÁv: megformÀltsÀguk magas foka ¢s lelem¢nye
egybevÀg k¢rd¢seik ¢s ÀllÁtÀsaik m¢lys¢g¢vel, sÃlyÀval ¢s bonyolultsÀgÀval, noha mind-
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kettûben talÀlhatÂ olykor aff¢le ´sszefoglalÂ mondat, amely mintha az Eg¢sz ÀtfogÀsÀt
Ág¢rn¢: nincs k¡l´n filozÂfiÀjuk, hanem megformÀltsÀguk filozofikus. Az azonos nagysÀgrend ¢rz¢s¢t ¢ppen az kelti, hogy mindkettû eset¢ben azzal a r¢gi ¢lm¢nnyel talÀlkozik Ãjra az olvasÂ, amit intenzÁv kimerÁthetetlens¢gnek szokÀs nevezni, s ezt ä valljuk
be ä ritkÀn ¢rzi az ember; hogy tehÀt nem lehet a v¢g¢re jutni szellemi ¢rtelemben az
olvasmÀnynak. K¢t k´nnyen adÂdÂ, de talÀn t¢ves egyszerüsÁt¢st mindjÀrt el´ljÀrÂban
el is hÀrÁtan¢k. Az egyik, hogy a k¢t ÁrÂ generÀciÂs ¢s tapasztalÀsi k¡l´nbs¢g¢ben rejlene a k¢t mü ´sszehasonlÁtÀsi alapja. A mÀsik, hogy k¡l´nbs¢g¡k esetleg olyan egyszerüsÁtett szembeÀllÁtÀsra adhat alkalmat, mint amilyen NÀdas eset¢ben a modern,
MÀrton eset¢ben a modern utÀni ÁrÀsmÂd. Minderrûl az¢rt lehet besz¢lni, mert a k¢t
k´nyv k´z´tti ´sszef¡gg¢s nem ezekben Àll. Az ´sszevet¢s sem nem alkalmi, sem nem
mechanikus; kapcsolatuk jelent¢keny, bizonyos m¢rt¢kig korszakkifejezû erûvel rendelkezik, de semmik¢ppen sem hasonlÂsÀgon alapul, inkÀbb mÀssÀgon, egymÀsra
utalÂ k¡l´nbs¢geiken. A k´z´s alap csupÀn eg¢szen tÀvoli, ¢s semmire sem k´telezû,
r¢szben a k´z¢p-eurÂpai, '89 elûtti ¢s '68 utÀni vilÀghoz valÂ viszonyuk, r¢szben LukÀcs Gy´rgy klasszikus reg¢nyelm¢let¢nek nyelv¢n szÂlva: problematikus individuum
¢s kontingens vilÀg viszonya (ettûl m¢g lehetne mindkettûj¡k XIX. szÀzadi is, mint
ahogy NÀdas müve f¢lig az is). A modern reg¢nynek ez az ÀltalÀnos kettûss¢ge NÀdas
k´nyv¢ben a modern, eurÂpai ember ´sszeomlÀsÀhoz ¢s t´rt¢netfilozÂfiai trag¢diÀjÀhoz vezet, MÀrton LÀszlÂ müve e trag¢dia utÀni k´vetkezm¢nyek felûl, az alapok nem
l¢tezû volta felûl fogalmazÂdik, an¢lk¡l hogy Ãjra rÀk¢rdezne mintegy a r¢gi metafizika mÂdszer¢vel arra, ami elûbb t´rt¢nt. Müve eml¢kez¢skÁs¢rlet individuum ¢s kontingens vilÀg valamikor l¢tezett viszonyÀra, tÀvcsû ¢s t¢rk¢p ´sszef¡gg¢s¢re, ¢s ¢ppen
ebben k¡l´nb´zik NÀdas P¢ter müv¢tûl, mely mÀr a cÁm¢ben müfajt jelez, hogy tehÀt
lehets¢ges a memoÀr, az eml¢kez¢s, s ennyiben van m¢g kontinuitÀsa az ¢rtelemnek.
MÀrton k´nyv¢nek alcÁm¢be ker¡l a müfajjel´l¢s, s csakugyan ez nem eml¢kez¢s, minden kÁs¢rlet ellen¢re sem, e kÁs¢rletek csak a lehetetlens¢g kimutatÀsÀt szolgÀljÀk, hanem ÃtleÁrÀs, Ãtirajz, a tÀjat egy szemh¢j belseje lÀtja.
NÀdas P¢ter k´nyv¢nek Ãtja kultÃrÀnk Ãjkori, a priori ¢rt¢keire t´rt¢nû talÀn v¢gsû
rÀk¢rdez¢s, erûsen felt¢telezve ezen alap¢rt¢kek a priori voltÀnak megl¢t¢t ¢s egyben
ÀtformÀlÂdÀsÀt, s ebbûl adÂdik, hogy az ¢nveszt¢s, mellyel a k´nyv fûhûs¢nek, r¢szben
elbesz¢lûj¢nek sorsa zÀrul; folyamat, melyben az okok nyomozÀsa m¢g lehets¢ges
egyÀltalÀn, az ¢n pusztulÀsa egy l¢tezû metafizika mük´d¢sk¢ptelens¢g¢re vall. MÀrton ÃtirajzÀnak alapvetû adottsÀga, vilÀgÀnak kezdû- ¢s v¢gÀllapota egyszerre ezeknek
az alapoknak a nem-l¢te, k´vetkez¢sk¢ppen ¢nveszt¢srûl sem besz¢lhet¡nk, hanem
az eltün¢s szÀmos vÀltozatÀrÂl, az ¢n mint reg¢nycentrum csak instrumentÀlisan, ezer
vÀltozatban hasznÀlva: megk¢rdûjelezve, kigÃnyolva, nem l¢tezûv¢ nyilvÀnÁtva, eszk´zk¢nt Àll fenn, mint mozgatÂ ¢s nem mint l¢tezû: R¢zmÀn (a n¢v Erasmus XVI. szÀzadi magyarra fordÁtott neve) nem ember, nem is Àllat, hanem MOZGAT, fûn¢vi ¢rtelemben. Ilyen ¢rtelemben az çTKEL°S AZ ºVEGEN eleve a posteriori utazÀs ä egyszerre
megk´v¡lt kûzetszerü l¢tezûk ¢s bizonytalan ill¢kony halmazÀllapotÃ bubor¢kok k´z´tt. Ami NÀdasnÀl a Fal volt, illetve a àSZENT GçTÊ (Heiligendamm), hordozva ennek minden jel¢rt¢k¢t ¢s terh¢t, az MÀrtonnÀl eleve az ¡veg, illetve egy ¡veggolyÂ,
ami eredetileg egy kit´m´tt sÀrkÀny ¡vegszeme. Ami NÀdasnÀl csak mint valamilyen
viszony hiÀnya (73. o.), a hiÀny a posteriori Àllapota, amelyben minden: valami is ¢s az
ellenkezûje is, az is, nem is az, tehÀt lÀtszÂlag a dialektika rehabilitÀciÂja, valÂjÀban egy
´sszeomlÀs utÀni Àllapot, amely ¢ppen ez¢rt velej¢ig fantasztikus. Hiszen radikÀlisan v¢-
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letlenszerü, mik´zben a megformÀlÀs ´nmagÀval szemben ¢ppen azt a sz¡ks¢ges, de
igen neh¢z k´vetelm¢nyt ÀllÁtja fel, hogy àa v¢letlent nem lehet v¢letlenszerüen elbesz¢lniÊ,
s ezt alighanem a verses bet¢tek r¢v¢n is teljesÁti, ÃtirajzÀt magasrendü filozÂfiai k´lt¢szett¢ sürÁtve. Ha tehÀt NÀdas k´nyve egy egyszer megvolt metafizika mük´d¢sk¢ptelens¢g¢t is kimondja, akkor MÀrton¢ (mely tehÀt a priori alapokkal bÁr, s Ágy valamilyen vilÀg levezethetû volna belûle) egy ilyen metafizika nem-l¢t¢rûl ad hÁrt, m¢ghozzÀ
Ãgy, hogy e nem-l¢t okairÂl, eredet¢rûl sem tudunk semmit. Az eltün¢s csillagzata
alatt Àll az eg¢sz tÀj. Ennyiben holdb¢li tÀj ez az eg¢sz nagyszabÀsÃ munka, mely maga
el¢ ÀllÁtott k´vetelm¢nyeinek eleget tesz azzal, hogy benne a fantasztikus elk¢pesztû
fokon rendezett k¢pet mutat, mondhatni rideg, merev, halott, de nagyon ¢l¢nken bonyolÁtott organikus rendet, amely a k´ltûi erûn ¢s erudÁciÂn kÁv¡l nagyon is jÂl meggondoltan egy m¢g tÀvolabbi tradÁciÂsorbÂl ¢rkezik ¢s tÀplÀlkozik, mint NÀdas P¢ter.
Nem k¢ts¢ges, hogy a k´z¢p-eurÂpai olvasÂ m¢g mindig otthonosabban mozog ez
utÂbbi reg¢ny¢ben: (le-)nevelûd¢si reg¢ny, dezillÃziÂs romantika, Thomas Mann
Thoenissen alakjÀban ¢s eszmereg¢ny¢nek, a DOKTOR FAUSTUS -nak mint az eurÂpai
Zusammenbruchnak egyfajta tovÀbbelemz¢se, tovÀbbÀ Proust ¢s Fontane, Hesse elbesz¢lû tartÀsa, Musil f¢mes csillogÀsÃ szelleme ¢s az antik platonikus tradÁciÂ, ami
ebben a formÀban XVIII. szÀzadi n¢met revelÀciÂra eml¢kezik, az Ãjkori teatralizÀlt
vilÀglÀtÀs, az ÀltalÀnos eurÂpai emancipatorikus mozgalom, a francia forradalom hÀrmas jelszavÀtÂl az erotikus felszabadulÀsig, a zsidÂ-kereszt¢ny vallÀsi tradÁciÂ bizonyos
fokÃ megl¢te a kezdûmottÂtÂl a kÀromlÀsig, a szabadÁtÂ opera hangsÃlyos jelenl¢te a
F IDELIO -fejezetben, a mü egyfajta beethovenizÀlÀsa, tovÀbbÀ a baloldali polgÀri pÀtosz
k¢ts¢gtelen utÂrezg¢sei, eg¢szen a mondatstruktÃrÀkig, tehÀt durvÀn egyszerüsÁtve
az 1750 utÀni, de 1989 elûtti vilÀg szellemi k¢pe. Ami pedig a t´rt¢nelmi-politikai horizontot illeti, annak idej¢n ä mint eml¢ksz¡nk ä a reg¢ny revelÀciÂjÀhoz tartozott az
a nem kis pillanat, amikor az '56-jelenetben elhangzik: àigen ez forradalomÊ. Ennyiben
az EML°KIRATOK K¹NYVE '56 reg¢nye is, de '68 ¢s a '68 utÀni vilÀg felûl, a Fal r¢v¢n
pedig Jalta reg¢nye is. N¢metorszÀgi fogadtatÀsa (amirûl a Holmi 1992. mÀjusi szÀmÀban olvashatÂ kitünû ´sszefoglalÀs RadnÂti SÀndortÂl) ¢ppen azt tudatosÁtja, hogy '89
utÀn a n¢met szellemi ¢let, Ãgy lÀtszik, meg¢rtette: itt valaki a Fal tÃlsÂ oldalÀrÂl ¢lesebben lÀtta ¢s foglalta ´ssze magasan szervezett nagyformÀban mindazt, ami '89-hez
vezetett, mint ûk, n¢metek, de Ãgy, hogy e reg¢nybûl is legf´ljebb a Fal led´nt¢se,
´sszeomlÀsa j´vend´lhetû meg, mÀs nem. A n¢met kritika '89 november¢t visszavetÁti,
nem jogtalanul, k¡l´n´sen a n¢met egys¢g konfliktusai felûl. Ennyiben k¢ts¢gkÁv¡l
nevezhetû n¢met reg¢nynek (mint ahogy elsû olvasÀskor mÀr azt jÂsoltam, hogy a sz´vets¢gi k´ztÀrsasÀgban lesz igazÀn nagy sikere), de tovÀbbra is helyesebbnek lÀtom
àf´deratÁvÊ k´z¢p-eurÂpai reg¢nynek felfogni, a szÀzad eleji ¢rtelemben, mert akkor
a n¢metäosztrÀk kultÃra keleti peremvid¢k¢rûl lÀtszott legjobban ¢s a legt´bb müv¢szi
erût kifejtve, hogy mi k´vetkezik, s fûleg az, hogy ez mit is jelent. Annyiban tehÀt n¢met reg¢ny, amennyiben a n¢met fogadtatÀs arrÂl a mulasztÀsrÂl is szÂl, amit ûk nem
Ártak meg a DOKTOR FAUSTUS Âta, tovÀbbÀ arrÂl a nyugatäkeleti pÀrbesz¢d-lehetûs¢grûl, amit, Ãgy tünik, jobban ¢rtenek az egykori fal keleti oldalÀn ¢lû ¢rtelmis¢giek,
Àm ennyiben tovÀbbra is magyar reg¢ny.
Ezzel szemben MÀrton tradÁciÂhasznÀlata eg¢szen mÀs ¢s tÀvolibb, de mire beletanul az ember valamelyest, legalÀbb annyi szellemi ´r´met okoz ¢s annyi munkÀt kÁvÀn,
mint NÀdas k´nyve. Megint durvÀn egyszerüsÁtve: 1750 elûtti, fantasztikusabb, idegenebb ¢s fenyegetûen ismerûsebb. Csak felsorolÀsszerüen: vÀlsÀgkorok kultÃrÀjÀrÂl
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van szÂ: k¢sû k´z¢pkori apokaliptika, XV. szÀzadi n¢metalf´ldi fest¢szet, barokk allegÂria, az alkÁmia ¢s a XVI. szÀzadi orvoslÀs, fûk¢nt anatÂmia, r¢gi f´ldrajztudomÀny;
geogrÀfia ¢s t¢rk¢p¢szet, fogÀszat ¢s fogpÂtlÀstan, Bosch-szerü fauna ¢s flÂra, allegorikus filozÂfiai k´lt¢szet, XVIäXVII. szÀzadi retorika ¢s po¢tika (pontosabban: e kettû
vitÀja), a NÀdas-f¢le modern polgÀri filozÂfiÀval szemben a kora Ãjkori Descartes, illetve Kant szerepeltet¢se egyik eb¢dj¢nek rendkÁv¡li leÁrÀsÀban, az optika mint vezetû
XVII. szÀzadi tudomÀnyÀg, a test-l¢lek probl¢ma tematizÀlÀsa (Descartes-tÂl visszafel¢
a skolasztikÀig), a Cartesius ¢s Krisztina kirÀlynû k´zti levelez¢s, a kuruc kori magyar
irodalom, a XVII. szÀzadi memoÀrirodalom, RÀkÂczi vallomÀsai, az °RTEKEZ°S A
MñDSZERRýL -t olvasÂ fejedelem, illetve az idûben legk´zelebb esû referencia: a reg¢nymüfajnak a goethei Bildungsromannal vitatkozÂ novalisi tapasztalata: a romantikus Àlomreg¢ny, a j¢nai szomnambul szeml¢lûd¢s. (Ide kÁvÀnkozik, hogy a HEINRICH VON OFTERDINGEN kongeniÀlis fordÁtÀsa nem lehet v¢letlen.) A versbet¢tek nem
a TANULñ°VEK , hanem a VçNDOR°VEK romantikus Goeth¢j¢re hajaznak.
MÀrtonnÀl ennek a tradÁciÂanyagnak a kezel¢se nem hivatkozÀsokbÂl Àll, hanem
t¢nylegesen formafilozÂfia. N¢hÀny p¢ldÀt emlÁtek. A MÂdszer, Descartes-¢, mÂdszeres ´nk¢ny¢: mindenf¢le egys¢g ¢s eg¢sz lehets¢gess¢g¢nek a tagadÀsÀvÀ vÀlik itt. A
mostani ¢nvesztetts¢g az akkori kiindulÀspontnak k´sz´n, tovÀbbÀ a levezethetûs¢g,
a dedukciÂ, illetve a megkettûz´tt vilÀg ¢rtelemveszt¢s¢t is jelenti. A retorika ¢s az allegÂria rehabilitÀlÀsa hallatlanul szellemes ¢s kimüvelt, ÀllandÂ nyelvkritikÀt, sût
nyelvki¡resÁt¢st hoz l¢tre: kimondja, hogy minden csak metafora, k¢pes besz¢d ¢s hasonlat, a nyelvi valÂsÀg eltünik a retorikai alakzatokban, mik´zben ez a retorikÀra tÀmaszkodÀs egy idegenebb, tÀvolibb hagyomÀnyr¢teget hoz mozgÀsba, ÃjÁt meg: az ¢lûbesz¢d, a besz¢dszerüs¢g, a k¢pszerü besz¢d barokk hagyomÀnyÀnak mai tÀrsalkodÀssÀ alakÁtÀsÀt az olvasÂkkal, akiket az elbesz¢l¢s ÀllandÂan, szakadatlanul megszÂlÁt,
magatartÀsukat irÀnyÁtani igyekszik ä tehÀt meggyûz¢st folytat, igazi retorikÀt. A bravÃrsorozathoz tartozik, hogy ebben az eszk´zhasznÀlatban eg¢szen k¡l´nleges, eredeti gondolati ¢s po¢tikai kontextusok l¢tes¡lnek, k¡l´n´sen akkor, amikor mindezt
a '70-es ¢vek Budapestj¢nek leÁrÀsakor alkalmazza (p¢ldÀul Gagarin legendÀjÀnak k¡l´nleges ´sszecseng¢se a lakossÀg Holdra valÂ kitelepÁt¢s¢nek terv¢vel ä Gagarin ürutazÀsÀval megkezdûd´tt az egyetemes eltÀvozÀs, ami a mü k´zponti motÁvuma). A
nyelvhasznÀlathoz, mint ¢rtelemhordozÂ erûh´z is tartozik, hogy a k´nyv eg¢sz szellem¢nek megfelelûen itt minden valami ¢s az ellenkezûje: oxymoronok t´mkelege,
paradoxon tüzijÀt¢ka, ami az¢rt nem fÀrasztÂ, mert MÀrton egyik fû fogÀsa, ami lehetûv¢ teszi ezt, hogy szÂ szerint veszi a nyelvhasznÀlat k¢ptelens¢geit, a k´znyelvi
metaforÀk is az Àtt´rt ¢s Àtt´rhetetlen ¡veghez tartoznak; tovÀbbÀ hogy a szem¢lynevek, helys¢gnevek nagy r¢sze vagy elÁrt, vagy szÀnd¢kkal pontatlanul megadott (Ágy
p¢ldÀul Ragozzi, vagy Lenin k´rÃt helyett SztÀlin k´rÃt, rengeteg p¢lda lenne sorolhatÂ), sok mai motÁvum azonosÁtÀsa ¢pp a t¢veszt¢s ¢s kicsavarÀs ÃtjÀn j´n l¢tre. Ennek
az eljÀrÀsnak ¢rt¢ke ¢s ¢rtelme, hogy a nevek ugyanakkor azt sugalljÀk, hogy nagyon
is besz¢lû nevek, de fantasztikus, felismerhetetlen kombinÀciÂban, legt´bbsz´r a
XVII. szÀzadbÂl ¢s a XIX. szÀzad elej¢nek, k´zep¢nek magyar prÂzÀjÀbÂl. A mozgÀsba
hozott tradÁciÂ nagyfokÃ idegens¢ge, a szÀnd¢kos t¢veszt¢sek ¢s szÂfacsarÀsok mind
egyfel¢ mutatnak, s Ágy maguk is a fantasztikus, vizionÀlt Eg¢sz kovÀcsai: hogy mindaz,
ami van, egyszersmind nincs, s hogy Àlom ¢s valÂsÀg, k¢pzelet ¢s realitÀs nem vÀlaszthatÂ el egymÀstÂl, hogy a szerves l¢t tanul a szervetlentûl, ¢let az ¢lettelentûl, s az Àtkel¢s az ¡vegen nem egy pillanat (mint az elsû ¢s a mÀsodik r¢sz k´z´tt mutatja a szer-
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zû), hanem ÀllandÂ folyamat, ¢s az ¡veg m´g¢ ker¡lve ugyanazt lÀtjuk, az innen a tÃlnant jelenti ¢s megfordÁtva (mindezt a kirakat¡vegrûl szÂlÂ leÁrÀssal kitünûen ¢rz¢kelteti), hogy csak ´nmagukba visszakanyarodÂ g´rb¢k vannak, s ez a vonal az Ãtirajz
alapszerkezet¢t is megadja, de nemcsak sÁkban, hanem t¢rben is: g´mbmetafora r¢v¢n. A megfelel¢sen innen ¢s tÃlnan k´z´tt term¢szetesen nem szimmetrikusak. Ha
ugyanis NÀdas k´nyve mÀr cÁm¢ben is az idûre utal, akkor MÀrton k´nyv¢nek elsû
mondata ¢s az alcÁm a t¢rbelis¢gre helyezi a sÃlyt, mondvÀn, ànincs t´bb¢ idûÊ. Az idûtlens¢g term¢szetesen ä paradox reg¢nyfilozÂfiÀja k´vetkezetess¢g¢nek jegy¢ben ä
idûutazÀsokon ¢s nagyon is t´rt¢nelmi mÂdon der¡l ki. A t´rt¢nelmi utalÀsok fantomizÀlÀsa, az egyetemes tÀvolodÀs megy v¢gbe ezerf¢le variÀciÂban. Ez a variÀciÂs jelleg
sem a haladÀs, az idûmÃlÀs, hanem a k´rk´r´ss¢g ¢s az aspektuslogika t´rv¢nyszerüs¢geinek felel meg. Nem v¢letlen¡l hasznÀltam ezt a szÂt, hiszen MÀrton szÂ szerint
¢rti a k¢pes ¢s k¢ptelen besz¢det: hosszan Ár arrÂl, hogy mindez nem t´rv¢ny, csak
t´rv¢ny-szerüs¢g. Ez ugyanabba a logikÀba tartozik, mint amikor t´bbsz´r elism¢tli:
àigaz, de valÂszÁnütlenÊ, illetve: àvalÂszÁnü, de nem igazÊ stb. A t´rt¢nelem r¢gi, sût tÀvoli
mivolta ¢ppen a pill¢rfejezetekben elbesz¢lt jelenkori Budapest r¢v¢n der¡l ki, amely
k´r¡lbel¡l azonos az orszÀg ter¡let¢vel, tovÀbbÀ a Ragozzi-epizÂdokbÂl, amelyeknek
nemzetkritikÀja, a kurucsÀg hûsies, megindÁtÂ h¡lyes¢ge, ez a z¡ll´tt magasztossÀg,
t´k¢letesen pontos ¢s kit´r¢sk¢ptelen. Ragozzi ¢s serege, mely annyira elvÀndorolt,
hogy kilÂg az ¢gbolt alÂl (¢rtsd: lemegy a t¢rk¢prûl, a f´ldabroszrÂl), azt az Aporv¢t
keresi, mely nincs, de amelyet meg kellene talÀlnia ä nos, Aporve: EurÂpa, fordÁtva
olvasott formÀban ¢s oroszul. V¢g¡l ´sszefoglalÂan megemlÁtem azt a kurzivÀlt szÂt,
amit v¢gig k´vetkezetesen Ágy Ár le MÀrton: a valÂsÀgban. Ez k´zponti jelentûs¢gü
kulcsszÂ, mihelyt rÀj´v¡nk, hogy t¢nyleg valÂsÀgot jelent, ami azonban k¢ptelen, ami
azonban tün¢keny, valÂszerütlen, ami fantomvalÂsÀg, ami Ãgy van, hogy nincs: àa valÂsÀgnak nevezett l¢gyott a valÂtlansÀg hÀtter¢ben a legszenved¢lyesebbÊ. Csakugyan a valÂsÀgban, ez egy hely, ahol most nem vagyunk, Àm b´rt´n¡nk, mik¢nt a ketrecben egzisztÀlÂ
R¢zmÀnnak (az eurÂpai humanista ¢rtelemnek)? Idetartozik, hogy ebben a valÂsÀgban
ezer mÀs jellemzû mellett ä p¢ldÀul van ugyan zene, ami azonban nem szÂl, hanem
csak zenebona. Ez az aprÂ motÁvum m¢g a k´nyv elej¢n, mely csak a v¢g¢n t¢r vissza,
egy mÀsik alapszÂhoz tÀrsul: az a korszak, amelyben ¢l¡nk, a kicseng¢s kora, amivel
nem azt akarja mondani ä erre is kit¢r az elbesz¢l¢s ä, hogy v¢ge mindennek, hanem
a tÀvolodÀst, a tÀvolsÀgot, az ¢lm¢nyn¢lk¡lis¢get, az Àtkel¢sk¢ptelens¢get konstatÀlja,
amikor a valÂsÀgban nem ¢rhet¡nk el a valÂsÀgig, s azt sem tudhatjuk, kell-e ez az
alapszÂ. Ennek a valÂtlanult valÂsÀgnak jellegzetes megfigyelûeszk´ze, mely benne is
van a valÂsÀgban, tartalmazza is azt (mik¢ppen R¢zmÀn tartalmazza azokat az Àlmokat, melyeket û Àlmodik, de amelyek besz¢lnek hozzÀ, ¢s teremtik is ût), ez az eszk´z
tehÀt a tÀvcsû. A tÀvcsû az elsû lapokon feltünt ¡vegszem meghosszabbÁtott àkarjaÊ,
mely maga is egy rejt¢lyes bubor¢kon bel¡l n¢zelûdik. Hogy ez a tÀvcsû az epikai ¢n,
az elbesz¢lû ¢n, a tÀvolsÀgtartÂ narrÀciÂ persziflÀzsa, azt talÀn nem kell r¢szletezni. A
valÂsÀgban ¢s m¢g n¢hÀny szÂ Àltal l¢trej´n a hihetetlennek tünû Eg¢sz. Az çTKEL°S
AZ ºVEGEN-nel kapcsolatban legf´ljebb m¢g arra szorÁtkozom, hogy v¢lem¢nyem szerint, mely teljess¢ggel hipotetikus, a hunyt szemek belsû ter¢ben jÀtszÂdÂ Ãtirajz 389
oldalÀt Àt- meg ÀtjÀrjÀk, tudva, tudattalanul, JÂzsef AttilÀnak ezek a sorai: àA tÀvolsÀgot,
mint ¡veg- / golyÂt, megkapod, ÂriÀs / leszel, csak hunyd le kis szemed.Ê
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TakÀcs Zsuzsa

A Z¹LD BçRSONYFOTEL
Ismertem mind a kettût.
Tudok a nev¡ket ´sszelÀncolÂ
szerelemrûl, melynek egyik¡k
a kÀbÁtÂszer¢lvezûk bamba vigyorÀval
megadta magÀt, s mely szenved¢ly irÀnt
a mÀsikukban heves viszolygÀs tÀmadt.
De nem zavarjÀk ÁmmÀr egymÀs k´reit.
Mind a ketten halottak.
Halott, klasszikus k´ltûk.
S ez jÂkedvre hangolhat engem is,
nemcsak ûket. A szenved¢ly ¢s az unalom,
akÀr az ÀgakrÂl lassan levÀlÂ lomb,
arcunkrÂl lefonnyad.
M¢rt ne gondolhatn¢k ¢n is
k´nnyü szÁvvel a z´ld bÀrsonyfotelra?
Mikor a k¢ts¢gbees¢s ¢jszakÀjÀn
Ãjra ¢s Ãjra bemÀsztak hozzÀm
a kitÀmasztott redûny´n, a kitÀrt
ablakon a gyilkos gondolatok.
De nyitva kellett tartanom az ablakot,
mert mintha t´megek ¡ltek volna
a szûnyegen, elfogyott
a levegû ¢s fulladoztam. ñ, szomj!
Egyszerre ¢ltem kettûj¡k helyzet¢t.
K¢rtem egy deci rumot, k¢pzeletben,
¢s lerogytam a borfoltos asztal
mell¢. Hogy mer szerelmet vallani
ez a t´rpe, gondoltam egy bizonyos
ÃrrÂl, ¢s: mi k´z´m a rem¢nyked¢s¢hez,
mely, mint mondja, ¢lteti,
s hogy ¢l vagy hal? De ott volt
a mÀsik, a tÀvhÁvÀsomra felelû
unott hang: àK¢rlek, csak r´viden!Ê
¢s mindezt egy nyaktalan,
kopaszodÂ nû miatt!
HovÀ lettek most szûnyegemrûl
az ¢rz¢ketlen, bÀm¢sz t´megek?
Honn¢t a beÀradÂ, jelent¢s n¢lk¡li,
balzsamos levegû, mely t¡cs´kszÂt
hoz, de ¢des Àlmot nem Ág¢r?
A fotelba visszavÀnszorgÂ kÁs¢rtet
verset olvas ¢s eml¢kezik.
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TakÀts Gyula

EGY FºGEFçT RAJZOLTAK
A magyar orfikus versek k´z¡l
F´lragyog, s mint ÂriÀsi ostya
a berket a hold f´loldja.
A pÀsztort ¢s a csikÀszt,
aki a lÀpsziget kÃtjÀba fÃlt...
Ragyog az ostya,
¢s a tûzegen feh¢ren
zsomb¢kolnak Àt,
foltozva hÀlÂt,
bontott vejsz¢t,
az eltünt csordÀt
¢s rejtett halÀlt...
J´ttek s j´nnek a pÀsztorok
¢s pÀzsit-füre ¡lve
egy f¡gefÀt rajzoltak
z´ld pintes ¡vegemre...
Vel¡k a hold mÀr
nem is ostya,
Szent DÀviddal mintha
ez¡st cigÀny volna
s egy szÀl nÀdra d¡lve
nek¡nk heged¡lne...
S akkor a f¡gefÀn
f´lvillant a berken
az almÀn tÃli tÀj...
Nem alma, f¡gefa alatt
°va ¢s çdÀm utÀn,
mÀr nem is a tiltott,
f¢nylett a tÃlon-tÃli tÀj...
N¢zt¢k a pÀsztorok,
hogyan ragyog
¢s zsomb¢kolva sÀron Àt,
hoztÀk a hÁrt
¢s vitt¢k is tovÀbb,
mint hajdanÀn azok...

SajÂ LÀszlÂ: Az Ãt v¢g¢n

HoztÀk, hogy ott
se csorda, se hÀlÂ,
¢s elindult onnan
ide az Ãt...
Holdon tÃli asztronautÀk
pintes ¡veg k´r¡l,
f¡gefa alatt,
pikkelyezni kezdt¢k
a berki halakat...

SajÂ LÀszlÂ

AZ öT V°G°N
OrbÀn OttÂnak

LÀbnyomokkal telestemplizve a hÂ,
jaj de ez az Ãt nem a tavasz csalitosÀba visz,
hol f¢rfivÀ lett istenek henteregnek
kedv¡k¢rt ÀllattÀ vÀltozott asszonyokkal.
Az Ãt v¢g¢n az utolsÂ madÀrember, egy pingvin
toporog a befagyott tenger elûtt ä k´r¡ln¢z,
figyeli-e isten, amint szÀraz lÀbbal Àtkel
a lÀthatÀron ¢s satnya szÀrnyain ¢gbeevick¢l.
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FIGYELý
KRITIKAPçLYçZAT
àNE F°LJ, °DES M°ZÊ
Sz¢p Ernû: Szeg¢ny, grÂfnûvel Àlmodott
Pesti Szalon, 1990. LapszÀm n¢lk¡l, 297 Ft
1
àA nûkre gondolsz? ä h´rg´tt az ´rm¢ny isten vak
d¡hvel ä a nûkre mert¢l most gondolni. Jaj neked,
ha tagadni prÂbÀlsz.Ê A r´vid novella, melyben
e furcsa sorok olvashatÂk, Sz¢p Ernû A JçZMINOK ILLATA cÁmü novella- ¢s karcolatgyüjtem¢ny¢ben talÀlhatÂ. (Tevan, 1919.) TÁz
vagy t´bb ¢ve is mÀr, hogy csendes ¢s lassÃ
Sz¢p Ernû-reneszÀnsznak lehet¡nk tanÃi. A
JçZMINOK ILLATA is ÃjbÂl megjelent nemr¢g.
Egy r¢gi, k¡l´n´s k´nyv¢nek reprint kiadÀsa
azonban nem keltett igazi visszhangot.
çlomrÂl szÂl.
àögy gy´ny´rk´dtem benn¡k, mint az alkonyat
nevezhetetlen szÁnü felhûiben ¢s mint a m¢ly kutak
holdas viz¢ben.Ê KrÃdyt gyanÁtanÀnk, pedig
Sz¢p Ernû Árt Ágy, ¢pp e k´nyv¢ben. Vajon
sz¡letik-e valaha KrÃdy ¢s Sz¢p Ernû fantÀziÀjÀt, stÁlusÀt, k¢palkotÀsÀt ´sszevetû tanulmÀny, essz¢, stilisztikai mü? Egyelûre csak
margitszigeti eml¢kez¢sek, fakulÂ anekdotÀk
kapcsoljÀk ´ssze alakjukat, amint a sziget k¢t
k¡l´nc, magÀnyos lakÂja esti vagy hajnali s¢tÀn ballag a bokrok k´z´tt. àA margitszigeti rigÂÊ ä m¢ltatta a hÃszas ¢vek v¢g¢n KrÃdy
Sz¢p Ernût, felid¢zve a k´ltû moszkvai tÀncosnû szerelmeit ¢s szÁvfÀjdalmait. Melyik
magyar ÁrÂ mondhatta (vagy titkolhatta el)
magÀrÂl, hogy f¢lt¢kenyen s boldogtalanul
bolyong 1910 tÀjÀn a Moszkvai T¢likertben?
BalladÀs hangulatÃ Àlomnak hinn¢nk, pedig,
mint KrÃdy is jÂl tudta, Sz¢p Ernûvel megt´rt¢nt.
°s ki a fura, f¢regnyi, de haragvÂ ´rm¢ny
isten? Jelk¢p? Sz¢p Ernû zsidÂ szÀrmazÀsÀnak ily bizarrul rejtjelezett f¢lelme? M¢lyl¢-

lektani szimbÂlum? Zsurnaliszta ´tlet? VÁziÂt´red¢k? Szesz¢ly? àFelettes ¢nÊ, a l¢lek t´rpe
zsarnoka? àMajdnem minden prÂzai ÁrÀsa ezzel a
szÂval kezdûdik: ¢nÊ ä Árja KosztolÀnyi egy
1922-es kritikÀjÀban, mely n¢gy Sz¢p Ernûk´tetrûl szÀmol be. A SZEG°NY, GRñFNýV EL
çLMODOTT nincs e n¢gy k´z´tt. B¢csben adtÀk ki, 1921-ben, a Hellas VerlagnÀl, 325 p¢ldÀnyban. A Nyugat ä de ismeret¡nk szerint
mÀs folyÂirat vagy lap sem vett tudomÀst rÂla. Az is lehet, ha ismert¢k is, hogy àmarginÀlis irodalomnakÊ tartottÀk.
BÀr a k´nyv elûszava azt mondja, a k´ltû
csak k´zreadÂja egy ismeretlen fiatalember
ÀlomleÁrÀsainak, alig hihetû, hogy valÂban
csak k´zreadÂjÀnak v¢lt¢k naivan Sz¢p Ernût, s ez¢rt nem foglalkoztak a k´nyvvel.
Vagy lehet, hogy ami B¢csben jelent meg, azt
nem is mind ismert¢k itthon? Az emigrÀns
N¢meth Andor Árt ugyan a B¢csi Magyar öjsÀgban a k´ltû pesti kudarcairÂl, a V ýLEG°NY -t ¢rt tÀmadÀsokrÂl, hÀnyÂdÀsairÂl B¢cs
¢s Pest k´z´tt, de e cikk sem emlÁti a GRñFNý-t ä talÀn egy mÀsik, melyet R¢z PÀl nem
vett f´l N¢meth Andor-vÀlogatÀsÀba? Alig
hissz¡k. KrÃdy k¡l´nleges ¢rt¢kü Àlomk´zpontÃ reg¢nytorzÂja is, a MIT LçTOTT V AK
B°LA A SZERELEMBEN °S A HALçLBAN (mely
ugyanabban az ¢vben egy b¢csi folyÂirat hasÀbjain lÀtott napvilÀgot, t´red¢kk¢nt, befejezetlen¡l) szint¢n ismeretlen maradt.
àçlmok ¡ld´g¢lnek a boltok c¢gtÀblÀin, mint pihenû madarak, ¢s f¢nylû szem¡ket forgatjÀk, Àlmok
guggolnak a kapuk sarkk´vei mellett, mint kis gnÂmok, amelyek a hazat¢rûk ruhÀiba kapaszkodva,
egy¡tt mennek fel az emeletreÊ ä olvassuk a V AK
B°LA egyik fejezet¢ben. VersprÂzÀhoz k´zelÁtû sorok: talÀn m¢g inkÀbb lÁrai, mint mÀs
KrÃdy-sz´vegek. °vtizeddel elûbbi egyik
nagy novellÀja, a SZINDBçD çLMA legalÀbb
ilyen bizarr, s a freudizmus hatÀsÀt sejteti,
holott csak az çLMOSK¹NYV -ben lesz nyilvÀnvalÂ ¢s tudatos a Ferenczi k´zvetÁtette tanÁtÀs.
àSzindbÀd fagy´ngy lett. Egy gy´ngy a rÂzsaf¡z¢rben, amelyet egy idûs apÀca viselt derekÀn...Ê ä olvassuk e hÁres novellÀban. Figyelemre m¢ltÂ,
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hogy a àtengerjÀrÂ hajÂsÊ nem ÀlmÀban, de halÀla utÀn lesz fagy´ngy (majdnem Âlomkatona egy padlÀson) ä halÀla utÀn, hiszen nemcsak àaz ¢let ÀlomÊ, hanem a halÀl is az.
Sz¢p Ernû ¢ppÃgy vallotta, mint KrÃdy.

2
Nagy monogrÀfia nem sz¡letett m¢g a modern magyar irodalom ¢s a freudizmus kapcsolatÀrÂl. Persze, JÂzsef Attila meg a Nyugat
elsû nemzed¢ke, Babits a GñLYAKALIFç -val,
fûk¢nt KosztolÀnyi, F¡st, Karinthy, az û müveikben minden olvasÂ ¢rzi ¢s rÀismer, sût
r¢szkutatÀsok ¢rintik e kapcsolatot ¢s hatÀst.
°pp csak ¢rintik: most pontos a szÂ. Komolyabb vizsgÀlatkor Sz¢p Ernûnek ez a furcsa
Àlmosk´nyve lehetne a leggazdagabb, legf¢nylûbb p¢ldatÀr. Harmat PÀl FREUD, FERENCZI °S A MAGYARORSZçGI PSZICHOANALíZIS

(Bern, 1986) cÁmü kivÀlÂ munkÀjÀban t´bb
alfejezet is foglalkozik a freudi m¢lyl¢lektan
¢s az Ãj magyar sz¢pirodalom kapcsolatÀval,
de Sz¢p Ernû neve itt sem szerepel.
A magyar irodalomban KrÃdy müveiben
Àlmodnak a legt´bbet. Sût maga az Àlom szÂ
is legt´bbsz´r KrÃdy cÁmvÀlasztÀsÀban fordul
elû, s jellemzû, hogy egy reg¢nyalakjÀnak hasonmÀsa çlom n¢ven ´nÀllÂ figurak¢nt l¢phet szÁnre az ASSZONYSçGOK DíJç-ban. Sz¢p
Ernûn¢l, mik¢nt a romantika, a szentimentalizmus, a szecessziÂ minden r¢gi ¢s Ãj k´ltûj¢n¢l a Hold halovÀny k¢pe f¢nylik. A Nyugat
elsû nemzed¢k¢nek verseiben egy¢bk¢nt sem
ritka e szÂ, de Sz¢p Ernûvel Hold-id¢z¢sben
senki sem versenyezhet. à°n vagyok a Hold, az
a bÃs t¢veteg / Tûlem ne f¢ljetekÊ ä kezdûdik egy
verse, s ha Hold-antolÂgia k¢sz¡lne, abban
Sz¢p Ernût illetn¢ a fû hely. Nem Ãgy az erotikus versantolÂgiÀkra gondolva. E gyüjtem¢nyekben alig leln¢nk nyomÀt (R¢z PÀl is a
MAGYAR ERATñ-ba csak egyet, a HARAPçS -t
tudta felvenni). De Àlom ¢s hold sem eg¢szen
szinonimÀk, mint ahogy az Àlom ¢s az ÀlmodozÀs sem. Sz¢p Ernû legt´bb müv¢ben az
erotika bujkÀlva, kamasz fiÃsan lappang,
k´zvetlen¡l alig jelenik meg, d´bbenek rÀ hitetlenkedve. Pedig nem is olyan furcsa: szeretetre m¢ltÂ, k´nnyen parodizÀlhatÂ modora a panaszkodÂ, infantilis, bocsÀnat¢rt esengû, csodÀlkozÂ ´reg kamasz pÂza. E k´ltûi

magatartÀs valÂban csak pÂz ¢s maszk volna,
vagy tekints¡k inkÀbb müv¢szete nemes l¢nyeg¢nek? neh¢z d´nteni: a k´ltû eggy¢ vÀlt
ÀlruhÀjÀval. Versei ¢s elbesz¢l¢sei a sÂvÀr kamasz bÀnatos ¢s bocsÀnat¢rt esdû maszkjÀban, az Àlruha takarÀsÀban ragyogtak fel.
Ez a B¢csben megjelent ¢s sokÀig rejtve
maradt k´nyv hasonlÁt is, meg nem is az àismertÊ Sz¢p Ernûh´z. R¢z PÀl hÁvja fel a figyelmet arra, hogy az 1918/19-ben sz¡letett
PATIKA (hûs¢nek harmadik felvonÀsbeli vÁziÂival) kicsit talÀn elûzm¢nye e titkos k´nyvnek: àSZEG°NY, GRñFNýVEL çLMODOTT... ä Árja
ekkoriban egy erotikus k´nyv¢nek cÁmlapjÀra Sz¢p
Ernû; hercegnûkkel, tovaillanÂ tÀncosnûkkel, vad
spanyol sz¢ps¢gekkel Àlmodik KÀlmÀn is ¢rz¢ki
megkÁvÀnÀsainak kÀoszÀban.Ê
A PATIKA legforrÂbb Àlomk¢peit sem mern¢m azonban igazÀn àerotikusnakÊ nevezni.
A t¡nd¢rruhÀban, de a halÀl kaszÀjÀval Àlmunkban meglÀtogatÂ erotikus vÀgy nyersebb, szabÀlytalanabb: kevesebb ¢s t´bb is,
mint az irodalom. Ehhez nem a PATIKA szÀnandÂ hûs¢nek, de magÀnak Sz¢p Ernûnek
kell Àlomba zuhannia. ögy sejtem, a GRñFNý-ben leÁrtak majd mindegyike valÂdi Àlom,
bÀr itt-ott bizonyÀra stilizÀlta, talÀn ki is szÁnezte ûket a k´ltû. T´bbf¢le mÂdja van a stilizÀciÂnak, s az û prÂzai meg szÁnpadi müveinek a sajÀt maga gyÀrtotta-formÀlta nyelv
adja ¢rt¢k¢t, egy vÀrosi, de r¢szben maga kitalÀlta, flaszterfordulatokat t¡nd¢ri naivsÀggal megtisztÁtÂ nyelv. A LILA çKçC ¢s a MçJUS
titka valÂszÁnüleg e Sz¢p Ernû alkotta nyelvezet.
A GRñFNý nem eg¢szen e nyelven ÁrÂdott.
Itt az elbesz¢lû tartja magÀt ahhoz, hogy nem
k´ltû Árta a sz´veget, hanem egy fiktÁv kishivatalnok: szÀrazabb hangon besz¢l, beszÀmolÂ kÁvÀn lenni, leltÀrig¢nyü ÀlomleÁrÀs. Az
eg¢sz mü Ágy is lÁrai, szecessziÂs, n¢mileg patetikus, m¢gis ä bÀr felr¢mlik sok rokon vonÀs, messze vagyunk valaminû Szomory Dezsû-s pompÀs liheg¢stûl. àKÀnikulÀs hÁmek az
ifjÃsÀgbanÊ ä ilyet most csak az elûszÂban Ár
le. Nem biztos, hogy bÀrki Sz¢p Ernû-¢rtû a
n¢v ismerete n¢lk¡l rÀismerne. çlmai tartalmÀval feltÀrja magÀt, az Àlomelbesz¢l¢s nyelv¢vel kicsit rejtûzk´dni akar. Nemcsak a stÁlussal lehet persze stilizÀlni: itt-ott (valÂszÁnüen) kicsit hozzÀrajzol, szÁnez, igen; de Âvatosan teszi, s a bet¢tek rajza nem vÀlik el az
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alaptÂnustÂl. BizonyÀra olvasta mÀr Freudot,
vagy legalÀbb hallotta Ferenczit: olykor dÁszÁt¢s¡l n¢hÀny pszichoanalitikus sablont,
freudi Àlomjelk¢pet csemp¢sz eredeti Àlmaiba. Mindezt ¢rezz¡k csupÀn, bizonyÁtani nem
tudjuk, tudomÀnyos ¢rv¡nk sincs. Olyan term¢szetesen teszi egy¢bk¢nt is, hogy nem a mi
dolgunk, az analitikus¢ volna kutatni.
àAz ¡veghÀz m´g´tt egy kivilÀgÁtott luxusvonat
megy el n¢mÀn, mint egy kÁgyÂÊ ä olvassuk. MÀsutt: àKutya vagyok.Ê Sût: àMozdony vagyok!
(Borzadva ¢reztem mozdony-testemet.)Ê T´bbsz´r
vÁz ¢s mozdony szerepel Àlmaiban egy¡tt!
Meglelj¡k a vÁzen jÀrÀs motÁvumÀt. çlmaiban
gyakran zuhog az esû, vagy vÁzes¢s hangja
zÃg. Szeretkez¢skor: àaz Àgy elkezdett menni,
mint egy Duna [...] ¢s a mi test¡nk is hullÀmokbÂl
ÀllottÊ. A GrÂfnû persze ÀltalÀban lovon ¡l
(egyarÀnt kÁvÀnja Ágy a tÀrsadalmi elûÁrÀs ¢s
a m¢lyl¢lektan is). Az Àlmok tÀrgyi vilÀga is
jellegzetes, mondhatnÀnk cs´pp irÂniÀval:
p¢ldaadÂan freudi fogantatÀsÃ. Cipûk, kesztyük, l¢pcsûk sokszor, emeletrûl le-f´l hullÀmzik a k¢p. Nagy gyertyÀk lobognak. °rdekes ez is: àelûttem egy esztergÀlyosseg¢d lecsavarta a hegedüvonÂ fej¢tÊ. Vid¢ki kÃria udvarÀn indiÀnok ànyilakat m¢rnek ´ssze, hogy el¢g
hosszÃak-e a c¢lzÀshozÊ. Megint az esû ¢s a k´d.
àögy ¢reztem, mintha fejn¢m az egetÊ (tejszerü
k´d ereszkedik alÀ). MÀskor: àelkezdett esni a
tej az ¢gbûlÊ, vagy: àa fÀk mind puhÀk voltak, mert
k´d voltÊ... àAz eg¢sz k¢p feh¢r tajt¢k lett elûttemÊ
s v¢g¡l: a k´dben àrettenetes k¢jjel ¢reztem az
ejakulÀciÂtÊ.
àPoll. Fel¢bredtem.Ê Ez viszont szÀnd¢kosan
prÂzai, magÀnnaplÂ-imitÀciÂ. MÀr a r´vidÁt¢s
is. Mint amikor CsÀth a NAPLñ-jÀban lid¢rces
tÀrgyiassÀggal, orvosi szÂhasznÀlattal ¢l, s
m¢gis ä paradox mÂdon ¢pp ez irodalmi hatÀs ker¡l¢s¢vel irodalmi hatÀst ¢r el. Van
Sz¢p Ernû mÂdszer¢ben valami lappangÂ,
nehezen megfoghatÂ rejt¢ly. àSzomorÃak ezek,
mint az orvosi leletek, ¢s ig¢zûek, mint a n¢pmes¢kÊ
ä hÁvja fel a gazdag kettûss¢gre a figyelmet û
maga a k´nyv elûszavÀban. Nem magyarÀzza
az Àlmokat, de leÁr, megelevenÁt.
à°n ott Àllottam ¢s folyton a kardomat n¢ztem,
sopÀnkodtam, hogy m¢rt nem extra kardot k´t´ttem,
emelgettem a kardot, nagyon neh¢z volt ¢s csupa
horpadÀs ¢s rozsda volt a h¡velyeÊ ä ez, hiÀba
szerepelhetne bÀrmely illusztratÁv analitikus
p¢ldatÀrban, hiÀba àtank´nyvÁzüÊ, lehet va-

lÂdi Àlomk¢p is. Hetven ¢v telt el azÂta, az
ÁrÂi szabadsÀg, az irodalmi befogadÀs vÀltozÀsairÂl komikus lenne itt ¢rtekezni, nagy
piaca tÀmadt a giccses meg a durva pornogrÀfiÀnak, de halkan azt is megjegyezhetj¡k,
hogy mai Ázl¢ssel, ¢rz¢kenys¢ggel is h´kkentûen erûs n¢hÀny Àlomk¢p. Sz¢p Ernûn¢l
m¢g a kocsirÃdnak is erekciÂja van. Nagy kutyÀk nyaljÀk, aztÀn û simogatja a rudat (àvesz¢lyes dolog ezt a t¡zes jancsit Ágy simogatniÊ) ä
v¢g¡l n¢mi panaszos prÂzaisÀggal: àfÀjdalmas
nagy pollÊ.
Az Àlom mindig, eredendûen sz¡rreÀlis;
akad itt is groteszk, BuÄuel-filmbe valÂ ÀlommotÁvum, cirkuszi ostorpÀrbaj, aztÀn nagy
szivarok f¡stje, meg a szeretkezni vÀgyÂk
Àgya alÂl kiszürûdû hangok: valami tÀvoli s
ide nem valÂ rokonok durva vitÀja... MÀskor
az ÀlmodÂ v¢n ¢s csÃf szobaasszonnyal szeretkezik akarata ellen¢re, akinek k´zben cs´r´mp´lnek a kulcsai: hangsÃlyozzuk fontoskodva a nyilvÀnvalÂ àphallosutalÀstÊ, a lÀtens
homoszexualitÀs-motÁvumot?
A CsÀth G¢za akkor m¢g kiadatlan NAPLñ-jÀval foglalkozÂ HuszÀrik ZoltÀn bizonyÀra kedvvel lapozgatta volna ezt a k´nyvet is.
RÀadÀsul az egyik Àlomban a CsontvÀry-film
zÀrÂjelenet¢vel talÀlkozunk. àA HungÀria-f¡rdûben voltam, vernissage volt ott a nagy bassin
csarnokÀban. Apponyi Àllott a nagy ¡vegajtÂ elûtt
Ferenc JÂzsefben, a cilinder a fej¢ben volt ¢s minden bel¢pûtûl elszedte a jegyet, sok-sok cilinderes
alak volt k´r¡l´tte s gÀlÀba ´lt´z´tt honv¢dtÀbornokok ¢s dÀmÀk.Ê
Id¢zz¡k m¢g a legzsÃfoltabb Àlomt´red¢ket:
àA grÂfnû a pamlagon fek¡dt, iszonyÃ nagy k´v¢r nû volt most [...] k¢t penis volt a lÀba k´zt. [...]
Mellettem Àllott egy kisfiÃ, annak a mell¢t is tapogattam, mintha leÀny lett volna, aztÀn a grÂfnû k¢jesen vonaglott a pamlagon, folyton nûtt k´zben a
termete. HÀtradûlt egy feh¢r paripa hÀtÀn, ¢s habzani kezdtek, a grÂfnû is, meg a lÂ is.Ê
Hogy hÀborÃ van, hogy l´v¢szÀrok meg a
k´zelgû halÀl vÀrja az ÀlmodÂt, s hogy a grÂfnût vÀgyÂ Àlomerotika ebben a kontrasztban
izzik fel, ez olyan nyilvÀnvalÂ, hogy szinte
term¢szetesnek ¢rezz¡k. Az eg¢sz koncepciÂt
ez az Àcsolat tartja, Ágy tudja Sz¢p Ernû gulÀcsys ´lt´z¢kkel dÁszÁteni. Finom ¢rz¢kkel, jÂ
¢rz¢kkel ¢pp bÃjtatja kiss¢, tompÁtja a direkt,
a hÀborÃs HalÀläErÂsz pÀrhuzamot. K´nyv¢-
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ben ritka a harct¢ri Àlom: àTudtam, hogy az¢rt
vagyok itt, hogy meghaljakÊ ä ennyi is el¢g. Valami naivsÀggal feleselû slemilravaszsÀg füti
szelÁden, mint a legjobb müveit is. Hegyesebben, de igazsÀgtalanabbul Ãgy is mondhatnÀnk: affektÀlt naivsÀg bujkÀlÂ cinizmussal,
àk¢rem, ¢n m¢g nem jÀtszottamÊ. VÀllalt ´nparÂdia ¢s sebrejtegetû ûszintes¢g.
S mi volna, ha nem is t´rûdn¢nk az analitikus megfejt¢s lehetûs¢geivel, hagynÀnk a
szakf¢rfiakra, szakh´lgyekre? Gy¡m´lcs´zûbb lesz talÀn, ha tisztÀn fikciÂs irodalomk¢nt olvassuk, vagy versprÂzak¢nt. Esetleg az
impresszionista kritika gesztusÀval: àkutya legyek, ha ¢rtem, de gy´ny´rüÊ? De az is valamif¢le
hamis pÂz lenne, ha dacosan nem akarnÀnk
¢rteni a meglehetûsen k´nnyed¢n ÀtlÀthatÂ
szexuÀlis ÀlomszimbolikÀt. JÂ, ¢rts¡k meg mi
is, ne csak a pszichiÀterek. Viszont jobb szeretj¡k ¢rezni: Ãgy, mint valami n¢mafilmdallamot vagy kaleidoszkÂp-muzsikÀt, melynek
alapdallama a be nem teljes¡lû testi vÀgy. çlmodÂnk v¢g¡l szeretkezik kislÀnnyal, f¢rfival, csel¢ddel, Àllattal, kocsirÃddal, mindenhogy, mindenkivel, de ha a GrÂfnûvel van,
az utolsÂ minutumban f¡ls¢rtû dallamtalansÀggal àelszakad a filmÊ. Egyetlen beteljesedû
Àlom van csupÀn: amikor az Àgy a szeretûkkel egy¡tt folyammÀ vÀltozik ä de legalÀbb
mÀr a szeretkez¢s k´zben, s nem elûtte.
BuÄuel filmjeit emlÁtett¡k. A gyerekkori
neveltet¢s, a felettes ¢n mindent meghiÃsÁtÂ,
lek¡zdhetetlen, ÀthÀghatatlan tiltÂ parancsa
a jezsuitÀk iskolÀit v¢gzû spanyol kisdiÀk majdani remekmüveinek lett fût¢mÀja, az ANDALöZIAI KUTYç-tÂl A VçGY TITOKZATOS TçRGYç -ig. BuÄuel sz¡rreÀlis fogantatÀsÃ, de
nem a szabÀlyos freudi eszk´ztÀrral ¢s kulcsokkal ¢lû, e kulcsokkal alig, csak f¢lig nyithatÂ vilÀgÀt id¢zi a mai olvasÂnak Sz¢p Ernû
Àlomk´nyve is. A beteljes¡letlens¢g lÁrÀja, a
kudarc varÀzsa, a k¡sz´b, a f¢lig nyÁlt kapu
kÁnzÂ gy´ny´re adja feledhetetlen dallamÀt.
E dallam hatja Àt, ez füzi ´ssze a sok elegyes
epizÂdot ¢s motÁvumot. Aki nem orvos, nem
l¢lekgyÂgyÀsz, hanem inkÀbb vÀgyik olvasÂi
gûggel a neurotikus beteg nem megvetendû
´r´meire, annak szÀmÀra titkaival is ¢rthetû,
homÀlyos k´deivel is Àttetszûen vilÀgos lesz a
k´nyv; magyarÀzatra, fejt¢sre nem szorul. Az
orvosi mikroanalÁzis mÀr valÂban analitikusok dolga, ¢s nem az olvasÂ¢. Nek¡nk jobb,

ha megmarad onirikus varÀzsa, bizonytalan
¢s csorbÁtatlan Àlomhangulata.

3
àçlom¢rt¢ketÊ az elmÃlt hetven ¢vben nem
csupÀn a freudi ihlet¢sü irodalom termett,
legalÀbb annyira a sz¡rrealistÀk, Breton sugallata. Bataille ¢s Genet a Sade mÀrki bünre, kÁnra f´lesk¡d´tt vilÀgk¢p¢bûl fogant
erotikÀja sem eg¢szen azonos a Freud felkutatta univerzummal. Az Ãjrafelfedezett TIZENEGYEZER VESSZý Apollinaire-je s mÀs erûs
hatÀsÃ (mondjuk Ágy: à¢lûÊ, àmodernÊ) erotikus alkotÀs sem a Sz¢p Ernûh´z k´zel ÀllÂ
szimbolikus-szecessziÂs ´nvallomÀsos lÁraisÀg
jegy¢ben fogant. Ez sem cs´kkenti a SZEG°NY,
GRñFNýV EL çLMODOTT varÀzsÀt. Szerencs¢re
az irodalomt´rt¢neti megk´zelÁt¢s m¢g kev¢sb¢ zavarhatja az olvasÂt, mint a pszichoanalitikus kulcsok. Minden irodalmi, szecessziÂs, dekoratÁv hagyomÀny ¢s sz¢p klis¢
ellen¢re ûszint¢nek ¢s eredetinek hat ez az
Àlomgyüjtem¢ny. Ma is Árhatta volna Sz¢p Ernû. Ma is elmondhatnÀ bevezetûj¢ben: àSzomorÃak ezek, mint az orvosi leletek, ¢s Ág¢zûek, mint
a n¢pmes¢k.Ê
A vÀgy tÀrgyat keres, analitikusok szavÀval: a àlibidÂ rÀtapadÊ valamire. àVonja el libidÂjÀt a hazÀtÂl, ¢s helyezze a pszichoanalÁzisre, k¡l´nben kellemetlen¡l fogja ¢rezni magÀtÊ ä Árta
1918 ûsz¢n ¢rdes illÃziÂtlansÀggal Freud Ferenczinek. A harct¢rrûl erotikus Àlmainak
csokrÀt Sz¢p Ernûnek elk¡ldû fiktÁv ifjÃt ä s
vele valÂjÀban Sz¢p Ernût ä szerencs¢re nem
fenyegette hasonlÂ elt¢velyed¢s: ûk tudjÀk,
hogy a àHazaÊ erotikus szeretet¢n¢l bÀrmi,
m¢g a legriasztÂbb perverziÂ is emberhez
m¢ltÂbb.
A vÀgy titokzatos tÀrgya bÀrki, bÀrmi
lehet, a nekrofilok hullahÀzi menyasszonyÀtÂl a fetisisztÀk lyukas f¢lkesztyüj¢ig s a kiskamaszok tanÁtÂnûj¢ig. SzÁn¢sznûkbe p¢ldÀul
nagykamaszk¢nt szoktunk szerelmesek lenni.
TitkÀrnûkbe k¢sûbb: ha felnûttkorba ¢rt¡nk.
àTitkÀrnû-erotikaÊ? bÀrmilyen elcs¢pelt, k´zhelyes, ¢s unalmasnak lÀtszik: jÂ ÁrÂ tollÀn ez
is arannyÀ vÀlhat. Vagy gondoljunk a MÀndynovellÀkban mindig ott lappangÂ feketekÀv¢illatÃ erotikÀra, ahol a vÀgy titokzatos tÀrgyai
a àpresszÂs kisasszonyokÊ. Van aztÀn àk´nyv-
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tÀrerotikaÊ is, a k´nyvtÀrban ¡lû jÂl nevelt s lÀtszÂlag csak okosodÀsnak ¢lû lÀnyokkal. A k´nyvek holt csendje ¢s a f´l¢b¡k
hajlÂ illedelmes hosszÃ hajÃak erotikÀt Ág¢rû
kontrasztja: ehhez hasonlÂ lehet a templomba zsÃfolÂdÂ ¢s gyÂnÀsi vÀgytÂl sürüs´dû szexuÀlis izgalom. K´nyvtÀrerotika, igen.
Hevesi PçRIZSI ESý-je ´tlik fel benn¡nk, de e
sorok ÁrÂja talÀn mÀr a PçRIZSI ESý olvasÀsa
elûtt is Ãgy jÀrt a k´nyvtÀrba, mint bujÀlkodÂhelyre (vagy legalÀbbis voyeurk´d¢sre alkalmas titkos talÀlkÀra), ahogyan mÀs a nûi
napozÂba k¢mlel vagy lopakodik; bÀrba vagy
az oly taszÁtÂ ¢s erotikÀtlanul holdtalan, nappali f¢nyben ¢gû nudistastrandra.
Szem¢lyesebb hangot ¡t´tt¡nk meg, nem
titkoltan az¢rt, mert a SZEG°NY, GRñFNýVEL
çLMODOTT alapmotÁvumÀt (az el¢rhetetlen
GrÂfnû szexuÀlis vÀgyk¢p¢t) n¢hÀnyunk
menthetetlen¡l avultnak fogja ¢rezni. S az
àavultÊ nem is jÂ szÂ: inkÀbb talÀn Àlomidegen, nem vÀgykeltû, sût gerjedelmet lekornyasztÂ egy elegÀns, kem¢nykalapban lovaglÂ grÂfnû k¢pe vagy eszm¢nye. Mi¢rt? mondhatnÀnk persze: szubjektÁvak a vÀgyak, itt
nincs semmi t´rv¢nyszerüs¢g ¢s tendencia!
Szutykos cigÀnylÀnytÂl jÂ illatÃ patikusn¢ig
nagy a vÀgyak vilÀga, s egyarÀnt t¡zes. Igen:
magÀnÀlomban, de nem a mÀsoknak szÂlÂ
irodalomban. Ott m¢gsem biztos, hogy egyformÀn hatnak. MeggondolandÂ p¢ldÀul,
hogy KrÃdy erotikus csillagrendszer¢ben
(mely, felesleges mondani: a legnagyobb, legtÀgasabb a magyar irodalom univerzumÀban) nem igazÀn a grÂfnû alakja kelt vÀgyat.
InkÀbb virÀgÀruslÀnyok, sÁrkertben bolyongÂ
esett perditÀk, kis szÁn¢szn¢k vagy a BelvÀrosbÂl csolnakon ñbudÀra sz´kû zsidÂ nûk...
tÂt meg svÀb lÀnyok, pesztonkÀk ¢s minden
rangÃ polgÀrnûk, FÀni, BÀnatvÀrin¢, Galamb
Irma, Set¢tke, Estella, Clarence. A szerelem
vak, a libidÂ ´nk¢nyes: de nekik, talÀn az ÀlmodÂk szubjektÁv vÀgyk¢p¢tûl f¡ggetlen¡l is,
mintha ´r´kebb, ¢lûbb, igazabb sugÀrzÀsuk
volna. A nagybetüs ÀlomgrÂfnû mint a v¢gzetes el¢rhetetlens¢g erotikus jelk¢pe valahogy tÃl dekoratÁv, tÃl szimbolikus. ...¹nmagunkon mosolyogva Àllunk itt meg. Vajon
az¢rt keres¡nk valami nem tetszût e nagyszerü k´nyvben, mert fÀj, hogy a Sz¢p Ernû Àlmodta GrÂfnûre magunk nem tudunk forrÂn vÀgyni? Vagy az¢rt, mert mindenÀron

okos ¢s komor kritikus szerep¢ben kÁvÀnnÀnk maradni? Aki ismeri az irodalomt´rt¢netet, s benne kedv¢re vÀlogat, meg Át¢l? Ezt
sem sz¢gyellj¡k elismerni. De valljuk most
be, hogy Sz¢p Ernû m¢gis k´zel hozza hozzÀnk, ha nem is a GrÂfnût, de a sajÀt vÀgyÀt,
melyhez hasonlÂt magunk is Àt tudunk ¢lni,
s mely miatt szenvedni (n¢ha meghalni) akarunk.
Az esendûs¢gre oly fog¢kony k´ltû bizonyÀra megengedi nek¡nk, ha ideÀljÀt szem¡nk lehunyva behelyettesÁtj¡k, mint orgazmus¢rt csatÀzÂ tapasztalt h´lgyek s urak teszik mÀs alkalomkor. A lovaglÂcsizmÀs, kem¢nykalapos, megk´zelÁthetetlen arisztokrata h´lgy helyett seg¢dszÁn¢sznût, presszÂskisasszonyt vagy hosszÃ hajÃ k´nyvtÀroslÀnyt
lÀtunk Àlmunkban... aluszva vagy nyitott
szemmel.
Szeg¢nyek, bÀrkivel Àlmodtok...
BikÀcsy Gergely

MIT JELENT AZ,
HOGY àHñMñKUSÊ?
Sz¢p Ernû: Kispanasz
VÀlogatta, sajtÂ alÀ rendezte
Benedek MihÀly, MÀrvÀnyi Judit
GondolatäNyilvÀnossÀg KlubäSzÀzadv¢g,
1992. 392 oldal, 260 Ft
A K ISPANASZ-t v¢gigolvasva az lehet az ¢rz¢s¡nk, hogy Sz¢p Ernût a publicisztika magÀnak talÀlta ki. De jÂ, pontos szÂ-e itt a àpublicisztikaÊ? Ha hirtelen EsterhÀzy P¢ter ma
ÁrÂdÂ publicisztikÀjÀval hasonlÁtjuk ´ssze
Sz¢p Ernû¢t, akkor megÀllapÁthatjuk, hogy
Sz¢p Ernû nem fogalmaz annyira à¢lesbenÊ.
A politika ezekben az ÁrÀsokban fel sem mer¡l, ¢s a tÀrsadalmi ¢rz¢kenys¢g is àcsakÊ a
szeg¢nyekkel kapcsolatban mutatkozik meg
(na meg a gazdagokkal). A csak itt annyit jelent, hogy a mindenkori, az ´r´k szeg¢nys¢gbe valÂ empÀtia, az elesetts¢g, a kiszolgÀltatottsÀg irÀnt ¢rzett r¢szv¢t az ÁrÂi szem¢lyis¢g
egyik legfontosabb ´sszetevûje, amely hatÀro-
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zott etikai d´nt¢s eredm¢nyek¢ppen ker¡l
f´l¢ az ´nsajnÀlatnak, de ¢rezhetûen onn¢t
ered. A r¢szv¢t majdnem minden; tÀrsadalmilag ¢s az emberi kapcsolatokban m¢gsem
el¢gs¢ges. K¢pzelj¡nk el szükebb ¢s tÀgabb
àegymÀs mellett ¢l¢stÊ tiszta r¢szv¢tbûl. ValÂszÁnüleg r´vid idû alatt àegymÀs idegeire
menn¢nkÊ. Ezt Sz¢p Ernû is tudja. Nehezen
jutnÀnk k´zelebb Sz¢p Ernû meg¢rt¢s¢hez,
ha egyszerünek, vagyis egy¡gyünek lÀtnÀnk az
Àltala megteremtett szem¢lyis¢get. De ironikusnak is hiÀba hinn¢nk, t¢vÃtra ker¡l¡nk
akkor is, ha nem vessz¡k komolyan. Sz¢p Ernû vilÀga pontosan ott hÃzÂdik, ahol egy¡gyüs¢g ¢s irÂnia talÀlkozik. °s most n¢zz¡k
a Sz¢p Ernû-i alapÀllÀst, amit ebben az esetben nyugodtan nevezhet¡nk vÁvÂÀllÀsnak is.
(Sz¢p Ernû egy arra rÀszorulÂnak kÁvÀnnÀ kiosztani kiflij¢t, ami a kÀv¢hÀzban elfogyasztott àozsonÀbÂlÊ maradt meg ¢rintetlen¡l.)
àBün a tÀrsadalom ellen, amely r´gt´n kij´nne a
formÀjÀbÂl, ha az ember elkezden¢ az utcÀn osztogatni a kiflit. °n a kiflimmel, mint egy s´t¢t karddal, rÀtÀmadok a tÀrsadalomra.Ê
A K ISPANASZ ÁrÀsait mintha m¢giscsak meg
lehetne hatÀrozni mint publicisztikÀkat. Mert
ahogy az utÂszÂÁrÂk emlÁtik, àhajszÀlereken felszivÀrog [bel¢j¡k ä K. ç.] a kor, amelyben sz¡lettekÊ. Tegy¡k hozzÀ, n¢ha eg¢szen àvastagon
kenveÊ ott van rajtuk, m¢g ma is àfrissen mÀzolvaÊ. Sz¢p Ernû àelmegy a felhÀborodÀsigÊ
is (nyÀrspolgÀri ¢rzelmi aktus, ritkÀn gyakorolja), amikor zavarja valami. P¢ldÀul a tÀrsadalmi ¢rintkez¢sben a tÃlhajtott tekint¢lytisztelet, ami az els´t¢tedû (vagy s´t¢t) tÀrsadalmakra annyira jellemzû: àDe mi a f¢szkes
fecsk¢nek tisztelkedik ¢s alÀzatoskodik az ember k´r¡l az a sok civil magyar, aki semmif¢le szolgÀlatban, hivatalban nincsen?Ê
Sz¢p Ernû lÁrai-publikus feljegyz¢seiben
ott van tÀrgyszerüen ¢s hangulatÀval is egy
letünt vilÀg a Margitszigettûl a New York kÀv¢hÀzig sz¢lt¢ben, a pesti korzÂtÂl a VÀrosligetig hosszÀban. Nem hÀtt¢rk¢nt, mint egy
reg¢nyben vagy novellÀban, hanem mindennapian ¢s àvalÂsÀgosanÊ, ahogy egy ott jÀrkÀlÂ, sût àk´zlekedûÊ ember lÀtja.
àVid¢ki vagyokÊ, Árja magÀrÂl Sz¢p Ernû. Ez
legalÀbb kettût jelent: hogy rendszeresen Àtfutja a SZOBOSZLñ °S V ID°KE cÁmü lapot,
mert HajdÃszoboszlÂrÂl szÀrmazott el, ¢s ebbûl t¢mÀt is merÁt, p¢ldÀul megÁrja A P¹SZ-

cÁmü novellÀt; de azt is, hogy
vid¢ki tempÂban ¢l Budapesten is, ¢s ezzel kicsit Arany JÀnosra ¡t. A tÀj helyett a vÀrosban
inkÀbb k´rny¢k van, de ebbe is belehelyezheti
magÀt az ember. A k´rny¢kkel is ki lehet alakÁtani valamilyen viszonylagos harmÂniÀt. Sz¢p
Ernû ugyanazzal az ¢rdeklûd¢ssel n¢z k´rbe
a villamoson, mint a term¢szetben. MegbÀmulja a jÀrÂkelûk viselked¢s¢t ¢s ´lt´zk´d¢s¢t, mint aki archaikus, hagyomÀnyûrzû vid¢ken jÀr; emellett ki¡tk´zik rajta is az a nagyvÀrosi alapneurÂzis, amelybûl minden àmetropolitÀnakÊ (!) jut.
Sz¢p Ernû ott folytatta Budapest krÂnikÀjÀt, ahol KrÃdy Gyula abbahagyta. Folytatta,
ahogy tudta. T´redezettebben, esetlegesebben ¢s kev¢sb¢ ÀtfogÂan, de hÀt Budapest nagyon mÀs lett k´zben. KrÃdy az elsû (ahogy
Sz¢p Ernû Árja, àaz egyes szÀmÃÊ) vilÀghÀborÃ
elûtti Budapestrûl Ár. (Nem v¢letlen, hogy
John Lukacs BUDAPEST, 1900 cÁmü munkÀjÀban t´rt¢nelmi dokumentumk¢nt hasznÀlja leÁrÀsait.) Valahonn¢t korÀbbrÂl kezdi,
de Ãgy a kiegyez¢stûl mÀr hiteles a k¢sû biedermeier vÀros Àltala bemutatott k¢pe; tehÀt
onn¢t, amikor m¢g az a KrÃdy Gyula nevü
szem¢ly sehol nem volt a valÂ vilÀgban. HiÀba, KrÃdynak t´rt¢nelmi eml¢kezete van,
mint Adynak, bÀr kicsit l¢hÀbban kezeli. AztÀn a szecessziÂs nagyvÀrosrÂl is mindent
tud, ami kisebb csoda, mert àabbanÊ mÀr ¢lt.
Viszont nem lehet tudni, hogy mit tud a hÀborÃ utÀni Budapestrûl, mert arrÂl mÀr nem
Ár, pedig àabbanÊ szint¢n elt´lt m¢g n¢hÀny
¢vet.
Sz¢p Ernû is sokat tud a hÀborÃ elûtti Budapestrûl, ¢s ezt meg is Árja a LILA çKçC-ban,
de û valami eg¢szen mÀst lÀt vagy vesz ¢szre
ugyanott. Jelk¢pes ¢rt¢kü, hogy egy hasonlÂ
t´rt¢net mennyire mÀs hangulatÃ nÀla ¢s
KrÃdynÀl. KrÃdy szerelmesei a H°T B AGOLYban lef¡gg´ny´z´tt kocsiban hajtanak Àt BudÀra; csÂkjuk hosszÃ ¢s ¢des, valahonn¢t
Pestrûl az AlagÃtig tart. A LILA çKçC-ban a
szerelmeseknek a BudÀra valÂ Àtmenet szint¢n ¡nnep, legalÀbbis a bankfiÃnak. El is gyalogolnak k´r¡lbel¡l a LÀnchÁd fel¢ig, de k´d
van, hideg, meg az elcsÀbÁtandÂ asszony is
csÀbulni szeretne ä ¢s leintenek egy Pestre
visszafel¢ tartÂ konflist. AztÀn elf¡gg´ny´z¢s,
csÂk vagy hasonlÂ; ¢s a bankfiÃ ¡resnek ¢s
kiÀbrÀndÁtÂnak ¢rzi a kalandot, ha ez a szereM°T°SI KASZINñ
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lem; az asszony a hÀzuk elûtt kiszÀll, nem ¢r
rÀ tovÀbb. Egy biztos, mindketten csalÂdtak.
Sz¢p Ernû a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti Budapestet is megÁrta, ahogy ez a K ISPANASZ
ÁrÀsaibÂl m¢g jobban szembetünik. Ez a vÀros
mÀr egy mÀsik, az, amelyik hirtelen nagyon
magÀra maradt, elvÀgtÀk egy hatÀrral p¢ldÀul B¢cstûl ¢s KolozsvÀrtÂl. Zsivaja tompÀbb
lett, szÁnei sz¡rk¢bbek (bÀr messze van m¢g
a szocialista sz¡rk¢tûl), emberei lehangoltabbak. ElmÃlt egy komm¡n, amire Sz¢p Ernû
kiss¢ neheztelt, hiszen el akartÀk venni ¢lete
¢rtelm¢t: boldoggÀ akartÀk tenni az embereket ä helyette. A komm¡n alatt a szeg¢nys¢g
kiment az utcÀra, ¢s kinn maradt utÀna is.
Vagy csak feltünû lett, ami korÀbban nem
volt az. Hogy arctalan t´meg folyik a jÀrdÀn,
az utca k¢t oldalÀn, szeg¢ny ¢s gazdag vegyesen. Ebben a forgalomban mintha folyamatosan elpazarolÂdna valami; valamit mintha
nem becs¡ln¢nk, amikor t´megben vagyunk.
Sz¢p Ernû virÀgÀrusokat lÀt a Nyugati pÀlyaudvar l¢pcsûin ¡lni, k¢rdezi, hogy mennyibe
ker¡l a rÂzsa. ýr¡lt olcsÂ. àN¢gy fill¢r ´t rÂzsÀ¢rt; mind az ´t´t f´lvenn¢k g´rlnek az operaszÁnhÀznÀl... SzÀmÁtsa ki valaki, mi az ¢rt¢ke egy szÀl
rÂzsÀnak. A legszebb szerelmesversnek, amit a szerelmes isten Árt.Ê
Sz¢p Ernû a legvÀratlanabb pillanatokban
tud elÀmulni. A tapsolÂk k´z´tt ¡lve àa Muzsika templomÀbanÊ (kb. Zeneakad¢mia) k´rbepillant, ¢s ¢szreveszi, hÀnyf¢lek¢ppen tapsolnak az emberek; ¢s a àtapsmÂdokÊ felsorolÀsÀbÂl egyszerre halÀltÀnc lesz. V¢g¡l kider¡l,
hogy a publikumban ott ¡l az egyik sz¢ken a
halÀl is (vagy csak egy tapsolni rest halandÂ?); Sz¢p Ernû d¡h´s lesz miatta: àEnnek
szeretn¢k arra a k¢t fapofÀjÀra rÀtapsolniÊ (NIAGARA).
Azt, hogy a szerelmes isten mit Ár, legjobban m¢gis a term¢szetbûl lehet kiolvasni. Egy
megszelÁdÁtett tÀjon, a Margitszigeten ott van
minden, ami Ãjra ¢s Ãjra visszat¢r Sz¢p Ernû
ÁrÀsaiban. àSziklacs´k´ny´ss¢ggelÊ (KrÃdy szava) Árja kedvenc t¢mÀit: a felhûket, a faleveleket, a fÀkat ¢s a verebeket t´bbek k´zt. BÀrmikor elû tudja rÀngatni ezeket a kedves
nyulait a kalapbÂl. P¢ldÀul amikor n¢vjegykÀrtyÀkat kell csinÀltatnia: àHogy elsz´k´tt ez a
legutÂbbi szÀz n¢vjegyem, hogy elr´ppent, akÀr a
szÀraz falevelek.Ê A fÀk az û szeml¢let¢ben tit-

kos, term¢szetbeli testv¢rei az embereknek.
Atavisztikus k¢pzetek ¢s e szÀzadi m¢labÃ keverednek, amikor a Sziget egyes fÀit elnevezi,
p¢ldÀul Arany JÀnosnak, BrÂdy SÀndornak,
KrÃdy GyulÀnak, Salamon ¹d´nnek. Hajlamos ÀtlelkesÁteni, àemberiesÁteniÊ mindent;
n¢ha ezzel mintha olcsÂvÀ, kiss¢ parf¡m´ss¢
tenn¢ sorait (egy pocsolyÀba n¢zû ver¢brûl
szÂl): àAzt vÀrom, mikor szedi elû a rÃzst, hogy
sÀrga csûr¢t megkorrigÀlja. TalÀn most fedezi fel,
micsoda ver¢bsz¢ps¢g û. Tavaszra ver¢bsz¢ps¢gverseny lesz, û lesz miss Margitsziget.Ê çtlelkesÁt¢sei
a kontemplÀciÂra valÂ erûs hajlandÂsÀgÀt
mutatjÀk. A kontemplÀciÂnak egy k´vetkezû,
valÂszÁnüleg magasabb fokozata, amikor a
szeml¢lûdû ´nmagukban tudja ¢szrevenni a
dolgokat, amelyek a viszonyokbÂl kiker¡lve
v¢gtelen sorozatokkÀ vÀlnak. Ezt ÀbrÀzolni
mintha sokkal nehezebb lenne. De ha siker¡l, az eredm¢ny megd´bbentû, mert magÀt
az ¡ress¢get lehet ilyenkor leÁrni. Sz¢p Ernû
erre is k¢pes, p¢ldÀul a K ISPANASZ egyik àverebesÊ sz´veg¢ben (104ä106. o.). HajlandÂsÀga a verebek irÀnt egy¢bk¢nt pÀrhuzamos
a szeg¢nyek irÀntival, madÀrproletÀroknak
tekinti ûket.
A àlustasÀgÊ szÂ talÀn egyszer sincs leÁrva
a K ISPANASZ-ban (vagy csak kev¢sszer), m¢gis
az ezzel a szÂval nevezett, kiss¢ k´v¢rk¢s
asszonysÀg Sz¢p Ernû mÃzsÀja; a fakÂ arcÃ
unalom a mÀsik. Az û neve mÀr t´bbsz´r is
szerepel. A felkel¢s neh¢zs¢gei pedig hangsÃlyozottan szÂba ker¡lnek. EllentmondÀsnak tünik azzal az ÁrÂval kapcsolatban lustasÀgrÂl ¢s unalomrÂl besz¢lni, aki m¢giscsak
t´bb k´tet ÁrÀst hagyott maga utÀn, ¢s naponta valÂ ÁrÀssal kereste a kenyer¢t. M¢gis
szeml¢let¢hez k´zelebb visz, ha nagyfokÃ
ambÁciÂhiÀnyt felt¢telez¡nk szem¢lyis¢ge
alapjaiban. Ez magyarÀzhatja az ÀbrÀzolÀs
szintj¢n folyamatosan ott borongÂ lemondÀst
is, ami minden l¢trej´vû müvet t´bb¢-kev¢sb¢ rem¢nytelen gesztusk¢nt mutat meg, ¢s
ami performance-k¢nt Ãgy ÀbrÀzolÂdik legutoljÀra, hogy: àSz¢p Ernû voltamÊ.
Mi volt m¢g, azonkÁv¡l, hogy àSz¢p ErnûÊ? Egy v¢gtelen¡l magÀnyos ember. (Ez a
hatÀrozott kijelent¢s m¢g mindig a àmüreÊ
vonatkozik rem¢nyeim szerint.) MagÀnyÀra a
mÀsik szÂ, az, hogy tÀrstalansÀg. A r¢szv¢tet
¢s a szeretetet, alap¢lm¢nyeit nem tudta reali-

Figyelû ã 277

zÀlni, vagy nem is volt sz¡ks¢ge rÀ. Egyr¢szt:
àSZERETLEK De hallom, hogy tÀvol ¢s tÀvol egy
holdtalan tenger k¢rdez: hÀt engem nem szeretsz?
MilliÂ milliÂ milliÂ leÀny k¢rdez egyenk¢nt: m¢rt
nem engem szeretsz?Ê MÀsr¢szt: àIdepottyantam,
hangtalan egekbûl, rettenetesen magamra vagyok
bÁzva.Ê De m¢g mielûtt v¢gzetess¢ vÀlna a
Sz¢p Ernû-i vilÀg, mük´d¢sbe l¢p az irÂnia;
felt´lti a m¢lys¢geket, csÃnyÀbban szÂlva, elsek¢lyesÁti, ¢s Ágy szÂl: Mi van, k¢rlek, akkor,
hogyha ez csak egy v¢gtelen nagy pech?
Amit KosztolÀnyi mond, hogy l¢gy udvarias ¢s figyelmes, t´bbet Ãgysem tehetsz, azt
Sz¢p Ernû is mondhatnÀ, ¢s mondja is, n¢ha
eg¢szen rekedten ¢s elcsuklÂ hangon: àCsak
a kedvess¢g, az ´r´m, / A pardon, meg a k´sz´n´m,
/ A gy´ng¢ds¢g, a figyelem, / Csak az az igaz idelenn.Ê
KosztolÀnyi volt az elsû, aki felfigyelt Sz¢p
Ernû k¡l´n´s szÂhasznÀlatÀra. Ennek ¢rdemes lenne t¡zetesebben is utÀnan¢zni, mert
Ãgy tünik, Sz¢p Ernû stÁlusÀnak a titka (legalÀbb f¢lig) a szÂkapcsolataiban van. NÀla a
szarvas àforrÂÊ, a macska àvasalatlanÊ, a varjÃ
àneh¢zÊ stb. Sz¢p Ernû radikÀlisan belenyÃl a
nyelvbe, ha Ãgy tetszik, n¢ha àmagyartalanÊ.
RÀ is igaz, amit a LILA çKçC-ban mond a
bankfiÃ az orfeumi tÀncosnûkrûl: à°n nem tudok ezeknek a konverzÀciÂjÀn segÁteni. Ezeknek k¡l´nleges magyar nyelv¡k van, amit nem tanÁtanak
az iskolÀba.Ê
Sz¢p Ernû ha k¢t szÂ k´z¡l vÀlaszthat, biztosan a frivolabb hangzÀsÃ-hatÀsÃ kell neki,
a megszokott ig¢kbe pedig beleunt. A cukorkÀt û nem szopogatja, hanem àvallatjaÊ, a pipÀval à´sszecsÂkolÂzikÊ, a hajÀt àtereliÊ a f¢süvel;
¢s m¢g v¢letlen¡l sem megy, hanem bÀrmi
mÀst: zarÀndokol, vÀndorol, iszkol stb., de
legszÁvesebben: àmÃlik tovaÊ. M¢g Ãj ig¢ket is
gyÀrt: p¢ldÀul àjÂt tenniÊ nÀla àjÂkodniÊ. N¢ha szÀnd¢kosan pontatlan, ¢s k´zel esû fogalmakat jÂlesû mozdulattal kever ´ssze: a àvÀllÊ
helyett nÀla a àvÀllalatÊ àsz¢lesÊ, ¢s: àa hajam
is k¢k Àrnyat kapottÊ, ¢rtsd: àÀrny¢kotÊ. Innen
eredeztethetû, bÀr ´sszetettebb a k´vetkezû
mondat hatÀsa: àFel se n¢ztem, mif¢le sz¢p nû
van ezekre a cipûkre alapÁtva.Ê JÀtszik a hivatalos
nyelv csür¢s-csavarÀsÀval is: à...az aluljÀrÂt
az¢rt alkottÀk, hogy a gyalogosoknak az aluljÀrÂba
valÂ internÀlÀsÀval a hÁdforgalom sürüs¢g¢t cs´kkents¢k, ugyanakkor az ¢letbiztonsÀgnak kedvezzenek...Ê

V¢g¡l, ha talÀlkoznÀnk valamelyik mondatÀban azzal a szÂval, hogy àhÂmÂkusÊ, akkor
ne egy szib¢riai Àllatfajra gondoljunk, mert
az àhÂlapÀtolÂtÊ jelent k´z´ns¢gesen, nemre,
¢letkorra valÂ tekintet n¢lk¡l.
Kun çrpÀd

KRITIKAPçLYçZAT
SEM V¹R¹S, SEM FEKETE
Kem¢ny IstvÀn: T¢mÀk a RokokÂ-filmbûl
Holnap, 1991. 68 oldal, 44 Ft
Kem¢ny IstvÀn legutÂbbi k´nyve olyan, mint
egy csokornyakkendû. HÀrom ciklus alkotja,
a k´z¢psû ¢s egyben a legr´videbb, rajta a
csomÂ, a k¢t sz¢lsû ä egymÀstÂl meglehetûsen
elt¢rû ä a nyakkendû k¢t fele. A k¢t irÀnyba
fejlûdû ¢letmü ´sszehurkolÂdik, a gumi odahÃzza a gall¢r alÀ, mozdulatlan. A k¢tfajta
müv¢szi szÀnd¢k egyensÃlyba ker¡l. Minden
megÀllapodik egy pillanatra, hogy aztÀn Àtfordulhasson A NULLçN, ¢s a legfelszÁnesebb
a legm¢lyebbel helyet cser¢lhessen. Ez ennek
az egyensÃlynak a t¢tje. KosztolÀnyira eml¢keztetû jÀt¢k. Pedig a k´tetben megnevezett
p¢ldak¢p nem KosztolÀnyi, hanem nagy ellenlÀbasa, Ady. Ennek a k´nyvnek ¢ppen ez
a k¢tpÂlusÃsÀg, k¢tszÁküs¢g a titka. KosztolÀnyi eleganciÀja ¢s Ady ereje, KosztolÀnyi
k´nnyeds¢ge ¢s Ady sÃlyossÀga ker¡l egy pillanatra egyensÃlyba. Egy pillanatra, ami nem
idûben, hanem ebben a k´nyvben talÀlhatÂ.
Ez ennek az egyensÃlynak a t¢tje.
Ady Endre, a magyar irodalom sz´rnyetege, Ãgy trÂnol a XX. szÀzad bejÀratÀnÀl, mint
egy Cerberus kutya, ¢s k´zben ezt morogja:
à°n, Ady Endre, minden idûk legnagyobb k´ltûje,
aki rÀk¢nyszerÁtettem betegs¢gemet e vilÀgraÊ, igaz,
aztÀn a visszavonulÀsÀrÂl ¢s halÀlÀrÂl besz¢l,
de csak hiteget minket. Ady Endre nem tud
meghalni. Ady Endre minden sora azt k´veteli, amit Kem¢ny IstvÀn csak ¢rthetûv¢ tesz
ebben a k¢pzeletbeli v¢grendeletben: àBomlÀsi folyamataimrÂl a lehetû legprecÁzebben informÀljÀk a vilÀgot, hol tart, mi vÀrhatÂ mÀsnap, har-
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madnap ¢s hÂnapokkal k¢sûbb.Ê Ady Endre halÀla sem halÀl. àNagy-nagy cs´nd van az ¢n betegs¢gemben.Ê KivilÀgÁtott cs´nd. Barokk oltÀrok satujÀba szorÁtott cs´nd. Borkocsonyacs´nd. àAz utolsÂ busz j¢ghideg, csipk¢s vizet zÃdÁt
a bokrokra. Sehol egy l¢lek. Gondoskodnom kell errûl a vilÀgrÂl.Ê (A NULLçN.) Ady Endre halÀla
¢rv¢nytelen. Itt strÀzsÀl tovÀbbra is f´l´tt¡nk.
A XX. szÀzad, a halÀl, a t´rv¢ny kapujÀban.
Nem veszi ¢szre, hogy terh¡nkre van. (Mi az,
talÀn mindannyian percemberk¢k lenn¢nk?)
Atyai kez¢ben vagyunk, de alig vÀrjuk, hogy
azt mondja: à...¢n eddig voltam a sorsod, / itt
most leteszlek, szaladj.Ê (A SZEREPLýK MEGMENEKºL°SE .) De nem mondja, ¢s nem mondja.
Hazudik magÀnak ä àGondoskodnom kell errûl
a vilÀgrÂlÊ ä, ¢s hazudik nek¡nk.
A magyar irodalom akkora sokkot kapott
Ady Endr¢tûl, hogy a zsibbadÀsbÂl csak most
kezd magÀhoz t¢rni. Ady Endre magÀnak
foglalta le a t¢mÀknak ¢s szavaknak jÂ fel¢t,
hang¡t¢st ¢s emelkedetts¢get, stÁlust ¢s hazÀval vitatkozÂ haragot. Lefoglalta az egy¢rtelmüen sz¢pet, a babonÀst, a kicsapongÂt, az
emberin¢l nagyobb m¢retet. Lefoglalta magÀnak m¢g a v¢rbajt is. (Volt-e azÂta v¢rbajos
k´ltûnk?) Merem ÀllÁtani, a magyar irodalom
Trianonja Ady Endre volt. Maradt utÀna a l¢t
egyre szorosabbra zÀrÂdÂ falai k´z´tt didergû egy¢nis¢g, a vacogÂ k´ltû. Lefoglalta magÀnak a haza ellen valÂ haragot, az û büne
az is, hogy a magyar irodalom nem dicsekedhet egy Thomas Bernharddal, hacsak ¢pp
Adyt nem tekintj¡k annak is.
KosztolÀnyi volt az egyetlen, aki szembe
mert szÀllni Adyval, nem is arra gondolok,
hogy kifogÀsaiban nagyobbr¢szt jogos, m¢gis
´sszess¢g¢ben igaztalan cikket Árt AdyrÂl, hanem arra, hogy mindez nem ¡res szÂcs¢pl¢s
volt tûle, û bizony gÀtlÀstalanul kereszt¡lhajtatott Ady Endre birtokain, a sz¢ps¢ghez
nyÃlt, az Ãri virtushoz nyÃlt, ¢s bÁrta szuflÀval: mert û eg¢szen mÀsk¢pp csinÀlta. ý nem
volt ÂriÀs. ý Od¡sszeusz volt.
Kem¢ny IstvÀn k´nyve az Adyt folytatni
kÁvÀnÂ k´lt¢szet elsû eredeti darabja. Ady
mostanra megszünt f¢lmÃlt lenni, Ady mÀr
¢ppolyan tÀvol van, mint a Biblia prÂf¢tÀi,
hang¡t¢se ´sszet¢veszthetetlen, de aki ezt a
hangot intonÀlja, mÀr nem epigon, hanem
tudatos mester.

àErdû amibe ugrunk!
banditÀs, esti hegyoldal.Ê
(A SZEREPLýK MEGMENEKºL°SE)
à°s ott t¢rdelek. °n Ãj ´reg.
Kenûcseimmel ¢s imÀimmal.Ê
(LçTOGATçS A NAGYSZºLýN°L)
Ki ne ismerne rÀ mindebben Ady Endre hangjÀra. Igen, ez a k´nyv valÂban nem mÀs, mint
LçTOGATçS A NAGYSZºLýN°L. (Nem v¢letlen,
hogy ¢pp ez a nyitÂverse A KIS KARNEVçL
ciklusnak, tehÀt k´zvetlen¡l az Adyt megszÂlaltatÂ A NULLçN utÀn k´vetkezik. Eddig a
nagysz¡lû besz¢lt ¢s v¢grendelkezett ä àKijelentem, hogy lemondok a kÁnzÀs ¢s kÁnzatÀs, az elsû
¢jszaka ¢s az ût k´vetû ´r´k, elker¡lhetetlen f¢lt¢kenyked¢s jogÀrÂlÊ ä eddig a nagysz¡lû besz¢lt,
most az unoka. °s jÂ hÁrrel kezdi ä û csak
tudhatja ä, hogy ez az ÂriÀs v¢gre elkotrÂdott
a kapubÂl:
àA halott Atlasz gerince
ma tûkesÃly egy idûs hajÂban.
Tompa l¢pcsûsor vezet le hozzÀ.Ê
EgyszÂval megszabadultunk? Igen is, nem is.
Vegy¡k ¢szre, hogyan nevezi unokÀja az ÂriÀst. Atlasznak! °s mÀr ugyanabban a pillanatban meg is hallhatjuk a bereccsenû ¢g deszkÀinak ropogÀsÀt a fej¡nk f´l´tt, ¢rezhetj¡k,
hogy a F´ld kimozdulni k¢sz¡l a hely¢bûl, ¢s
rohanhatunk a zuhanni k¢sz¡lû gerendÀk
alÀ, hogy legalÀbb f¢lÃton megÀllÁtsuk ûket.
T´bb szÀzan prÂbÀljÀk, prÂbÀljuk tartani a
rogyadozÂ ¢p¡letet, csak Ady Endre fekszik
elûtt¡nk most mÀr nyugodtan, megb¢k¢lve.
àTe vÁzszintes oszlop, itt vagyok!
Meghalni j´ttem, ¢s itt vagyok.
°n hatÀstalan.Ê
(LçTOGATçS A NAGYSZºLýN°L)
ImÀdkozzunk hozzÀ? K´ny´r´gj¡nk hozzÀ? VisszahÁvjuk, mint a genfiek KÀlvint?
Mindannyian Ady Endre Àrny¢kÀbÂl l¢pt¡nk ki.
°s KosztolÀnyi? Nos, û bÀtran ott maradt,
¢s meleg, barÀtsÀgos z´ld bÀrsonnyÀ nûtt,
mint a fÀk ¢szaki oldalÀn a moha. Ebbûl a
bÀrsonybÂl Kem¢ny IstvÀn is szabatott magÀ-
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nak egy ´lt´zet ruhÀt, ¢s szerelmes verseinek
¢nekl¢se k´zben viseli a legszÁvesebben:
àUgrÀlj le hÀt, kicsi Koronaj¢gkûm,
a trÂnterembûl a Carrara-l¢pcsûn!Ê
(°N °S AZ öRNý)
LantjÀval az örnû el¢ t¢rdel, hogy ÀtsegÁtse
hiszt¢rikus f¢lelm¢n. àVihognom ¢s tombolnom
kell, / mert van halÀl, van halÀlÊ (SZERELMES
V ERS °S LANTZENE) ä panaszkodik az örnû
(àpanaszkodj, mert akkor ¢lszÊ, uo.), ¢s a trubadÃr jÀtszik neki, ¢s panaszkodni hagyja,
àMert hitetlen, Àmde fanatikus, / Fanatikus, Àmde
hitetlen. / Egy biztos tehÀt: fanatikus û.Ê (çGNES
KIOKTATçSA .)
Ha ennek a szimmetrikus fel¢pÁt¢sü
k´nyvnek a k´z¢ppontjÀn (a hÀrom ciklusbÂl
a k´z¢psûben, A NULLçN cÁmüben, amit ez az
egyetlen ÁrÀs k¢pez ä ¢s ennek Ágy is kell lennie, mert a hûm¢rûn is csak egy pont a nulla), szÂval ha ennek a k´nyvnek a nullpontjÀn Ady Endre van, akkor KosztolÀnyi a
szÀmsor ´sszes t´bbi hely¢n ä vagy hogy
visszat¢rjek az indÁtÂ k¢phez: a csokornyakkendû k¢t szÀrnyÀn. àEz a k´nyv a legfelszÁnesebb ÁrÀsaimat ¢s a legm¢lyebb verseimet tartalmazzaÊ ä Árja Kem¢ny a f¡lsz´vegben. (Ezek k´z¡l egyikhez se tartozik A NULLçN ä gondoljunk a rulettben a nulla z´ld szÁn¢re: se pÀratlan, se pÀros, se v´r´s, se fekete.) A k´tet
az Ãgynevezett felszÁnes ÁrÀsokkal kezdûdik.
àM¢ly verseket arrÂl a k´zegrûl szokÀs Árni, amelyben ¢ppen fuldoklunk. A felszÁnre pedig az¢rt t´reksz¡nk, hogy levegût vegy¡nk.Ê Ezek a sz´vegek ä tehÀt a T°MçK A ROKOKñ-FILMBýL ciklus darabjai ä k¢pviselik Kem¢ny IstvÀn eddigi müveinek egyik vÀgÀsÀt, amit AZ ELLENS°G MþV °SZETE cÁmü reg¢nnyel kezdett el. A
sz´vegek ¢s a k´zt¡k talÀlhatÂ n¢hÀny bet¢tdal szellemesek ¢s k´nnyedek, Ãgy Àllnak
´ssze, mint egy elnagyolt mozaik, inkÀbb
nonfiguratÁvnak tünik az eg¢sz. T´rt¢net
nem igyekszik kikeveredni, csak szÁnek kavarognak, nem is a RokokÂ-filmbûl lÀtunk r¢szleteket, hanem annak k¢pzeletbeli forgatÀsÀrÂl valahol RokokÂ-Szib¢riÀban, ahovÀ k¢nyszer-tÃrÀk (HA MAJD MINDEN RABSZOLGA-N°P...)
visznek el. K¡l´n´s mÂdon a ciklust m¢gis
¢pp a t´red¢kess¢gnek ez a vÀllalÀsa teszi tovÀbbl¢p¢ss¢ AZ ELLENS°G MþV°SZET°-hez k¢pest. Mert az a k´nyv, mik´zben eg¢szk¢nt

kÁvÀnt mutatkozni, tÃlsÀgosan kerekre csiszolt r¢szei miatt valÂjÀban darabokra hullott, ez a ciklus, mivel nem t´r sem a reg¢ny,
sem egy t´rt¢net bab¢rjaira, lehetûv¢ teszi,
hogy a r¢szletek laza egymÀsmellettis¢g¢t is
jobban ¢lvezhess¡k. A k´z´tt¡k valÂban megl¢vû finom ´sszef¡gg¢shÀlÂt nem Àrny¢kolja
le az eltÃlzottan hagyomÀnyos müfajmegnevez¢s. A ciklus a szÁnek mÀr-mÀr figurÀlis kavargÀsÀval olyan, mint egy Kandinszkij-k¢p.
A KIS KARNEVçL ciklus verseiben Kem¢ny
nemcsak tovÀbb¢pÁti a JçT°K M°REGGEL °S ELLENM°REGGEL k´tet vilÀgÀt, de irÀnymÂdosÁtÀst is v¢gez. Egyfelûl vannak az elûzû k´tet
folytatÀsak¢nt a mÁtoszokbÂl ¢s anakronizmusokbÂl ¢pÁtkezû versek (p¢ldÀul ROBINSON SíRVERSE, a PASSIñJçT°K , sût a RokokÂciklus bet¢tdalai is ide tartoznak), mÀsfelûl
vannak azok a versek, amelyeket magÀn¢leti
verseknek is lehetne nevezni. MagÀn¢leti
verseknek ¢s nem ¢nlÁrÀnak, mert maguk a
konkr¢t helyzetek, mondjuk, egy szerelem
vÀlsÀgos pillanata (A TE NAPOD), az ember
gyerek¢t nevelû, mÀr-mÀr idegenn¢ vÀlt nû
k¢pe (EGY RçK ) stb., nincsenek megrajzolva,
csak a hozzÀjuk jÀrulÂ reflexiÂk. Az ´nkifejez¢s hely¢t elfoglalja az ´nmegfigyel¢s. Mintha novellÀkat olvasnÀnk, amelyekbûl csak a
belsû monolÂgok vannak kivÀgva, ¢s furcsa,
nehezen kibogozhatÂ, de annÀl tartalmasabb
montÀzsba rendezve. Az elûzû k´tetbûl a HçROM SZçL HOSSZö KARDV IRçGOT HOZTUNK az
elûzm¢nye ezeknek a verseknek, de ott m¢g
sokkal konkr¢tabban jelent meg a k¡lvilÀg is,
hagyomÀnyosabb ¢rtelemben vett, de remek
pszichologizÀlÂ vers volt. Itt a pszichologizÀlÀs fogalma ¢rtelm¢t veszti, mert hiÀnyoznak
a t´rt¢netek, amelyeket meg¢rthetn¢nk Àltaluk. Itt egy ¢n prÂbÀlja kikÁs¢rletezni ´nmagÀt, akinek ¢pp Ady Endre szolgÀl p¢ldÀul. De:
àMit kezdett a holdf¢nnyel,
akinek mÀr kev¢s volt a sajÀt dimenziÂja is?
aki nem is volt ember,
csak sz¡lt¢k ¢s türte.Ê
TovÀbbÀ:
àMit kezdett a test¢vel,
Mit kezdett a Mindens¢g
mÂlÂja e legk¡lsû k´v¢vel.Ê
(A TELHETETLEN SíRK¹V °RE)
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Mit kezdett, mit kezdhetett tehÀt sajÀt magÀval? A Kem¢ny IstvÀn Àltal k´vetett vers¢pÁt¢si eljÀrÀs a vers-¢n kitÀgulÀsÀhoz ¢s ÀtformÀlÂdÀsÀhoz vezet. A SZERELMES V ERS-ben
megjelenû vak ¢s A VAK FILOZñFUS nem azonosak egymÀssal, de szerepverseknek se
mondhatÂk. Egy rendkÁv¡l k¢pl¢keny k´ltûi
¢n ¢pp aktuÀlis megnyilvÀnulÀsai. Abban a
pillanatban a k´ltûi ¢n Àtfed¢sben van a figurÀval. A tulajdonsÀgok n¢lk¡li k´ltû versei.
°pp ebbûl a nagy lelki k¢pl¢kenys¢gbûl
ered az ellent¢tek tetszûleges helycser¢je. Hideg ¢s meleg, f´nt ¢s lent tetsz¢s szerinti szaltÂja, amihez nem kell se mozgÀs, se energia.
Ahol szabadon vÀltozik az ¢n, ott szabadon
vÀltozik a vilÀg is. Vagy talÀn megfordÁtva. A
vak azt k¢rdezi az örnûtûl: àörnû, hÀnyan
nyÃltak hozzÀd, / mialatt ¢n lÀttam?Ê Egy lÀtÂ
ember Ágy k¢rdezn¢ ugyanezt: mialatt ¢n nem
lÀttam. A logika t´rv¢nyei szerint a kettûs tagadÀs mÀr ÀllÁtÀs, tehÀt a vak, ahol nincs, ott
nem nem-lÀt, vagyis lÀt. A logika t´rv¢nyei
elt¢rnek a valÂsÀg t´rv¢nyeitûl, de egybeesnek a mÁtosz¢ival. A logika Àltal teremtett mÁtoszok vilÀgÀban vagyunk. A vak Teiresziasz
¢s a vak Dhritarastra kirÀly vilÀgÀban. Az ¢n
sajÀt negatÁvjÀba fordul Àt ä ez a legv¢gsû
k¢pl¢kenys¢g ä, ahol van, ott nem ¢rz¢kel,
ahol nincs, ott ¢rz¢kel. A k´ltû fergeteges sebess¢ggel halad a jelenbûl a mÃltba (àItt most
az mük´dik, ami megvoltÊ ä XX. SZçZAD, àBÊ
VçLTOZAT ), vagy m¢g inkÀbb a reÀlis idûbûl az
´sszenyomhatÂ gumiidûbe: a logika idej¢be.
A logika ideje az akadÀlytalan helycser¢k
vilÀga. Sem v´r´s, sem fekete. °s v´r´s is,
meg fekete is. De mindig ¢pp ellent¢tesen,
mint ahogy vÀrnÀnk. A szerelem fekete, a vak
szem¢vel lÀtjuk. A halÀl v´r´s:
àEgy rÃgÀs, ¢s a rozsdÀs
vasf¡gg´ny halkan sz¢tpereg,
s a v´r´s felhûzeten tÃl
mÀr lÀthatod a n¢zûteret. [...]
S felr¢mlenek
szÁnhÀzi jelmezek, pofÀk,
az eg¢sz szÀraz sÁrboltÊ
(A

SZEREPLýK MEGMENEKºL°SE)

Ez a k´tet Ady Endre posztumusz megÁrt
(utÂsz¡l´tt) k´nyve, ami KosztolÀnyi Dezsû
gondolatainak jegy¢ben fogant. A FelszÁn ¢s

a M¢lys¢g egymÀs n¢lk¡l mÀsodlagosak (lÀsd
a f¡lsz´veget), Ãgy f¡ggenek ´ssze egymÀssal, mint a csokornyakkendû k¢t fele. Ez a
k´nyv egy csokornyakkendû, amit KosztolÀnyi igazÁt el Ady Endre nyakÀban. A kib¢k¡l¢s k´nyve. A megb¢k¢l¢s k´nyve. Az origÂ
k´nyve. A halÀl ¢s a szerelem k´nyve. (Vagy
az lesz, ha van egy kis idûnk vÀrni, hogy kimozduljon nyugvÂpontjÀbÂl.) A halÀl ¢s a
szerelem k´nyve, de sem v´r´s, sem fekete.
Ez a k´nyv Kem¢ny IstvÀn negyedik k´nyve.
V´r´s IstvÀn

¹N°LETRAJZ-SZEMLE
Faludy Gy´rgy: Pokolb¢li vÁg napjaim
Magyar VilÀg, 1989. 463 oldal, 198 Ft
HÀy Gyula: Sz¡letett 1900-ban. Eml¢kez¢sek
FordÁtotta Majoros °va
Interart, 1990. 472 oldal, 198 Ft
MÀrai SÀndor: F´ld, f´ld!... Eml¢kez¢sek
Akad¢miaiäHelikon, 1991. 381 oldal, 320 Ft
Polcz Alaine: Asszony a fronton. Egy fejezet ¢letembûl
Sz¢pirodalmi, 1991. 197 oldal, 120 Ft
SzÀsz B¢la: Minden k¢nyszer n¢lk¡l. Egy müper
t´rt¢nete
EurÂpaäHistÂria, 1989. 196 oldal, 75 Ft
Szentkuthy MiklÂs: FrivolitÀsok ¢s hitvallÀsok
KabdebÂ LÂrÀnt magnetofonfelv¢telei alapjÀn vÀlogatta ¢s szerkesztette Tompa MÀria
Magvetû, 1988. 681 oldal, 84 Ft
Vas IstvÀn: AzutÀn IäII.
Sz¢pirodalmi, 1990. 389+421 oldal, 180 Ft
Az utÂbbi ¢vekben megszaporodtak az ´n¢letrajzi müvek. A mennyis¢g ¢rz¢kel¢s¢hez
el¢g, ha a T°NYEK °S TANöK vagy az EXTRA
HUNGARIAM politikai memoÀrsorozataira
gondolunk, de a sor szinte a v¢gtelens¢gig
folytathatÂ ä hogy k´zelÁtsek tulajdonk¢ppeni t¢mÀmhoz, az irodalmi ´n¢letrajzhoz ä,
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mondjuk E´rsi IstvÀn b´rt´neml¢keitûl (EML°KEZ°S A R°GI SZ°P IDýKRE, 1988), LukÀcs
Gy´rgy ¢letrajzi vÀzlatÀtÂl ¢s magnÂszalagra
mondott ¢letrajzi besz¢lget¢seitûl (MEG°LT
GONDOLKODçS, °LETRAJZ MAGNñSZALAGON,
1989), Ignotus PÀl vitairatszerü eml¢kez¢sein
Àt (CSIPKERñZSA, 1989) KÂs KÀroly ´n¢letrajzi feljegyz¢seiig (°LETRAJZ, 1991), vagy Nagy
Olga (GYñNçS , 1991) cÁmü k´nyv¢ig (1991).
(A vilÀgirodalom hasonlÂ müvei is sz¢p szÀmban megjelennek Ãjabban, fûleg az EurÂpa KiadÂ EML°KEZ°SEK cÁmü sorozatÀban.)
Megnûtt az ¢rdeklûd¢s az ilyen ÁrÀsok irÀnt,
r¢szben a k´zelmÃlt eddig nyÁltan el nem besz¢lhetû t´rt¢net¢re valÂ kÁvÀncsisÀg okÀn,
r¢szben talÀn, mert manapsÀg szÁvesebben
olvasnak a nagyobb koncentrÀlÀst ig¢nylû
fikciÂs prÂza helyett àvalÂsÀgos ¢lett´rt¢netetÊ: ezek hordozzÀk a primer informÀciÂkat,
a sokszor valÂban katartikus erejü k´zl¢seket,
melyek megem¢szt¢s¢hez idû kell, ¢s ez¢rt is
hÀtt¢rbe szorulnak egy ideig a sz¢pprÂza fiktÁv mes¢i az ¢let valÂdi mes¢i m´g´tt. A jelens¢get csak fokozza az a t¢ny, hogy a magyar elbesz¢lû prÂza az utÂbbi n¢hÀny ¢vben
kiss¢ elbizonytalanodott.
Az eml¢kez¢sek k´z¡l h¢t müvet vÀlasztottam ki. Valamikor 1962 ¢s 1991 k´z´tt keletkeztek, ¢s a sors jÀt¢ka hozta ´ssze ûket napjaink k´nyvesboltjainak polcain ä az utÂbbi
n¢hÀny ¢vben jelentek meg MagyarorszÀgon. A sokszÁnü anyagbÂl olyan ÁrÀsokra irÀnyÁtom a figyelmet, amelyeknek k¢ts¢gtelen¡l irodalmi ¢rt¢k¡k van, f¡ggetlen¡l attÂl,
hogy ÁrÂjuk àprofiÊ sz¢pÁrÂ-e vagy sem.
Igen k¡l´nb´zû munkÀkrÂl van szÂ, ez¢rt
illendû tÀrgyszerü ´sszegz¢ssel kezdeni. Vannak, amelyek feldolgozzÀk ÁrÂjuk nagyjÀbÂl
eg¢sz ¢letÃtjÀt (Szentkuthy, Faludy, HÀy),
vannak aztÀn, melyek csak az ¢letÃt bizonyos
r¢sz¢t. Vas az 1939ä44 k´z´tti ¢veket besz¢li
el (û azonban ¢let¢nek korÀbbi szakaszait
mÀr megÁrta a NEH°Z SZERELEM [1964ä1967]
¢s a M°RT V IJJOG A SASKESELYþ? [1981] cÁmü
müveiben). MÀrai az 1944ä48 k´z´tti idûszakot Árja meg. Polcz Alaine csak az 1944ä45-´s,
SzÀsz B¢la az 1949ä56-os eml¢keit mondja el.
Az ÁrÀsok t´bbs¢ge emigrÀciÂban k¢sz¡lt: Faludy k´nyve elûsz´r 1962-ben jelent meg
Londonban, SzÀsz¢ ugyanott 1963-ban, HÀy
eml¢kez¢sei 1971-ben Hamburgban, n¢me-

t¡l, MÀrai k´nyve pedig 1972-ben lÀtott napvilÀgot TorontÂban.
Van olyan mü, amely csak egy elbesz¢lûi
¢letmü szerves r¢szek¢nt ¢rtelmezhetû (MÀrai, Szentkuthy, Vas), van, amelyik prÂzÀt ritkÀn ÁrÂ irodalmi ember nagyepikai vÀllalkozÀsa (Faludy, HÀy), ¢s van olyan, amelyik
nem sz¢pÁrÂ alkotÀsa (Polcz, SzÀsz). Szemben
mondjuk az EGY POLGçR VALLOMçSAI -val,
amelynek bevezetû jegyzet¢ben MÀrai eltÀvolÁtja magÀt az ´n¢letrajzisÀgtÂl ä az itt bemutatandÂ munkÀk mindegyike ´n¢letrajzinak
vÀllalja, t¡nteti fel magÀt, k¡l´nb´zû hangsÃlyokkal ugyan, de Àtt¢tel n¢lk¡l szÀnd¢kozik
besz¢lni a felelevenÁtett eml¢kekrûl.
Mielûtt az egyes müveket Àttekinten¢m, n¢hÀny szÂt az ´n¢letrajz müfaji k¢rd¢seirûl. Az
elsûsorban kordokumetum ¢rt¢kü memoÀr ÀltalÀban nem rendelkezik k¡l´n´sebb irodalmi ¢rt¢kkel, hacsak nem ´tv´zûdik a szem¢lyes ¢letÃtra ´sszpontosÁthatÂ ´n¢letÁrÀssal. A
mai ´n¢letrajzok e k¢t ÀbrÀzolÀsmÂd k¡l´nb´zû arÀnyÃ kever¢kei. (Az egyik pÂluson
mondjuk ä hogy most szÀnd¢kosan ne politikai memoÀrt emlÁtsek ä Sigmund Freud
eszt¢tikai szempontbÂl ¢rdektelen ¹N°LETRAJZ-a Àll, a mÀsikon p¢ldÀul Andr¢ Gide HA
EL NEM HAL A MAG cÁmü sz¢pirodalmi alkotÀsa.) A mai ´n¢letrajz l¢nyeges jellemzûje a
vallomÀstÂl valÂ eltÀvolodÀs. Az Àgostoni ¢rtelemben vett àIsten ¢s ember szÁne elûttÊ t´rt¢nû
bünvallÀs elmarad. Az ´n¢letÁrÂ Ãgy keresi,
kicsoda is û valÂjÀban, hogy k´zben elmarad
az a m¢ly megrend¡l¢s, mely korÀbban az
ember bün¢nek felismer¢s¢bûl fakad. Az ¢let¢rûl ma megnyilatkozÂ ember nem k¢r feloldozÀst, mivel nem talÀl (legf´ljebb csak felt¢telez) olyan kit¡ntetett pontot, ahonnan az
Át¢lkez¢s megvalÂsÁthatÂ volna. Megmaradhat azonban a vallomÀsrÂl, a gyÂnÀsrÂl valÂ
lemondÀs szÀmbav¢tele (p¢ldÀul D¢ry Tibor
í T°LET NINCS) vagy a vallomÀsra valÂ hivatkozÀs, valÂjÀban annak t¢nyleges megl¢te
n¢lk¡l, ami azonban nem jelenti azt, hogy a
szerzû feladnÀ a megmutatkozÀsnak, a szÀmadÀsnak, a l¢lek megk´nnyÁt¢s¢nek ig¢ny¢t
(p¢ldÀul FRIVOLITçSOK °S HITVALLçSOK, EGY
POLGçR VALLOMçSAI ). Az ´n¢letÁrÀs mÀsik,
nem konfesszionÀlis hagyomÀnya lÀtszik ma
k´nnyebben k´vethetûnek, melynek mester-
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müve a K ¹LT°SZET °S VALñSçG, ott nem az
egy¢nnek az isteni t´rv¢nyszerüs¢g nev¢ben
valÂ ´nmegÁt¢l¢s¢re ker¡l a hangsÃly, hanem
arra az ´nt´rv¢nyü nevelûd¢si folyamatra,
amelyben az egy¢n, felismerve sajÀt szabadsÀgÀt, egyensÃlyt teremthet a tûle f¡ggetlen
t¢nyezûk (a k¡lsû k´r¡lm¢nyek ¢s a benn¡k
rejlû d¢monikus elem), illetve a tûle f¡ggû t¢nyezûk (sajÀt intellektuÀlis, lelki, jellembeli
fejlûd¢se) k´z´tt. (Az AugustinustÂl Tolsztojig
Ávelû confessio egy¢rtelmü vÀllalÀsa a mai
magyar müvek k´z¡l egyed¡l Nagy Olga
GYñNçS cÁmü k´nyv¢re jellemzû, sajnos, igen
alacsony szÁnvonalon.)
¹n¢letrajzok megk´zelÁt¢sekor c¢lszerü arra a triviÀlis szempontra is figyelni, hogy itt
a szerzû hajdani ´nmagÀrÂl Ár, arra eml¢kezik vissza, tehÀt terminusunk kimondÀsakor
az ¢letrajznÀl nagyobb hangsÃly ker¡l az ´nre.
Az ¢letrajz, ha fontos szem¢lyrûl van szÂ,
elûbb-utÂbb megtudhatÂ egy szakszerü biogrÀfiÀbÂl, ami sokszor alaposabb is, mint az ´n¢letrajz. N¢mileg sarkÁtva azt lehetne mondani, nem az az igazÀn ¢rdekes, hogy valakinek
az ¢lete megelevenedik elûtt¡nk, hanem az,
hogy ezt û maga tÀrja fel, elevenÁti meg nek¡nk. Az ´n¢letrajzban az eml¢kezû ¢n legalÀbb annyira fontos, mint a hajdani ¢n, akirûl szÂ van. A visszaeml¢kez¢s egy ¢let m¢rlege alapjÀn c¢ltudatosan ´sszefogott, szubjektÁv megnyilatkozÀs, sok r¢szlet¢ben lehet
pontatlan, elhallgatÂ, de az ¢letÃt l¢nyeg¢t
tekintve nem lehet k´vetkezetlen, ha jÂ. Az
azonban hozzÀtartozik a müfaj sajÀtossÀgÀhoz, hogy minden visszaeml¢kez¢s t´bb¢-kev¢sb¢ szÁnezi, Àrnyalja, ezerf¢le mÂdon akaratlanul is meghamisÁtja a valÂsÀgot, ha mÀsk¢pp nem, hÀt Ãgy, hogy valamit elfelejt az
ÁrÂ, avagy egyszerüen csak Ãgy ¢rzi, valami
magyarÀzatra szorul, ez¢rt magyarÀz, azaz
mÀris egy ÀrnyalÀssal befolyÀsol. AzonkÁv¡l itt
minden sz¡ks¢gk¢ppen kiss¢ elmosÂdott Àrnyalatot kap, ¢ppen az idûbeli tÀvolsÀg miatt.
Ezzel ´sszef¡gg¢sben ¢rdemes megk¡l´nb´ztetni az ´n¢letrajzot a naplÂ müfajÀtÂl,
amellyel ÀltalÀban ´ssze szoktÀk keverni (a
mÀr emlÁtett EML°KEZ°SEK sorozat is ezt teszi). A naplÂÁrÂ f´ljegyzi a k¡lsû ¢s belsû t´rt¢n¢seket, nagyjÀbÂl ugyanazokat, amikrûl az
´n¢letÁrÂ is besz¢l, csakhogy azon meleg¢ben, ahogy megt´rt¢ntek. NaprÂl napra, hÂ-

naprÂl hÂnapra haladva k¢szÁti feljegyz¢seit,
pÀrhuzamosan haladvÀn ¢lete alakulÀsÀval.
Gondoljunk csak Thomas Mann ¢ppen az
EML°KEZ°SEK sorozatban 1988-ban megjelentetett naplÂr¢szleteire vagy RÂnay Gy´rgy
naplÂira (1989). Az ilyen k´nyv ÀltalÀban t´red¢kes, esetleges feljegyz¢sgyüjtem¢ny, a
fragmentumok Áv¢t vagy hullÀmvonalÀt a hÂnapoknak, a napoknak a naplÂÁrÂ szÀmÀra
mindenkor adott lehetûs¢gei szabjÀk meg. A
naplÂÁrÂnak nem Àll mÂdjÀban, hogy rÀlÀsson arra, amit r´gzÁt (hiszen valÂjÀban nem
eml¢kezik, hanem feljegyez), nem Àll mÂdjÀban, hogy ¢rtelmezze, egys¢ges eg¢ssz¢ rendezze ¢lete menet¢t, nem rendelkezik ugyanis azzal az idûbeli tÀvolsÀggal, amellyel az ´n¢letÁrÂ igen. Ha valaki naplÂt is, visszaeml¢kez¢st is Ár, mint MÀrai, akkor k´nnyen megeshet, hogy a naplÂban k´z´lt ¢letrajzi t¢nyt
a visszaeml¢kez¢s elferdÁti, vagy napi k´rnyezet¢bûl kiragadva a naplÂbÂl nem mindig k´vetkezû ´sszef¡gg¢sbe helyezi. A tÀvolsÀg
meghatÀrozÂ gondolatot is jelent, amely v¢gighÃzÂdik a müv´n, esetenk¢nt kiss¢ Àtrendezve a t¢nyeket. °s a tÀvolsÀg azt is jelenti,
hogy az ÁrÂ az eml¢keire hagyatkozik, fûleg
ha nincs naplÂja. Eml¢kez¢s¢nek term¢szete
szabja meg ÁrÀsÀnak elûadÀsmÂdjÀt. Ugyanakkor az ´n¢letÁrÂ nem csupÀn azt tervezi el,
mint a naplÂÁrÂ, hogy rendszeresen feljegyz¢seket fog k¢szÁteni, hanem hosszabb elbesz¢lû sz´veget kell elgondolnia, benne fejezeteket, csomÂpontokat, sürÁt¢seket, ugrÀsokat.
Noha lehet, hogy ez nem felt¢tlen¡l tudatos
müvelet, az ´n¢letÁrÂ m¢giscsak hasonlÂk¢ppen cselekszik, mint a reg¢nyÁrÂ: nagyobb
epikus müvet formÀl, melyben ´nmagÀt müve fûhûs¢v¢ teszi.
Az ´n¢letrajz napjainkban kiadÀsra szÀnt
mü, a naplÂ azonban nem mindig vagy nem
felt¢tlen¡l az. A szeml¢zett müvek ÁrÂi k´z¡l
a mÀsik, akirûl tudjuk, hogy naplÂt is vezetett, Szentkuthy. Az û naplÂit nem ismerhetj¡k, de annyit sejthet¡nk rÂluk, hogy ä legalÀbbis ÁrÂjuk szerint ä mer¢szebben tÀrjÀk
fel az intimitÀsokat, mint az ¢letrajzi sz´veg,
kihasznÀlva a titkos naplÂ lehetûs¢geit, de
hogy a frivolitÀsok vagy a hitvallÀsok fel¢
mozdulnak-e el ezek a feljegyz¢sek a megjelent müvekhez k¢pest, azt nem lehet biztosan
tudni.
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A fûhûs ¢letÃtja ä amely az ´n¢letrajzban
eleve adva van, hiszen ¢let¢nek egyetlen igazi
tanÃja maga a szerzû ä lehet, hogy ´nmagÀban ¢rdekes ¢s fontos, de lehet, hogy nem.
Lehet, hogy nagyszabÀsÃ, megrÀzÂ, rendkÁv¡li dolgok t´rt¢ntek a visszaeml¢kezûvel, ¢s
ezeket kell elmondania (mik¢nt Polcz Alaine,
SzÀsz B¢la vagy Faludy Gy´rgy teszi), de lehet, hogy ami t´rt¢nt, az inkÀbb bel¡l t´rt¢nt
(mint Szentkuthy ¢s nagyjÀbÂl MÀrai ¢s Vas
eset¢ben). De valami figyelemre m¢ltÂ kellett, hogy t´rt¢nj¢k ä ha a szorongatÂ hiÀnybÂl fakadÂ ¢rz¢s is az, mint amilyen Vas IstvÀnnÀl Eti elveszt¢s¢nek ÀllandÂsult hiÀnytudata, vagy MÀrai eset¢ben az ¢rt¢kek folyamatos ¢s visszafordÁthatatlannak lÀtszÂ pusztulÀsÀnak nyomasztÂ ¢rzete ä, valami, ami arra ´szt´n´z, hogy az ember eml¢kezni kezdjen. Az ´n¢letÁrÀs sikere szempontjÀbÂl azonban nem az ¢lm¢ny a d´ntû, hanem ä mint
minden müfajban ä az elmondÀs mik¢ntje. A
legt´bb bizonyÀra azon mÃlik, hogy a szerzû
hogyan viszonyul ahhoz a figurÀhoz, aki û
volt korÀbban, meg tudja-e teremteni az ´sszhangot, ¢s egyben Àt tudja-e hidalni a vÀltozÀst, a fejlûd¢st a megjelenÁtett ember ¢s az
eml¢kezû ember k´z´tt.
Faludy Gy´rgy POKOLB°LI V íG NAPJAIM cÁmü
k´nyv¢ben ¡gyesen hasznÀlja ki sajÀt lehetûs¢geit. Faludy egy¢bk¢nt kiss¢ felszÁnes,
ugyanakkor alapvetûen optimista alkatÀval
valÂban pokolb¢li ¢lm¢nyek megtapasztalÀsÀra k¢nyszer¡l, ¢s szokatlan, mondhatni derüs alapÀllÀsbÂl mutatja be ezeket. Tegy¡k
hozzÀ, hogy mindez nem k¡l´n´sebben pokoli ¢vtizedek vÀltozatos, szinte kalandreg¢nybe illû esem¢nyei utÀn k´vetkezik el.
Eg¢szen mÀs lenne a franciaorszÀgi, afrikai,
majd amerikai Ãtirajzzal indulÂ ¢lett´rt¢net
az AndrÀssy Ãt 60.-tÂl Recskig tartÂ szakasz
n¢lk¡l. De mÁg HÀy GyulÀnÀl szinte meglepû
(legalÀbbis k´nyv¢ben nem kellûen indokolt)
az '56-os szerepl¢s, addig Faludyt eg¢sz pÀlyÀjÀn v¢gigkÁs¢ri ugyanaz a magatartÀs,
mely aztÀn a àpokolÊ-ban is jellemzi. Az¢rt
meggyûzû Faludy ´narck¢pe, mert az eml¢kez¢st v¢gig azonos hangfekv¢sben tartja, ¢s
vÀllalja hûs¢t olyannak, amilyen. Ennek a kiss¢ l¢ha hangfekv¢snek hÀtul¡tûje is van: az
elbesz¢lû hajlamos leegyszerüsÁteni sajÀt korÀbbi helyzet¢t. Ezzel egy¡tt igen jÂl ragad

meg n¢hÀny, akÀr l¢nyegtelen momentumot,
melyek k¢pesek ¢rz¢keltetni egy kor levegûj¢t. JÂl tud sztorikat elûadni, talÀn kicsit ki is
szÁnezi olykor a t´rt¢nteket, de csupÀn jÂindulatbÂl, gondolom, a kellû hatÀs kedv¢¢rt.
KivÀlÂan mes¢li el p¢ldÀul az çVO-n tett beismerû vallomÀsÀt, hogy tudniillik ût Edgar
Poe, Walt Whitman ¢s maga az ´rd´g, Zebulon Edward Bubbel szerzûdtette volna k¢mnek. TÀvol Àll tûlem, hogy k¢ts¢gbe vonjam
Faludy szavait, mind´ssze annyit jegyezn¢k
meg, hogy van elbesz¢l¢smÂdjÀban valami
vagÀnyosan hatÀsvadÀsz hajlam, de ezt jÂ ¢rtelemben mondom, mert az elûadÀs ¢rezhetûen ´sszhangban Àll egy¢nis¢g¢vel. Aki ilyen
mÂdon ¢lt, mi¢rt ne mes¢lhetne ilyen mÂdon? Ebben Cellinire hasonlÁt, aki szint¢n
mindig a szÀmÀra legelûny´sebb vagy leg¢rdekesebb formÀban adta elû a vele megt´rt¢nteket. Csakhogy mÁg ott az ´szt´n´s tehets¢g egy eg¢sz nagy korszak mentalitÀsÀt, embereszm¢ny¢t sürÁti akaratlanul is elbesz¢l¢s¢be, ´sszhangba hozva az egy¢ni ¢letutat korÀval, Faludy müve nem àhibÀzik rÀÊ hasonlÂra. Ez a k´nyv inkÀbb ¢rdekes, kuriÂzumnak szÀmÁtÂ olvasmÀny, mint igazÀn maradandÂ alkotÀs: itt minden a felszÁn k´zel¢ben
marad. A k´nyv nyugati siker¢t nyilvÀn a
recski tÀborrÂl szÂlÂ fejezet¢nek k´sz´nheti.
Faludy a helyzet k¢ptelens¢g¢re, tragikussÀgÀban is nevets¢ges voltÀra irÀnyÁtja figyelm¢t; ez a sokszor humoros hang szokatlannak szÀmÁt az eff¢le visszaeml¢kez¢sek
eset¢ben.
A politikai memoÀr ¢s az ÁrÂi eml¢kirat nem
igazÀn szerencs¢s ´tv´zete HÀy Gyula SZºLETETT 1900-BAN cÁmü k´nyve. A politikai, eszmei Ãt a meggyûzûd¢ses kommunistÀ¢, aki
kiÀbrÀndulvÀn legalÀbbis a fennÀllÂ kommunista uralombÂl, tulajdonk¢ppen mint reformpÀrti ker¡lt KÀdÀr b´rt´n¢be az ÁrÂper
egyik vÀdlottjak¢nt 1957-ben. Az ¢letÃt ´nmagÀban igen ¢rdekes, a politikai, ideolÂgiai
okfejt¢sek azonban sem tartalmukban, sem
elûadÀsmÂdjukban nem azok. Az ÁrÂ mühely¢rûl, ¢lm¢nyeirûl keveset tudunk meg, amit
megtudunk, az inkÀbb müveinek k¡lsûleges
t´rt¢nete vagy fogadtatÀsa. A visszaeml¢kez¢s
kiss¢ pÂzolÂ, patetikusabbnak tetszik a kellet¢n¢l. A szerzû hajlamos a leegyszerüsÁt¢sekre, de ezt nem tudja magÀrÂl (Faludy min-
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denesetre tudja). N¢ha Ãgy ¢rezni, nem tart
kellû tÀvolsÀgot, nem akarja pontosan tisztÀzni, legalÀbb utÂlag, hogyan gondolkodott bizonyos idûszakokban (ez fûleg a hazat¢r¢s
utÀni ¢vekre ¢rv¢nyes). Szeml¢letmÂdjÀban
ellent¢t fesz¡l: egyr¢szt azt sugallja, hogy
nem û vÀltozott az ¢vtizedekkel, hanem a vilÀg k´r¡l´tte, Ágy t´rt¢nhetett meg, hogy '34ben mint vesz¢lyes kommunistÀt, '57-ben
mint vesz¢lyes antikommunistÀt b´rt´n´zt¢k
be. MÀsr¢szt m¢gis gondolkodÀsmÂdjÀnak
nyilvÀnvalÂ vÀltozÀsÀt sejteti, ugyanis ha nem
t´rt¢nt volna l¢nyeges vÀltozÀs benne, akkor
mik¢ppen lehets¢ges, hogy a MoszkvÀbÂl katonai rep¡lûg¢pen haza¢rkezû ÁrÂbÂl az '56os forradalom egyik r¢sztvevûje lett. Ezzel
nemcsak az eml¢kez¢s eszmei n¢zûpontjÀnak alapos, ig¢nyesebb kifejt¢s¢t Àldozza fel
ä mondjuk ki: egy el¢g szimpla, bÀr hatÀsosan fel¢pÁtett bevezetû r¢sz ¢s egy ennek szellem¢ben az eg¢sz k´nyv´n v¢gighÃzÂdÂ
kompozÁciÂs elv kedv¢¢rt ä, hanem ezzel
egy¡tt ¢ppen azt az ´n¢letÁrÂi lehetûs¢get
nem hasznÀlja ki el¢gg¢, hogy ¢lete alakulÀsÀt, belsû fejlûd¢s¢t a k´r¡lm¢nyek ¢s alkata
ÀllandÂ k´lcs´nhatÀsÀban rajzolja meg. Ehelyett müve meghatÀrozÂ szervezûelem¢v¢,
kompozÁciÂs fogÀsÀvÀ a XX. szÀzadra, mint
mindennek ûsokÀra, magyarÀzatÀra valÂ hivatkozÀst teszi. T´rt¢netesen a szerzû 1900ban sz¡letett, ez¢rt ¢letÃtjÀt k´zvetlen¡l pÀrhuzamba ÀllÁtja szÀzadÀval, mintha tehÀt szorosabb rokonsÀgban lenne vele, mint mondjuk az, aki 1910-ben sz¡letett. Azt gondolom,
ez az eml¢kirat mÀra elvesztette politikai ¢rdekess¢g¢t, a szem¢lyes hangÃ ´n¢letÁrÀs ¢rt¢k¢t viszont cs´kkenti, hogy nem szeml¢li
el¢gg¢ Àrnyaltan a figurÀt, akire eml¢kezik,
Ágy hÀt szorosabban vett dokumentum¢rt¢k¢n kÁv¡l nincs mÀs, ami¢rt elolvasni ¢rdemes lenne. HÀy nem tesz meggyûzû kÁs¢rletet
arra, hogy a politikumnÀl tÀgasabb k´r´kben
is ¢rv¢nyesen jel´lje ki sajÀt ÃtjÀnak kereteit,
pedig müve ennek az ig¢nynek a felvet¢s¢vel
indul.
Szesz¢lyes, kihagyÂs technikÀval ¢pÁtkezik
MÀrai SÀndor F¹LD, F¹LD!... cÁmü eml¢kez¢se, mely a kev¢sb¢ cselekm¢nyes, elm¢lkedû
ÁrÂi ´n¢letÁrÀs sz¢p p¢ldÀja. Nem az ¢letÃt
szisztematikus v¢gigk´vet¢se a c¢l, hanem
egy, az ¢letutat meghatÀrozÂ gondolat k´r¡l-

jÀrÀsa. A polgÀr a fûhûs itt, azzal a megszorÁtÀssal, hogy nem a burzsoÀrÂl, hanem a citoyenrûl van szÂ. àPolgÀrnak lenni soha nem
volt szÀmomra osztÀlyhelyzet ä mindig azt hittem,
hivatÀs ezÊ ä Árja. °ppen innen szÀrmazik a
v¢gleges emigrÀciÂ indÁt¢ka, ami nem mÀs,
mint az a meglÀtÀs, hogy 1949-ben nemcsak
a tûk¢seknek van v¢g¡k MagyarorszÀgon, hanem a vÀros¢pÁtû, müvelts¢galkotÂ polgÀrsÀgnak is. Nem mintha korÀbban felhûtlen lett
volna MÀrainak osztÀlyÀhoz valÂ viszonya, hiszen pontosan a polgÀri kultÃra, a tradicionÀlis polgÀri ¢letmÂd elsatnyulÀsÀnak tudata
szÀmÀra az a bizonyos ¢letutat meghatÀrozÂ
gondolat: àEzzel az osztÀllyal, a polgÀrsÀggal,
´r´kk¢ perem volt. °n, a felvid¢ki polgÀri ivad¢k
soha nem ¢reztem otthon magam abban a budai
polgÀri lakÀsban ¢s szerepk´rben, ami most a romok
k´z´tt eleny¢szett. HiÀnyzott szÀmomra, mi is?... A
l¢gk´r. A megtartÂ, az eleven polgÀri l¢gk´r.Ê MÀrait eg¢sz pÀlyÀjÀn v¢gigkÁs¢rte az ´n¢letrajzisÀg k¢rd¢se, egyik k¢sz¡lû müv¢vel kapcsolatban Árja naplÂjÀban: àreg¢ny legyen-e vagy
eml¢kirat? Ez a legnagyobb erûfeszÁt¢s egy ÁrÂi vÀllalkozÀson bel¡lÊ. °lete ÁrÂi feladatÀnak, akÀr
reg¢nyben, akÀr ´n¢letrajzban osztÀlya sz¢tes¢si folyamatÀnak bemutatÀsÀt tekintette. A
F¹LD, F¹LD!... is innen, az EGY POLGçR VALLOMçSAI tulajdonk¢ppeni folytatÀsak¢nt k´zelÁthetû meg, s felfoghatÂ annak a hÀborÃ
idej¢n eltervezett harmadik k´tetek¢nt. Az
Àltala ¢rz¢kelt pusztulÀst MÀrai megrend¡lten, Àm m¢ltÂsÀggal szeml¢li. A szellem
ember¢nek felsûbbs¢g¢vel n¢zi àa nyÀj´szt´n
r¢muralmÀtÊ. A hÁradÀsok szerint az ÁrÂ a mindennapi ¢letben is ilyen volt: Vas IstvÀn az
AZUTçN -ban leÁrja, amint f´l¢nyesen legyintve veszi semmibe a nyilasok igazoltatÀsÀt,
akik ezen meglepûdve szalutÀlnak neki, ¢s tovÀbbengedik (ugyanezt MÀrai maga is f´ljegyzi naplÂjÀban, ugyanÁgy). Eml¢kez¢seit nemcsak a mentalitÀs, hanem a kompozÁciÂ szempontjÀbÂl is ¢rdekes ´sszevetni a naplÂival.
Meglepû, hogy ugyanannak az idûszaknak a
naplÂjegyzetanyaga jÂval r´videbb, mintegy
harmada az eml¢kez¢sek sz´veg¢nek. Ennek
fû oka, hogy az essz¢isztikus elem szÀmottevûbb, mint a t´rt¢netmondÀs. Ugyanakkor a
naplÂmüfajnak megfelelûen c¢ltalan jegyzetsor ¢lm¢nyanyaga c¢lelvü kompozÁciÂvÀ formÀlÂdik. MÀr nem a naptÀr, hanem az ¢letÃt
jel´li ki a kereteket. A szimbolikusra kihegye-
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zett esem¢nysor az orszÀg elhagyÀsÀnak az
egy¢ni ÃtbÂl sz¡ks¢gszerüen k´vetkezû fejlem¢ny¢re mutat. N¢hÀny aprÂsÀgban ellent is
mond az eml¢kez¢s a naplÂnak. (P¢ldÀul az
elsû r¢sz v¢g¢n azt olvassuk, hogy lebombÀzott hÀzÀbÂl a fûhûs egyetlen k´tetet tud kimenteni, szinte sorsszerüen: A POLGçRI KUTYA GONDOZçSçNAK K¹NYV °-t, mÁg a naplÂbÂl arrÂl ¢rtes¡l¡nk, hogy ä igaz, lehet,
hogy kicsivel k¢sûbb ä k¢tpolcnyi k´nyvet is
elvitet egy szek¢rrel.) NyilvÀnvalÂ, hogy ez a
c¢ltudatos szerkeszt¢sre, a mÀr-mÀr r´geszm¢s gondolkodÀsmÂd kifejt¢s¢re valÂ koncentrÀlÀs eredm¢nye. A legjobb r¢szek azonban ¢ppen ezek k´z¡l az essz¢isztikus eszmefuttatÀsok k´z¡l ker¡lnek ki. A konoksÀgig
k´vetkezetes eml¢kezû, aki sorsszerüen kijel´lt (vagy csak egy¢nileg kigondolt?) szerep¢t rendÁthetetlen¡l k´veti, vÁvÂdÀsaiban
heroikus jelleget k´lcs´n´z sajÀt magatartÀsÀnak. LeginkÀbb talÀn ez az, ami a MÀrairajongÂkat megragadja, a tÀrgyilagosabb olvasÂt viszont n¢ha mÀr zavarja. Jelentûs
k´nyv ez, de valahogy minden ¢rt¢ke ellen¢re kicsit erûtlenebb¡l, kev¢sb¢ ´sszefogottan
ism¢tli mondandÂjÀt az EGY POLGçR...-hoz
k¢pest.
Polcz Alaine ASSZONY A FRONTON cÁmü k´nyv¢nek pokoli ¢lm¢nyei a hÀborÃ idej¢re esnek. Az esem¢nyeket az Àldozat szemsz´g¢bûl lÀtjuk, ami t´rt¢nik, vaskosan kegyetlen,
¢s m¢gis furcsa mÂdon szinte term¢szetes.
Olyasmi vÀlik itt mindennapos, megszokott
dologgÀ, ami mÀskor, normÀlis k´r¡lm¢nyek
k´zt rendkÁv¡li, k¡l´nleges volna. K´zvetlen¡l a front elvonulÀsa utÀn, a k´nyv v¢ge fel¢
jÀtszÂdik a k´vetkezû jelenet, az elsû visszaeml¢kez¢s: àMondtÀk, hogy az oroszok erûszakoskodtak a nûkkel. ä NÀlatok is? ä k¢rdezte anyÀm.
ä Igen ä mondtam ä, nÀlunk is. ä De t¢ged nem
vittek el? ä k¢rdezte anyÀm. ä De igen, mindenkit
ä mondtam, ¢s ettem tovÀbb. AnyÀm kicsit csodÀlkozva: de mi¢rt hagytad magad? ä Mert ¡t´ttek ä
mondtam, ¢s ettem tovÀbb. Az eg¢sz k¢rd¢st nem
¢reztem sem fontosnak, sem ¢rdekesnek.Ê Ebben a
jelenetben ´sszesürüs´dik a v¢g¡l sok ¢v
utÀn k´nyvv¢ formÀlÂdÂ visszaeml¢kez¢s k¢t
fontos vonÀsa (az ¢lm¢ny ¢s az elûadÀsmÂd
szintj¢n). Az egyik az, hogy elviselni ennyi
borzalmat csak Ãgy lehet, ha az ember hozzÀszokik. A mÀsik az, hogy mindezt elmes¢lni

olyannak, aki nem esett Àt ilyesmin, csakis
szenvtelen¡l lehet. De hogyan? Az eml¢kezût
mindenekelûtt alapos emberismeret jellemzi:
kivÀlÂan Àrnyalt k¢pet ad p¢ldÀul az orosz
katonÀkrÂl. (Vas ¢s MÀrai leÁrÀsaival egybefogva Polcz ÀbrÀzolÀsÀt, nagyjÀbÂl ´ssze is ÀllÁthatÂ az orosz katona valÂsÀgos alakja.) ý,
az elszenvedû, felfogja az ût megerûszakolÂk
vilÀgÀt, a meg¢rt¢s ig¢ny¢vel elevenÁti fel viselked¢s¡ket. Nincs itt harag (Ágy nincs megbocsÀtÀs sem) az elk´vetûkkel szemben, hiszen
naprÂl napra ism¢tlûdû erûszakt¢telek idej¢n
erre nemigen volt sem idû, sem kedv, a
visszatekint¢skor pedig, v¢lem¢nyem szerint,
az eml¢kezû kiv¢teles egy¢nis¢ge ¢rhetû tetten ebben az indulattalansÀgban. Fel¡l tud
emelkedni sajÀt szenved¢sein, nem valamif¢le tÃlÀradÂ emberszeretetbûl, hanem mert
felismeri az egymÀsrautaltsÀgot nemcsak
azok k´z´tt, akikkel egy¡tt szenved, hanem
az erûszak ¢s az Àldozat k´z´tt is. Itt is ¢rv¢nyes MÀrai egyik naplÂjegyzete: àEbbûl a hÀborÃbÂl, mely irtÂzatosabb, mint valaki is k¢pzelte,
v¢g¡l is mindenki t´bbet bÁr elviselni, mint valaha
is k¢pzelte.Ê Mindezt hitelesen leÁrni ä itt esik
aztÀn d´ntûen latba az eml¢kezû egy¢nis¢g
formÀtuma. Nagy ¢rdeme a k´nyvnek, hogy
habÀr szerzûje pszicholÂgus, nem elemez,
nem magyarÀz, nem àviszi beleÊ szakmai ismereteit a sz´vegbe, hanem megmarad a
szinte mÀr naiv leÁrÀsnÀl. Nem is stilizÀlja f´l
az anyagot, nem lirizÀl, nem müv¢szieskedik,
csak a t¢nyeket sorolja egymÀs utÀn, hagyja,
hogy azok ¢rtelmezz¢k ût ¢s azt a helyzetet,
amelybe ker¡lt. Ennek is k´sz´nhetû a k´nyv
kiemelkedû jelentûs¢ge az utÂbbi ¢vek t¢nyirodalmÀban. A k´vetkezetes egyszerüs¢g ¢s
a pontos ´nismeret a àmit bÁr el egy ember?Ê
k¢rd¢se m´g´tt a àkicsoda is egy ember valÂjÀban?Ê k¢rd¢s¢nek k´r¡ljÀrÀsÀhoz vezet,
kimondatlanul is. Minden k¡l´n´sebb szÀnd¢k n¢lk¡l vallomÀsos jelleget kap a sz´veg.
A t´bbiek elûtti feltÀrulkozÀs valamilyen ä
pontosabban k´r¡l nem Árt ä az egy¢ni ¢letben benne rejlû felsûbb t¢nyezû àszÁne elûttÊ
zajlik. FeloldozÀsra ugyanakkor nem az eml¢kezû tart ig¢nyt, hanem û az, aki mintegy
megbocsÀt a sorsÀnak, s nem k¢ri szÀmon tûle
a t´rt¢nteket, megszenvedett b´lcsess¢ggel
fogadja el ¢s mutatja be a vilÀgot. Egyfajta kifordÁtott vallomÀsnak, ´nkinyilatkoztatÀsnak
lehetne nevezni ezt a jelens¢get. Ez azonban
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nem akadÀlya annak, hogy a megnyilatkozÂ
pokoljÀrÀsÀnak ÀbrÀzolÀsÀban ´nmagÀt mÃlja f´l¡l, a rendkÁv¡li helyzetben az ÀltalÀnos
emberi szintj¢re emelkedû ¢nj¢t mutassa
meg nek¡nk, megrÀzÂ erûvel.
àEgy müper t´rt¢neteÊ a t¢mÀja SzÀsz B¢la MINDEN K°NYSZER N°LKºL cÁmü k´nyv¢nek. A fogalmazÀs mÂdja itt is szenvtelen¡l pontos. A
szerzû v¢gigk´veti sajÀt ÃtjÀt az elfogatÀstÂl a
vallatÀsok, kÁnzÀsok vÀltozatos mÂdjain kereszt¡l a Rajk-perig ¢s a fegyhÀzig, tiszteletre
m¢ltÂ visszafogottsÀggal Ár szabadulÀsÀrÂl, a
Rajk-temet¢srûl ¢s a b´rt´n utÀn is megtartott baloldali meggyûzûd¢s¢rûl. (SzabadulÀsakor a b´rt´nigazgatÂ vele is, HÀy GyulÀval
is kezet akar fogni, de erre egyik¡k sem hajlandÂ.) R¢szletesen leÁrja az Àltala Àt¢lt l¢lektani folyamatot, ahogy a teljes ¢rtetlens¢gtûl
indulva l¢p¢srûl l¢p¢sre rÀj´n az eg¢sz mechanizmus à¢rtelm¢reÊ, arra a lelki jÀt¢kra,
melynek sorÀn az Àrtatlan fogoly elûbb-utÂbb
àbeismeriÊ bün¢t. Elemzi a politikai hÀtteret
is, ÁrÀsÀnak igazi ¢rt¢ke azonban az elûadÀsnak az a mÂdja, ahogy ¢lm¢nyeihez k´zelÁt.
Igen fontos ez a k´nyv szükebben vett dokumentum¢rt¢ke miatt is, informÀciÂit tekintve,
de abban a tÀgabb ¢rtelemben is, hogy egy
egy¢ni sorson kereszt¡l, k´zelrûl, m¢gis alapjaiban, ÀltalÀnos ¢rv¢nnyel tÀrja fel a koncepciÂs perek vilÀgÀt. A memoÀrirodalomban
sokszor arra kell vigyÀznunk, nehogy minden kritika ¢s szembesÁt¢s n¢lk¡l elfogadjuk
a t´rt¢nteknek azt a beÀllÁtÀsÀt, amit kapunk.
SzÀmos ´nigazolÂ, a hûsnek a sajÀt szerep¢t
szÁnezû vagy ¢ppen a szenved¢seit eltÃlzÂ
elûadÀsmÂd lehets¢ges, erre t´bbnyire mÀr a
stÁlus hamissÀga figyelmeztet. SzÀsz azt a bravÃrt csinÀlja meg, hogy v¢gig term¢szetes ¢s
elfogulatlan hangon besz¢l. Milyen k´nnyü
lenne kicsit àkiszÁnezniÊ azt a jelenetet p¢ldÀul, mikor az elsû pofont visszaadja a ànyomozÂnakÊ. Mik¢nt ennek a jelenetnek, az eg¢sz
k´nyvnek az elûadÀsmÂdja is àmesterienÊ
megoldott, paradox mÂdon ¢ppen az¢rt,
mert a szerzû nem t´ri ÁrÂi megoldÀson a fej¢t, csak szigorÃ egyszerüs¢gre t´rekszik. Ez
a k´nyv elûadÀsmÂdjÀnak k´sz´nhetûen magasan kiemelkedik a politikai memoÀrirodalombÂl. HabÀr nyilvÀnvalÂan nem sz¢pirodalmi alkotÀs (mik¢nt szÀnd¢kÀban Polcz
Alaine k´nyve sem az), m¢gis jogosultnak

tartom mindkettût szÀmba venni egy irodalmi ´n¢letrajzokrÂl szÂlÂ szeml¢ben, mint
olyan ä jobb szÂ hÁjÀn ä t¢nyirodalmat, melyben az ÁrÂi terv hiÀnyÀt, a sz´veg megkomponÀlatlansÀgÀt, az olykor stilizÀlatlan mondatfüz¢st a szerzû ´nmagÀra, megÁrandÂ
¢lethelyzet¢re valÂ koncentrÀlÀsÀnak intenzitÀsa menti meg, s melyben valamif¢le minimal-art mÂdjÀra a dolgok meztelen megjelenÁt¢se vÀlik az olvasÂ eszt¢tikai ¢lm¢ny¢v¢.
Szentkuthy MiklÂs a FRIVOLITçSOK °S HITVALLçSOK -ban Ágy jellemzi visszaeml¢kez¢seinek k¢t v¢gletes szÀnd¢kÀt: àaz egyik a szinte
pszichoanalitikus mindent bevallÀs, ´tletszerüen,
ahogy j´n ä a mÀsik: v¢gtelen szomjÃsÀg a kompozÁciÂra ¢s a rendreÊ. Term¢szetesen egyik sem
valÂsul meg, hiszen a mindig v¢gletekben
gondolkodÂ szerzû most is valahol a nagy
energiÀkkal felvonultatott ellent¢tpÀrjai k´z´tt tÀncol ä magÀval ragadÂ erûvel. Besz¢lgetûpartnerei k¢nyszerÁtik, hogy legalÀbb
nagy vonalakban k´vesse ¢lete kronolÂgiÀjÀt,
ugyanakkor ez a tÀrsalkodÂ besz¢dhelyzet
f´l´tt¢bb megnehezÁti a àmindent bevallÀstÊ,
igaz, Szentkuthy valÂjÀban nem besz¢lget a
jelenlevûkkel, hanem monolÂgot mond.
NagyszabÀsÃ mü keletkezik most is, ¢s a szokott mÂdon formÀtlan. RitkÀn lÀthatunk be
ennyire alaposan egy ÁrÂ mühely¢be, ¢lm¢ny- ¢s gondolatvilÀgÀba, ¢s m¢gis szinte
teljesen kiismerhetetlen marad az egy¢nis¢ge.
MÀr-mÀr az okoz gondot, hogy tÃl sok minden megfogalmazÂdik, felid¢zûdik. HivatkozÀsok, utalÀsok, id¢zetfoszlÀnyok, meglepû
mÂdon ´sszefüz´tt egy¢ni terminusok t´mege. Az eg¢sz k´nyvben valahogy Ãgy jÀr el a
besz¢lû, mint mikor a metafizika kifejez¢st
¢rtelmezv¢n az elûtte l¢vû pohÀr borra mutat, amely szÀmÀra àr´gt´n minden szûlû, minden Dion¡szosz-mÁtosz, minden szentmise, minden
optikai izgalom...Ê stb. stb. KavalkÀdot csinÀl
maga k´r¡l, aztÀn magunkra hagy a nagy kÀosszal. Ez a besz¢dmÂd Àlarcok m´g¢ rejti
magÀt a besz¢lût, aki mindent magÀba olvaszt, hogy aztÀn az elm¢j¢ben kavargÂ vilÀgszÁnhÀz sokf¢le figurÀjÀban egyszerre ismerje
f´l a sajÀt k¢p¢t. àSzent çgoston hitvallÀsainak
szer¢ny nyomÀn akarom felid¢zni mÃltamatÊ ä
mondja egyszerre komolyan ¢s komolytalanul, hiszen igazÀbÂl csak egy szÁn¢szi gesztussal tesz hitvallÀst, azaz valÂjÀban sose biztos,
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û mit gondol, holott elemi vÀgya, hogy megmutassa magÀt. Az a k´nyvcÁm Àltal is kiemelt
frivolsÀg, amely a konfesszionÀlis szÀnd¢k kiegyensÃlyozÀsÀra hivatott, nem teszi lehetûv¢
sem az Àgostoni, de a teÀtrÀlisabb ¢s narcisztikusabb Rousseau- sût Gide-f¢le àkomolyÊ
vallomÀst sem, amennyiben itt a frivolitÀs
nemcsak konvenciÂkat s¢rtû tiszteletlens¢get
jelent, hanem k´nnyüv¢rü sikamlÂssÀgot,
egyfajta l¢hasÀgot is (habÀr sokkal csavarosabb, müvibb, Àtt¢telesebb l¢hasÀg ez, mint
Faludy¢). Rousseau szerepjÀtszÀsa m´g´tt (¢s
r¢szben a Gide-¢ m´g´tt is) ott van az a halÀlosan komoly erûfeszÁt¢s, mellyel a vallomÀstevû ´narck¢p¢t a lelkiismerettel valÂ
pÀrharcban megrajzolja. Szentkuthy nem
operÀl a lelkiismeret fogalmÀval, inkÀbb irÂnia m´g¢ rejtûzik, k´nnyeds¢get sugall, jÀtszik. NÀla a manÁr halÀlosan komoly. A t¢nyleges confessio helyett, melyet zÀrolt naplÂiban Ág¢r, itt ä nem minden kÀr´r´m n¢lk¡l
ä briliÀns ¢letk¢pek ¢s elm¢lked¢sfoszlÀnyok
ÀradatÀval kÀrpÂtol. Exhibicionizmus ¢s titkolÂdzÀs egyszerre jellemzi. àValÂban a j¢ghegy
csÃcsÀt, 1 szÀzal¢kot mondom el az ¢letembûl, ¢s titok fedi a 99 szÀzal¢kot, de Ãgy nagyjÀbÂl tudjÀtok,
sejtitek ä legyen az fest¢szet, vallÀs, politika, term¢szettudomÀny ä, mi van m´g´tte. Ez olyan, mint
mikor egy nû ¡l velem szemben, kilÀtszÂ t¢rd¢t el
szeretn¢ takarni, no de a szoknyalehÃzÀs elsû pillanatnyi mozdulata a szoknyaf´llebbent¢s. UtÀna
gyorsan visszahÃzza. SzolgÀljuk az erk´lcs´t. így
vallok ¢n: titkolÂdzom, de az¢rt kiss¢ meglebbentem
a lelki szoknyÀmatÊ ä mondja egy helyen. Ha
az olvasÂ maga is ¢lvezi a csapongÂ monolÂgot, abban bizonyÀra komoly r¢sze van annak, hogy az ÁrÂ is ¢rezhetûen rendkÁv¡l ¢lvezi ezt a àf¢lig tÃl ûszinte, f¢lig nagyon hazug
gyÂnÀstÊ ä ahogy û maga nevezi a maga nem¢ben irodalmunkban k¢ts¢gtelen¡l pÀratlan mutatvÀnyÀt.
Vas IstvÀn AZUTçN -ja klasszikus fel¢pÁt¢sü
´n¢letrajz. Az eredetileg tÀgulÂ k´r´kben eltervezett elûadÀsmÂd helyett a lineÀris cselekm¢nyvezet¢s valÂsult meg a reg¢nyfolyam
v¢g¡l elk¢sz¡lt hat k´tet¢ben. Az elbesz¢l¢s
most is, mint korÀbban, hüs¢gesen k´veti az
¢letutat, az ÁrÂ hagyja magÀt vezettetni az
eml¢kei Àltal, a mü csomÂpontjait az ¢letÃt
fontos ÀllomÀsai hatÀrozzÀk meg, alapos ¢s
¢rz¢kletes korrajzot, a csalÀdrÂl, szeretûk-

rûl, barÀtokrÂl, müv¢sztÀrsakrÂl markÀns
portr¢t ad. K´r¡ltekintûen ¢s elfogulatlanul
rajzolja meg a politikai ¢s szellemi ¢let elfajulÀsÀt a hÀborÃ idej¢n. K¡l´n kiemelendû a
zsidÂsÀg sorsÀnak egy furcsa, àk´ztesÊ helyzetbûl t´rt¢nû ÀbrÀzolÀsa ¢s az ostrom hÂnapjainak elbesz¢l¢se. Vas IstvÀn ugyanakkor rengeteg informÀciÂt ad k´lt¢szet¢rûl is.
BeszÀmolÂkat olvashatunk verseinek keletkez¢s¢rûl, hÀtter¢rûl, k´ltûi gondolkodÀsÀnak
alakulÀsÀrÂl. (Mindez, illetve a f´ld´n jÀrÂ,
azaz prÂzÀban fogalmazÂ k´ltû mÀsk¢ppen
megfoghatÂ gondolkodÀsmÂdja sokf¢le Ãj
szemponttal bûvÁtheti m¢g verseinek elemz¢s¢t.) °let¢rûl szÂlvÀn az ÁrÂt tovÀbbra sem a
belsû vilÀg l¢lektani m¢lys¢ge, a vallomÀsos
attitüd ¢rdekli, hanem az egy¢n ¢s a t´rt¢nelem viszonya. Egyik legnagyobb er¢nye az az
arÀnyossÀg, amellyel a kort ¢s benne ´nmagÀt megmutatja. Nem hivatkozik szÀzadÀra,
hanem reprezentÀlja azt. TisztÀban van vele
az eml¢kezû, mennyit szÀmÁt sorsÀnak alakulÀsÀban a t´rt¢nelem ¢s mennyit sajÀt alkati
meghatÀrozottsÀga. Olyan nevelûd¢si reg¢nyk¢nt is olvashatÂ ez a mü (a korÀbbi k´tetekkel egy¡tt persze), amelyben a hûs baljÂs t´rt¢nelmi viszonyok k´zepette is a r¢gi
mÂdon igyekszik kitapasztalni sajÀt jÀt¢kter¢t, egyszerre t¢ve szert ä a klasszikus felfogÀs jegy¢ben hogyan is lehetne ez mÀsk¢pp?
ä ´nismeretre ¢s a vilÀg megismer¢s¢re. Az
ÁrÂ Ãgy ÀbrÀzolja ¢letÃtjÀt, hogy k´zben megkÁs¢rli f´ltÀrni az okokat is, mi¢rt alakult minden Ãgy, ahogy alakult, mi az, ami az embertûl f¡gg, ¢s mi az, ami sorsszerüen tûle f¡ggetlen. V¢gsû soron tehÀt arra a goethei feladatra vÀllalkozik, hogy ä a K ¹LT°SZET °S VALñSçG bevezetû szavait id¢zve ä àaz egy¢nt kora
viszonyai k´zt ÀbrÀzolja, megmutassa, miben gÀtolja, miben segÁti ût a nagy eg¢sz, hogyan alakÁtja ki
magÀban mindezek hatÀsÀra a vilÀgrÂl s az emberrûl alkotott k¢p¢t, s hogyan t¡kr´zi ezt ism¢t vissza,
ha müv¢sz, k´ltû vagy ÁrÂÊ. Ez a reg¢nyfolyam
remek¡l megoldja a feladatot, s ezÀltal a hÀborÃ utÀni magyar prÂza egyik nagy alkotÀsak¢nt ¢s D¢ry Tibor í T°LET NINCS cÁmü müve mellett legjelentûsebb ´n¢letÁrÀsak¢nt
tarthatjuk szÀmon. Egy¢bk¢nt a mü a mostani k¢t k´tettel kev¢sb¢ kelti a lezÀrtsÀg benyomÀsÀt, mint korÀbban, hiÀnyzik az eltervezett befejezû r¢sz. Az AZUTçN Vas korÀbbi
´n¢letrajzi k´teteihez k¢pest kicsit erûtle-
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nebb. ¹sszess¢g¢ben a legjobb a M°RT V IJJOG A SASKESELYþ?, melynek erûs lezÀrÀsa
(Eti halÀlÀnak leÁrÀsa) v¢lem¢nyem szerint
Vas prÂzÀjÀnak csÃcsteljesÁtm¢nye, ¢s a magyar prÂzÀnak is egyik magaslati pontja. E
reg¢nyfolyam mÀsik nagy er¢nye, hogy ä
amellett, hogy okos, k´r¡ltekintû ¢s b´lcs
szÀmvet¢s ¢s kordokumentum ä vilÀgos, k´znapi tÀrsalgÀsi stÁlust hasznÀl, k´nnyen megtalÀlja a hangot, amelyen szem¢lyes intimitÀsait ugyanÃgy elû tudja adni, mint a nagyt´rt¢nelem esem¢nyeit. Itt csak egy ember van,
aki mit is akarhatna mÀst, mint leÁrni mindent Ãgy, ahogy û lÀtta-lÀtja. Nem szÀnd¢ka
az ÁrÂnak, hogy f´ltornÀssza magÀt valamif¢le korÀt reprezentÀlÂ figurÀvÀ, s hogy m¢gis
azzÀ vÀlik àhûseÊ, az ¢pp az¢rt lehets¢ges,
mert nem erûltet magÀra szerepet. Bûven
el¢g, mondhatnÀ a szerzû, egy ember szÀmÀra az, ami ä KassÀk ´n¢letrajzÀnak cÁm¢vel
szÂlva ä egy ember ¢lete. Ennek megismer¢s¢ben pedig, ugye, Ãgyis minden benne van.
Mintha k´rmondatainak sokat kanyargÂ, aztÀn m¢gis k´rbe¢rû vonalÀval is azt sugallnÀ:
a kinti ¢s benti kÀoszban benne rejlik valami
kiismerhetûs¢g lehetûs¢ge. Az egy¢n nem teheti mindig azt, amit akar, de sok mindent
megtehet: van jÀt¢kt¢r, ÀllÁtja ez a mü, ¢s az
adÂdÂ lehetûs¢geket kihasznÀlni ä ez sem kev¢s. íme egy ember, aki m¢g ilyen elegÀnsan
lÀtja a vilÀgot. S Ágy hÀt az is csak magÀtÂl
¢rtetûdik, hogy mindig szÀmol sajÀt esendûs¢g¢vel, gyeng¢ivel (hangja soha nem ´nigazolÂ), m¢g visszaeml¢kez¢seinek azzal a bizonytalansÀgi t¢nyezûj¢vel is, amirûl sokszor
hajlamosak elfelejtkezni az ´n¢letÁrÂk: nem
eml¢kszik mÀr mindenre tisztÀn, ¢s a hÀborÃs ¢vek alatt mÀr akkor sem lÀtott mindent
pontosan, amikor Àt¢lte az esem¢nyeket. Ennek belÀtÀsa azonban csak n´veli eml¢kez¢seinek az aprÂ ¢lett¢nyek pontossÀgÀn tÃlmutatÂ ¢rv¢nyess¢g¢t. àDe m¢g ma, negyvennyolc ¢v mÃlva is, ha megprÂbÀlok oda visszatekinteni, porszÁnü homÀlylÀs kavarog elûttem, amit
a forrÂ forgÂsz¢l vert f´l, csak lassan kezdenek lÀtszani alakok, helyzetek, ÀllandÂan vÀltoztatjÀk hely¡ket, hol fent forognak a l¢g´rv¢nyekben, hol
alul, de hogy mi volt elûbb, mi k¢sûbb, alig vagy
sehogy sem tudom kivenni. A szÀlak, fonalak, amiket addig, ha kanyarogtak is, minden neh¢zs¢g n¢lk¡l tudtam k´vetni, v¢gzetesen ´sszegubancolÂdnak
ebben az ezerkilencszÀznegyvenkettes ¢vbenÊ ä Árja
az AZUTçN 1990-ben v¢gsû formÀba ´nt´tt

FORGñSZ°LBEN cÁmü fejezet¢ben, a rÀ jellemzû kerekre zÀrt, sz¢p mondatszerkeszt¢ssel.
Az eml¢kez¢st pedig addig folytatta, ameddig
tehette.
KÀrolyi Csaba

AZ AKVARELL
Sz¢pmüv¢szeti MÃzeum,
1992. oktÂber 9.ä1993. januÀr 10.
Mükereskedelmi gyakorlatunk is igazolja,
hogy a k¢pzûmüv¢szet kamaramüfajait, a
grafikÀt nem becs¡lik kellûen MagyarorszÀgon. T¢ved¢s lenne ennek okÀt pusztÀn
abban keresni, hogy a befektet¢sk¢nt is vÀsÀrolt àmÀrkÀsÊ olajfestm¢nyek nagyobb ´szszeget k¢pesek megtestesÁteni. Nagym¢rt¢kben hozzÀjÀrul ehhez egy jellegzetesen verbÀlis kultÃrÀjÃ orszÀg k¢pzûmüv¢szeti müvelts¢g¢nek h¢zagos mivolta, ami t´bbek k´z´tt a müfajok, technikÀk k´zti rangsorolÀs
t¢ved¢s¢ben is megmutatkozik. Pedig egyik
eljÀrÀs sem alÀbbvalÂ a mÀsiknÀl, s a kismüfajoknak az a k¡l´n´s vonÀsuk is megvan,
hogy k´zvetlenebb, szem¢lyesebb kapcsolatot
tudnak kÁnÀlni alkotÂ ¢s befogadÂ k´z´tt,
mint a nagyobb, olykor elidegenÁtû apparÀtust megmozgatÂ tÀblak¢pek. Az olyan lapokon, ahol a k¢z jÀrÀsÀt k´vetni lehet, mint a
rajzon, akvarellen ¢s vÀltozataikon, t´bbnyire
testk´zelbûl szeml¢lhetû a keletkez¢s folyamata, a vizuÀlis gondolat cselekv¢ss¢, majd
mütÀrggyÀ alakulÀsa. S tudatÀban valamely
technika lehetûs¢geinek ¢s korlÀtainak, inkÀbb m¢ltÀnyoljuk a müv¢sz teljesÁtm¢ny¢t,
k´nnyebben lÀtjuk meg, ha feszegeti e korlÀtokat.
A Sz¢pmüv¢szeti MÃzeum grafikai osztÀlyÀnak ¢vtizedek Âta folyÂ kiÀllÁtÀssorozata
meg-megÃjulÂ alkalom arra, hogy a k¢pzûmüv¢szetnek papÁron megvalÂsulÂ fajtÀit, a
legk¡l´nb´zûbb grafikai ¢s rajzi eljÀrÀsokat
alaposabban megismerj¡k. A gyüjtem¢ny
csaknem szÀzezer lapbÂl Àll, ¢s a hÀborÃt s¢rtetlen¡l Àtv¢szelt sz¢p grafikai kiÀllÁtÂterem
k´r¡lbel¡l szÀzhatvan müvet tud egyszerre
befogadni. így hÀt ¢rthetû, hogy ez a munka
hosszÃ tÀvra szÂl, ¢s sohasem lehet teljes. Te-
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gy¡k hozzÀ, hogy a csecsemûnek minden remekmü Ãj ä azaz arra is gondolni kell, hogy
a legfontosabb, legszebb, legkedveltebb lapok, a mÃzeum sztÀrjai legalÀbb tÁz-tizen´t
¢venk¢nt Ãjra s Ãjra megjelenjenek a k´z´ns¢g elûtt. S tekintettel az idegenforgalomra,
nyilvÀn az is szempont, hogy az ¢ppen aktuÀlis tÀrlat az idelÀtogatÂ szÀmÀra vonzerût jelentsen, foglaljon magÀba olyan müv¢szeti
csemeg¢t, ami a kiÀllÁtÀs megtekint¢s¢re
k¢szteti. Mindezeket a meggondolÀsokat figyelembe v¢ve lehetetlen a müvek tenger¢bûl nem valamely rendezûelv szerint merÁteni. Szerencs¢re szÀmos lehetûs¢g kÁnÀlkozik,
amivel mindig ¢lt is a mÃzeum: t´bbek k´zt
nemzetek, korok, stÁlusok, iskolÀk ¢s egyes
müv¢szek munkÀssÀga szolgÀlhat a kivÀlasztÀs keret¢¡l. RitkÀbb eset ¢s gyakorlati szemponttal jÀrul a grafikai lapok n¢pszerüsÁt¢s¢hez, ha a kiÀllÁtÀs valamely müv¢szeti technika, eljÀrÀs alapjÀn sz¡letik meg. A tapasztalatok szerint az ¢rdeklûdû laikus k´z´ns¢g
àmeg¢rteniÊ szeretn¢ a müv¢szetet, s k¢ts¢gtelen, hogy a technikai ismeret, a fizikai keletkez¢sfolyamat megismer¢se k´zelebb visz a
müvekhez, elûsegÁti a àmeg¢rt¢stÊ.
A mÃzeum utolsÂ tÀrlatÀn az akvarell volt
a vez¢rfonal, elsûsorban festûi eljÀrÀs mivoltÀban, hiszen ´nÀllÂ müfajk¢nt igazÀbÂl
csak a XIX. szÀzad elej¢tûl tisztelhetj¡k. S
noha eg¢szen korai idûktûl volt ismert a vÁzben oldÂdÂ gumiarÀbikummal k´t´tt fest¢kanyag, sokÀig csak szük àszakmai k´r´kbenÊ hasznÀltÀk, s komoly rangot csak idûnk¢nt nyert, mint p¢ldÀul D¡rer zseniÀlis term¢szettanulmÀnyai eset¢ben. K´nnyen kezelhetû mivolta r¢v¢n aztÀn sz¢les k´rben elterjedt, s a biedermeier polgÀrlÀnyka müvelts¢g¢hez mÀr ¢ppoly k´telezûen hozzÀtartozott a vÁzfest¢s gyakorlata, mint a hÀzimuzsikÀlÀs.
Az ´tlet kitünû: szeml¢lûd¢sre, aprÂbb-nagyobb felfedez¢sekre ¢s r¢gi ismerûs´kkel valÂ ´r´mteli talÀlkozÀsokra egyarÀnt alkalmat
kÁnÀlÂ, barÀtsÀgos tÀrlat kerekedett. çm bûvÁtendû a kiÀllÁtÀs anyagÀt, s az¢rt, hogy a lehetû legkorÀbbrÂl indÁthassa, a rendez¢s n¢mik¢pp kiterjesztette az akvarell fogalmÀt.
Ennek indokolÀsÀul az anonim kiÀllÁtÀsismertetû bevezette a monokrÂm akvarell terminusÀt. Vagyis az egyszÁnü, egyetlen fest¢kanyag Àrnyalataival megfestett vÁzfestm¢ny¢t.

Ily mÂdon kapnak helyet a teremben olyan
munkÀk is, k¡l´n´sen a r¢gebbi szÀzadokbÂl,
melyeket eddig nem tekintett¡nk akvarellnek, noha k¢ts¢gtelen, hogy a sz¢pia, a biszter
s a diÂfapÀc anyaga oldÂdik a vÁzben. M¢gis,
e kiterjeszt¢s ellen k¢t ponton kell kifogÀst
emeln¡nk. Ha elfogadjuk is, hogy àaz akvarellnek nem is annyira a szÁness¢g az alapvetû krit¢riuma, mint az Àttetszûs¢g, a k´nnyed ecsetkezel¢s,
a feh¢r papÁr aktÁv szerepe s az eleven f¢ny-Àrny¢k
jÀt¢kÊ, s ilyk¢ppen tehÀt ide sorolandÂk a monokrÂm technikÀk, akkor is t¢ny marad,
hogy nem akvarellfest¢kek, ¢s a valÂsÀghoz
hÁven meg kellene nevezni ûket. Fentebb emlÁtett¡k a grafikai müvek kÁvÀnatos k´zelÁt¢s¢t a k´z´ns¢ghez, ¢ppen a technikÀk megismertet¢s¢vel. Nos, ennek minimuma egy
adott eljÀrÀs szakszerü, pontos megjel´l¢se.
SzÁves ´r´mest elfogadom p¢ldÀul Maulbertsch remek falk¢pterveinek jelenl¢t¢t
azon az alapon, hogy monokrÂm akvarellek.
Ez megindokolja a kiÀllÁtÀsukat, hiszen amÃgy
akvarellek, ha igazÀbÂl (mondjuk) sz¢pia
ecsetrajzok is. Ezt azonban oda k¢ne Árni. S
egyÀltalÀn: nem kellene takar¢koskodni az
informÀciÂkkal. Legyen a k¢pek alatt, amit
rÂluk n¢hÀny sorban tudatni lehet ä ha mÀr
Ãgysincs katalÂgus. ä Elûfordul azonban ä ¢s
ez a mÀsik kifogÀs ä, amikor mÀr az akvarell
ily mÂdon kisz¢lesÁtett fogalma sem el¢g sz¢les a rendez¢s szÀmÀra. K¢ts¢gtelen, hogy
Rembrandt remekmüve, a PARASZTHçZ NAPF°NYBEN mindenk¢ppen elgy´ny´rk´dtet, s
´r´m´m lelem abban, hogy viszontlÀthatom;
Àm pusztÀn attÂl a t¢nytûl, hogy most az akvarellkiÀllÁtÀson szerepel, nem vÀlik akvarell¢, megmarad àlavÁrozott biszter tollrajznakÊ,
ahogyan az 1965-´s kiÀllÁtÀs katalÂgusÀban is
szerepelt. A technikai-müfaji k¡l´nbs¢g meglehetûsen szembesz´kû. Az akvarell eset¢ben
a vonalnak ÀltalÀban korlÀtozott, szer¢ny a
szerepe; sokan inkÀbb titkolnÀk, àsz¢gyellikÊ,
ha a mankÂjÀhoz folyamodnak. De az is lehet, hogy stÁlustalannak ¢rzik; s valÂban,
anyag- vagy m¢g inkÀbb formaidegen hatÀsÃ
lehet a lÀgy, Àttetszû folton Àt¡tû ceruzavonal.
(MÀs eset persze, ha kifejezetten hangsÃlyozzÀk a vonal dekoratÁv szerep¢t.) A tiszta müfajÃ akvarell kialakulÀsÀig ez nem volt ki¢lezett k¢rd¢s, noha t´bb r¢gi p¢lda a kiÀllÁtÀson
is van arra, hogy leplezni igyekeznek az
elûrajzolÀst, amikor p¢ldÀul igen-igen hal-
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vÀny a ceruzavonal, vagy szinte lÀthatatlan a
pontozott tusvonal. Egy¢bk¢nt is, korÀbban
kisebbs¢gben voltak az autonÂm, k¢pi
ig¢nnyel festett akvarellek, az eljÀrÀs inkÀbb
tervek, vÀzlatok k¢szÁt¢s¢re szolgÀlt. ä A lavÁrozott tollrajz ezzel szemben ä mint ez a
Rembrandt-müv´n is megfigyelhetû ä markÀnsan rajz, a leghatÀrozottabban vonalra
¢p¡lû munka, melyen a vonalak ecsettel valÂ
finom elmosÀsa, a formÀk modellÀlÀsa mÀsodlagos, utÂlagos.
ValÂjÀban akvarellnek tekinthetû, legkorÀbbi darabok a kiÀllÁtÀson a XVIäXVII. szÀzad fordulÂjÀn mük´dû Pieter Stevens munkÀi, finom, hamvas, lazÃrosan fel¢pÁtett megnyerû k¢pecsk¢k. H. Hoffmann term¢szeti
stÃdiumai D¡rer hasonlÂ munkÀit id¢zik kev¢sb¢ nagyvonalÃ formÀban. Olykor meglepûen modern hatÀsÃ lapok ÀllÁtanak meg korai szÀzadok alkotÀsai k´z´tt. N. Poussin MñZES MEGTALçLçSA (1646) cÁmü, feltehetûen t´megvÀzlatnak szÀnt biszter ecsetrajza Moore
vilÀghÀborÃs londoni tunnel-rajzait juttatja
esz¡nkbe. HasonlÂk¢ppen V. Hugo sejtelmes
romantizmusa a mai n¢zû szem¢ben inkÀbb
vizionÀlÂ sz¡rrealizmusk¢nt hat (R°GI VçR,
1856, ecsetrajz). MÀskor, megfeledkezve korokrÂl ¢s stÁlusokrÂl, a term¢szet r¢szleteiben
elmer¡lû, a lÀtvÀny ´r´m¢t a mübe Àtmenteni k¢pes kis festm¢nyek idûtlen sz¢ps¢ge ragad meg (G. Neyts: HçZCSOPORT TORONYNYAL; C. L. Chatelet: SZICíLIAI TçJ). A kismesterek mindenkori nagysÀga mutatkozik meg
ebben. A kiÀllÁtÀs koncepciÂjÀbÂl fakad, hogy
a komponÀlt vagy Ãtijegyzetk¢nt festett k¢pek mellett sok a kompozÁciÂs vÀzlat, freskÂterv, sût dÁszlettervek is akadnak, mint a barokk Galli di BibienÀ¢ vagy a friss, autonÂm
mük¢nt hatÂ ANTIK ROMOK , L. Sacchetti
munkÀja. Ez utÂbbira csakugyan rÀillik a
àmonokrÂm akvarellÊ fogalma, noha a fedûfeh¢ret m¢g nem tudja n¢lk¡l´zni.
A XIX. szÀzaddal a mai mÂdon ¢rtelmezett akvarell korÀba l¢p¡nk, egyszersmind
magyar vonatkozÀsok sürüj¢ben talÀljuk magunkat. R. P. Bonington, a vÁzfest¢szet egyik
eurÂpai nagysÀga a Majovszky-hagyat¢kbÂl
szÀrmazÂ k¢t jellegzetes müv¢vel van jelen az
1820-as ¢vekbûl. HonfitÀrsa, az angol W. L.
Leitch RÂma k´rny¢ki tÀja a kiÀllÁtÀs egyik
legmutatÂsabb akvarellje. A rajta l¢vû felirat
tanÃsÀga szerint ä àto his Friend N. D. BarabasÊ
ä BarabÀs MiklÂs ´r´k´seitûl ker¡lt a mÃze-

umba. A n¢met eredetü Jakob ¢s Rudolf Alt
munkÀit szeml¢lve kev¢ss¢ tudunk a tÀrgytÂl
elvonatkoztatott puszta müv¢szi ¢lm¢nyre figyelni. KiÀllÁtott müveik mind hazai tÀrgyÃak, ¢s mübecs¡k mellett ¢rt¢k¡ket szÀmunkra elsûsorban a XIX. szÀzadi, fûk¢nt reformkori MagyarorszÀgot id¢zû topografikus hüs¢g¡k adja. A fiÃ, Rudolf, k¢t ¡de, alkalmi
frissess¢gü, m¢gis hitelesen hatÂ müve k¡l´n´sen szeretnivalÂ. A provinciÀlis k´rnyezetbûl kiemelkedû vadonatÃj Nemzeti MÃzeum
lÀtvÀnya (1846 k´r¡l) a nemzett¢ vÀlÀs egyik
k¢pi dokumentuma. A jelenlegi Bel¡gyminiszt¢rium hely¢n egykor Àllott Diana f¡rdû
bejÀratÀt ÀbrÀzolÂ pillanatfelv¢tel (1840) pedig a kor patriarchÀlis hangulatÀbÂl ¢reztet
meg valamit. A f¢nykorÀban hÁress¢gek Àltal
lÀtogatott, vilÀgvÀrosi rangÃ f¡rdû kapualja
azÂta szint¢n mÃltba veszett leanderes tabÀni
vagy Âbudai udvart id¢z. Amint mÀs, azonos
t¢mÀjÃ müvein lÀthatÂ, Alt ezeket a helyszÁni
r´gt´nz¢seket elûtanulmÀnyoknak szÀnta k¢sûbbi àkomolyÊ, precÁz, f¢nyk¢pszerepü vedutÀihoz, amelyek, term¢szet¡kn¢l fogva,
n¢lk¡l´zt¢k a spontaneitÀs bÀjÀt, esetlegess¢g¢t. P¢lda erre harmadik kiÀllÁtott müve, DUNAPARTI LçTK°P V çRRAL, LçNCHíDDAL ä talÀn
a hetvenes ¢vekbûl ä, iskolÀs unalmÃ munka.
Az osztrÀk A. von Petenkofent elsûsorban
mint szabadsÀgharcunk jeleneteinek kivÀlÂ
ÀbrÀzolÂjÀt ismerj¡k, noha megfigyel¢seit a
mÀsik oldalrÂl v¢gezte. °rdekes, hogy akvarell csatajelenetei technikailag megoldottabbak, elevenebbek, mint term¢szet utÀn festett
utcak¢pe.
A kiÀllÁtÀs mutatÂs ¢s reprezentatÁv mÂdon zÀrul a fûfal vÁzfestm¢nyeivel. Delacroix
MEGVADULT Lñ cÁmü müve a mÃzeum b¡szkes¢ge ¢s a kiÀllÁtÀs egyik oszlopa: gy´ny´rüen, bravÃrosan megfestett akvarell. Kiemelkedik a sorbÂl Th. Rousseau tussal kombinÀlt
k¢t vÁzfestm¢nye. A toll jÀrÀsa az egyik tÀjk¢pen olyan ¢rz¢keny finomsÀgot mutat, ami
ritkasÀg s a lÀtvÀnyban valÂ t´k¢letes feloldÂdÀs jele. A szÀzadv¢get mindenekelûtt a Majovszky PÀl hagyat¢kÀbÂl szÀrmazÂ ragyogÂ
lapok k¢pviselik. Renoir itteni k¢t akvarellje
r¢v¢n modernebb müv¢sznek tünik fel, mint
amilyennek olajfestm¢nyei alapjÀn ismerj¡k.
JÂl illusztrÀlja ez az egyedi grafikÀknak, az
àegy ¡l¢sreÊ k¢sz¡lû kamaramüveknek azt a
tulajdonsÀgÀt, hogy az egyszerübb apparÀtus
¢s, k¡l´n´sen az akvarelln¢l, a gyors d´nt¢s
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k¢nyszere gÀtlÀst old ¢s messzebbre enged,
mint az alaposabb m¢rlegel¢st ig¢nylû tÀblak¢p. Az itt lÀthatÂ ¢l¢nk szÁneket, mer¢sz
ecsetvonÀsokat Renoir olajkompozÁciÂin hiÀba keress¡k; ez a megformÀlÀs a fauve-ok k¢pein jelenik meg legk´zelebb. Signac ritkÀn
lÀthatÂ FOLYñPART -ja (1900) egyik reprezentÀnsa a kiÀllÁtÀsnak, amelynek sajnÀlatosan
nem l¢tezû plakÀtjÀra kÁvÀnkozik. A C¢zanne-akvarellek mÀr a XX. szÀzadba, egyszersmind egy Ãj dimenziÂba nyitnak ajtÂt.
Az akvarell k´zponti probl¢mÀja eddig a
technika megt´r¢se volt, alÀrendel¢se a mindenkori feladatnak ä t´bbnyire a lÀtvÀnyÀbrÀzolÀsnak. Itt most ´nÀllÂ m¢diummÀ vÀlik,
sajÀt nyelvvel, amely egy tÀgabb ¢rtelemben
veendû, egyszersmind bensû valÂsÀg kifejez¢s¢re hivatott. C¢zanne lapjain szemmel k´vethetû az a metamorfÂzis, melynek sorÀn a
lÀtvÀny ecsetvonÀsokkÀ bomlik, majd ä vÀllalva ecsetvonÀs mivoltÀt ä k¢p¢pÁtû elemk¢nt,
autonÂm jelk¢nt egy ellenkezû irÀnyÃ folyamatban ism¢t eg¢ssz¢, k¢peg¢ssz¢ sürüs´dik,
a k¢p anyagÀvÀ asszimilÀlva a papÁr feh¢r¢t
is. Az eredm¢ny egy sz¡ntelen¡l vibrÀlÂ, ¢lû
szervezet, amely ide-oda csapongva egyszerre nyÃjtja az egykori lÀtvÀny valÂsÀga s egy
Ãj k¢pi valÂsÀg ¢lm¢ny¢t.
A kiÀllÁtÀs szÀzadunk k¢sûbbi ¢vtizedeibûl
szÀrmazÂ anyaga sem kvalitÀsÀban, sem hatÀsÀban nem k´zelÁti meg a C¢zanne-müvek
fokÀt. Az eddig is ismert fÀjdalmas hiÀny itt
most k¡l´n´sen feltünû: Picasso ¢s Chagall
egy-egy korai müv¢n kÁv¡l a XX. szÀzad
egyetemes müv¢szet¢bûl l¢nyeg¢ben semmi
fontosat nem birtokol a mÃzeum a m¢goly
parttalanul is ¢rtelmezett akvarell k´r¢bûl.
KovÀts Albert

AGYý
Budapesti szoborbÃcsÃztatÂ
àEzen kis munkÀval az a c¢lom, hogy feltÀmasszam
a budapesti szobrokat, eml¢kmüveket ¢s azok alkotÂit, illetûleg a tÀrgyait is. Sajnos, de ¢rthetûleg, sok
eml¢kmü hûs¢rûl az Àtlagk´z´ns¢g nem tudja, mi-

¢rt, milyen ¢rdemei¢rt kapott az illetû eml¢kmüvet,
nem tudja, mit akarnak kifejezni a jelk¢pes szobrok,
nem tudja, mit ÀbrÀzolnak a mell¢kalakok, dombormüvek. Legfûk¢ppen nem tudja azonban az alkotÂ müv¢szt megÀllapÁtani, vagy nem tud Àttekint¢st szerezni egyes müv¢szek alkotÀsai felett... MübarÀtoknak, müv¢szeknek, tanulÂknak ¢s tanÀroknak, sz¢kesfûvÀrosunk rajongÂinak ¢s az idegenvezetûknek egyarÀnt hasznos lesz e k´nyvecskeÊ ä Árta
az 1939-es kiadÀsÃ, V EZETý B UDAPEST SZOBRAI MEGTEKINT°S°HEZ cÁmü munkÀjÀnak bevezetûj¢ben Medvey Lajos, aki ma mÀr maga
is nehezen igazodna el sajÀt kalauzÀval a fûvÀrosi szobrok ¢s eml¢kmüvek k´z´tt. A k´zelmÃlt ¢vtizedeinek t´rt¢nelmi-tÀrsadalmi
vÀltozÀsai nyomÀn ä hÀborÃ, demokrÀcia, hatalomÀtv¢tel, diktatÃra, forradalom, megszÀllÀs, rezsimszilÀrdÁtgatÀs, konszolidÀciÂ,
felbomlÀs, rendszervÀltozÀs ä t´bbsz´r is
megvÀltozott a k´zt¢ri ´sszk¢p kialakÁtÀsÀnak
vez¢rlûelve, Àthelyezûdtek a sÃlypontok, mÂdosultak a helyszÁnek, a szereplûk, a t¢mÀk,
s megrendelûk ¢s alkotÂk ä valamint stÁlusok,
müfajok, anyagok, technikÀk ä vÀltogattÀk
egymÀst, ¡nnep¢lyes szoboravatÀsok ¢s eml¢kezetesen drasztikus szobord´nt¢sek aktusai, csendes szoborÀthelyez¢sek ¢s -elt¡ntet¢sek illeszkedtek a t´rt¢netbe. Medvey Lajos
mÀr r¢gen nem talÀlnÀ hely¢n, hiÀba keresn¢, Zala Gy´rgy gy´ny´rü GRñF ANDRçSSY
GYULA-szobrÀt (amely 1906 ¢s 1946 k´z´tt
Àllt a Kossuth Lajos t¢ren), vagy Grantner Jenû K LEBELSBERG K UNñ-EML°KMþ-v¢t (amelyet 1937-ben avattak, s 1946 k´r¡l tÀvolÁtottak el a MÀrcius 15. t¢rrûl) ¢s m¢g annyi
mÀst, mert a hÀborÃs pusztÁtÀs k´vetkezt¢ben
szÀznÀl t´bb szobor semmis¡lt, illetve s¢r¡lt
meg, s mert Budapest 1945 ¢s 1956 k´z´tt
t´bb szobrot bontott, mint emelt. A szoborleltÀr ä amely idûk´zben az ´tvenes ¢vek sugÀrzÂ term¢s¢vel bûv¡lt ä hiÀnyait m¢g tet¢zte az 1956 ûsz¢n, a forradalmi esem¢nyek
sodrÀban halÀlra Át¢ltetett, propagandisztikus jellegü objektumok megfogyatkozÀsa;
mint k´ztudomÀsÃ, a k´zponti szobord´nt¢si
ceremÂniÀt a Mikus SÀndor alkotta SZTçLINEML°KMþ-n¢l rendezt¢k, de ledûlt talapzatÀrÂl az eredeti STEINMETZ- ¢s az eredeti OSZTYAPENKO-alak, valamint a gell¢rthegyi FELSZABADULçSI EML°KMþ zÀszlÂt tartÂ katonÀja
is, szÀmos mÀs mü mellett.
Az ´tvenes-hatvanas ¢vtizedfordulÂn a fû-
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vÀrosban ¢lûk, forgolÂdÂk, szeml¢lûdûk el¢gedetten vagy felhÀborodottan regisztrÀlhattÀk, hogy alig mÀsf¢l ¢vtized alatt Budapest
Ãgy-ahogy berendezte k´ztereit, k´zint¢zm¢nyeinek belsû tereit ä befejezûd´tt az 1956-os
kÀrok helyreÀllÁtÀsa is, bÀr SztÀlin bronzalakja nem ker¡lhetett vissza hely¢re ä, a szocialistÀnak nevezett tÀrsadalmi rendszer ben¢pesÁtette eszm¢nyk¢peinek szobormÀsaival,
eszm¢it jelk¢pezû eml¢kmüvekkel a vÀrost, s
kÁm¢letlen¡l elt¡ntette, megsemmisÁtette a
szÀzad elsû fel¢nek ä a szellemis¢g¢vel ¢s ¢rdekeivel szemben ÀllÂnak, ellens¢gesnek minûsÁtett ä rekvizitumait, k´zt¢ri objektumait.
Persze, hiÀnyzott az¢rt m¢g ez meg az, p¢ldÀul: Lenin-szobor, tanÀcsk´ztÀrsasÀgi eml¢kmü, jÂ n¢hÀny ker¡leti felszabadulÀsi monumentum, de teljes pompÀjÀban t¡nd´kl´tt
a N°PSTADION-SZOBORGAL°RIA, hely¢re ker¡lt a K´ztÀrsasÀg t¢ri MçRTíREML°KMþ, soksok munkÀsalak ¢s dÁszÁtûszobor. Ez a helyzet
aztÀn a hatvanas, a hetvenes, a nyolcvanas
¢vekben a lÀzas, feltartÂztathatatlannak tünû
szobortelepÁt¢si szorgoskodÀs k´vetkezt¢ben
tovÀbb fokozÂdott ä a hiÀnyok, a feh¢r foltok
eltüntek, sût bizonyos ter¡leteken tÃltermel¢si vÀlsÀg volt megfigyelhetû ä, Ágy hÀt a felszabadulÀs negyvenedik ¢vfordulÂjÀn rendezett k´zt¢ri szÀmvet¢s alkalmÀbÂl megnyugvÀssal sz´gezhette le Farkasinszky Lajos, Budapest FûvÀros TanÀcsÀnak ÀltalÀnos eln´khelyettese: àA felszabadulÀsunk Âta eltelt n¢gy
¢vtized alatt fûvÀrosunk jelentûs szÀmÃ ¢s minûs¢gü k´zt¢ri szoborral is gyarapodott. VÀrosgazdagÁtÂ
mecenatÃrÀnk eredm¢nyeire ¢s alkotÂink müv¢szi
sikereire egyarÀnt b¡szk¢k lehet¡nk. Negyven ¢v
alatt sz¡letett a jelenleg Budapesten ÀllÂ szobrok
t´bb mint hÀromnegyed r¢sze, jelentûs politikai eml¢kmüvek, eml¢kûrzû szobrok ¢s dÁszÁtûplasztikÀk,
melyek a t´rt¢nelmi vÀrosban, a belvÀrosban, a k¡lsû negyedekben ¢s term¢szetesen a lakÂtelepeinken
hivatottak humanizÀlni, dÁszÁteni lakÂk´rnyezet¡nket, ´r´met okozni a vÀros lakossÀgÀnak ¢s minden
vend¢g¡nknek.Ê E v¢leked¢st nyomat¢kosÁtotta
a nagy k´zt¢ri szÀmvet¢sre vÀllalkozÂ kiÀllÁtÀs
katalÂgusÀban k´zz¢tett bevezetûj¢vel Zsigmond Attila, a Budapest Gal¢ria fûigazgatÂja: àAz eltelt n¢gy ¢vtized alatt kortÀrs szobrÀszatunk nagyszÀmÃ k¢pviselûje jeles politikai eml¢kmüveket, eml¢kûrzû szobrokat, dÁszÁtû plasztikÀkat
alkotott a fûvÀrosban is, az ¢rt¢kes tartalomhoz sajÀt müv¢szi kifejezûeszk´zeit rendelve.Ê

Az 1985-´s szÀmvet¢st ä n¢hÀny ¢v elmÃltÀval ä mÀr egy eg¢szen mÀsfajta leltÀr k´vette: a jeles, ¢rt¢kes tartalommal telÁtett, kifejezû alkotÀsok k´zt¢ri revÁziÂja ä a pÀrtok ¢s
t´megmozgalmak k´vetel¢seinek ¢s nyomÀsÀnak, a spontÀn ¢szrev¢telek megsokasodÀsÀnak k´vetkezt¢ben ä elker¡lhetetlenn¢
vÀlt. TalÀn a budapesti, DÂzsa Gy´rgy Ãti,
PÀtzay PÀl alkotta ä a k´ztudat Àltal, a felÀllÁtÀsi k´lts¢gekre utalva a àlegdrÀgÀbb fûvÀrosi Àtmeneti kabÀtÊ-k¢nt emlegetett ä LENINEML°KMþ elmozdulÀsa volt az elsû, az idûk
vÀltozÀsÀra figyelmeztetû jelz¢s: helyreÀllÁtÀsi
indokokkal emelt¢k le talapzatÀrÂl, hogy k¢sûbb ä a rekonstrukciÂ meglehetûsen magas
k´lts¢geire, majd felesleges voltÀra hivatkozva ä ne ker¡lj´n, ne ker¡lhessen vissza a vÀrosligeti fÀk z´ld fala el¢. Eszt¢tikai szempontbÂl e müvel nem vesztett semmit Budapest: a hosszÃ, t´bbsz´r megszakadt pÀlyÀzati
procedÃra v¢gsû gyûztesek¢nt k´zt¢rre ÀllÁtott hatalmas, mÀrvÀnylapokkal burkolt kûpill¢r el¢ helyezett, nem sok plasztikai izgalmat keltû, hosszÃ kabÀtba ´lt´ztetett figura
szer¢ny katonÀja volt annak a jellegtelen,
sz¡rke hadseregnek, amelyet a kelet-eurÂpai
k´zterek Lenin-szobraibÂl ÀllÁthattunk ´ssze
k¢pzelet¡nkben.
1990 tavaszÀn a vid¢ki vÀrosokban ¢s Budapesten rendezett, spontÀn mÂdon keletkezett ¢s lezajlott, vagy precÁzen szervezett szobord´nt¢sek ä Ágy a debreceni, Kiss IstvÀn
mühely¢ben k¢sz¡lt ÂriÀsi, g¢pfegyveres
MUNKçS ¢s az ugyancsak Kiss IstvÀn ¢letmüv¢hez kapcsolÂdÂ fûvÀrosi MºNNICH FERENC-EML°KMþ megsz¢gyenÁt¢si ¢s megd´bbentû rombolÀsi aktusai ä jelezt¢k, hogy a
szocialistÀnak nevezett periÂdus monumentÀlis hordal¢kÀval ä az addigi k¢nyszerü
egy¡tt¢l¢s, tudomÀsulv¢tel, a mellette valÂ laza, k´z´mb´s elhaladÀs helyett ä szembe kell
n¢zni. A felmer¡lt, felmer¡lû bonyolult k¢rd¢sek, a probl¢mÀk ä mik¢nt e monumentumok telepÁt¢sekor ä az eltÀvolÁtÀs megÁt¢l¢sekor sem eszt¢tikai jellegüek voltak, hanem
politikaiak, ideolÂgiaiak. A bontÀsi hatÀrozatot a ker¡letek javaslata alapjÀn a FûvÀrosi
K´zgyül¢s hozta meg, s ellene jelentûsebb
eszt¢tikai ellenvet¢s nem sz¡letett. Most m¢gis k´teless¢g¡nk megvizsgÀlni, hogy az Ãgynevezett felszabadulÀsi eml¢kmüvek, szovjet
hûsi eml¢kmüvek, a munkÀsmozgalmi ¢s ta-
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nÀcsk´ztÀrsasÀgi monumentumok, a magyar
¢s a nemzetk´zi munkÀsmozgalom kiemelkedû jelentûs¢gü alakjainak ÀllÁtott portr¢eml¢kmüvek lebontÀsa kapcsÀn müv¢szeti ¢rt¢kektûl kell, kellett-e bÃcsÃznunk. NetÀn kvalitÀsos monumentumokat k¡ldt¡nk ä az ÀtlÀtszÂ propagandisztikus szÀnd¢kok, a legitimÀciÂs c¢lzat, a hatalmi gûg, az igazsÀg fedezet¢nek hiÀnya ellen¢re ä eml¢kmütemetûkbe, gyüjt¡nk ´ssze panoptikumszerü szoborskanzenbe?
A bontÀsra, eltÀvolÁtÀsra Át¢lt, mintegy hatvan alkotÀst fel´lelû jegyz¢k müveit ÀttanulmÀnyozva d´bbenhet¡nk meg: milyen sok
felszabadulÀsi, szovjet hûsi eml¢kmüvet ÀllÁtott az elmÃlt ¢vtizedekben a fûvÀros. 1992ben a felszabadulÀsi monumentumok k´z¡l
tizenhÀrmat, a szovjet Àldozatokra eml¢keztetû eml¢kjelek k´z¡l hetet Át¢ltek szÀmüzet¢sre. Mint a hÁrlapi tudÂsÁtÀsokban olvashatÂ volt, a k´zponti SZOVJET HýSI EML°KMþ ä
a SzabadsÀg t¢ren, az egykori OrszÀgzÀszlÂ
hely¢n ÀllÂ, arÀnyaiban, anyagÀban, m¢ret¢ben, kialakÁtÀsÀban is elhibÀzott, csapnivalÂan kivitelezett ¢pÁt¢szeti-szobrÀszati konglomerÀtum ä a hely¢n marad, mÁg a VigadÂ t¢ri, Schall JÂzsef Àltal tervezett, szovjet rep¡lûs´k eml¢k¢t ûrzû mÀrvÀnyobeliszk, valamint a Gell¢rt t¢ri, a rÀkoskerti ¢s a rÀkoshegyi, valamint a k¢t XX. ker¡leti tÀvozik, illetve tÀvozott. Az öj K´ztemetûben kialakÁtott
eml¢khelyen kap helyet Vilt Tibor SoroksÀron Àllott ä az ¢letmüben nem ¢ppen kiemelkedû jelentûs¢gü ä, kitÀrt karÃ nûalakot ÀbrÀzolÂ kûplasztikÀja ¢s a Schall-f¢le eml¢kmü. °rdekes megoldÀst vÀlasztottak Kispesten ä errûl a Magyar Nemzet egyik, 1992. Àprilisi szÀma tudÂsÁtott: à...a XIX. ker¡letben, a
volt Lenin t¢ren elhelyezett szovjet hûsi eml¢kmü bizonyos relikviÀit mÀr kivitett¢k a helyi temetûbe, s
a szobor talapzatÀrÂl a feliratokat is eltÀvolÁtottÀk.
Az eml¢kmü, amely egy ÀllÂ, szimbolikus nûi alak,
jelenleg is a megvÀltozott nevü, immÀron VÀroshÀz
t¢ren Àll. Az ily mÂdon az utÂkornak megmentett
szobor ÏÀtl¢nyegÁt¢seÎ a kispesti lakossÀg teljes
egyet¢rt¢s¢vel talÀlkozott...Ê HasonlÂ mÂdszerrel
dolgoztak a Gell¢rthegyen is: Kisfaludi Strobl
Zsigmond egy¡ttes¢rûl a feliratokat ¢s cÁmereket, valamint a zÀszlÂs szovjet katona figurÀjÀt tÀvolÁtottÀk el ä m¢g legyalulÀsra vÀrnak
a fûalakot tartÂ posztamens dombormüvei ¢s
cirill betüs feliratai ä, s ily mÂdon alakul Àt

az egykori FELSZABADULçSI

A MAE mÂdszer
esetleges alkalmazÀsÀt nem vÀrhattÀk ki az ismeretlen tettesek Csillaghegyen: ifj. SzabÂ
IstvÀn ´tÀgÃ csillaggal ¢kesÁtett NIK°-alakjÀt
ä amely pofonegyszerü megoldÀssal, a g´r´g
mitolÂgia kommunista jelk¢pekkel valÂ dÃsÁtÀsÀval, ÀtideologizÀlÀsÀval ¢lt ä 1992 nyarÀn,
tehÀt mÀr a bontÀsok megkezd¢se utÀn d´nt´tt¢k le posztamens¢rûl. Szeptemberben is a
szoboreltÀvolÁtÀsok ¡tem¢vel ¢s k´r¢vel el¢gedetlenkedûk megmozdulÀsÀrÂl ¢rtes¡lhett¡nk: a Magyar EgyensÃly ¢s Szimmetria
PÀrt egyik ¢jszakai akciÂjÀnak eredm¢nyek¢nt az AjtÂsi D¡rer sori egykori MSZMP Politikai Fûiskola falÀrÂl t¡ntett¢k el LukÀcs
Gy´rgy mellszobrÀt. Nem szerepelt a bontÀsi
jegyz¢kben a Blaha Lujza t¢ri sajtÂsz¢khÀz
k´rÃti homlokzatÀnak 1950-es keltez¢sü, a
Beck AndrÀs, Ker¢nyi Jenû, Mikus SÀndor
alkotÂhÀrmas Àltal kivitelezett dombormüve
sem, amely, noha Aradi NÂra jellemz¢se szerint à...az elsû komoly l¢p¢s a munkÀs¢letre koncentrÀlÂ, ÀllandÂ nyilvÀnossÀgra szÀnt Ãj t¢mak´r
¢rtelmez¢s¢ben: k´zvetlen c¢lja a szocialista ¢pÁt¢s
k¢pi megfogalmazÀsa. A korÀbbi idûszak legt´bb
munkÀsÀbrÀzolÀsÀnak meggy´t´rt alakja hely¢be itt
a harmonikus, c¢ltudatosan ¢s ¢rtelmesen cselekvû
munkÀs l¢p. K¢pi egys¢gbe fonÂdik a r¢gi attribÃtum, az Ãj szituÀciÂ ¢s az Ãj tÁpusÃ munkÀs tÀrsadalmi eszm¢nyeÊ. Mindennek ellen¢re e mü
mÀr nem lÀthatÂ eredeti hely¢n.
A hivatalos hatÀrozat szellem¢ben, a szoborbontÂ brigÀd c¢ltudatos, kem¢ny ¢s Àldozatos munkÀjÀnak k´sz´nhetûen tÀvozott
Kisfaludi Strobl Zsigmond SZOV JETäMAGYAR
BARçTSçG cÁmü k¢talakos szobra a kûbÀnyai
Pataki t¢r parkjÀbÂl: az egymÀssal kezet rÀzÂ
k¢t figura r¢v¢n a legsek¢lyesebb szocreÀl
p¢lda¢rt¢kü, didaktikus szellemü ¢s szeml¢letü kompozÁciÂjÀt ÀllÁtottÀk k´zt¢rre 1955ben. KûbÀnyÀn egy¢birÀnt igen szoros volt a
k´zelmÃltban a szovjetämagyar barÀtsÀg: ezt
az eszmek´rt, ¢let¢rz¢st szolgÀlta, fejezte ki
itt Buza Barna monumentÀlis, dombormüvü
lÀtomÀsa is. A zÀszlÂt lobogtatÂ, k´zben galambokat eregetû k¢t ¡de nûalak minden bizonnyal azt jelenÁtette meg, amit a mü felirata t´m´ren Ágy hirdetett: àSzabadsÀgunk ¢s b¢k¢nk zÀloga a magyaräszovjet ´r´k barÀtsÀgÊ. A
szovjet hûsi eml¢kmü gyanÀnt a rÀkosszentmihÀlyi Hûs´k ter¢n Àllt, pÀlmaÀgat pallosEML°KMþ
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k¢nt hordozÂ Mikus SÀndor-nûalak a szimbÂlumkeres¢s ¢s -teremt¢s neh¢zs¢geit illusztrÀlta oly besz¢desen, ugyanÃgy, mint
KallÂ Viktor angyalf´ldi, B¢ke t¢ri hasonlÂ
jellegü monumentuma; a terpeszben ÀllÂ,
sz¢ttÀrt ¢s ¢gnek nyÃjtott kezekkel ÀbrÀzolt
k¢t bronzfigura n¢p¡nk ujjongani vÀgyÀsÀt
´r´kÁtette az utÂkorra maradandÂ anyagban.
A semlegess¢g lengte be Kiss IstvÀn Th´k´ly
Ãti, ker¡leti felszabadulÀsi eml¢kmüv¢t: a
sziklar¢s elûtt ÀllÂ, sapkÀs, vÀllÀn lazÀn sz¢tnyÁlÂ kabÀtot viselû f¢rfialak az ÀltalÀnossÀgok nehezen k´rvonalazhatÂ k´zeg¢ben vergûd´tt. M¢szÀros MihÀly budai, volt V´r´s
Hadsereg Ãti (ma Hüv´sv´lgyi Ãti) B UDAI
¹NK°NTES EZRED-EML°KMþ-ve ä a betont´mbbe m¢lyÁtett, negatÁv formÀkkal komponÀlÂ, menetelû katonÀkat megjelenÁtû alkotÀs
ä az eml¢kmüszobrÀszatot meg-meg¢rintû,
beteljesÁtetlen kÁs¢rletezû szÀnd¢kokat reprezentÀlta. A volt Kun B¢la t¢ri (ma Ludovika t¢r) K UNäLANDLERäSZAMUELY-EML°KMþ
(Olcsai Kiss ZoltÀn, Herczeg KlÀra ¢s Farkas
AladÀr müve) hÀrom hatalmas, m¢szkû¢pÁtm¢nyre szerelt bronz dombormüve nem l¢pett, 1967-ben m¢g nem l¢phetett, tÃl a rideg dokumentÀlÀson: hÀrom ismeretlen, karakter n¢lk¡li alakot ÀllÁtott p¢ldak¢pk¢nt a
n¢pt´megek el¢. E munkÀsmozgalmi arctalansÀgon prÂbÀlt meg tÃll¢pni k¢t ¢vtizeddel
k¢sûbb Kiss IstvÀn a MºNNICH FERENC- ¢s
Varga Imre a KUN B°LA-MONUMENTUM-mal.
A puritÀn, cirkalmaktÂl mentes kifejez¢s hely¢re barokkos eszk´zgazdagsÀg, forma- ¢s
anyagkavalkÀd l¢pett: a N¢phadsereg t¢ren
barikÀdszerü, bazaltk´vekbûl emelt asztal
elûtt, amelyrûl a Szabad N¢p ¢s a N¢pszabadsÀg
p¢ldÀnyai lÂgtak le attribÃtum gyanÀnt, ÃtmutatÂ, elûrenyÃjtott karral az ´lt´nybe bÃjtatott M¡nnich Ferenc Àllt, s mindez a bombasztikus tartalmi ¡ress¢g ¢s az ´ntetszelgû
formai zagyvasÀg egy¡ttesek¢nt jelent meg.
A budai V¢rmezû Moszkva t¢r fel¢ esû csÃcsÀra ä k´zvetlen¡l A MAGYAR JAKOBINUSOK
EML°KMþV E szomsz¢dsÀgÀba, kisajÀtÁtva annak hatÂter¢t ä ÀllÁtott K UN B°LA-EML°KMþ
szÁnpadi jelenete ä balrÂl jobbra vonulÂ t´meg katonÀkkÀ formÀlÂdÂ masszÀja f´l´tt,
gÀzlÀmpa mellett n¢pvez¢rk¢nt szÂnoklÂ
Kun ä valÂsÀgosan ¢s k¢pletesen sem illeszkedett be a vÀrosk¢pbe, Ágy is, Ãgy is idegen
test, kÁv¡lÀllÂ maradt. Az egy n¢zetre kom-

ponÀlt, ennek ellen¢re t¢rbe helyezett mü a
hatalmas m¢reteivel, formai csinnadrattÀjÀval, t´rt¢neti ¢s eszmei tisztÀzatlansÀgaival
nem talÀlhatott utat a befogadÂkhoz, a vÀroslakÂkhoz. Furcsa mozzanatk¢nt ¢rt¢kelhetj¡k az alkotÂ, Varga Imre azon, a rendszervÀltozÀs utÀn interpretÀlt hitvallÀsÀt e müv¢rûl, amely szerint nem v¢letlen¡l, hanem jÂl
irÀnyÁtott utalÀsk¢nt szerepeltette Kun B¢la
mellett, alakjÀval tÀrsÁtva a lÀmpavasat. ValÂszÁnü, hogy a modell bemutatÀsakor, 1985ä
86-ban nem ezzel az ¢rvvel gyûzte meg a müv¢sz a megrendelûket: az MSZMP legfelsûbb
funkcionÀriusait.
Mint M¡nnich Ferenc ¢s mint Kun B¢la
monumentuma ä mindkettûnek csak n¢hÀny
esztendû adatott meg a k´zt¢ren az 1986-os
avatÂt k´vetûen ä, a jÂt¢kony feled¢s homÀlyÀba hullhat Kiss IstvÀn hüv´sv´lgyi MUNKçSMOZGALMI EML°KMþ-ve is: eltÀvolÁtÀsÀval
csupÀn a k¢t hatalmas k¢z k´z´tt lebegtetett
g´mb silÀny szobrÀszati k´zhely¢vel lett¡nk
szeg¢nyebbek. KallÂ Viktor K´ztÀrsasÀg t¢ri
rogyadozÂ MçRTíREML°KMþ-figurÀja ä a k¢sûbb hozzÀcsatolt jelk¢p-kollÀzs eml¢kfallal,
amely A N°PHATALOM HýSEINEK EML°KHELYE
gyanÀnt funkcionÀlt ä sem l¢phetett Àt a harsÀny politikai agitÀciÂ tartomÀnyÀbÂl a müv¢szet szf¢rÀjÀba. Kisebb-nagyobb t¡ntet¢sek
kÁs¢ret¢ben elbÃcsÃztathattuk a vÀrossz¢ljelzû tÀj¢kozÂdÀsi pontokkÀ merevedett parlamentereket is; Mikus SÀndor vecs¢si STEINMETZ KAPITçNY-Àt ¢s Ker¢nyi Jenû buda´rsi
OSZTYAPENKñ -jÀt: mindk¢t mü a korszak, az
´tvenes ¢vek ä illetve 1949 ¢s 1951 ä ÀbrÀzolÀsi kÀnonjÀnak Àtlagos szÁnvonalÀba s¡llyedû, szokvÀnyos, invenciÂmentes produkciÂjak¢nt dacolt az egyre n´vekvû autÂfolyammal, az ÃthÀlÂzat terjeszked¢s¢vel. A VÀrosliget sz¢l¢n a lebontÀsra Át¢lt Regnum Marianum-kÀpolna hely¢t sajÀtÁtotta ki a Kiss
IstvÀn adaptÀlta tanÀcsk´ztÀrsasÀgi plakÀtfigura alig negyedszÀzadnyi idûtartamra. A
k´zponti 1919-es monumentumk¢nt 1969ben ÀllÁtott mü kapcsÀn ä az els´prû lend¡let
szobrÀszi megragadÀsÀn tÃl ä nem sok pozitÁvumot talÀlhatunk, emlegethet¡nk. Ugyancsak dokumentumk¢nt, korjelzû alkotÀsk¢nt
minûsÁthetj¡k a r´vid k´zt¢ri pÀlyafutÀst
meg¢rt, Marton LÀszlÂ Àltal megformÀlt, volt
Szakasits çrpÀd, ma Etele Ãti egykori SZAKASITS-EML°KMþ-vet, a SzÂfia vÀros ajÀnd¢ka-
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k¢nt Budapestre k¡ld´tt, a SzabadsÀg hÁd
pesti hÁdfûj¢n¢l felÀllÁtott DIMITROV -szobrot
ä Valentin Sztarcsev müv¢t ä ¢s a sok-sok
mellszobrot, dombormüves eml¢ktÀblÀt; Ágy,
t´bbek k´z´tt: Farkas AladÀr Ãjpesti REZI K çROLY-EML°K -¢t ¢s lÀgymÀnyosi H O-SI-MINHszobrÀt, Gyurcsek Ferenc E´tv´s utcai, a magyar kommunista ifjÃsÀgi mozgalom ´tven
¢v¢t ¢ltetû dombormüv¢t, Konyorcsik JÀnos
kûbÀnyai MALINOV SZKIJ MARSALL-BºSZT-j¢t,
Nagy IstvÀn JÀnos NagyvÀrad t¢ri, Asztalos
JÀnosra hivatkozÂ dombormüves eml¢ktÀblÀjÀt, SzabÂ IvÀn Lenin (ma Erzs¢bet) k´rÃti,
Leninre eml¢keztetû tÀblÀjÀt.
E fentebb szÀmba vett, egykoron nagy ¡nnep¢lyess¢ggel k´zt¢rre ÀllÁtott, szobrÀszatimüv¢szeti szÀnd¢kokkal (is) l¢trehozott objektumok eredeti k´rnyezet¡kbûl kiszakÁtottan, a budafoki szoborskanzenben lesznek a
j´vûben megtekinthetûk: egy ellentmondÀsokkal terhelt t´rt¢nelmi szakasz tÀrgyiasult
dokumentumaik¢nt. A szoborparkban s¢tÀlÂ,
eml¢kezû befogadÂ valÂszÁnüleg k¢t alkotÀs,
Makrisz Agamemnon egykori N¢phadsereg
t¢ri, A SPANYOLORSZçGI NEMZETK¹ZI BRIGçDOK MAGYAR HARCOSAINAK EML°KMþVE, ¢s Segesdi Gy´rgy JÀszai Mari t¢ri MARXäENGELSMONUMENTUM-a elûtt fog tünûdve, meditÀlva
megÀllni. Ezen alkotÀsok felszÁni r¢tegei alatt
mintha megmozdulna valami, s a formak¢pz¢s, a t¢rszervez¢s lelem¢nyei finoman m¢rlegeltek, a megjelenÁtett alakok felid¢znek,
jelentenek valamit: tÃlmutatva ´nmagukon,
tÀg ¢rtelmez¢si lehetûs¢geket kÁnÀlva, egy
kor, egy korszak, egy eszmek´r ûszinte, hiteles, müv¢szi t¡kr´z¢s¢re vÀllalkoznak.
Az eltakarÁtott eml¢kmüvek, a lebontott
szobrok hely¢n feltÀrulÂ ¡res t¢rs¢gek rendkÁv¡l csÀbÁtÂk. A szituÀciÂ nagy vesz¢lyeket
rejt: a szobord´ntûk, a szoborbontÂk ÀltalÀban szoborÀllÁtÂkkÀ vÀlnak. Lesz-e olyan
b´lcs a hatalom, hogy most v¢gre megszakÁtja az unalmas hagyomÀnyt, s nem emel ´nmaga dicsûÁt¢s¢re, igazolÀsÀra anakronisztikus szobrokat? Az avult ism¢telget¢sek helyett jelen¡nk Ãgy teremthetn¢ meg ´nn´n
hü t¡k´rk¢p¢t a k´ztereken, Ãgy hagyhatna
nyomot utÂkorÀnak, ha nem ÀllÁtana szobrokat ¢s eml¢kmüveket. így hozhatnÀ l¢tre a
hiÀny szer¢ny, Àm rendkÁv¡l sokatmondÂ
monumentumÀt.
Wehner Tibor

A PEST-BUDAI
HIGH TECH
Finta JÂzsef: Hotel Duna Inter-Continental
(1969); Forum Hotel Budapest (1981); Hotel
Penta (1982); Novotel Budapest SzÀlloda (1982);
Budapesti Kongresszusi K´zpont (1985); Taverna
SzÀlloda (1985); International Trade Center
(1988); Liget Hotel (1990); Hotel Corvinus Kempinski (1992)
CsizmÀr GyulaäFinta JÂzsef: Nemzetk´zi Kereskedelmi K´zpont (1985)
ZalavÀry Lajos: Atrium Hyatt Budapest SzÀlloda
(1981); East-West Center Astoria (1991)
VirÀg CsabaäMarillai çrpÀd: Alag International
Projektentwicklung (1991)
VirÀg Csaba: A Magyar TÀvirati Iroda sz¢khÀza
(Naphegy) (1990)
àA tÃlparton az Ãj
Hotel id¢tlen vÀza eltakarja
A BelvÀros kihült hiÀnyait.
Ha Àll majd frissen t¡nd´k´lve mint
A b¢k¢s egy¡tt¢l¢s zÀloga
S a tÃlazÂperenciÀni ¢let
Jelk¢pe ä mit hoz Àt a sz¢l, keringût
Vagy villanyos gitÀr g¢phangosÁtott
VilÀgvadmacskazen¢j¢t BudÀra
Egy ¢v mÃlva MedÀrdus ¢jszakÀjÀn,
Mif¢le tarka ÂperenciÀs
F¢nyegyveleg vet¡l az elmaradt
Duna s´t¢t viz¢re...Ê
(Vas IstvÀn)

A csÃcsot reprezentÀlÂ high tech ¢pÁt¢szet hihetetlen ´sszegekbe ker¡l, s a reprezentÀciÂs
müv¢szet mindenkori c¢ljÀnak megfelelûen
perfekciÂra t´rekszik. A high tech a vÀros eltünt k´z´ss¢ge hely¢n a k´z´ns¢g szÀmÀra
pszeudoesem¢nyt kÁnÀlÂ ¢pÁt¢szet. A pazarlÀs
¢s a jÂl¢t ÀllandÂsult, totÀlis ¢rz¢ki bizonyÁtÀsa. Ez szÀmunkra, amikor a kelet-eurÂpai high tech ¢pÁt¢szetet vizsgÀljuk, k¡l´n´sen fontos szempont, hiszen Budapesten ¢ppen ez a vonÀsa a legszembetünûbb. A reprezentÀciÂt kedvelû, az anyagok àszemantikÀjÀtÊ ismerû ¢s azt maximÀlisan kihasznÀlÂ kortÀrs ¢pÁt¢szet ugyanis ¢vtizedek Âta hiÀnyzik
a pestiek mindennapi ¢lm¢nyvilÀgÀbÂl. Ko-
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moly m¢retekben utoljÀra szÀz ¢vvel ezelûtt
tapasztalhatta a pesti polgÀrsÀg, mik¢nt lehet
a vÀrosi ¢let t¢mÀja, ¢lm¢nye a pompa ¢s a
technolÂgiai t´k¢ly. Nyugati szemmel, meglehet, komikus, hogy az elmÃlt ¢vtizedekben
mi szÀmÁthatott nÀlunk csÃcsnak, m¢gis hasznos a kezdetektûl szem¡gyre venn¡nk a szer¢ny kÁs¢rleteket, hogy majd azokkal ´sszehasonlÁthatva Át¢lhess¡k meg azt, ami mÀr a
szÂ nyugati ¢rtelm¢ben is high technek minûs¡l.
Budapest ¢pÁt¢szete a szocializmus ¢vtizedei alatt nem sokat mÂdosult, ellenkezûleg,
m¢g a n¢hÀny, valaha technikailag perfekt
¢p¡let is nagyr¢szt t´nkrement. A vÀroslakÂk
azzal a tapasztalattal ¢ltek egy¡tt, hogy ami
egykor megoldhatÂ volt, a szocializmusban
mÀr szinte lehetetlen. A b¢rpalotÀk egykori
k´zponti l¢gfüt¢s¢t nem lehetett mük´dtetni,
vicct¢ma volt, hogy itt egy liftet sem tudnak
megjavÁtani ä a szÀzadelû t¢nyleges technolÂgiai fejletts¢g¢hez k¢pest a szocializmus folyamatos barbarizÀlÂdÀst jelentett.
Elmaradtak a reprezentatÁv ¢pÁtkez¢sek is.
A sztÀlinizmus ¢vei alatt az egyetlen olyan
terv, amely technolÂgiailag fejlettebb eljÀrÀst
k´vetelt ä a metrÂ ä is megalomÀniÀnak bizonyult, s a N¢pstadion befejez¢s¢re sem tellett. VarsÂval szemben Pestet a SzovjetuniÂ
nem ajÀnd¢kozta meg a K ULTöRA PALOTçJç nak valamely jÂl siker¡lt mÀsolatÀval.
A KÀdÀr-korszak sem mutatott k¡l´n´sebb kedvet ¢s tehets¢get a reprezentÀciÂs
¢pÁtkez¢sek irÀnt, csak az ERZS°BET HID-at
mutogathattuk ¢veken Àt, mint korszerü ¢pÁt¢szeti, m¢rn´ki csÃcsteljesÁtm¢nyt. Ez a tartÂzkodÀs azonban nem kizÀrÂlag a p¢nzszük¢vel, a szeg¢nys¢g¡nkkel indokolhatÂ. A vÀrosalapÁtÂk egyr¢szt jobban kedvelt¢k az
olyan àracionÀlisnakÊ tekintett programokat,
mint a lakÂtelepek, mÀsr¢szt pedig a KÀdÀrrendszer uralmi technikÀitÂl idegen volt az a
reprezentÀciÂ, amit a korporÀciÂk vilÀga
kedvel. Szemben a nyilvÀnos t¢r rafinÀlt kisajÀtÁtÀsÀval, finom metamorfÂzisÀval, a szocializmus a k´zteret direkt rendûrÀllami eszk´z´kkel ellenûrizte ¢s uralta. ögy is fogalmazhatnÀnk, hogy a szocializmus magyar
modellje nem szorult rÀ arra, hogy uralmÀt
reprezentÀciÂs ¢pÁt¢szettel k´sse ´ssze. Ez az
Âvatos tÀvolsÀgtartÀs ä a romlÂ technolÂgiai
tudÀs k¢nyszerü szer¢nys¢g¢n tÃl ä ´sszef¡g-

g´tt a KÀdÀr-f¢le uralmi technolÂgiÀk àlÀgysÀgÀvalÊ, a lÀthatatlansÀg, ¢szrev¢tlens¢g kedvel¢s¢vel. A levert forradalom utÀn a hatalom
fokozatosan hÀtt¢rbe vonult, megel¢gedett
azzal, hogy a lakossÀg nem fordul ellene. Az
uralom m¢rt¢k¢t nem kÁvÀntÀk a szimbolikus
¢pÁt¢szettel, a feltünûen uralt t¢rrel is kifejez¢sre juttatni, s nemhogy nem nyitottÀk meg
a hatalom szimbolikus k´zpontjait, hanem
fegyverrel zÀrtÀk el ûket. A hajdani FEH°R
HçZ-at ¢vtizedeken Àt kormÀnyûr´k v¢dt¢k a
kandi tekintetek elûl, s noha a PARLAMENT-be
m¢g be-be lehetett jutni Ãtt´rûk¢nt vagy lÀtogatÂk¢nt, ez sem jelentett mÀst, mint annak nyilvÀnvalÂvÀ t¢tel¢t, hogy Steindl Imre
hatalmas ¢p¡let¢nek, illetve az ott folyÂ munkÀnak mennyire nincsen politikai sÃlya.
A rendszer l¢nyeg¢nek metaforÀjak¢nt is
tekinthetû ä ma mÀr komikus m¢rt¢kü ä rejtûz¢sben, a nyilvÀnossÀg elûl valÂ bujdosÀsban fellelhetj¡k a rossz lelkiismeret nyomait
ugyanÃgy, mint a àminden Àllat egyenlû, de vannak, akik egyenlûbbekÊ elv evidenciÀjÀt. Csak a
belsû pÀrt tagjai lÀthattÀk a t´bbiek elûl elzÀrt
hivatalos tereket, csak ûk Ázlelhett¢k meg a ä
mint utÂbb kider¡lt, nyomorÃsÀgosan semmitmondÂ ä luxust a pÀrt¡d¡lûk sz¢pen elszaporodott villÀiban. Ilyen csek¢ly szimbolikus ¢rt¢kkel felruhÀzott tereket ekkora erûvel ûrizni ä ez volt a szocializmus talÀn legkedvesebb ¢pÁt¢szeti ellentmondÀsa.
A szocializmus egy¢bk¢nt is pontosan tagolta a k´ztereket. A hatalomhoz valÂ viszony
centire kimutathatÂ volt ä annak hierarchiÀja, hogy ki hova l¢phetett be, egyben megmutatta hely¢t a tÀrsadalmi rangl¢trÀn. A hatalom elzÀrkÂzÀsÀval pÀrhuzamosan azt is
megfigyelhetj¡k, hogy milyen komoly tartÂzkodÀs ¢lt az ancien r¢gime-ben a k´z´ss¢gi
terekkel, a szabad kommunikÀciÂra alkalmat
adÂ szÁnhelyekkel szemben. Nagyobb t´megek csak ellenûrz¢s alatt voltak elk¢pzelhetûk, s ezt a terek paramilitÀris elveknek megfelelû elrendez¢se biztosÁtotta (spartakiÀd,
felvonulÀs, stadionok). NyilvÀn ez¢rt is hagytÀk elpusztulni azt a pÀr Àtriumot, passzÀzst,
ami fûk¢nt a BelvÀrosban l¢tezett. így jutott
sorsÀra a GRESHAM-PALOTA vagy GerlÂczy Gedeon Petûfi SÀndor utcai b¢rhÀzÀnak csak a
TAVERNA SZçLLñ megnyitÀsakor Ãgy-ahogy
rendbe hozott passzÀzsa.
Ennek f¢ny¢ben talÀn ¢rthetûv¢ vÀlik, mit
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jelent az, hogy az elmÃlt k¢t-hÀrom ¢vben
Budapesten kinûtt a f´ldbûl n¢hÀny ¢p¡let,
amely a high tech csÃcsszÁnvonalÀt c¢lozta
meg.
A Finta-müvek
Kev¢s magyar ¢pÁt¢sznek adatott meg az elmÃlt ¢vtizedekben, hogy terveit oly m¢rt¢kben valÂra vÀlthassa, mint Finta JÂzsef. Budapest d´ntû fontossÀgÃ pontjaira û tervezhetett reprezentatÁv, komoly anyagi erûforrÀsokat k´vetelû szÀllodÀkat, irodahÀzakat ä s
ezek fel is ¢p¡ltek.
AkÀrmint Át¢lj¡nk is tehÀt Finta JÂzsef
munkÀssÀgÀrÂl, ¢pÁtûmüv¢szet¢nek jelentûs¢ge letagadhatatlan ¢s megker¡lhetetlen, hiszen a high tech vonzÀsk´r¢be is sorolhatÂ
¢p¡letei a vÀros t´rt¢net¢nek immÀr ´nÀllÂ
fejezet¢t alkotjÀk. Az annotÀciÂban felsorolt
müvek tekint¢lyes listÀja egy¢rtelmüv¢ teszi,
hogy a pesti high tech kialakulÀsÀt ¢s fellend¡l¢s¢t mi¢rt k´thetj¡k ´ssze elsûsorban Finta JÂzsef nev¢vel, mi¢rt besz¢lhet¡nk àFintamüvekrûlÊ.
Finta a korszak reprezentatÁv ¢pÁt¢sze, s ¢p¡letei immÀr hÃsz ¢ve szoros ´sszef¡gg¢sben
vannak a kapitalizmus szellem¢vel, a àNyugatÊ Ág¢ret¢vel. AnyaghasznÀlatukban, kivitelez¢s¡k minûs¢g¢ben, technolÂgiai exkluzivitÀsukban egyre tÀvolabb ker¡ltek az adott
¢vek magyar ÀtlagÀtÂl, emellett Finta ¢pÁt¢szeti hitvallÀsa is fokozatosan megvÀltozott. A
modernizmus hagyomÀnyÀnak k´vet¢s¢tûl
eljutott a hangsÃlyozott s gyakran vitatott sajÀtos posztmodernizmusÀig.
Az I NTER-CONTINENTAL a hajdani DunakorzÂ ¢vtizedeken kereszt¡l hiÀnyos, s¢r¡lt
valahai vilÀgÀnak rehabilitÀciÂja fel¢ megtett
elsû l¢p¢sk¢nt s ugyanakkor a k¢sû modernizmus kontinuus tradÁciÂja melletti hitvallÀsk¢nt ¢rtelmezhetû. Az ¢pÁt¢sekor hatalmas
vita keresztt¡z¢be ker¡lt szÀlloda valÂban kev¢s hajlamot mutat arra, hogy akÀr t´mbj¢nek eg¢sz¢vel, akÀr fel¡letalakÁtÀsi modorÀval, v¢g¡l pedig k¡lsû-belsû tereinek szervez¢s¢vel kapcsolatot teremtsen ä vagy legalÀbb
szimulÀljon ä szükebb-tÀgabb k´rnyezet¢vel.
Az I NTER-CONTINENTAL n¢mik¢pp f¢nyk¢phÀz, azaz elsûsorban a Duna-part ¢s a vÀros
´sszk¢p¢t mÂdosÁtÂ, Ãj vÀrosk¢pi ´sszef¡gg¢seket teremtû lÀtvÀny meghatÀrozÀsÀra szolgÀl ä ¢les kontÃrjai, geometrikus ritmusokkal

tagolt t´mbj¢nek arÀnyai mind erre mutatnak. Elt¡nteti a hajdani Duna-korzÂ hiÀnyÀt,
s egy¢rtelmüv¢ teszi, hogy a vÀros Ãj korszakba l¢pett, a nosztalgiÀknak nincs hely¡k. A
historizmus MagyarorszÀgÀnak v¢ge. Ama vilÀg ä mondja a modernizmus megjelenÁtûje
ä tovatünt, a àt¡nd´kl¢s a boldog keveseknekÊ kora lejÀrt. A Duna-korzÂ tünt hely¢n a l¢tezû
szocializmus realitÀsa Àll.
Ezt a szÀllodÀt m¢g legjobb a budai Duna-partrÂl vagy az Erzs¢bet hÁdrÂl n¢zni ä
nyilvÀnvalÂ, hogy ezek az ¢rv¢nyesnek szÀnt
n¢zetei, s az ApÀczai Csere JÀnos utcai monumentÀlis fal pusztÀn a vÀrosk¢pet ÀtalakÁtÂ
dÁszlet kiszolgÀlÀsÀra szolgÀl. A szÀllÂ T alakÃ
homlokzatÀval, erk¢lysorainak hangsÃlyozottan vÁzszintes tagolÀsÀval, puritÀn zÀrkÂzottsÀgÀval, anyagainak (alumÁnium nyÁlÀszÀrÂk,
mükû fel¡letborÁtÀs) visszafogottsÀgÀval pontosan jelzi a szocializmus oldÂdÀsÀnak szer¢ny m¢rt¢k¢t is. Finta sorozatÀnak elsû darabja m¢g erûteljesebben k´tûdik a KÀdÀrf¢le szocializmus àelvÀrÀsaihozÊ ¢s vilÀgk¢p¢hez, mint a Nyugat¢hoz, legalÀbb annyira belengi a ànagyberuhÀzÀsokÊ zord id¢tlens¢ge,
mint amennyire mÀr a mega¢p¡letek fantasztikus tereinek elûhÁrn´ke is ez az ¢p¡let.
SajÀtos ambivalenciÀja abbÂl ered, hogy mÁg
a modernizmus geometrikus mÀniÀinak hÂdolÂ, ¢les kontÃrÃ ¢p¡lete a szocializmus erej¢nek hirdet¢s¢re volt hivatott, addig a gyakorlatban hosszÃ ¢veken Àt a luxus, a Nyugat
f¢nyüz¢s¢nek metaforÀjÀt jelentette a pestiek
szÀmÀra. TehÀt bÀrmily komikus is, a szÀlloda
hüv´s geometrizmusÀnak idegens¢ge, zÀrt
t´mbj¢nek megbonthatatlansÀga pontosan
megfelelt annak a szerepnek, amit a hetvenes
¢vek pesti ¢let¢ben vitt. A belsû terek elzÀrtsÀga, a mindennapi Pesttûl valÂ elk¡l´n¡lts¢ge adekvÀt volt azzal a szociolÂgiai helyzettel,
amit az 1969-es reformbuktatÂk utÀn a szocializmus ¢s a kapitalizmus bÀtortalan koegzisztenciÀja jellemzett. MagyarorszÀg ugyanolyan Âvatosan jutott el Nyugatra, amilyen
aggÀlyosan a vÀros polgÀrai be-bedugtÀk fej¡ket a kivÀlasztottsÀg ¢s exkluzivitÀs zÀrt tereibe. A hetvenes ¢vek sorÀn pestiek ezrei itt
tapasztalhattÀk meg, mik¢nt lehet Àtl¢pni az
orszÀghatÀrt egy szÀllodai hallban, hogy lehet ilyet¢nk¢pp fill¢rek¢rt utazni. AkÀrhÀny
szÀlloda ¢p¡lt is azutÀn, az I NTER-CONTINENTAL mÁtoszÀt egyik sem ¢rhette el, hisz
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az ¢pp egyed¡lÀllÂsÀgÀbÂl, kiv¢telezetts¢g¢bûl
fakadt.
JÂ tÁz ¢vvel k¢sûbb ä a ZalavÀry Lajos tervezte budapesti Portman-hommÀgiummal
(hiszen John Portman Los Angeles-i W ESTIN
B ONAV ENTURA SZçLLñ-ja a Hyatt szÀllodalÀnc szinte k´telezû ¢pÁt¢szeti normÀja lett),
az ATRIUM HYATT-tel egy idûben ä, 1981-ben
¢p¡lt csak fel Finta k´vetkezû, a Duna-korzÂ
Ãj k¢p¢t mintegy lezÀrÂ, kiteljesÁtû szÀllodÀja,
a FORUM, amely ism¢t a vitÀk keresztt¡z¢be
ker¡lt. E vitÀkban nem annyira Finta müveirûl, mint a helyrûl volt szÂ ä s teljes joggal. Hiszen ez a k¢t ¢p¡let ´sszehasonlÁthatatlanul
jobban determinÀlja a vÀrosk¢pet, mint p¢ldÀul a NOVOTEL, ez¢rt l¢t¡k is irritÀlÂbb. Holott a NOV OTEL vagy a PENTA ä Finta k¢t
1982-es munkÀja ä, ami azt illeti, igen sok kivetnivalÂt hagy maga utÀn. Hiszen az olcsÂbb, alacsonyabb kategÂriÀjÃ szÀllodalÀnc ä
nyugati testv¢reikhez hasonlÂ ä k¢t tipikus
darabja ez, csakhogy ehhez viszont tÃl jÂ helyen Àllnak. A NOVOTEL brutalista t´mbj¢nek
kÁm¢letlen, a k´rnyezetet t¢nyleg semmibe vevû megoldÀsa nem volna bÀntÂ, ha ä a pÀrizsihoz hasonlÂan ä a rep¡lût¢ri Ãton lÀtnÀnk.
Azonban ez az ¢p¡let Buda hajdan egyik legszebb parkjÀnak hely¢n most is mellbevÀgÂ.
Ma mÀr jÂl lÀthatÂ, hogy a NOVOTEL-lel k´sz´nt´tt be az a gyarmati ¢rz¢s, amit ¢pp a
rissz-rossz szÀllodÀk, a gyors¢tkezd¢k pesti elhelyez¢s¢nek reprezentativitÀsÀban ¢rhet¡nk
tetten.
A FORUM eset¢ben jÂl ¢rz¢kelhetû Finta
k¡zdelme egyr¢szt a t´rt¢nelemmel, az
adottsÀgokkal, a vÀros hagyomÀnyaival, mÀsr¢szt ä immÀr nem a szocializmus uraival, hanem ä a KorporÀciÂkkal: a mindenk¢pp ¢s
mindig eltÃlzott szobaszÀmig¢ny kiel¢gÁt¢s¢bûl k´vetkezû sanyarÃ megoldÀsokkal.
A HYATT-tel egy¡tt m¢gis a FORUM az a
szÀlloda, amely ä 1982-es szinten ä mÀr valÂban a pesti high tech-szigetek megjelen¢s¢nek tekinthetû. Az¢rt is id¢zt¡k fel fentebb a
hatvanas ¢veket, a szocializmus alaphangulatÀt, hogy lÀssuk: igaz, hogy a FORUM (¢s a m¢g
csak nem is n¢met, inkÀbb osztrÀk technolÂgiai szint ÀltalÀban) elvileg nem tartozott s
nem is tartozik a àhighÊ szÁnvonalhoz, csakhogy Pesten igen. A hatÀridûk betartÀsÀnak
lehets¢gess¢ge ´nmagÀban is sokkolta a k´zv¢lem¢nyt, ahogy megrendÁtû erejü volt a ki-

vitelez¢s minûs¢ge vagy a Pesten odÀig nemigen lÀtott technolÂgiai fegyelmet k´vetelû
f¡gg´nyfal.
Itt kell ez¢rt rÀmutatnom: nem azt tartom
eminens probl¢mÀnak, hogy a FORUM milyen
konkr¢t ¢pÁt¢szett´rt¢neti analÂgiÀknak felel
meg, ¢s milyen elvont elvÀrÀsoknak tesz eleget, hanem azt, hogy ä mint arra Bodor Ferenc is felhÁvta a figyelmet a Duna-part ÀtalakulÀsÀrÂl szÂlÂ kritikÀjÀban ä milyen vÀltozÀsokat okoz a vÀroslakÂk ¢let¢ben, mik¢nt befolyÀsolja a polgÀrsÀg ¢letminûs¢g¢t. Az tehÀt
a k¢rd¢s, hogy az ¢p¡let a kÁv¡lÀllÂ szÀmÀra
t´bb-e puszta lÀtvÀnynÀl, van-e k´ze a szÀllodÀk high tech-hipertereinek a lakosok ¢lettereihez, ûk bejuthatnak-e a l¢gkondicionÀlt
csodÀk terr¢numÀba, zajlik-e kommunikÀciÂ
a szÀlloda mikrokozmosza ¢s a vÀros adott r¢giÂja k´z´tt ä avagy sem. Ez Finta ¢pÁt¢szet¢nek az igazi k¢rd¢se, s ez¢rt ÀllÁthatjuk,
hogy hasonlÂan az I NTER-CONTINENTAL-hoz
(de annak mitologikus helyzete n¢lk¡l) a FORUM is az elzÀrkÂzÀs, a hatalom v¢dte bensûs¢g
erûdje elsûsorban, ¢s csak csek¢ly, nagyon csek¢ly m¢rt¢kben szolgÀlja a vÀrosi ¢letet. Arra
biztatja az utazÂkat, hogy maradjanak zÀrt vilÀguk teljess¢g¢nek ¢rinthetetlens¢g¢ben, s
arra k¢nyszerÁti a lakosokat, hogy be¢rj¢k a
kÁv¡l rekedtek bÀm¢szkodÂ pozÁciÂjÀval.
De mi¢rt k´vette el Finta mÀsodszor
ugyanazt a hibÀt, immÀr megvÀltozott szociolÂgiai felt¢telek k´z´tt? Hiszen az egykori
Duna-korzÂ, mint Bodor finom irÂniÀval
megjegyzi, a B RISTOL, a NEGRESCO vilÀga
sem ¢pp a szeg¢nyek paradicsoma volt, de
legalÀbb a budapestiek¢. Az Ãj Duna-korzÂ
Wild LÀszlÂ tervezte ´sszk¢pe nem egy¢b,
mint szimulÀciÂ. HiÀba ÃjÁtottak fel pÀr
Buchwald-sz¢ket, hiÀba a dÁszburkolat, az
egyedileg k¢sz¡lt lÀmpÀk, a korzÂ m¢gsem
ugyanaz, mint egykor volt, m¢gsem a vÀros
r¢sze, hanem a turistaipar gettÂja csupÀn. S
ez¢rt elsûsorban a FORUM felel, mely elzÀrkÂzik az utcÀtÂl, s nem is teremt lehetûs¢get
arra, hogy a pestiek mintegy betalÀljanak annak vonzÀsk´r¢be. A szimulÀciÂ, a rekonstrukciÂ, az egykori vÀros¢lm¢ny àkorszerüÊ
vÀltoztatÀsokkal l¢trehozott Ãj terei idegenek, müviek maradnak. A FORUM Duna-parti oldalÀn, a teraszos presszÂ mellett f¢mhenger Àll, benne l¢pcsû kanyarodik fel az emeleti kÀv¢zÂba. Az eredm¢ny kettûs vesztes¢g.
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Odabenn f¢lhomÀlyos kis l¢pcsûhÀz a pazar
kilÀtÀs helyett ä kÁv¡lrûl pedig megint az
Erûd egyik bÀstyÀjÀt lÀtni.
Holott Finta elvben tisztÀban van felelûss¢g¢vel, a vÀros ¢s a hiperterek k´zti kommunikÀciÂ megteremt¢s¢nek sz¡ks¢glet¢vel.
De ez a technolÂgiai feladatokat magas szinten megoldÂ ¢pÁt¢sz sajnos mintha egyre kev¢sb¢ volna k¢pes ellenÀllni a megbÁzÂk, a
KorporÀciÂk àelvÀrÀsainakÊ, tûke¢hs¢g¡knek, a n¢gyzetm¢terenk¢nti uzsorahaszonra
t´rû profitvÀgyuknak. így aztÀn a FORUM
modernista, barna f¡gg´nyfalakkal borÁtott
homlokzata idegen testk¢nt Àll a vÀrosban ä
nem elsûsorban a stÁlusa, hanem totÀlis utcaszinti kommunikÀciÂk¢ptelens¢ge miatt. A
szomorÃ az, hogy Finta minden tovÀbbi ¢p¡lete is ennek az egy k¢rd¢snek a büv´let¢ben
¢l ä de Ãjra ¢s Ãjra rossz a vÀlasz, s az eredm¢ny: veres¢g. Csakhogy ez a veres¢g nem
egy müv¢sz magÀn¡gye, hanem immÀr a vÀros mindennapi ¢let¢nek egyik sÃlyos ´r´ks¢ge. Nap mint nap kell lÀtnunk, bele¡tk´z¡nk, Ãgy befolyÀsolja ¢let¡nket, ahogyan
egyetlen mÀs tÀrsmüv¢szet sem ä ez¢rt olyan
nagy az ¢pÁt¢sz felelûss¢ge. Finta eset¢ben
konkr¢tan lÀthatjuk, mit jelent a k¢rd¢s: kit is
szolgÀl az ¢pÁt¢sz.
Hiszen papÁron a VÀci utcai TAVERNA SZçLLñ s a vele szemk´zti NEMZETK¹ZI K ERESKEDELMI K ¹ZPONT kompozÁciÂja immÀr a vÀroshoz valÂ k´tûd¢s rehabilitÀciÂjÀnak nev¢ben fogant, s e kihÁvÀsnak a tervek meg is felelnek. E k¢t ¢p¡lettel nem az a baj, hogy a
posztmodern stilisztika büvk´r¢ben tett engedm¢nyek kiss¢ komikus kavalkÀdjÀnak k¢p¢t ´ltik. A homlokzatok vÀltozatossÀga, az
¢p¡letszobrÀszat ¢s -dÁszÁt¢s szintj¢n ez akÀr
m¢g rendben is lehetne, v¢gt¢re az eklektika
¢s a historizmus vÀrosÀban nem k¡l´n´sk¢ppen feltünû a vid¢kies ÀlarcosbÀl. Finta ä sajÀt korÀbbi megoldÀsaival szemben ä visszahelyezi jogaiba a fa§ade-ot, amely m¢giscsak
az ¢p¡let arca. Sût, kivÀlt a TAV ERNA horizontÀlisan kett¢vÀgott t´mbj¢nek alsÂ r¢sze, a
homlokzatot enyhe k´rÁvhullÀmzÀssal gazdagÁtÂ, a pozitÁv ¢s negatÁv hajlatokkal eljÀtszÂ
ked¢ly pesti divatot sz¡lt. AzÂta ez az oszlopokkal, Ávekkel jÀtszadozÂ hÂbort sajnos
mintha k´telezû leckefelmondÀssÀ vÀlt volna.
Finta felm¢rte, hogy a posztmodern ä az
irÂnia, a fragmentÀlis megoldÀsok legitimm¢

vÀlÀsa, a kettûs kÂdolÀs, az id¢zget¢s, a àvend¢gsz´vegekÊ ¡r¡gy¢n ä talÀn az elsû olyan
àstÁlusÊ, amely megengedi a koherencia ¢s
konzekvencia hiÀnyÀt, eltüri az arÀnyok
rendj¢nek felborÁtÀsÀt, ahol egy-egy olcsÂ
vagy ¢ppen drÀga vicc, po¢n ä az ¢pÁt¢szet
àszervesÊ r¢szek¢nt tekinthetû. S mÁg a kordivatok nyomÀsÀval szembeni puhasÀg mintha a megbÁzÂknak tett engedm¢nyekkel is
´sszef¡ggne ä az ¢pÁt¢sz Finta a VÀci utca k¢t
¢p¡let¢t ellÀtta minden jÂval, annyi posztmodern g´nccel, amennyi azokon csak elf¢r. A
szobaszÀmn´vel¢s miatt nyilvÀn elker¡lhetetlen homlokzati beugrÂt ä mintegy a tetûszint
àszimbolikusÊ folytatÀsak¢nt, s n¢mi àÀtk´t¢sk¢ntÊ ä sz¢pen formÀlt, kicsinyt hullÀmzÂ betonszalaggal füzte ´ssze.
Mi¢rt is hÁvja fel Finta a figyelmet a tetûszintre, jelent-e valami k¡l´n´set ez? VilÀgos,
hogy nem ä csupÀn egy àposztmodernÊ tr¢fa
tanÃi vagyunk, amikor a àminden mehetÊ
karnevÀli jelszava ¢pÁt¢szett¢ tehetû. A posztmodern szimbÂlumok l¢t¡ket csupÀn annak
k´sz´nhetik, hogy az ¢pÁt¢szek rÀuntak arra,
hogy a modern ¢p¡let szimbolikus ereje kimer¡lj´n az ¡res homlokzatra illesztett
SONY feliratban. UgyanÁgy csak dÁszlet maradt a T AV ERNA k¢t ¢lesen elvÀlÂ homlokzati
sÀvjÀt mintegy ´sszek´tû, hullÀmzÂ f¢mszalagok szecessziÂs asszociÀciÂkat ¢bresztû f¢mcsÁkja. öjra az a k¢rd¢s: mire valÂ ez? Hiszen
ha az ¢p¡let horizontÀlisan k¢t ¢lesen elvÀgott r¢szre oszthatÂ, akkor mi¢rt kell takargatni ezt? Ha ez az ¢p¡let egyik alapvetû,
arÀnyÀt, funkcionÀlis elt¢r¢seit is kijel´lû sajÀtossÀga, akkor azon nincs mit sz¢gyellni.
Vagy talÀn e sÀvok a tetûszint jelz¢s¢nek betonszalagjÀt hivatottak megism¢telni? De minek megism¢telni azt, ami egyszer is felesleges volt?
çm ez a szÂ szoros ¢rtelm¢ben a fel¡let k¢rd¢se m¢g csupÀn. Ettûl m¢g jÂ is lehetne
akÀr a TAVERNA ¢s az annak negatÁv lenyomatÃ homlokzatÀval ¢keskedû K ERESKEDELMI K ¹ZPONT. De felmer¡l a vÀros¢pÁt¢szeti
k¢rd¢s is, hogy mik¢nt hasznÀlhatÂ a VÀci ¢s
Petûfi SÀndor utcÀt ´sszek´tû ÀtjÀrÂ, illeszkedik-e a FONTANA DIVATHçZ belsû udvarÀhoz
¢s a GerlÂczy Gedeon tervezte, egykor gy´ny´rü b¢rhÀz passzÀzsÀhoz. S itt kezdûdnek
az igazi bajok. A k¢t utca k´z´tt Àts¢tÀlÂ vend¢g s´t¢t ¢s alacsony folyosÂra ¢rkezik. Jobb-
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oldalt ugyan a City Grill ¡vegfalai m´g´tt
zajlÂ ¢letet szeml¢lheti, de baloldalt csak a
puszta betont, s elmerenghet az ÀrkÀd ä kifejezetten lakÂtelepi asszociÀciÂkat keltû ä
belmagassÀgÀn. Az udvarba bejutva nem is a
parkolÂ utcaszint alatti, nyitott lÀtvÀnya zavarÂ, hanem a boltok, az ¢let, az utca valÂsÀgÀnak hiÀnya. Hiszen a FONTANA HçZ balra esû
portÀja nem k¡l´n´sk¢pp kedves lÀtvÀny,
amint a szÀllÂ ä egy¢bk¢nt nevets¢gesen kicsiny ä halljÀnak jobb oldali kijÀrata sem dobogtatja meg a szÁveket. Igaz, hogy a Petûfi
SÀndor utca felûl elvben k¢t eszpresszÂ is hÁvogathatnÀ a jÀrÂkelûket, csakhogy valÂjÀban
az alacsony ÀrkÀd f¢lhomÀlyÀban, a betont´mb´k k´z´tt n¢hÀny Âcska sz¢k ÀrvÀlkodik
csupÀn. Az esti vilÀgÁtÀs nem haladja meg a
Kelenf´ldi pÀlyaudvar¢t, s ez semmif¢le tûk¢nek tett engedm¢nnyel nem indokolhatÂ.
A GerlÂczy-hÀz hajdan f¢nyes boltokkal teli
passzÀzsÀnak rendbehozatalÀra mÀr nem telt
a figyelembûl ¢s p¢nzbûl, s a mocskos aszfalt
poros, t´redezett. Ezt a valÂsÀgot nem k¡l´n´sk¢ppen sz¢pÁti p¢ldÀul az Àtrium centrumÀban elhelyezett beton àÂratoronyÊ ¡vegezett ä I. M. Pei pÀrizsi Louvre-toldal¢kÀt mÁmelû ä piramisa, az utcabÃtorok pedig nem teremtenek ¢letet, legfeljebb elviselhetûbb¢ teszik azt.
A T AV ERNA passzÀzsainak, ÀtjÀrÂudvarÀnak kudarca nem vezethetû vissza egyetlen okra. Egyszerre van szÂ a telek kiuzsorÀzÀsÀbÂl
k´vetkezû szük´s m¢retekrûl, a belsû udvar
lichthoffÀ vÀlÀsÀrÂl, az igazi utca¢lm¢ny hiÀnyÀrÂl, illetve ä a high techhez m¢rve ä szemet szÃrÂan olcsÂ megoldÀsok k´vetkezm¢nyeirûl (az esti vilÀgÁtÀs hiÀnya akÀr m¢g
most is pÂtolhatÂ lenne).
A szemk´zti K ERESKEDELMI K ¹ZPONT
kommunikÀciÂs szerkezet¢rûl m¢g kevesebb
jÂ szÂt ejthet¡nk. A tervek szerint nyilvÀn
egybenyitandÂ belsû ä s¢tÀlÂ- ¢s vÀsÀrlÂutcÀnak hasznÀlhatÂ ä k´zlekedûfolyosÂt, illetve
az ¢p¡let k´zep¢nek pszeudoÀtriumÀt a jelenlegi hasznÀlÂk elzÀrtÀk egymÀstÂl, Ágy egyszerüen ¢rtelm¢t vesztette az eg¢sz. A zsÀkutcÀk rendszer¢ben nincs honnan hovÀ menni, a k¡lsû-belsû terek ÀtjÀrhatÂsÀgÀnak
posztmodern t¢tele, a f¢lprivÀt zÂnÀk sziszt¢mÀja Ágy bezÀpul, az ¢p¡let a szÀnd¢k ellen¢re megk´zelÁthetetlen¡l zÀrt ¢s idegen marad. Holott a T AV ERNA f¢lhomÀlyos zugaival
szemben a K ERESKEDELMI K ¹ZPONT f¢nyes,

ig¢nyesen kivitelezett belsû terei Ág¢retesek
lenn¢nek.
Hogy ¢p¡letei zÀrtsÀgÀnak probl¢mÀjÀt
Finta maga is ¢rz¢keli, ezt az I NTERNATIONAL
TRADE CENTER ismertet¢s¢hez Árt magyarÀzat tanÃsÁtja. Ez bizony mÀr leplezetlen panasz a nemzetk´zi nagytûke roppant Ázl¢stelen viselked¢se miatt: a Bajcsy-Zsilinszky Ãt
sarkÀn ÀllÂ Ãjabb ¢p¡let¢t szinte kiforgattÀk
eredeti alakjÀbÂl. àFel kellett adjuk azt az elk¢pzel¢s¡nket, hogy az ¢p¡let f´ldszintje eg¢szen nyitott, ÀtjÀrhatÂ legyen, s rÀkapcsolÂdjon az AlpÀri
Gyula utcÀhoz vezetû szomsz¢dos klasszicista udvarra.Ê KÁnos, de megint ugyanaz a helyzet,
mint korÀbban. A JÂzsef Attila utca v¢g¢n, az
AndrÀssy Ãttal szemk´zt fekvû saroktelek, hasonlÂan a Duna-korzÂhoz vagy a VÀci utcÀhoz, Budapest egyik legfontosabb pontja. FintÀnak ez az ¢p¡lete a pesti vÀros¢pÁt¢szet
hosszÃ ¢vtizedek Âta megoldÀsra vÀrÂ, sok vitÀval terhes fejezet¢t zÀrja le. A v¢geredm¢ny
az a montÀzs, amelyet a szakkritikus, ¢pÁt¢sz
Szegû Gy´rgy maliciÂzusan àk¢tnemüÊ hÀznak nevez.
A homlokzatalakÁtÀs ism¢t nagyfokÃ figyelmet, a k´rnyezet irÀnti ¢rz¢kenys¢get, a
szomsz¢dos ¢p¡letek ironikus (?) vagy ¢pp
k¢ts¢gbeesett id¢z¢se r¢v¢n a fel¡let szintj¢n
megvalÂsÁtott kommunikÀciÂs ig¢nyt Àrul el.
Erre vall a szinte mÀr komikus kis kupola is
a Bajcsy-Zsilinszky Ãti oldalon, amely ä term¢szetesen ä a hÀtt¢rben ÀllÂ BAZILIKA kupolÀjÀnak àid¢zeteÊ. A posztmodern geg ä
ahogyan a VÀci utcÀban ä itt sem mÀs, mint
¡res tr¢fa. Hiszen mi¢rt is kell megism¢telni a
BAZILIKç-t, mire vezet, ha az ¢p¡let egy k´zelben ÀllÂ mÀsikra mutat, mit jelent, mit old meg
mindez? ä ezek a k¢rd¢sek ¢rtelmetlenek, hiszen tudjuk, hogy nincs rÀjuk vÀlasz. Csak a
stÁlus akarÀsÀrÂl, az egy¢nis¢g kifejez¢s¢nek
hangsÃlyossÀgÀrÂl van Ãjra szÂ. Finta ä itt
mÀr egyre k´vethetûbb mÂdon ä rÀszokott az
eklektika, a boldog k´vetkezm¢nyn¢lk¡lis¢g
kÀbÁtÂszer¢nek hasznÀlatÀra. A JÂzsef Attila
utcai, ´b´lk¢nt behÃzÂdÂ fal, illetve a BajcsyZsilinszky Ãti fegyelmezett, zÀrt sÁk talÀlkozÀsÀt mintegy feloldÂ sarok is erre mutat. A
toronyk¢nt kiemelt sarokfordulÂ f¡gg´nyfalÀt r¢szben k¡lsû betonplasztika ¢kÁti, azonban a hangsÃlyozott ä esti vilÀgÁtÀssal is megerûsÁtett ä, szinte ´nÀllÂ struktÃra fegyelmezetts¢ge, ´sszeszedetts¢ge (tehÀt vÀrosk¢pi
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sajÀtossÀga) sem feledteti a megoldatlansÀgokat. A l¢tre nem j´tt passzÀzs azt eredm¢nyezi, hogy a f¢lk´rÁves belsû udvar ä Finta kifejez¢s¢vel ¢lve àkanyonÊ ä ism¢t csak zÀrt ¢s
n¢mik¢pp ¢rtelmetlen marad. Az ¢p¡let
plasztikai ¢rt¢ke, az ´b´l szÁvÂhatÀsa ellentmondÀsba ker¡l a t¢nyleges hasznÀlattal, a
vÀroslakÂknak Ãjra nincs mi¢rt bel¢pni¡k az
Ãjabb hipert¢rbe, a gyarmatosÁtÀs Ãjabb
szimbolikus vilÀgÀba. S ezt nem feledteti a
jÀrdÀn elhelyezett, diszkr¢tnek nem nevezhetû v´r´s f¢mkonstrukciÂ sem, amely csak tovÀbb szaporÁtja az ¢rtelmetlen pszeudoszimbÂlumok szÀmÀt.
AkÀrmint is, Finta kivÀlÂ k¢pess¢gei, a hazai piacon egyre nyilvÀnvalÂbban egyed¡lÀllÂ
technolÂgiai gyakorlottsÀga, az ilyen nagysÀgrendü feladatok megoldÀsÀra valÂ alkalmassÀga nincs ´sszhangban ¢p¡leteinek ä Àltala is kÁvÀnt, rem¢lt ä c¢ljaival. Egyre-mÀsra
a vÀroshoz valÂ k´tûd¢srûl volna szÂ, s Ãjra
¢s Ãjra annak hiÀnyÀt tapasztalhatjuk.
Mindez sajnos ´sszegzûdik a Finta eddigi
¢letmüv¢n bel¡l is kiemelkedû fontossÀgÃ
CORV INUS K EMPINSKI hatalmas, sz¡rke grÀnitt´mbj¢n. Ez a szÀlloda leginkÀbb egy minden elk¢pzelhetû mÂdon agyondÁszÁtett ¢s
-rendezett operÀra eml¢keztet, melynek dallamkincse sajnÀlatosan gyenge, ¢s szomorkÀsan kev¢s er¢lyt s tehets¢get mutat. HiÀba a
hangszerel¢s, a vilÀgÁtÀs, a dÁszlet, a remek
¢nekesek, a pazar kiÀllÁtÀs eg¢sze, a maximÀlisan ig¢nybe vett reklÀmhadjÀrat, a szuperprodukciÂk minden kell¢ke ä ha maga a mü
gyeng¢cske.
Mert tagadhatatlan, hogy a CORV INUS
K EMPINSKI szuperprodukciÂ. Ez ma Budapest
legelegÀnsabb, legkihÁvÂbb, legdrÀgÀbb, legamerikaibb ¢p¡lete, a gyarmatosÁtÀs minûs¢gileg Ãj fejezete. Pesten eddig nem lÀtott
tûkekoncentrÀciÂrÂl van szÂ, az alsÂ-ausztriai ¢pÁtûipar egykori csodÀi utÀn immÀr az
igazi high tech van jelen, abbÂl a fajtÀbÂl,
amit Jencks àFast-Food-Mega-BuildÊ-nek nevezett.
A CORV INUS K EMPINSKI sorsa, vÀroshoz
valÂ viszonya nem pusztÀn Finta ¢letmüv¢n
bel¡l fontos fejezet, annak kudarca nem csupÀn az immÀr ism¢tlûdûen rosszul megoldott, nagyszabÀsÃ tervek tradÁciÂja miatt elkedvetlenÁtû, hanem az¢rt is, mert a budapesti viszonyok k´z´tt gigantikus vÀllalkozÀs

akaratlanul is normÀvÀ vÀlik. így Finta segÁthetett volna p¢ldÀul megszabni a KorporÀciÂ
viselked¢stanÀt, megmutatni, hogy mit vÀr a
vÀros az Ãj ¢pÁt¢szettûl, mit tekint a korrekt
partners¢g etalonjÀnak ä müve Ãj konvenciÂ
kezdete lehetett volna, amelyet ez utÀn vÀrni
¢s betartatni sokkal nehezebb lesz.
Finta ez esetben ä papÁron megint csak jÂ
az elk¢pzel¢s ä Ãgy d´nt´tt, hogy olyan nagy
Ávü, nagyl¢legzetü formÀt teremt, amely
magÀban hordozza a vÀrosnegyeddel, az utcÀval valÂ kapcsolatot, s eleve lehetetlenn¢ teszi
a tÀvolsÀgtartÀst, az elzÀrkÂzottsÀgot. Ez¢rt a
CORV INUS K EMPINSKI tradicionÀlis ¢rtelemben vett homlokzata, az eddigi magyar gyakorlathoz k¢pest szokatlanul nagy Ávü, hatÀsos
fûbejÀrat az Erzs¢bet t¢rre n¢z. Ez a megoldÀs nyilvÀn elker¡lhetetlen volt, mÀs k¢rd¢s,
hogy a fûbejÀrat felûl az amÃgy is poros, zavaros Erzs¢bet t¢rbûl szinte semmi nem lÀtszik, csak egy keskeny ¢s igen forgalmas, egyirÀnyÃ mell¢kutca fogadja az ¢rkezût. De az
¢pÁt¢sz ä talÀn ¢pp a kommunikÀciÂ szÀnd¢kÀval ä alkotott egy mÀsik homlokzatot is, a
s¢tÀlÂutcÀvÀ alakÁtott DeÀk Ferenc utca felûli
oldalon. Ennek a kialakÁtÀsÀban is segÁts¢g¢re volt az alapforma: a szÀlloda hatalmas,
majdnem f¢lk´rÁvet magÀba foglalÂ kar¢ja,
melyet a B¢csi utca, illetve az Erzs¢bet t¢r felûl egy-egy t¢glatest zÀr le. Ez a forma teszi
lehetûv¢ FintÀnak, hogy ezÃttal v¢gre ä n¢mi
okkal, s jÂval monumentÀlisabban, mint a
VÀci utcÀban a TAVERNA eset¢ben ä visszat¢rhessen a homlokzat sÁkjÀt megbontÂ k´rÁvhez, ami a belsû k´r àÀtt´r¢sek¢ntÊ is ¢rthetû, bÀr t¢nylegesen nem arrÂl van szÂ. Az
is igaz, hogy a fûhomlokzat tagolÀsa kicsit
eml¢keztet a hajdani ADRIA-BIZTOSíTñ (ma
FýKAPITçNYSçG ) ¢p¡let¢nek ritmusÀra, sajnÀlatos viszont, hogy az oromzatok e csendes
pÀrbesz¢d¢t megrontja a CORV INUS K EMPINSKI hÀtracsapott manzÀrdszintj¢nek durva t¢nye.
Egy¢rtelmü tehÀt a nyitÀs, a kommunikÀciÂ szÀnd¢ka. Az Erzs¢bet t¢ri hatalmas ¡vegfel¡letekkel hÁvogatÂ bejÀrat ä a szÀllÂvend¢geknek szolgÀl, mÁg a DeÀk Ferenc utcai oldal, a szÀlloda mintegy felnyitott fele ä a szÀlloda belsû, rejtettebb, nagy formÀja ä a vÀroslakÂk, a s¢tÀlÂk szÀmÀra kÁnÀlna ¢lm¢nyt
s k´zleked¢st. Erre a v¢gre a nagy formÀkban
is tetten ¢rhetû szÀnd¢kra, bÀrmilyen fÀjdal-
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mas ism¢t leÁrni, csak utÂlag lehet visszak´vetkeztetn¡nk ä a valÂsÀg megint mÀst, enn¢l
rosszabbat mutat. Hiszen a kommunÀlis c¢lokat szolgÀlÂ plaza d´ntû r¢sz¢t elviszi a kar¢j k´zep¢be telepÁtett, k´r alakÃ vend¢glû
zÀrt t´mbje, s ez bet¢r¢sre, s¢tÀra nem kÁnÀl
lehetûs¢get. A szÀllodÀba a DeÀk Ferenc utca
felûl neh¢z bejutni, a kicsiny ¢s ism¢t betonsivataggÀ vÀlt eszpresszÂ teraszÀrÂl egy lehetetlen¡l keskeny, a fûfalnak tÀmasztott ¡vegfolyosÂn Àt ¢rhetû csak el a belsû t¢r. Dupla
ajtÂn kell Àtjutni, hogy a shopping mall elegÀns, exkluzÁv f¢lk´rÁv¢n s¢tÀlhassunk v¢gig,
s Àtt¢rj¡nk a kiss¢ tÃlzottan a birodalmi ¢pÁt¢szet r¢mÀlmaira eml¢keztetû hallba, az Erzs¢bet t¢ri oldalra. De ezt az utat mÀr csak
kevesen teszik meg. A sz¡rke ¡vegajtÂ cseppet sem hÁvogatÂ, inkÀbb ism¢t csak elzÀrkÂzÂ, visszautasÁtÂ. A vÀroslakÂk legfeljebb azt
¢rz¢kelhetik, hogy egy mell¢kajtÂn Àt bekullogtak a szÁnpad oldalÀra, ahonnan gyorsan
v¢gigosonva immÀr tÀvozhatnak is.
Megint gyûz´tt a gyarmatosÁtÂ kedvü
nagytûke, a CORV INUS K EMPINSKI ä tervek
ide vagy oda ä maradt azok¢, akiknek t¢nylegesen ¢p¡lt: a szupergazdagok¢. Akik aztÀn
t¢nyleg jÂl ¢rezhetik magukat, mert immÀr
Budapesten is mindazt fellelhetik, amit eleddig csak a Nyugat tÀvolabbra esû orszÀgaiban
tapasztalhatott Àlm¢lkodva az utazÂ. Itt valÂban nem sajnÀltak semmit, ez az ¢p¡let t¢nyleg a show-biz r¢sze. Kint ¢s bent egyarÀnt
tombol a puccparÀd¢. A hÀrom szintre terjeszkedû, birodalmias modorban fogant mÀrvÀnyoszlopok a legk¡l´nb´zûbb oszloprendekkel valÂ asszociÀciÂk felkelt¢s¢re alkalmasak, s akinek nem el¢g a geometrikus tagolÀsok ritmusa, kiszÂrakozhatja magÀt a rejtett
vilÀgÁtÀssal kiemelt, oszlopfûket ´lelû n¢gyzet
f¢nyfoltjÀn. De el lehet szeml¢lûdni a high
tech ¢pÁt¢szet vilÀgszerte kedvelt nemes verseng¢s¢nek mintap¢ldÀnyain, a t¡kr´zûdû
f¢mmel, nemes fÀval borÁtott lifteken, amelyek t¢nyleg elsû osztÀlyÃak. (Azt kell mondanom, a New York-i TRUMP T OWER-tûl eltekintve nemigen lÀttam ehhez foghatÂ eszelûs giccset.)
A lobby k¡l´n ajÀnd¢kot is kÁnÀl a kicsit
sznobok szÀmÀra, a f¢lemeleti ä uszodÀhoz
vezetû ä folyosÂk a GUGGENHEIM MöZEUM
belsû ter¢nek szer¢ny imitÀciÂi, s a feh¢r falak feletti r¢zkorlÀtok csillogÀsa sem ¢pp lebecs¡lendû lÀtvÀny. AmÃgy az uszoda ¢s fit-

ness center sem csek¢ly ¢lvezet. A belmagassÀg ugyan nyomasztÂ, de hÀt a szobaszÀm n´vel¢se erûs k¢nyszer. Ettûl eltekintve azonban
minden rendelkez¢sre Àll. S nem is a titokzatos g¢pekrûl van szÂ, hanem az antik modorban kialakÁtott k´rnyezet nevets¢gess¢g¢rûl.
Egy high tech ¢p¡letnek ezt a r¢szlet¢t ugyan
minek fel´lt´ztetni szobrokkal ¢s oszlopfûkkel?
De gondolt Finta az ¢p¡let sarkainak dÁszÁt¢s¢re is. A DeÀk Ferenc utcai oldalon egy
formÀs torony vÀrja a lÀtogatÂkat, aljÀn k¡l´n kis butik fogadja a bet¢rûket. A tornyot
bÀstya formÀban megism¢tli a tÃloldalon is;
nyilvÀn az ¢pÁt¢szetikonogrÀfiai tanulsÀgok
levonÀsa vÀrna a kritikusra. A posztmodern
vilÀgban gondolnak a mindennapok ember¢re is, s a torony ä tudjuk ä antropomorf forma, jÂcskÀn uralkodÂ jellegü, fallikus is, mi
sem alkalmasabb tehÀt az uralom, a k´rnyezet feletti dominancia megjelenÁt¢s¢re. Mintha ehhez nem volna el¢g az eg¢sz szÀlloda.
Bizony, a CORV INUS K EMPINSKI KosztolÀnyi ESTI K ORN°L-jÀnak ideillû fejezet¢t id¢zi,
àmelyben a vilÀg legelûkelûbb szÀllodÀjÀrÂl van
szÂÊ. àIsmeritek a szÀllodÀk k´lt¢szet¢t?Ê ä k¢rdezi
olvasÂitÂl KosztolÀnyi-Esti. àLegutÂbbi k¡lf´ldi
k´rutamon, hazat¢rûben Ãtbaejtettem egy kis orszÀgot. Itt rÀbukkantam egy szÀllodÀra, melyrûl k¡l´n
meg kell eml¢keznem.
Ez a szÀlloda elûkelû volt. Olyan elûkelû volt,
amilyent m¢g nem lÀttam sehol. BÀtran merem ÀllÁtani, hogy a vilÀg legelûkelûbb szÀllodÀja volt.
Az alkonyat porÀban rohant g¢pkocsim, ¡t´ttkopott, alacsony kalibÀk k´z´tt, s egy gipszrÂzsÀs,
kupolÀs, tizenhÀrom emeletes felhûkarcolÂ elûtt Àllott meg, mely ¢l¢nk ellent¢tet alkotott siralmas k´rnyezet¢vel, ¢s lÀthatÂlag az idet¢vedt k¡lf´ldi elûkelûs¢gek fogadÀsÀra szolgÀlt.Ê
A CORV INUS K EMPINSKI ugyan a BelvÀrosban Àll ä szemk´zt Finta Ãjabb ¡zlethÀzat alakÁt Àt ä, tÃlnan az angol nagyk´vets¢g ¢p¡let¢n lobog fennen a brit lobogÂ, de az¢rt ¢rthet¡nk a szÂbÂl. A DeÀk Ferenc utca hajdan
f¢nyes, eklektikus ¢s szecessziÂs b¢rpalotÀi
mocsokban, restaurÀlÀsra vÀrva, mint az
eg¢sz vÀrosr¢sz. A szÀllÂval szemk´zti hÀzban
a negyediken egy atl¢tatrikÂs Ãr ÀlldogÀl, ¢s
n¢z, n¢z elborult arccal. A vilÀg legelûkelûbb
szÀllodÀjÀnak kÁnos komikuma bizony a CORVINUS K EMPINSKI alap¢lm¢nye.
S ez a high tech igazi k´rnyezete: a sz¢tesûben l¢vû Pest.
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A szigetek
Ha a reprezentatÁv ¢p¡letek szÀmÀt tekintve
Finta JÂzsef munkÀssÀgÀt egyed¡lÀllÂnak
mondhatjuk is, nem szabad alÀbecs¡ln¡nk az
olyan rangos ¢pÁt¢szek tev¢kenys¢g¢t, mint
VirÀg Csaba vagy ZalavÀry Lajos ä noha itt
munkÀssÀguknak csupÀn a high tech vonzÀsk´r¢be sorolhatÂ pesti p¢ldÀira t¢r¡nk ki.
VirÀg ¢s ZalavÀry hÀzai ä akÀrcsak Finta
müvei ä gyakran szigetk¢nt Àllnak k´rnyezet¡kben. Idegenk¢nt egy nagy forgalmÃ budai fûÃtvonal irgalmatlan zajÀban, szemk´zt
a Gell¢rtheggyel (az ALAG CENTER a Hegyalja
Ãton), tÃlm¢retezetten a Naphegy tetej¢n
(MTI -SZ°KHçZ), illetve a vÀros k´zep¢n (ASTORIA NEMZETK¹ZI IRODAHçZ ).
VirÀg Csaba ä Marillai çrpÀddal k´z´sen
tervezett ä ALAG CENTER-je a tudatosan vÀllalt, a posztmodernt eg¢sz¢ben visszautasÁtÂ
k¢sû modern ¢pÁt¢szet pesti megjelen¢s¢nek
mintaszerü darabja. Ugyanakkor, mint azt
VirÀg Csaba a Magyar °pÁtûmüv¢szetnek adott
interjÃjÀban elmondja, ez az ¢p¡let is a megrendelûkkel valÂ, cseppet sem eszt¢tikai jellegü vitÀk sorÀn sz¡letett, s megannyi kompromisszum v¢geredm¢nye.
Az ALAG CENTER egyik legnagyobb probl¢mÀja, ¢pÁt¢szet¢nek kihÁvÀsa: a helyszÁn. A
Hegyalja Ãt a vÀros eg¢sz forgalmi rendj¢bûl
k´vetkezû igen kedvezûtlen adottsÀgokkal
rendelkezik. Ez a valaha csendes budai mell¢kutca ugyanis a nemzetk´zi fûÃtvonal forgalmÀt viszi ä s a Naphegy ¢s a Gell¢rthegy
villÀkkal, teniszpÀlyÀkkal, jÀtszÂterekkel teli
nyilad¢kÀn Àtd¡b´rgû forgalomban szinte
senki nem veszi ¢szre, mi mellett is halad el.
Az ALAG CENTER ugyanakkor kÁv¡l esik a
gyalogosforgalom ´vezet¢n is, nincs hol megÀllni ¢s megismerni ezt a hÀzat.
Holott VirÀg ¢p¡lete t´bb szempontbÂl is
figyelmet ¢rdemel. A posztmodernnel kac¢rkodÂ FintÀval szemben û ugyanis a kontinuus modernizmus ¢s n¢mik¢pp a dekonstrukciÂ megszÀllottja, Ágy id¢zetei is ennek a kettûs vÀlasztÀsnak felelnek meg. Id¢zni ¢s montÀzst ¢pÁteni ugyan posztmodern dolog, de
az¢rt id¢z ez a kett¢vÀgott hÀz is bûs¢gesen.
Az ¢p¡letnek csak az egyik fele k´veti a
Hegyalja Ãt fordulÂjÀnak Áv¢t ä ez volt ama
kompromisszum, melyet az ¢pÁt¢sznek meg
kellett k´tnie ä, a mÀsik fele mintegy levÀgja
azt, azaz marad a modernizmusnÀl, a geo-

metriÀnÀl. VirÀg Csaba eredeti, Ávelt, az utca
nyomvonalÀt k´vetû terv¢t csak f¢lig fogadtÀk el, hÀt fogta ¢s kett¢metszette ¢p¡let¢t,
mondvÀn, minek is takargatni, ami amÃgy is
sejthetû lenne. így tulajdonk¢ppen k¢t hÀzat
¢pÁtett, k¢t egyen¢rt¢kü megoldÀsi lehetûs¢get kÁnÀlva ä mint egy mintak´nyvben. Van
ugyan a k¢t f¢l k´z´tt n¢mi keskeny Àtfed¢s,
mintegy a f¢lre¢rt¢sek elker¡l¢se v¢gett,
hogy az¢rt m¢gis inkÀbb egyetlen ¢p¡letrûl
van szÂ. A jobb oldali betonÁvek egy ablaksornyit rÀhajolnak a bal oldalra, s fent alig kiemelkedû toronycsonk is felvillan, pusztÀn a
gyeng¢bbek kedv¢¢rt.
A bal oldali, l¢pcsûzetesen leharapott,
geometrikus f¢l az esszencializmus csÃcsteljesÁtm¢nye. Az ¢p¡let eme fel¢n nincsen semmi
dÁsz, nincs homlokzatig¢ny, a puszta funkciÂnak kellene csupÀn a sz¢ps¢get szolgÀlnia. A
hÂfeh¢r falon csak a f¡st¡veggel borÁtott
n¢gyzetablakok ritmusa k´vethetû, sehol egy
pÀrkÀny, orom, bÀrmi, amin a szem megÀllhatna, a ked¢ly megpihenhetne. Ez valÂszÁnüleg szÀnd¢kos ä ennyire az¢rt m¢g a tûk¢sek sem lehetnek szûr´sszÁvüek. VirÀg nyilvÀn Ãgy gondolta, hogy bÀrmif¢le mell¢besz¢l¢s
rontana az ´sszhatÀson. Csak az utcaszint
nyÃjt n¢mi vÀltozatossÀgot: a BMW-szalon
csodÀi elûtt a m¢lygarÀzs lejÀratÀt dÁszÁtû fekete-v´r´s neokonstruktivista àszoborÊ ä valaki talÀn jelent¢st is lÀthat benne ä hasonlatos Finta kedves kis Bajcsy-Zsilinszky Ãti felnagyÁtott ruhaszÀrÁtÂjÀhoz. Tartok tûle, hogy
a bal oldali puritÀn, szer¢ny megoldÀs¢rt VirÀg a jobb oldal Ávelt, neokonstruktivista, Richard Meierre utalÂ, kolonÀddal ¢kÁtett csodÀjÀt szÀnta kÀrpÂtlÀsul. Itt aztÀn minden hiÀny¢rzet megszünhet, a szem bûvelkedhet
lÀtnivalÂkban. S itt van az a v´r´sre festett,
tÃlm¢retezett napellenzû, amit tekinthetn¢nk a dekonstrukciÂ elûtti t¢veteg tiszteletadÀsnak is.
De bizony el¢g lehangolÂ, hogy egy eg¢sz
¢p¡let szinte minden esszenciÀja, sajÀtossÀga
nem a t¢rformÀlÀsbÂl, nem a funkciÂbÂl, hanem a ked¢lybûl k´vetkezû k¡lsûleges elemben, ebben a monumentÀlis siml¢derben
´sszpontosul, s az ALAG CENTER en¢lk¡l hirtelen teljesen meztelen, f¢lbehagyott torzÂ
lenne csupÀn. Nem jÂ, ha egy ¢p¡letet egyetlen f¢lig funkcionÀlis, f¢lig intellektuÀlis gegbûl alkalmazott ´tlet hiÀnya megfoszthatna a
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sajÀtossÀgÀtÂl, f¢lreismerhetetlens¢g¢tûl. TalÀn nem ¢pp a modern ¢pÁt¢szet tradÁciÂjÀhoz tartozik ilyen m¢rt¢kben megbÁzni egyetlen semmis¢gben. Mert az tagadhatatlan,
hogy az ALAG CENTER igazi neve a napellenzû
hÀza lehetne.
A deklarÀlt posztmodern-elleness¢g ellen¢re azt kell lÀtnunk, hogy az eljÀrÀs nagyon
is megfelel eme divatirÀnyzatnak. HiÀba mÀs
a modor, hiÀba elt¢rûek az ideÀlok, hiÀba k¡l´nb´znek az etikai mintÀk, itt is ¢pp az vÀlik
belÀthatÂvÀ, hogy a k¢sû ¢s a posztmodern
ugyanannak a szociolÂgiai helyzetnek a sz¡l´ttje. Nincs itt szÂ k¢tf¢le tÀrsadalmi elk´telezetts¢grûl, nincs szÂ makacs baloldaliakrÂl,
kitartÂ utÂpistÀk ¢s ÀrulÂ yuppie-k, kiÀbrÀndult liberÀlisok ellent¢t¢rûl. VirÀgot ¢s FintÀt
e k¢t ¢p¡letn¢l ugyanazok az elvÀrÀsok k´tik,
ugyanazok a Tr´szt´k bÁzzÀk meg, ugyanabban az ¢pÁt¢szeti k´rnyezetben. Legfeljebb az
¢p¡letet hirdet¢sk¢nt hasznÀlÂ ´nidentitÀs
mÀs. Az ALAG CENTER ugyanÃgy Erûdk¢nt
mered s´t¢t ¡vegeivel a pusztulÂf¢lben l¢vû
gell¢rthegyi villÀkra, mint bÀrmely mÀs irodahÀz. UgyanÃgy a Nagytûke ¡zenet¢t hordozza, mint a t´bbi tÀrsa, legfeljebb kev¢sb¢
feltünû hely¢n Àll a vÀrosnak.
VirÀg Csaba mÀsik high tech ¢p¡lete, a
naphegyi MTI-SZ°KHçZ, szint¢n kompromisszumsorozat eredm¢nye. Ha az ALAG
CENTER-n¢l a maximÀlis helykihasznÀlÀsra
t´rekvû ¢s takar¢koskodÂ nyugati megrendelûkkel folytatott rem¢nytelen vita vezetett
e dualista v¢geredm¢nyre, akkor az MTISZ°KHçZ-at a k¢sû szocialista beruhÀzÀsok
sorsa ¢rte utol. Vagyis ezÃttal VirÀg szabad
volt a tervez¢s sorÀn, senki nem akadÀlyozta
meg abban, hogy a Hollein tervezte b¢csi
HAAS HAUS pesti verziÂjÀnak is tekinthetû,
k´r alaprajzÃ, valÂban impozÀns ¢p¡letet Àlmodjon. CsupÀn a kivitelez¢s sorÀn tett¢k
kiss¢ t´nkre munkÀjÀt, elvonva talÀn a devizÀt ig¢nylû anyagokat, arra k¢nyszerÁtett¢k
az ¢pÁt¢szt, hogy a nyugati technolÂgiai lehetûs¢gek helyett ¢rje be a honi ipar n¢mik¢pp
barbÀr, durva, egyenetlen megoldÀsaival. Az
MTI-SZ°KHçZ ennyiben a magyar high tech
egyed¡lÀllÂ teljesÁtm¢nye, pontosan megmutatja, hogy mi¢rt is kell osztrÀkän¢met segÁts¢ggel megoldani azokat a feladatokat, amelyeket egy-egy irodahÀz, szÀlloda kivitelez¢se
ÀllÁt. Az MTI -SZ°KHçZ vadonatÃj elûcsarnoka

beÀzik, a folyosÂkon pereg a fest¢k, recsegnek a padlÂk, pontatlanok az illeszt¢sek, kilÀtszik mindaz, aminek rejtve kellett volna
maradnia, merev, ami lÀgy k¢ne hogy legyen,
durva, aminek finom hatÀst kellene keltenie.
A f¡gg´nyfal v¢lhetûen szÀnd¢kolt ´sszhatÀsÀt, a transzparenciat¡kr´zûd¢s kettûss¢g¢t
t´nkreteszik a karvastagsÀgÃ alumÁnium merevÁtû rudak, a f¡ggûleges tartÂoszlopok ritmusa tÃl erûs ¢s hangsÃlyos az ¢p¡let eg¢sz¢hez k¢pest.
çm ez csak a m¢rleg egyik oldala, ami¢rt
VirÀg nem felel. CsupÀn alkalom arra, hogy
elgondolkozhassunk azon, mi¢rt is f¡gg ´ssze
a high tech Pesten a gyarmati ¢rz¢ssel, mi¢rt
is idegenek ezek az ¢p¡letek, utÂpizmusuk
mi¢rt vÀlik ¡ress¢, technolÂgiÀjuk perfekciÂja mi¢rt is kelt minduntalan ambivalens ¢rz¢st. A mÀsik k¢rd¢s ugyanis az, hogy mik¢nt
is ¢rt¢kelhetj¡k VirÀg Csaba elk¢pzel¢s¢t,
amellyel a Naphegy tetej¢re telepÁtette a k¢sû
modern hengeres test valÂban tÃl nagy
t´mbj¢t. Nem az a probl¢ma, hogy az MTISZ°KHçZ (kivÀlt a hatalmas antennatornyokkal) Âhatatlanul is uralja a k´rnyezetet, hanem hogy mik¢nt teszi ezt. Az ¢p¡let ugyanis
az MTI ´tvenes ¢vekben ¢p¡lt, jellegzetes
szocreÀl ä mÀsk¢nt fogalmazva neoklasszicista posztmodern ä t´mbje mellett Àll, azzal
¡vegfolyosÂk k´tik ´ssze, mik´zben az Ãj hÀz
errûl tudomÀst sem vesz. A tervezû ugyan
maga is sajnÀlkozott, hogy az eredeti sz¢khÀz
restaurÀlÀsÀt nem bÁztÀk rÀ, Àm ettûl f¡ggetlen, hogy akart-e valamit ettûl a viszonytÂl,
volt-e olyan elk¢pzel¢se, amely pÀrbesz¢det
kÁnÀl a mÀr megl¢vûvel, s ha kritikÀval kezeli
is, de tudomÀsul veszi az adottsÀgokat.
ögy hiszem, a vÀlasz: nem. VirÀg Ãj sz¢khÀzÀt egyszerüen az ÀtjÀrÂfolyosÂk szintj¢n
foglalkoztatja az ´r´ks¢g, ¢s ez bizony viszsza¡t. Igyekezete, hogy Ãgy tegyen, mintha
¢p¡let¢tûl balra nem lenne semmi ä g´rcs´kh´z vezet. Ez¢rt is fordul el a semmibe az
amerikai mintÀknak megfelelni ÂhajtÂ plaza
¡veggÃlÀkkal ¢kÁtett, ¡res kis betonsivataga,
ahelyett hogy bekapcsolÂdna a megl¢vûbe, a
vÀros valÂsÀgÀba. VirÀg Csaba egy jelz¢snyi
Manhattant akart a Naphegyen ä ´nmagÀban v¢ve is k¢ts¢ges, hogy sz¡ks¢g volt-e
rÀ ä, de New York elsûsorban az ¢let p¢ldÀja,
nem az absztrakt elvek¢, s Ágy az id¢zget¢snek nem csupÀn a f¡gg´nyfalak t¡kr´zûd¢-
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s¢nek absztrakt t¢tel¢ben kellett volna kimer¡lnie. ElkedvetlenÁtû n¢zni, hogy az Ãj sz¢khÀzat a r¢givel ´sszek´tû folyosÂk mint ¡tnek
nyÁltan, vakolatlanul hagyott sebeket a sz¡rke t¢glafalon, ahogy nem lehet nem ¢szrevenni a k¡l´nbs¢get a Naphegy t¢r k´zep¢nek jÀtszÂtere ¢s az ugyanoda nyÁlÂ MTI-plaza k´z´tt. Az elûbbi a szokvÀnyos kora szocialista utcabÃtorokkal, betonlÀbas, v´r´s padokkal, elhanyagolt fÀkkal, sÀrga murvÀval ¢s
a csendesen, de zajlÂ ¢let jeleivel tele ä az
utÂbbi elk¡l´n¡lten, eleganciÀra t´rekvûen
¢s ¡resen.
Be kell vallanom, hogy Ãjra ¢s Ãjra viszszat¢rtem a Naphegy t¢rre, mert Ãgy ¢reztem, f¢lre¢rtem az ¢pÁt¢sz szÀnd¢kÀt. Eln¢ztem a hÀzat alkonyatkor, bÀmultam t¢li reggeleken, de nem ker¡ltem hozzÀ k´zelebb.
AztÀn lassan ´sszeÀllt a k¢p. VirÀg Csaba ä
sajnos ä t¢nyleg nem akart semmit Pesttûl. Az
¡res ¢pÁt¢szeti t¢tel, a high tech megvalÂsÁthatÂsÀga foglalkoztatta. Elbüv´lt¢k az anyag
lehetûs¢gei, a f¢m, az ¡veg, a f¢nyek, a t¡kr´zûd¢s ¢s transzparencia Ág¢retei. Kev¢s
¢p¡letet lÀttam, amely Ágy mutatja meg, milyen lehetetlen is az ¢pÁt¢szetrûl mint pusztÀn
a t¢rformÀlÀs, a funkciÂkiel¢gÁt¢s müv¢szet¢rûl
besz¢lni, hogy adandÂ alkalommal milyen
szakad¢k is hÃzÂdhat meg egy idea ¢s egy vÀrosr¢sz t¢nyleges ¢lete k´z´tt. Pedig ennyi
csak a posztmodern urbanizmus, a àjacobizmusÊ evidenciaszerü felismer¢s¢nek igazsÀga. Arra kellett volna rÀj´nni, hogy mi is a
Naphegy csodÀja, mit jelent ez a p¢ldÀtlan
kisvilÀg a hajdani KrisztinavÀros mellett, a
TabÀn hült helye f´l´tt, a Gell¢rthegy oldalÀban. Ha azt k¢rdezz¡k, hogy àmit jelentÊ
ez a kisvilÀg, akkor a k¡l´nb´zûs¢g megragadÀsÀra, a genius loci feltÀrÀsÀra utalunk. JÂ
egy ¢p¡let akkor, ha itt jÂ, ha segÁt tovÀbbÁtani a hely szellem¢t, ha Àtveszi azt, ha nem
marad idegen. S ez fontosabb, mint bÀrmif¢le, m¢goly hatÀsos, Àm ¡res stÁlusgyakorlat.
Ezt jelenti a kritikai regionalizmus framptoni
t¢tele, amely nem megÀllÀst parancsol a moderns¢gnek, csupÀn adaptivitÀst ¢s kommunikÀciÂk¢szs¢get k´vetel attÂl. Mindazt, amire a naphegyi palota nem k¢pes.
Amennyire a Naphegy szellem¢tûl idegen
a high tech, olyannyira hely¢n van az AstoriÀnÀl, ahol a ZalavÀry Lajos tervezte EASTW EST CENTER iroda¢p¡lete Àll. E keresztezûd¢s mÀr a szÀzadv¢gen is Pest egyik kiemel-

kedû fontossÀgÃ, zsÃfolt, forgalmas pontja
volt. Az Ãj irodahÀz a hajdani Nemzeti SzÁnhÀz melletti telken ¢p¡lt hatalmas eklektikus
b¢rpalota hely¢n Àll, amely àarcÀvalÊ a keresztezûd¢s fel¢ fordulÂ, pilaszterekkel, sz¢les oromzattal, szobrokkal, a sarkon kupolÀval ¢kÁtett, n¢gyemeletes ¢p¡let a maga idej¢n ä hasonlatosan ZalavÀry hÀzÀhoz ä high
tech szÁnvonalat k¢pviselt.
ZalavÀry mintegy szÀz ¢vvel k¢sûbb nem
tesz mÀst, mint korszerü formÀkban, mai
funkciÂkkal, de megism¢tli a hajdani b¢rpalota
az idû tÀjt m¢g csorbÁtatlan csodÀjÀt ä hiszen
ne felejts¡k el, hogy az egy-k¢t emeletes
klasszicista Pest adottsÀgaihoz, hagyomÀnyÀhoz k¢pest az eklektikus sarok¢p¡let hatalmas t´mbje is Ãj minûs¢get jelentett. (Legfeljebb, tehetj¡k hozzÀ n¢mik¢pp keserny¢s
szÀjÁzzel, az a k¡l´nbs¢g a k¢t szÀzadfordulÂ
k´z´tt, hogy az elûzû boom m¢retei ´sszehasonlÁthatatlanul nagyobbak voltak a mainÀl.
Akkoriban nem szigetek ¢p¡ltek Pesten, hanem vadonatÃj ¢p¡letek szÀzai.)
Ahol a szÀzadv¢g ¢pÁt¢sze a RÀkÂczi Ãti ¢s
MÃzeum k´rÃti homlokzatok talÀlkozÀsÀt a
maga mÂdszereivel, a f¢lk´rÁves fordulÂval, a
korinthoszi oszlopfûkkel, a kupolÀval kiemelte, ott helyezi el ZalavÀry is ¢p¡let¢nek l¢nyeg¢t: az utcaszinttûl az oromzatig ÀtlÀtszÂ ¡veggel fedett àtornyotÊ, amelyben felalÀ szÀll a hÀrom ¡vegfalÃ lift f¢nylû hajÂja.
Amellett, hogy visszautal a szÀzadfordulÂra,
ZalavÀry sajÀt ¢pÁt¢szet¢nek hagyomÀnyÀt is
vÀltoztatja, alakÁtja. Hisz nem tesz egyebet,
mint a Portman-f¢le Àtrium (Pesten a Dunaparti HYATT-bûl ismert) eljÀrÀsÀt fordÁtja az utca fel¢.
Az ATRIUM HYATT-et m¢g a belsû, mesters¢ges nyilvÀnossÀg uralta, amaz ¢p¡let sokkal
vonzÂbb bel¡lrûl, mint amit kÁv¡lrûl Ág¢r. Hiszen az utcÀn s¢tÀlÂnak nem sokat Àrul el az
egyes szobÀk k¡l´n´s, kabinszerü kiugratÀsa
a homlokzatokrÂl, be kell menni a szÀllÂba ahhoz, hogy felismerhess¡k: a homlokzatok tulajdonk¢pp a belsû liftek formÀjÀnak ism¢tl¢sei. A HYATT k¡l´n´s tr¢fÀval id¢zte fel a
pesti gangos b¢rhÀzakat, azok kommunikÀciÂs szerkezet¢t, Âhatatlanul is ellenûrz´tt ¢letet teremtû, de agÂrÀt is adÂ t¢rformÀjÀt.
Persze Ãgy, hogy az kicsit halott, kicsit mesters¢ges ä ez a belsû t¢r mutatja meg a legvilÀgosabban, mit jelent a àvÀros a vÀrosbanÊ
pszeudo¢lm¢nye, a szociolÂgiai homogenei-
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tÀs steril vilÀga. Ha a HYATT valamely lakÂja
ä ami nem valÂszÁnü ä kis¢tÀl elzÀrt ÀtriumÀnak, mesters¢ges, l¢gkondicionÀlt lid¢rcnyomÀsÀnak ter¢bûl, ¢s bet¢r az ÃtjÀba esû elsû
gangos b¢rhÀzba, akkor megtudja, hogy milyen formÀlis tr¢fa Àldozata is.
çm ä s ezt Finta vagy VirÀg Csaba ¢p¡leteinek kommunikÀciÂk¢ptelens¢ge utÀn tudhatjuk ¢rt¢kelni ä ZalavÀry m¢g egyszer nem
k´vette el ugyanazt a hibÀt, s az Astoria sarkÀn
ÀllÂ ¢p¡let àlifthÀzÀnakÊ megnyitÀsÀval komoly lehetûs¢get teremtett arra, hogy a high
tech hiperter¢nek elzÀrtsÀga feloldÂdjon, s
visszatalÀljon k´zeg¢be, a vÀrosba.
A n¢mÀn emelkedû ¢s s¡llyedû liftek, a
f¢nylû kalickÀk lÀtvÀnya valÂban roppant hatÀsos. Ezt jelenti a gyakorlatban a posztmodern k¡lsû-belsû k´zti k¡l´nbs¢get elmosÂ
ideÀja, az ¢pÁt¢szet r¢v¢n l¢trehozhatÂ pszeudo¢lm¢ny, az àesem¢nyekÊ ¢pÁt¢szet¢nek
strat¢giÀja. Ezzel az egyetlen, Àm nem k¡lsûleges, hanem az ¢p¡let esszenciÀjÀt megteremtû, t¢rszervezû ¢s a szociolÂgiai dimenziÂkra is figyelû ´tlettel ZalavÀry ´sszek´ti az
irodahÀzban zajlÂ ¢letet a vÀrosban t´rt¢nû
esem¢nyekkel. Az irodahÀzi ¢let, a gûg´s, feh¢r gall¢ros vilÀg biztonsÀga vÀltozatlan, de
az m¢giscsak valamik¢nt a nyilvÀnossÀg f¢ny¢ben, a k´z´ns¢g szeme elûtt zajlik. Az osztÀlyk¡l´nbs¢gek legalÀbb ¢lesen lÀthatÂvÀ
vÀlnak, s ez sem csek¢ly eredm¢ny. ZalavÀry
nyÁltan bevallja, hogy m¢lyen tisztÀban van
¢p¡lete sÃlyÀval, a nemzetk´zi tûke, az internacionÀlis b¡rokrÀcia hatalmÀnak k¢pviselet¢vel. ZalavÀry ä mi mÀst is tehetne ä a megrendelûk oldalÀn Àll, a kivÀlasztott kevesek
k¢pviselûje, de f¡ggetlen szellem, aki kicsit
bosszÃt is Àll megrendelûin, mikor naponta kirakatba ÀllÁtja azokat. Az Astoria sarkÀn ÀllÂ
irodahÀz, ugyanÃgy, mint a TV, azt mutatja
meg, hogy mily m¢lyen ¢s sz¢tbonthatatlanul
´sszeolvadt a magÀn- ¢s k´zt¢r, az elzÀrkÂzÀsra mily kev¢s az es¢ly. ZalavÀry tisztÀban van
azzal, hogy az ¢pÁt¢sz immÀr nem a vÀltozÀsok m¢rn´ke, nem a szociÀlis igazsÀgossÀg
tervezûje, hanem ism¢t a megrendelûk szolgÀja. A k¢rd¢s csupÀn az, hogy mik¢nt. Hogy
van-e ereje ¢s tehets¢ge az ¢pÁt¢sznek udvariasan, szelÁden ä ha nem is nemet mondani,
de fenntartÀsait ¢rz¢keltetni.
A k¢t¢rtelmüs¢g ¢pÁt¢szeti hatalma mutatkozik meg abban, ahogy a lift n¢ma, l¢gkon-

dicionÀlt, emelkedû kasÀban Àllva tapasztalhatjÀk a bentiek, mik¢nt fuldoklanak a
pollÃciÂban az alant l¢vûk, s ez akÀr m¢g a
kivÀlasztottsÀg ¢rz¢s¢nek napi megerûsÁt¢s¢t
is szolgÀlhatja. Az utcÀrÂl n¢zve viszont meglehetûsen komikus lÀtvÀny a sok fel-alÀ szÀlldogÀlÂ yuppie. Az ¢pÁt¢sz nem oszt igazsÀgot.
Legfeljebb a nyolcvanas ¢vek v¢g¢nek modorÀban, az adott lehetûs¢gek hatÀrÀig elmer¢szkedve felmutatja a kommunikÀciÂ
lehetûs¢g¢t. Igaz, ami igaz, ez a pÀrbesz¢d
csak id¢zûjeles, mert n¢ma. De hÀt t¢nyleg
eldûlt a csata, s az ¢pÁt¢szek a nyertesek oldalÀn Àllnak ä ¢pÁttetni ÀltalÀban a gazdagok
szoktak.
K¢t zavarÂ momentumrÂl m¢gis emlÁt¢st
kell tennem. Az egyik a magyar betegs¢g, a
snasszizmus tipikus esete. E grÀnitba, mÀrvÀnyba, nemesf¢mbe, thermoplÀn ¡vegbe
borÁtott ¢p¡let RÀkÂczi Ãti oldalÀn ä ahol kiss¢ magasabb, mint szomsz¢dja ä hirtelen v¢get ¢rt a jÂl¢t. A tüzfal tüzfal marad, nemes
burkolatnak, oromzatnak, gondoskodÀsnak
nyoma sincs. Egy ilyen lehangolÂ aprÂsÀg
miatt az ¢p¡letbûl egy pillanatra dÁszlet lesz,
szcenogrÀfiai elem a P¢nz ¢s Tûke cÁmü nemzetk´zi szuperprodukciÂ pesti felvonÀsÀban.
A mÀsik k¢rd¢s az utcaszint megoldÀsainak
gyatrasÀga, minden adÂdÂ lehetûs¢g kihagyÀsa. Nincs rÀ magyarÀzat, mi¢rt ilyen ¢lettelenek az itt elhelyezett boltok, mi¢rt olyan
snasszak ¢s csÃnyÀk a felirataik. Mit keres a
New York brÂkerc¢g zÀrt ¢s cseppet sem barÀtsÀgos ajtaja az utcaszinten, s mi¢rt szorult
a Canon vÀrhatÂan n¢pszerübb boltja a megk´zelÁthetetlen elsû emeletre? Mi¢rt nem siker¡lt az ¢p¡letet valamik¢nt ´sszenyitni az
aluljÀrÂval, ami v¢gre megmentette volna az
utÂbbit, ¢s m¢lyen belesodorta volna a vÀros
szerkezet¢be az elûbbit.
Azt pedig mÀr meg sem k¢rdezem, hogy
mit keres a BurgerKing egy ilyen exkluzÁv
¢p¡letben ä magam is tudom a vÀlaszt.
Ugyanazt, amit az Aranyk¢z utcÀban, a NyugatinÀl vagy az Oktogonon. A junk-food zabÀldÀk Pesten mÀst jelentenek. çtlagos nyugati vÀrosokhoz k¢pest elk¢pzelhetetlen¡l
elegÀns belsû tereik, a remek ¢s ¢rt¢kes helyeken l¢vû boltok pontosan azt mutatjÀk,
hogy mit jelent a perif¢riÀn ¢lni. De errûl
mÀr nem az ¢pÁt¢szet tehet.
Gy´rgy P¢ter

