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CsukÀs IstvÀn

     MI AKADçLYOZ,     
HOGY EZT A VERSET MEGíRJAM?

Mi akadÀlyoz, hogy ezt a verset megÁrjam?
A kutya, a postÀs, a nap, az Àrny¢k, egy l¢gy.
MÀr emelem a tollat, homlokom csupa redû,
fesz¡l bennem az ihlet, mint az ürhajÂban
a sürÁtett levegû, mÀr emelkedek a sz¢krûl,
mikor besz´kik a kutyÀm a nyitva hagyott ajtÂn,
szeme csillog, foga villog, pofÀjÀn bohÂcvigyor,
pacsit ad, szalutÀl, cipûmre fekve szuszog,
visszahuppanok a sz¢kre, megsimogatom, elalszik,
vagy csak Ãgy csinÀl, mert ¡v´ltve kirohan:
cs´nget a postÀs, rohanok ¢n is, Àtveszem,
amit naponta zÃdÁt rÀm a vilÀg, meghÁvÂt,
id¢z¢st, gyÀszhÁrt, ´r´mhÁrt, szavazÂc¢dulÀt,
megk´sz´n´m, a papÁrkosÀrba dobom, kizÀrom
a kutyÀval egy¡tt, v¢gre cs´nd van, j´het a vers,
most meg a nap s¡t be az ablakomon, k´zben
egy m¢tert fordult a F´ld, suhantam vele ¢n is,
bÀr nincs szÀrnyam, tudn¢k rÂla, csillog a papÁr,
antarktiszi hÂmezû, majd Àrny¢k feketedik,
tintafolt, butÀn bÀmulom a tollam, esû lesz,
egy l¢gy s¡vÁt be, bizseregve meg¡l az asztalon,
aprÂt sÂhajtva feladom az eg¢szet, s Ágy szÂlok:
lehet, hogy Isten k¡ld´tt, ¢ppen ez¢rt ne f¢lj,
nem csaplak agyon, legalÀbb te rep¡lj!

A LçBAM IS K¹LTý,
A HASAM IS K¹LTý?

A lÀbam is k´ltû, a hasam is k´ltû?
Amit felveszek, a cipû is? °s a nadrÀg,
¢s a kalap? A fogason a fel´ltû, az is k´ltû?
MagÀtÂl Ár a golyÂstoll, az ÁrÂg¢p a tokjÀban
verset zongorÀzik, ablak muzsikÀl, a huzat
szaggatottan huhog, a sz¢k lÀba jambusokban
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biceg, a telefon t¡cs´kk¢nt ciripel, a hûm¢rû
n¢mÀn f´lakasztja magÀt, az is k´ltû,
a hamutartÂ borongva gyÀszol, a f¢sü r´h´g.
Hol v¢gzûd´k ¢n ¢s hol kezdûdik a vilÀg?

LEHUNYOM A SZEMEM: çLMODOK

Lehunyom a szemem: Àlmodok,
kinyitom a szemem: ¢bren vagyok.
Derüsen utÀnozom az eget: nappal
¢s ¢jszaka, aztÀn szorongva valami
mÀst: ¢l¡nk, meghalunk; egy rugÂra
jÀrok a vilÀggal, csak ¢n n¢ha elt¢vesztem.

çgh IstvÀn

V¹R¹SMARTY-APOKRIF

J´jj fel¢m bor, mintha lyÀnyk¢nt
  szÀllanÀl,
magasodbÂl borÁtÂd bo-
  rÁtsd reÀm.
SÀrga az, mint t¢li alkony,
  sz¢lv´r´s,
k´dben ül´k ¢gi parton,
  vÁz elûtt.

Hallgatom az ¢rkez¢sed,
  csobbanÀs,
cuppanÀs ¢s csÂkba hajlÂ
  ÀmulÀs,
korty, amit most m¢lybûl v¢lek,
  aroma,
eg¢sz testem r¢gis¢ges
  amfora.
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De elûbb m¢g hÃzni k¢ne,
  mint ahogy
erre vÀrtam ´tven ¢ve,
  gyalogos,
kinek csiger, s mÀs ily fertû
  csak jutott,
b¡zlû bendû, nyekergû has
  el¢g sok.

Nem voltam ¢n hazafias
  italos,
csak olyan, mint vizesÀrok-
  ban halott,
kinek ahogy mult a lelke,
  ¢nekelt,
nem figyelt a k¢sz ¡temre,
  s elpihent.

J¢g a szÀjÀn, most a szÀmon
  szoknyasz¢l,
SomlÂ-szûtte, Tokaj-k¡ldte
  sÀrfeh¢r.
°ljen minden bÀjos asszony!
  elmulok,
markomban pohÀrcs´cs¡kkel
  Àlmodok.

ARANY JçNOS-APOKRIF

LomhÀbbak az ¢vek,
ÂrÀi meg¢rtek,
 s hulltanak el
oly sok csupa-¢nek
´nkÁnja-dics¢ret
 müveivel.

TorlÂdik a zajlÂ
j¢g, ver az ajtÂ
 szÀrnyahegye,
s bent k¢jben aranylÂ
dunyhÀba dagasztott
 ¢jfekete.
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T¢l kompjai Àllnak,
szÀllhatsz a DunÀnak
 Àrja felett,
fagyban k¡l´n arcod
kell visszapofoznod,
 hogy te lehess.

Marcel Proust

HöSV°TI SZºNIDý
LÂrÀnt Zsuzsa fordÁtÀsa

T´kfilkÂk a reg¢nyÁrÂk, akik napokban ¢s ¢vekben szÀmolnak. Egy faliÂrÀnak talÀn
egyformÀk a napok, de az embernek nem. Vannak meredek ¢s nyomasztÂ napok,
amelyeket a v¢gtelens¢gig tart megmÀszni, ¢s lankÀs napok, melyeken dalolva szÀ-
guldhatsz lefel¢, amilyen sebesen csak bÁrsz. Hogy bejÀrjÀk a napokat, fûk¢pp a kiss¢
ideges term¢szetü emberek, k¢pesek k¢ny¡k-kedv¡k szerint t´bbf¢le àsebess¢gbeÊ
kapcsolni, akÀr az automobilok.

Vannak aztÀn oda nem illû, k´zbe¢kelt napok, amelyek egy mÀsik ¢vszakbÂl ¢rkez-
nek, mÀs ¢ghajlat alÂl. PÀrizsban vagy, t¢l van, s m¢gis, mÀr f¢lÀlomban ¢rzed, hogy
tavaszi, szicÁliai reggel virrad rÀd. Az elg´rd¡lû villamos elsû zajÀbÂl megtudod, hogy
nem esûben Àzik-fÀzik, hanem k¢k ¢g fel¢ tart; a k¡l´nb´zû hangszerekre fort¢lyosan
megÁrt ezernyi n¢pi t¢ma, az ¡stfoltozÂ k¡rtj¢tûl a kecskepÀsztor sÁpjÀig a reggeli dal-
lam megannyi k´nnyed szÂlama olyan, akÀr egy àºnnepi nyitÀnyÊ. °s az elsû napsu-
gÀr ¢rint¢s¢re dalra fakadunk, akÀrcsak Memnon szobra. Sût m¢g csak idûvÀltozÀsra
sincs sz¡ks¢g, hogy ¢rz¢kenys¢g¡nk, belsû zeneis¢g¡nk hangszÁne hirtelen megvÀl-
tozz¢k. AkÀrha tudÂs k¢sz¡l¢kekkel id¢zn¢nk elû tetsz¢s szerint a term¢szetben ritkÀn
¢s szabÀlytalanul elûfordulÂ jelens¢geket ä a nevek is, az orszÀg- ¢s vÀrosnevek k´d´t,
naps¡t¢st, felhûs ¢gboltot varÀzsolnak el¢nk.

Gyakran megesik, hogy a t´bbihez lÀtszÂlag hasonlÂ napok eg¢sz sorozata oly tisz-
tÀn vÀlik el egymÀstÂl, mint egy dallammotÁvum egy merûben mÀs dallammotÁvumtÂl.
Esem¢nyeket elmes¢lni olyan, mint pusztÀn sz´vegk´nyv alapjÀn ismertetni egy ope-
rÀt; Àm ha reg¢nyt Árn¢k, arra t´rekedn¢k, hogy megk¡l´nb´ztessem az egymÀst k´-
vetû napok zen¢j¢t.

Eml¢kszem, gyermekkoromban apÀm egyszer elhatÀrozta, hogy a hÃsv¢ti sz¡nidût
Firenz¢ben t´ltj¡k. Nagy dolog a n¢v, eg¢szen mÀs, mint a szÂ. °let¡nk sorÀn a nevek
aprÀnk¢nt szavakkÀ vÀltoznak; felfedezz¡k, hogy egy Quimperl¢ ¢s egy Vannes nevü
vÀros vagy egy Joinville ¢s egy Vallombreuse nevü Ãr k´zt talÀn nem is akkora a k¡-
l´nbs¢g, mint a nev¡k k´zt. Csakhogy a nevek eleinte makacsul t¢vÃtra vezetnek; a
szavak aprÂ, vilÀgos ¢s megszokott k¢peket mutatnak a dolgokrÂl, mint amilyenek az
iskola falÀn f¡ggnek, hogy megvilÀgÁtsÀk, mi a gyalupad, a juh, a kalap, s e dolgok
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mindegyike fajtÀjÀnak ´sszes egyed¢t hivatott ÀbrÀzolni. A n¢v azonban azt hiteti el
vel¡nk, hogy a vÀros, amelyet jel´l, tulajdonk¢ppen szem¢ly, s hogy minden mÀs vÀ-
rostÂl szakad¢k vÀlasztja el.

A k¢p, melyet a n¢v egy vÀrosrÂl ad, sz¡ks¢gk¢ppen leegyszerüsÁtett. A n¢vnek nem
tÃl nagy a terjedelme; nem tudunk nagy teret ¢s idût beleszorÁtani; talÀn csak egyetlen
müeml¢ket, amelyet mindig ugyanabban az ÂrÀban lÀtunk; legalÀbbis az ¢n Firenze-
k¢pem k¢t mezûre oszlott, mint Ghirlandaio festm¢nyei, melyek egyazon szem¢lyt
mutatnak a cselekm¢ny k¢t pillanatÀban; az egyiken boltozatos mennyezet alatt n¢z-
tem az egymÀsra r¢tegzett, ferd¢n zÀporozÂ napsugarak f¡gg´ny¢n Àt a Santa Maria
del Fiore festm¢nyeit; a mÀsikon, hogy eb¢dre visszat¢rjek, Àthaladtam a feh¢r ¢s sÀr-
ga nÀrciszokkal ¢s k´k´rcsinekkel borÁtott Ponte VecchiÂn.

A k¢p, melyet a vÀrosok nev¡ktûl kapnak, leginkÀbb m¢gis magÀbÂl a n¢vbûl, ´n-
n´n ragyogÂ vagy komor hangzÀsÀbÂl ered; ¢s eg¢szen abban f¡rdik, mint azokon az
egyszÁnü k¢k vagy piros plakÀtokon, ahol a bÀrkÀk, a templom, az Ãt, a jÀrÂkelûk egy-
formÀn k¢kek vagy pirosak, mintha Vitr¢ ¢kezete s´t¢t Àrny¢kot vetne legaprÂbb hÀ-
zaira; ekk¢pp nekem Firenze hÀzai mintha illatfelhûben f¡r´dn¢nek, mint a virÀg-
kelyhek, talÀn a Santa Maria del Fiore miatt. Ha jobban megfigyeltem volna, min is
tünûd´m, rÀj´hettem volna, hogy valahÀnyszor arra gondolok, àFirenz¢be megyekÊ,
àFirenz¢ben vagyokÊ, korÀntsem egy vÀrost lÀttam, hanem olyan valamit, ami teljesen
elt¢rt mindattÂl, amit ismertem, olyat, mint amit valamely ismeretlen csoda, egy ta-
vaszi reggel jelentene azoknak az embereknek, akiknek eg¢sz ¢lete t¢li alkonyatban
telik.

A tehets¢gnek k¢ts¢gkÁv¡l feladata, hogy visszaadja azon ¢rzelmeknek a valÂsÀgos
¢s term¢szetes szÁnezet¢t, amelyeket az irodalom hagyomÀnyos pompÀba burkol; ezt
csodÀlom legjobban Paul Claudel Az Angyali ºdv´zlet¢ben is ä hiszen itt a pÀsztorok
karÀcsonyeste azoknak sem azt mondjÀk, hogy àKarÀcsony, Áme itt a MegvÀltÂÊ, akik
lÀzba j´nnek a ragyogÂ homlokzatok elûtt, mert ¢rtûn ¢lvezik a n¢gylevelü lÂhere fi-
nomsÀgÀt ä, hanem ezt: àhÂhahÂ, brr, de hideg vanÊ; ¢s Violaine Ágy szÂl, miutÀn
feltÀmasztotta a gyermeket: àMi baj, gy´ny´rüm, mi baj, kincsem?Ê JÂcskÀn talÀln¢k
ilyen p¢ldÀkat a nagy k´ltû, Francis Jammes csodÀs ¢letmüv¢ben is. MÀs esetekben
azonban, ¢pp ellenkezûleg, az irodalom k´teless¢ge lehet, hogy pontosabb kifejez¢ssel
helyettesÁtse azokat a homÀlyos megnyilvÀnulÀsokat, melyekkel Àtadjuk magunkat a
rajtunk eluralkodÂ ¢rzelmeknek, an¢lk¡l hogy ÀtlÀtnÀnk rajtuk. A jÂlesû vÀrakozÀst,
hogy Firenz¢ben leszek, mind´ssze azzal fejeztem ki, hogy tÁzszer is abbahagytam a
reggeli mosdÀst, ¢s pÀros lÀbbal sz´kellve torkomszakadtÀbÂl harsogtam a Gyûzelem
atyjÀt; de ez a vÀrakozÀs azoknak a hÁvûknek a vÀrakozÀsÀra eml¢keztetett, akik Ãgy
¢rzik, hogy mÀsnap a paradicsomba jutnak.

ögy tünt, Ãjrakezdûdik a t¢l; apÀm azt mondta, az idû aligha lesz kedvezû az in-
dulÀshoz. MÀs ¢vekben ilyenkor ¢rkezt¡nk meg egy Beauce-vid¢ki kisvÀrosba, hogy
k¢klû ibolyÀkra ¢s Ãjra begyÃjtott kandallÂkra bukkanjunk. Ebben az ¢vben viszont
a firenzei sz¡nidû vÀgya elt´r´lte a Chartres melletti sz¡nidûk eml¢k¢t. A vÀrakozÀs
¢let¡nk minden pillanatÀban sokkal merevebben k´tûdik vÀgyainkhoz, mint ahhoz,
amit a valÂsÀgban lÀtunk. Ha elemezn¢nk azokat az ¢rz¢ki benyomÀsokat, amelyek
egy forrÂ jÃniusi napon az eb¢delni hazat¢rû ember tekintet¢t ¢s szaglÀsÀt bet´ltik,
sokkal kev¢sb¢ talÀlnÀnk meg benn¡k az utcÀk porÀt, ahol kereszt¡lvÀg, ¢s a boltok
vakÁtÂ c¢g¢reit, melyek elûtt elhalad, mint azokat az illatokat, amelyekre r´videsen
rÀtalÀl ä a cseresznye- ¢s sÀrgabarackkompÂtos tÀl, az almabor, a grÂji sajt illatÀt ä,
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melyek m¢g mind bizonytalanul lebegnek az eb¢dlû olajos, lakkozott, Àttetszû ¢s friss
f¢lhomÀlyÀban, ¢s pompÀsan csÁkozzÀk ¢s sz´vik Àt erekkel, mint egy achÀtkû belsej¢t,
mÁg az ¡veghasÀb k¢startÂ szivÀrvÀnyszÁn t´red¢kekben jÀtszik, vagy itt-ott pÀvasze-
meket vet. HasonlÂk¢ppen lÀttam magam elûtt Firenz¢t ¢s a naps¡t´tte Ponte
VecchiÂn Àrult rengeteg virÀgot, mialatt a januÀrit is megsz¢gyenÁtû hidegben Àtkel-
tem a Boulevard des Italiens-en, ahol a gesztenyefÀk, melyeknek a rossz idû nem szeg-
te kedv¢t, a jegesen nyirkos levegû ´lel¢s¢ben, mint a pontos vend¢gek, mÀr est¢lyi
dÁszben kezdtek bontakozni, ¢s fagyott t´mbj¡kbûl kiv¢sni azt az ellenÀllhatatlan z´l-
det, amit a hideg pusztÁtÂ hatalma csupÀn gÀtolni tudott, de megf¢kezni mÀr nem.

Hazat¢rve Firenz¢rûl szÂlÂ munkÀkat olvasgattam, amelyek m¢g nem Henri Gh¢-
on ¢s Val¢ry Larbaud korszakÀbÂl szÀrmaztak, az N. R. F. n¢hÀny ¢vig a j´vû m¢ly¢n
szunnyadt m¢g. De a k´nyvek ekkor nem kavartak fel Ãgy, mint az Ãtik´nyvek, ¢s az
Ãtik´nyvek sem annyira, mint a vasÃti menetrendek. Zavarom valÂjÀban abbÂl fakadt,
hogy azt gondoltam, a k´zeli, de megk´zelÁthetetlen Firenz¢t, melyet magam elûtt
lÀtok, ker¡lû Ãton el¢rhetem k¢pzeletemben egy kanyarral, ha a àf´ld szavÀtÊ k´ve-
tem. Nem tudtam f¢kezni ´r´m´m, amikor apÀm, roppantul sajnÀlkozva a hideg mi-
att, nekilÀtott, hogy kivÀlassza a legjobb vonatot, ¢s mikor felfogtam, hogy ha eb¢d
utÀn Àthaladunk majd a f¡st´s barlangon, a pÀlyaudvar ¡vegezett laboratÂriumÀn, s
felkapaszkodunk a varÀzserejü vasÃti kocsiba, amely arra vÀllalkozott, hogy v¢ghez-
viszi k´r´tt¡nk az ÀtvÀltozÀst, mÀsnap mÀr a fiesolei dombok lÀbÀnÀl, a liliomok vÀ-
rosÀban ¢bredhet¡nk: àMindent ́ sszev¢ve, tette hozzÀ apÀm, mÀr 29-¢n, sût akÀr hÃs-
v¢t reggel¢n Firenz¢ben lehettekÊ, s ekk¢pp ezt a Firenz¢t nemcsak az elvont T¢rbûl
szabadÁtotta ki, hanem abbÂl a k¢pzeletbeli idûbûl is, ahol nemcsak egyetlen nyaralÀst
helyez¡nk el, hanem egyidejüleg mÀsokat is, hogy ¢letem egy k¡l´nleges (h¢tfûvel
kezdûdû) het¢be iktassam a vÀrost, amikor a mosÂnûnek tisztÀn vissza kell hoznia tin-
tapecs¢tes feh¢r mell¢nyemet, egy k´z´ns¢ges, m¢gis valÂdi h¢ten, amely nem türi a
f´l´sleges ism¢tl¢st. °s meg¢reztem, hogy a legizgatÂbb m¢rtan szerint most mÀr sajÀt
¢letem sÁkjÀra kell vetÁtenem a virÀgok vÀrosÀnak dÂmjait ¢s tornyait.

UjjongÀsom akkor tetûz´tt, amikor meghallottam apÀm hangjÀt: àEst¢nk¢nt bizo-
nyÀra hideg lesz m¢g az Arno partjÀn, jÂl teszed, ha bepakolod a t¢li fel´ltûdet ¢s a
vastag zakÂdat.Ê

Mert csak akkor ¢reztem Àt, hogy ¢n magam vagyok az, aki hÃsv¢t elûest¢j¢n abban
a vÀrosban s¢tÀlgatok majd, ahovÀ eddig csak a reneszÀnsz alakjait k¢pzeltem, hogy
¢n fogok bel¢pni a templomokba, ¢s ha feltÀrul a Fra AngelicÂk gazdagsÀga, a sugÀrzÂ
d¢lutÀn szinte vel¡nk l¢pi Àt a k¡sz´b´t, mintha az¢rt j´nne, hogy Àrny¢kba ¢s hü-
v´sbe borÁtsa Fra Angelico k¢k eg¢t. Akkor ¢reztem, amit addig lehetetlennek tartot-
tam, vagyis azt, hogy valÂban behatolok Firenze nev¢be; egy v¢gsû ¢s erûmet megha-
ladÂ tornamutatvÀnnyal levetettem magamrÂl, mint felesleges burkot, szobÀm leve-
gûj¢t, amely t´bb¢ mÀr nem volt az ¢n szobÀm, fokozatosan firenzei levegûvel cser¢l-
tem fel, avval a megnevezhetetlen ¢s k¡l´nleges levegûvel, amit ÀlmÀban szÁv be az
ember, ¢s melyet Firenze nev¢be zÀrtam; ¢reztem, abban a csodÀban van r¢szem, hogy
testtelenn¢ vÀlok; ehhez jÀrult m¢g az a rosszull¢t, amit kezdûdû torokfÀjÀskor ¢rz¡nk;
este lÀzasan fek¡dtem le, az orvos megtiltotta, hogy elutazzam, ¢s terveim semmiv¢
foszlottak.

Az¢rt m¢gsem teljesen; mert a k´vetkezû ¢vi b´jtben napjaim ¢ppen ezeknek a ter-
veknek az eml¢k¢hez kapcsolÂdtak, ez vonta ûket harmÂniÀba. Amikor egy nap azt
hallottam, hogy egy h´lgy Ágy szÂl: àElû kell vennem a bundÀimat; ez az idû igazÀn
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nem felel meg az ¢vszaknak, az ember nem is hinn¢, hogy ilyen k´zel a hÃsv¢t; Ãgy
lÀtszik, visszat¢r a t¢lÊ, ezek a szavak hirtelen tavaszias ¢rz¢ssel Àrasztottak el, Ãjra elû-
tünt az a dallam, amely az elûzû ¢vben elbüv´lte ugyanezeket a heteket, amikre ezek
a mostaniak mintha eml¢keztettek volna; ha ennek zenei megfelelûj¢t keresn¢m, azt
mondanÀm, megvolt benne D'Indy FervaaljÀbÂl a lÀbadozÀs ¢s a rÂzsÀk t¢mÀjÀnak
gy´ng¢d, balzsamos, t´r¢keny finomsÀga. ä A nevekbe vetÁtett Àlmok ¢rintetlenek ma-
radnak, mÁg l¢gmentesen zÀrva ûrizz¡k a neveket, ameddig nem utazunk; de mihelyst
felnyitjuk ûket, hacsak r¢snyire is, mihelyst meg¢rkez¡nk a vÀrosba, az elsû elhaladÂ
villamos elszÀguld, ¢s eml¢ke ´r´kre elvÀlaszthatatlan marad a Santa Maria Novella
homlokzatÀtÂl.

Elûzû ¢vben az volt a gyanÃm, hogy hÃsv¢t napja nem k¡l´nb´zik a t´bbitûl, nem
is tudja, hogy hÃsv¢tnak hÁvjÀk, ¢s a fÃjdogÀlÂ sz¢lben felismerni v¢ltem a hajdani
napok mÀr korÀbbrÂl ismerûs ¢dess¢g¢t, vÀltozatlan anyagÀt, megszokott nedvess¢-
g¢t, tudatlan cseppfolyÂssÀgÀt. De nem tudtam meggÀtolni, hogy hÃsv¢t hete az elûzû
¢vben fogant terv eml¢k¢tûl ne szÁvjon magÀba valami firenzei jelleget, ¢s Firenze va-
lami hÃsv¢tit. HÃsv¢t hete m¢g tÀvol volt, de az elûttem elter¡lû napok sorÀbÂl a szent
napok vilÀgosabban emelkedtek ki, mintha egy napsugÀr vet¡lne rÀjuk, akÀr egy tÀ-
voli falu hÀzai, melyeket az¢rt pillantunk meg, mert a f¢ny-Àrny¢k t¡kr´zûd¢se ki-
emeli ûket; a nap minden f¢ny¢t magukban ûrzik. Mint egy breton falu, mely idûnk¢nt
kikapaszkodik az ût elnyelû szakad¢kbÂl, Firenze ÃjjÀsz¡letett szÀmomra. Mindenki
sajnÀlkozott a rossz idû, a hideg miatt, de nekem a lÀbadozÀs bÀgyadtsÀgÀban hunyo-
rognom ¢s mosolyognom kellett, mert Fiesole mezûin minden bizonnyal Àradt a nap-
s¡t¢s. Nemcsak a harangok ¢rkeztek RÂmÀbÂl, maga ItÀlia j´tt el. Hüs¢ges kezembûl
nem hiÀnyzott a virÀg, hogy megtiszteljem a meg nem tett utazÀs ¢vfordulÂjÀt. Mert
miÂta Ãjra hidegre vÀltott az idû a boulevard geszteny¢i ¢s platÀnfÀi k´r¡l, a levegû
jeges f¡rdûj¢ben, mint egy tiszta vÁzzel telt kehelyben, kinyÁltak a Ponte Vecchio feh¢r
¢s sÀrga nÀrciszai, jÀcintjai ¢s k´k´rcsinjei.

1913

Szentkuthy MiklÂs

  CSODA °S JçT°KOSSçG  
AZ ANGOL IRODALOMBAN

Van egy r¢gi k´nyv, Chesterton Árta: WHAT'S WRONG WITH THE WORLD ä magyarra
sz¢pen ¢s finoman Ágy fordÁtanÀm: MITýL BºD¹S A VILçG? Ezt abban az idûben Árta,
mikor m¢g olyan csodÀi ¢s jÀt¢kai voltak EurÂpÀnak, mint hogy legyen-e vÀlasztÂjo-
guk a nûknek vagy sem, ¢s ezzel kapcsolatban a nû hivatÀsÀt a sajÀt otthonÀban olyan
ragyogÂ paradicsommadÀr-szÁnekkel festi le, hogy ezt mÀr nemcsak a nûkre, hanem
minden k´ltûre kell ¢rten¡nk. K´lt¢szetnek, angol k´lt¢szetnek ¢s jÀt¢kkal-csodÀkkal
Àtitatott k´lt¢szetnek ilyen pompÀs meghatÀrozÀsÀt aligha olvashatjuk mÀsutt. Hall-
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gassuk csak meg: àVÁgan dadogni az emberek ¢s angyalok nyelv¢n, belepancsolni a f¢lelmetes
tudomÀnyokba, szemf¢nyvesztûn kÂklerkedni piramisokkal ¢s oszlopokkal, Ãgy rugdosni a min-
dens¢g plan¢tÀit, mint a labdÀt: ez az az ûsi vakmerûs¢g ¢s f´l¢nyes k´z´ny, amelyet az emberi
l¢leknek, akÀrcsak egy zsonglûrnek a narancshajigÀlÀs tudomÀnyÀt mind´r´kre meg kell tarta-
nia. Ez az a tÀncolÂ bolond¢ria, amit egy¢bk¢nt eg¢szs¢gnek nevez¡nk.Ê

AranyszÀjÃ Szent JÀnosok vagy m¢zes ajkÃ egyhÀzdoktorok nem voltak aranyosab-
bak ¢s m¢zesebbek, mint Chesterton itt a k´lt¢szet l¢nyeg¢t illetûen. A k´ltû (mint a
l¢lek ÀltalÀban) szabad. Igen! Nem az ember van a szombat¢rt, hanem a szombat az
ember¢rt ä a Biblia Ágy hatÀrozza meg a k´lt¢szet szent ¢s l¢tfenntartÂ belsû anarchi-
ÀjÀt. Ha jÀmbor kispolgÀrokkal n¢zek ä ahogy ûk szoktÀk mondani: àolyan futuristaÊ
ä k¢peket, amelyeken a levelek k¢kek, a gitÀr nyakÀt nem lehet megk¡l´nb´ztetni
V¢nusz ikrÀjÀtÂl, ¢s ûk k¢rdûn n¢znek rÀm: àhÀt ennek mi az ¢rtelme?Ê, ezt szoktam
vÀlaszolni: a szabadsÀg az ¢rtelme. Azt csinÀlom a vilÀgbÂl, amit akarok, ¢n vagyok az
Ãr a csÀrdÀban, nem a flaskÂ. Ha ¢n akarom, a jegenyefÀbÂl perec lesz ¢s a lÀbt´rlûbûl
arkangyal. Kinek mi k´ze hozzÀ? Szabad vagyok, jÀtszani akarok, minden ´szt´n´m
erre hajt. Ki nem festett cilindert m¢g halÀlfejre? Ki nem rajzolt bajuszt a fogkr¢m-
reklÀmok isteni mosolyÃ h´lgyeire? Ott kezdûd´tt a k´lt¢szet: csak nem tisztelni a tÀr-
gyakat, t¢nyeket, embereket, csinÀljunk vel¡k, amit akarunk.

Az otthont, a gyermeket, a nût ¢ppen ez¢rt szereti Chesterton ¢s ÀltalÀban az angol,
mert ezek a felelûtlen¡l bolondozÂ szabadsÀg, tehÀt a teliv¢r k´lt¢szet melegÀgyai. °r-
dekes ez, nem? A children's corner, a gyerekkuckÂ idilli melege ¢s James Joyce ûr¡lt
halandzsÀi ¢pp ez¢rt ikertestv¢rek lesznek: ¢des otthon ¢s Olympusokat le ài-ÀÊ-zÂ
anarchia egy tûrûl hajtanak, ¢s soha ellent¢tbe nem ker¡lhetnek. De pukkadÀsig tob-
zÂdÂ szabadsÀg´szt´n¡nk´n kÁv¡l (melynek szem¢ben semmi nagyk¢püs¢g se szent,
de minden gyermekies ¢s szer¢ny dolog szent a vilÀgon), van mÀs oka is az angol jÀ-
t¢kos irodalom ÂriÀsi virÀgerdej¢nek. Az angol ugyanis gyanakvÂ, kiÀbrÀndult ¢s k¢-
telkedû, tudja jÂl, hogy ez a vilÀg (hogy ism¢t a Chesterton-cÁmet fogjam f¡l´n) vala-
honnan elfojthatatlanul b¡d´s: oka, c¢lja valÂszÁnüleg soha fel nem ismerhetû. Vagyis
akkor a bolond az okos, mert û legalÀbb olyan, mint a vilÀg, ¢s fordÁtva; az okos ä vagy
inkÀbb Àlokos ä nagyon rossz sziluettet vÀg magÀnak ebben a farsangolÂ, holdkÂros
menhÀzban, nem idevalÂ, hiszen Ãgy lÀtszik, az istenek, a bogarak, a t´rt¢nelmek ¢s a
felhûk nem okosak, tehÀt? àOkos Ãr, pÀ-pÀ, jÂ ¢jtszakÀt.Ê

A modern angol irodalom nagy l¢lektani reg¢nyei egyÀltalÀn nem klinikai elemz¢-
sekbûl, keserves ¢s beteg ´nt¢pelûd¢sbûl sz¡lettek. Trag¢dia, nyomor¢ksÀg, tudo-
mÀny ¢rtelmetlen forrÀsait elker¡lik (azt se tudtÀk, hogy vannak): a l¢lek szÀmukra
nem erk´lcs ¢s nemis¢g, ´szt´n ¢s k¢nyszer, ´ntudat ¢s tudatalatti borzalmas jelentû-
s¢gü harcÀnak ¡nnep¢lyes szÁnpada. EgyÀltalÀban minden àm¢lyl¢lektanraÊ Ãgy n¢z-
nek, mint a bÀbÀk ¢s az Ãgynevezett tudÂsok babonÀira: ahol azok àkomplexekÊ-rûl
besz¢lnek, ûk viccet lÀtnak, ahol a àm¢ly-¢nÊ vagy a àf¢l-¢nÊ bonyolultsÀgai ÀgÀlnak,
ûk egy v´r´s szemü mÂkust lÀtnak, amint egy bogÀncsgombÂcot dug az angol kirÀly
f¡l¢be. Milyen ¢rdekes tanulmÀnyt lehetne Árni arrÂl, hogy milyen Ãton ¢s indÁt¢kok-
bÂl jutott el a l¢lek titkaihoz p¢ldÀul az ´reg Freud doktor ¢s vele szemben az angol
reg¢nybohÂcok ¢s versakrobatÀk kacagÂ serege.

Lehetetlen ¢szre nem venni, hogy az angolok egyik nemzeti müfaja, a detektÁvre-
g¢ny is a jÀt¢kos-fantasztikus vilÀg r¢sze. A k´ltût halÀl, szerelem, p¢nz, igazsÀg dolgai
izgatjÀk, de a germÀnoknÀl ebbûl szakÀll nû, vallÀs lesz, neh¢zkes rÀgÂdÀs. Itt ez is
csillogÂ t¡nd¢rkert: miszt¢rium ¢s humor ¢s k´rÃti szenzÀciÂ.
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°ppen ez¢rt talÀn a legszebb jÀt¢kos reg¢ny Chesterton¢: DON QUIJOTE VISSZAT°R.
Mi¢rt? Mert ez az eg¢sz k´lt¢szet, minden szerelem ¢s minden politika, minden vi-
rÀgzÂ csillag ¢s minden bÀjos ûr¡lt szabadsÀgÀnak ¢s jogainak hitv¢delme. Egy tudÂs
vagy pr¢dikÀlÂ v¢delem nem ¢rne semmit: hatÀsos ¢rv nincs semmi ¢rdek¢ben, mÀs
van, tudniillik ragadÂs kacagÀs. Chesterton maga is olyan volt, mint egy csodal¢ny a
t¡nd¢rek jÀt¢kboltjÀbÂl: tÁzhektÂs s´r´shordÂ, a hangja meg mint a hamis t¡cs´kci-
ripel¢s.

Ebben a reg¢ny¢ben mit ciripel a gumidisznÂ? Egy elûkelû tÀrsasÀg mükedvelû szÁ-
nielûadÀst rendez, melynek fûszerep¢be (OroszlÀnszÁvü RichÀrd) az utolsÂ percben a
kast¢ly cs´ndes h¡ly¢je, egy vilÀgtÂl elrugaszkodott k´nyvmoly ugrik be. Mi t´rt¢nik?
Szerep¢t vÀratlanul jobban jÀtssza, mint akÀrmelyik dollÀrsztÀr ä ami azonban itt nem
is annyira ¢rdekes. A nagy mÂka a darab utÀn kezdûdik. A bolond papiruszkukac
ugyanis egyÀltalÀn nem veti le t´bb¢ maskarÀjÀt. Nem û! Sût a mai ruhÀkat nevezi
maskarÀknak, nagy fenekü àtudomÀnyunkkalÊ azt teszi, amit valÂban meg¢rdemel,
¢s amit egy okos cirkuszpÀviÀn is csinÀlna: nagyot ¡t erre a buta dobra egy fakanÀllal:
ez kell neki! A tÀrsadalomtudÂsok, l¢lekrÀgÂ pszicholÂgus hernyÂk, nagyszÀjÃ n¢p-
bolondÁtÂk, parÂkÀs lordok ¢s a szerelem z´ldf¡lü (mert erûtlen) elemzûi sem jÀrnak
Àm jobban: ez a hÂrihorgas, ÀlarcosbÀlbÂl itt ragadt bolond a k´lt¢szet archimedesi
pontjÀrÂl kifordÁtja az akkori AngliÀt ¢s az eg¢sz vilÀgot k´ltûietlen ¢s ¢ppen ez¢rt
hazug sarkaibÂl. °rdekes, a k´lt¢szet azonban itt nem hiszt¢riÀs k´dfalÀs, nem a àkan-
csal egekÊ vilÀga ä ellenkezûleg: Ázes, mint a vajas keny¢r, egyszerü, mint egy b´gre vÁz.
A t¡nd¢rek, az igaziak, jobban szeretik a lekvÀrt, mint a szivÀrvÀnyfelfÃjtat!

Ez a csoda: a bolondok, a k´ltûk, a sz¢ps¢g eg¢szs¢ges anarchistÀi az egyszerüs¢get
tanÁtjÀk. A vilÀg szÀraz, jÂzan vakondjai bezzeg bonyolultak, mert elszakadtak az ¢let
eg¢szs¢ges ûsforrÀsÀtÂl: n¢ptûl, gyermektûl, kutyÀtÂl, ahol k¢pzelet van ¢s eg¢szs¢g,
kacagÀs ¢s szabadsÀg. Nem Ãgy van minden, ahogy lÀtszik! Egy homÀlyos zug m¢g
homÀlyosabb f¢lkegyelmüje nagyobb okossÀgot hozhat a vilÀgnak, mint a vilÀg leg-
b´lcsebb katedrÀja tÁzezer lÀbjegyzettel. °s: mÀr Shakespeare SZENTIVçN°JI çLOM-jÀ-
ban is a t¡nd¢rek szeretik legjobban a szeg¢nyeket ¢s egyszerü f´ldi halandÂkat. TitÀnia
¢s Oberon, a bukfencezû erdei nimfÀk, ha Ãgy tetszik: mindig àszociÀlisabbakÊ voltak,
mint a àn¢p-tanÊ huszon´t dioptriÀs, statisztikatÀblÀzatos hangyÀszai. A torzonborz
realista reg¢nyÁrÂk csak jajgattak, vagy ä ami rÀadÀsul aljas is ä (müv¢szileg) ¢lvezt¢k
a nyomor s´t¢t szÁneit.

Dickens? Chesterton? Shakespeare? Mosolyukkal segÁtettek rajtuk, ¢s k´zel hoztÀk
ûket hozzÀnk. J¢zus is szamÀron j´tt, a lovat nagyk¢pü csÀszÀroknak, lovagoknak ¢s
ÃtonÀllÂknak hagyta!

L¢lektan a divat? Ez kell szalonnak, szÁnhÀznak, ÀruhÀznak egyarÀnt? NohÀt akkor
àLudas Matyi megmagyarÀzzaÊ: a humoros Michael Arlen p¢ldÀul ñ, DRçGA POFçK
cÁmü tr¢fÀs elbesz¢l¢ssorozatÀban, ¢ppen meg zsonglûr, ¢s a tÂtÀgashoz is ¢rt, jobb
l¢lekismerû, mint akÀrmelyik elemz¢skÀtyÃba s¡ppedt eurÂpai koll¢gÀja. A napsugÀr
jobban megtalÀlja a sürü lombokon Àt az erdûm¢ly titkait, mint az ÀlomkÂros csigÀk
meg vaksi hernyÂk.

A bolondos-sz¢p k´lt¢szetben az is nagyszerü, hogy ́ nk¢ntelen¡l jÂ ¢s okos is. A t¡n-
d¢r ¢s a gyermek elcsodÀlkozik egy tejeskannÀn a sarokban, lÀngra gyÃl egy divatja-
mÃlt k¢tkerekü kocsi Àrny¢kÀn: csak az ¢rti meg a vilÀg nagy t´rv¢nyeit ¢s az egyszerü
emberek ́ r´k fens¢g¢t, aki ilyen szemmel lÀt. A k´lt¢szet nyomÀn fakad a jÂsÀg. Min-
dent ´sszev¢ve: a bÃs k¢pü lovag sz¢lmalomharcÀbÂl sz¡letik minden ¢rt¢k, nem a
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hivatÀsos ¢rt¢ktermelûk meddû szellemi tr´sztj¢bûl. A k´lt¢szet eg¢szs¢get ¢s boldog-
sÀgot jelent, sz´rnyü nagy Àllati potenciÀt arra, hogy egy pohÀr borban vagy a szeg¢ny
ember leves¢ben szeresse az Istent, ¢rtve Istenen azt, amit ¢ppen akar. JÀt¢k oldja meg
betegs¢g ¢s nyomor, b´lcselet ¢s nemis¢g tÃlsÀgosan felfÃjt probl¢mÀit. A szakszerüs¢g
Don Quijote vakmerû ¢s cs´k´ny´s hÂbortja n¢lk¡l hullaszagÃ mükedvel¢s marad.
Csak cigÀnykerekez¢s k´zben szabadulhatunk meg minden, de minden elûÁt¢lettûl,
vagyis amikor a dolgok maguk maradnak meg csupÀn, mert a bolond tÀncban lehul-
lanak ä ¢s csak ebben hullanak le! ä a merev dogmÀk pokolian felesleges Àlarcai. K´-
z¢pkor vagy Ãjkor? Isten vagy ´rd´g? KirÀly vagy kukta? Test vagy l¢lek? Szeg¢ny
vagy gazdag? HoldkÂros vagy kofa? Szabad szerelem vagy ´nkÁnzÀs? ä Ezek csak ne-
vek ¢s szerepek, egy a fontos: boldog vagy-e tûle, ¢s tudsz-e mÀst boldogÁtani vele?

Ha van k´nyv, amelynek elsû sora: àKezdetben vala az IgeÊ, Ãgy az angol jÀt¢kos re-
g¢nyrûl valÂ terefer¢nek Ágy kellene indulnia: àKezdetben vala a halandzsa.Ê Ez a ha-
landzsa pedig a àkacagÂ matematikusnakÊ (olyan, mint egy fogadÂ c¢g¢re!), Lewis Car-
rollnak az ALICE CSODAORSZçGBAN cÁmü k´nyve, erûs a meggyûzûd¢sem, hogy ma-
gyarul legalÀbb olyan mulatsÀgos, mint az eredetiben. Egy angol kislÀny Àlma a padon,
egy nyÀri d¢lutÀn: ez Shakespeare vilÀga, vagy ha tetszik a szÀzad eleji pesti MÃzeum-
kert vilÀga. A kis Alice ä hiszik, nem hiszik ä ûsanyja vagy elûk¢pe, de mindenesetre
legbelsûbb rokona az Emily Bront©- vagy Virginia Woolf-f¢le angol ÁrÂnûknek, sût
Woolf Orlando-figurÀja le nem tagadhatja, hogy Alice elsû unokatestv¢re.

Alice is meg ezek az angol k´ltûnûk is jÂzanok, mint egy darab bifsztek, ¢s holdkÂrosak,
mint maga a Hold. A kislÀny nem csodÀlkozik semmin, csak tr¢fÀsnak talÀl mindent.
Eg¢sz biztos, ha û lÀtnÀ meg az UtolsÂ ít¢let tÃlvilÀgi jelen¢seit, tapsikolva azt mon-
danÀ, hogy àfunny, ejnye, de jÂ hecc az eg¢sz!Ê. Milyen pÂrul jÀrt k¢pe van a vilÀg
minden romantikus lÁrÀjÀnak, a maga fens¢gesen türhetetlen m¢labÃjÀval, amellett,
ahogy Alice (bizonyÀra orra hegy¢re illesztett mutatÂujjal) elm¢lkedik azon, hogy mi
is t´rt¢nik a gyertyalÀnggal azutÀn, hogy elfÃjtÀk? Az eg¢sz àhalÀlc¢cÂÊ, minden filo-
zÂfia, a àprobl¢mÀzÂÊ tudomÀny itt is megkapja a fricskÀt, amit ¢rdemel: ezen jelenet
utÀn t´bb¢ nem imponÀlhat a t¢pelûdûk serege, legf´ljebb mint bohÂzati statisztÀk
szerepelhetnek.

Ha a MÃzsÀk egyszer unalmukban tartanÀnak egy irodalmi v¢gÁt¢letet, eg¢szen bi-
zonyos, hogy a FAUST nagy Walpurgis-¢jszakÀi megbuknÀnak a Tengeri Herkentyü
¢s a GriffmadÀr tengerparti tÀncprodukciÂi mellett. Min¢l kacagtatÂbb, annÀl m¢ly¢r-
telmübb, min¢l hebehurgyÀbb, annÀl filozofikusabb! Milyen eg¢szs¢ges ez a bolon-
dokkal bolondozÂ kis Àlomt¡nd¢r: milyen falusi jÂ Ázzel tudja odamondani, hogy àez
h¡lyes¢gÊ, àaz meg maflasÀgÊ, àez¢rt egy alapos pofon jÀrÊ. Gyakran meg csak az lehet a
v¢lem¢nye, hogy àhÀt az Àrgy¢lusÀt!Ê.

Milyen tÃlzott (¢s Ágy v¢gleg c¢ljavesztett) a modern l¢lektan (´nrÀgÂk ¢s Àltudo-
mÀnyos felfÃjtak e kedvenc talÀlkahelye), ha egyszer hallottuk Alice monolÂgjÀt a
Nyuszi barlangjÀban, ahol arrÂl elm¢lkedik ez a sz´szke tacskÂ, hogy û tulajdonk¢p-
pen k¢t szem¢ly, hogy semmi is, meg akÀrki is. A kontinens ideggyÂgyÀszai vagy re-
g¢nyÁrÂi sem mondtak t´bbet... csak naiv ¡nnep¢lyess¢ggel, a gyeng¢k szokÀsos tÃl-
izgatottsÀgÀval ¢s k´d´sÁtû bûbesz¢düs¢g¢vel. Humortalan pszicholÂgia egyenlû:
rossz pszicholÂgia!

Alice egyszer r¢szt vesz egy borzalmas, nagy jelentûs¢gü tÀrgyalÀson, ahol r¢szben
bizonyos tÃrÂs lep¢nyekrûl, r¢szben se f¡le, se farka versekrûl, Ãgyszint¢n feh¢r rÂzsÀk
v´r´sre pingÀlÀsÀrÂl ¢s mÀs ilyen kozmikus horderejü dolgokrÂl van szÂ. Itt jegyzi
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meg, hogy mellette àk¢t Àllat-¡gyv¢d ¡ltÊ, tudniillik nem gorombasÀgbÂl, hanem mert
ott, a Wonderlandban mindenki Àllat. çllat ¢s bolond. (°s itt a f´ld´n? ä az a gyanÃm,
ezt sugallja Lewis Carroll ä szint¢n mindenki Àllat ¢s bolond). Az ilyesmihez pedig
humoron kÁv¡l semmivel nem lehet hozzÀnyÃlni. Vagyunk egypÀran, akik a csattanÂ
n¢lk¡li vicceket (ma mÀr vagy tegnap ezek k¢szÁt¢s¢vel eg¢sz iparÀg foglalkozott) job-
ban szeretj¡k, mint a csattanÂkat. Mi¢rt? Mert az eg¢sz ¢let lapos c¢ltalansÀgÀnak, a
vaksi àfejjel a falnakÊ groteszk kifejez¢se. Eg¢szs¢ges kuncogÀs van benn¡k minden
´nel¢g¡lt szellemi mük´d¢s felett. Az Alice-k´nyv pÀrbesz¢dei hemzsegnek a vÁzfejü,
nagy-fen¢k-kerÁt¢s ilyenfajta kikacagÀsÀtÂl. Alice m¢g nagy butincs, de ¢pp ez¢rt oko-
sabb, mint a kirÀlyok ¢s b´lcsek, a pr¢dikÀlÂ sz¡lûk meg a probl¢maÁnyenc Àlk´ltûk:
hiszen a vilÀg buta, akÀrhogyan forgatjuk is, a gyerekek ¢s pipÀlÂ hernyÂk, r¢szeg
kefek´tûk ¢s Àprilis bolondjai (micsoda shakespeare-i figurÀk): ezek itt a kompeten-
sek, k¢rem!

Mikor Alice a tajt¢kpipÀs kukacnak egy ismert k´ltem¢ny sorait ́ sszevissza keverve
szavalja el, Ágy szÁne-fonÀkja ´sszekuszÀlÂdott, ez pontosabb t¡kre lett a valÂsÀgnak,
¢s enn¢l nagyobb ¢rtelmi izgalom nem l¢tezik. AzonkÁv¡l hahotÀzhatunk vagy egy f¢l
ÂrÀt is egyfolytÀban rajta ä enn¢l viszont nagyobb boldogsÀg nem l¢tezik a f´ld´n.

M¢g Virginia Woolf szenved¢lyes-kiÀbrÀndult viszonya az irodalomhoz sem olyan
szivÀrvÀnyosan bonyolult, mint a kis taknyos Alice-¢, amikor k´nyve megÁrÀsÀt latol-
gatja a dekadensen tÃl¢rz¢keny FakutyÀk ¢s parÂkÀs Varangyok k´z´tt.

A szentivÀn¢ji jÀt¢kszellem vagy a moziban lÀtott HñFEH°RKE °S A H°T T¹RPE gro-
teszk-csÂkos fantÀziÀja n¢lk¡l nem lehetett volna szerelemrûl ¢s t´rt¢nelemrûl, k´lt¢-
szetrûl ¢s igazsÀgrÂl olyan v¢gtelen¡l gazdag ¢s kiel¢gÁtû k´nyvet Árni, mint Virginia
Woolf ORLANDñ-ja. Blake szerint: àExcesses lead to the Gate of TruthÊ, a tÃlzÀsok vezet-
nek az igazsÀg kapujÀhoz ä ez igaz, de az ¢letben mindig van egy mÀsik igazsÀg is,
jelen esetben: àa jÀt¢k a Paradicsom kulcsaÊ. Orlando, a hûs ¢s Virginia, a szerzû, persze
ugyanaz. Hol nû, hol f¢rfi, nemcsak û, hanem a reg¢ny sok mÀs figurÀja is. A mitolÂgia
megszÀllott Ãgynevezett kutatÂi, a l¢lektan ¢s ¢lettan Ãgynevezett szaktudÂsai a zsenik
k¢tnemüs¢g¢rûl sok mulatsÀgos dolgot ÀllÁtottak, tagadhatatlan, de ilyen sz¢pet ¢s iga-
zat a nemek k¢rd¢s¢rûl, jelent¢ktelens¢g¢rûl ¢s Ágy felcser¢lhetûs¢g¢rûl csak a jÀt¢kos
k´ltû (vagy k´ltûnû) mondhatott. Eg¢sz EurÂpa tÃl¢retts¢ge, kiÀbrÀndultsÀga, m¢gis
(ez a l¢nyeg:) kiirthatatlan szenved¢lyess¢ge ¢s, hogy Ãgy mondjam, ÀbrÀndozÂk¢pes-
s¢ge van egy¡tt a k´nyvben.

Erzs¢bet kirÀlynû arck¢pe? Titokzatos d¢mon, de rossz szagÃ v¢nasszony is, jobb
keze a legszebb k´ltûi k¢p, modorÀval viszont egy burleszk olcsÂ hiszt¢rikÀja. Ezt tu-
domÀny, ezt egyoldalÃ bÁrÀlat vagy egyoldalÃ eszm¢nyÁt¢s, a r¢gimÂdi politikai t´rt¢-
netÁrÀsrÂl nem is besz¢lve, nem ¢rti: ezt csak a tÀncolÂ, a humoros k´ltûnû tudja. Milyen
finoman (ÀllandÂan naivitÀst ¢s tekint¢lytiszteletet mÁmelve) gÃnyolja a t´rt¢-
nettudÂsok otromba ¢rtetlens¢g¢t egy-egy kor l¢nyeg¢t illetûen, arrÂl nem is besz¢lve,
hogy a korokat is igen buta megk¡l´nb´ztet¢seknek tartja. A csillagok k´z´nye ¢s v¢g-
telens¢ge alatt oly mindegy, hogy Erzs¢bet vagy ViktÂria korÀban ¢lsz, hogy isten
vagy-e vagy hordÀr, nû-e vagy f¢rfi, herceg vagy cigÀny, k´z¢pkori krÂnikÀs vagy ult-
ramodern l¢lekboncolÂ! Minden kor kiÀbrÀndÁtÂan h¡lye ¢s a leghihetûbben sz¢p!

Orlando szerelme egy orosz nû, ¢let¢nek pÀr ¢v¢t mint konstantinÀpolyi k´vet t´lti,
majd cigÀnyok k´z¢ keveredik: Áme, Alice T¡nd¢rorszÀgban. Mindez a sok Àllatkerti
furcsasÀg csak arra valÂ, hogy a l¢t ´r´kre rendelt Àllatkertj¢re hÁvja fel a figyelmet
gy´ng¢d gorombasÀggal.
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Woolf milyen f´l¢nyes (mint az ´k´rnyÀl a vaksi t´lgyfÀval) az irodalomt´rt¢nettel,
az ÁrÂk lelkivilÀgÀval ¢s a sajÀt mÂdszer¢vel szemben. Tudja, hogy Shakespeare nem-
csak a szellem istene, hanem n¢vtelen paprikajancsi is, a vurstli legutolsÂ bÂd¢jÀban,
hogy a XVIII. szÀzad ÀllÁtÂlag szellemes d¢monai tele vannak a test ¢s a l¢lek minden
nyomor¢ksÀgÀval, hogy a lÀng¢sznek is kilencven szÀzal¢kÀt (a jÀt¢kos Virginia szereti
a pontos szÀmokat, mert van-e jobb vicc, mint egy pontos szÀm ebben a kiszÀmÁtha-
tatlan vilÀgban?), szÂval a lÀng¢sz ¢lete javÀt a legbutÀbb kicsinyess¢gek ¢s k´z´ns¢ges
mindennapok t´ltik ki. De min¢l jobban megvet, annÀl r¢szvevûbb is, ¢s min¢l meg-
¢rtûbb, annÀl inkÀbb tÀvolodÂ. Ez¢rt jÀt¢kos, ez¢rt nagy.

Bemutat egy nevets¢ges, k´zepes ÁrÂt. Mit jelent ez VirginiÀnÀl? Hogy az irodalom
(¢s nincs mÀs ¢rdemes dolog a vilÀgon) m¢g H¡velyk Matyijaiban is ûrjÁtû csoda, de
a legnagyobb kultÃr-ApollÂk is csak halÀlra Át¢lt csepürÀgÂk. A relativitÀselm¢let
minden tudÀl¢kos bozontja, sallangja egy csapÀsra feleslegess¢ vÀlt az ORLANDO meg-
ÁrÀsa Âta.

°s a t´rt¢nelem? London utcÀin a rikkancsok azt ordÁtjÀk, hogy Anglia vagy talÀn
a vilÀg ¢pp ma, eddig soha nem sejtett jelentûs¢gü fordulÂpontra jutott (eff¢le kije-
lent¢sekkel egy¢bk¢nt a rikkancsok nincsenek is nagyon egyed¡l) ä ¢s mit lÀt Virgi-
niaäOrlando: az emberek f¡ty¡lnek az eg¢szre, a sÂgornûj¡k mozijegye vagy a gyo-
morsavuk cs´kken¢se ¢rdekli ûket. Persze a t´rt¢nelem vagy a politika kikacagÀsa
nem jelenti azt, hogy n¢ha ne szeresse jobban elavult kast¢lyÀt, mint ProustotäJoyce-t
egy rakÀson. Mert gazdag: jÀtszhat. Mert jÀt¢kos: gazdag lett. K´ltû: vagyis egy jÀt¢k
csÂnakban t´bb nyÁlik meg szÀmÀra Istenbûl, mint a hatÂsÀgilag kiutalt teolÂgiÀkbÂl.
Volt-e siker¡ltebb egyes¡l¢se se f¡le, se farka k´lt¢szetnek ¢s hamleti kiÀbrÀndultsÀg-
nak, mint az a tÀvirat, melyben Orlando ´sszegezi ä hogy Ãgy mondjam ä àvilÀgn¢-
zet¢tÊ: à¢let irodalom Greene utÀlatos Rattigan GlanyshobooÊ. Itt a Greene a k´z¢pszerü
ÁrÂ, az utolsÂ szavak meg Virginia kitalÀlt hÀzi nyelve: ezek a nonszenszek illenek leg-
pontosabban a valÂsÀgra.

Lehet, hogy udvariatlanul bÃcsÃzom hallgatÂimtÂl, de ha megtanultak a nagy jÀ-
t¢kosoktÂl egypÀr jÀt¢kszabÀlyt, azt hiszem, jobban fogunk egy¡tt nevetni... szÂval:
mikor Alice (¢ppÃgy, mint kedves hallgatÂim k´z¡l nem is egy) azt mondja: bizony,
û juszt se szereti a bolondokat, a Fakutya Ágy felel: àHiÀba nem szereted. Itt mindenki bo-
lond. °n is bolond vagyok. Te is bolond vagy.Ê

(A tanulmÀnyt Szentkuthy MiklÂs 1946. januÀr elej¢n Árta a Magyar RÀdiÂ k¢r¢s¢re, de az nem sugÀrozta.
A visszautasÁtÂ lev¢lben ä t´bbek k´z´tt ä ez olvashatÂ: àHallgatÂk´z´ns¢g¡nk tÀvolrÂl sincsen m¢g
azon a szinten, hogy elûadÀsod szÀrnyalÀsÀt k´vetni tudja, s erre a szempontra bizony figye-
lemmel kell lenn¡nk... MiutÀn a RÀdiÂnak, k¡l´n´sen ma, elsûsorban egy alsÂbb fokÃ nevelû-
c¢lzata van, k¢nytelenek vagyunk ebben a formÀban elûadÀsodat jobb idûkre halasztani.Ê Az
elûadÀst Szentkuthy MiklÂs 1946 oktÂber¢ben a budapesti Szabadegyetemen olvasta fel, nyomtatÀsban itt
jelenik meg elûsz´r. ä A sz´veget Tompa MÀria rendezte sajtÂ alÀ.)
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R¢szlet
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Elsû bejegyz¢s

Godot-ra vÀrni: banÀlis szituÀciÂ. Ha j´vûnk kilÀtÀstalannak tetszik, akkor ür tÀmad
benn¡nk, amelyet a k¢ts¢gbees¢sen kÁv¡l a csodavÀrÀs t´lt be a legk¢szs¢gesebben. A
csodavÀrÀs tÀrgya, melyet korÀbbi tapasztalataink, helyzet¡nk ¢s a t´rt¢nelmi pillanat
Godot-kÁnÀlata egy¡ttesen alakÁt ki, befolyÀsolja ugyan, de nem hatÀrozza meg d´n-
tûen a vÀrakozÀs jelleg¢t. Az elvont-ÀltalÀnos szituÀciÂt Beckett Ãgy tette drÀmai fo-
gyasztÀsra alkalmassÀ, hogy k¢t embert helyezett a vÀrakozÀs ÀllapotÀba, ¢s Ágy a di-
namizmus ¢s drÀmaisÀg hiÀnyÀt, mely ennek az Àllapotnak a velejÀrÂja, az emberi
egy¡tt¢l¢s n¢lk¡l´zhetetlens¢g¢nek ¢s rem¢nytelens¢g¢nek egyidejü rajzÀval sz¡n-
tette meg. MagÀnak a vÀrakozÀsnak az Àt¢l¢s¢t pedig megk´nnyÁtette azÀltal, hogy a
vÀrva vÀrt Godot-t csak a nev¢ben rejlû asszociÀciÂval jellemezte, egy¢birÀnt a rende-
zûre, a szÁn¢szekre ¢s a n¢zûkre bÁzta, hogy olyannak k¢pzelj¢k el, amilyennek ¢ppen
akarjÀk.

Mintegy tizen´t ¢ve prÂbÀlkozom k¡l´nf¢le müfajokban ä versben, egyfelvonÀsos
parabolÀban, novellÀban ä azzal, hogy hasonlÂan banÀlis t´rt¢netet vÀzoljak fel Godot
szemsz´g¢bûl. L¢tezik valahol egy Godot, akitûl mindenki segÁts¢get vÀr: az ¡ld´zûk
¢s az ¡ld´z´ttek, az adÂsok ¢s a hitelezûk, ¢s a fac¢r h´lgyek is, valamennyien. Az ¢r-
dekellent¢tek Àltal sz¢tszabdalt vilÀgban csak Ãgy segÁthet¡nk X.-nek, ha Y.-nak Àr-
tunk, Ágy hÀt a sok rohanÀsban lerongyolÂdott, foszladozÂ cipûjü, elnyütt Godot te-
hetetlenebb¢ vÀlik ¢s kiszolgÀltatottabbÀ, mint a rÀ vÀrakozÂk. Ezt a banalitÀst versben
fogalmaztam meg. NovellÀmban Godot ¢jszaka Àtvisz egy ´regembert a megÀradt fo-
lyÂn, a tÃlparton azonban egy mÀsik v¢ns¢g vÀrja, ¢s k¢rleli, hogy vigye Àt. Minthogy
az elsû k¢r¢snek eleget tett, nincs erk´lcsi alapja arra, hogy a mÀsodikat megtagadja.
KiindulÂpontjÀra vissza¢rkezve Ãjabb valaki vÀrja ¢s k¢ri, Ágy hÀt eg¢sz ¢jszaka ÃszkÀl
ide-oda a k¢t part k´z´tt, egyre nehezebbnek tünû terh¢t cipelve. A reggeli f¢nyben
fel kell ismernie, hogy minden maradt a r¢giben, embertelen erûfeszÁt¢ssel v¢g¡l min-
denkit eredeti hely¢re vitt vissza. Ennek a kudarcos t´rt¢netnek a banalitÀsÀrÂl az a
t¢tel gondoskodik, hogy a jÂsÀg ä Godot hivatali k´teless¢ge ä nem lehet szelektÁv,
Godot ¢ppen godot-sÀga folytÀn nem vÀlogathat a bajbajutottak k´z´tt.

1958 egyik h¢tfûi napjÀn Gombrowicz is Godot szerepk´r¢be keveredett. Fek¡dt
a tenger partjÀn, homoksivatagban, szÀmÀra ismeretlen argentin bogarak ismeretlen
c¢lÃ vonulÀsÀt szeml¢lte kecses dün¢k oltalmÀban, ¢s egyszer csak kit´rt a vihar. ýt
m¢g v¢dte egy kocka formÀjÃ, fennk´lt f´venyk¢pzûdm¢ny, de tÁz centim¢terrel az
orra elûtt szÀguldani kezdett a homok. Egyszer csak ¢szrevette, hogy egy bogÀrka a
sok k´z¡l, kartÀvolsÀgnyira tûle, a hÀtÀn fekszik, ¢s kalimpÀl a lÀbaival. HasÀt, mely
´r´k´s Àrny¢khoz szokott, perzselte a sivatagi nap. NyilvÀnvalÂ volt, hogy akÀrhogyan
kalimpÀl is, megfordulni nem tud, ¢s sorsa megpecs¢teltetett ä csak az lÀtszott k¢rd¢-
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sesnek, hogy a hûs¢g, a kimer¡lts¢g vagy az ¢hs¢g v¢gez-e elûbb vele. Gombrowicz
ÂriÀsnak ¢rezte magÀt, kinyÃlt, ¢s egy k¢zmozdulattal visszaadta az ¢letnek a bogarat,
amely r´gvest megindult rejtelmes ÃtjÀn a t´bbiek nyomÀban.

Ekkor azonban Gombrowicz ¢szrevette, hogy kiss¢ tÀvolabb egy mÀsik bogÀr kapÀ-
lÂdzik hÀtÀn fekve a lÀbacskÀival, pontosan Ãgy, mint im¢nt a mÀr megszabadÁtott.
Gombrowicznak nem volt kedve megmozdulni. àDe ä mi¢rt mentetted meg amazt, ¢s ezt
nem?... Mi¢rt azt a mÀsikat... hÀt ezt itt? Az egyiket boldoggÀ tetted, a mÀsik kÁnlÂdjon tovÀbb?
Fogtam egy botot, kinyÃjtottam a karomat ä ¢s megvÀltottam ût.Ê De mÀsodik szÀmÃ bogÀr-
barÀti tette utÀn sem pihenhetett sokÀig a bab¢rjain, mert Ãjabb ¢s Ãjabb kalimpÀlÂ
lÀbacskÀjÃ szenvedûket fedezett fel, t´m¢rdek tüzhalÀlnak kiszolgÀltatott kis hasat.
Gombrowicz, aki nem sokkal ennek az esem¢nysornak a leÁrÀsa elûtt a kommunista
¢s a kereszt¢ny vilÀgfelfogÀs egyoldalÃ emberk´zpontÃsÀgÀrÂl, ÀllatvilÀggal szemben
tanÃsÁtott riasztÂ ¢rz¢ketlens¢g¢rûl ¢rtekezett, a kifejezhetetlen gy´trelmek lÀttÀn fel-
tÀpÀszkodott, ¢s egymÀs utÀn segÁtette talpra a pÂrul jÀrt rovarokat. K´zben azonban
tudta, hogy vÀllalkozÀsa rem¢nytelen: az eg¢sz tengerpart, ameddig a szem ellÀt, ¢s
m¢g azon tÃl is, tele van p´tty´zve kÁnszenvedûkkel. M¢gis ment tovÀbb m¢g egy ideig,
nem tudta elszÀnni magÀt arra, hogy ¢ppen ott hagyja abba a seg¢lynyÃjtÀst, ahol
Ãjabb szenved¢s sz´kik a szem¢be. Az elûtte kapÀlÂdzÂ Àllaton m¢g segÁteni akart, de
k´zben mÀris megpillantotta a k´vetkezût. V¢g¡l hirtelen m¢gis v¢get vetett a szÀnal-
mÀnak, ¢s visszaballagott fekhely¢hez. àA bogÀr azonban, az a bogÀr, amelyn¢l felhagy-
tam a segÁts¢ggel, ott maradt kapÀlÂdzÂ lÀbacskÀival.Ê Noha immÀr nem ¢rdekelte ez az
¡gy, tudta jÂl, hogy àezt a k´z´nyt a k´r¡lm¢nyek k¢nyszerÁtett¢k rÀm, Ãgy hordoztam magam-
ban, mint valami idegen testetÊ. K¢t nap mÃlva visszat¢r balul v¢gzûdû mentûakciÂjÀra:
àA t´meg! A t´meg! Le kellett mondanom az igazsÀgossÀgrÂl, az erk´lcsrûl, az emberiess¢grûl ä
mert nem tudtam ÃrrÀ lenni a t´megen. TÃl sokan voltak. BocsÀnat! De ez nem jelent kevesebbet,
mint hogy lehetetlen az erk´lcs. Se t´bbet nem jelent, se kevesebbet. Az erk´lcsnek ugyanis egyfor-
mÀn kell bÀnnia mindenkivel, k¡l´nben igazsÀgtalannÀ, vagyis erk´lcstelenn¢ vÀlik... Mi¢rt kell
valamely rovarnak az¢rt lakolnia, mert milliÂ van belûle?Ê

Nem fejezhetû ki enn¢l pontosabban a godot-sÀgban rejlû banalitÀs. Az istennek
vagy az emberszeretetnek, ha tÃl komolyan veszi magÀt, be kell dobnia a t´r¡lk´zût:
tÃl sokan szorulnak segÁts¢gre. TÃl sok a koldus, a szeg¢ny ember, tÃl sok az ¢hezû.
A napokban lÀthattam Sophia Lorent egy nûi Godot szerepk´r¢ben. ENSZ-megbÁza-
tÀsbÂl SzomÀliÀban szeml¢li az ¢hen halÂ gyerekeket. A kamera elfogulatlan pillantÀsa
v¢gigtapogatta a m¢g mindig sz¢p szÁn¢sznût, amint szomorkÀs mosollyal v¢gigsimo-
gatja egy tÀgra tÀrt szemü fekete gyerekcsontvÀznak azt a fel¡let¢t, ahol mi, jÂllakottak
az arcunkat viselj¡k. A gyerek meg sem rebbent a gyeng¢d ¢rint¢stûl, ¢ppÃgy nem
reagÀlt rÀ, mint egy korÀbban lÀtott sorstÀrsa a rajta idûzû legyekre. Felt¢telezem,
hogy k¢sûbb a szÁn¢sznû felkelt a fekhely mellûl, ¢s egy mÀsik gyerekhez l¢pett, majd
a harmadikhoz, negyedikhez, ikszedikhez is, talÀn ¢telt ¢s gyÂgyszert is hagyott nÀluk
ä de az iksz plusz egyedik ¢hen halÂhoz û sem ment, nem is mehetett el.

Senkin sem segÁteni igazsÀgosabb, mint n¢hÀnyon segÁteni. N¢hÀnyat megmenteni
embers¢gesebb, mint senkit sem megmenteni. Godot ä bÀrmit tesz is ä rem¢nytelen
helyzetben van, amÁg az adott felt¢telrendszer keretei k´z´tt mozog. De honnan te-
remtsen elû mÀsfajta felt¢telrendszert? Hogyan sz¡ntesse meg az ¢hÁns¢get a harma-
dik vilÀgban? Hogyan ÀllÁtsa le a bogarak kedv¢¢rt a tengerparti szelet?
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MÀsodik bejegyz¢s

Gombrowicz megnyugtatja aggÂdÂ lengyelorszÀgi ellenfeleit: becsvÀgya nem irÀnyul
arra, hogy a lengyel szellemi ¢let vez¢re legyen. à°n, vez¢r? M¢g arra sincs ig¢nyem, hogy
Ïlengyel ÁrÂÎ legyek. Gombrowicz akarok lenni, semmi mÀs.Ê A lengyel ¢retlens¢g sem nem-
zeti szempontbÂl ¢rdekli, hanem mind sajÀt ¢retlens¢g¢nek integrÀns r¢sze. Nem fe-
l¡lrûl mond Át¢letet a lengyels¢grûl, hanem bel¡lrûl, ´nkritikusan ¢s ´nironikusan. A
FERDYDURKE  szarkasztikus irÂniÀjÀnak k´z¢ppontjÀban az ¢nfigura Àll, a k´rnyezû
lengyel vilÀg ¢retlens¢ge ¢s provincializmusa arra szolgÀl, hogy ez az ¢n ¢s m¢g inkÀbb
az ût meg a vilÀgot megformÀlÂ Gombrowicz-¢n tudatosÁtsa ¢s Ágy legyûzze a maga
¢retlens¢g¢t ¢s provincialitÀsÀt. àFejlûd¢sem t´rt¢nete ä Árja mÀs ́ sszef¡gg¢sben ä ÀllandÂ
alkalmazkodÀs irodalmi müveimhez ä ezek elûrelÀthatatlan mÂdon j´ttek l¢tre, szinte nem is be-
lûlem keletkeztek, ¢s folyton-folyvÀst megleptek.Ê

Gombrowicz tehÀt ¢ppen fordÁtva k¢pzeli el a nemzet ¢s az egy¢n, az egy¢n ¢s a
mü viszonyÀt, mint ez szokÀsos. Nem a nemzet, hanem a sajÀt probl¢mÀit szeretn¢
megoldani, ¢s ek´zben folyvÀst a nemzet probl¢mÀiba ¡tk´zik, mert ezek, ha akarja,
ha nem, jelen vannak benne. SzÀmÀra is ismeretlen massza a müve, ¢s mik´zben azon
erûlk´dik, hogy elrendezve meg¢rtse, alkalmazkodik hozzÀ. Nem û teremti meg mü-
v¢t, hanem a megteremtûd´tt mü annektÀlja ût. àNem az ¢nekes sz¡li a dalt: / a dal sz¡li
¢nekes¢tÊ ä ez a megid¢zett gondolat babitsi megfogalmazÀsa.

M¢g lengyel ÁrÂ sem akar lenni Gombrowicz, mert ha bÀrmilyen mÂdon lengyel
akarna lenni, akkor arra kellene kÁs¢rletet tennie, hogy tÃlszÀrnyalja lengyels¢gben
´nmagÀt, vagyis asszimilÀlÂdnia kellene a lengyels¢g olyan sajÀtossÀgaihoz, amelyek
idegenek tûle, vagy amelyektûl idegenkedik. Semmihez sem akar asszimilÀlÂdni, csak
a sajÀt müveihez.

Gombrowicznak ezt a beÀllÁtottsÀgÀt ¢n univerzÀlisan alkalmazom, olyan terepen
is, amelyet neki nem kellett becserk¢sznie. Nemr¢giben Szegeden egy BibÂ-konferen-
ciÀn vettem r¢szt, ahol term¢szetesen a zsidÂk¢rd¢s is szÂba ker¡lt. BibÂ zseniÀlis ta-
nulmÀnya Âta MagyarorszÀgon nem sok Ãj felismer¢s t´rt magÀnak utat ebben a t¢-
mak´rben, kivÀltk¢ppen ami e probl¢ma t´rt¢nelmi megÁt¢l¢s¢t illeti. A v¢lem¢nyek
azonban sokfel¢ Àgaznak, mihelyt az a k¢rd¢s vetûdik fel, hogy mik¢ppen viselkedje-
nek ma azok, akiket szÀrmazÀsuk alapjÀn zsidÂnak minûsÁtenek. Akik maguk valljÀk
magukat zsidÂnak, azok term¢szetesen t´rekedhetnek ä vallÀsuk, kultÃrÀjuk vagy
akÀr nemzeti ́ ntudatuk alapjÀn is ä kisebbs¢gi jogokra, de mit tegyenek azok, akiknek
a szÀmÀra zsidÂ szÀrmazÀsuk pusztÀn ¢letrajzi t¢ny?

1992-ben mÀr nem leplezhetj¡k el: az asszimilÀciÂs t´rekv¢seket gerjesztû optimiz-
mus csak r¢szben volt megalapozott. A magyar tÀrsadalom gazdasÀgi ¢s szellemi ¢le-
t¢be, t´rt¢nelm¢be ¢s kultÃrÀjÀba be¢p¡lt ugyan a zsidÂsÀg asszimilÀns r¢sze, de so-
hasem Ãgy, hogy ne tartottÀk volna szÀmon a mÀssÀgÀt. A svÀb, a rÀc, a tÂt meg az
olÀh is mÀs volt persze, de ez a mÀssÀg egy-k¢t generÀciÂ alatt nyomtalanul eltünt, ha
el akart tünni, a zsidÂ mÀssÀg viszont ä olykor ¢rt¢khangsÃly n¢lk¡l ä mindmÀig ¢s
minden esetben fontos adal¢knak szÀmÁt. Az antiszemitÀk r¢szint azzal vÀdoljÀk az
asszimilÀnsokat, hogy sikerrel jÀrnak, ¢s felhÁgÁtjÀk, legy´ngÁtik, sût mi t´bb, v¢g¡l ûk
asszimilÀljÀk magukhoz a magyarsÀgot, r¢szint pedig azzal, hogy minden igyekezet¡k
ellen¢re sem jÀrnak sikerrel, ¢s idegen test maradnak a magyarsÀg test¢ben.

Ez a f¢lsiker az asszimilÀnsokban is sz¡ks¢gk¢ppen felveti a k¢rd¢st: hogyan asszi-
milÀlÂdjon az, aki mÀr asszimilÀlÂdott? NyilvÀnvalÂ, hogy az ´ssztÀrsadalmi testv¢ri-
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es¡l¢s nem az asszimilÀciÂs buzgalom lanyhasÀga miatt k¢slekedik. A Horthy-korszak-
ban p¢ldÀul ä mint ezt BibÂ is bizonyÁtja ä az asszimilÀlÂdni vÀgyÂdÂk t´bbs¢ge a rossz
MagyarorszÀg rossz vonÀsaihoz is alkalmazkodott, csak hogy bebocsÀttatÀst nyerjen a
nemzeti szent¢lybe. T´rv¢nytisztelet ter¢n p¢ldÀul mindenkivel ÀlltÀk a versenyt, m¢g
akkor is, amikor a t´rv¢ny a halÀlt jelentette szÀmukra. T´rv¢nytisztelet¢t bizo-
nyÁtandÂ m¢g olyan kivÀlÂ f¢rfiÃ is, mint amilyen Szerb Antal volt, inkÀbb vÀlasztotta
a munkaszolgÀlatosi l¢tet (¢s k´vetkezm¢ny¢t: a neml¢tet), mint az illegÀlisan meg-
szerzett hamis papÁrokat. Az ilyen ä ÀltalÀnosan elterjedt ä asszimilÀciÂs buzgalom a
kritikÀtlanul ¢rtelmezett, magasztos nemzetfogalomra f¡ggesztette szem¢t. 1945 utÀn
az asszimilÀltak konformizmusa r¢szint ûszinte ¢rz¢sbûl fakadt ä a V´r´s Hadsereg a
szÂ szoros ¢rtelm¢ben ¢let¡ket mentette meg ä, r¢szint a rendszerhez k´tûd´tt, mely
v¢delmet Ág¢rt nekik a j´vûbeli gÀzkamrÀktÂl. A hatvanas ¢vek k´zep¢tûl az asszimi-
lÀciÂs t´rekv¢sek ism¢t nem annyira a rendszert, mint a nemzetet vett¢k c¢lba: az
asszimilÀltak ¢s az asszimilÀlÂdni akarÂk Ãgy ¢rezt¢k, hogy ¢ppolyan ¢rdekek füzik a
Nagy KonszolidÀciÂhoz, mint a t´bbi magyar ÀllampolgÀrt. A rendszervÀltozÀs utÀn,
tehÀt 1989 Âta a m¢lyhütûkbûl elûkotort antiszemitizmus azt a k¢rd¢st veti fel az
asszimilÀltaknak, hogy most mihez igazodjanak. N¢melyek ä a jÂ horthysta hagyomÀ-
nyoknak megfelelûen ä az antiszemita MagyarorszÀgnÀl akarnak bevÀgÂdni, ragyog-
nak a b¡szkes¢gtûl, hogy ha ÃjnÀcik vagy Ãj-f¢lnÀcik dÁszzsidÂi lehetnek, a legnyomo-
rultabbak a szÀmukra berendezett aranyketrecekben m¢g antiszemita vÀlad¢kokat is
kibocsÀtanak magukbÂl. MÀsok Ãjra felfedezik magukban a zsidÂt, szervezetekbe vagy
folyÂiratok k´r¢ t´m´r¡lnek, ¢s meghirdetik demokratikus programjukat: nem ha-
sonulnunk kell, mondjÀk, hanem ¢ppen mÀssÀgunkat kell elfogadtatnunk a t´bbs¢g-
gel, hiszen a mÀssÀgok a k´z´ss¢get gazdagÁtjÀk. Olyanok is vannak, akiket nem be-
folyÀsol az ûsi-Ãj antiszemitizmus. ögy v¢lik, hogy mÀr asszimilÀlÂdtak, ¢s ezen az sem
vÀltoztat, ha ezt nem mindenki fogadja el. àAz vagyok, aki vagyok, nem pedig az, aki-
nek mondanakÊ ä ennek a csoportnak ez a varÀzsig¢je.

A legutÂbbi idûkig ¢n is ezt vallottam. A BibÂ-konferenciÀn azonban tünûdni kezd-
tem azon, hogy mihez is asszimilÀlÂdtam ¢n tulajdonk¢ppen. Erk´lcsi, politikai, filo-
zÂfiai felfogÀsom, Ázl¢sem, magatartÀsom, ¢letmÂdom: mind-mind kisebbs¢gi pozÁci-
Âba k¢nyszerÁt, ¢s ezt ¢n m¢g rÀadÀsul ¢lvezem is. Kisebbs¢gi szerepem azonban se-
hogy sem hozhatÂ kapcsolatba a àzsidÂÊ fogalomk´r¢vel. A zsidÂknak mondottak k´zt
is kisebbs¢gben vagyok, mondhatni: egyszem¢lyes kisebbs¢gben. Nem Âhajtok a zsi-
dÂkhoz asszimilÀlÂdni, se oda, se vissza, de azon sem iparkodom, hogy magyarrÀ vÀl-
jak. àM¢g arra sincs ig¢nyem, hogy Ïmagyar ÁrÂÎ legyek. E´rsi akarok lenni, semmi
mÀs.Ê Szer¢nytelen¡l magamra alkalmazom a gombrowiczi szavakat. Gombrowicz azt
vallja magÀrÂl, hogy csupÀn irodalmi müveihez alkalmazkodik, ¢s lÀm csak: ¢n is, ami-
Âta leÁrtam a fenti gondolatot, amely eddig csak tompa ¢rz¢sk¢nt k´dl´tt bennem,
megvÀltoztam, Ãgy ¢rzem: mÀris kezdek alkalmazkodni hozzÀ. Az alkalmazkodÀs
egyetlen morÀlis m¢rc¢je, hogy elt´mi-e vagy kitisztÁtja forrÀsaimat. Ha ÁrÀsaimhoz
alkalmazkodom, sajÀt bensû, m¢g Àltalam is csak t´k¢letlen¡l ismert t´rv¢nyeimet
juttatom ¢rv¢nyre. Ha k¡lsû k´vetelm¢nyekhez alkalmazkodom, elreteszelem spon-
tÀn energiÀimat. Csak az¢rt nem leszek magyar, hogy megveregess¢k vÀllamat a be-
senyûk. MÀsr¢szt annyira Ãgyis magyar vagyok, amennyire ez az àe´rsis¢gÊ-be belef¢r.
M¢g ¢lett´rt¢netembûl is kiiktathatatlan az utolsÂ hatvanegy ¢v magyar t´rt¢nete. Ez
a t´rt¢net az ¢n t´rt¢netem is. AbbÂl indulok ki, hogy l¢tezik egy E´rsi-orszÀg. Nem
lehet fontosabb feladatom, mint hogy felt¢rk¢pezzem feh¢r foltjait.
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Harmadik bejegyz¢s

Kis JÀnos nagyig¢nyü tanulmÀnyt Árt AZ çLLAM SEMLEGESS°GE cÁmen. M¢g k¢zirat-
ban olvashattam el ä gyakran mutatjuk meg egymÀsnak k´zl¢s elûtt iromÀnyainkat ä,
¢s k¢ts¢gbeestem. Ha nem csal az eml¢kezetem, m¢g sohasem talÀlkoztam olyan nem
teolÂgiai munkÀval, mely ekkora alapossÀggal ¢s ennyi elme¢llel boncol olyasvalamit,
ami egyszerüen nem l¢tezik. A tanulmÀny jegyzetanyagÀbÂl kivilÀglik, hogy emez Ãj-
donsÀg¢lm¢nyt pusztÀn müveletlens¢gemnek k´sz´nhetem. Eg¢sz sereg angol kuta-
tÂ, az analitikus iskola szÀmos b¡szkes¢ge hasznÀlta azokat a kategÂriÀkat ¢s fogalma-
kat, amelyek ä legalÀbbis az Àltaluk felkÁnÀlt formÀban ä a valÂsÀgban semminek sem
felelnek meg.

Megrend¡l¢sem mÀr a tanulmÀny elsû oldalÀn el¢rte csÃcspontjÀt: àA modern tÀr-
sadalmakban k¡l´nb´zû erk´lcsi ¢letfelfogÀsÃ, k¡l´nb´zû kultÃrÀjÃ, k¡l´nb´zû vallÀsÃ ¢s vilÀg-
n¢zetü emberek ¢lnek egy¡tt. A pluralizmus meghaladhatatlan adottsÀg, de nem is kÁvÀnatos a
felszÀmolÀsa. Ez¢rt az Àllam csak Ãgy lehet minden polgÀrÀnak egyformÀn sajÀt Àllama, ha tÀvol
tartja magÀt a sok meggyûzûd¢s, kultÃra, vallÀs ¢s vilÀgn¢zet k´z´tti konfliktusoktÂl.Ê H¡ledez-
ve kellett tudomÀsul vennem, hogy Kis JÀnos szerint a modern tÀrsadalmakban csak
¢letfelfogÀsuk, kultÃrÀjuk, vallÀsuk ¢s vilÀgn¢zet¡k szerint k¡l´nb´znek az emberek,
a szociÀlis k¡l´nbs¢gek azonban ä osztÀlyk¡l´nbs¢geket akartam Árni, de tekintettel a
k´zhangulatra ettûl m¢gis megtartÂztatom magam ä emlÁt¢sre sem ¢rdemesek. Az Àl-
lam semlegess¢ge tehÀt t´rv¢nyek Àltal biztosÁtott vilÀgn¢zeti semlegess¢g, semmi
t´bb. Erre rÀbÂlintan¢k, ha a tanulmÀny ezt a semlegess¢get nem totÀlisnak t¡ntetn¢
fel, vagyis ha nem olyan ä sohasem l¢tezett ä Àllamot tÀrna el¢nk, melyben szociÀlis
k¡l´nb´zûs¢gek ¢s ellent¢tek hÁjÀn a vilÀgn¢zeti semlegess¢g eszm¢nyi Àllapotokat te-
remthet, mivel minden egyes embernek àegyenlû fontossÀgÊ-ot tulajdonÁt, ¢s àegyenlû
tiszteletÊ-tel, àegyenlû m¢ltÂsÀgÊ-gal ruhÀzza fel ûket. IgazÀbÂl azt sem tudom eld´n-
teni, hogy Kis JÀnos ezt az Àllamot l¢tezûnek, el¢rhetûnek vagy eszm¢nyinek k¢pzeli-e
el. Kifejt¢smÂdjÀnak mindenesetre posztulÀtumjellege van: àHa azt mondjuk, hogy az
Àllam semleges kell legyen a polgÀrai k´z´tti vitÀkban, verseng¢sben, k¡zdelemben, ennek a k´-
vetelm¢nynek okvetlen¡l ki kell terjednie arra, ahogyan az Àllam a polgÀrok stÀtusÀt alakÁtja.Ê
Ez az id¢zet annyiban jelent az elûbbihez k¢pest ÃjdonsÀgot, hogy a àvitÀkÊ szÂn kÁv¡l,
ami vilÀgn¢zeti ́ sszecsapÀsokra utalhat, a àverseng¢sÊ ¢s a àk¡zdelemÊ kifejez¢s is szere-
pel benne, ¢s e fogalmak mÀr csak mesterk¢lten korlÀtozhatÂk a szellemi szf¢rÀra. De
hogyan lehet az Àllam a polgÀrai k´zt folyÂ verseng¢sben ¢s k¡zdelemben (vagyis ä
hogy egy manapsÀg szint¢n tilalmas szinonimÀval ¢ljek ä harcban) semleges? Nemcsak
nem siker¡lhet ez neki t´k¢letesen, mert a semlegess¢g fogalmÀbÂl, mint ez Kis JÀnos
tanulmÀnyÀbÂl is kitetszik, nem k¡sz´b´lhetûk ki az ellentmondÀsok, hanem funkciÂ-
jÀbÂl k´vetkezûen m¢g kÁs¢rletet sem tehet erre. Gondoljunk az adÂztatÀs egyszerü
p¢ldÀjÀra. BÀrmilyen adÂztatÀsi rendszer valÂsul is meg, ez preferenciÀkat juttat ¢r-
v¢nyre (a gazdagoknak kedvez, a k´z¢pr¢tegeknek kedvez, vagy a szeg¢nyeknek, be-
ruhÀzÂknak, nyugdÁjasoknak, sokgyerekes csalÀdoknak stb.). Az ¢rdekellent¢tek vilÀ-
gÀban az Àllamnak ä mely a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben sem eml¢keztet Godot-ra ä sza-
kadatlanul vÀlasztania kell. Ha Kis JÀnos azt Árja, hogy àAz Àllamnak minden polgÀra
¢rdekeit egyformÀn kell figyelembe vennieÊ, akkor ezzel pusztÀn jÀmbor Âhajoknak ad
hangot. Az id¢zett posztulÀtum Ágy folytatÂdik: az Àllam ànem tulajdonÁthat nagyobb fon-
tossÀgot az egyik ember ¢rdekeinek, mint a mÀsik¢inak pusztÀn az¢rt, mert az egyik embert fon-
tosabbnak tartja, mint a mÀsikatÊ. Vigyorogva konstatÀlom, hogy ez a mondat mÀr jobban
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tetszik: pusztÀn ez¢rt csakugyan nem tehet k¡l´nbs¢get az ¢rdekek k´z´tt. K¡l´nbs¢get
az ¢rdekek k´zt aszerint tesz az Àllam, hogy az Àllamhatalom birtokosai mely ember-
csoportok ¢rdekeit milyen m¢rt¢kben preferÀljÀk mÀs embercsoportok ¢rdekeihez
k¢pest. Ettûl f¡ggetlen¡l a modern demokratikus Àllam minden embert egyformÀn
fontosnak tart, de ez az ¢rt¢kÁt¢lete legjobb esetben is csak a t´rv¢nyhozÂi tev¢keny-
s¢gben nyilvÀnul meg, ami persze ´nmagÀban sem lebecs¡lendû vÁvmÀny. A v¢gre-
hajtÂ hatalom azonban mÀr szÁvesebben ¢rv¢nyesÁti az Àllamhatalommal ´sszefonÂ-
dott r¢tegekhez tartozÂ egy¢neknek, mint mondjuk a munka n¢lk¡li cigÀnyoknak
vagy a menek¡lteknek az ¢rdekeit. Ami pedig a k´znapi ¢letet (a munka vilÀgÀt, a
lakÀspiacot stb.) illeti: az emberek ¢rdekeinek itt igen elt¢rû fontossÀg tulajdonÁtÂdik,
persze nem az Àllam szimpÀtiÀi folytÀn, hanem mert az Àllam semlegess¢ge a gazdasÀgi
szf¢rÀban ¢s az emberek k´znapi ¢let¢t meghatÀrozÂ ter¡leteken egyszerüen nem ¢r-
v¢nyes¡l. Ezt a nem ¢rv¢nyes¡l¢st persze tekinthetj¡k az ¢rv¢nyes¡l¢s speciÀlis fajtÀ-
jÀnak is: semleges, amennyiben nem szÂl bele az egyenlûtlen erûk k¡zdelm¢be. így
lenne semleges egy l¢gsÃlyÃ ¢s egy neh¢zsÃlyÃ bokszbajnok m¢rkûz¢s¢nek bÁrÀja is.
A hÀz elûtt, amelyben lakom, mÀrciustÂl oktÂberig hajl¢ktalanok alszanak a padokon.
Az Àllam nem akadÀlyozza ûket abban, hogy lakÀst szerezzenek ä erre az Àllam ¢pp-
olyan lehetûs¢get nyÃjt nekik, mint nekem. Az Àllam ezen a ter¡leten semleges, vagyis
kiszolgÀltatja ûket az egyenlûtlens¢gen alapulÂ ¢s ezt ÀllandÂsÁtÂ gazdasÀgi ¢s szociÀlis
folyamatoknak. MÀrmost a hajl¢ktalanok szemsz´g¢bûl az egyenlû fontossÀg, az
egyenlû tisztelet ¢s az egyenlû m¢ltÂsÀg elve, amelyet az abszolÃte liberÀlis Àllam meg-
valÂsÁt, rossz vicc, semmi mÀs. Az egyenlû m¢ltÂsÀg nemcsak eszm¢ink ¢s r´geszm¢ink
nyilvÀnos k¢pviselet¢nek jogÀt foglalja magÀban, hanem azt a jogot is, hogy zavarta-
lanul ä mondhatnÀm: emelt fûvel ä v¢gezhess¡k kies magÀnyban anyagcser¢nket, ¢s
hogy kezet moshassunk a jÂl v¢gzett munka utÀn.

Amikor a magam illetlen¡l laikus mÂdjÀn elûsz´r fogalmaztam meg ellenvet¢sei-
met, azt a vÀlaszt kaptam, hogy Kis JÀnos tanulmÀnya ä speciÀlis angol tradÁciÂt k´-
vetve ä a k´znapitÂl elt¢rû ¢rtelemben hasznÀl olyan szavakat, mint àsemlegess¢gÊ, àm¢l-
tÂsÀgÊ, tiszteletÊ ¢s àfontossÀgÊ. E szavak ¢rtelme azonban csak annak k´vetkezt¢ben vÀl-
tozhatott meg, hogy a szÂban forgÂ szeml¢letmÂd ´nk¢nyesen leszükÁtette az Àllam
¢s a tÀrsadalom fogalmÀt. Ha a tÀrsadalom pluralitÀsa csak a tÀrsadalmi tudatra vo-
natkozik, a tÀrsadalmi l¢tet ä a szociÀlis szf¢rÀt ä azonban szÀmÁtÀsba sem veszi, akkor
az emlÁtett fogalmak szint¢n leszük¡lnek. Ludassy MÀria, akinek elûadtam ezt, kipil-
lantott rÀm roppant ismeretei tÀrhÀzÀnak ablakÀn, jÂindulatÃan mosolygott felzÃdu-
lÀsomon, majd ezzel a csak rÀ jellemzû mondattal prÂbÀlt lecsillapÁtani: àAz angolok
igazÀn nem tehetnek vÂla, hogy Hegel nem jutott Àt a La Manche csatovnÀn.Ê ä àAz
angolokhoz talÀn nem jutott el ä vÀlaszoltam ä, nemcsak a feje tetej¢n ÀcsorgÂ filozÂ-
fusra, hanem talpÀra ÀllÁtÂjÀra is gondolva ä, de Jancsihoz eljutott.Ê

Hogy mennyire eljutott, arra bizonyÁt¢kkal szolgÀl Kis JÀnos mÀsik, mostanÀban
Árott tanulmÀnya, a FELVILçGOSíTñK SZ°PUNOKçJA is, mely MÀrkus Gy´rgy fejlûd¢-
s¢t taglalja a revizionista marxizmustÂl vissza ¢s elûre a felvilÀgosodÀs ´r´ks¢g¢ig. Ez
a tanulmÀny MÀrkus ¢letÃtjÀnak gondolati anyagÀt felmutatva ¢s elrendezve olyan
szerves fejlûd¢st tÀr el¢nk, melyben a tÃlhaladott n¢zetek ¢s koncepciÂk megszünten
is megûrzûdnek, mint a kritika-´nkritika tÀrgyai ¢s mint sz¡ks¢ges l¢pcsûfokok egy
k¢sûbbi felismer¢shez. Erre az organikus fejlûd¢sre az egykori LukÀcs-iskola filozÂfu-
sai k´z¡l egyed¡l MÀrkus volt k¢pes. A t´bbiek Ãgy oldottÀk meg vilÀgn¢zeti vÀlsÀgu-
kat, melyet a zÀrt, tudomÀnyos rendszerk¢nt felfogott marxizmus csûdje id¢zett elû
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benn¡k, hogy villÀmgyorsan kilapÀtoltÀk magukbÂl mindazt, aminek k´ze volt Marx-
hoz, LukÀcshoz, egyszÂval mindahhoz, amibûl vagy egy f¢l ¢vszÀzadon Àt ¢pÁtkeztek.
MÀrmost ha az ember kiszÂrja magÀbÂl mindazt, amit ́ tven ¢v alatt ́ sszegyüjt´getett,
akkor ür marad a korÀbbi anyag hely¢n. Az ilyen ürt a magÀra valamit is adÂ filozÂ-
fusl¢lek egykettûre fel akarja t´lteni, ¢s persze azzal a legegyszerübb felt´ltekezni, ami
a piacon ¢ppen kaphatÂ. Mivel a gondolatok kereslet¢nek ¢s kÁnÀlatÀnak alakulÀsÀt
nem utolsÂsorban a divat hatÀrozza meg, a LukÀcs-tanÁtvÀnyok t´bbnyire posztmo-
dernistÀk lettek, meg tucatliberÀlisok, lelkes mÃltmegtagadÂk, a pÀtosz ¢s a tanÀcsta-
lansÀg k¡l´nf¢le vegy¡l¢keinek kikeverûi. (LegalÀbbis a nyolcvanas ¢vek k´zep¢ig ez
jellemezte ûket ä azÂta mÀr nem kÁs¢rem nyomon a fejlûd¢s¡ket.)

Kis JÀnos pÀlyÀja annyiban egyed¡lÀllÂ, hogy û ä aki egy¢bk¢nt mÀr nem LukÀcs-
nak, hanem MÀrkus Gy´rgynek volt a tanÁtvÀnya ä marxista-revizionista munkÀinak
megÁrÀsa utÀn t´bb mint tÁz ¢ven Àt elsûsorban gyakorlati politikÀval foglalkozott. Ez
idû alatt mÃlhatatlan ¢rdemeket szerzett mint a demokratikus ellenz¢k elismert ve-
zetûje, mint az illegÀlis Besz¢lû elsû szÀmÃ szerkesztûje, mint a k¢sû kÀdÀri Magyaror-
szÀg leg¢lesebb elm¢jü politikai analitikusa. Ez idûben Árott müve, a VANNAK-E EMBERI
JOGAINK? k¢tszeres szubjektÁv k¢sztet¢s gy¡m´lcse. Egyr¢szt arra keresett teoretikus
vÀlaszt, hogy mi¢rt mond le hosszÃ idûre tudomÀnyos pÀlyafutÀsÀrÂl, mi¢rt vÀllalja
egy lek´sz´r¡lt fogÃ diktatÃrÀban, mely n¢mi fenntartÀsokkal ¢s megszorÁtÀsokkal sok
ter¡leten meglehetûsen szabad kutatÀsra is lehetûs¢get nyÃjt, a f¢llegalitÀssal jÀrÂ ve-
sz¢lyeket ¢s k¢nyelmetlens¢geket; mÀsr¢szt annak lehetûs¢g¢t kereste, hogy a mar-
xizmusnak bÃcsÃt intve mik¢nt ûrizheti meg a liberalizmus tÀborÀn bel¡l radikÀlis
baloldalisÀgÀt. Ez a mü mÀr gy´keres mÂdszervÀltÀsrÂl ad hÁrt ä a fogalmak vizsgÀla-
tÀbÂl p¢ldÀul t´bbnyire kiiktatja a t´rt¢nelmi szeml¢letmÂdot ä, de az ÀllampolgÀrok
lehets¢ges felosztÀsi szempontjai k´z¡l m¢g nem felejti ki viszonyukat a tulajdonhoz,
¢s m¢g nagy erûvel hangsÃlyozza, hogy a tulajdon szabadsÀga konfliktushelyzetbe ke-
r¡lhet a t´rv¢ny elûtti egyenlûs¢g ¢s az egyenlû m¢ltÂsÀg elv¢vel, ¢s hogy e k¢t utÂbb
emlÁtett elv is ellentmond egymÀsnak. (àA tulajdon f´l´tti rendelkez¢ssel a tulajdonos mÀs
emberek sorsa, tÀrsadalmi helyzete, ¢letk´r¡lm¢nyei f´l´tt is egy bizonyos befolyÀst szerez. Ha ez
a befolyÀs tÃlsÀgosan nagy, ha piaci tranzakciÂkkal nem lehet ellensÃlyozni, akkor az egyenlû
m¢ltÂsÀg elve megkÁvÀnhatja a tulajdon f´l´tti rendelkez¢s korlÀtozÀsÀt...Ê) Ennek a münek a
Kis JÀnosa szerint a liberalizmus klasszikusainak gondolkodÂi k´vetkezetess¢g¢t meg-
zavarta, hogy àaz emberek sz¡letett egyenlûs¢g¢tûl a polgÀri jogrend jÂval korlÀtozottabb egyen-
lûs¢g¢hez kÁvÀntak eljutniÊ.

Amikor Kis JÀnos a pÀrtÀllam ´sszeomlÀsa utÀn k¢t ¢vvel visszat¢rt a filozÂfiÀhoz
mint hivatÀsÀhoz, mÀr nemcsak mÂdszertanilag kapcsolÂdott egy mÀs tradÁciÂhoz,
mint amelyben felnûtt, hanem szeml¢letileg ¢s tartalmilag is. K´z´s malomba k´lt´z´tt
a liberalizmus klasszikusaival, ¢s amit ott ûr´l, azt telibe trafÀlja az im¢nti id¢zet. Kis
JÀnos tehÀt ä a legt´bb LukÀcs-tanÁtvÀnytÂl elt¢rûen ä organikus fejlûd¢sen ment Àt
mint szem¢ly, de mint filozÂfus ä MÀrkustÂl elt¢rûen ä egy k´zb¡lsû fÀzis beiktatÀsa
¢s meghaladÀsa utÀn t´k¢letes Ãjrakezd¢st produkÀlt, sajnos, sajnos. Nemcsak az Ãj-
rakezd¢s tartalmi mozzanatai ellen berzenkedem ä mert a valÂsÀgot m¢gis ¢rdeke-
sebbnek tartom, mint a leghumanistÀbb elvi posztulÀtumokat ä, hanem puszta t¢nye
ellen is. àGombrowicz akarok lenni, semmi mÀs.Ê çmde mik¢ppen lehet Gombrowicz:
Gombrowicz? Mik¢ppen lehet¡nk azok, akik vagyunk? Csak Ãgy, ha nem zÀrkÂzunk
el az Ãj ¢lm¢nyek, hatÀsok, minden rendü, rangÃ kalandok elûl, de ¢lm¢nyeinket a
korÀbban mÀr ́ sszegyüjt´tt gazdagsÀgba Àramoltatjuk be. M¢g a legkomolyabb szÀn-
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d¢kÃ Ãjrakezd¢s is roppant deficittel fenyeget. Senki sem engedheti meg b¡ntetlen¡l
magÀnak, hogy nagyvonalÃ gesztussal, esetleg a jÂvÀt¢tel vÀgyÀtÂl üzve t´r´lje vagy
akÀr csak zÀrÂjelbe tegye a mÃltjÀt.

MI°RT NINCS HERMENEUTIKçJUK A TERM°SZETTUDOMçNYOKNAK? cÁmü tanul-
mÀnyÀban MÀrkus megÀllapÁtja, hogy a modern term¢szettudomÀnyos müvektûl el-
t¢rûen, melyek kizÀrÂlag szakemberek szÀmÀra ÁrÂdnak, a humaniÂrÀk ¢s a tÀrsada-
lomtudomÀnyok k´z´ns¢ge àr¢szben mÀs diszciplÁnÀk ¢s szakter¡letek müvelûibûl verbuvÀ-
lÂdik, r¢szben pedig k´zelebbrûl jellemezhetetlen Ïmüvelt olvasÂkbÂlÎ tevûdik ´sszeÊ, akiket a
szakemberek szükebb csoportja a szÂban forgÂ müvek àlegitim, noha Ïalacsonyabb rendüÎ
befogadÂinakÊ tekint. TovÀbbi fejteget¢seibûl kivilÀglik, hogy a mai filozÂfia legjelen-
tûsebb müveinek meg¢rt¢s¢hez is igen jelentûs felk¢sz¡l¢sbeli erûfeszÁt¢s sz¡ks¢gel-
tetik. Nem k´vetem MÀrkust ä mert ehhez csakugyan az adott r¢szter¡let szakem-
ber¢nek kellene lennem ä a k¢tfajta diszciplÁna strukturÀlis k¡l´nb´zûs¢geinek felso-
rolÀsÀban ¢s elemz¢s¢ben, csak azt szeretn¢m megÀllapÁtani, hogy az a ma erûs´dû
tendencia, mely a filozÂfiÀt a szaktudomÀnyok irÀnyÀba tolja el, roppant kulturÀlis
vesztes¢ggel jÀr, ¢s egy be nem ismert veres¢g ¢lm¢ny¢t rejti magÀban. A term¢-
szettudomÀnyok a szakosodÀs rohamos elûrehaladtÀval logikusan jutottak el odÀig,
hogy e ter¡letek ÁrÂi ¢s olvasÂi ä mint MÀrkus szellemesen megÀllapÁtja ä teoretikusan
felcser¢lhetûk. A filozÂfiai kutatÀs azonban az itt is v¢gbemenû szakosodÀsok ellen¢re
sem lehet hütlen a teljess¢ghez: nem t¢rhet ki az embereket foglalkoztatÂ legÀltalÀ-
nosabb probl¢mÀk elûl. A nagy filozÂfia ebbûl a szempontbÂl PlatÂn Âta szemernyit
sem vÀltozott. A szaktudomÀnnyÀ Àtl¢nyeg¡lû filozÂfia akaratlanul arrÂl tanÃskodik,
hogy korunk hangadÂ ¢rtelmis¢ge a nagy vilÀgn¢zetek praktikus csûdje, a civilizÀciÂs
fejlûd¢s elhÀrÁthatatlannak tetszû ¢s vilÀgpusztulÀssal fenyegetû vesz¢lyei ¢s a szako-
sodÀs Àltal is folyvÀst fokozÂdÂ elidegened¢s k´vetkezt¢ben ´nmentû strat¢giÀval le-
mond a totalitÀs ig¢ny¢rûl. Ahogy k´znapi ¢letvitel¡nkben egyre rezignÀltabban fo-
gadjuk el, hogy à¢let helyett ÂrÀkÊ boldogÁtsanak, Ãgy el¢gszik meg gondolkodÀsunk is
egyre inkÀbb vilÀgn¢zet helyett a sz¢tt´rdelt vilÀg cserepeit elemzû n¢zetecsk¢kkel.
MÀrpedig a teljess¢g ig¢nye n¢lk¡l m¢g rem¢ny¡nk sem lehet arra, hogy elhÀrÁtsuk
a teljes l¢t¡nket fenyegetû vesz¢lyeket.

à°vszÀzadrÂl ¢vszÀzadra tÀgÁtottuk horizontunkat; pillantÀsunk v¢g¡l Àtfogta a teljes plan¢tÀt;
erk´lcs´t k´vetelt¡nk ÏmindenkinekÎ, jogokat ÏmindenkinekÎ, mindent ÏmindenkinekÎ ä ¢s egy-
szer csak kider¡l, hogy ez meghaladja erûnket! KatasztrÂfa! SzÁntiszta k¢ts¢gbees¢s! Csûd! Hiszen
¢n is ´sszehasonlÁtottam mÀr a bogarakat az emberekkel a mindenre kiterjedû igazsÀgossÀg vÀ-
gyÀtÂl vez¢relve, hiszen csak ilyen igazsÀgossÀg lehets¢ges! De a pofon, amelyet szellemem az elsû
meg nem mentett bogÀrtÂl kapott, impotenss¢ tesz... ¢s most legyen v¢ge a pÀn-egyenlûs¢gnek, az
egyetemes igazsÀgossÀgnak, az egyetemes szeretetnek ¢s ÀltalÀban az  egyetemlegess¢gnek ä nem
mintha bÀrmilyen kifogÀsom volna ellene ä, de nem boldogulok vele ä elv¢gre nem vagyok Atlasz,
aki vÀllÀn hordja az eg¢sz vilÀgot!Ê

Gombrowicz egy isten hÀta m´g´tti argentin kisvÀrosban, Tandilban filozofÀl Ágy.
KorÀbban a kommunista szimpÀtiÀjÃ helyi ¢rtelmis¢ggel vitÀzva, az ellentmondÀs ´r-
d´g¢nek sugallatÀra tagadta az ÀltalÀnos felvilÀgosodÀs sz¡ks¢gess¢g¢t, sût mi t´bb,
az egyenlûs¢g eszm¢j¢t szembeÀllÁtotta az emberi nem term¢szet¢vel. A hangyÀk
egyenlûk, nem az ember. àEgy parasztfiÃ kev¢sb¢ k¡l´nb´zik egy lÂtÂl, mint Val¢rytûl vagy
Szent Anzelmtûl. Egy analfab¢ta ¢s egy professzor csak lÀtszÂlag tartozik ugyanahhoz az emberi
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nemhez. Az igazgatÂ mÀs, mint a munkÀsÊ, az emberi fajtÀrÂl csak fizikai ¢rtelemben be-
sz¢lhet¡nk. VÀlaszk¢ppen lefasisztÀztÀk, n¢zetem szerint n¢mi joggal.

A fasisztoid eszmefuttatÀs m´g´tt, melyet Gombrowicz ´nmagÀt is bÀntÂ szÀnd¢k-
kal engedett meg magÀnak, ûszinte k¢ts¢gbees¢s bujkÀl. Ha az egyetemleges igazsÀ-
gossÀg ¢s szeretet meghaladja k¢pess¢geinket ¢s/vagy lehetûs¢geinket, ¢s nincs elfo-
gadhatÂ szempontunk a szelekciÂra, akkor mi¢rt ne helyezkedhetn¢nk ilyen-amolyan
szellemi vagy tÀrsadalmi kivÀltsÀgok k¢pviselet¢nek ÀllÀspontjÀra? Gyakorlatilag Ãgyis
elt¢r¡nk az egyetemlegess¢g k´vetelm¢ny¢tûl ä mi¢rt ne fogalmazhatnÀnk meg ma-
gatartÀsunkat elm¢letileg is? HÀzam elûtt a hajl¢ktalanoknak nemcsak az Àllam nem
kÁnÀl fel lakÀst, hanem ¢n sem fogadom be ûket magamhoz, holott k¢t szobÀm t´bb-
nyire ¡resen Àll. àAz igazgatÂ mÀs, mint a munkÀsÊ ä ÀllÁtja Gombrowicz. àAz ÁrÂ mÀs,
mint egy hajl¢ktalanÊ ä ÀllÁtom ¢n, szavaknÀl hathatÂsabb mÂdon, Ãgy, hogy szÀna-
kozÂ szÁvvel ott hagyom lerongyolÂdott polgÀrtÀrsamat a padon. Mik´zben lebegek
f´lfel¢ a liften, gondolhatok Gombrowicz bogaraira: ha minden hajl¢ktalant Ãgysem
fordÁthatok hÀtÀrÂl a talpÀra, akkor az igazsÀgossÀg dilemmÀjÀt megker¡lendû oko-
sabb bele se fogni a jÂt¢konysÀgba.

LÀm csak: a teljess¢g ´nmagÀban m¢g semmire sem megoldÀs. Gombrowicz a tel-
jess¢gre f¡ggeszti szem¢t, ¢s ennek k´vetkezt¢ben k¢ts¢gbeesik. A k¢ts¢gbees¢s a tÃl-
zott szociÀlis ¢rz¢kenys¢gbûl fakad ugyan, de sz´rnyeteg k¢nyszerpÀlyÀkra csalhat.
Gombrowicz nem is annyira Tandil kr¢mj¢t, mint ´nmagÀt p¡f´lve kimondja ezt is.
Az ember az ÀltalÀnos rem¢nytelens¢gbûl eljuthat oda, hogy csak magÀt akarja bol-
dogÁtani, vagy egy kisebbs¢get, mindenki mÀs rovÀsÀra. °s m¢gis t´bbre tartom a
gombrowiczi dilemma brutÀlis megfogalmazÀsÀt, mint az olyasfajta b´lcselked¢st az
egyenlûs¢gekrûl, amelynek csak politolÂgiai ¢s filozÂfiai ´sszef¡gg¢sei vannak. Az
àegyenlû m¢ltÂsÀgÊ elve az egyenlûtlens¢gen alapulÂ, valÂban l¢tezû Àllamok keretei k´zt
m¢g k´vetelm¢nyk¢nt is apologetikus kicseng¢sü ä enn¢l szÀzszor kedvesebb a szÁ-
vemnek a Gombrowicz-f¢le katasztrÂfa, k¢ts¢gbees¢s, csûd!

RÀba Gy´rgy

SZIR°NEK, KORTçRSAIM

Eml¢kezetem eg¢n egymÀs mellett r´p¡lnek
pedig nûv¢ri rajuk nem is Àllt rokonokbÂl
szorosan f´lsorakozott hÃsos combjuk k´z¢
m¢g egy k´tûtüt sem lehetne dugni
bÀr hÀzias er¢nyekkel egyik¡k sem b¡szk¢lkedhetett
a k¢pbe f´l¡l belelÂg egy diÂfa lombja
talÀn hogy egy feket¢n erezett h¢jÃ diÂt leverjek
s elroppantsam egy virgonc szûke kûkem¢ny tomporÀn
ami ellen aligha tiltakozn¢k k¢zzel-lÀbbal
hiszen minden k´z´s testi jÀt¢k¢rt lelkesedett
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a lÀtvÀny aljÀn vonatok szÀguldanak ellent¢tes irÀnyban
idegen fûvÀros k¡lsû ker¡let¢be ragad el az egyik
hogy ott egy kiss¢ t´m´rÁtett Juno puc¢ron fogadjon
mÀr az ajtÂban dalolva lÀgy szlÀv keresztnev¢t
Áme itt vagyok ¢n mintha ezt amÃgy nem tudtam volna
jÂllehet k´zelebbrûl valÂban akkor ismertem meg
amikor l¢gyottunk nyomÀt takarÁtgatta az alb¢rleti heverûrûl
a mÀsik szerelv¢ny viszont hazafel¢ menekÁt
a hullÀmzÂ szoknyÀjÃ mozgÂ hÀrsfa n¢met lÀny oldalÀrÂl
r´gt´n k´z´lte komoly nû csakugyan egy ujjal sem ¢rhettem hozzÀ
ezzel szemben h¢tszÀmra vez¢nyelt mit tegyek mit ne
fÀjÂ szÁvvel ¢s altesti fÀjdalommal sz´ktem meg tûle
noha ¢reztem kÂstolÂja ¢tkezd¢j¢nek t´rzsvend¢g¢¡l csÀbÁtott volna
k¡ld´zgethette aztÀn szentimentÀlis leveleit a szabadsÀgot vÀlasztottam
Â ti nûi aktok szÂtlanul is ig¢zû varÀzs¢neke
¢rdemes volt miattad Ãjra meg Ãjra hajÂt´r¢st szenvedni
kapkodni levegû¢rt elhallgatni sajgÂ zÃzÂdÀst
t¢ves partraszÀllÀst a f¢lrevezetett viszontagsÀgait
a hÀtt¢rben az¢rt ott egy ¢rdemes donÀtor alakja
a f¡rdûszobÀbÂl j´vet barokk idomait csupaszon
ringatja fel¢m kivÀltk¢ppen himbÀlÂdzik
egy-egy lakomÀra is elegendû k¢t ringÂ gy¡m´lcse
mÁg szÂval alig kimondhatÂ feh¢rnemüj¢t lengeti
a teljes megadÀs a k´zeli fegyverbarÀtsÀg jel¢¡l

àHA K°SýN, HA CSONKçNÊ
 

MÀr csak a f¢lelem
odÃjÀban lakom
beborultak elk´d´s¡ltek
vend¢gvÀrÂ panorÀmÀk
kinyÃjtott kezem k´rme
birodalmam hatÀra
bordÀim m´g´tt
elunt szük otthonom
szemem lÀttÀra eleny¢sztek
sz¡rk¡leti f¢nyek
ki¢rdemes¡lt lÀmpagyÃjtÂ
f´l-f´llobbantom ¢jszakÀmban
ott felejtett gÀzlÀmpÀmat
m¢g felesel az ostornyeles
sugÀrontÂ nemzed¢kkel
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M°G, M°G

M¢g egy sort legalÀbb
a tÀtogÂ torkot
bet´mni gombÂccÀ gyÃrt
k¢rd¢ssel keserg¢ssel
g¢g¢j¢re forrjon
intû kÀrogÀsa
hihessem szakadatlan
a vizek cseveg¢se
a sz¢l ¢bred¢se
a hajnali zsibongÀs
s ott topoghatok ¢n is
a felosztatlan l¢tben

Kornis MihÀly

NAPK¹NYV (V)

Melegfront

1

àS¢tÀlok a kihalt Petûfi SÀndor utcÀn. S tovÀbb a B¢csi utcÀn. Cs´nd van. S¡t a nap.
Meg sem Àllok a r¢gi hÀzunk elûtt. LÀbujjhegyen l¢pdelek, mintha mÃzeumban vol-
n¢k; rÀ¢rûsen, lassan. VisszalÀtogattam. A sz¡let¢sem elûtti kora d¢lelûtt lehet ez, vagy
m¢g r¢gebben ma. De nem tudjÀk! Nem ¢rtik, hogy csak sz¡ks¢gem van e s¢tÀra, va-
lÂszÁnüleg az ÁrÀshoz, hogy utÀna mindent alaposan... Illetve idecs´ppentem! Amit
ugyanis egykor nem figyeltem meg, mert eszembe se jutott, hogy valaha is elfelejthe-
tem, hogy elfelejthetû a k¢zzelfoghatÂ, romlÀs eshet rajta, Ármagja se marad, mire fel-
cseperedem ä azt most. BlazÁrt jÂ idû, csendes napsugÀrzÀs. °s ahogy az emberek be-
sz¢lnek, az ilyen: ÏKilencre jÀr.Î A tejes kalÀcs ÂrÀja, mondhatni. JÀrÂkelûk alig, Ãri
szombat van. Vagy ¡zleti negyed. Ezzel nem foglalkozom, magÀtÂl ¢rtetûdik. °n el
vagyok Àmulva! JÂl¢t. LÀgy aranyreggel, belvÀrosi reggel, szolid pesti b¢ke, ez az igazi.
Amilyen csak a r¢gi Londonban. Ott se.

JÂ, hogy most s¢tÀlok, mikor itten jÂ m¢g! °pek a hÀzak dÁszei. RagyogÂ oromzatok
vannak! Kirakatok vannak. Van p¢nz. Van jog. Megfellebbezhetetlen hazugsÀgok
vannak. Ezek mind jÂl nevelt nagykapitalistÀk¢i! BÀcsik¢i, akik tudnak t´bb nyelvet,
¢s ´lt´zni. °s nem lÀtszanak! Vannak, k¢rem. A reggeli nap aranyf¡stje vonja be a
mindent. Elsuhanok egy konszolidÀlt Ãri szabÂsÀg kirakata elûtt, kÀb¢ Vitz ¢s fia, R¢-
giposta utca sarok, ahol a hatvanas ¢vekben az a nagy Àllami csalÀs volt, most mondd
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meg, v¢g¡l a f¢l ¡zletet sittre vÀgtÀk. Nem jÂl loptak. V¢r folyt a vallatÂszobÀkban.
Enyh¢n pillantok oda, igazÀn mellesleg ä szitÀlÂ napf¢nytûl Àlmos kirakatban Àllnak
a bÀbuk. Ilyen svÀjfolt babÀk. KarcsÃ derekÃ, szilfid nûi babÀk, tweedben ¢s kasmÁr-
ban, turbÀnos fejjel. Slankok. Mennyire d¢lelûtti ez, hmmm, ´tletes-naiv angolszÀsz
katonai elrendez¢sek. BeÀllÁtÀsok. Ez¡stlam¢ is csillan. ÏAzt mi a k´z´ns¢g¡nknek
Wienbûl hozatjuk!Î Valami vÀrakozÀs ¢s remeg¢s, tompa ragyogÀs a jÀrda felett ä Â,
drÀgÀm! ä hullÀmzik. Elvonzza a figyelmem. Nem gondolok bele, honnan ez a fesz¡lt-
s¢g: mind´ssze a kora d¢lelûtt sz¢tsugÀrzÂ izomlÀzÀt ¢rzem, az erûs nap alattomos tej-
sav-pezsegûj¢t, mely pulzÀlva ked¢lyemet omlasztja, ûrli, dagasztja. No de azt elvÀ-
rom! AkÀr valami forrÂ s izmos-lusta vulva. Mmmmmmmint Psychopompos bizser-
getû f¢nyk´penye. Fincsi. Nyikorog a bûrcipûm is, krokodilbûr cipûm! Minden meg-
van, na, az term¢szetes. TovahullÀmzom. Ez itt a BelvÀros kr¢mje, a m¢g ¢rintetlen
habja, fitos kis nûk parafa cipûkben, meg puhakalapos gazdag balekok, vit¢zk´t¢ses
faszkalapok ¢s Ãriasszonyk¢pü csel¢dek sietûsen a k¢pzelt demokrÀciÀban, nehogy le-
k¢ss¢k a sz´vets¢ges katonai attas¢ ä ÀtÀs¢! ä Dorottya utcai r´gt´nz´tt villÀsreggelij¢t
az ÀruhÀzas Mr. Truman eln´kk¢ vÀlasztÀsa tisztelet¢re! ÏK´z¡l¡nk valÂ ker¡lt be!Î
KorzÂ, p¢nzvÀgy, butuska rem¢nyek... Melyeknek hült hely¢n mi nemsokÀra lapÁtva
niemandok lesz¡nk, de az¢rt m¢g nem most. Oh! Pinap-g´rl´s loknik, nyÀri sz´vetben
jÂl tartott, melegpuha popsik ringva el. SuhanvÀst k¢toldalt folyton ¡zlethÀzak ¢s mo-
narchikus stukkÂk, gondozott kapuk, Ïmint egy kis ¢kszer!Î sz¢ps¢gü nyakkendûbol-
tok ¢s mÀs zsidÂ briliÀns¡zletek; ¢ttermek, kÀv¢zÂk, hajrÁgerek. P¢ldÀul a Corso. De
jobb a sokablakos My Dear, ez a hÀzunkban ¢tterem ¢s kÀv¢hÀz, egy f´rsztklassz d¢l-
utÀni csÂkhely, ¢pp most folyik a kora d¢li lompos kitakarÁtÀsa ä lizi-tÂcsÀk a cigib¡d´s
kereszthuzatban! ä, mi Àltal rosszkedv¡nk tel¢t ûk majd t¡nd´klû nyÀrrÀ vÀltoztatjÀk
Àt! Az çvo. Hahh. K¢kellû Àrny¢kok. Hüv´s kisbank-bejÀratok, gumirÀdlis forgÂajtÂk,
nyugodt Ãri hÀzak... K¢sz¡lûd¢s egy komoly forgalomra, mintha m¢lyb¢ke lenne. °s
akkor m¢g ez a rezg¢s! Ez a fesz¡l¢s, a vÀrakozÀs, de nagyon halkan, ahogy a vonÂsok
jÀtszanak elfojtott izgalmat Schubert elsû vagy utolsÂ t¢telekben, hogy szinte nem is
hallod. Zeneakad¢miÀba, lÀm, nemhiÀba vitt¢l, de k¢sû, hajad lebben az ¢gen, s ¢rzem,
itt, a derekammal szemben a Fûposta, amivel szemben laktunk, de nem fordulok arra,
m¢lÀn tovÀbbmegyek. Forgatom a fejem, el vagyok k¢pedve, milyen sz¢p a kis sz¡lû-
hazÀm! Vannak Àm ilyen hajnali, szenilis ferencjÂskasÀgok, hogy Ïmilyen sz¢p a kis
sz¡lûhazÀmÎ! Hisz ez a r¢gi lakÀsunk k´rny¢ke, oly szÁvre hatÂ, napsugÀrok ´vezte
t¢rs¢g! Itt lehett¡nk volna boldogok! Karcosan szitÀl, akÀr egy esûs mozivÀszon. A k¢-
pe. ÏEz a valÂsÀg.Î De nem esik. Ragyog, ragyog a r¢gi utcÀnk!

S a sok semmibe tünt, ragyogÂ ¢p¡let k´zt, minekutÀna nem gyûz´k mÀr magam-
ban jÂlesûn sziszegni, Àlm¢lkodni e normÀlis, t´m´r valÂsÀg hajdani k´dk¢pe elûtt:
felbukkan valami sose lÀtott B¢csi utcai mÀrvÀnycsarnok ä Cook UtazÀsi Iroda? ä Nobel
Bank? ä Morell ¢s Fia? ä elûkelû kapuk´rny¢ke. Belebotlok. öri helyen feket¢llû han-
gyaboly: l´kd´sûdû, izgatott emberek. T´meg ¢s ÀhÁtat. A mi¢rt ä az nem lÀtszik.

VÀrnak. TolongÀs, de mi lehet? Jaj de izgat, ez fontos.
MÀkos mÀrvÀnyborÁtÀs, de valami pazar ez a kirakatot keretezû! H¡velyknyi vastag

bankmÀrvÀny, s ahogy a tekintetem nagy nehezen lekaparom rÂla, kikaparom a mÀk-
szemek k´z¡l ä nem k´nnyü! ä, ¢szreveszem, hogy a konzervatÁv kirakat ¡zletiesen
meg van bontva, pulttÀ van kik¢pezve, magaspulttÀ. Azon k´ny´k´l az ´reg ûr, ma-
gasÁtott sz¢k¢n kuporogva a megbÁzott: portÀssapkÀs beengedû ember, szerencs¢tlen
m¢ltÂsÀg. Keskeny bajszÃ marha. Ki ez? Nem enged be senkit. HagyomÀnyosan k¢sûn
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nyitnak, k¢rem. Nagyon helyes. Vagy gyül´ljem? ÏVÀrok.Î Mi¢rt? A tolongÂk tudjÀk.
De nem mondjÀk, megtartjÀk maguknak. Titok.

Megpillantom az ÂrÀt.
Az ÂrÀkat.
Az ûr feje f´l´tt az ÂrÀkat, k´rben! Minden¡tt az ÂrÀk!
FELZENDºLNEK. Sikoltnak a pulton ¢s a falon, egyszerre
zengnek, vernek, csilingelnek milliÂf¢le idûm¢rû m¡ty¡r´k
ezek a m¢regdrÀga szerkezetek! Hegyesek, karosok, sÃlyosak ¢s bronzok, meg m¢g

rokokÂk is; asztaliak meg faliak, egyszerüek ¢s bonyolultak, ilyenek meg olyanok, ´r-
d´gi precÁz idûm¢rûk, muzsikÀlva ¢bresztû varÀzsdobozok, csigacsengettyük, minia-
tür verklik, tüzoltÂharangok... ÏIdû!Î HÀt persze. Most van. Mi van most? Megbon-
tottÀk a falat, angolos kitekintûhelly¢ k¢pezt¢k ki a kirakatot, ahonnan a portÀsuk fel-
m¢rheti, kit akarnak beereszteni, kit nem, ehhez tudni akarjÀk a pontos idût, hogy
mi is tudjuk, s aztÀn ne hivatkozhassunk semmi csalÀsra! ýk ezt nem engedik. Fair
play. Milyen jÂl van Ágy! TehÀt hamarosan kezdûdik. Micsoda? HosszÃ pÀlcÀval mutat
a portÀs egy szÀmokkal teleÁrt tÀblÀra: ÏSorban k¢rem, a papÁrokkal! Silence, please!Î

Nagy hemzseg¢s tÀmad ¢s ´sszetorlÂdÀs; s mint büv¢sz kez¢ben egymÀsra simulÂ
kÀrtyalapok mutatjÀk t¡nem¢nyes sorrendben a lapfigurÀk hasonlÂ felsû r¢sz¢t, Ãgy
mutatkozik m¢g ´tsz´r-hatszor ez a hallatlan fontos pillanat. De talÀn nem ugyanaz
a hely. Felfoghatatlan. Nem. Dehogynem! çh, nem tudom, nem is tudom... Kivehe-
tetlen¡l gyors, ideges igazsÀg: hiÀba akarom, nem fejtem meg. Ï°n nem ¢rtem, mi
zajlik!Î Menni Âhajtok, ÏbocsÀnat, nekem m¢g dolgom vanÎ, ¢s kit¡lekedem a soka-
sÀgbÂl, ugye Ïnem is ide j´ttemÎ, pusztÀn s¢tÀlni szeretn¢k a napf¢nyes sz¡lûutcÀm-
ban, k¡l´nben is oly ritkÀn s¢tÀlok, de most a K´nyvh´z kell, ÏmotÁvum ¢s alapdÁszletÎ,
mindent t¡zetesen meg kell n¢znem, mint aki nagyot sÂhajt, nyÀri ´lt´nyzakÂzsebbe
dugott lapÀtk¢zzel, ¢s ÏtÀn m¢g ide visszaj´v´kÎ, de mintha mi se t´rt¢nt volna, fû a
szorgalom...Ê

ä Àlmodta egy sz¢p napon t´rt¢net¡nk hûse. àDe ez most nem ide tartozik!Ê, ¢s
mÀris hevesen dobÀlta magÀt a hajnali, zürzavaros ÀgyÀn, habÀr az elj´vendû ¢ppÃgy
felt¢tele a jelenbelinek, mint az elmÃlt. Ami j´nni fog, ¢s j´nnie kell, oka ¢s alapja an-
nak, ami van. Nietzsche. °s ezt mÀr felismertem az analÁzis idej¢n, noha a Nietzsche-
t´red¢ket akkor m¢g nem ismertem, mind´ssze sajÀt kÃtfejembûl merÁtve, illetve Wer-
ner Heisenberg lesz´geztem, hogy ami k¢sûbb van, lehet oka annak, ami elûtte kelet-
kezett, erre gyakran gondolok az utÂbbi ¢vekben, de nem tudom, mi¢rt, s hogy mire
vonatkozik, valami ilyesmit egyszer biztos Árok majd, mondtam Neki, û pedig, term¢-
szetesen, csodÀlkozott, àÀ, szÂval, Ágy gondolja, ¢rdekesÊ, mekegte finoman, ¢neklû-
sen, kedves kecskehangjÀn m´g´ttem Asklepios, t¢nyleg, mi¢rt is nem Árok inkÀbb
mitologikusakat? çm mindhiÀba rugdalta magÀn felforrÂsodott paplanÀt, ànem is
szÂlt a vekker, akkor hÀt mi szÂlt, mire ez a titokzatos int¢s?Ê, de nem j´tt rÀ, viszont
cefet¡l sajgott a nyelve alatt a seb, tovÀbbÀ fÀjt a torka ¢s a f¡le, meg az ´t lecsiszolt
foga plÀne: àtotÀl baj vanÊ, gondolta, Àm mindhiÀba prÂbÀlta ¢rteni az ÀlmÀt, hiszen
mÀr szinte ÀlmÀban nekilÀtott, àmilyen g´rcs´s vagyokÊ, megint beleestem a nagy sla-
masztikÀba, mi az, hogy slamasztika, Anya kifejez¢se, àhm, Anya; jelent ez valamit?Ê,
mindenesetre most csengettek, elsû figyelmeztet¢s!

Kiugrott az ÀgybÂl, mint akire rÀkiÀltottak, verejt¢ktûl vizesen, kelekÂtyÀn. Vakon
Àtfutott Manyi szobÀjÀba, szeretett volna valamely nyugalmasabb fel¢bred¢sig moco-
rogni vele ´ssze´lelkezve, de a nû akkor mÀr nem volt a hely¢n. àMelegfront.Ê Fur-
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kÀlÂ, nyelv alatti fÀjdalmaktÂl verve kibotorkÀlt a v¢c¢re, le¡lt, lÂgatta a fej¢t, àtitok-
zatos, jelentûs, de talÀn valami kiesettÊ, szipÀkolt, àvolt itt kulcsmozzanat egyÀltalÀn?Ê,
aztÀn elûredûlt, àelfelejtettem, nem tudom, ¡res vagyokÊ, ekkor kis hÁjÀn sÁrva fakadt,
Àm ahhoz sem volt el¢gg¢ àteleÊ, m¢g meddig?, Ãgyhogy a konyha fel¢ f¢lÃton, a s´t¢t
¢s hideg hallunk k´zep¢n, t´rûd´tten cidrizve csak rÀzuhantam Manyi jÂ vÀllÀra, à¢s
besz¢desen reszketve hozzÀtapadtÊ, Àm ezÃttal nem kezdett bele, mint ÀltalÀban, nem
dadogta a f¡l¢be az ÀlmÀt. àCsÂkolta, csÂkolta, de fÀzott!Ê

Mert vannak ilyen hajnali, kibÁrhatatlan lakÀshidegek, amelyek miriÀd nyilukkal
mintegy bûr alÀ szÃrjÀk magukat, jeges hüv´ss¢get injekciÂznak a gyomrodba ¢s Áz¡-
leteidbe, hogy rohanni kell tûle, ¢s kapkodva ´lt´zni, s csak azutÀn mosdani kiss¢, de
attÂl csak vizes lesz az inged, ¢s m¢g jobban fÀzol, s mÀr reszketsz ottan a hallban,
k¢tr¢t g´rnyedve, g¢mberedett ujjakkal kÁnlÂdsz csÂnakos cipûd szÀlassÀ kopott zsi-
nÂrjaival, pocakodtÂl fuldokolva a f¢ls´t¢tben, azutÀn m¢gis oly energikusan esel ki
a langyos konyhÀba az elsû kÀv¢¢rt, kanÀszosan tenyeredet d´rg´lve ¢s kÀrogÂn da-
nolÀszva, mintha tÀn megmenek¡lt¢l volna, Àm mihamar a konyhai hokedlin gub-
badva, mÁg kezed a kÀv¢spohÀron melegszik, tekinteted pedig kedves nûd jÂl kit´lt´tt
hÀlÂkabÀtjÀn, eml¢kezned kell m¢g az elûzû percek kiÃttalan r¢m¡let¢re, te senki, a
magyarÀzhatatlan riadalomra, j¢ghÀrtyav¢kony l¢tbizonyossÀgod gyanÃs cikkanÀ-
saira...

àM¢gis ¢lek. Mi a tÃrÂnak?Ê
Manyira bÀmult, cipûj¢t nyikorgatva, alulrÂl.
àAz ¢jjel-nappal lelk¢ben dongÂ fogalmazÀsk¢nyszertûl fÀradtan, akÀr valami ́ r´k-

re felszerszÀmozott lÂ, ki fej¢k¢t cs´rgeti a vÀlyÃ elûtt, a vizes szalmÀn is! Meg a sorsÀt.
Ezt az orszÀgot, a semmit... Ne Árjak a KÀdÀrrÂl m¢gse? Manyira bÀmult, cipûj¢t nyikor-
gatva, fel¡lrûl. ä ä ä Mint korona¢kszerem csillogsz az ¢gen, te, Selen¢, naponta f¢-
nyesre szereted a cicÀim, ellenÀllhatatlanul jÂkat s¡tsz etcetera, de ¢n mÀr Ãgy szeret-
n¢k csendben feladni mindent. N¢ma felkiÀltÂjel! Kudarcot vallottam. Sz¢p drÀmai.
M¢g nem vallom be, de mÀr tudom, ¢rzem. K¡zd´k ellene, csakhogy nincs kiÃt. ä ä
Mit akarnak Àlmomban az ÂrÀk? Mi az, hogy Petûfi SÀndor utca? HazugsÀg? Bank-
vÀgyak. ¹ssznemzeti pÀnik! ä ä K´v¢ren odabÃjt a feles¢g¢hez a konyhÀban. Nem
gyÃjt rÀ a pipÀjÀra, ezt is megtiltotta magÀnak. K¢sz. Az ÁrÂk menjenek haza, hallgas-
sanak rÀdiÂt vagy ne hallgassanak rÀdiÂt, Ãgyis meg fogjÀk bÀnni; ûk k¢szek. Rem¢ny-
telen, ¢rdektelen l¢ny vagyok. Be kell fejezni a KÀdÀrt. Hazudni m¢g lehet, hazudni
mindig lehet, de most j´n a nem tudÂk kora. Nyomulnak a gecik. K´vetkezik az utol-
sÂk epifÀniÀja! Csûd. ä ä Vagy csak Ãjra Árjam Àt az elej¢t?Ê

ä Feld´nt´tted a kÀv¢t!
Mert f¢lt. àF¢ltem.Ê
Most ¢pp azÂta f¢lt, hogy befejeztem a T´rt¢net¡nk hûs¢t. àD´gletes hûs¢g volt itt,

baromi pÀraÊ, mivel Ãgy ¢rezte, hogy jÂ, majdnem jÂ, àsiker¡lt a lehetetlenÊ ä hÀt
ettûl nadrÀgszÀrba zuhant az ¢lete! Elûsz´r is nem tudta pontosan, hogy a sz´vegben
ezutÀn mi k´vetkezz¢k. àºres ¢s fÀradt volt.Ê Gondolta, àna, adok magamnak k¢t h¢t
jutalomszabadsÀgotÊ, amibe viszont annak rendje ¢s mÂdja szerint belet¢bolyodott.
à¹sszevesztem a l¢tezû p¢nztÀrosnûkkel.Ê Lelketlen fûvÀrosi pillanatok. àEzt is meg-
Árom majd, mondd mÀr.Ê De nem Árta meg. SzabadsÀga mÀsodik het¢ben unalmÀban
mÀr rÀgyÃjtott egy cigarettÀra, f¢l Âra mÃlva hajszÀl hÁjÀn megcsalta a feles¢g¢t, haj-
nalban Àlmatlanul ´sszeszerelte az Ãj ÁrÂasztalÀt, ànem jÂÊ, mÀsnap halad¢ktalanul
visszatolta a szobÀjÀba a r¢git, de addigra begyulladt a torka, megfÀjdult a f¡le, ¢s kÁn-
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zÂn fÀjdalmas afta nûtt a nyelvgy´k¢re is, amitûl meglepûen g´mb´lyüen kezdett be-
sz¢lni, àszinte vaccsolokÊ, s mÀr f¡l¢szhez is kellett jÀrnia naponta, à¹nnek belobbant
a k¡lsû hallÂjÀrata!Ê, nemcsak fogÀszhoz k¢t-hÀrom naponta, hamarosan pedig mÀr
egyÀltalÀn nem tudott se rÀgni, se nyelni, se besz¢lni, se enni, Â, micsoda szerencs¢t-
lens¢g, a feje emeletes fÀjdalmassÀggÀ lett a nyakÀn, viszont csikorogva elindult az Ãj
fejezet ÁrÀsa, àha m¢g nem is ÁzlettÊ.

Az Ãj fejezet az elûzût folytatta.
A KÀdÀrban jÀtszÂdott. Ott volt muszÀj neki, ha mÀr az elûzûben konokul ragasz-

kodott ahhoz az ´tlet¢hez, hogy t´rt¢net¡nk hûse ott eb¢deljen, ahol akkor. àAhol a
valÂsÀgban.Ê A valÂsÀggal azonban rengeteg baj volt. (Jellegzetes ÁrÂi panasz ez.)
àHogy ¢rz¢keltetem majd, hogy KÀdÀr nem a KÀdÀr, szimbolikusan sem? Mint ahogy
¢n se ¢n vagyok, most v¢letlen¡l. Ki hiszi el? Aznap d¢lben heves esû is volt, a fullasztÂ
naps¡t¢sben csak percekig tartott, a tÀny¢rom mellûl n¢ztem, jÂ, ez megÁrhatÂ, de
f¢lre fogjÀk ¢rteni (kik), Ïpont a KÀdÀrban, hm!Î, mert valami Àtok folytÀn ugye itt,
MagyarorszÀgon minden KÀdÀrrÀ lesz; tovÀbbÀ k¢ts¢gtelen¡l ´sszefutottam ott egy
r¢gi barÀtnûmmel, akit mÀr vagy hÃsz ¢ve nem lÀttam, mondjuk Szfinxnek nevezem
majd, na jÂ, s mondjuk majd az USA-ban ¢l a bolond f¢rj¢vel, m¢g talÀn ez is megÁr-
hatÂ, de hÀt e t´m¢ny giccs nekem csak mint egy d¢lutÀni faszrÀzÀs ä a szuggesztÁv
epizÂd! ä felvezet¢se k¢ne. Szabad ezt?Ê ä t¢pelûd´tt a bolond ÁrÂ, k¢pzelt naplÂjÀban.
°s valahogy nem szerette a jelenetet! M¢gis, mÀr hetedik napja Árta fogvacogva, fel-
dagadt k¢ppel, hûsiesen Árta, hej, csak az¢rt is megfestette a remek mÁvü eb¢dlûi
csend¢letet, amelyben a KlauzÀl t¢ri bÀjos csehÂ k¢kes f¢nyü Seol-AlvilÀgk¢nt leple-
zûdik le, mi t´bb, mÀr bej´tt a k¢pbe ElÁz, A Legfontosabb Asszony elûzû f¢rje, MÀt¢
is, felnûttesen felszÁnes kamasz lÀnyukkal, FÀnival, szÂval bej´tt a sz¢p mÃltunk, mert
hÀt ezek a valÂsÀgban is bej´ttek akkor a KÀdÀrba, na ¢s, ezt mi a fen¢nek Árom le, mi
ebben a kunszt, hogy j´n a FÀjdalmas ¹narck¢phez, àamit valahogy az¢rt m¢g le k¢ne
csengetni, hÀt m¢g hÀtravan a sz´rnyr¢sz mÀsodik fele, de sajnos, csak a KÀdÀr (brrr!)
utÀn...Ê

Ez volt a fejl´v¢se TÀbornak: àa meg¢lt valÂsÀgÊ.
S tegnapelûtt d¢lutÀn mÀr azon kapta magÀt, hogy nem is Ár. KÀrtyÀzik. ºl az asz-

talÀnÀl a g¢pe elûtt, ¢s szÂrakozottan pasziÀnszozik munka helyett! Azonnal kicsapta
a f¡zetj¢t, lÀngolÂ arccal fogalmazott egy ÀllÁtmÀnyi mell¢kmondatot, vagyis elkezdte
a müszakjÀt, Àm nyirkos borzongÀssal sÃgta bele ¢jf¢li nassolÀsoktÂl pecs¢tes ÁrÂmac-
kÂja kivÀgÀsÀba: àCsak k´teless¢gbûl nem hagyom abba!Ê

így hÀt azÂta lÀbujjhegyen ¢lt szorgos-dolgos, felnûtt kÁnban.
Ugyan e hamusz¡rke reggelen, a hokedlin ingadozva ¢ppen azt rem¢lte, vajha csak

tegnapelûtt Âta volna ez Ágy, àamikor rÀd´bbentem, hogy baj vanÊ, a kÀrtyÀk elûtt hÂ-
feh¢rre vÀlva, à¢s mondjuk ez sz¡remkedett be az Àlomba is!Ê, mÀsfelûl azonban r¢-
m¡lten sejtette, hogy immÀr harmadik hete, vagyis a T´rt¢net¡nk hûse befejez¢se Âta
ä àD´gletes hûs¢g volt itt, baromi pÀraÊ ä ¢pp ennyire àunatkozikÊ. Megj´tt a rossz
idû, s vele az unalom. Unalom? àValÂjÀban lebÁrhatatlan depressziÂ volt ez, a meg¢lt
t´k¢lyt rendszerint k´vetû romlÀs.Ê

Kornis MihÀly: Napk´nyv (V) ã 493



2

à°n vagyok a TÀbor, aki nem tud t´k¢letes lenni, holott sz¡ks¢ges volna. Semmi mÀs
nem sz¡ks¢gesÊ ä gondolta û, helyesebben ism¢telgette ¢s zakatolta magÀban, midûn
kil¢pett hÀzuk elszÀllÁtatlan szem¢ttûl büzlû kapujÀn, egy ÂnszÁn cs¡t´rt´k kora reggel,
rosszkedvü november idusÀn, azon is tÃl. Mennie kellett a Kiv¢telezettek KÂrhÀzÀba,
beteg f¡l¢t ¢s nyelv¢t megmutatni a hüv´s fûorvosnak. Elmenûben, a f¡ggûfolyosÂn
benne mocorgott feles¢ge puha szava, às¢tÀlj egyet utÀna, s¡tni fog a nap, ma nem is
lesz hidegÊ, jÂ, jÂ, megcirÂgatta, kifurakodott mellette, àde mi¢rt k¡ld engem s¢tÀlni
ilyen rossz idûben, mit akar ezzelÊ, m¢lÀzott m¢g a l¢pcsûn is, lefel¢ rohanvÀst, tovÀbbÀ
azon, vajh mi¢rt visszhangzik benne ilyen hosszan a nû banÀlis tanÀcsa, àvannak mon-
datok, amik bel¢m akadnak, valamint a bogÀncsÊ, Àm mire a kapu alÀ ¢rt, mÀr ¢p-
pens¢ggel csakis az elûzû havi, jÂl siker¡lt fejezet egyes mondatai csÂkolgattÀk a fÀz¢-
kony, kÀba lelk¢t odabentrûl, khhm, hÀt igen, sajnos, idestova hÀrom hete fel¡t´tte a
fej¢t ez a vesz¢lyes ä meddû korszakait elûzû ä gyarlÂsÀga: àf¡rge l¢ptein az utcÀn se
tudott lassÁtani most mÀrÊ, àfutva merengettÊ, ¢s àaz¢letazÁze T. SZERINT AZ °LET
JÂ. M¢g egyszer: jÂÊ s a t´bbi. A fen¢be!

Ac¢lk¢k reggel volt.
Alpaka k´dszÁn, ¢szak-pesti, didergûs. A nap se s¡t´tt, persze. àMajd fog! MegÁg¢r-

t¢k Manyi meteorolÂgusai!Ê S mÁg vonult a f¡st´s RÀkÂczi Ãt fel¢, keserü k¢ppel him-
bÀltatta magÀt a nyirkos, k¢kessz¡rke k´dben a sz¢llel meg a k¢nytelen fel´klendezett
mondataival. àDe nem akarom hallani!Ê °s magÀra duzzogva, hirtelen¢ben csak az¢rt
is Ãj s Ãj mondatokat ´t´lt ki, hogy ne kelljen amazokkal foglalkoznia.

àBuszra szÀllt, majd a metrÂig s¡llyedt: hajÂzott.Ê
àBelsû nyelv¢n r¢g Ágy nevezte a sajÀtosan Àtmeneti, Àlomszerü lebeg¢st, ami a k´z-

leked¢si eszk´z´k´n mindegyre elfogta.Ê
àHogy f¢lnek! Denev¢rkiÀltÀs-szerü gesztusok a le¡l¢sben, ÀllÀsban, a helyfoglalÀs-

ban! ä ä Itt erûsen ¢rzûdik az is, hogy aki azt hiszi, ÀllampolgÀr, alkalomadtÀn bÀrmire
k¢pes.Ê

àMÀr ahogy az UrÀniÀval szemben felt¡relmetlenkedett valamelyik arra jÀrÂ busz-
ra, Ïamelyik a gyilkosomat hozza el egyszerÎ, ¢s egyetlen megÀllÂn Àt figyelte a kopott
mübundÀsok hallgatag n¢p¢t, mindannyiszor meg¢rintette a lelk¢t a...Ê

àA ki nem sÁrt sÁrÀsunk? çm ha felhangozn¢k, mÀris nevets¢ges lenne! K¢sû. De
tÀn nem is sÁrÀs, ez valami hideg Àrny¢klepedû ä a sz¡rke borzalom. Rajtunk ¢s gyer-
mekeinken. Az ¢letsulibÂl lÂgÂ, eleve bukottak megÀtalkodott, nyÃlsz¡rke k´z´nye!
RutinÁrozott h¤ftlingek, tettetett-mogorva ´r´knyugdÁjasok. Micsoda szÀnalmas ko-
molykodÀs ez ebben a mozgÂ Âlban, amihez k´z¡nk semmi, ¢pp csak egymÀshoz pr¢-
selûdve...Ê

àEzek az elszÀnt gyÀvÀk! °n: csak hÀtsÂ gondolat. (FoglalkozÀsomra n¢zve, ha ez
¢rdekli, ÀrulÂ vagyok. °s ¹n?)Ê

àK´z´s ringÀs. A titkos vigasz ä mind elveszt¡nk, de ¢n nem!Ê
àTolvajok alkalmi pihenûje; mit bÀmulsz, fordulj arr¢bb, te! F¢nytelen szemü, ÀdÀz

´nk¢ntesek k¢nyszerü ´sszefutÀsa k¢t mocsaras frontszakasz k´z´tt. Ahova megyek,
ott nekem kicsit k´nnyebb lesz! TovÀbbÀ ez ¢getûen fontos. Legkisebb l¢p¢sem is
zsoldn´velû... TÃljÀrtam az eszeteken!Ê

àNem lehet vel¡k micsinÀlni. Magammal se tudok itt mit kezdeni mÀr! Az Ãgyne-
vezett ked¢lyes, alkalmi elbesz¢lget¢sek ä hazugsÀgok. ApÀm nemzed¢ke m¢g tudta,
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mert kigyakorolta az ÂvÂhelyen, de mi mÀr rendesen hazudni se tudunk. BevÀgn¢k
a pofÀjÀba inkÀbb egy hatalmasat! Azt ki¢lvezn¢m, az biztos, de jaj, annyi sok macera
j´n utÀna, k´zv¢lem¢ny meg rendûrs¢g, v¢g¡l pedig megint csak hazudni kell: ism¢t
oda jutunk, ahonnan elmenek¡lt¡nk.Ê

àS ilyenkor mindjÀrt felfÃjta magÀt, akÀr egy beteg papagÀj. Ha tehette, gyorsan
elfoglalt egy szakadozott bûr¡l¢st, mohÂn lecs¡ccsent. KibÀmult az ablakon, merûn.Ê

àTulajdonk¢ppen sz¢gyellte magÀt.Ê
àEz az ¢rz¢s valamivel k¢sûbb, a f´ldalatti-szerelv¢nyen mÀr bÀdogkem¢ny h¢jÃ

bÃskomorsÀggÀ tereb¢lyesedik: kezdetben nagy sietve mindannyiszor az ÃjsÀgjÀba zu-
hant, menek¡ltem, bÀr a kihajtott oldalak fedez¢k¢bûl n¢ha szÂrakozottan leskelûd´tt
is; mint Àlomban n¢z az ember f¢lre, hogy ¢szre sem veszi, csak a nyÀla Áze keserübb,
Ágy stÁr´lte û a gyül´lt mÀsikat meg a tikj¢t, a metrÂszeg¢nys¢g csinÀltan ´n¢rzeteske-
dû, ÀrulkodÂ fogÀsait: Ïhentes´l¢ben d¢delgeti a cekkerhÃst, valamint gyermek¢t, a
j´vendû hentest!Î, vagy Ïorrhossznyi k´zels¢gben sem n¢znek egymÀsra, az¢rt se,
ugye, idegenek, tehÀt utÀlkoznak, de ha v¢letlen¡l egy iskolÀba jÀrtak volna hajdan,
most rÂkamosollyal lapogatnÀk egymÀs hÀtÀt!Î, ¢s: Ïaz apa faszari bün´zû, az anya
meg nem hiszi, a gyerek azonban tudja, ¢s azt is, hogy az apja t´nkre fogja tenni, lÀgy-
mÀnyosi tanÀremberek, az anya is bün´zû, hiÀba t´rdeli a kez¢t, nem fognak elvÀlni,
¢s a gyerek olyan lesz, mint az apja, m¢g a gyerek gyereke is olyan lesz, add fel, add
fel!Î ä ä ÏVagy ha a t´megtûl mÀr olvasni se lehetett, nemhogy leskelûdni, a kocsik
felsû vilÀgÁtÂtesteit k¢mlelte csak, a müanyag fedelek tejes dereng¢s¢t...Î ÏTejes deren-
g¢s, langy hamuf¢ny ä reinkarnatÁv szavak: eml¢keztetûk; valaha az omnibusz belsû f¢-
nyeirûl gondolta ezt.Î ä ä ÏEgyebekrûl nem szÂlva: kocsmai lÀngok, a ZsidÂ utca tüz-
v¢szei, k´z¢pkori gyertyalobbanÀsok.Î ä ä ÏDe olykor m¢g ez az utazÀs k´zbeni Àlmo-
dozÀsa is avÁttul disznÂ sanzonrefr¢nnek tetszett a ,valÂsÀghoz' k¢pest.ÎÊ

Ez a nyirkos fos. Csak v¢ge lenne mÀr.
àBemÀsztam a gyomorba, e vilÀg fejedelm¢vel egy b¢rlet ÀrÀn ´sszevegy¡ltem. Il-

lÃziÂm az, hogy megûriztem az inkognitÂmat.Ê
àImÀdkozott, hogy v¢ge legyen, elûbÃjhass¢k a g´d´rbûl...Ê
Ez is a àhajÂzÀsÊ r¢sze volt, àaz elunÀsÊ, hogy az ember ä kicsoda? ä mÀr csak elû-

j´nni szeretne a f´ld alÂl, kis idûre megint megszabadulni az alagÃttÂl, amelynek s´t¢t
m¢ly¢n, fizets¢g ellen¢ben, zÃgva, cs´r´mp´lve helytûl helyig szÀllÁtjÀk az ´nk¢ntese-
ket, minket, ezen Ãgynevezett tiszta hÀborÃ ´r´mkatonÀit, katonakurvÀit... S bÀr
most, e hirtelen tÀmadt k¢p ostorcsapÀsak¢ppen az ¡l¢srûl is felpattant, ameddig Àl-
talÀban nem szokott eljutni, k¡l´n´sen nem kora reggel, mindjÀrt vissza is cs¡ccsent
engedelmesen, ¢s àezt most ÀtjÀtszom, mintha müv¢sz lenn¢kÊ, gondolta ¡gyesen k´r-
betekintve, f¢lszegre vett mosollyal, s hosszan vakargatta fekete jambÂja alatt meghar-
matosult, ûsz f¡rtjeit, majd sunyÁtva szatyorba rÀzta az ÃjsÀgjÀt, ¢s nyÀrspolgÀriasan
a semmibe meredt, csakhogy m¢g mindig k¢t megÀllÂ volt a Moszkva t¢rig...

3

àAzelûtt legalÀbb f´ltehettem a lÀbam
mikor a nagypapÀval a nagyk´rÃti fapados villanyoson
mendeg¢lt¡nk a BlahÀtÂl az Oktogon fel¢, fûleg komissiÂzni
valahogy esûs-nyamvadt napokon mindig, szakadozott k¢pek

Kornis MihÀly: Napk´nyv (V) ã 495



rohanÂ hÀzfalak, boltfeliratok, ¢s ¡vegtÀblÀkra festve hogy
TEJ°RTäK¹Z°RTäGYñGYSZERTçRäR¹LTEXBOLT
Ïmeg tetszik engedni, hogy az onokÀm feltehesse a lÀbÀt?Î
hadirokkant ¡lûhelye, az pont jÂ, ¢lvezettel, szÂtagolva, ami kint lÀtszik
elûadÀsszerüen, Ágy tanult meg olvasni az ember
kezdetben kaland volt a k´zleked¢s
k´z´lt¢k, levisznek, ´lt´zzek, vagy ûk ´lt´ztettek, aggodalmasan
az Ãtra hÂcipû, vastag bebÃjÂs kabÀt, sisegû nadrÀggal, m¢gis karra vettek
Ãgy vittek, pedig siettek, mintha mindannyiszor ¢gû hÀzbÂl menten¢nek
a szÁv¡k ¢gett, izomlÀza volt a szÁv¡knek ¢rettem
¢s akkor mondjuk
le¢rt¡nk az utcÀra ¢s ott a
a Petûfi SÀndor utca
t¢len-nyÀron, reggel, d¢lben, este
a FûpostÀval szemben a kapunk elûtt hajnali tÂcsÀkat lÀtok
fekete csillogÀst, ijesztû autÂhangokat, csikorgÀsokat, akÀrha
vadÀllat ugrik az arcodnak ä ¢s mell¢!
elszÀguld az autÂhad, felfreccsenti a pocsolyÀt, mehet¡nk
vagy ahogy anyu vitt pirkadatkor az ÂvodÀba, sietve, n¢mÀn
magÀba m¢lyedten, mint Eurydik¢, lobogott a f¢nytelen sz´vet
t¢likabÀtjÀn a kapucni, a PÀrizsi utcai zebra elûtt felkap
nem enged egyed¡l az Ãttesten, ¢n meg a nyiladozÂ s´t¢tben riadtan
arra gondolok, Ïkora reggel alszik m¢g az utca, a jÀrÂkelûk m¢gis jÀrjÀk,
ijedten belemÀsznak a szÀjÀbaÎ, a kiszÀmÁthatatlan sz´rnyeteg odvas
torkÀban evick¢l¡nk elûre, a r¢mhidegben idegesen Àtsz´kd´s¡nk
a tÃlsÂ oldalra
ott a sarkon mindjÀrt az a koszos aszfaltszÁn dombormü elbukÂ
rohamsisakos meztelen vasutas honv¢d zsidÂ?
mÀrtÁrt emel fel a pocsolyÀbÂl a Magyarok Napasszonya, sajnÀlja
vagy ki ez, megûr¡lt mÀrtÁrok, de ilyenkor nincs idû megÀllni sajnos
bezzeg a PapÀval hazafel¢ mindennap!
de reggel is mindig bel¢m vÀg a hÀborÃs ûr¡ltek iszapos dombormü
k¢pe, mÁg szÀllunk anyÀmmal a PÀrizsi utcÀn a VÀroshÀza fel¢
micsoda szük utca! mint egy jÂslat
s´t¢tlila j¢ghideg levegû van benne
hajnaltÀjt plÀne vesz¢lyes, t¡zelû orcÀval bÀmulom a sz¡rk¡let felhûit
Anya vÀllÀn, rongyos denev¢rszÀrnyak m´g¡l szivÀrog
a f¢l¢nk vilÀgossÀg
holtfeh¢r reggel
vagy
mikor n¢gy¢ves korom tÀjt t¢li vasÀrnap a Margit hÁdnÀl
buszra vÀrtunk
ment a csalÀd a z´rgûs rÂdlival a Teca ¢s Dini nevü gazdag barÀt¢k kertes
hÀza melletti sziporkÀzÂfeh¢r dombra, a sÀros megÀllÂban a toporgÀsban
kihev¡lt gyerekes csalÀdok, csicsergû talpÃ hÂcipûk, nagyrÂdlis apÀk-anyÀk,
ma lett t¢l, j¢, t¢l jÀr a k¢pzeletemben!
sok fegyelmezetlen tolongÂ pesti csalÀd, rÂzsaszÁn
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cicasapkÀs gyerekekkel, de ¢n mÀris ´reg vagyok a feh¢r hÂcipûmben
habÀr lelkes ¢s lÀzas is a t¡relmetlens¢gtûl, csak azt mÀris
nagyon szeretn¢m, ha egyszer se kellene a jeges NagydombrÂl leszÀnkÀznom
majd k´lcs´nadom akÀrkinek, vagy Apa vegyen az ´l¢be ¢s Ãgy
k¡l´nben ¢n a felnûttekkel akarok lenni, az jobb, jobb, mint a hÂ,
hogy milyen ¢rz¢s nagynak lenni, de m¢gis az¢rt
fuldoklok az izgÀga rem¢nytûl, ugye megy¡nk rÂdlizni, most beÀll a
busz, olyan s´t¢tk¢k tompa fejü parasztbÀcsi, mi, szabad n¢pek h´r´gve
megrohanjuk
¢s lassan dohogva-k´h´gve d´c´g
fel a meredek Ãton, ny´g, hogy ki nem pukkad a kereke! az anyÀmnak
mohÂ szemü f¢rfiak mindjÀrt szÁvesen helyet adnak, k´sz´ni, ´lbe vesz
hÂcsillÀmos hajÀt igazgatja, Apa a rÂdli alatt inog a peronon elszakÁtva
¢s csak szagolom a mama hÂleves kabÀtgall¢rjÀt, odatapadok, Ãgy
bÀmulok az ablakon tÃlra Ïmi kettenÎ, a hegyi jÀrdÀn puha vattahÂ, amibe
sz¢p kis sose hasznÀlt ¢kszereket k¢ne tenni, mint otthon a marad¢k mÃlt
¢s le van a vilÀg kellemesen halkÁtva, a buszon fenyûszag, nevet¢sek
meg ilyen langy emberi pÀrÀk, n´vekvû ¡nnepi izgalom a hegytetû
k´zel¢ben
igen
hasonlÂ ahhoz, mint amikor
AnyÀval egyszer eg¢sz kiskoromban kihalt vasÀrnap d¢lutÀn gyalog
kopogunk magas hÀzak k´zt, langymelegben, fÀrasztÂ vend¢gesked¢s
utÀn, valami ismerûs cukrÀszdÀt keresett, ahol kÀrpÂtolhat
akkor megint nagyon szerelmes volt bel¢m, nem is titkolta
na ja, elfogadtam tûle ezt, kicsit untam mÀr, de az¢rt leereszkedûn
¢lveztem is, hogyan cipel felpirulva, mindig vigasztalni akar, jÂval t´mni
titkos kettes, meg hogy û ehessen p¡r¢t, fÃj, Àm ¡res utcÀkon siet¡nk Àt
Ïnincs meg a cukrÀszda, de sehol nincs cukrÀszda, semmilyen cukrÀszdaÎ
az elej¢n m¢g pont ez az ¡nnepi izgatottsÀg, bujkÀlÂ izgalom ¢s bÀgyadt
napf¢ny is szemereg a jÀrdÀra, Àm senki az utcÀn, egyre csak senki-senki
teremtett l¢lek se, elaludtak, elvarÀzsolt vÀros, elmentek a N¢pstadiba
csak a mi l¢pt¡nk meg a t¡nedezû napf¢ny, ¢s lassacskÀn hüv´ss¢g
tÀmad, gyÀszos alkonyi fÀtylak hullanak a vilÀgra, megint Ïel vagyunk
varÀzsolvaÎ, ¢rzem, ¢s Ïneh¢z helyzetÎ nem szÂlok, nehogy û is
megijedjen, Ïelt¢vedt¡nk, v¢ge, majd ¢n vigyÀzok rÀÎ, de akkor, j¢
Àtbotlunk egy f¢nyesre koptatott k¡sz´b´n, ahol habcsÂk-csengûkkel
csilingel az ajtÂ, aprÂcska poros hely, v¢n barnÀsfekete pult
tÃl feh¢r fityulÀs n¢nik gyÀszruhÀban, mit k¢rek,
nem tudok megszÂlalni, olyan furcsa minden
Anya felemel, ¢s az ¡vegen Àt mutogatja burrogva
ÏindiÀner, itt ez a g´mb´lyü nagy kalapos, lÀtod, vagy rigÂjancsi,
az a kakaÂhabos kocka, a ragacsoscukor-tetejü meg nagyon finom Àm!
eredeti dobosÎ ¢s az eladÂnûk is olyan ragacsosan rajongva vÀrakoznak
hogy majd mit mondok, de nem tudok megszÂlalni Ïegyszer mÀr
voltunk itt, az ¡res utcÀn is, meg a s¡tem¢nyek elûtt is, pont ÁgyÎ
olyan sz´rnyü ez, megoszthatatlan, Ïte is mindig Mama vagyÎ
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csak elbûg´m magam, Anya megs¢rtûdik, veszekszik velem,
Ïminek hoztalak ideÎ, de mÀr û is sÁr, vÀllÀt vonogatja, rÀm n¢z
nem szÂl hozzÀm, k´nnyes szemmel, villÀra tüzve dobÀlja a
tortadarabokat a szÀjÀba, mÁg cigÀnyÃtra megy, k´h´gni kezd, ¢n is
k´h´g´k ¢s zokogok,
vagy
amikor tavaszi vasÀrnap kirÀndultunk a Fogaskereküh´z!
kivonultunk a SzabadsÀg-hegyre napozni!
Uramisten! Ïa kivonulÀs!Î Apa f¢lig tr¢fÀs kifejez¢se
a csicsergû kommunista tavaszban, MÀjus 1. utÀn az emberek f¡rt´kben
lÂgtak a villamoson meg a buszajtÂkban a Moszkva t¢rtûl ¥ 2 megÀllÂt,
korabeli raktÀrosnyelven szÂlva, dalol a tavasz, k¢rlek, k¢k inges
kohÀszinasok, izmos komszomolistÀk helyett a kifosztott pesti zsidÂ
csalÀdok meg a kirÀlyok, hercegek, grÂfok szÀnalmas leszÀrmazottai
k´z¡l akit m¢g nem telepÁtettek ki vagy mÀr visszasz´k´tt, vidÀman
rohanunk enged¢lyezett szabadidûnket ell¢becolni Csilleb¢rc
k´rny¢k¢n, kisemberek kvÀzi, vÀgynak a hegyre, auf dem Herde,
mely egykor az ´v¢k volt, nem t¢ma, a Fogaskerekü v¢gÀllomÀsÀnÀl
ÏvarÀzs¡t¢sreÎ feltÀrulnak a t´megbuszok, s mint mÀkt´ltel¢k zuhog ki
a repedtre t´m´tt r¢tesbûl, aszfaltra potyog a sok ember, ÏÀÀuuhh!Î
¡v´lti a h¢tk´znap sunyÁtva dolgozÂ n¢p, egymÀson ÀtgÀzolva cs´rtet
a kockak´ves Ãttesten tÃl a FerencjÂska ¢pÁtette sÁnpÀlya v¢g¢hez
itt aztÀn a csalÀdok megint vadÀllati izgalommal csatÀznak az Âdon
kocsik fapados helyei¢rt, bizony a felajzott l¢gk´rben l´k¢sek, rÃgÀsok
kis s¢rtû megjegyz¢sek magÀtÂl ¢rtetûdnek, mind int¢zkednek ezek a
turistabotos, bricseszes, deklasszÀlt f´ldesÃrra maszkÁrozott seg¢dmunkÀs
csalÀdapÀk tyhÁjj! foglald az ablakokat a gyerekkel! pÀrÀllÂ hÂnaljak
szivÀrgÂ elemÂzsiÀs kosarak, benne citromos tea, csatos ¡vegben ¢s
szalonnakatonÀs szendvicskenyerek, olvadt, sz¢tkenûd´tt Ada ¢s T¢lapÂ
csokolÀd¢kkal, cikkbe vÀgott almagerezdek, az eg¢sz pedig az agyonolvasott
Ludas Matyi ä Magyar DolgozÂk PÀrtja Humoros HetilapjÀval letakarva
boldogsÀgtÂl d´ng a szÁv¡nk, amint feltolakodunk egy ilyen ÀntivilÀgbÂl
itt maradt kocsira, mert itt minden tikfa meg f¢nyesr¢z, m¢g a b¢keidûkbûl
de az hagyjÀn, fiam, hanem n¢zz a kocsi alÀ, ez fiam t¢nylegesen
fogaskerekü! lehajolok ¢s megn¢zem ¢s nem hiszek a szememnek, t¢nyleg!
fogaskerekek akadnak a k´z¢pen elhelyezett sÁnvasba, csoda
hogy oldalra nem dûl, technika csodÀja, ugyebÀr amikor m¢g hasznosan is
gondolkodtak, ¢s kicsit jÂt akartak az emberis¢gnek a tudÂsok, a csÀszÀr
tisztelet¢re nagy bedobÀssal megalkottÀk ezt, mint a hernyÂ, f´laraszol a
hegy tetej¢re, lassan, de biztosan, nekem legyen mondva, Ïitt szÀz¢venk¢nt
ha egyszer fordul elû balesetÎ, de ez m¢g mind hagyjÀn, hanem az Àldott
fogaskereküszag! amit a legjobban szeretek, ilyen ´reges boldogsÀgillat
meg pÀcolt fa ¢s nem tudom, mi, akÀcillat, hÀrsfa meg szandÀlszag a
szalonnÀs kenyerek¢vel keveredve, ¢s hozzÀ m¢g a toporz¢kolÂ sÂvÀrgÀs
hogy v¢gre induljunk mÀr, lÂduljunk, gyer¡nk, f¡ty¡lj´n a kalauzjutka, na
mutassuk meg a vilÀgnak, mit tud a vilÀg legelsû fogaskereküje csinÀlni, ha
akar
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nekivÀg a szÀz¢ves sÀrga! csodÀk csodÀja beindul, lombos gallyak karistoljÀk
surrogva a f¢lig lehÃzott ablakokat, ez is oly k¡l´nlegess¢g, ez a bebÂlintÂ
virÀgzÂ fÀk ¡temes csapkodÀsai, meg a csihuhu-kattogÀs, a csihuhu-dromm!
dromm! dolgozik el´l a csÀszÀri gûzmozdony, emelkedik kebelem, most
v¢gre gyorsan felt¢rdelhetek, k¢jjel lebÀmulhatok a vÀros kicsinyes
szakad¢kÀba, szÀzszorsz¢p lombalagÃtban s f¡st´s h¢tk´znapunk
odahagyva, felhÃzunk Àm a z´ld magasba, a FûcsÃcsra! elûtt¡nk egy teljes
jÂ levegûs nap, m¢g idebenn a kocsiban is zilÀltan elragadtatott kirÀndulÂ-
hangok, aff¢le jÂlesûen reakciÂs polgÀri mekeg¢sek: Ïgyerekek, megy¡nk
Nap n¢nihez lÀtogatÂba! anyÀm, hol a f¢sü?, gy´ny´rü idûnk van, kÀr, hogy
nem hoztunk f¢nyk¢pezûg¢pet!Î; aztÀn az elsû vagy mÀsodik megÀllÂ elûtt, a
vonat mellett rendre ferde szemü pajtÀsok szalutÀlnak az Àrokban
ÏpÀ-pÀ, koreai, pÀ-pÀ, ¢ljen a b¢keharc, Kinn Cs¡ng!Î ezek
itt mindig Àt akarnak menni, de sose tudnak, biztosan elt¢vedtek,
csak Àllnak vasÀrnaptÂl vasÀrnapig k¢nyszerü vigyorral, ¢s nem lÀtjÀk,
hogy a teljes vonatunk vihogva megveti ûket, jaj, mÀris Ãj tÀj ¢s
csengettek az ¢ltanulÂ koreaiaknak, mi viszont ezÀltal is haladunk feljebb!
hÀtradûl´k k¢jesen, elcsigÀzottan a fÀbÂl Àcsolt, g´mb´lyü sz¢lü ¡l¢sen,
ÏtÃl jÂl megy dolgunk, hovÀ tud m¢g emelkedni egy ilyen fogaskerekü
hÀt ez csodÀlatos!Î
a F´ldalattin
majdnem ugyanilyen f¢lk´r¡l¢sek voltak, az is olyan jÂ volt
utazni a F´ldalattin az Erzsivel V´r´smarty t¢r ä çllatkert mondjuk
az çllatkertbe micsoda utazÀs! elûsz´r is most sz¢pen lebattyogunk a
Gerbeaud elûtt a r¡csk´s feh¢r kûl¢pcsûn a gacsos lÀbÃ ¢des nagyn¢nik¢m
kÁs¢ret¢ben a f´ld alÀ, a kicsemp¢zett ÀllomÀsra, tisztÀra mint egy f¡rdûszoba
a felnûttek is meg vannak illetûdve, m¢gis, ez egy mÀs hely, Ãri hely, csend
a F´ldalatti sehogy se illik a proletÀrj´vûnkbe, mint ahogy a Fogaskerekü
sem, mert ezek m¢g egy¢ni kik¢szÁt¢sek voltak, szÂval nem haladÀs rajtuk
utazni, hanem Àlom, mert valami hallatlan k¡l´n´s m¢ltÂsÀga van a helynek
kimondatlan ¢s kimondhatatlan szomorÃsÀga, talÀn az Erzs¢bet kirÀlyn¢
itt felejtett, skizofr¢n-drapp hangulata, aki egyszer rÀ¡lt a k´teless¢gtudÂ
segg f¢rj¢vel egy¡tt a Millenniumi KiÀllÁtÀs megnyitÀsa alkalmÀbÂl, k¢rem
a megjelent elûkelûs¢gek kÁs¢ret¢ben a vonalat kegyesen v¢gigutaztÀk
utoljÀra ugrik be a kocsiba a kalauz a kocsikulccsal, de mi akkor mÀr
nagyon jÂl ¡l¡nk, beljebb gyüri a t´meget, ÏhÃzÂdzkodunk beljebb!Î
egyetlen inger¡lt mozdulattal behÃzza az ajtÂkat, ¢s ehhez egy ilyen
kinyÃlÂs mozdulata volt, mint a japÀn szÁnhÀzban az agresszÁv iz¢
szerzetesek szoktak fenyegetûzni: abban a vastag, s´t¢tk¢k vasutas-
egyenruhÀjÀban vÀratlanul kitÀmad terpeszben, elkapja a tolÂajtÂ k¢t
kilincs¢t, ¢s ´sszerÀntja, de ¡gyel rÀ, hogy nek¡nk, szarhÀzi utasoknak
megvetûen hÀttal maradjon mindv¢gig, majd az ´sszerÀntott ajtÂban durva
c¢lszerüs¢ggel megforgatja a kulcsot, ajkai k´z¢ pr¢seli a nyakÀban lÂgÂ
sÁpot, ¢s f¡ttyent, mint a smasszerok! de mi akkor mÀr prÁmÀn ¡l¡nk mindig
Erzsivel, mi ugyanis rendre elsûnek tolakodunk be a hajÂba, mert û kislÀny
korÀban is ezen utazott haza, akkor tudtam elûsz´r megfizetni, Ãgyhogy itt
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û alaposan ismeri a jÀrÀst, mindjÀrt levÀgÂdunk a vonatvezetû m´g´tti sz¢p
sÀrga-barna fa f¢lk´rre, onnan majd jÂl ki lehet lÀtni, ha fel¢r¡nk, ¢n meg
lÀbam lÂgÀzva r´gt´n elpittyedek ¢s bambÀzok, olyan sz¢p barna az eg¢sz
kocsi, inkÀbb barna, mint sÀrga, de nagyon sz¢p, a formÀja is csupa Ávelt
vonalak, fatokos ablakok meg ¢vszÀzados pÀcszag, biztos ezeket a r¢gi
f´ldalattikocsikat m¢g Ãgy k¢szÁtett¢k, mint a sztradivÀrit hogy alulrÂl
bezengjen jÀt¢k k´zben, szÂljon, ¢nekeljen, mondja, hogy a l¢tez¢s titok
¢s csak a halÀl rendûr, de addig m¢g sok van, pÂkhÀlÂs kanyarok, zÃgÀs
sÁnrikolyok, kattogÂs fekete pÀlya, a V´r´smarty t¢rrel kezdûdik, de hamar
felgyorsul, fel se t¢rdelhetek ¢s mÀris DeÀk t¢r ami nekem egy k´p¢s csupÀn
ott az iskolÀm, nyomasztÂan k´zeli megÀllÂ, azutÀn viszont nyerÁtve-sikongva
meglÂdul a vascsikÂ, ¢s Bajcsy-Zsilinszky Ãtja ÀtszÀllÂ! kurjant a kulcsos
kalauzt jÀtszÂ munkÀs, gûg´s megjÀtszÀssal, mÁg t¢pkedi a k´zben felszÀlltak
jegyeit is, ¢n meg ÏnahÀt egy helybe topogunk, sose ¢r¡nk ki!Î r¢m¡ld´z´k
hisz ez m¢g mindig csak a DeÀk t¢r mÀsik v¢ge, a Bajcsizsilinszki, aki
b¡ntet¢sbûl kapott ilyen kis tÀvolsÀgÃ megÀllÂt, mert û valami l´v´ld´zû
ellenproletÀr volt, ¢s csak d¡h¢ben v¢dte a zsidÂkat, Ïszerencs¢re Ãgy utÀlta a
n¢meteketÎ, ezt Apa rebegûs tisztelettel emlegeti mindig, Ïaz m¢g f¢rfi voltÎ
de az Opera utÀn mÀr sokszor ¢s s¡rgetûleg fogdosom az Erzsi feh¢r pÃpos
´regasszonyt¢rd¢t unalmamban, j´jj´n min¢l hamarabb a November 7. t¢r
ÀtszÀllÂhely, onnantÂl aztÀn mÀr j´n a szabad hangulat, az ûr¡let, a Liget
az Oktogon amÃgy is nekem nyitott k´nyv, mivel mi az AbbÀziÀba jÀrunk
haboskakaÂzni az Erzsivel hetente egyszer, az AbbÀzia ugyanis a t´rzshelye
neki, a ZabÀzia, az egy jÂ hely, ki ne tudnÀ, mindig zsong az AbbÀzia, cseng
¢s bong, nagy a kivilÀgÁtÀs, miÂta renovÀltÀk, a k´rny¢k ´sszes v¢nasszonya
ideszokott, Ïigen finom a kakaÂjukÎ, meg a frecskelû szÀjÃ f¢rjeik is, ilyen
fittyedt ¡lepü trotlik, szivarozva, egymÀst hersegûn tÃlkiabÀlva, mind sÂher
ÀllÂ nap csak ¡lnek semmi mellett, bokÀra zuhant zokniban, ¢s nyaliznak a
fûpinc¢rnek, ¢szre se veszik, hogy kimozaikoztÀk k´rbe a falakat, ilyen sz¢p
piros-sÀrgÀra, meg tengeri moszatos akvÀrium is van a l¢pcsûn¢l, de csak
maguknak Ãsznak itt a dÁszhalak, csupa cseng¢s minden, ¢s mind egyszerre
p´c´gtetik kiskanÀllal a sok szimplÀs pohÀrt, ez egy ilyen ´ssz-zaj, igen, a
trotyliseregnek a hangja, de tilos a kanasztÀzÀs, ebbûl mÀr t´bb botrÀny is
volt, szigorÃan lecsapnak a paklikra, egy kÀv¢fûzûnû k¡l´n figyeli ûket,
m¢gis megprÂbÀljÀk, naponta megy a hirig ezen, mÀr vannak kitiltÀsok, de
most elzÃg a sz¢p kocsink a nyolcsz´gü t¢r alatt, ¢s mÀris V´r´smarty utca!
ez a felezûpontja az Ãtnak, szinte mÀr tÃl sok, ami zÃgva felÀrad bennem
ilyenkor, Â az Erzsi hÀza a V´r´smarty utca 69ä71.! elsû ismerûs hÀz Pesten!
Anya meg a k´vetkezû utcÀban sz¡letett! SzÁv utca! SzÁv utca! arra nekem
nem is szabad menni valami¢rt, de most mÀr j´n a Liget! a Liget! ¢s akkor a
csattogva-dobogva rohanÂ kocsi padjÀn fuldokoltatÂ lÀz ´nti el a bensûm
g´rcs´sen szorÁtom az Erzsi kez¢t, K´r´nd, Bajza utca mormogom ¢s
behunyom a szememet, nem akarok lÀtni, f´l´sleges, Hûs´k tere, çllatkert
k´nyv n¢lk¡l tudom, Ïhol van az az okos fejedÎ, szÀguldunk a s´t¢tben
az izgatott vÀrakozÀs kiszÀrÁtja a torkom, Ïs´t¢t van mÀr? elaludt a villany?Î
sz¢delgek az ¡l¢sen elcsigÀzva, nyütten az ´l¢be omlok, ÏÂ, bÀrcsak ott
lenn¢nk mÀr!Î, ¢s a Hûs´k tere elhagyÀsa utÀn ä irdatlan nagy t¢r pont a fej¡nk
felett, ilyen gyanÃsfekete szobrokkal, nyilas fejedelmek, plusz ismeretlen



hûs ruszki, rÀd´ntve egy mÀrvÀnyt´mb, illetve a Megnevezhetetlen SzÀrnyas
Micsoda, ami alatt a dolgozÂk vÀllalatilag f´lsorakoznak, hogy a fûtitkÀr
elvtÀrs dics¢reteit topogva meghallgassÀk, rÀadÀsul k¢toldalt ezek a tÃl nagy
oszlopos mÃzeumok, tÃl nagy t¢r, sivÁt a kûkockÀkon a sz¢l, d´br´gi hely
nem szeretem ezt a Hûs´k ter¢t, itt ¢n csak a J¢g miatt szÀllok le, ha n¢ha
az apÀmra valÂ tekintettel, kÁnosan bedûlû bokÀkkal korcsolyÀznom kell ä jaj
de ilyenkor eg¢sz fÀjÀsig el vagyok zsibbadva, oda vagyok mÀr Àjulva az Erzsi
´l¢be, Ïmikor ¢r¡nk oda, cuciÎ, kuncog ¢s simogat, Ïa t¡relem rÂzsÀt terem
cuci!Î ä ä MOST! vallatÂ vilÀgossÀg ingerli lehunyt szemh¢jam, fel¢rt¡nk!
de sose szÀmÁtok rÀ, isteni vilÀgossÀg, term¢szetes jÂf¢ny, na ez a vilÀg!
ki¢rt¡nk, hÀla istennek megint megsz¡lettem, csattogva ¢s v¢g¢rv¢nyesen
itt vagyok s mindjÀrt kiadÂs ¢lvezeteknek n¢zek el¢be kit´rt¡nk! gyûzt¡nk!
kijÂzanÁtÂan vilÀgos keretek k´zt rohanunk bele a kelekÂtya Ligetbe, mohÂn
felt¢rdelek, mÀr lÀtszanak az çllatkert pocsolyasz¡rke sziklÀi a vaskos-zord
sz´rnyü magas kerÁt¢ssel, HOGY KI NE T¹RHESSENEK A VADçLLATOK!
mÀr biztosan jÂ sok vadÀllat lÀbujjhegyen lesi a F´ldalattit, hogy na j´v´k-e ¢s
hozok-e perecet, eleget, k¢nyÃri v¢gkifejlet ez, pazar, felpattanok, rohanok
tolakodom a tolÂajtÂnÀl, a t¡relmetlens¢gtûl fel-felugrÀndozva kukucskÀlok
mÀr lÀtni a kûelefÀntokat! lassan a kocsi lassul, az utasok elsz¡rk¡lnek,
h¢tk´znapi lett a varÀzserdû, a kalauz is f¢l¢nk mÀr, majdnem elûz¢keny,
kicsit pÃpos, ûsz asszony, k¢szenl¢tben tartja a kulcsÀt, hogy nyisson,
ha megÀll v¢gre a mi kattogva ¢s csattogva v¢gÀllomÀsra ¢rkezû kocsink...Ê

ä ä ¢s be¢r, bevÀnszorog a Moszkva t¢r alÀ is, mÀrmint ez a turhak¢k moszkvai term¢k,
mind az ´t f¢mkoporsÂ simÀn v¢gigsiklik az ÀllomÀs hullaf¢nyü peronjÀn. CsikorgÀs.
Szisszenve megnyÁlnak az ajtÂk.

àçtjÀtszottam.Ê
àMost mÀr kijutok. Finis.Ê

(FolytatÀsa k´vetkezik.)

Kun çrpÀd

ESýK¹NYV
R¢szlet

Az esûz¢s kezdete

A tanÁtÂn¢ni kapÀja alatt eg¢sz nap porzott a f´ld. Ahogy g´rnyedt a kicsi test, ringott
f´l´tte a kapany¢l, mint az Àrboc. Hosszan, egyenletesen szitÀlt a felvert por, t¢rdma-
gassÀgtÂl le barna k´dk¢nt. A szelet szinte visszaszÁvta az idûjÀrÀs. Az utolsÂ hangosabb
zajt egy varjÃ csapta, amelyik kora d¢lelûtt erre szÀllt.

ä SzÂ se lehet rÂla ä kiÀlt fel valamikor s´t¢ted¢s utÀn. Benn ¡l mÀr a szobÀban a
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fiÀval. A fia ä nagy testü, negyvenes, kora gyerekkorÀtÂl elhÁzott ä nemr¢gen ¢rkezett
meg. ZihÀlva szÀllt ki a kocsibÂl, mintha nem a motornak, hanem neki kellett volna
megdolgoznia, hogy feljussanak a szûlûhegyre. Az udvari ¢gû alÀ ÀllÁtott, ez¡stszÁnü
Zsiguli kombi tetej¢n idegesÁtûen pattognak a hozzÀverûdû bogarak.

A tanÁtÂn¢ni kiÀltÀsÀval egy¡tt hangzik fel az elsû sikÁtÀs. A szegfürigÂk¢, amik itt
f¢szkelnek az ereszcsatornÀban, a bejÀrat f´l´tt. Sok bosszÃsÀgot okoztak, mert lecsip-
pentett¢k az ÀgyÀsbÂl a virÀgokat a f¢szekhez. A f¢szek frissiben m¢g m¢zesen illato-
zott, ¢s rozsdÀs tartÂjÀban virÀgcsokork¢nt pompÀzott, mivelhogy az is volt. MÀsk¡-
l´nben szerencse, DobÀn azt mondjÀk, ha szegfürigÂ rak f¢szket a hÀznÀl. Csak na-
gyobbat kell l¢pnie ki ¢s be a tanÁtÂn¢ninek, hogy a kis termetü ikebanamüv¢szek me-
szes piszkÀt sz¢t ne hordja.

Az elsû sikÁtÀsra fog talajt MedÀrdus. Abban az egyetlenegy csepp esûben ¢rkezik,
ami ezen a vid¢ken hÂnapok Âta az elsû. Legfel¡l m¢g embriÂk¢nt g´mb´ly´d´tt ben-
ne. ZuhantÀban aztÀn kiegyenesedett, ahogy az esûcsepp is megnyÃlt.

SÀrban topog, miutÀn lefolyik rÂla a vÁzburok, mintha k´penyt oldott volna le. Bi-
zonytalanul indul el a szÀmÀra nagyon szÀraz talajon. PÀr l¢p¢s utÀn nekitÀmaszkodik
a tanÁtÂn¢ni hÀzÀnak falÀhoz. Erûsen zihÀl, mint a tÀvolban lehullÂ esû. Ahol hozzÀ¢r
a hÀta a falhoz, a fal szivacsk¢nt Àtnedvesedik. HÀta nyomÀt mÀr benn a hÀzban is
lÀtni.

Bel¡l a tanÁtÂn¢ni szidja a fiÀt. KiabÀl, hogy a fiÀnak nincs joga megsz´kni ebbûl a
hÀzassÀgbÂl. Ilyenkor mindig a k¢t gyerekre kell gondolni, a tanÁtÂn¢ni k¢t sz¢p uno-
kÀjÀra. Egy¢bk¢nt a hÀzassÀgot a tanÁtÂn¢ni hozta tetû alÀ. AmiÂta elszerette a nûv¢-
r¢nek az udvarlÂjÀt (de annyira, hogy az v¢nlÀnyk¢nt halt meg), a tanÁtÂn¢ni lett a
famÁlia elsû embere. °s az maradt ´zvegyen, dagadt gyerek¢vel is.

A mÀsodik sikÁtÀskor megnyitja a csapot. A vÁz a ciszternÀbÂl folyik, ¢s a hegy ¢szaki
oldalÀn az egyetlen, amibûl inni lehet. MedÀrdus a fal tÃlfel¢n felsÂhajt, lÃdbûr´s lesz
a tanÁtÂn¢ni r´vid, izgatott kortyaitÂl.

ä Elhoztam a jÀt¢kjaikat ä mondja a dagadt fiÃ az anyjÀnak. ä Nem tudom, hogy
jutott az eszembe. Amikor nem akarta ideadni a gyerekeket, akkor elkezdtem kipa-
kolni a gyerekszobÀbÂl a kocsiba. M¢g a hintalÂ is bef¢rt hÀtul a csomagtartÂba.

ä Te nem vagy komplett, kicsi fiam ä mered rÀ fiÀra meszes, kicsi arccal, ami fel¡l
most csak k¢t ÂriÀsira nyitott szem, mint a m¢hecsk¢nek.

çtgyalogolnak a feh¢r madÀr¡r¡l¢ken. A Zsiguli kombi zsÃfolÀsig tele. RÂzsaszÁnü
babav¢gtagok nyomÂdnak az ¡vegnek. A sofûr melletti ¡l¢sen el´l k¢t egyforma, nagy
jÀt¢k mackÂ.

A harmadik sikÁtÀs k´zvetlen¡l a fej¡k f´l´ttrûl j´n.
Az udvar egy pillanatra megbillen a hirtelen kit´rû zürzavartÂl. SzÀrnyak verdesik

a rozsdÀs bÀdogot fel¡l. Az ¢les madÀrhang egyszer ¢s mindenkorra kifesz¡l a leve-
gûben a hÀz ¢s valami messzi tÀrgy k´z¢.

A tanÁtÂn¢ni fia szuszogva beszalad a hÀzba a l¢trÀ¢rt. A tanÁtÂn¢ni kil¢p az eresz
alÂl, ¢s onnan irÀnyÁtja rÀ a zseblÀmpaf¢nyt a f¢szekre.

Az ereszcsatornÀban iszonyÃ munkÀban van egy hÀzas siklÂ. Kiakadt Àllkapoccsal
emeli fej¢t a f¢nynyalÀbban. A feje mintha megism¢tlûdne. HullÀmozva prÂbÀlja bel-
jebb nyomni az utoljÀra lenyelt szegfürigÂ-fiÂkÀt. A t¡rkizk¢k, csillogÂ kÁgyÂtesten
eg¢szen lassan mozognak a dudorok. SzÀm szerint ¢ppen hÀrom.

MiutÀn a k¢tÀgÃ festûl¢trÀt felÀllÁtotta, mÀsodszorra kapÀ¢rt szalad a hÀzba. Az any-
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jÀnak felmÀszva mÀr vilÀgos minden. Fenn a kÁgyÂ hullÀmzik tehetetlen¡l egy hely-
ben, z´r´g alatta a f¢szek virÀgszalmÀja.

A l¢tra mÀsik fel¢n fel¢r a dagadt fiÃ. Nem tÃl erûs ¡t¢sekkel, hogy le ne szakadjon
az ereszcsatorna, az ¢l¢vel prÂbÀlgatja eltalÀlni a siklÂ sz¢p hÀromsz´gletü fej¢t. Olyan
¡gyesen ¢s erûszakosan, ahogyan az unokÀk is tenn¢k.

Ami a levegûben van, azt hirtelen egy levegûbûl valÂ k¢z tolja el. P´r´gve ¢s buk-
dÀcsolva t´bb szÀz m¢terre l´kûdik a szegfürigÂpÀr a vihar elûszel¢ben. AnyÀval ¢s
fiÀval eldûl a l¢tra, de nem ¡tik meg magukat. F¡rg¢n szaladnak be a hÀzba a lesza-
kadÂ esû elûl, mint a jÀt¢kemberek.

R´gt´n szÁn¡ltig van az ereszcsatorna. A vÁz felemeli a f¢szket ¢s a kÁgyÂtetemet, ¢s
elÃsztatja a lefolyÂig. Az esû egyenletes zajÀban nem hallani, hogy a lefolyÂ alul a hÀz
sarkÀnÀl nagy bugybor¢kolÀssal v¢g¡l kik´pi a f¢szket, de a kÁgyÂtetemtûl elt´mûdik.

Eg¢sz addig, amÁg nem j´n meg MedÀrdus, aki felÀllÁtja Ãjra a l¢trÀt. FelmÀszik,
meg¡l a legfelsû fokon. Vigyorogva m¢lyen bedugja a kez¢t a lefolyÂcsûbe, k¢p¢rûl
s¡t, hogy most valami nagyon parÀzna dolgot müvel. Mintha bÀbot mozgatna, le-fel
kezdi hÃzogatni az erdû siklÂforma, t¡rkizk¢k zsinÂrjÀt. A fÀk elûredûlnek ¢s vissza-
z´kkennek v¢gig a hegyoldalon.

RÀngatja eg¢sz ¢jjel, azutÀn is, hogy a tanÁtÂn¢ni¢k lekapcsoljÀk az udvari lÀmpÀt,
¢s lefekszenek.

MedÀrdus

F¢lres´pr´m a vÁzt¡k´rrûl a z´ld leveleket, amiket lenyÁrt a vihar. MegmerÁten¢m a
ciszternÀban a kannÀt, de a vÁzbûl n¢z valaki.

ä M¢rt guggolsz, MedÀrdus, ilyen szomorÃan itt, mint a b¢ka?
ä Az id¢n eny¢m lett a nyÀr, de mit kezdjek vele? ötjukra indÁtottam a meztelen

meg a hÀzas csigÀkat. KihÃzgÀltam a gilisztÀkat a f´ldbûl. Megmostam mÀr minden
tyÃkot, ¢s unom a kacsÀkat.

A teli kannÀtÂl f¢lredûlve nyitok be a konyhÀba, ahol Zita f¡rdik a f´ldre tett lavÂr-
ban.

ä KagylÂbÂl kelt¢l ma reggel ä mondom neki, ¢s v¢gigpillantok magamon. ä Ma
reggel, amikor mindenki meztelen.

GombajÀt¢k

Emberfej nagysÀgÃ ÂriÀsp´fetegeket gurigatok le a hegyoldalon. Pattognak, mint a
labda, de anyaguk szivacsosabb ¢s lÀgyabb. °lû sz´vet. Nem feszÁti ûket bel¡l levegû.
K¢nyelmesebb a puffanÀsuk.

Mihez hasonlÁthatnÀm ezt a magÀnyos erdei jÀt¢kot? Ha tek¢hez, tÃl szilÀrdan Àll-
nak a fÀk. Ha dûlnek is, nem most, ¢s nem d´ntik halomra egymÀst. Mondhatom-e
rÀjuk azt, hogy bÀbuk? A t´rzseken darabokra robbannak az ¡tk´zû feh¢r golyÂk.

Vagy lukakat keresnek ezek az Àrtatlan gombÀk a titokzatosan megd´nt´tt biliÀrd-
asztalon? VaddisznÂsan fr´csk´lik sz¢t a vizet, amikor Àtgurulnak a pocsolyÀkon.

El¢gikus sport ez pÀrÀs, Àrny¢kos nagypÀlyÀn. Szenved¢lyesebb ¢s gyorsabb, mint
a rothadÀs, amit az esû üz ugyanitt. K´z´ns¢ges gombajÀt¢k barbÀr magÀnyban.
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VirÀghalÀszat

Z´ld uszonyokat dobok a szemetesbe. RÀm lett bÁzva a kardvirÀg, amit ZitÀnak hoz-
tam. Le kellett vÀgnom a v¢g¢t, de Ágy is m¢g mindig akkora, hogy csak a zsÁrosb´-
d´nbe f¢rt bele. Feltettem a tüzre a b´d´nt, ¢s sz¢t´nt´gettem ¡res dunsztos¡vegekbe
az olvadt zsÁrt. A kardvirÀgcsokor a f´ldre letett zsÁrosb´d´nben magasabb ZitÀnÀl, de
nÀlam alacsonyabb. Ez most a mi nyÀri karÀcsonyfÀnk.

Az alsÂ bimbÂk a zsÃfolt ÀgyÀsban, ahonn¢t a virÀgot cipeltem, mÀr sürün ¢s t´me-
gesen sz¢tnyÁltak. K´z´tt¡k jÀrva j´ttem rÀ, hogy az ÀmulattÂl. Ezek egymÀst bÀmul-
jÀk! °ppen hogy rÀjuk nem szÂltam: Mi¢rt csodÀlkoztok, csodÀlatosak?

NÀlunk itt benn sorban v¢gig fognak nyÁlni a bimbÂk f´lfel¢ a legkisebbig. Holnap-
ra az alsÂk mÀr szÀradni kezdenek. EgymÀs utÀn gyÃjtja ki ¢s kapcsolja le ûket a ter-
m¢szeti Àram. Folyamatos nyÀri vilÀgÁtÀs lesz a szobÀnkban.

Nem tudom, mi¢rt gondoltam ezeket, mik´zben z´ld uszonyokat (t¢nyszerüen z´l-
dek ¢s uszonyok) dobok a szemetesbe. Belegyür´m a hosszÃ, kilÂgÂ kardleveleket a
szemetes fedele alÀ.

Az elûbb j´ttem csak be. Mint z´ld csuka, fel volt dobva jobb vÀllamra a kardvirÀg-
k´teg. Lebillentettem a nagy kerek konyhaasztalra. Csak Ãgy csattant, amikor ez a
sÃlyos n´v¢nyi test landolt rajta. F¢lve topogtam viharkabÀtomban a konyhÀn, mert
friss takarÁtÀs nyomait lÀttam. RÂlam meg, a kabÀt aljÀrÂl k´rben cs´p´g´tt a vÁz. °s
minden l¢p¢sn¢l sÀrpapucsokat vetettem le a gumicsizmÀrÂl.

De Zita ´r¡lt a virÀgnak. JÂkedvüen kiadta a parancsot, hogy tegyem ki vÀzÀba,
aztÀn takarÁtsak fel.

Azon nevetett, amikor azt mondtam, hogy ¢n tulajdonk¢ppen halÀsztam ezeket a
virÀgokat. Pontosabban az iszapban fogtam ûket, ahonn¢t mÀr elvonult a vÁz. Azt nem
tudom, tenger¢, tÂ¢ vagy folyÂ¢ volt-e, eg¢szÁtettem ki. Onn¢t szedtem a lenn heverû,
vergûdû virÀgokat. De hÀt nem Ãgy t¢blÀbolok-e a konyhÀn is ÂriÀsvÀzÀt keresve, mint
egy igazi halÀsz egy igazi tengerparton a kifeszÁtett hÀlÂk k´z´tt?

ä Na ¢s hol vannak ezeknek a te halaidnak a pikkelyei? ä n¢zett rÀm csÃfondÀrosan
Zita.

ä Itt vannak, n¢zd ä vettem elû a z´ld leveleket, amiket kifejezetten erre a k¢rd¢sre
tartogattam. Sz¢les karlendÁt¢sekkel ¡rÁtettem ki az utolsÂ lev¢lig viharkabÀtom zse-
b¢t. A pill¢zû, m¢regz´ld vÀlasz kellûs k´zep¢n tÀncra perd¡ltem.

ä Sok h¡lyes¢get kitalÀlsz, az a te bajod ä Zita azt mondja.

Lev¢l az almÀskerten tÃlrÂl

Dzsudi lovagol az ¢jszakÀban. Levelet kapott az IcutÂl, hogy menjen felt¢tlen¡l. Nincs
otthon a f¢rje. A lÂ magÀtÂl lemegy a hegyrûl. Amerre j´tt, arra megy vissza.

Mik´zben csavargatta a rÀdiÂt, egyszer csak rÀpr¡szk´lt a lÂ.
Dzsudi az eresz alatt alszik a sezlonon. Mikor benn a hÀzban nagyn¢n¢m¢kkel

egy¡tt lassÃ tüz´n rotyogtatjuk mÀr a kÀsÀt ä Ãgy, hogy Kuszinak, a szobatacskÂnak
a horkolÀsÀt nem lehet elvÀlasztani a t´bbitûl ä, û beÀllÁtja a kossuthot, hogy hallgassa
az ¢jszakai müsort.

A lovat csak az Icu k¡ldhette. Ugyanaz a szag van rajta, mint az Icun. Dzsudi lÀtja,
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ahogy rÀtÀmaszkodik Icu a lÂra a kert v¢g¢ben, ahovÀ kikÁs¢rte az istÀllÂbÂl. Innen
mÀr magÀtÂl kell feltalÀlnia a hegyre. M¢g talÀn sÃgott is valamit a f¡l¢be. Icu a lovat
is szereti.

Hogy ¢rte j´n a lÂ, errûl nem szÂlt a lev¢l. De lehet, hogy ezt elhallgattÀk elûle a
Laci¢k. ýk voltak, akik felhoztÀk a levelet, amikor lementek vÁz¢rt. Olyankor Ãgy szok-
tÀk, hogy miutÀn mÀr a tele kannÀkat bepakoltÀk hÀtra a csomagtartÂba, nem fordul-
nak rÀ a karÂutcÀra, ami felvezet a hegyre, hanem kit¢rût tesznek a falu fel¢. Ben¢znek
Levent¢hez, a kocsmÀroshoz. Ott talÀlkoztak ´ssze Icuval.

A lev¢l biztosan neki szÂlt. Piros tintÀval rÀ volt Árva a borÁt¢kra: Lajos. Ennyit m¢g
û is felismer. A borÁt¢k rendesen le volt ragasztva, Dzsudi ellenûrizte. A Laci¢k nem
bÀntottÀk. AztÀn felbontotta, de felolvasni a Laci¢knak kellett. (K¢sûbb n¢zegette Icu
ÁrÀsÀt, ami nagyon sz¢p, sz¢p ¢s kacskaringÂs.) A lÂrÂl szÂlÂ r¢szt ki tudja, mi¢rt hagy-
tÀk ki. Irigyek az emberek, ahogy çgi n¢ni (anyÀm) is megmondta.

A felolvasÀs k´zben Laci¢k egyre vidÀmabbak lettek. °s û, Dzsudi is ́ r¡lt a lev¢lnek,
csak mÀsk¢ppen. Nem bÀnta, hogy lefekv¢sig a drÀga, egyetlen LajoskÀm meg hason-
lÂkkal ugratjÀk. MÀr megmerevedett az arca, ahogy azzal az egy fogÀval a szÀjÀban
eg¢sz este vigyorgott. ýt m¢g ez alatt a harminc ¢v alatt senki nem szÂlÁtotta Ágy. Azt
a r¢szt t´bbsz´r felolvastatta, ahol Icu a tavalyi sz¡retrûl Ár. Tetûtûl talpig megn¢ztelek.
Gondoltam magamban, m¢gis erûs lehet ez a kis ember, ha akkora puttony szûlût cipel a hÀtÀn.
Mint a szarvasbogÀrnak, hÀtul volt a pÀnc¢lod, LajoskÀm. Te vagy az ¢n lovagom.

HÀt megy a lovon, ¢s le¢r a Doba elûtti nagy almÀskertbe. Tele voltak az Àgak nagy
z´ld almÀkkal, de most mÀr csak mutatÂban van belûl¡k. NyÀri almÀk, amik mÀshol
csak v¢letlen¡l teremnek a tyÃkudvar ¢s a hÀtsÂ kert k´z´tt. De itt eg¢sz erdû van.
Ebbûl is lÀtszik, hogy bolondok ezek a dobaiak. (Csak az Icu nem.) Mi¢rt lett a kas-
t¢lybÂl '45 utÀn bolondokhÀza? çtk´lt´ztett¢k a f¢l falut.

A nyÀri alma k¡l´nben csak r¢tesnek jÂ. Ilyenkor mÀr annak sem, mert lenn van
mind a fa alatt. HiÀba nûttek ÂriÀsi nagyra az ÀllandÂ esûtûl. Barna sÀr lett belûl¡k,
amiben cuppognak a lÂ patÀi.

ä Hogyan hÁvnak, m¢rt ÀlltÀl meg ä hajol rÀ a lÂ nyakÀra Dzsudi. T¢nyleg bolondok
ezek a dobaiak. Elveszett a falujuk az almaerdûben. Z´ld almÀk, savanyÃak, ¢s rohad-
nak.

M¢rt nincs itt Ãtjelzû?
Dzsudi Àtizzadt. Csatakosan fekszik a lÂpokrÂcba csavarva a sezlonon. (Nem aka-

rom kilesni, de ¢ppen arra tÀncolok el mint kÁs¢rtet. Sietek a cseresznyefÀhoz a dol-
gomat elv¢gezni.) Kis termetü, mint egy gyermek. Majdnem teljesen kopasz. F¢lidiÂ-
ta. °s nû m¢g nem engedte magÀhoz. Szüz, mint Kuszi, a szobatacskÂ. Mellette az Àgy
lÀbÀnÀl egy kosÀr alma, amit s´t¢ted¢s elûtt szedett. çgi n¢ni (anyÀm) holnap r¢test
fog csinÀlni.

A csûsz´k

A csûsz´k letelepszenek az epresben. A kormÀnyt csak Ãgy elengedik, miutÀn leszÀll-
tak a biciklirûl. A biciklik z´r´gnek, aprÂkat cs´ngetnek, ahogy talajt fognak. Egy-egy
ker¢k m¢g k´rbeforog. V´r´s foltokat nyomnak a viharkabÀtokra hÀtul fen¢ktÀjt az
´sszelapulÂ eperszemek.

Lenn megyek a m¢lyÃton, ami d¢lutÀnonk¢nt rendesen patakmeder, amikor rÀ-
kezd az esû. Nem lÀtom ûket, de hallom, az egyik viszi a szÂt. Ahogy a medve fosztja
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ki a kaptÀrat a mes¢ben: d´rm´g¢s fenn ¢s felzÃdulÀs. Szeretn¢nek k´rbejÀrni ma-
dÀrijesztûvel a szûlûhegyen. Megirigyelt¢k szeg¢ny pogÀnyok a bÃcsÃsokat.

Ha nem lehet mogorva az ember, ha nem lehet ijesztû, akkor ki vigyÀzzon a ter-
m¢sre? Valami vad ¢rz¢kenys¢g szorult a jÃniusi felhûk alÀ. K¡l´nben mitûl lenn¢nek
ilyen s¢rtûd´ttek ezek a torzonborz emberek, akiket a gy¡m´lcsbûl csak a pÀlinka ¢r-
dekel?

Cuppognak, csÃszkÀlnak a sÀrban. TanÀcstalanul topognak a f´ldre d´nt´tt biciklik
k´r¡l.

Akkor ¢n mÀr tÃl vagyok az Àrkon, ¢s n¢zem ¢ppen, hogy magasabb nÀlam a bokor,
ahol befordulok. Itt mÀr nem lÀthatnak. Zsebemben megcs´rgetem a bicikliszelepe-
ket, aztÀn sz¢tszÂrom, mint a magvetû. Nem tÃl nagy diadallal.

FenyûelûadÀs

A festû a tÀblÀkat akasztgatja ki a fenyûkre, amikor a kertje el¢ ¢rek. Annyit lÀtok csak,
mint az operatûr a kamerÀban, mert f´l van hajtva a viharkabÀt kapucnija. Hallgatom
a rÀhullÂ esût. Bentrûl n¢ztem a vizes kerteket, amÁg le¢rtem a hegyrûl. A viharkabÀt
volt a hÀzam, ¢s kint Àlltam a kapucni tornÀcÀn.

Let¢rek a dabronyädobai ÃtrÂl a szÁnhÀzi ́ sv¢nyre, amelyik a fenyûfÀk k´z´tt vezet.
çtmegyek a tÀbla alatt, amin azt Árja, Z¹LDSZíNHçZ, ma: SzentivÀn¢ji Àlom, 2. felvonÀs,
2. szÁn.

ä Ma egy kicsit k¢sûn k¢sz¡ltem el a kiÁrÀsokkal. Rosszul aludtam, kurtÀk nekem
ezek az ¢jszakÀk.

K´rbejÀrja az ÀrvalÀnyhajas, kicsi r¢tet. Kinn van a fenyûk´n a 2. szÁn ´sszes sz´-
vege. Valamit igazÁt a rÂzsabokron, vagyis TitÀniÀn, akin nem lÀtszik, vajon elnyomta-e
mÀr az Àlom, hogy egy hozzÀ m¢ltatlan szerelemre ¢bredjen belûle.

A z´ldszÁnhÀzat a festû talÀlta ki. Valamelyik t¢len kivÀgtÀk az egyik fenyûj¢t karÀ-
csonyra. Erre kitett egy tÀblÀt az Ãthoz legk´zelebb esû fÀra, egy ciprusfenyûre. A fa
megszÂlÁtotta az elhaladÂkat, ¢s kiss¢ terjengûsen arra k¢rte a àkedves embereketÊ,
hogy ne bÀntsÀk.

Mivel DobÀrÂl mindenki erre jÀrt fel a hegyre, nagy k´z´ns¢ge lett a ciprusfenyû-
nek. MegÀlltak az àemberekÊ, v¢gigsilabizÀltÀk a sz´veget. Volt, aki k¢tszer is, j´vet-
menet. PÀr napra rÀ megjelentek a faluban a festû plakÀtjai, amin a lombokon nagy
piros szÀjak nyÁltak ki. Bel¢j¡k volt Árva, hogy ekkor ¢s ekkor, a festû kertj¢ben bemu-
tatÀsra ker¡l a Lear kirÀly. V´r´smarty MihÀly neve alatt m¢g ez Àllt: fenyûelûadÀs.

A tÀrsulat a festû kertj¢ben tizenhat kisebb-nagyobb fenyû (ebbûl ciprus hÀrom),
egy rÂzsabokor, ez nagyon sz¢tszaladt mÀr, el is van ´regedve, ¢s liliomok t´bb cso-
portban. TÀvolabb, a hÀz elûtt egy diÂfa is ide tartozik, bÀr k¢sûbb csak egyszer sze-
repelt, mint Hamlet apjÀnak szelleme.

Az elsû elûadÀs teljes bukÀs volt. AnnÀl katasztrofÀlisabb, mert az elsû mondattal
tetûz´tt. El¢g volt Kentnek ennyit mondania: ögy hittem, a kirÀly inkÀbb kedveli Alban
herceget, mint Cornwallt. A puccba vÀgott dobaiak ellept¢k a kertet. ElolvastÀk m¢g Glos-
ter vÀlaszÀt, ¢s nem j´ttek rÀ, hogy azzal mÀra k¢szen is van. Az ´regasszonyok le¡l-
tett¢k a gyerekeket arra az egy-k¢t sz¢kre, amiket a festû kihordott elûzûleg a hÀzbÂl,
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aztÀn elkezdtek zs´rt´lûdni, hogy maradjanak nyugton, ne forgolÂdjanak. Mindenki
vÀrt.

A festû a àszÁnpadÊ sz¢l¢n ¡lt a füben. Nagyon boldog volt, ¢s b¡szk¢n f¢lred´nt´tte
a fej¢t, mintha a jobban hallÂ f¡l¢t tartanÀ oda, ahonn¢t dics¢retet hall. Nem is bÁrt
magÀval, felugrott, ¢s k´rbejÀrkÀlt az ÀlldogÀlÂ csoportok k´z´tt. LÀthatÂlag mü¢l-
vezve, ragyogÂ arccal.

SzÂval, egy napba tellett, amÁg egy mondatot kiny´gtek a n´v¢nyek. Csak a kilen-
cedik nap jelent meg a szÁnen Lear. Ezt a bel¢pût annyira hatÀsosra rendezte meg a
festû, hogy az eg¢sz kertben csak egyetlen tÀbla f¡gg´tt aznap, ezzel a felirattal: Gloster!
hÁdd elû Frankhon s Burgund urait. De ezt a mondatot mÀr csak a csûsz´k olvastÀk. A
dobaiakat m¢g jÂ darabig hidegen hagyta az az Ãtjelzû, ami a àszÁnhÀzi ´sv¢nyÊ fel¢
mutatott.

AztÀn gyorsultak az elûadÀsok, mert a Lear kirÀly ûszre sem akart befejezûdni. Ve-
szÁtettek erûteljess¢g¡kbûl a megszÂlalÀsok, panaszkodott a festû, mivel egyre t´bbet
kellett a tÀblÀkra Árni. Viszont lett n¢hÀny dÁszlet. Galambokat akasztott ki a szerep-
lû-fÀkra. Gonerilre ¢s Reganra meg egy-egy papagÀjt, Learre ¢ppens¢ggel egy hollÂt.
Akkorra mÀr a dobaiak is megb¢k¡ltek, ¢s hÁre lett mÀshol is az elûadÀsnak. Eg¢sz
nap volt valaki, aki a kertben t¢nfergett, vagy kereszt¡lbiciklizett, ¢s egy pillanatra
megÀllt.

ä Hetvenhat ¢vig voltam boldog, ¢s most hetvenhat ¢ves vagyok. Mielûtt elkezdtem
volna csinÀlni ezt a szÁnhÀzat, Ãgy ¢reztem, hogy v¢g¢rv¢nyesen a bevÀsÀrlÂ hÀzi-
asszonyok festûje maradok.

Benn vagyunk a pajtÀbÂl ÀtalakÁtott müteremben, ¢s n¢zz¡k a k¢peket. A kinti bo-
rulattÂl kiss¢ tartÂzkodÂk a mÀsk¡l´nben vidÀm, ¢l¢nk szÁnek a vÀsznakon.

F´l´tt¡nk a vastag, igen vastag zsÃptetûben ÀllandÂ a verebek mocorgÀsa, amik,
mert mÀshol a k´rny¢ken nincs, zsÃfolÀsig belakjÀk a t´m´tt szalmÀt. De Àt nem fÃr-
jÀk, csak egy-k¢t mÀzsÀval t´bb nehezedik a gerendÀzatra.

Hogy hogyan k´t´tt ki a festû a zsebekn¢l, nem tudom. MostanÀban olyasmit mond,
hogy ût csak az Àrtatlan titkok izgattÀk eg¢sz ¢let¢ben, talÀn ez¢rt. V¢g¡l csak zsebeket
festett, a legk´z´ns¢gesebbeket. Gyermekzsebet, olvadt kindertojÀssal, szÁnes villany-
drÂttal, dugÂval. Vagy ¡zletember zseb¢t, lev¢ltÀrcÀval, zsebszÀmolÂg¢ppel, golyÂs-
tollal. Persze mindezt kÁv¡lrûl. Ettûl Ãgy n¢ztek ki, mintha szatyrok lenn¢nek, hol t´-
m´tten, hol laposan. Erre k¢sûbb rÀ is jÀtszott. P¢ldÀul az egyik vÀsznon a szivarzseb-
bûl petrezselyemz´ldje kandikÀl ki. Eld´nthetetlen, hogy egy piacrÂl hazat¢rû szaty-
ra-e, vagy egy zakÂtulajdonosnak sajÀtos Ázl¢se van.

ä LÀtod, vÀltottam. Most Ãgy vagyok kert¢sz, mint szÁnhÀzi rendezû, ¢s Ãgy rende-
zû, mint kert¢sz.

Kinn Àllunk mÀr a hÀz elûtt. Elj´n velem a szÁnhÀzi ´sv¢nyen az Ãtig. Megy¡nk a
fenyûk k´z´tt, ¢s k´zben kis¡t a nap. Az ¢g haragosabb fel¢n ott van a szivÀrvÀny. A
lapos vid¢ken, ahol az egyetlen kiemelked¢s a szûlûhegy, mindk¢t talpa k´vethetû a
f´ldig. SzÁnei erûsek, mint egy furcsa trikolÂrnak.

A kertben szÀmtalan Àllat ¢s n´v¢ny. °n ¢s a festû pedig az emberek k¢pviselet¢-
ben. A szÁnes sz´vets¢get, legalÀbbis mi Ágy tudjuk, vel¡nk, emberekkel k´t´tte az ör,
aki a nyÀri vizeknek is teremtûje volt valamikor ä ha pillanatnyi mozgatÂjuk MedÀr-
dus is.

ä çlmomban szagolgattam a fenyûimet. Rossz szagÃak voltak, mint a szalonna-
gomba.
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A talajszÁnhÀz

F¢l ÂrÀval azutÀn, hogy elment a devecseri busz, benyit a kocsmÀba a festû. Szalma-
kalap a fej¢n, kez¢ben bambuszpÀlca, magÀn csÁkos nyÀri ´lt´ny. Az eg¢sz falu tudja,
hogy a fûvÀrosban volt tegnap ¢s ma. K´nyvet csinÀlt a szÁnhÀzrÂl (nagyon sz¢p k¢-
peket rajzolt hozzÀ az ÀgÀlÂ fenyûkrûl), azt vitte fel a kiadÂba. M¢g azt is tudjÀk nagy-
jÀbÂl, hogy az esti busszal ¢rkezik.

ä Levente, gyertek ä kiÀlt oda a kocsmÀrosnak, aki k´ny´k¢re dûlve bel¡lrûl teh¢n-
kedik a pultnak. ä LevÀgtÀk a szÁn¢szeim lÀbÀt, iszonyatos.

Levente kiegyenesÁti magÀt, ¢s felbukkan a pult k¡lsû oldalÀt tÀmasztÂ vend¢gek
m´g¡l, akiket az ajtÂbÂl csak hÀtulrÂl lÀtni.

Levente k´r¡l mindig sokan k´ny´k´lnek. M¢g ha nincs is t¢mÀjuk, belehallgatnak
az arcÀba, vagy f¡ty´r¢sznek. Valami¢rt mindenkinek imponÀl ez a nagy testü ember.
Pedig tÀvoli vid¢krûl nûs¡lt be a faluba, korÀbban nem ismerte senki. °s ¢ppens¢ggel
a hasonlÂ m¢retü ¢s agresszÁv kocsmÀros´zvegyet vette el, aki nÀla jÂval idûsebb. Be-
leszÀllt a k¢szbe, ¢s m¢gsem gyül´lk´dnek ellene.

Vannak jÂ tulajdonsÀgai. P¢ldÀul szelÁd, ¢s soha nem mond egyszerre tÃl sokat. De
erre a kutyaszerü szimpÀtiÀra magyarÀzatk¢ppen ez kev¢s lenne. °n kifigyeltem, hogy
a hangjÀval lehet valami. Levente hangja elsûsorban olyan, mint a repedt faz¢k¢. Re-
cseg, amikor megszÂlal. A disszonanciÀtÂl szikrÀkat hÀny a levegû. Ez azonban m¢g-
sem kellemetlen, sût jÂlesik olyankor odahallgatni. Nagyon is jÂl. Arra gyanakszom,
hogy Levente hangjÀban van valami plusz, ami az opera¢nekesek k´z¡l is csak a leg-
nagyobbak¢ban. F¡l¡nkh´z k¡l´n´sen kedves frekvenciÀn szÂl.

Sorban kiegyenesednek a kocsmÀros utÀn a rajongÂk is, ¢s az ajtÂ fel¢ fordulnak.
AzutÀn mÀr minden jelenl¢vû a festûre figyel. Sz¢ttett lÀbfejjel Àll ott, mint az a hÁres
n¢mafilmszÁn¢sz. Pontosan egy nagy l¢p¢ssel l¢pett a kocsmÀba, ¢s ´sszetette a k¢t
lÀbÀt, mintha k¢t keresztet rajzoltak volna oda elûzûleg, amiket k¢t talpÀval le kell fed-
nie. Sz¢lesre tÀrva marad az ajtÂ. A keretben lÀtszik, hogy az alkonyi esû ez¡stf¡gg´-
ny¢t kicser¢li a festû m´g´tt aranyra a kocsmÀbÂl kicsapÂ f¢ny.

ä ºlj´n le a festû bÀcsi. Mi van? ä recseg mindnyÀjunk f¡l¢be Levente.
Odavezeti a hütûlÀda melletti sz¢khez. Itt szokott a festû ¡ld´g¢lni, ha lej´n a kocs-

mÀba. Mindig j¢gkr¢met vesz, finom, f¢nyes selyempapÁrba csomagoltat, ¢s helyben
fogyasztja.

Levente m¢lyen belehajol a hütûlÀdÀba, eltünik az eg¢sz felsûteste. AztÀn kiemel-
kedik a legszebb j¢gkr¢mmel, ¢s ÀtnyÃjtja.

Itt ¡l¡nk mi is Dzsudival. Lej´tt¡nk a faluba, mert tartoztam neki egy korsÂ s´rrel.
Egy s´rbe ker¡l ugyanis nÀla egy szÀl kardvirÀg. Egyelûre, amÁg haza nem mennek
anyÀm¢k, ennyit vÀsÀrolok ZitÀnak naponta. UtÀna Ãgyis szabadon pr¢dÀlhatom az
ÀgyÀst.

Az elindulÀs elûtt Dzsudi rÀj´tt, hogy û egy szÀl kardvirÀgot fog beletolni a gomb-
lyukÀba. Kereszt¡lerûltetett egy sz¢p lilÀt a legfelsû lyukon, a torok f´l´tt. °s le is sza-
kasztotta a bimbÂkat sorban, ahogy elt¡ntette, mint kardnyelû a kardot, a gy´ny´rü
szÀl n´v¢nyt. Az meg v¢gk¢pp szomorÃ volt, ahogyan a k¢t lÀba k´z´tt minden l¢p¢s-
n¢l csapkod a virÀg kilÂgÂ szÀra. ötk´zben aztÀn vÀltoztattunk a virÀg helyzet¢n. ñva-
tosan kihÃztuk, hogy maradjon az¢rt belûle valami. Dzsudi talÀlt magÀnÀl spÀrgÀt,
amit hozzÀcsomÂzott alul-f´l¡l. V¢g¡l boldogan feldobta vÀllÀra a virÀgpuskÀt.
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Ezt nem is tudjuk elk¢pzelni. Hogy valaki kivagdosta a festû fenyûit? De mikor?
Hiszen nemr¢g s´t¢tedett be, a vihar ¢rkezt¢vel egy idûben. M¢g mi is hÀborÁtatlannak
lÀttuk a megmerevedett szÁnhÀzat lefel¢ j´vet Dzsudival.

Csak meresztgetik a szem¡ket a dobaiak a festûre. A festû magÀba roskadva nyalo-
gatja a j¢gkr¢met.

Felkerekedik a kocsma, hogy lÀssÀk, mi t´rt¢nt. A festû hÀza nem sokkal kijjebb
van a falu n¢vtÀblÀjÀnÀl.

Levente szeretne ¢letet verni a festûbe, felajÀnlja, hogy hÀtramegy a nagy fejsz¢¢rt.
Vigy¢k magukkal, hÀtha ott talÀlnak valakit a k´rny¢ken. A festû, akinek az volt az
utolsÂ hangos mondata, amit bel¢ptekor kiÀltott, erre fel¢l¢nk¡l.

ä Fejsz¢t azt ne! Kegyelets¢rt¢s lenne. HullagyalÀzÀs. Te nem voltÀl ott. Nem tudod,
mi van ott.

M¢g Dzsudi is felajÀnlja a maga virÀgpuskÀjÀt, de rÀ mÀr nem figyelnek. Nem for-
szÁrozza, Ãgyis k¢zn¢l lesz, ha kell.

A keresztezûd¢sn¢l ¢gû utcai lÀmpa vilÀgÁtja meg a kertet, amikor oda¢r¡nk. A festû
bemegy, ¢s felkapcsolja a hÀz ´sszes villany¢gûj¢t meg az udvari lÀmpÀt. Mintha a vi-
lÀgossÀg egyszerre lenne megd´bben¢s is. A megd´bbent, kivilÀgÁtott hÀzzal egy¡tt
vagyunk n¢mÀk mi is.

ForgÀcs borÁtja vastagon a f´ldet. Azon hevernek a fenyûfÀk, de a t´rzs¡k der¢ktÂl
lefel¢ nincs meg. Vagyis dehogynem. Azt is lehetne mondani, hogy der¢ktÂl lefel¢
meg vannak em¢sztve. Megem¢sztett ´nmagukon hevernek.

Akkora harkÀlyokat elk¢pzelni is neh¢z, amekkorÀk ilyen r´vid idû alatt ennyi for-
gÀcsot termelnek. LegalÀbb egy brigÀd asztalos kellett ide jÂ ¢les gyalukkal, hogy ezt
meg lehessen csinÀlni. Az biztos, hogy az elvonulÂ vihar ezt nem tehette, ¢s rÀgondolok
MedÀrdusra.

ä FenyûinjekciÂt kell hozni nagy mennyis¢gben, esetleg m¢gsem lehetetlen az Ãj-
ra¢leszt¢s ä adja ki a festû az elsû utasÁtÀst, ¢s fel-le rohangÀl k´z´tt¡nk. ä Feh¢r k´-
penyeket kell felvenni annak, aki segÁteni akar. ä Beszalad a hÀzba. Elhülve n¢z¡nk
utÀna, aztÀn k¢rdûn Levent¢re. ý csak int, hogy ne szÂljunk semmit.

Nagy k´teg k´pennyel j´n vissza, amiken szÁnes fest¢kfoltok vannak, mÀsk¡l´nben
feh¢rek.

ä EzutÀn mindent sterilen kell elv¢gezni. Ja, ¢s Âvatosan l¢pkedjetek, minden egyes
forgÀcs fontos lehet. FenyûinjekciÂ, ez a legfontosabb. K´zvetlen¡l a fa nedveibe jut
a hatÂanyag. De jÂ lenne fenyûtabletta is. Ti tudjÀtok, mi¢rt nincs fenyûkÂrhÀz? HovÀ
szÀllÁtsuk ûket? °s mi lesz a gy´kerekkel? Hol vannak a fenyûorvosok? Hol van a fe-
nyûvilÀg?

A szeg¢ny ´regnek potyognak a k´nnyei.
Levente hullÀmmozdulatokat tesz a tenyer¢vel, mintha halaknak mutatnÀ, hogy

Ãsszanak. A k´zben felvett foltos k´penyekben tÀvozunk, ¢s m¢g halljuk, hogy a festû
Ãjra mondani kezdi:

ä J´vûre kÀposztÀt telepÁtek, de az eg¢sz kertben. °s t´megjeleneteket tanÁtok be.
ögy hÁvjÀk majd, hogy talajszÁnhÀz.

Az ¢jszaka v¢g¢n felkelt Dzsudi. A csalÀd benn alszik a pr¢shÀz egyetlen szobÀjÀban.
Nek¡nk ZitÀval k¡l´n Àgy jutott, a mÀsik k¢t Àgyon hÀrman-hÀrman alszanak. Van
egy nûi Àgy, amin a k¢t nagyn¢n¢m fekszik az anyÀmmal, ¢s van egy f¢rfi-, amin meg
Laci¢k.
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Csak Kuszinak nincs fix helye, û ingÀzik az Àgyak k´z´tt. °jszaka t´bbsz´r kirohan
megugatni az ûzeket. Azok szint¢n szoktak ugatni, valahogy Ãgy, mintha torokgyul-
ladÀsuk lenne. N¢ha egy¡tt ugatnak a kutyÀval, de semmi teteje a dolognak.

Elûfordul, hogy a visszat¢rû, berekedt Kuszi Àgyat vÀlt, ¢s mÀshovÀ k¢redzkedik
f´l, mint ahonn¢t leugrott. Leugrani egyed¡l is tud. Felfel¢ alÀ kell nyÃlni a fenek¢n¢l,
amikor k¢t lÀbon Àllva nekidûl az Àgynak, ¢s be kell emelni a dunyha alÀ. A mÀsodik
¢jszakÀra, amit anyÀm¢kkal t´lt´tt¡nk, siker¡lt kitiltanunk az ÀgyunkbÂl. Ez¢rt d¡-
h´sen ¢bredtem. Azt hittem, Kuszi prÂbÀlkozik.

Lenn a hegy aljÀban hatalmas tüz lÀtszik a festû kertj¢nek irÀnyÀbÂl. ögy vilÀgÁt a
vizes tÀjban, mint a g´r´gtüz.

K¢sû este azzal aludtam el, hogy nem ¢rtem, ¢s nem ¢rti senki. Most Ãjra ¢bren
vagyok, ¢s ugyanÃgy nem ¢rtem. Mikor szünik meg? Mintha egy bÀntÂ f¢nyü ¢gût
nem tudn¢k lekapcsolni.

Dzsudi elûremegy, ¢n meg kihozom a ruhÀimat. Zita megfordul, ¢s fÀjdalmasan
ny´sz´r´g. Oda kell hajolnom, ¢s megsimogatni az arcÀt, hogy visszaaludjon. A neh¢z
alvÀs, ami a zsÃfolt szobÀt bet´lti, ́ sszeragasztja a szemh¢jamat, pedig alatta a szemem
tÃlzottan is ¢ber a r¢m¡lettûl.

Egy Àrny¢k v¢gigvÀgÂdik elûttem az Ãton.
ä Mi van, te sz´rny ä mondom, nem tudok semmi viccesebbet.
ä Szeretem a fÀkat ä mondja MedÀrdus. ä Az egyik f¢l t¡dûm szÀraz levegût fÃj, a

mÀsik f¢l t¡dûm nedveset. RÀlehelek egy fÀra, ¢s f¢loldalt lerep¡lnek a levelei, mintha
pitypang lenne. Az egyik pillanata tavasz, a mÀsik ûsz. A harmadikban mÀr csak az
Àgai vannak meg ezen az oldalon. Ezzel a fel¢vel ott l¢legzik a t¢l r´ntgeng¢p¢ben. A
mÀsik fele meg lehet, hogy kivirÀgzik k´zben, ¢s be¢rik rajta a term¢s.

ä JÂ, ¢n nem mondtam semmit. Nem is ¢rtek semmit.
ä °rtem, t¢ged nem ¢rdekel, hogy milyen viszony füz engem a fÀkhoz ä pillantgat

s¢rtûd´tten, amit csak sejtek a s´t¢tben.
ä Akkor azt k¢pzeld el ä folytatja gÃnyosan ä, hogy fad´ntû patkÀnycsordÀkat hiz-

laltam ennek a vacak hegynek a barlangjaiban. Nyomorult lukakban eg¢szen tegnap
estig. Ezer ¢vig teny¢sztettem ûket, ¢s kizÀrÂlag erre az egy alkalomra, hogy elharap-
jÀk a festû fÀinak a torkÀt. MÀsik ezer ¢vig vigyÀztam rÀjuk, hogy ki ne pusztuljanak.
Gondold el azt a k¢tezer ¢ves folyamatos büzt, amit Àrasztottak. Mert b¡d´sebbek min-
denn¢l.

ä Kifordul a gyomrom attÂl, amit mondasz. °s a festû ¢letben van?
ä °letben hÀt. M¢rt, te hogy gondoltad?

K¢t kosÀr cseresznye

Az egyszerü nevü, bicegû k´ltû meg¡t´gette aznap ¢jjel a tanÁtÂn¢ni ablakÀt. A tanÁ-
tÂn¢ni elûsz´r a spalettÀra gondolt, esetleg nem hajtotta be, az z´r´g a viharban. De
aztÀn hatÀrozottan eml¢kezett, hogy beriglizte.

MiÂta kiette a hÀzas siklÂ a csatornÀbÂl a fiÂkÀkat, minden Àldott ¢jszaka t´nkre-
megy valami a hÀz k´r¡l. Lemossa a falrÂl egy helyen a k¡lsû vakolÀst az ́ z´nvÁzszerü
zÀpor, leemeli a sz¢lkakast a k¢m¢nyrûl a sz¢l, mintha kalapot lengetne a rossz idûnek.
UtoljÀra csak h¡ledezett, amikor a tûk¢k k´z´tt olyan t¢glÀba botlott, amelyiknek a
hely¢t aztÀn megtalÀlta a falban.
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Lefekv¢s elûtt gondosan ÀtvizsgÀlta a portÀt, minden szilÀrdan Àll-e. A favÀgÂtuskÂt
is meg akarta billegtetni a fÀskamra elûtt. Azt m¢g a dagadt fiÃ ÀllÁtotta oda. Persze
meg se moccant.

Az ÀgybontÀs utÀn kin¢zett az ablakon, lÀtta, hogy vigasztalanul borÃs az ¢g. °s fel-
r¢mlett benne, hogy Ãristen, hol van a Szüz MÀria-szobor?

Erre a szoborra hetekig egy pillantÀst se vet. Csak annak tünik fel, aki az Ãton meg-
Àllva szembefordul a hÀzzal. Annak nem, aki naponta ki-be jÀr. Pedig a szobor nem
kicsi. Egy kifel¢ fordulÂ alkÂvban Àll a k¢t ablak k´z´tt.

Kijjebb hajolva meg is lÀtta. Egy ideig vizsgÀlgatta, majd t¢r¡lt-fordult, ¢s hosszÃ
szegeket, kalapÀcsot hozott.

A lekopott fest¢kü Szüz MÀria tizennyolcadik szÀzad v¢gi faszobor. Bele is vert egy-
egy szeget mindk¢t ablakbÂl, Ãgy, hogy a szegek hegyei ÀtfÃrÂdtak a talapzatig. A meg-
nyugodott tÀjon DobÀig hallatszott a kopÀcsolÀs. Ellenûrizte, Ágy mÀr a szobor is moz-
dÁthatatlan.

Erre a mozdÁthatatlansÀgra eml¢kezett, amikor z´rg´tt az ablak. Kopogtatnak,
d´nt´tte el a mÀsodszori z´rget¢sre.

ýsz fej vilÀgÁtott fel a s´t¢tben, amikor kin¢zett. Udvariatlanul v¢gigfuttatta a zseb-
lÀmpaf¢nyt a lenn ÀlldigÀlÂ alakon.

Az egyszerü nevü k´ltûnek ä alacsony ¢s z´m´k, neh¢z anyagbÂl faragva ä fel kellett
szegnie a fej¢t, hogy rÀpillantson a tanÁtÂn¢nire. De Ãgy meg arcÀba csapott az esû.
Jobb oldalÀn, ahol a botra tÀmaszkodott, lejjebb volt a vÀlla.

ä KifÀradt, Lacika, lÀtom. Mi¢rt is indult el ilyen Át¢letidûben IszkÀzrÂl? JÂ k¢sû
lett, amÁg ide¢rt ä oktatta a tanÁtÂn¢ni.

ä Van-e kapÀlnivalÂ, azt j´ttem megk¢rdezni ä felelt a maga kopogÂs humorÀval
az egyszerü nevü k´ltû.

ä °n ezt szellemeknek nem mondom Àm meg! Ez ennek a rendje? HÀborÃ elûtt
m¢g ¢desapjÀval egy¡tt j´ttek. Kinn megÀlltak a biciklivel, ¢s bekiÀltottak. JÂ napszÀ-
mosok voltak, a kedves apÀm mindig emlegette.

ä Az ¢n apÀm azÂta a kû alatt van. °n meg, tudja, MÀria, meg vagyok zavarodva
teljesen. Elhagytam m¢g ¢letemben errefel¢ egy k´ltem¢nyemet. JÂ lenne, ha meg-
talÀlnÀm. ögy eml¢kszem, hogy k¢sûbb sem Ártam annÀl jobbat. Ettûl nem tudok most
nyugodni.

ä SajnÀlom, Lacika, nÀlunk azÂta is csak kapÀlni lehet. Olyan neh¢z lett a szÁvem
magÀtÂl, biztosan szomorÃan ¢bredek.

ä Annyi mindent ́ sszeÀlmodik az ember, lÀtja ä tipeg elûttem az elhagyott, gazos gy¡-
m´lcs´skertben. ä TalÀlkoztam ¢n mÀr Àlmomban Berzsenyivel, a bajuszos Kisfaludy-
val, a SÀndorral, az ´sszes k´rny¢kbeli k´ltûvel. MostanÀban k¡l´n´sen izgalmasakat
Àlmodok, miÂta nyakunkba lÂg ez a hosszÃ esû. AztÀn ezzel az ¢jszakai rontÀs-bontÀs-
sal kapcsolatosan meg az a gyanÃm, hogy az oroszok csinÀljÀk. A kivonulÀs utÀn is
maradt itt a k´rny¢ken belûl¡k egy sÀtorra valÂ. JÂ mÃltkorÀban m¢g lÀttÀk ûket a
bolondokhÀza konyhÀjÀnÀl, burogattÀk a kukÀkat. AzÂta, azt mondjÀk, mÀr csak a ta-
lajt eszik. Ebben az ¢des magyar anyaf´ldben ÀllÁtÂlag van valami, amit meg tud
em¢szteni az emberi gyomor. Olyanok lettek kin¢zetre, mint valami mozgÂ liget. Per-
sze ezt csak hallottam. Brrr! Nem szeretn¢k vel¡k talÀlkozni.

CsillogÂ szemmel hÀtrafordul.
ä Azt Ág¢rtem magÀnak, hogy megmutatok mindent a kertben. Az p¢ldÀul a k´rtefa,
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nagyon sz¢p piros belü gy¡m´lcs´ket adott nek¡nk r¢gen. Szeg¢ny ¢desszÀjÃ anyÀm
gerezdekre szelve, tejszÁnnel le´ntve szerette.

Amerre mutat, a magas füben g´cs´rt´s fa Àll, s´t¢ten, mint egy pudvÀs bÀlvÀny.
OdvÀba k´lt´z´tt vadm¢hcsalÀdtÂl zÃg a k´rny¢ke.

Sz¢pen ki van nyÃjtva a tanÁtÂn¢ni fonnyadt keze. Finom csipk¢ben v¢gzûdik a blÃ-
za csuklÂban. PÀr l¢p¢sre vagyok, de ¢rzem hozzÀm szÀllni ujjairÂl a citromillatot. Mi-
elûtt elindultunk volna hÀtra, megmutatta a hÀz melletti gyomban a vadon n´vû cit-
romf¡vet. Sz¢tmorzsolta a levelet, ¢s orrom alÀ tartotta az ujjait. A tanÁtÂn¢ni kertj¢-
ben nemes gyÂgyn´v¢nyek vadultak el, azok prÂbÀljÀk megfojtani egymÀst.

ä AmÁg egy nû ad magÀra, tetszeni akar.
Megint sz¡rke kontyÀt lÀtom, mert elûrefordult.
Be¢r¡nk egy nagy cseresznyefa f´ldig lÂgÂ Àgai k´z¢, egy k¡l´n l¢legzû ter¡letre.

Mintha sajÀt legyei, pillangÂi, sajÀt pora ¢s f¡ve lenne a helynek, ahovÀ a fa z´lden
megszitÀlja a f¢nyt.

Le is teszem a kosarat, de a tanÁtÂn¢ni int.
ä Ez m¢g nem az, ez k¢sûbb ¢rik.
HÀt igen, ezen a cseresznye nem is piros, hanem aranysÀrga.
ä Mi Ãgy mondjuk neki, hogy rokokÂcseresznye.
A sÀrgÀllÂ fa utÀn oda¢r¡nk egy mÀsikhoz, ami piroslik. A fa m´g´tt a hegy egy

meredekebb r¢sze kezdûdik, ami egyben a kert v¢ge is. Itt, a r¢gi s´v¢ny marad¢kÀn
feltorlÂdtak a hegyrûl leh´mp´lygû szederbokrok.

ä N¢zze meg csak, çrpÀd ä fordul fel¢m a tanÁtÂn¢ni, ¢s egy lukra mutat a bozÂtban.
ä Ott jÀr be a kertbe egy ûzike. Annyira ideszokott, hogy nem is igen f¢l. MÃltkor a
szemem lÀttÀra legelte le a borsÂmat. Gondoltam is, na, gy´ngy´nk¢nt legurul a ter-
m¢s ebbe az illatos gyomorba.

Odamegyek a lukhoz. N¢gyk¢zlÀb Àllok, ¢s Àtdugom a fejem, ki a kertbûl az erdûbe,
Àt a z´ld falon. MÀshol nem lehetne Ágy kilÀtni. F´ln¢zek a talajszintrûl a meredeken.
Kecses Àllatoknak valÂ ́ sv¢ny van kitaposva, nem egyenesen, hanem Ãgy, mint a szer-
pentin.

K¢t kosarat kell megszednem, az egyiket a tanÁtÂn¢ninek, a mÀsikat anyÀmnak. L¢t-
rÀt nem hoztam magammal. A sürü n´v¢nyzeten k¡l´nben sem tudtam volna ÀtrÀn-
cigÀlni. ¹sszes szerszÀmom egy henteskampÂ, erre fel tudom akasztani a kosarat, ami-
be ¢ppen szedek.

MiutÀn a tanÁtÂn¢ni elmegy, nem hagyok magamon mÀst, csak alsÂnadrÀgot, Ãgy
indulok a fÀra. A lombban legalÀbb annyi a vÁz, mint a cseresznye, cseppenk¢nt remeg
a leveleken. Fr´csk´l´m a vizet, mik´zben egyre feljebb jutok.

A mÀsodik kosÀrral szedem, amikor lenn zajt hallok. A f´ldre letett kosÀrbÂl az ûz
legel¢szik. Ropogtatja a csereszny¢t, ilyen finom Àllathoz k¢pest talÀn tÃl hangosan.

Magasan f´l´tte vagyok, a fa legfelsû emeletein. Lassan inog velem az ¢lû szerkezet.
Innen, ebbûl a f¢lmadÀrtÀvlatbÂl m¢g kisebbnek n¢zem. Barna hÀta, amire rÀlÀtok,
p´tty´s. Ha felriasztanÀm, sz¢ttÀrnÀ a szÀrnyait, ¢s elszÀllna, mint a katicabogÀr.

Amikor a kosÀr fel¢vel v¢gzett, ¢szreveszem rajta, hogy kezd jÂllakni. Egyre
hosszabb sz¡neteket tart az ev¢sben, ¢s gyakrabban pillant k´rbe. A legv¢g¢n csak Àll,
¢s, az¢rt felhallom, halkan b´f´g, pontosabban szÂlva àb¡fizikÊ. AztÀn ugrÀl n¢hÀnyat
a fa alatt, n¢ha a fenek¢t Ãgy feldobja, kicsit oldalazva, hogy azt hiszem, bukfencezni
akar. A fa sÀtra alÂl nem megy ki.
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Fenn lassan rÀg¢mberedek az Àgra, nem akarom felriasztani. De mÀr bosszant a
lenti jÂkedv. SzunyÂkÀlÀshoz g´mb´lyÁti ´ssze magÀt a kosÀr mellett, ¢n meg a tenye-
rembe k´p´k egy simÀra szopott cseresznyemagot, ¢s megc¢lzom.

RitkÀn siker¡l cseresznyemaggal ilyen pontos l´v¢st leadnom. Egy nyÀron egyszer.
Pontosan a f¢nylû, fekete orrot talÀlom el. A mÀsik pillanatban az erdûbe kivezetû lu-
kon mÀr csak a feh¢r folt villÀmlik, amit bolyhos farkÀn visel, r´viden, mint a vaku.

Zsibbadt tagokkal mÀszom le a mÀsik kosÀr¢rt, ¢s felhozom azt is. Belen¢zek, jÂl
kipusztÁtotta, de nagyon kulturÀltan evett. A marad¢k se lenyÀlazva, se ́ sszerÀgva nin-
csen.

RÀ¡gyeskedem a kosarat a f¡l¢n¢l egy csonka Àgra. EzutÀn az egyik szem cseresz-
ny¢t idedobom, a mÀsikat oda.

De ma d¢lutÀn valami¢rt nagy a forgalom a cseresznyefa alatt.
Megint z´r´gnek. RÀngatjÀk a z´ld falat. Mintha hÀlÂkbÂl akarnÀ valami kiszaba-

dÁtani magÀt. Mindenk¢ppen nagyobb Àllat lehet, mint az ûz. A lukban viszont egy
ember jelenik meg. Csak n¢gyk¢zlÀb tud kimÀszni, ahogy n¢gyk¢zlÀb kellett j´nnie
idefel¢ is mÀr egy darabon az ´sszefonÂdÂ aljn´v¢nyzet miatt. Tenyer¢n, t¢rd¢n sÀr-
bakancsokat hord laza humuszbÂl, ami mindenhol vastagon tapad a szûlûhegy elva-
dult meredekjein.

FelÀllva alaposakat nyÃjtÂzik, mintha autÂbÂl szÀllt volna ki. Ropognak neh¢z
csontjai. ý is a fa aljÀt m¢ri be mint pihenûhelyet. Oda¡l, ahol az elûbb a csereszny¢z¢s
folyt.

Jellegzetesen hosszÃ szakÀlla van, amirûl r´gt´n megismerszik a szûlûhegyen a
csûsz. °s emellett is olyan csûszfajta. Erûs csontÃ, z´m´k ¢s kortalan ember, amilyen-
bûl Àllhat fiÃ, apa, nagyapa egymÀs mellett, nem lehet megmondani, melyik az idû-
sebb, melyik a fiatalabb.

A hÀtÀt nekid´ntve a t´rzsnek, szakÀllÀbÂl piszkÀlgatni kezdi a z´ld sz´szm´t´t. Ki-
rÀzza belûle a leveleket, kivakar egy hosszÃ, z´ld indÀcskÀt.

Eleinte gondolkodom, hogy elÀruljam-e magam. K´sz´r¡l´m a torkomat, de a
csûsz dallamosan motyogni kezd, ¢s meg se hall. Nem tudnÀm eld´nteni, hogy ¢ne-
kel-e vagy magÀban besz¢l.

Ameddig hosszÃ karjÀval el¢r, ´sszegyüjti a hullott szemeket, jÀt¢kosan, mintha el-
gurulÂ golyÂknak kapna utÀna. AzutÀn csak t´mi a fej¢t.

K´zben nekilÀtok t¢pdesni a csereszny¢t ÃjbÂl, ami f¡rt´kben cs¡ng a lombban,
mint a szûlû. De ez a zaj a csûsznek m¢g mindig kev¢s, hogy ¢szrevegyen. ý lesz csak
egyre hangosabb. Az erûs´dû szuszogÀsra le is n¢zek.

Elûkotorja, Ãgy ¡lt¢ben, bû ¢s piszkos nadrÀgjÀbÂl hatalmas t´k¢t, mintha kendû
alÂl madarat venne ki, ¢s marokra fogja. AztÀn keze ritmikusan jÀr, egyre szenved¢-
lyesebben. JÂr¢szt minden a szakÀll alatt t´rt¢nik, lÀtni nem lÀtok sokat. Csak azt, hogy
felsûtest¢vel d¡l´ng¢lni kezd a feladattÂl, mintha terepjÀrÂban ¡lne a rÀzÂs Ãt f´l´tt.

Hallani annÀl inkÀbb hallok. Hangja a m¢lybûl tart a magasba. Elûsz´r el¢gedett
brummogÀs, utoljÀra ¢les patkÀnyvisÁtÀs. (Nem bÃjt-e f´l alulrÂl szÀjÀba t¢nyleg pat-
kÀny az ¢lvezet alatt? °n nem lÀttam kiugrani.) Amikor a legmagasabb hangokat adja
ki, akkor mÀr felemelkedik a fa mellûl. Fejhangon rikoltva k´rberohangÀl a z´ld sÀ-
torban. Meredû szerszÀma f´l-le himbÀl minden ugrÀsra. V¢g¡l sz¢tterpesztett lÀbbal
megÀll, mint aki meg¢rkezett, ¢s ¡v´lt egy nagyot.

Enyh¢n beg´rcs´lt a nyakam a mozdulatlansÀgtÂl. LazÁtok ¢n is, igyekszem most
mÀr pisszen¢s n¢lk¡l megmaradni a fÀn.
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Horkantva tesz m¢g n¢hÀny k´rt, k´zben elrendezi Ãgy-ahogy a nadrÀgjÀt. Kezei,
amelyek az utÂbbi n¢hÀny percben nagy erûvel munkÀlkodtak, tovÀbbra sem Àllnak
meg. A fa lecs¡ngû Àgait d¢zsmÀljÀk, ¢s t´mik bele a csereszny¢t a szÀjba. A szÀj bo-
szorkÀnyos gyorsasÀggal k´pk´di a magot. Mert azt az¢rt a csûsz nem eszi meg, mint
az ûz.

Ugyanolyan k¡zdelmes procedÃra az erdûbe, vagyis az aljn´v¢nyzetbe valÂ visz-
szabÃjÀs, mint a kij´vetel. Az utolsÂ lev¢l sem rezeg mÀr a csûsz m´g´tt, a cseresznyefa
alatti porond Ãjra csendes. Mint az akrobata, leereszkedem az egyik tele kosÀrral, az-
tÀn felmÀszom a mÀsik¢rt.

A tanÁtÂn¢ni hÀzÀig m¢rleg vagyok, egyensÃlyban a k¢toldalas teherrel. A tovÀbbi
Ãton mÀr f¢loldalra billenek, mert az egyik kosarat ott hagyom a tornÀcon. A tanÁtÂ-
n¢ni nincs a hÀzban. Gondolom, a z´lds¢gekn¢l mentheti a menthetût az esû elûl, vagy
nagy sz´gekkel, kalapÀccsal mÀszkÀl hÀtul a gazdasÀgi udvarban, hogy r´gzÁtsen, amit
lehet. S¢rtûd¢s lesz, de most szÂ n¢lk¡l itt hagyom a csereszny¢t.

ApropÂ, mi van a lesz´gezett szoborral?
Ott a k¢t sz´g jobbrÂl-balrÂl a k¢sû barokk remekmüben. Most valahol arra Àllok,

ahol az egyszerü nevü k´ltû a tanÁtÂn¢ni ÀlmÀban. A fej¢t is Ágy tartotta f´lfel¢. °n
rÀadÀsul m¢g grimaszolok, mintha tikem lenne.

Gyûri LÀszlÂ

KI EML°KSZIK?

Ki eml¢kszik a kecsk¢re, amint
a tetûre k´rm´l, kapaszkodik,
¢s ott el akar ¢rni valamit?
A hegytetût? Az Âl cserepeit?
Mif¢le hajdani magaslatot
akart el¢rni megint ¢s megint,
hogy ´r´kk¢ nekirugaszkodott?
Nev¢re mÀr ma ki eml¢kezik?
A kecsketejre most ugyan ki fog?
A kecsketej¢ nevets¢ges Áz,
de akkoriban persze v¢g¡l is
a mi ajkunkra egy mÀsf¢le vicc
fagyasztotta r´h´gtet¢seit,
nem az a tej, nem az a tr¢fa, hogy

a kecske egyre belepotyogtatott.
A l¢t vicc¢re ki eml¢kezik?
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A SZENT EGYºGYþS°G

A kÀposztÀs hordÂ, mint tudva van,
nem illik ¢gbe, f´ldi Ãtja van.
Ha elcsaklizÂdik, nem egy kerub
ragadja f´l, nem ¢gbe-mennybe jut.
S mint tudva van: a vers csak ¢gi jel.
Nem sÃjt, nem b¡ntet, elvan ¢s figyel.
Vagyonom, ezt-azt, az ¢letemet
viheti bÀrki szent egy¡gy¡leg.
A hordÂ lesz jÂ savanyÁtani.
A verset lesz jÂ ki se irtani.
Ha Ãtja, haszna, c¢lja vagy oka
van, akkor is Àll a szentencia:
a szent egy¡gyü gûggel hiheti,
¢g ¢s f´ld k´zt ¢letem elviszi.

Nem bÁrok lenni, illeni ide.
Goromba vagyok, durva idea.

Reuven Tsur

A FUVOLA, A MALAC °S A KAKUKK
A fordÁtott vers mint eszt¢tikai tÀrgy

A f¢rfisovinizmus a k´vetkezûk¢ppen fogalmazta meg a müfordÁtÀs mint müv¢szet
alapvetû gyeng¢j¢t: àOlyan a müfordÁtÀs, mint a nû: ha sz¢p, nem hü, ha hü, nem
sz¢p.Ê Ez a fordÁtott arÀny a sz¢ps¢g ¢s a hüs¢g k´z´tt a müfordÁtÀs egy mÀsik jelleg-
zetess¢g¢bûl ered, amit szint¢n hasonlattal lehet kifejezni: a müfordÁtÀs olyan, mint
egy t´bb szÀz darabos ́ sszerakÂs jÀt¢k, amelynek a darabjai nem illenek ́ ssze. A csoda
akkor t´rt¢nik meg, amikor a darabok àhely¡kre ugranakÊ ¢s egy eg¢szet alkotnak.
M¢g akkor is, ha ugyanaz a szÂ k¢t nyelvben is elûfordul hasonlÂ ¢rtelemben, n¢ha
igen feltünû Àrnyalati k¡l´nbs¢gek talÀlhatÂk k´z´tt¡k. így p¢ldÀul franciÀul a je de-
mande k¢relmet jelent, mÁg az angol nyelvben az I demand ¢rtelme k´zelebb esik a k´-
vetel¢shez. E k¡l´nbs¢g valÂszÁnüleg onnan ered, hogy n¢mi elt¢r¢s volt a normannok
nyelvi modora ¢s hÂdÁtÂi viselked¢se k´z´tt Anglia ter¡let¢n. De m¢g ha a szavak k´-
z´tti hasonlÂsÀg nem katonai jellegü behozatalbÂl ered is, hanem nyelvi rokonsÀgbÂl,
n¢ha akkor is feltünû ¢rtelemk¡l´nbs¢gekbe ¡tk´zhet¡nk. így p¢ldÀul a Knabe n¢-
met¡l àfiÃÊ ä angol megfelelûje, knave, ma mÀr csak kÀrtyajÀt¢kban jelenti ezt; ÀltalÀ-
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ban pimaszt, semmirekellût vagy fickÂt jelent. Sût, azt is meg kell jegyezn¡nk, hogy
az angol szÂ majdnem minden prozÂdiai tulajdonsÀgÀban k¡l´nb´zik a n¢met szÂ
prozÂdiai tulajdonsÀgaitÂl.

Ha a fordÁtÀs sz¢ps¢ge ¢s hüs¢ge az a k¢t t¢nyezû, amit az ¢rt¢kÁt¢letnek figyelembe
kell vennie, akkor minden bizonnyal k´nnyebb megindokolni egy hüs¢gÁt¢letet, mint
egy sz¢ps¢gÁt¢letet. Semmilyen fordÁtÀs ä m¢g a legkivÀlÂbb sem ä ¢ri el, semmik¢p-
pen, az eredetit. Ezek szerint a vÀdlÂknak semmi mÀst nem kell tenni¡k, mint egy-
szerüen rÀmutatni azokra az elemekre, amelyek az eredetiben elûfordulnak, de hiÀ-
nyoznak a fordÁtÀsbÂl, vagy elûfordulnak a fordÁtÀsban, de hiÀnyzanak az eredetibûl.
Ilyenfajta bÁrÀlat elûtt semmilyen fordÁtÀs nem Àll meg. S ha mindennek ellen¢re min-
dig akadnak olyan megszÀllottak, akik megkockÀztatjÀk a müfordÁtÀst, ez az¢rt van
szerintem, mert a müfordÁtÀs ´nn´n ¢rt¢k¢ben müv¢szet; habÀr valamivel kev¢sb¢
´nÀllÂ, mint az eredeti k´lt¢szet, kev¢sb¢ tartÂs, de müv¢szet.

SzÀzadunk n¢hÀny eszt¢tÀja, p¢ldÀul Dewey, Kris ¢s Kaplan, valamint Pepita Ha-
ezrakhi Ãgy v¢li, hogy a müv¢szeti alkotÀs l¢nyege: egy probl¢ma elegÀns megoldÀsa.

àV¢lem¢nyem szerint, ha megkÁs¢relj¡k a müalkotÀst probl¢mÀk ¢s megoldÀsok fogalmaiban
megfogalmazni, e mÂdon fogjuk leginkÀbb megk´zelÁteni az eszt¢tikai ¢rdem l¢nyeg¢t. Ha prob-
l¢mÀk ¢s megoldÀsok fogalmaiban fogalmazzuk ezt meg, meg kell emlÁten¡nk, hogy a müv¢sz
mük´d¢s¢t Ãgy jellemezt¡k, hogy az a rendelkez¢s¢re ÀllÂ anyagbÂl gyÃr valamit: gondolataibÂl
¢s ¢rzelmeibûl, szakk¢pzetts¢g¢t ¢s technikÀit alkalmazvÀn. A müv¢sz probl¢mÀja az, hogy az û
m¢diumÀban, legyen az bÀrmelyik müv¢szi m¢dium, fejezze ki azt, amit a sajÀt szelleme sugall,
vagy amit a vevû megrendelt. Probl¢mÀjÀt Ãgy oldja meg, hogy müv¢szete szabÀlyainak, a har-
mÂnia ¢s a kontrapunkt, a verstan vagy az ecsetkezel¢s szabÀlyainak engedelmeskedik. [...] Az,
amit a müv¢sz k¢szÁt, akkor szÀmÁt eszt¢tikailag ¢rdemleges müv¢szeti alkotÀsnak, ha a m¢dium,
a gondolatok ¢s a technikÀk Àltal k¢pezett probl¢ma sikeresen oldÂdik meg, vagyis, pontosabban,
ha a megoldÀs elegÀns [...]. A müalkotÀs eszt¢tikai minûs¢g¢t, sz¢ps¢g¢t, [...] a megoldÀs elegan-
ciÀjak¢nt lehet meghatÀrozni.Ê (Haezrakhi, 1965. 104ä105. o.)

Ha a k´lt¢szettel kapcsolatban egy probl¢ma elegÀns megoldÀsÀrÂl besz¢l¡nk, a
m¢dium korlÀtairÂl vagy megszorÁtÀsairÂl is szÀmot kell adnunk, amelyek a probl¢mÀt
k¢pezik. Ilyen korlÀtok: a metrum, a rÁm, a hangtani elemek, a mondatszerkezet, a
figuratÁv nyelvezet normÀi, minden szÂ jelent¢stani Àrnyalatai. A probl¢ma az, hogy
mik¢ppen lehet mindannyiuknak eleget tenni an¢lk¡l, hogy ez a t´bbi norma rovÀ-
sÀra menne. S ha valamelyik nyelvi vagy verstani norma eltorzul, ennek valamilyen
mÀs normÀban meggyûzû indokÀnak kell lennie. így p¢ldÀul ha a sz´veg elt¢r a sza-
bÀlyos szÂrendtûl, azt nemcsak a metrum ¢s a rÁm k´vetelm¢nyei, hanem a hangsÃ-
lyozÀs k´vetelm¢nyei s n¢ha a k´ltû sajÀtos po¢tikÀja is kell, hogy indokoljÀk. A meg-
oldÀs akkor elegÀns, ha a vers ´sszes normÀja term¢szetesen hat, s ha van elt¢r¢s a
normÀtÂl, az elt¢r¢s is term¢szetesen hat, mert a nyelv ¢s a po¢tika min¢l t´bb r¢te-
g¢ben nyer indoklÀst. àA k´ltû sajÀtos po¢tikÀjaÊ n¢mi magyarÀzatot ig¢nyel. Ady, p¢l-
dÀul, varÀzslatos hangjÀt t´bbek k´z´tt Ãgy ¢ri el, hogy rendszeresen megszegi a be-
sz¢dr¢szek szabÀlyait. Ez az û àsajÀtos po¢tikÀjÀnakÊ egyik jellegzetess¢ge. A MUSZçJ-
HERKULES-ben egy (pongyola) seg¢dige mell¢kn¢vk¢nt szerepel, AZ ýS KAJçN-ban
viszont egy mell¢kn¢v szerepel fûn¢vk¢nt. °ppen emiatt Ady h¢berre majdnem le-
fordÁthatatlan, mert ott a besz¢dr¢szek sokkal rugalmasabbak: ugyanaz a szÂ szolgÀl-
hat igek¢nt, mell¢kn¢vk¢nt ¢s fûn¢vk¢nt: ennek k´vetkezt¢ben, ha egy besz¢dr¢szt
helytelen¡l alkalmaznak, az azonnal Ãj hely¢hez illeszkedik, ¢s a kifejez¢s mindennek
ellen¢re term¢szetesen hat, az esetleges rejt¢lyes Áznek nyoma v¢sz.
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Egy probl¢ma elegÀns megoldÀsa csak ebben az esetben relevÀns a müalkotÀsban,
ha mind a probl¢ma, mind a megoldÀs egyszerre ¢szlelhetû a k¢sz müben. Gyakran
dics¢rik a fuvolamüv¢szeket a k´vetkezûk¢ppen: à°ppÃgy hangzik, mint egy szoprÀn
¢nekesnû.Ê Ha a szoprÀn hang annyival szebb, mint a fuvola hangja, mi¢rt nem adjÀk
a szÂlamot egyenesen egy ¢nekesnûnek? De ¢ppily gyakran halljuk a fordÁtott dics¢-
retet is: àEnnek az ¢nekesnûnek Ãgy szÂl a hangja, mint egy fuvola.Ê A dics¢ret tehÀt
nem r¢szesÁti elûnyben a szoprÀn ¢nekesnû vagy a fuvola hangjÀt, hanem egy müv¢-
szeti eredm¢nyre vonatkozik: arra, hogy valaki egy bizonyos hangminûs¢get alapjÀ-
ban mÀs minûs¢gü hanggal id¢z elû; s ez akkor is ¢szlelhetû, ha a hang forrÀsa nem
lÀtszik (hanglemez eset¢ben, p¢ldÀul). Ilyen esetben mindk¢t hangminûs¢g egyszerre
¢szlelhetû. Ekkor mondhatjuk, hogy a fuvola szoprÀn Àltal valÂ felid¢z¢s¢nek a prob-
l¢mÀjÀt elegÀnsan oldottÀk meg.

Egy Âg´r´g p¢ldabesz¢d egy kanÀszrÂl szÂl, aki a malac visÁtÀsÀnak utÀnzÀsÀval szÂ-
rakoztatta hallgatÂsÀgÀt. Egy mÀsik kanÀsz, aki megirigyelte tÀrsÀnak siker¢t, valÂdi
malacot rejtett el subÀja alatt, s valahÀnyszor arra k¢rt¢k, hogy utÀnozza a malac visÁ-
tÀsÀt, meghÃzta a malac farkÀt. A tr¡kk rosszul s¡lt el, mert a valÂdi malac nemtetsz¢st
vÀltott ki. Ez a p¢ldabesz¢d rossz f¢nyt vet a k´z´ns¢g Ázl¢s¢re, mely nem tudja meg-
k¡l´nb´ztetni a valÂdit az utÀnzÀstÂl, avagy megleck¢zteti az irigy kanÀszt. Arany JÀ-
nos a VOJTINA ARS PO°TIKçJç-ban bizonyos tizenkilencedik szÀzadbeli eszt¢tikai el-
m¢letekkel egyet¢rt¢sben a müv¢szet egy mÀsik oldalÀt prÂbÀlja megvilÀgÁtani: àNem
a valÂ hÀt: annak ¢gi mÀssaÊ a müv¢szet l¢nyege: a hangutÀnzÂ kanÀsz Ãgy visÁtott, ahogy
a malac ÀltalÀban visÁt, a valÂdi malac ezÃttal talÀn Ãgy visÁtott, ahogy m¢g soha.

Ezt a p¢ldabesz¢det fenti szavaim ¢rtelm¢ben fogom ¢rtelmezni. A valÂdi malac
legszokvÀnyosabb visÁtÀsÀval sem fog nagyobb tetsz¢st kivÀltani, mint a hangutÀnzÂ,
mert nem nyÃjt hallgatÂsÀgÀnak probl¢mamegoldÀst. A hangutÀnzÂ hangja alapjÀ-
ban emberi maradt, de siker¡lt neki feltün¢s n¢lk¡l, elegÀns mÂdon olyan mozzana-
tokat beleszûni hangja rezg¢s¢be, amelyek a malac hangminûs¢g¢re eml¢keztetnek,
s ezÀltal a malac visÁtÀsÀnak illÃziÂjÀt keltik.

E ponton egy mÀsik r¢gi p¢ldabesz¢dnek kÁvÀnok Ãj ¢rtelmez¢st ajÀnlani, hogy
megvilÀgÁtsam a fordÁtÀsmüv¢szet egyik jellegzetess¢g¢t, a fent emlÁtett felfogÀs ¢rtel-
m¢ben. Izmajlov p¢ldabesz¢de a kakukkrÂl szÂl, aki egy tÀvoli erdûben hallotta a f¡-
lem¡le ¢nek¢t. Errûl Ágy szÀmol be madÀrtÀrsainak: àAz ¢n dalom is kivÀlÂ, de az ´v¢
eg¢sz rendkÁv¡li!Ê S hogy a madÀrorszÀg lakÂi se maradjanak le az ¢lm¢nyrûl, bejelenti,
hogy àV¢g¡l ¢n is megtanultam dalolni a f¡lem¡le dalÀt. Ugyanazt a dallamot fogom nektek
eldalolni [...]. Figyeljetek, mert kezdem: kakukk, kakukk, kakukk!Ê A p¢ldabesz¢d tanulsÀga
a k´vetkezû: àGyakran hasonlÂ hangot hallatnak a vilÀgirodalom remekmüveinek fordÁtÂi is.Ê

Izmajlov p¢ldabesz¢de szeml¢letesen ¢rz¢kelteti azt a csapdÀt, amibe a rossz mü-
fordÁtÂk beleesnek, sût n¢ha m¢g a jÂ müfordÁtÂk is. De e p¢ldabesz¢d egy olyan mü-
v¢szeti probl¢mÀt is bemutat, amely tÀvol Àll Izmajlov szatirikus szÀnd¢kÀtÂl. V¢gered-
m¢nyben Izmajlov is ugyanazt a bünt k´vette el, amivel a kakukkot vÀdolta. A kakukk
nem hallatja sem a /k/ fon¢mÀt, sem az /u/ fon¢mÀt. De amikor emberi l¢nyek foneti-
kusan Àt akarjÀk Árni a kakukk kiÀltÀsÀt, nem tehetnek mÀst, mint hogy ÀtÁrjÀk az em-
beri besz¢d zÀrt fon¢marendszer¢re. Ez esetben azon besz¢dhangzÂk vÀlasztÀsÀra
k¢nyszer¡lnek, amelyek legk´zelebb Àllnak artikulÀciÂjukban ¢s formÀnsaikban (fel-
hangjaikban) a kakukk kiÀltÀsÀhoz. Az emberi nyelv hangutÀnzÂ szavainak a term¢-
szet utÀnzott hangjaihoz valÂ hasonlÂsÀgÀt azok a fonetikus egys¢gek korlÀtozzÀk,
amelyekre a term¢szet hangjai Àt vannak fordÁtva. Amikor Leopold Mozart a GYER-
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MEKSZIMFñNIç -ban a zenekar ànyelv¢reÊ kÁvÀnta àfordÁtaniÊ a kakukk kiÀltÀsÀt, a ba-
rokk fuvola bizonyos hangjait vÀlasztotta, amelyek kiss¢ hasonlÁtanak magassÀgukban
¢s felhangjaikban a kakukk hangjÀhoz, s ha az ujjak a fuvola lyukait bizonyos techni-
kÀval zÀrjÀk, olyan hatÀst lehet el¢rni, ami eml¢keztet a z´ng¢tlen velÀris explozÁva
zÀrÀsÀra az emberi nyelvben, vagy a kakukk ànyelv¢nÊ a hang àelût´r¢s¢reÊ. K´vet-
kez¢sk¢ppen az emberek hajlanak arra, hogy a hÀrom jelsorozatot (a kakukk kiÀltÀsÀt,
a /kuku/ fon¢masorozatot ¢s Leopold Mozart barokk fuvolÀja hangjÀt) egymÀssal
egyen¢rt¢künek tartsÀk a hÀrom k¡l´nb´zû szemiotikai rendszer keret¢n bel¡l. Egy,
a kakukkal szemben kev¢sb¢ igazsÀgtalan ÀllÀspont mÀsk¢ppen kezelte volna a t¡ne-
m¢nyt; nem talÀlta volna szatÁrÀra m¢ltÂnak azt, hogy a kakukk a sajÀt szemiotikai
rendszer¢re fordÁtotta a f¡lem¡le dalÀt. A bÁrÀlatnak azt kell megvizsgÀlnia, hogy azok
a megoldÀsok, amiket a kakukk talÀlt a sajÀt szemiotikai rendszer¢n bel¡l, t´bb¢-ke-
v¢sb¢ egyen¢rt¢küek-e azokkal a megoldÀsokkal, amiket a f¡lem¡le talÀlt a maga sze-
miotikai rendszer¢n bel¡l.

Ezt a felfogÀst a fordÁtÀssal kapcsolatban k¢t p¢ldÀval kÁvÀnom bemutatni, az egyik
a hangzÂmintÀk, a mÀsik a metrika k´r¢be tartozik. Az elsû p¢ldÀmat mÀshol mÀr
hosszasabban tÀrgyaltam (Tsur, 1992). Verlaine ýSZI DAL-a (CHANSON D'AUTOMNE)
rendkÁv¡li zeneis¢ge r¢v¢n lett hÁres. Vegy¡k szem¡gyre e vers elsû szakaszÀt TÂth
çrpÀd ¢s SzabÂ Lûrinc magyar fordÁtÀsÀban ¢s Zsabotinszki h¢ber fordÁtÀsÀban.

àLes sanglots longs
Des violons

De l'Automne,
Blessent mon coeur

D'une langueur
Monotone.Ê

àýsz hÃrja zsong,
Jajong, bÃsong

A tÀjon,
S ont monoton
BÃt konokon
°s fÀjÂn.Ê

àZokog, zokog
Az ûsz konok
Hegedüje,

ZordÃl szivem
S fordÃl szivem

Keserüre.Ê
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Amint erre mÀsutt rÀmutattam (Tsur, 1992. 66ä70. o.), a Verlaine-vers zeneis¢g¢-
nek egyik legprominensebb forrÀsa a nazÀlis magÀnhangzÂkbÂl ¢s az -eur hangzÂso-
rozatbÂl ered. K¢t k´z´s tulajdonsÀga van e hangzÂsorozatnak ¢s a nazÀlis magÀn-
hangzÂknak: akusztikai szempontbÂl folyamatosak ¢s periodikusak, ¢s a fonolÂgiai
fejlûd¢s szempontjÀbÂl a csecsemû legk¢sûbbi szerzem¢nyei k´z¢ tartoznak. Azt a n¢-
zetet fejtettem ki, hogy a csecsemû legk¢sûbbi szerzem¢nyei rendelkeznek a legna-
gyobb ¢rzelmi ¢s eszt¢tikai potenciÀllal a felnûttek nyelv¢ben, akÀr pozitÁv, akÀr ne-
gatÁv irÀnyban. A k¢sei szerzem¢nyek k´z´tt a /pf/ ¢s /c/ affrikÀtÀk àcsÃnyÀkÊ, vagy kel-
lemetlen ¢rzelmeket àfejeznek kiÊ; az akusztikai szempontbÂl folyamatos ¢s periodi-
kus hangzÂk àzeneiekÊ, àsz¢pekÊ, vagy kellemes ¢rzelmeket àfejeznek kiÊ. Ezek a
àsz¢pÊ hangzÂk sokkal gyakrabban fordulnak elû a francia impresszionista-szimbolista
k´lt¢szet, mint p¢ldÀul a klasszicista k´lt¢szet rÁmeiben. Ez az egyik forrÀsa jellegzetes
àsz¢ps¢g¡knekÊ ¢s àzeneis¢g¡knekÊ.

A h¢ber fonolÂgiai rendszer¢ben nincsenek nazÀlis magÀnhangzÂk, eu /û/ magÀn-
hangzÂ sincs. K´vetkez¢sk¢ppen Zsabotinszki olyan fonologikus ekvivalenseket k¢ny-
szer¡lt keresni, amelyeknek hasonlÂ ¢rzelmi jelleg¡k van. A h¢ber fonologikus rend-
szerben az /r/ a legk¢sûbbi szerzem¢nyek k´z¢ tartozik, s mint emlÁtettem, folyamatos
¢s periodikus. Mivel a h¢berben nem l¢teznek k¢sûbbi szerzem¢nyü folyamatos ¢s pe-
riodikus hangzÂk, Zsabotinszki a vers elsû rÁmpÀrjÀt a folyamatos ¢s periodikus /r/
mÀssalhangzÂra alapozta, amely az elsû k¢t r´vidke sorban hÀromszor (!) fordul elû,
tovÀbbÀ, mint a franciÀban, a às´t¢tÊ /o/ magÀnhangzÂra. TovÀbbÀ gyakran hasznÀlta
a t´bbi periodikus mÀssalhangzÂt (az /m/-et hÀromszor, az /n/-t k¢tszer). Ez eklatÀns
p¢ldÀja annak, hogyan lehet hasonlÂ l¢gk´rt teremteni a h¢ber nyelvben azÀltal, hogy
a müfordÁtÂ a nyelv àlehetû legperiodikusabbÊ ¢s àlehetû legk¢sûbbiÊ mÀssalhangzÂit
vÀlasztja ki. A h¢ber fonologikus rendszer nem teszi lehetûv¢ a francia nyelv zeneis¢-
g¢nek megk´zelÁt¢s¢t. MÀsk¢pp van ez a magyarban. Ami az û hangzÂt illeti, nemcsak
hogy l¢tezik a magyarban, de m¢g neh¢z is lenne a magyar fordÁtÂnak elker¡lnie ezt
a hangzÂt, mivel az ûsz a magyar megfelelûje a francia automne-nak, ami a vers egyik
kulcsszava. A hÀtsÂ nazÀlis magÀnhangzÂ, az /Ñ/ is l¢tezik a magyarban, habÀr kev¢sb¢
term¢szetesen, mint a franciÀban. S valÂban, TÂth çrpÀd fordÁtÀsÀnak elsû k¢t sorÀ-
ban hÀromszor fordul elû (zsong, jajong, bÃsong). Ezek szerint, ha SzabÂ Lûrinc Ãgy
fordÁtja a vers elsû k¢t sorÀt, hogy a velÀris explozÁva ism¢tl¢se (zokog, zokog) adja benne
a hangot, a fordÁtÀs k¡l´nlegesen zeneietlennek hangzik. Ebbûl a szempontbÂl, nem
aszerint bÁrÀljuk a fordÁtÀst, hogy a c¢lnyelvben l¢teznek-e vagy nem l¢teznek azok a
hangzÂk, amelyek az eredeti nyelvben megszabjÀk a vers jelleg¢t, hanem aszerint,
hogy a fordÁtÂ kihasznÀlta-e azokat a lehetûs¢geket, amelyeket a c¢lnyelv zÀrt fono-
lÂgiai rendszere nyÃjt, azazhogy azokat a lehetûs¢geket vÀlasztotta-e, amelyekben le-
hetûleg min¢l t´bb olyan fonetikus jegy van, ami az eredeti vers Àltal kÁvÀnt hatÀst
lehetûv¢ teszi.

A kakukkot tehÀt nem lehet az¢rt vÀdolni, mert a f¡lem¡le dalÀt a maga szemiotikus
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rendszer¢re fordÁtotta. Enn¢l t´bbet a legjobb fordÁtÂ sem tud nyÃjtani. Azt kell meg-
vizsgÀlnunk, hogy a maga szemiotikus rendszere keret¢n bel¡l azokat a lehetûs¢geket
vÀlasztotta-e a kakukk, amelyek a f¡lem¡le dalÀhoz legk´zelebb esnek, av¢gett, hogy
egyen¢rt¢küs¢get teremtsen k´z´tt¡k. °s ¢ppen ez a b´kkenû. Ha a kakukk dalÀt az
emberi nyelv fon¢mÀira fordÁtva kapjuk, ez k¢ptelen lesz Àtadni a kakukk rend-
szer¢nek Àrnyalatait ä kivÀltk¢pp akkor nem, ha ezeket a fon¢mÀkat egy graf¢marend-
szer (magyarÀn Àb¢c¢) k´zvetÁti.

A kÂdrÂl kÂdra valÂ fordÁtÀs probl¢mÀjÀt a fonetikus egyen¢rt¢küs¢gen kereszt¡l
mutattam be; de hasonlÂ elv mük´dik a verstani, ¢rt¢stani ¢s mondattani egyen¢r-
t¢küs¢g ter¢n is. Meg kell azonban jegyezn¡nk, hogy az ¢rvek, amiket Zsabotinszki
zenei d´nt¢seinek alÀtÀmasztÀsÀra hoztunk, nem teszik lehetûv¢, hogy elûre àmegjÂ-
soljukÊ, hogy az àegyen¢rt¢küÊ hangzÂknak valÂban az eredetihez hasonlÂ zenei ha-
tÀsuk lesz-e; az olvasÂ csak akkor tudja utÂlag megindokolni a fentihez hasonlÂ ¢r-
vekkel a benyomÀs keletkez¢s¢t, ha a fordÁtÀs erûs zenei benyomÀst keltett benne. A
t´bbit a f¡lre kell bÁznunk.

Ha RadnÂti MiklÂs tudott volna kakukkul, bizonyÀra megprÂbÀlta volna a kakukk-
nyelv Àrnyalatait lefordÁtani emberi fonolÂgiÀra. ORPHEUS NYOMçBAN cÁmü fordÁtÀs-
k´tet¢nek utÂszavÀban egy hasonlÂ lehetetlens¢g megoldÀsÀrÂl szÀmol be (a müfor-
dÁtÀs ter¢n az, ami ab ovo lehetetlennek tünik, mindaddig lehetetlen marad, amÁg nem
j´n egy k´ltû, ¢s meg nem mutatja, hogy lehets¢ges): àVan-e izgatÂbb feladat k´ltû szÀ-
mÀra, mint elmondani hÀrom disztichonban Árt k´ltem¢nyt magyarul, disztichonban ¢s Ãgy, hogy
magyarul is k¡l´nb´zzenek egymÀstÂl, ahogy az eredetiben is gy´keresen mÀsok, azonos formÀban.
Egy Tibullus-, egy Goethe- s egy H´lderlin-versre gondolok.Ê (RadnÂti, 1943. 167. o.)

Ha RadnÂti probl¢mÀjÀt a fentebbi fejteget¢sek fogalmaira fordÁtjuk, azt mondhat-
juk, hogy RadnÂti nemcsak a latin ¢s n¢met nyelven disztichonban Árt verseket fordÁ-
totta magyar nyelvü disztichonra, hanem azoknak az elvont normÀknak is talÀlt ma-
gyar megfelelût, amelyekben egy nyelv keret¢n bel¡l is k¡l´nb´zhet egy disztichon a
mÀsiktÂl, elvben csak vagy kivitelben is.

A k´vetkezûkben a verstani egyen¢rt¢küs¢gre kÁvÀnok p¢ldÀt hozni olyan esetben,
ahol k¡l´nÀllÂ, k¡l´nb´zû jellegü szemiotikus rendszerekrûl van szÂ. Mi a verstani
megfelelûje egy vers metrumÀnak, ha olyan nyelvre fordÁtjuk, amelyben mÀs verstani
rendszer hasznÀlatos? Ezzel kapcsolatban egy tovÀbbi, k´zel esû k¢rd¢st is meg kÁvÀ-
nok vizsgÀlni: a perceptuÀlis egyen¢rt¢küs¢g k¢rd¢s¢t, k¡l´nb´zû prozÂdiai rend-
szereken bel¡l. Specifikusabban azt kÁvÀnom megvizsgÀlni, hogy a francia alexandri-
nust (ami a szillabikus rendszerre alapul) hogyan kell olyan nyelvekre fordÁtani, ahol
a szillabotonikus rendszer hasznÀlatos. M¢g specifikusabban, Baudelaire CORRESPON-
DANCES-Ànak a h¢berre valÂ fordÁtÀsÀval kapcsolatos probl¢mÀt fogom vizsgÀlni.

Babits MihÀly, SzabÂ Lûrinc ¢s TÂth çrpÀd k´z´s vÀllalkozÀsÀnak, A ROMLçS VIRç-
GAI-nak egy´ntetü vÀlasza az, hogy az alexandrinus magyar megfelelûje a jambikus
hexameter. Ez az ÀllÀspont ÀltalÀban jellemzû a francia versek magyar, angol ¢s h¢ber
fordÁtÀsaira (habÀr KosztolÀnyi Dezsû Baudelaire SZ°PS°G-¢t p¢ldÀul jambikus pen-
tameterben fordÁtotta, tehÀt ´t ¢s nem hat jambikus verslÀbat hasznÀlt). Az alÀbbiak-
ban Baudelaire CORRESPONDANCES-Ànak elsû k¢t szakaszÀt id¢zem:

àLa Nature est un temple o· des vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe ¥ travers des for¨ts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.



Comme de longs ¢chos qui de loin se confondent
Dans une t¢n¢breuse et profonde unit¢,
Vastes comme la nuit et comme la clart¢,
Les parfums, les couleurs et les sons se r¢pondent.Ê

àTemplom a term¢szet: ¢lû oszlopai
idûnkint szavakat mormolnak ´sszesÃgva;
jelk¢pek erdej¢n Àt visz az ember Ãtja
s a vend¢get szem¡k barÀtk¢nt figyeli.

Ahogy a tÀvoli visszhangok egyberingnak
valami titkos ¢s m¢ly egys¢g tenger¢n,
mely, mint az ¢jszaka, oly nagy, ¢s mint a f¢ny,
egymÀsba csend¡l a szÁn ¢s a hang s az illat.Ê
         (SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa.)

Ez, igen szabadon, jambikus hexameter, habÀr sokkal kev¢sb¢ zenei, mint TÂth
çrpÀd ¢s Babits hexameterei. Baudelaire CORRESPONDANCES-Ànak hat h¢ber fordÁ-
tÀsÀt ismerem. Ebbûl kettûben semmilyen rendszeres metrumot nem siker¡lt felfe-
deznem. HÀrom jambikus hexameterben van, a hatodik metruma pedig hÀrmas met-
rumok (anapesztus ¢s amphibrachisz) kever¢k¢bûl Àll. A k¢rd¢s az, hogy melyik lehe-
tûs¢g felel meg legjobban a francia metrum szellem¢nek. S tovÀbbÀ, milyen ¢rveket
lehet hozni akÀrmelyik vÀlasztÀs alÀtÀmasztÀsÀra?

A magyar, angol, h¢ber ¢s m¢g jÂ n¢hÀny modern irodalomban a szillabotonikus
metrikai rendszer hasznÀlatos, azaz eszm¢nyileg a rendszer a verssor szÂtagjainak szÀ-
mÀt ¢s a hangsÃlyozott szÂtagok szÀmÀt ¢s helyzet¢t egyarÀnt megszabja (a jambikus
pentameteres sorban p¢ldÀul tÁz szÂtag van, ¢s minden pÀros szÀmÃ szÂtagnak hang-
sÃlyosnak kellene lennie). Az elûzû mondatban az àeszm¢nyilegÊ ¢s àkellene lennieÊ
kifejez¢seket hasznÀltam, mert a gyakorlatban elt¢r¢sek vannak az àeszm¢nyiÊ ¢s a
valÂsÀgos hangsÃly k´z´tt. Ennek k´vetkezt¢ben a k´ltûi ritmus kezel¢s¢nek a legha-
t¢konyabb mÂdja, ha k¡l´n-k¡l´n meghatÀrozzuk a metrikai mintÀt ¢s a hangsÃly-
mintÀt, ¢s azt vizsgÀljuk, hogy hol egyeznek ¢s hol t¢rnek el egymÀstÂl. A francia (¢s
m¢g egyn¢hÀny romÀn nyelvü) k´lt¢szetben a szillabikus rendszer hasznÀlatos, vagyis
az a rendszer, amelyben a verssorban levû szÂtagok szÀmÀt figyelembe veszik, de a
hangsÃlyos szÂtagok szÀmÀt vagy helyzet¢t nem. A francia k´lt¢szetben ehhez k¢t to-
vÀbbi szervezûelv jÀrul: a cezÃra a sor egy elûre megszabott pontjÀn ¢s a szabÀlyosan,
elûre megszabott sorrendben, bizonyos szimmetriaelvek szerint vÀltakozÂ àhÁmnemüÊ
¢s ànûnemüÊ rÁmek. Amikor francia verset fordÁtunk magyarra, angolra vagy h¢berre,
mindjÀrt felvetûdik a k¢rd¢s, hogy az ¢szlelt hatÀs szempontjÀbÂl melyik szillabotoni-
kus metrum lesz a c¢lnyelvi egyen¢rt¢kü megfelelûje a francia vers metrumÀnak. A
k´vetkezûkben id¢zem a metrum ¢szleletirÀnyzatÃ elm¢let¢rûl szÂlÂ k´nyvem (Tsur,
1978) harmadik fejezet¢nek ́ sszegezû szakaszÀt. E felfogÀs keret¢n bel¡l fogom meg-
vizsgÀlni, a CORRESPONDANCES-szal kapcsolatban, hogy mi a francia alexandrinusnak
a szillabotonikus megfelelûje.

Mint t´bbi metrikai munkÀmban, itt is hÀrom mintÀt k¡l´nb´ztettem meg: metri-
kai minta, hangsÃlyminta ¢s elûadÀsminta. Amikor a metrikai minta ¢s a hangsÃly-
minta fedik egymÀst, erûs prozÂdiai alakok (Gestaltok) j´nnek l¢tre, melyekben a bi-
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zonyossÀg ¢s nyÁlt c¢ltudat minûs¢gei ¢rezhetûk. Amikor el¢rnek egymÀstÂl ¢s àsz¢t-
szÂrÂdnakÊ, az a vesz¢ly fenyeget, hogy a verssor elveszti ritmikus rendszeress¢g¢t, ¢s
àvisszat¢r a kÀoszbaÊ. Az erûs ¡tem az a t¢nyezû, amely k´r¡l a verslÀb az ¢szlel¢s szem-
pontjÀbÂl t´m´r¡l. A kettûs verslÀbakban (a jambusban ¢s a trocheusban) az erûs
¡temre csak egy gyenge ¡tem àtÀmaszkodikÊ; k´vetkez¢sk¢ppen a kettes ¡temek szi-
lÀrdabbak, mint a hÀrmas ¡temek, s a sz¢tporlÀsi folyamatoknak jobban ellenÀllnak.
Emiatt a hÀrmas metrumok eset¢ben, hogy sz¢t ne porladjanak, elt¢r¢s eset¢n az elû-
adÂk hajlamosak a prÂza ritmusÀt alÀrendelni a rendszeres metrikai ¡temnek. A jam-
bikus lÀb, az arÀnylag erûs alakjÀval, sokkal tolerÀnsabb lehet az elt¢r¢sekkel ¢s ´sz-
szetetts¢gekkel szemben. Sz¢lsûs¢ges elt¢r¢sek eset¢ben, megelûzendû a metrikai fel-
fordulÀst, az elûadÂ arra k¢nyszer¡l, hogy az ´sszef¢rhetetlen mintÀkat a hangsÃlyok
csoportosÁtÀsa Àltal egy felsûbb erûs alak keret¢n bel¡l ´sszef¢rhetûv¢ tegye. Az erûs
alak ä akÀr a metrikai mintÀban, akÀr az elûadÀsmintÀban ä az a t¢nyezû, ami lehetûv¢
teszi, hogy a verssor ritmikusnak ¢rzûdhessen, ha sz¢tszÂrÂdÂ elemeket tartalmaz. A
pszicholÂgiai laboratÂriumban v¢gzett kÁs¢rletekbûl kider¡l, hogy a v¢gnyomat¢kÃ
(emelkedû) verslÀbak (azaz a jambus ¢s az anapesztus) nagyobb rugalmassÀgot bÁrnak
el az idût¢nyezû manipulÀlÀsÀban, mint a kezdetnyomat¢kÃ (ereszkedû) verslÀbak
(azaz a trocheus ¢s a daktikus). Innen ered a trocheus viszonylagos rugalmatlansÀga,
ami k¢nyszerszerü jelleg¢ben nyilvÀnul meg. Kritikusok ezt a jelleget n¢ha àbÀtorÁtÂ-
nakÊ vagy àbiztonsÀg¢rzetnekÊ vagy ehhez hasonlÂnak nevezik. Ezek szerint a jambi-
kus metrum k¡l´nleges jellegzetess¢ge az, hogy ellent¢tben a trocheussal ¢s a hÀrmas
metrumokkal, viszonylag tolerÀns a rendszertûl valÂ elt¢r¢s irÀnt.

Mint emlÁtettem, az alexandrinus, a legelterjedtebb francia metrum, szillabikus. Az
alexandrinus verssorban tizenk¢t szÂtag van (tizenhÀrom a nûrÁmüben), k´telezû ce-
zÃrÀval a hatodik szÂtag utÀn. Nem hasznÀlja ki a hangsÃlyos ¢s hangsÃlytalan vagy
hosszÃ ¢s r´vid szÂtagok k´z´tti k¡l´nbs¢get. Racine, Baudelaire ¢s mÀs francia k´ltûk
alexandrinusait ÀltalÀban jambusban fordÁtjÀk, olyan nagyon k¡l´nb´zû nyelveken,
mint a magyar, az angol ¢s a h¢ber. De, mint emlÁtettem, a CORRESPONDANCES hat
h¢ber fordÁtÀsÀnak egyike hÀrmas metrumban k¢sz¡lt. Ez lehetûv¢ teszi, hogy meg-
magyarÀzzuk, mi¢rt fordÁtjÀk az alexandrinusokat ÀltalÀban jambikus hexameterben.

Ez a hÀrmas metrumÃ fordÁtÀs a hat k´z¡l egyike a àlegelegÀnsabbaknakÊ, a leg-
csiszoltabbaknak. ögy tünik azonban, hogy ez a metrum a versnek idegen l¢gk´rt
sugalmaz. De vajon nem csak a szokÀs hatalma ¢rezteti-e Ãgy a f¡l¡nkkel, hogy a jam-
bus ¢s nem az anapesztus vagy az amphibrachisz a szillabotonikus megfelelûje az ale-
xandrinusnak? PusztÀn aritmetikai szempontbÂl mindk¢t versforma egyarÀnt lehet-
s¢ges, hiszen n¢gyszer hÀrom ¢ppÃgy tizenkettû, mint hatszor kettû. A hatodik szÂtag
utÀni cezÃra mindk¢t esetben a verslÀb v¢g¢re esik. De valami a vers ¢szlel¢si minû-
s¢g¢ben nem engedelmeskedik az aritmetikÀnak. A jambushoz k¢pest a hÀrmas met-
rumok rugalmatlanok, s a versben az ellenûrz¢s, a nyilvÀnvalÂ c¢ltudatossÀg ¢s t¢-
veszthetetlen irÀny pszicholÂgiai l¢gk´r¢t hozzÀk l¢tre; ez pedig ellentmond az elmo-
sÂdott k´rvonalaknak, a mÀsvilÀg homÀlyos sejtelm¢nek, amit az eredeti francia vers
sugall.* Mint emlÁtettem, fel¡letes rÀn¢z¢sre nincs a vilÀgon semmi oka, hogy Racine
¢s Baudelaire alexandrinusait ne fordÁtsÀk amphibrachiszban vagy anapesztusban.
Sût, ha alaposabban megn¢zz¡k, Baudelaire szonettj¢nek elsû f¢l sora a hÀrom¡temü
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anapesztus mintÀjÀt erûsÁti meg. A mÀsodik f¢l sor viszont a k¢t¡temü jambus¢t. A
harmadik f¢l sor ism¢t a jambus mintÀjÀt k´zelÁti meg, a negyedik f¢l sor pedig ism¢t
az anapesztus¢t; ¢s Ágy tovÀbb. A k´vetkezû id¢zetben megjel´ltem a àhangsÃlyosÊ szÂ-
tagok pozÁciÂjÀnak a szÀmÀt:

3 6 4 6
àLa Nature est un temple // o· de vivants piliers

1  4 6 3 6
Laissent parfois sortir // de confuses paroles;Ê

A fenti fejteget¢sekbûl k´vetkezûen ez a rendszertelens¢g ¢rtelemteljess¢ vÀlik. Az
alexandrinus egy fontos szempontbÂl hasonlÁt a jambusra: a jambus tolerÀnsabb a
hangsÃlymintabeli esetleges rendszertelens¢gek irÀnt, mint a trocheus vagy a hÀrom-
¡temü anapesztus, daktilus vagy amphibrachisz. Ez az oka annak, hogy a jambusban
nem ¢szlelhetû àaz ellenûrz¢s, a nyilvÀnvalÂ c¢ltudat ¢s t¢veszthetetlen irÀny pszicholÂgiai l¢g-
k´reÊ, ami oly jellemzû a trocheusra ¢s a hÀrom¡temü verslÀbakra. Itt term¢szetesen
felvetûdik a k¢rd¢s, hogy nem szolgÀljuk-e ezt a c¢lt jobban, hogyha lemondunk a
metrumrÂl, mint e szonett h¢ber fordÁtÂi k´z¡l ketten. A vÀlasz erre az ä s Ãgy tünik,
hogy ezt a vÀlaszt igazolja a k¢t metrum n¢lk¡li h¢ber fordÁtÀs keltette benyomÀs ä,
hogy a metrumrÂl valÂ lemondÀs a vers eszt¢tikai mivoltÀt cs´kkenti: a metrum egyike
azoknak a korlÀtoknak, amelyek azt a probl¢mÀt alkotjÀk, amire a k´ltûnek (vagy mü-
fordÁtÂnak) elegÀns megoldÀst kell nyÃjtania. A pongyola ritmus benyomÀsa akkor
keletkezik, ha a nyelvi hangsÃlyminta rendszertelens¢g¢n tÃl az olvasÂ a vers rend-
szeres metrummintÀjÀrÂl nem szerez vilÀgos tudomÀst. Ha a metrumminta eltünik
az olvasÂ tudatÀbÂl, a vers metrikai szempontbÂl àvisszat¢r a kÀoszbaÊ.

Ennyit az egyen¢rt¢küs¢g probl¢mÀjÀnak k¢t p¢ldÀjÀrÂl, amikor k¡l´nb´zû nyel-
veken k¡l´nb´zû fonolÂgiai ¢s metrikai rendszerekkel van dolgunk. A k´vetkezû p¢l-
dÀban valamivel r¢szletesebben fogok foglalkozni egy angol versszakasz ¢szlelt hatÀ-
sÀval s a szakasz k¢t magyar fordÁtÀsÀval. Blake TIGRIS-e kezdûdik ezzel a strÂfÀval:

àTiger! Tiger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?Ê

àTigris! Tigris! ¢jszakÀnk
erdej¢ben sÀrga lÀng,
mely ´r´k k¢z szabta rÀd
rettentû szimmetriÀd?Ê

(SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa.)

àTigris! Tigris! csÂvaf¢ny
°jszakÀknak erdej¢n,
Mily k¢z adta teneked
Sz´rnyü ¢s sz¢p termeted?Ê

(KosztolÀnyi Dezsû fordÁtÀsa.)
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Szerb Antal a SZçZ VERS-ben SzabÂ Lûrinc ¢s nem KosztolÀnyi Dezsû fordÁtÀsÀban
k´zli e verset. °n ezzel a vÀlasztÀssal teljesen egyet¢rtek. A k´vetkezûkben az elsû sza-
kasszal kapcsolatban meg fogom indokolni ezt az Át¢letet.

Az eredeti angol sz´veg ¢rzelmi ¢s ritmikai minûs¢geivel mÀsutt behatÂan foglal-
koztam (Tsur, 1978; 1985), s itt csak ottani fejteget¢seim ´sszefoglalÀsÀt fogom meg-
ism¢telni, akÀrcsak a magyar hipnotikus k´lt¢szetrûl szÂlÂ tanulmÀnyomban: àKon-
vergens ritmikus mintÀk tipikusan nem ¢rzelmi minûs¢gek eredet¢nek szÀmÁtanak. Ebben a vers-
ben a roppant energia ¢s a mondatszerkezetbûl, valamint a k¢pletes nyelvezetbûl eredû ¢rzelmi
minûs¢gek lehengerlik, Ãgylehet, a ritmus szellemes vagy jÀt¢kos (azaz leegyszerüsÁtû) potenciÀl-
jÀt.Ê (Tsur, 1978. 177. o.)

A ritmus rendszeress¢ge s a felkiÀltÂ mondatok ¢s a retorikus k¢rd¢sekbûl eredû
energia szempontjÀbÂl a k¢t fordÁtÀs k´z´tt nincs l¢nyeges k¡l´nbs¢g, nem fogok tehÀt
sok figyelmet szentelni ezeknek. TovÀbbÀ annyit jegyzek meg, hogy az angol sz´veg
legfeltünûbb tulajdonsÀgai k´z¢ a f¢lelmetess¢g ¢s a roppant energia tartozik. A kettû
´ssze van kapcsolva: a f¢lelmetess¢g, mint sok mÀs ¢rzelmi minûs¢g, az energiaszint
l¢nyeges fokozÀsÀval jÀr. Ennek k´vetkezt¢ben van benne valami megig¢zû.

Aminek nagy sÃlya lehet az ´sszehasonlÁtÀsban, az az, hogy a k¢t fordÁtÀs k¢t hang-
tani ¢s k¢t ¢rt¢stani tulajdonsÀgban szembe´tlûen k¡l´nb´zik egymÀstÂl. Hangtanilag
SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa àkem¢nyebbenÊ pattog, mint a KosztolÀnyi¢, s ez jelentûsen
n´veli a fordÁtÀs àf¢lelmetesÊ hatÀsÀt. Ennek valahogy a mÀssalhangzÂkhoz van k´ze.
A KosztolÀnyi-fordÁtÀs rÁmei pedig àlaposabbaknakÊ hangzanak, mint a SzabÂ¢i; en-
nek a magÀnhangzÂkhoz van valahogy k´ze. °rt¢stanilag SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa sok-
kal zsÃfoltabb ¢s ¢rtelemtelibb, mint a KosztolÀnyi¢. A negyedik sor SzabÂnÀl tÀrgy-
talan, megfoghatatlan minûs¢ggel (szimmetriÀd) lÀtja el a tigrist, mÁg a KosztolÀnyi-for-
dÁtÀs egy konkr¢t tÀrgynak (termeted) veti alÀ az elvont tulajdonsÀgokat.

Amint mÀsutt (Tsur, 1992) r¢szletesen kifejtettem, a folyamatos ¢s periodikus hang-
zÂk hajlamosak arra, hogy àlÀgyanÊ, a megszakÁtott hangzÂk pedig arra, hogy àkem¢-
nyenÊ hangozzanak. Az /r/ hangzÂ folyamatos ¢s periodikus; viszont (magyarul, leg-
alÀbb) t´bbsz´r´sen meg van szakÁtva. Emiatt k¢t¢lü: olyan k´rnyezetben, mint Ver-
laine ýSZI DAL-a, lÀgyan hat; olyan k´rnyezetben, mint Blake TIGRIS-e, kem¢nyen,
sût durvÀn. A megszakÁtott hangzÂk: /p, t, k, b, d, g, c, cs, ty, gy/. Min¢l kisebb a nyelvhegy
¢s a fogsor ¢rintkez¢si pontja, annÀl er¢lyesebb egy¢nis¢gre vall. A szÀjpadlÀsi hangzÂk
/cs, ty, gy/ (csÂvaf¢ny, tutyimutyi, hegy) eset¢ben az ¢rintkez¢si pont k¡l´nlegesen sz¢les,
s ez a hang ¢rzelmi szimbolizmusÀban igen gyakran gy´ng¢ds¢gre vagy tutyimutyi-
sÀgra utal.* Hogyan hat mindez a fordÁtÀsok ¢szlelt minûs¢g¢re? SzabÂ Lûrinc fordÁ-
tÀsÀban negyvenhat mÀssalhangzÂ van, a KosztolÀnyi¢ban, azonos szÀmÃ szÂtagban,
csak negyvenhÀrom; a SzabÂ Lûrinc¢ben huszonegy megszakÁtott mÀssalhangzÂ van,
a KosztolÀnyi¢ban csak tizenkilenc, s ebbûl m¢g lej´n a /c/; a SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsÀban
nyolc /r/ hangzÂ van, a KosztolÀnyi¢ban csak ´t. Innen ered a SzabÂ Lûrinc-fordÁtÀs
viszonylag kem¢nyen pattogÂ minûs¢ge.

Ami a rÁmeket k¢pezû magÀnhangzÂkat illeti, KosztolÀnyi fordÁtÀsÀban az /¢/ meg
/e/ hangzÂk valahogy tÃl vilÀgosnak, tÃl nyÁltnak vagy inkÀbb tÃl àlaposnakÊ hangza-
nak a SzabÂ Lûrinc /a/ hangzÂihoz k¢pest.

* Igen sok jel mutat arra, hogy ez nincs kultÃrÀhoz k´tve. Roman Jakobson t´bbek k´z´tt arra mutatott
rÀ, hogy az emocionÀlisan semleges n¢met Kuchen (s¡tem¢ny) szÂ velÀris sÃrlÂ hangzÂt hasznÀl; a gy´n-
g¢d Kuhchen (teh¢nke) pedig ugyanannak a hangzÂnak palatalizÀlt variÀnsÀt hasznÀlja (v´. Tsur, 1992.
47ä50. o.).

524 ã Reuven Tsur: A fuvola, a malac ¢s a kakukk



FÂnagy IvÀn (1961) Macdermott munkÀjÀt emlÁti, aki angol k´ltem¢nyek statiszti-
kai analÁzise sorÀn azt talÀlta, hogy às´t¢t magÀnhangzÂk gyakrabban fordulnak elû olyan
verssorokban, amelyek s´t¢t szÁnekre, rejt¢lyekre vagy lassÃ ¢s neh¢zkes mozgÀsra utalnak, vagy
pedig gyül´letet ¢s k¡zdelmet Árnak leÊ (uo. 194. o.). Ennek az ´sszegez¢snek alapjÀn azt
lehet elvÀrni, hogy agresszÁv versekben gyakoribbak lesznek a às´t¢tÊ hangzÂk, mint
a gy´ng¢dekben. FÂnagy ¢pp ezt talÀlta Petûfi verseiben. E t¡nem¢nynek prÂbÀltam
magyarÀzatÀt adni, s ennek igazolÀsÀra igen jÂ kÁs¢rleti eredm¢nyeket kaptam. Az
alÀbbi Àbra azt a legkevesebb informÀciÂt nyÃjtja, amibûl a /d/ mÀssalhangzÂt a k¡l´n-
b´zû magÀnhangzÂkkal pÀrosÁtva, megfelelû felszerel¢ssel, szintetizÀlni lehet. A pÀr-
huzamos vonalpÀrok a k¡l´nb´zû magÀnhangzÂkat k¢pezû formÀnsokat (felhang-
energia-k´zpontosÁtÀst) jelk¢pezik. Min¢l k´zelebb esnek egymÀshoz a formÀnsok,
annÀl jobban ´sszeolvadnak a hallÀsi ¢szleletben, s annÀl nehezebben megk¡l´nb´z-
tethetûk, annÀl irracionÀlisabban hatnak, ha ezt a hatÀst az ¢rtelem valamelyik ´sz-
szetevûje is alÀtÀmasztja.

A às´t¢tÊ hangzÂk az¢rt hangzanak às´t¢tenÊ, mert a s´t¢ts¢gre, ¢ppÃgy, mint e
hangzÂk formÀns-struktÃrÀjÀra, a megk¡l´nb´ztet¢s neh¢zs¢ge jellemzû: aminek ne-
h¢z kivenni a r¢szleteit, az às´t¢tÊ. Ugyanez Àll a rejt¢lyre, valamint a szenved¢lyekre,
amiknek egyike a gyül´let. Mint a mell¢kelt Àbra mutatja, az /i, e, ¢/ hangzÂkban esnek
a formÀnsok legtÀvolabb egymÀstÂl, s ezÀltal legkev¢sb¢ àsejtelmesekÊ. Ez¢rt ¢rzûdnek
a KosztolÀnyi rÁmei àlaposaknakÊ a SzabÂ Lûrinc¢ihez k¢pest.* Ebbûl nem szabad ar-
ra a k´vetkeztet¢sre jutni, hogy valami baj van az /i, e, ¢/ hangzÂkkal valÂ rÁmel¢ssel.
De ha a verssor ¢rt¢stani szempontbÂl is àlaposÊ, ¢pp, ahol megig¢zû hatÀst kellene
el¢rnie, a megig¢zû hatÀs k´nnyen elv¢sz.

°rt¢stani szempontbÂl SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa k¢t feltünû ponton t¢r el az eredeti-
tûl: ahol KosztolÀnyi (helyesen) à¢jszakÀkÊ-at fordÁt, SzabÂ beleiktat egy birtokos ragot:
à¢jszakÀnkÊ; ¢s a àburning brightÊ àsÀrga lÀngÊ-gÀ idomul. Az elsû elt¢r¢st nyilvÀn elsû-
sorban a rÁm okozta: ezÀltal SzabÂ virtuÂz rÁmet kapott. Mi t´bb, a birtokost jelzû n

* Ez a fejteget¢s m¢g egy fordÁtÀsi rejt¢lyre derÁthet f¢nyt. °vtizedek Âta kÁs¢rt az a k¢rd¢s, hogy mi¢rt
hangzik Poe HOLLñ-jÀnak magyar fordÁtÀsaiban TÂth çrpÀd àSohamÀrÊ-ja sokkal sejtelmesebben, mint Ba-
bits ¢s KosztolÀnyi àSohasemÊ-je. Ezt ÀltalÀban az r hangzÂ àrovÀsÀraÊ szokÀs Árni; de, Ãgy tetszik, a magÀn-
hangzÂk formÀns-struktÃrÀjÀnak is r¢sze van benne.
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hangzÂ a k elûtt az À-t (allofonikus) nazÀlis magÀnhangzÂvÀ vÀltoztatja; s mint emlÁ-
tettem, a nazÀlis magÀnhangzÂknak k¡l´nlegesen erûs affektÁv hatÀsa lehet. Itt a birtok-
viszony kiss¢ bizarrul hat, de nem nagyon. Az olvasÂ ezt igen k´nnyen az Àtvitt ¢rtelem
jel¢nek veszi. Ha Blake àthe forests of the nightÊ helyett àthe night of the forestÊ-et Ár,
igen elcs¢pelt metaforÀt kapott volna, amit àaz erdû s´t¢ts¢g¢Ê-nek kellene ¢rten¡nk.
Blake metaforÀja nemcsak sokkal eredetibb, de sokkal t´bb¢rtelmübbnek is tünik. Itt
is lehet az àerdûÊ-t metaforikusan ¢rteni, s a àsürüÊ minûs¢get kivonni belûle. Min-
denesetre a logikai ellentmondÀs (az ¢jszakÀnak nincsenek erdei), valamint a t´bbes
szÀm (àforestsÊ) metaforikus ¢rtelemre utal; s nemcsak àt´m¢ny s´t¢ts¢gÊ-et jelenthet,
hanem az àerdûkÊ-bûl talÀn mÀs tulajdonsÀgot is ki lehet vonni metaforikus c¢lokra.
Ez esetben a nem nagyon elegÀns birtokviszony is valamivel elegÀnsabbÀ vÀlhat, ha
metaforikus ¢rtelmekre valÂ utalÀsnak tartjuk. A kiss¢ neh¢zkes birtokviszony tehÀt
a virtuÂz rÁm ¢s a figuratÁv folyamat k´vetkezt¢ben vÀlik elfogadhatÂbbÀ, s n¢melyek
szerint talÀn m¢g elegÀns megoldÀssÀ is.

A mÀsik elt¢r¢snek egy ¢rt¢stani, egy verstani ¢s egy hangtani okÀt lehet felt¢telezni.
°rt¢stanilag a àmondÀs ä mutatÀsÊ dichotÂmiÀval Àllunk szemben. Blake azt àmond-
jaÊ, hogy àburning brightÊ (f¢nyesen ¢gve); SzabÂ nem mondja ki azt, hogy àf¢nyesenÊ,
de a àsÀrgaÊ ¢l¢nken mutatja be a lÀngot, valamint a lÀng ellent¢t¢t a fekete s´t¢ts¢ggel.
Verstanilag a bright egy szÂtagÃ, hangsÃlyos szÂtagÃ szÂ. Ha egy ilyen szÂt egy t´bb
szÂtagÃ szÂ elûz meg, amelynek az utolsÂ elûtti szÂtagja hangsÃlyos (mint p¢ldÀul bur-
ning), az egy szÂtagÃ szÂnak k¡l´n´sen erûs k´vetelts¢ge van; s ha egy ilyen szÂpÀr a
verssor v¢g¢re ker¡l, azt k¡l´nleges erûsen zÀrja le. Mennyivel erûteljesebb a àburning
brightÊ, mint az àof the nightÊ vagy akÀr a àhand or eyeÊ. S ez m¢g a kettûs verslÀb k´ve-
telm¢nyeivel is egybeesik! SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsÀban a sÀrga (¢s a k´vetkezû sorban a
szabta) ugyanezt a verstani szerepet t´lti be. Lehets¢ges, hogy verstani szempontbÂl
KosztolÀnyinÀl a àcsÂvaf¢nyÊ is hasonlÂ eredetü.

Az angol eredetiben a àburning brightÊ kifejez¢s szavai ¢les alliterÀciÂval vannak egy-
bek´tve. A àsÀrga lÀngÊ-ban egy kev¢sb¢ feltünû alliterÀciÂ rejtûzik. K¢t oknÀl fogva
kev¢sb¢ feltünû: elûsz´r is, mert a magyarban az ism¢telt hangzÂ nem mindig a hang-
sÃlyos szÂtagban fordul elû, hanem egyszer a hangsÃlyosban ¢s egyszer a hangsÃly-
talanban; mÀsodszor pedig a magyar sz´vegben a /g/ igen ¢rdekes hangtani folyama-
ton megy kereszt¡l. Hangtanilag az /n/ ¢s a /g/ egyarÀnt a velum leereszked¢s¢vel ar-
tikulÀlÂdik, s Ágy a lÀngban koartikulÀciÂ keletkezik. Ennek k´vetkezt¢ben mindk¢t
hangzÂ àelv¢konyodikÊ akusztikailag, s egy nazalizÀlt /À/ ¢s egy elsorvadt /g/ j´n l¢tre.
De mivel ennek az elsorvadt /g/-nek a hangnyoma egybeesik az elûzû /g/ nyirbÀlatlan
hangnyomÀval, az elsorvadt /g/ ism¢t felerûs´dik az ¢szleletben. Ez a hangtani folya-
mat nemcsak elvont fejteget¢s, hanem az olvasÂ valÂban hall valamit, aminek ilyesfajta
magyarÀzata kell hogy legyen. A lÀtszÂlag f´l´sleges àsÀrgaÊ ilyen sokr¢tü megindo-
kolÀs Àltal vÀlik àelegÀns megoldÀssÀÊ.

Az utolsÂ k¢t sorban k´nnyebb rÀmutatni a k¢t fordÁtÀs k´zti k¡l´nbs¢gre. A àfear-
ful symmetryÊ kifejez¢sben oxymoron rejlik: a szimmetriÀban van valami sz¢p, stabil,
megnyugtatÂ, aminek a àf¢lelmetesÊ lÀtszÂlag ellentmond. Itt KosztolÀnyi fordÁtÀsa
àtiszta munkaÊ benyomÀsÀt kelti. Elker¡li a k´ltûileg gyanÃs idegen szÂt; ehelyett nyÁlt
oxymoront hasznÀl. A k¢t ellent¢tes mell¢kn¢v, àsz´rnyü ¢s sz¢pÊ, m¢g alliterÀl is. SzabÂ
Lûrinc viszont megkockÀztatja a gyanÃs idegen szÂt, ¢s minden vÀrakozÀs ellen¢re
mestervÀgÀs az eredm¢ny. Elûsz´r is, ¢s triviÀlisan, mert ez a pontosabb fordÁtÀs. MÀ-
sodszor pedig, mert a àfearful symmetryÊ kifejez¢s magva egy elvont fûn¢v, s Ágy meg-
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foghatatlan minûs¢get k¢pez, amit Ehrenzweig àthing-free qualityÊ-nek nevez. Ez a
megfoghatatlan minûs¢g igen fontos t¢nyezû a vers sejtelmes ¢s f¢lelmetes hatÀsÀban.
KosztolÀnyi àtiszta munkÀjÀbanÊ viszont a k¢t ellent¢tes mell¢kn¢v, a àsz´rnyü ¢s sz¢pÊ
egy tovÀbbi konkr¢t fûnevet k´vetel. Ez valahogy sterilizÀlja is a àtiszta munkÀtÊ. De
a àszimmetriÀdÊ megd´bbentû sikeress¢g¢nek egyik legfontosabb okÀt a rÁmben talÀl-
juk. àRÀdÊ ¢s àszimmetriÀdÊ igen silÀny k¢thangzÂs ragrÁmnek tünik. De ha az eg¢sz
kifejez¢st ä àszabta rÀdÊ ä vessz¡k, akkor annak a /b/-n kÁv¡l ´sszes mÀssalhangzÂja
ugyanabban a sorrendben fordul elû a àszimmetriÀdÊ-ban. Ha azt is szÀmÁtÀsba vesz-
sz¡k, hogy az /m/ ¢s a /b/ rokon hangzÂk, amelyek az ajkak ugyanazon pontjain arti-
kulÀlÂdnak, csak az egyik nazÀlis, a mÀsik orÀlis, akkor a /b/ is beleilleszkedik a k¢t
rÁmszÂ mÀssalhangzÂi pÀrhuzamÀba. így a àszimmetriÀdÊ szÂ, rejt¢lyesen, er¢lyes iga-
zolÀst nyer a rÁm hangzÂi Àltal.

Ha a k¢t fordÁtÀsban ¢rt¢stanilag egybevetj¡k a harmadik sort, akkor a KosztolÀnyi¢
k¡l´nlegesen àlaposnakÊ, mÁg a SzabÂ Lûrinc¢ k¡l´nlegesen sürünek, ¢rtelemtelinek
tünik. KosztolÀnyi harmadik sora kivÀltk¢pp gy¢ren hangzik. Amit SzabÂ Lûrinc a
àszabta rÀdÊ-ban hÀrom szÂtagban fejez ki, KosztolÀnyi az àadta tenekedÊ-ben ́ t szÂtag-
ban mondja el. Ez a k¢t szÂtag k¡l´nbs¢g teszi lehetûv¢, hogy SzabÂ Lûrinc az à´r´kÊ
szÂt is beiktassa az àimmortalÊ fordÁtÀsak¢nt. Ez a magyar ¢s angol szÂ a f´ns¢gesre
utal, s ezÀltal a f¢lelmetess¢get ¢s a roppant energia hatÀsÀt fokozza. KosztolÀnyi for-
dÁtÀsÀban hiÀnyzik az à´r´kÊ jelzû, s a rendkÁv¡li csak a retorikus k¢rd¢sen kereszt¡l
ker¡l be a verssorba. De a àszabta rÀdÊ ¢rt¢stanilag sokkal erûsebbnek, sokkal terhel-
tebbnek bizonyul, mint az àadta tenekedÊ. Az àadtaÊ a legÀltalÀnosabb, a legelvontabb
¢rtelemben jellemzi az Àtvitelt. Az angol àframeÊ a l¢trehozÀs eszm¢j¢hez a pontossÀg
¢s ́ sszeegyeztet¢s ¢rt¢selemeit adja, a àszabta rÀdÊ pedig az erûteljes ¢s ellentmondÀst
nem türû pontossÀg ¢rt¢selemeit adja hozzÀ. S Ágy, habÀr a àszabta rÀdÊ r´videbb, sok-
kal inkÀbb ¢rt¢selemekkel terhelt, mint az àadta tenekedÊ. S mi t´bb, a te szÂtag csak a
ritmus kedv¢¢rt van ott, de semmit sem tesz hozzÀ az ¢rtelemhez. Emiatt KosztolÀ-
nyinÀl ez a sor kiss¢ tutyimutyinak hangzik, elt¢rûen az eredeti angol vers erûteljes
tÂnusÀtÂl.

Az eszt¢tikai intuÁciÂk rem¢nytelen¡l illanÂk. Fenti fejteget¢seim alapjÀn ezt kog-
nitÁv szempontbÂl a k´vetkezûk¢ppen lehet megmagyarÀzni. Az eszt¢tikai tÀrgy (pl.
a vers) struktÃrÀja v¢gtelen¡l bonyolult. Ahogy JÂzsef Attila leÁrja a vilÀgot, jellemzû
az eszt¢tikai tÀrgyra is:

àAkÀr egy halom hasÁtott fa
hever egymÀson a vilÀg,
szorÁtja, nyomja, ´sszefogja
egyik dolog a mÀsikÀt
s Ágy mindenik determinÀlt...Ê

Kris ¢s Kaplan àtÃldeterminÀltsÀgÊ-rÂl (àoverdeterminationÊ) besz¢l az eszt¢tikai tÀrgy
elemeivel kapcsolatban. Amint emlÁtettem, ha a k´lt¢szet kapcsÀn egy probl¢ma ele-
gÀns megoldÀsÀrÂl besz¢l¡nk, a m¢dium korlÀtairÂl vagy megszorÁtÀsairÂl kell besz¢l-
n¡nk, amelyek a probl¢mÀt alkotjÀk. A metrum, a rÁm, a hangtani elemek, a mondat-
szerkezet, a figuratÁv nyelvezet normÀi, minden szÂ ¢rt¢stani Àrnyalatai ilyen korlÀtok.
A probl¢ma az, hogy hogy lehet mindannyiuknak eleget tenni an¢lk¡l, hogy a t´bbi
norma rovÀsÀra menne. S ha valamelyik nyelvi vagy verstani norma eltorzul, ennek
valamilyen mÀs normÀban meggyûzû indokÀnak kell lennie. Ez a àtÃldeterminÀltsÀgÊ.
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Min¢l t´bb szomsz¢d norma àszorÁtja, nyomja, ´sszefogjaÊ azt a bizonyos normÀt, annÀl
àelegÀnsabbÊ a megoldÀs, s Ágy mindinkÀbb àmindenik determinÀltÊ. Ez a sok kapcsolat
¢s Àrnyalat àelÀrasztjaÊ a kognitÁv rendszert, s az csak egy mÂdon k¢pes kezelni ezt az
Àradatot: gomolygÂ, kivehetetlen àmasszÀbaÊ sürÁti az eg¢szet. Ezt csak ill¢kony intu-
ÁciÂval tudjuk felfogni. Ez az oka annak, hogy a k´ltûi elemz¢s ter¢n àcsak ami nincs,
annak van bokraÊ, s àami van, sz¢thull darabokraÊ. A sz´vegben csak a r¢szeket k¢pviselik
a konkr¢t elemek; az eg¢sz nincs ä az csak az olvasÂ ¢szlelet¢ben j´n l¢tre. Az alak-
pszicholÂgusok ezzel kapcsolatban az àeg¢szÊ ¢s a r¢szek k´z´tti viszonyrÂl besz¢lnek.
Az eszt¢tikai minûs¢gek nem a r¢szeknek, hanem az àeg¢szÊ-nek az ¢szlel¢si minûs¢-
gei. De analÁzis eset¢n ezek csak a r¢szleteken kereszt¡l k´zelÁthetûk meg.* A TIGRIS
magyar fordÁtÀsainak aprÂl¢kos tÀrgyalÀsa ÃtjÀn az ¢szlelt bokrokat a sz¢thullÂ dara-
bokon kereszt¡l prÂbÀltam megk´zelÁteni.

Irodalom

FÂnagy, IvÀn (1961): COMMUNICATION IN POETRY. Word 17, 194ä218. o.
Haezrakhi, Pepita (1965): A KONTEMPLçLñ AKTIVITçS. JeruzsÀlem, Magness (h¢ber nyelven).
Kris, Ernst and Kaplan, Abraham (1965): AESTHETIC AMBIGUITY , in: Ernst Kris: PSYCHOANALY -

TIC EXPLORATIONS IN ART. New York, Schocken.
RadnÂti, MiklÂs (1943): ORPHEUSZ NYOMçBAN. Budapest, Pharos.
Tsur, Reuven (1978): EMOTION, EMOTIONAL QUALITIES , AND POETRY. Psychocultural Review 2,

165ä180. o.
Tsur, Reuven (1985): CONTRAST, AMBIGUITY, DOUBLE-EDGEDNESS. Poetics Today 6, 417ä445. o.
Tsur, Reuven (1991): AZ ADY VARçZSA ä V°LT VAGY VALñSçGOS? Holmi 3, 585ä594. o.
Tsur, Reuven (1992): WHAT MAKES SOUND PATTERNS EXPRESSIVE ? ä THE POETIC MODE OF

SPEECH PERCEPTION. Durham, N. C.: Duke UP.
Tsur, Reuven (1993): HIPNOTIKUS K¹LT°SZET. Holmi. Megjelen¢s elûtt.

528 ã Reuven Tsur: A fuvola, a malac ¢s a kakukk

* A fennmaradÀs szempontjÀbÂl ez a mük´d¢smÂd sokkal elûny´sebb, mintha a szervezet k¢pes volna min-
den cs´pp informÀciÂt aprÂl¢kosan m¢rlegelni. Vesz¢ly eset¢n p¢ldÀul a k´rnyezet milliÂ aprÂ jel¢bûl a
szervezetnek csak egy ÀltalÀnos vesz¢ly¢rzetet kell ¢szlelnie, de azt nagyon gyorsan. A kognitÁv po¢tika egyik
alapvetû feltev¢se az, hogy az eszt¢tikus reakciÂban adaptÁv eszk´z´k fordÁttatnak eszt¢tikai c¢lra.



SomlyÂ Gy´rgy

A FORDíTçS àPRAEÊ-J°RýL °S
àPOSTÊ-JçRñL (I)

Minden fordÁtÀs praefordÁtÀs: egy virtuÀlis jobb (legjobb? v¢gleges? definitÁv?) fordÁtÀs
virtuÀlis elûzm¢nye. Ennek a (müv¢szi indÁttatÀsÃ) fordÁtÂ t´bbnyire tudatÀban is van.
°s a fordÁtÀsok jelentûs hÀnyada egyben postfordÁtÀs is: egy vagy t´bb, a fordÁtÀs nyel-
v¢n mÀr l¢tezû, irodalmÀba t´bb¢ vagy kev¢sb¢ be¢p¡lt fordÁtÀs ä ellen¢ben? nyom-
vonalÀban? k¢sz¡lû ä mindenesetre sz¡ks¢gk¢ppen annak (azoknak) bizonyos elemei-
re ¢pÁtû-utalÂ vagy azokat megk¢rdûjelezû Ãj fordÁtÀs: ÃjrafordÁtÀs.

Az ÃjrafordÁtÀs ez¢rt magÀnak a fordÁtÀsnak kiker¡lhetetlen gyakorlati ¢s elm¢leti
probl¢mÀit egy sajÀtos oldalrÂl veti fel. A k¢rd¢shez nÀlunk hozzÀtartozik, hogy a ma-
gyar versfordÁtÀs, legalÀbbis Arany Âta, kiemelkedû ¢s sajÀtos, paradoxul szÂlva àvi-
lÀgirodalmiÊ ¢rt¢ket k¢pvisel. BÀr ezzel, mint Babits a PURGATñRIUM-fordÁtÀshoz Árt
elûszavÀban oly egy¢rtelmüen meghatÀrozta, a fordÁtÂ ànem mehet k¡lf´ldi piacraÊ. An-
nÀl inkÀbb mehetn¢nk a àpiacraÊ azzal, ami magÀt versfordÁtÀsi gyakorlatunk sajÀtos-
sÀgÀt is kiterÁthetn¢ a vilÀg el¢: e fordÁtÀs gyakorlatÀbÂl desztillÀlhatÂ kritikÀval ¢s el-
m¢lettel. Ebben azonban a magyar irodalom, mÀs nemzetekhez k¢pest, siralmasan
szeg¢ny.

VersfordÁtÂi gyakorlatunk mÀig is azokon az alapelveken nyugszik, amelyeket
Arany fektetett le a Kisfaludy TÀrsasÀgnak k¢sz¡lt àjelent¢s¢benÊ, A MAGYAR SHAKES-
PEARE MEGINDíTçSA alkalmÀbÂl (¢s k¢sûbb ezen a cÁmen k´z´lve), 1860 oktÂber¢ben.
E valÂban egy àjelent¢sÊ (de milyen!) zseniÀlis egyszerüs¢g¢vel megfogalmazott elvek
vÀltak alapjaivÀ versfordÁtÀsunk legmagasabb teljesÁtm¢nyeinek (ha az akkori elsû tel-
jes magyar Shakespeare-fordÁtÀs tÃlnyomÂ r¢sz¢nek nem is); s mÀig is ¢rv¢nyesek. De
hÀt azÂta a fordÁtÀs probl¢mÀja a k´lt¢szetrûl, mi t´bb, a kultÃra eg¢sz¢rûl valÂ gon-
dolkodÀs egyik eszt¢tikai-lingvisztikai-filozÂfiai alapk¢rd¢s¢v¢ vÀlt, testes monogrÀfi-
Àk jelentek meg rÂla szÀmos nyelven, cikkek ¢s tanulmÀnyok sokasÀga, tudÂsok ¢s
k´ltûk koncentrikus k´r¡ljÀrÀsÀban ¢s labirintusainak felderÁt¢s¢vel, csak talÀlomra:
Roman JakobsontÂl Octavio Pazig, Walter BenjamintÂl Jacques Roubaud-ig; szÀmos
tudomÀnyos kollokvium kiemelt tÀrgyÀvÀ vÀlt; hogy csak egyet emeljek ki k´z¡l¡k:
az öj Sorbonne Àltal 1975-ben rendezett, de anyagÀt csak 1978-ban k´zz¢tevû ¢rte-
kezleten, amelynek elûszavÀt Etiemble, utÂszavÀt Roger Caillois Árta, egy fontos ma-
gyar tÀrgyÃ elûadÀs is elhangzott, a V¹R¹SMARTY MIHçLY àV°N CIGçNYÊ CíMþ K¹L-
TEM°NYE TIZENHAT FRANCIA K¹LTý BEMUTATçSçBAN cÁmü antolÂgia (1954) kapcsÀn.
Az elûadÂ is magyar ä igaz, emigrÀns magyar volt: KarÀtson Endre, francia egyetemi
tanÀr.

Az irodalom remekmüvei ¢velû, sût à´r´kz´ldÊ n´v¢nyek, amelyek Ãjra meg Ãjra
megÃjÁtjÀk ´nmagukat ä vagy esetleges ¢s idûleges tetszhalÀluk utÀn Ãjra meg Ãjra
feltÀmadhatnak ä, tovÀbbmenûen: amelyeknek a belûl¡k kihajtÂ fordÁtÀsokban meg-
testes¡lû mutÀciÂi is ennek a szerves n´v¢nyi burjÀnzÀsnak folytatÀsai. Ugyanezen
remekmüvek idegen nyelvü vÀltozatai azonban ä m¢g a remekmÁvüek is ä ÀltalÀban
egy¢ves n´v¢nyek (m¢g ha ez az àegy ¢vÊ olykor igen hosszÃra nyÃlhat is, a legreme-
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kebbek eset¢ben). Mindig Ãjra meg Ãjra kell elvetni ûket a mÀsik nyelv barÀzdÀi k´z¢,
hogy Ãjra ¢letk¢pesekk¢ ¢s ¢lvezhetûv¢ vÀljanak. Ezt lehetne a fordÁtÀs elsû antinÂ-
miÀjÀnak nevezni. Ha t¢ny is, titok, ha titok is, de t¢ny: Shakespeare müvei eredetiben
nem avulnak el, holott nyelv¡k sokkal r¢gebbi, àavultabbÊ, s a mindig aktuÀlis olvasÂ
vagy hallgatÂ szÀmÀra nehezebben ¢rthetû, mint Ãj meg Ãj k¡l´nf¢le fordÁtÀsaik nyel-
ve; ezek k´z¡l a legremekebbek is szinte megsz¡let¢s¡k pillanatÀban avulni kezdenek,
s ha ez az ´reged¢s elûrehaladott Àllapotba ker¡l, nincs is t´bb¢ rem¢ny¡k a feltÀma-
dÀsra. A magyar müfordÁtÀs elsû ¢s mÀig is immanensen fel¡lmÃlhatatlannak ¢rzett
remeke, KÀroli GÀspÀr BIBLIç-ja az eml¢kezetben mÀig is ¢l, de sz´veg¢ben... csak
n¢zz¡k meg a nev¢vel jegyzett szÀmtalan Ãj, Ãjabb ¢s m¢g Ãjabb kiadÀsÀt: szinte mind-
egyiknek mÀs-mÀs a sz´vege. Az eredeti csak pÀratlan irodalomt´rt¢neti ¢rt¢k, netÀn
k´nyv¢szeti kuriÂzum. A legutÂbbi idûben mÀr a legkikezdhetetlenebbnek tünût,
Arany Shakespeare-fordÁtÀsait is kezdi kikezdeni az idû. (Meg persze az irodalmon
kÁv¡li, szÁnhÀzi ig¢nyek, amelyek nem ¢ppen mindig szervesek ¢s ¡dv´sek. De a drÀ-
mafordÁtÀs-ÃjrafordÁtÀs sajÀtos k¢rd¢s¢t itt mellûzz¡k, ¢pp ez utÂbbi miatt; k¡l´nben
is errûl mÀr t´bbsz´r Ártam.)

A fent vÀzoltakban rejlik az ok, ami¢rt minden fordÁtÀs ä szemben az eredeti ´n-
magÀban vett v¢glegess¢g¢vel ä nemcsak ideiglenes, de mindig hozzÀvetûleges is.
Ez¢rt nemcsak az idûben egymÀst k´vetû, hanem az egyidejü fordÁtÀsok is gyakori
jelens¢gek, s a maguk mÂdjÀn sz¡ks¢gesek is lehetnek. Ha csak egyetlen magyar k´ltû
indokoltnak ¢rzi bÀrmely mÀr megl¢vû fordÁtÀs Ãjabb fordÁtÀsÀt, ez az ¢rz¢s mÀr eleve
indokolttÀ is teszi a müveletet; mÀs k¢rd¢s az elk¢sz¡lt müvelet ¢rv¢nyess¢ge. De ki-
vÀltk¢ppen, vannak k¡l´nleges pillanatok, amikor egy ¢ppen megÃjulÂ irodalom szÀ-
mÀra egy mÀsik irodalom valamely irÀnya, ÁrÂja vagy csak egyetlen müve olyan fon-
tossÀggal emelkedik ki, hogy az irodalmi megÃjulÀs legjobbjai szinte versengve for-
dÁtjÀk az ilyent (vagy ilyeneket) egyidejüleg. A dekadencia, szimbolizmus, l'art pour
l'art k´lcs´n´s elnevez¢sei alÀ ker¡lt irÀnyzatnak (szÀmomra inkÀbb: a k´lt¢szet tuda-
tos müv¢sziess¢g¢nek) emblematikus alapkû-k´ltem¢ny¢t, Poe HOLLñ-jÀt (a konzer-
vatÁv beÀllÁtottsÀgÃ mÃlt szÀzadi SzÀsz KÀroly utÀn) nemcsak a magyar k´lt¢szetet for-
radalmasÁtÂ nyugatos moderns¢g valamelyik jelentûs alakja fordÁtja Ãjra, hanem szinte
szinkronban egymÀssal, mindjÀrt hÀrom a legnagyobbak k´z¡l: TÂth çrpÀd, Koszto-
lÀnyi, Babits. De mellett¡k m¢g HarsÀnyi Zsolt ¢s Csillag Imre is, mindezt ugyanabban
a Nyugat cÁmü folyÂiratban, 1919 ¢s 1923 k´z´tt. Ugyanennek az irÀnynak, mondhat-
juk, zÀrÂk´v¢t pedig, A READINGI FEGYHçZ BALLADçJç-t (megint csak egy àkonzerva-
tÁvÊ elûbbi fordÁtÀs, RadÂ Antal¢ utÀn) ugyancsak sürü egymÀsutÀnban fordÁtja (szint-
Ãgy a Nyugatban, 1919 ¢s 1926) KosztolÀnyi ¢s TÂth çrpÀd. Oscar Wilde-nÀl maradva,
vÀlogatott verseit is k´zel egy idûben ä ugyanebben az idûben ä adjÀk k´zre k¡l´n
k´tetben, ezÃttal a fiatal Babits ¢s KosztolÀnyi. A Nyugat a hÃszas ¢vek elej¢n az ºBER
ALLEN GIPFELN-t, a NagyvilÀg egy f¢l ¢vszÀzad mÃlva a H®LFTE DES LEBENS-t k´z´lte
egyugyanazon szÀmÀban t´bb fordÁtÀsban. Egy ¢vszÀzados andalÁtÂ fordÁtÂi hegemÂ-
niÀt t´rt meg (vagy: tett plurÀlissÀ) çprily Lajos Ãj ANYEGIN-fordÁtÀsa 1953-ban; s nap-
jainkban mÀris jelentkezik egy Ãj ANYEGIN-fordÁtÂ ä ¢ppen a Holmi hasÀbjain. S va-
lÂban: ha egy idûben, egy helyen egyszerre t´bb ä eminens ä fordÁtÂ prÂbÀlkozik meg
egy remekmü Àt¡ltet¢s¢vel, mi¢rt ne prÂbÀlkozhatna Ãjra hetven ¢v elmÃltÀval bÀrki
akÀr a legidûtÀllÂbb fordÁtÂi remek ÃjrafordÁtÀsÀval?

A remekmüveket fordÁtÀsban is mindig Ãj olvasÂk olvassÀk, ¢s Ãj fordÁtÂk teszik
olvashatÂvÀ. Hol kisebb, hol nagyobb sikerrel. Hol egy Ãj kor ¢s Ãj nyelvi helyzet k´-
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vetelm¢nyeinek ¢s felismer¢seinek t´bblet¢vel; hol csak ezek illÃziÂjÀval; vagy akÀr
csak ezekre valÂ hivatkozÀssal. Mint az irodalom egy¢b müfajaiban. Mert a fordÁtÀs,
sz´gezz¡k le (magam mÀr sokszor lesz´geztem) nem valami k¡l´nÀllÂ, mÀsodlagos
irodalmÀrtev¢kenys¢g, hanem az irodalom egyik müfaja. Lehet mindezt a fordÁtÀs
vissza¢l¢s¢nek, pazarlÀsÀnak, luxusÀnak, mintegy tautolÂgiÀjÀnak minûsÁteni. De ez-
zel csak a term¢szet pazarlÀsÀt ¢s tautolÂgiÀjÀt utÀnozza, mint a müv¢szet minden Àga.
Ha van mim¢zis, az nem a term¢szet utÀnzÀsa, hanem a term¢szet term¢szet¢¢. ögy
tetszik, a müv¢szetbûl a kev¢s is lehet sok, de a sok sem el¢g.

Nietzsche A VIDçM TUDOMçNY egyik bejegyz¢s¢ben (II/83) szinte csak Ãgy mell¢-
kesen rÀtapint a fordÁtÀs legl¢nyeg¢re. M¢ghozzÀ, pÀlyÀja egyik elsû alapk¢rd¢s¢vel,
àa t´rt¢nelem haszna ¢s kÀraÊ dilemmÀjÀval szoros kapcsolatban. Azt Árja: àValamely kor
t´rt¢neti ¢rz¢k¢t azon lehet lem¢rni, hogyan fordÁt, ¢s mik¢nt igyekszik elmÃlt korokat ¢s k´nyveket
bekebelezni magÀba.Ê A fordÁtÀs elker¡lhetetlens¢g¢nek, valamint mik¢ntj¢nek ¢s hogyan-
jÀnak nem is k¢pzelhetû enn¢l lapidÀrisabb ¢s egyben pontosabb ¢rz¢keltet¢se. Ezt az
elsû mondatot k´vetûen, Nietzsche ennek a t´rt¢neti ¢rz¢knek igen alacsony fokÀt
ÀllapÁtja meg abban a gyakorlatban, amelynek sorÀn a latin k´lt¢szet a modellj¢¡l vÀ-
lasztott g´r´g´t àaz imperium Romanum legjobb lelkiismeret¢velÊ sajÀt magÀvÀ hasonÁt-
ja, ahelyett, hogy megûrizn¢ a maga àeredetiÊ valÂjÀban. Mert a latinok àmint k´ltûk,
nem hagytÀk ¢rv¢nyre jutni ezeket a merûben szem¢lyes dolgokat ¢s neveket, mindazt, amit egy
vÀros, egy tÀj¢k, egy szÀzad sajÀt viselete- ¢s Àlarcak¢nt a magÀ¢nak tudott, hanem a jelenlegit
¢s a rÂmait ¡ltett¢k a hely¢be [...] hÂdÁtottak, mikor fordÁtottakÊ. Tekints¡nk el attÂl, hogy ä
revÀnsk¢nt ä a latinok is a àt´rt¢neti ¢rz¢kÊ hiÀnyÀt vethetn¢k itt Nietzsche szem¢re,
amikor a modern, sût legmodernebb kor fordÁtÀsszeml¢let¢t k¢ri szÀmon rajtuk. K¢t-
s¢gtelen az, hogy a latinok e àmentalitÀsaÊ, a àt´rt¢nelmi ¢rz¢kÊ e hiÀnya, a fordÁtÀsnak
ez a nem megk´zelÁtû, hanem k´zel hozÂ mÂdusa az eurÂpai szÀzadokon Àt tovÀbb is
fennmaradt, ¢s t´bb¢-kev¢sb¢ megûrizte hÂdÁtÂerej¢t, ûrzi mÀig is (p¢ldÀul, hozzÀnk
legk´zelebb, a magyar müfordÁtÀs sokak Àltal fû k´vetelm¢ny¢nek tekintett szenten-
ciÀban, mely szerint a müfordÁtÀsnak mindenekelûtt àsz¢p magyar versnek kell len-
nieÊ). A müfordÁtÀs modern gyakorlatai ¢s elm¢letei azonban Nietzsch¢t k´vetik (il-
letve elûzik meg), Goeth¢tûl kezdve, aki szerint àa fordÁtÀsban el kell menni a lefordÁtha-
tatlanig; mert csak ott jutunk el az idegen nemzet ¢s az idegen nyelv ¢rz¢kel¢s¢igÊ ä mondjuk,
Michel Deguyig, aki szerint a fordÁtÀs Àltal àmagunkat fordÁthatjuk egy mÀs müalkotÀs nyel-
ve ¢s szelleme fel¢Ê.

Nietzsche e r´vid feljegyz¢s¢ben ä ha csak egyik oldalÀt fordÁtva is fel¢nk ä felvil-
lantja a fordÁtÀs Janus-arcÀnak mindk¢t oldalÀt. S fejteget¢se nemcsak A T¹RT°NELEM
HASZNçRñL °S KçRçRñL gondolatmenet¢vel ¢rintkezik, hanem a mÀsik ifjÃkori fûmü-
vel, a MI, FILOZñFUSOK...-kal is. Ha a VIDçM TUDOMçNY e hely¢n a modern àt´rt¢neti
¢rz¢kÊ-et v¢di is, m´g´tte ott van a t´rt¢nelem (fordÁtÂi) feldolgozÀsÀnak mÀsik oldala
is: ha a fordÁtÂ nem is à¡ltetheti a jelenlegitÊ a r¢gi (¢s a mÀs) àhely¢beÊ, a maga hely¢bûl
n¢zve formÀlhatja csak ÃjjÀ a r¢gi mÀst, Ãgy, hogy bizonyos ¢rtelemben, jelenlegiv¢
is vÀljon. A k¢rd¢st talÀn a szem-pont ¢s a n¢zû-pont k¡l´nbs¢g¢vel lehetne tisztÀzni.
A szem ́ nmagÀban nem àtudjaÊ, mi az, amit lÀt; a n¢zûnek tudnia kell, mit lÀt a szeme.
MÀs szÂval (¢s k¢ppel: a Nietzsch¢¢nek parafrÀzisak¢nt): a fordÁtÂnak ¢ppÃgy kell hÂ-
dÁtÂnak lennie, mint hÂdolÂnak, hÂdolÂnak ¢ppÃgy, mint hÂdÁtÂnak.

öjrafordÁtani pedig ä ¢s tehÀt ä nemcsak a fordÁtÂi nyelv Âhatatlan avulÀsa, a for-
dÁtÀs mindig csak hozzÀvetûleges jellege okÀn kell, hanem ä az irodalom (¢s az ¢let)
minden vÀltozÀsÀval egy¡tt jÀrÂn ä a fordÁtÀs elm¢let¢ben ¢s gyakorlatÀban, r¢szben,
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funkciÂjÀban s ezek tudatosÁtott k´vetelm¢nyeiben beÀllt vÀltozÀsok, Ãj ¢s Ãj elk¢pze-
l¢sek miatt is. Szembeker¡lve nem is csupÀn a hogyan? ¢s a mik¢nt? ä hanem a mi¢rt
(fordÁtunk)? k¢rd¢s¢vel is. Mi¢rt fordÁtunk? ä azon az elemi feladaton kÁv¡l (s ez el-
sûsorban feladat), amely az idegen müvek megismertet¢s¢ben Àll, ezen tÃl miben alkotÀs
a fordÁtÀs? Milyen jogon tartozhat ä ¢s tartozik ä az 1923-as A ROMLçS VIRçGAI àa ma-
gyar irodalomnak is csÃcspontjai k´z¢Ê, mint àolyan sz´vegmegformÀlÀs, amely [...] egy k´telezû
erejü, maradandÂ ¢s ¢rt¢kmeghatÀrozÂ magyar irodalmi kÀnon r¢sze....Ê? Ahogy oly megfon-
tolandÂ mÂdon Árja k´r¡l BÀthori Csaba a Tekintet cÁmü folyÂirat 92/5. szÀmÀban k´-
z´lt BAUDELAIRE REDIVIVUS cÁmü cikke azt, amit fentebb egyszerü kijelent¢ssel Ãgy
nevezt¡nk: a fordÁtÀs az irodalom egyik müfaja.

Tornai JÂzsef ritka mer¢sz vÀllalkozÀsa, egymagÀban vÀllÀra venni oly àc¢lnak [...] ter-
heitÊ, melyhez Baudelaire egy verse szerint (amelyrûl m¢g szÂ lesz) àSisyphos bÀtorsÀga
k¢neÊ ä ¢ppen Baudelaire ´sszes vers¢nek ÃjrafordÁtÀsÀt ä, mintha kicsit megpezsdÁ-
ten¢ irodalmi ¢let¡nknek a fordÁtÀs ¢rt¢kel¢s¢re ¢s probl¢mÀinak felvet¢s¢re, mint
mÀr emlÁtett¡k, oly tunya k´zeg¢t. MÀr a fordÁtÀs k¢sz¡l¢s¢nek, majd elk¢sz¡lt¢nek
hÁre megmozgatta k´r¡l´tte a levegût. Sokan eleve elvitattÀk jogosultsÀgÀt; mÀsok elû-
legezett bizalommal szorgoskodtak a megjelentet¢s ma oly viszontagsÀgos lehetûs¢-
g¢nek megteremt¢s¢¢rt. Ha e vitÀk m¢g nem csapÂdtak is le komolynak nevezhetû
ÁrÀsos vegyelemz¢sek formÀjÀban, lassan ilyenek is jelentkeznek; a mÀr emlÁtett cikk
mellett ¢ppen a Holmi ugyanezen szÀmÀban is. Ez mÀris ä mintegy k¡lsû, k´zvetett ä
eredm¢nye Tornai vÀllalkozÀsÀnak. FordÁtÀsÀhoz Árt figyelemre m¢ltÂ bevezetûj¢ben
(erre is lehet, sût kell figyelemmel lenni) l¢nyegileg k¢t megÀllapÁtÀsban foglalja ´ssze
ÃjrafordÁtÀsÀnak premisszÀit. Az elsû: a mü idûszerüs¢ge, a bevezetû utolsÂ mondata
szerint: ànem ismerek nÀla kihÁvÂbb ¢s idûszerübb k´ltûtÊ. MÀsodik az a ä sommÀs ä megÀl-
lapÁtÀs, hogy bÀr àtÃlsÀgosan nagy hatÀssal voltÊ rÀ a klasszikus magyar fordÁtÀs, ¢s àtÃl-
sÀgosan tisztelte Baudelaire-t ¢s magyar fordÁtÂitÊ, rÀ kellett j´nnie, hogy àaz igazi Baude-
laire-t azonban a fordÁtÀsokbÂl nem ismerhette megÊ; Ãj fordÁtÀsa àelsûsorbanÊ a àfogalmakÊ
hasznÀlatÀban, tehÀt egy Ãj ¢rtelmez¢sben àk¡l´nb´zik a klasszikus, ismert hÀrmas¢tÂlÊ.

Az ¢n itteni szesz¢lyes elm¢lked¢sem az ÃjrafordÁtÀs k¢rd¢seirûl semmik¢ppen sem
az Ãj Baudelaire-fordÁtÀs ¢rt¢kel¢se kÁvÀn lenni; bÀr k¢ts¢gkÁv¡l ez utÂbbi esem¢ny
adta hozzÀ az ´szt´nz¢st. MagÀt a fordÁtÀst s a fordÁtÀs szerzûj¢nek bevezet¢s¢t csak
vet¡l¢kfonalk¢nt füz´m olykor gondolatmenetembe. Baudelaire k¢ts¢gkÁv¡l mÀig ¢s
ma is àidûszerüÊ ¢s àkihÁvÂÊ: az eurÂpai k´lt¢szetben a moderns¢g elsû paradigmÀja
¢s alapmotÁvumainak p¢ldatÀra. Ma mÀr m¢gsem hat azzal a k´zponti sugÀrzÀssal,
nem t´r rÀnk azzal a szinte àmesters¢ges-paradicsomiÊ mÀmorral, amivel sz¡let¢s¢nek
centenÀriuma k´r¡l szinte egy tÀborba vonta a moderns¢g nagy alakjait, Swinburne-
tûl Carducciig, Stefan Georg¢tÂl Brjuszovig ¢s Adyig. AzÂta hetven´t ¢v telt el (t´bb,
mint a LES FLEURS DU MAL elsû megjelen¢s¢tûl addig az idûig, amirûl besz¢l¡nk). S
ebben az utÂbbi hÀromnegyed szÀzadban a k´lt¢szet mindinkÀbb a Baudelaire k´n-
t´se alÂl kibÃjt, talÀn m¢g àÀtkozottabbÊ mesterek, Mallarm¢ ¢s Rimbaud, valamint a
k¡l´nb´zû avant-garde-ok meghosszabbÁtott erûvonalai ment¢n jut el mÀig. MÀra
mÀr Baudelaire szinte megnyugtatÂ klasszikus lett, a maga szinte ol¡mposzi trÂnusÀn,
nem az, akitûl Ady 1917-ben m¢g Ágy megittasult: àírnom illik ¢s kell a nevezetes, jubilÀns
halott ¢lûrûl, a lÁra egyik legb¡szk¢bb, bujkÀlÂan is legtisztÀbb fejedelm¢rûl, mert neki k´sz´nhe-
tem ¢letemnek talÀn legeml¢keztetûbb, legfÀjdalmasabb ¢s leggy´ny´rübb szenzÀciÂjÀt [...] Baude-
laire-t fordÁtani, jÂl fordÁtani, aztÀn meghalni, pompÀs program...Ê A magyar k´lt¢szet mai
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àszituÀciÂjaÊ sem azonos azzal, amelyben A ROMLçS VIRçGAI ä ´t ¢vvel k¢sûbb ä l¢tre-
j´tt, Babits bevezetû szavaival Ágy jellemzetten: àAdytÂl kezdve senki sincs k´z´tt¡nk, kire
e szellem felszabadÁtÂ, ÃtmutatÂ hatÀssal ne lett volna [...] s oly k´teless¢get tÀr el¢nk, amilyenre
a mi ellanyhult k´lt¢szet¡nknek elsûsorban sz¡ks¢ge volt: a legmer¢szebb tartalom lehetûs¢g¢t ¢s
a legnemesebb forma k´teless¢g¢t.Ê Sem a magyar, sem az eurÂpai k´lt¢szetben nem az
ma Baudelaire helyzete, mint amit a hÃszas ¢vekben Val¢ry hasonlÂ cÁmü tanulmÀnyÀ-
ban felvÀzol: àBaudelaire dicsûs¢g¢nek delelûj¢n Àll. [...] Baudelaire-rel a francia k´lt¢szet v¢g-
re kil¢p a nemzet keretei k´z¡l. Az eg¢sz vilÀgon olvassÀk; Ãgy jelenik meg, mint maga a mo-
derns¢g k´lt¢szete. [...] Azt mondhatom tehÀt, hogy ha vannak is k´ltûink k´z´tt nagyobb ¢s ha-
talmasabb tehets¢ggel megÀldott k´ltûk, de egy sincs nÀla fontosabb.Ê S Ãgy gondolom, nem
Àll fenn t´bb¢ az a helyzet sem, amelyet Walter Benjamin regisztrÀl a harmincas ¢vek-
ben Árt nagy Baudelaire-tanulmÀnyaiban; szerinte a k´z´ns¢g elfordult a àlÁraiÊ k´lt¢-
szettûl (amin Benjamin ¢rtelemszerüen a romantikus k´lt¢szetet ¢rti), s ez¢rt mÀs k´-
z´ns¢get c¢lzott meg; àk¢sûbb kider¡lt, hogy jÂl szÀmÁtott. Az utÂkor meghozta szÀmÀra azt az
olvasÂtÀbort, amelyre û eleve berendezkedett. ýt igazolta az idû: a lÁrai vers befogadÀsÀhoz csak-
ugyan nem kedvezûk mÀr a felt¢telek. [...] A ROMLçS VIRçGAI hÁre ugyanezen periÂdusban
ÀllandÂan n´vekszikÊ. ögy gondolom, azÂta ä a sokszoros tovÀbbi lÁrai ¢s antilÁrai fejle-
m¢nyek utÀn ä Baudelaire-t a t´rt¢nelem oda-vissza lengû hullÀmai visszasodortÀk
abba az egys¢ges lÁrai hullÀmzÀsba, amelybûl egykor kit´rt, nem valÂszÁnü, hogy ol-
vasottsÀgi mutatÂjÀval ma akÀr hazÀjÀban, akÀr nÀlunk szignifikÀnsan kivÀlna a k´l-
t¢szet mÀs nagy klasszikusai ¢s a modern k´lt¢szet t´bbi nagy kÃtfûje k´z¡l.

Baudelaire mai ÃjrafordÁtÂja tehÀt nem ugyanazt a àk´teless¢getÊ ¢rezheti, amit
Babits szerint a feladat ûel¢j¡k tÀrt, hanem valami mÀst. Egy vilÀgirodalmi alapmünek
irodalmunkban valÂ tovÀbb¢ltet¢s¢t: az ÃjrafordÁtÀs k¢sztet¢s¢t. Annak a (k¢rd¢ses)
àfelismer¢s¢tÊ, hogy àa magyar fordÁtÀsbÂl nem ismerheti meg az igazi Baudelaire-tÊ (k´vet-
kez¢sk¢ppen a magyar olvasÂk ÀltalÀban nem ismerhetik meg); m¢ghozzÀ az¢rt nem,
mert a klasszikus fordÁtÂk nem ismer(het)t¢k fel a àfilozÂfusÊ k´ltû filozÂfiai alapÀllÀ-
sÀt, ¢s Ágy nem k´zvetÁthett¢k k´vetkezetesen azokat a àfogalmakatÊ, amelyek ennek
bonyolult idomÀt feszesen tartjÀk.

Ez a felfogÀs, mi t´bb, fordÁtÂi elszÀntsÀg elsû pillanatra valÂban az ÃjdonsÀg ere-
j¢vel hat: olyannyira szemben Àll azokkal a r¢gÂta szÀllongÂ kifogÀsokkal, amelyek a
ànagy hÀrmasÊ fordÁtÀsÀt elsûsorban stilÀris szempontbÂl ¢rzik kikezdhetûnek. Ezek
ä itt sommÀzva ä a fordÁtÀs àelavultÊ, àszecessziÂsÊ nyelvezet¢re, tÃl pompÀs (TÂth çr-
pÀd) vagy ¢ppen tÃlmodernizÀlÂan prÂzai (SzabÂ Lûrinc), a Dant¢hoz k´zelÁtû, olykor
sÃlyosan bonyolult (Babits) versel¢s¢re vonatkoznak, amelyek, mai tÀvlatbÂl n¢zve,
valÂban ellÀgyÁtjÀk, feldÁszÁtik vagy ¢ppen tÃlbonyolÁtjÀk ¢s tÃlstilizÀljÀk Baudelaire
nemcsak ¢rt¢k¢n¢l, hanem stÁlusjegyein¢l fogva is àklasszikusÊ versel¢s¢t. Amelyet
Gyergyai Albert a VILçGIRODALMI LEXIKON szÂcikk¢ben (1970) valÂban talÀlÂan az
àegyszerü, erûs, k´zvetlen s ¢lesen pontosÊ jelzûkkel jellemez, s olyan àkÁm¢letlen ûszintes¢g-
gelÊ, amely àmÀr-mÀr kibÁrhatatlan s m¢gis oly dallamosÊ.

Az Ãj fordÁtÀs tehÀt nem ezen a terepen, mondjuk, kiss¢ eufemisztikusan, a varÀzslat
szf¢rÀjÀban k¢sz¡lt erûfeszÁt¢seit ´sszpontosÁtani, hanem a àfogalmiÊ tisztasÀg k¢nyes
terep¢n. öjbÂl hangsÃlyozva, hogy e sorok nem Tornai fordÁtÀsÀnak konkr¢t ¢rt¢ke-
l¢se, csak az àÃjrafordÁtÀsÊ ÀltalÀnos k¢rd¢sei k´r¡l forognak, felmer¡l, hogy a k´lte-
m¢nyt, amelynek àminden pontja archimedesi pontÊ (JÂzsef Attila); amelynek àformÀja,
vagyis a Hang ¢rzete ¢s tev¢kenys¢ge ugyanazon hatalommal bÁr, mint a Tartalma, vagyis egy
szellem v¢gleges mÂdosÁtÀsaÊ (Val¢ry); amelynek à´sszes eleme ¢rtelmi elemÊ (J. M. Lotman);
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amelynek varÀzsa alatt az olvasÂ àk¢ptelen elszakÁtani a fogalmi vonatkozÀst az ¢rz¢kel¢si
ingertûlÊ (Umberto Eco) ä kimozdÁthatjuk-e, ki- ¢s lefordÁthatjuk-e csupÀn egyik ́ ssze-
tevûj¢nek pontjÀn megragadva. E folyÂirat mÀs hely¢n az Ãj Baudelaire-rel foglalkozÂ
recenziÂ mintha tÃlsÀgosan k´nnyen elfogadta volna a fordÁtÂ ajÀnlatÀt, s kritikai
megjegyz¢seivel a fordÁtÂi szÀnd¢k megszabta terepre szorÁtkozott. Holott minden
müvet (a fordÁtÀst is) a mü teljes terep¢n kell megvizsgÀlni; mert mü csak ezen a teljes
terepen emelkedhet.

Baudelaire nem (csak) az¢rt a àlegfontosabbÊ francia (s talÀn egyben: eurÂpai) k´l-
tû, mert az ´rd´gi ¢s isteni szents¢gt´rû felcser¢l¢s¢vel egy az addigitÂl elt¢rû, àfeje
tetej¢re ÀllÁtottÊ erk´lcsi vilÀgrendet lÀt meg, mert Rimbaud ¢s Nietzsche elûtt û me-
r¢szelte elûsz´r megj´vend´lni àIsten halÀlÀtÊ (àA teolÂgia. [...] a teremt¢s vajon nem Isten
bünbees¢se-e?Ê ä MON COEUR MIS Ö NU), hanem, mert ezt a àteolÂgiÀtÊ vagy àantiteo-
lÂgiÀtÊ az ¢ppen kialakulÂ metro-polis labirintusaiban csatangolÂ magÀny addig soha
nem hallott tÂnusÀval emelte a k´lt¢szetbe, ezen a àkibÁrhatatlan s m¢gis oly dallamosÊ
ûs-Hangon, àamely seb¢t adta ¢s elrendelt v¢gzet¢tÊ, ¢s àa roppant l¢tez¢s dÁszletei m´g´ttÊ meg-
lÀttatta vele àa m¢lyben ´rv¢nylû k¡l´n´s s´t¢t vilÀgokatÊ: a moderns¢g vilÀgÀt. (Baude-
laire: A HANG.) Mindek´zben ä ez Baudelaire k´lt¢szet¢nek egyik bensû paradoxona
ä csak a maga eg¢sz¢ben àmodernÊ k´ltû. Versel¢s¢nek faktÃrÀjÀban p¢ldÀul egyÀltalÀn
nem az. Elûsz´r emelv¢n a müv¢szet legfelsû polcÀra a àmüv¢szitÊ (a l'art pour l'art
igazi jelent¢s¢ben nem àmüv¢szet a müv¢szet¢rtÊ, hanem müv¢szet Àltal generÀlt mü-
v¢szet, a müv¢szet ä ¢s nem valami rajta kÁv¡li ä jegy¢ben fogant müv¢szet), a verse-
l¢snek nem ÃjÁtÂ müv¢sze; nem àformamüv¢szÊ. Victor Hugo a francia vers ´sszeha-
sonlÁthatatlanul bravÃrosabb, sokoldalÃbb ÃjÁtÂja. Baudelaire eg¢sz k´ltûi müv¢ben
szinte egyet sem talÀlunk azokbÂl a botrÀnyosan mer¢sz rÁmÀthajlÀsokbÂl, amilyenek-
kel Hugo mÀr nem sokkal Baudelaire sz¡let¢se utÀn felkavarta a francia vers klasz-
szikus rendj¢t, ́ sszekapcsolva ezeket m¢g az alexandrinus àtrim¢teresÁt¢s¢velÊ is (ami
analÂg AranynÀl a magyar alexandrinus chorijambizÀlÀsÀval). Baudelaire versel¢se
ehhez k¢pest egynemü ¢s konzervatÁv. Sokkal k´zelebb Àll Racine-hoz, mint Victor
HugÂhoz, sût Boileau-hoz ¢s Malherbe-hez is, akikre t´bbsz´r hivatkozik; s fûk¢nt
k´zelebb, mint az û hajÂbarÀzdÀjÀban tovÀbbsuhanÂ k´vetûi¢hez, Verlaine, Rimbaud
vagy Mallarm¢ vers¢hez. Azt mondhatnÀnk: az à¡v´lt¢sÊ, itt, a kezdet¢n, a Gyergyai
Albert Àltal megid¢zett àkibÁrhatatlanÊ, valÂban àdallamosanÊ jelenik meg: az eurÂpai
k´lt¢szet klasszikus hangnemein, tonika ¢s dominÀns szinte bachi kiegyensÃlyozott-
sÀgÀn ¢s àgÀncstalanÊ t´k¢ly¢n t´r Àt. àBaudelaire a (francia) k´lt¢szet Janusa ä Árja
Claude Pichois, az eddigi legfontosabb Baudelaire kritikai kiadÀs gondozÂja ä, vagy,
hogy modernebb k¢pet hasznÀljunk, hûkicser¢lûje; az, aki egyformÀn fordul mÃlt ¢s j´vû fel¢; aki
a r¢gi ¢rt¢keket Àtadja az Ãj nemzed¢keknek, a mÃltat ÀtgyÃrja jelenn¢ ¢s j´vûv¢; az utolsÂ
klasszikus ¢s az elsû modern.Ê A mindenkori (kivÀlt a mai) Baudelaire-fordÁtÂnak egy-
szerre kell lefordÁtania nemcsak ezt a àklasszikusatÊ ¢s ezt a àmodernetÊ, hanem ezt
az utolsÂ klasszikust ¢s elsû modernet is.

Ezt a àhÁres magyar hÀrmasÊ 1923-ban ä minden modern àeufÂriÀjaÊ ¢s heur¢kÀja
mellett ä nagyjÀbÂl tudta, s a maguk lehetûs¢gei k´z´tt, tehÀt az akkor lehets¢ges leg-
magasabb szinten, meg is valÂsÁtotta. (Term¢szetesen azokkal a gyenges¢gekkel, ame-
lyek minden fordÁtÀs velejÀrÂi ä aratni nem lehet szemvesztes¢g n¢lk¡l, k´ltût fordÁ-
tani m¢g kev¢sb¢ ä, s amelyek az idûvel csak egyre jobban ki¡tk´znek rajta.) A versel¢s
k¢nyes pontossÀgÀban is (bÀr term¢szetesen nem reprodukÀlhattÀk a francia alexand-
rinus àklasszicitÀsÀtÊ, hiszen annak a magyar klasszikus k´lt¢szetben alig volt elûdje ä
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szinte ûnekik kellett kitalÀlniuk). TÂth çrpÀd m¢gis k¢szs¢ggel belÀtta, hogy a sajÀt
ifjÃkori k´lt¢szet¢ben oly mesterien ¢s büv´s dallammal kezelt, Ãgynevezett àniebe-
lungizÀltÊ cezÃrÀkkal nem lehet helyettesÁteni Baudelaire k¢nyesen betartott klasszi-
kus cezÃrÀit, s r¢gebbi fordÁtÀsait ilyen irÀnyban Àtdolgozta (l. A ROMLçS VIRçGAI jegy-
zeteit). SzabÂ Lûrinc is igen tartÂzkodÂan bÀnt a maga rÁmel¢si sz¢lsûs¢geivel, amelyek
az a n¢velû egyed¡li rÁmk¢pzû funkciÂjÀban àcsÃcsosodnak kiÊ, s ami term¢szetesen
egy¡tt jÀr a sz¢lsûs¢ges enjambement-nal.

Egy Ãj magyar ä teljes ä Baudelaire fordÁtÂjÀnak vagy Ãj ekvivalenciÀk rendszer¢-
ben kell keresnie (ha van ilyen a magyar k´lt¢szet mai helyzet¢ben), vagy az adott ¢s
´r´k´lt formÀk megÃjÁtott, maian magasrendü keret¢ben, a Janus-arcÃ baudelaire-i
varÀzslat reprodukciÂs lehetûs¢g¢t. A ROSSZ VIRçGAI mindenk¢ppen Ãj magyar iro-
dalmi esem¢ny. Meg¢rdemli, meg is k´veteli a r¢szletes ¢s behatÂ bÁrÀlatot. Mint mÀr
t´bbsz´r ism¢teltem, ez az ÁrÀs nem erre vÀllalkozott. TovÀbbra is az ÃjrafordÁtÀs Àl-
talÀnosan felfogott k¢rd¢seit ¢rintve, k¢t p¢ldÀt m¢gis e fordÁtÀsbÂl emelek ki. K´z-
vetlen vonatkozÀsban a fentebb a r¢gi fordÁtÀsrÂl mondottakkal.

A SZENT P°TER MEGTAGADJA J°ZUST (ez Tornai cÁmadÀsa) eredetileg a àkiÀtkozottÊ,
betiltott darabok k´z¡l valÂ, a kritikai kiadÀsban a R°VOLTE (LçZADçS) ciklusba sorolt
mind´ssze hÀrom vers egyike. E talÀn mind k´zt àlegszents¢gt´rûbbÊ k´ltem¢ny sz¢l-
sû paradigmÀja a Janus-arcÃsÀgnak. Joggal k¢rdezhetn¢nk, ha a k´ltû el¢g mer¢sz
ahhoz, hogy Ágy v¢gezze vers¢t: àP¢ter megtagadta J¢zust... ý tette jÂl!Ê ä mi¢rt nem el¢g
mer¢sz, hogy a klasszikus francia vers szigorÃ rendj¢nek àszents¢g¢tÊ is megt´rje. De
Baudelaire nem volna Baudelaire, ha ¢ppen itt, àlÀzadÀsaÊ tetûfokÀn nem k¢ny-
szerÁten¢ rÀ versmondatainak kiegyensÃlyozott t´k¢ly¢t ¢s verssorainak hajszÀlpontos
v¢set¢t. Baudelaire szÀmÀra a vers szabÀlyai nem kÁv¡lrûl rÀk¢nyszerÁtett àszents¢getÊ
jelentenek, hanem kifejezûereje alapk¢plet¢t. Nem f´l¢nk rendelt s¢rthetetlens¢g¢t,
hanem a müv¢sz sui generis müv¢szis¢g¢nek k´vetelm¢ny¢t, mint egy Ãj (vagy Ãjon-
nan felfedezett) categoricus imperativust. àEzen a szeg¢ny f´ld´n, ahol t´k¢letlen maga a
t´k¢ly isÊ, ahogy Delacroix-rÂl Árva mondja, Baudelaire egyetlen àisteneÊ ez a t´k¢letlen
T´k¢ly, s ha netÀn el¢rhetn¢nk, akkor bizonyulna igazÀn hÁvsÀgosnak. A Baudelaire
Àltal egyszerre konstatÀlt ¢s kezdem¢nyezett àmoderns¢gÊ egy k¢sûbbi fÀzisÀban ¢pp
ezt a hÁvsÀgot ¢li meg a k´lt¢szet. Yves Bonnefoy vers¢ben a Baudelaire-n¢l m¢g àt´-
k¢letlen t´k¢lyÊ-t mÀr csak àk¡sz´bk¢ntÊ lehet àszeretni, megismerve megtagadni, holttÀ feled-
niÊ; mert àa csÃcs a t´k¢letlens¢gÊ. Ez homlokegyenest szemben Àll Baudelaire ars poe-
ticÀjÀval.

A fentebb emlÁtett Baudelaire-versnek (eredeti cÁm¢n: LE RENIEMENT DE SAINT PI-
ERRE) t´bb k¢ziratos vagy nyomtatÀsban is megjelent vÀltozata maradt fenn. Az 5.
szÀmÃ, ma v¢glegesnek tekintett variÀnsban az eredetileg t´bbes szÀmÃ viandes (hÃs)
szÂt a k´ltû t´bbsz´ri oda- ¢s visszajavÁtÀs utÀn ÃjbÂl egyes szÀmÃra vÀltoztatta Àt,
holott a szÂ mindk¢t esetben ugyanazt jelenti, s egyformÀn k¢t szÂtagot szÀmlÀl. A
kritikai kiadÀs jegyzetei szerint pusztÀn ama àprozÂdiai aggÀlyÊ miatt, hogy: àa viande
egyes szÀmban k¢t szÂtag, dier¢zis folytÀn, t´bbes szÀmban ä viandes ä ugyanÁgy, Àm a vian
egyetlen hangv¢tellel ejtûdik kiÊ. Ha valahol, hÀt itt megengedhetetlen ä nem is valami
licencia, hanem olyan aggÀlytalan prozÂdia, amely egyszerre s¢rti meg sÃlyosan a nyelv-
hasznÀlatot ¢s a versel¢st, az Ãj fordÁtÀs ´t´dik szakaszÀban (lÀsd az Àltalam kiemelt
szavakat):

àmikor megt´retett tested Ân-sÃlyÀtÂl mÀr
fesz¡lû k¢t karod kinyÃlt, s v¢rben meg a
verejt¢kben uszott a homlokod hava...Ê



A pusztÀn a k´vetkezû sor fûnev¢hez àhajlÂÊ a n¢velû egyetlen hangjÀbÂl ÀllÂ àalibiÊ-
rÁm, mindezen tÃl, m¢g a k´znapi szÂhasznÀlatban is bÀntÂn f´l´sleges nyelvi botlÀssal
¢rne fel. PrÂbÀljuk meg versen kÁv¡l elmondani: às v¢rben meg a verejt¢kben...Ê (v¢rben
¢s verejt¢kben helyett). A k´vetkezû sorban ehhez csatlakozik egy Ãjabb f´l´sleges a
n¢velû, ezÃttal k´zvetlen¡l a cezÃrÀt k´vetûen, s nem a rÁmk¢nyszer, hanem a met-
rumk¢nyszer k´vetkezt¢ben. M¢g mindig ugyanebben a strÂfÀban zuhan rÀnk ä szinte
àÂn-sÃllyalÊ az (ezÃttal mÀs ¢rtelemben) àkibÁrhatatlanÊ neh¢zs¢gü sorv¢g ́ t egymÀsra
k´vetkezû hosszÃ szÂtagja; àÂn-sÃlyÀtÂl mÀrÊ. Baudelaire nem impresszionista verselû,
aki hanggal ¢s ritmussal àfestiÊ a k´zlendû hangulatot, nem is expresszionista, hogy
àmondanivalÂjÀtÊ ´nk¢nyes metrikai vÀltozatokkal erûsÁtse; hanem, mint mÀr t´bb-
sz´r mondtuk: klasszikus, aki m¢ghozzÀ k¡l´n ki is jÀtssza a vers àtest¢nek ¢s lelk¢nekÊ
a jÂ ¢s a rossz dualizmusÀt a versel¢s szintj¢n is kiemelû kettûss¢g¢t. Nem a rossz dud-
vÀit kÁvÀnja felfedezni, hanem a rossz virÀgait. A sz´rnyüs¢get is àgÀncstalanÊ strÂfÀba
k¢nyszerÁti:

àQuand de ton corps bris¢ la pesanteur horrible
Allongeait tes deux bras distendus, que ton sang
Et ta sueur coulaient de ton front p£lissant,
Quand tu fus devant tous pos¢ comme une cible...Ê

Baudelaire e verse nem a k´lt¢szet elleni àlÀzadÀsÊ ä mint majd szÀmos k´zvetlen vagy
k´zvetett k´vetûj¢¢ lesz ä, hanem a k´lt¢szet lÀzadÀsa egy Istenre hivatkozÂ istentelen
vilÀgrend ellen. àBaudelaire mÀrvÀnyaÊ (àle marbre [...] de BaudelaireÊ ä Mallarm¢) itt sz¢t-
hullÂ morzsal¢kkûv¢ vÀlik.

De hÀt: àL'Art est long et le Temps est court.Ê Ahogy egy mÀsik Baudelaire-versben Àll,
Hippokrat¢szt, sût, k´zelebbrûl Longfellow egy vers¢t id¢zve. Az Ãj fordÁtÀsban: àA
mü hosszÃ, idûnk r´vid.Ê A mü ä vagy inkÀbb a munka, amelybûl l¢trej´n, hosszÃ ¢s nagy,
s miutÀn r´vid (tÃlontÃl r´vid) idûnkbûl vessz¡k el, vagy ahhoz igyeksz¡nk hozzÀadni
ä m¢g sikertelens¢g eset¢n is ki kell hogy vÁvja megbecs¡l¢s¡nket: annÀl is inkÀbb,
mert mindig adva van benne a siker lehetûs¢ge is. E vers, a LE GUIGNON Ãj fordÁtÀsa
ilyen sikernek k´nyvelhetû el. Hogy a cÁm fordÁtÀsa ä BALSZERENCSE ä a legszeren-
cs¢sebb-e, nem hiszem; de bizonyosan jobb Babits vÀlasztÀsÀnÀl (KçR). A kÀr fûn¢v
magyarul n¢velû n¢lk¡l (a szÂtÀr szerint) àgyak. ÀllÁtm.-k¢ntÊ Àll. A guignon pedig,
amely k´zvetlen¡l semmik¢pp sem kÀrt ä dommage, d¢savantage, tort, d¢g£t ä, na-
gyon is, n¢velûvel ellÀtva egy bizonyos szerencs¢tlens¢get vagy inkÀbb vesztes¢get je-
lent. Azt, ami minden àhosszÃÊ munka utÀn is veszendûbe megy (a versfordÁtÀsban
m¢g a leghosszabb ¢s legodaadÂbb munka, erûfeszÁt¢s ¢s tehets¢g mellett is Âhatatla-
nul veszendûbe kell mennie). Babits igen sz¢p fordÁtÀsa legalÀbbis k¢t olyan szÂalko-
tÀst tartalmaz, amely ama sokat emlegetett àszecessziÂsÊ, k¡l´nc ¢s tÃldÁszÁtett versfo-
galmazÀshoz k´tûdik, amelyet A ROMLçS VIRçGAI-nak ÀltalÀban fel szokÀs rÂni: àti-
tok¢desÊ (illat) ¢s àbÃs-bÃjvaÊ (hinti). S ha k´zelebb megy¡nk az eredetihez, kider¡l,
hogy a sz´vegez¢s nemcsak bÀntÂn szÀzad eleji, hanem sÃlyos ¢rtelmez¢si hibÀt is rejt
magÀban. Mindk¢t szÂ a szonett m¢g gondolatjellel is kiemelt fordulatÀban tünik f´l,
k¢t egymÀs utÀni sorban, a verszÀrÂ k¢p elemek¢nt. Ott, ahol a cÁmben elûlegezett
vesztes¢g (àbalszerencseÊ vagy àkÀrÊ) a k¢t terzina kettûs metaforÀjÀban ´lt testet:
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àSok kincset temet f´ld meg ¢j,
csÀkÀny, fÃrÂ hozzÀ sem ¢r,
feledve aluszik magÀban

¢s titok¢des illatÀt
bÃs-bÃjva hinti sok virÀg
m¢lys¢ges ¢s messze magÀnyban.Ê

Az eredetiben nemcsak ilyesf¢le ´sszet¢telek nem talÀltatnak (mint ahogy Baudelaire
mÀs verseiben sem), hanem a k´ltû àegyszerü, erûs ¢s ¢lesen pontosÊ szavai ä ha prÂzÀ-
ban reprodukÀlni lehet ä ezt mondjÀk: sok virÀg ontja kelletlen¡l (sajnÀlkozva, fÀj-
dalmasan) ¢des illatÀt, akÀr egy titkot (m¢lys¢ges magÀnyban). Babitsot itt az t¢vesz-
tette meg, hogy franciÀban a comme hasonlÁtÂ szÂ elûtt nem Àll vesszû, Ágy, ha csak
magÀt a sort olvassuk: àson parfum doux comme un secretÊ ä Ãgy is ¢rthetj¡k: illatÀt, mely
(olyan) ¢des, mint egy titok. Csakhogy az elûzû sorral egybeolvasva (amellyel egy¢b-
k¢nt a rÁm is ´sszek´ti) vilÀgos lesz, a k¢t sort ÀtÁvelû versmondat ¢rtelmileg Ágy tago-
lÂdik: Mainte fleur ¢panche ¥ regret son parfum doux ä comme un secret.

A teljes igazsÀg kedv¢¢rt elmondhatÂ, hogy a k¢t sor ¢rtelmez¢s¢t ma megk´nnyÁti
egy fennmaradt k¢ziratos vÀltozata, amelyet Babits nem ismerhetett, hiszen az 1975-´s
kritikai kiadÀs k´zli elûsz´r. Ennek alapjÀn mÀr a legcsek¢lyebb k¢ts¢g sem maradhat
a helyes olvasat felûl:

àMainte fleur ¢panche en secret
Son parfum doux comme un regretÊ

Ebben a megfordÁtott sorrendben t´k¢letesen vilÀgos, hogy az illat nem lehet àtitok-
¢desÊ, ¢s hogy ez a jelzû az ugyancsak tÃlszÁnezett ¢s tÃlcirkalmazott àbÃs-bÃjvaÊ hatÀ-
rozÂval megterhelve, Baudelaire a legkisebb szÂtÀrban is k´nnyüszerrel megtalÀlhatÂ,
egyszerü szavainak ¢s egyszerü mondatszerkeszt¢s¢nek klasszicizmusÀval egy eg¢szen
mÀs k´ltûi aurÀt kÁvÀn megfeleltetni (mint lÀttuk, m¢g ¢rtelmez¢s¢ben is f¢lreveze-
tûen).

Az Ãj fordÁtÀsban a fordÁtÂ mindk¢t (felt¢telezhetû ÀltalÀnos) t´rekv¢se (¢s mintegy
ÃjrafordÁtÀsi jogalapja) megvalÂsul: a keresett, mÀr t´bbsz´r minûsÁtett nyelvhasznÀlat
kik¡sz´b´l¢se ¢s a lehetûleg pontos ¢rtelmez¢s:

àä Sok kincs szunnyad a f´ld alatt
s elfeledve ott is marad,
nem ¢ri se fÃrÂ, se csÀkÀny;

¢s sok vonakodÂ virÀg
titokban ´nti illatÀt
egy-egy kert m¢lys¢ges magÀnyÀn.Ê

Helyes ¢rtelmez¢s¢nek k´sz´nheti talÀn azt is, hogy a sorokat (a versmondat egymÀsra
k´vetkezû ¢s nem v¢letlen¡l a maga sorrendj¢ben egymÀsra k´vetkezû tagmondatait)
sem cser¢li fel, mint Babits az elsû terzinÀban.

Itt az ÃjrafordÁtÂ, igaz, a vers elsû k¢t sorÀban szinte szÂ szerinti Àtv¢tellel a r¢gi
fordÁtÀsra tÀmaszkodva; igaz, veszÁtve n¢mik¢pp az eredeti vers ¢s az elsû fordÁtÀs len-
d¡letess¢g¢bûl; s igaz, a h¢t rÁmpÀrbÂl kettût vÀltozatlanul Àtv¢ve, eg¢sz¢ben joggal
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vÀllalhatta az ÃjrafordÁtÀs minden neh¢zs¢g¢t ¢s ÂdiumÀt. àA mü hosszÃ, idûnk r´vid.Ê
A munkÀnak (az arsnak) mindig csak egy r¢sz¢t v¢gezhetj¡k el a magunk r´vid ide-
j¢ben; csak rÀhagyatkozunk az elûtt¡nk jÀrtakra, ¢s rÀhagyomÀnyozunk az utÀnunk
j´vûkre. A àvesztes¢getÊ is ä amennyire lehets¢ges ä nyeres¢gre vÀltva.

A versnek, egy¢bk¢nt, a k¢sûbb felbukkant k¢ziratok szerint, eredetileg, korÀbban mÀs
cÁme volt, k¢t vÀltozatban is: AZ ISMERETLEN MþV°SZ, illetve AZ ISMERETLEN MþV°-
SZEK. A r¢gi ¢s az Ãj cÁm besz¢desen kieg¢szÁti egymÀst. Abban sem vagyok biztos, hogy
csak arrÂl a vesztes¢grûl (balszerencs¢rûl, kÀrrÂl) szÂl-e a vers, amely megannyi elkal-
lÂdott, ismeretlen¡l maradt müv¢szt ¢r, illetve, Àltaluk, a vilÀgot. TalÀn inkÀbb min-
den müv¢szrûl, aki m¢g maga elûtt is ismeretlen marad, müve pedig megalkotva is ä
vesztes¢g. Hogyne jÀrna hÀt vesztes¢ggel minden, akÀr legsz´vegk´zelibb olvasat,
akÀr a legm¢lyebb ÃjraÀt¢l¢ssel l¢trej´tt fordÁtÀs?

Rossner Roberto

POEäMALLARM°-VILLANELLA

V´. RadnÂti MiklÂs: NAPLñ. 1937. nov. 7.

Lesz-e pompÀs, lesz-e hü
Kedves¡nk a forditÀs?
Le Corbeau dit: Jamais plus!

V¢rehullÂ fecskefü
Drogja ¢des pusztitÀs.
Lesz-e pompÀs, lesz-e hü,

Lesz-e pontos Âramü,
S Àlom Ágy is, lÀtomÀs?
Le Corbeau dit: Jamais plus!

TartalombÂl Àll a mü,
Vagy a forma, semmi mÀs?
Lesz-e pompÀs, lesz-e hü,

Lesz-e rÁmes, egy-t´vü?
(PrÂza-àHollÂÊ nagy blamÀzs...)
Le Corbeau dit: Jamais plus!

Lesz-e v¢rbû, nagyszerü
Kedves¡nk a forditÀs?
Lesz-e pompÀs, lesz-e hü?
Le Corbeau dit: Jamais plus!



Czes−aw Mi−osz

BOGçNCSKñRñ, CSALçN...

à...le chardon et la haute
Ortie et l'ennemie d'enfance belladonnaÊ

(O. Mi−osz)

BogÀncskÂrÂ, csalÀn, lapu ¢s nadragulya ä
Ezeknek van j´vûj¡k. Az ¡res r¢t ´v¢k,
S a rozsdÀs sinek is, meg f´nn az ¢g s a cs´nd.

Ki leszek azoknak, akik szÀzadokkal utÀnam sz¡letnek,
Mikor a nyelvek zsivaja utÀn a cs´nd lesz csak becses?

ögy hittem, megvÀlt engem a szÂszerkeszt¢s tudomÀnya,
De k¢sznek kell lennem a nyelvtantalan f´ldre.

Amelyen bogÀncs nû, csalÀn, lapu ¢s nadragulya,
S f´l´tt¡k szellû leng, Àlmos felhû ¢s cs´nd ¡l.

TçVOLABBI TçJAK

Szeretn¢d hallani, hogy milyen az ´regs¢g?
Az biztos, hogy errûl a f´ldrûl nincs sok tudomÀsunk,
MÁg magunk f´l nem fedezz¡k; s akkor mÀr nincs visszat¢r¢s.

1. K´r¡ln¢ztem. Hogy mÀsokkal ez t´rt¢nt,
Azt m¢g meg¢rtem, de hogy ¢nvelem?
Mi k´z´m hozzÀjuk? Arcuk barÀzdÀlt, hajuk ûsz,
Bottal csoszognak, ¢s nem vÀr rÀjuk senki.
Lehet, hogy engem is Ágy lÀt egy fiatal lÀny,
BÀr mÀs vagyok magamnak a t¡k´rben?

2. S hogy nyugalmas? ugyan. Akarva-akaratlan
Hurcol ä f¢lek, hogy mindjÀrt elt¡nik belûlem ä
Az, aki mindennap szÁnt adott a vilÀgnak,
Izmaim olajozta ¢s szavakat sugallt.
Soha m¢g ilyen erûsnek nem ¢reztem °roszt,
S az Ãj nemzed¢kek f´ldj¢t ilyen ´r´knek.
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3. Megnevettet ez az eg¢sz lassÃ elmÃlÀsom.
LÀbaim gy´nges¢ge, a szÁvdobogÀs, s hogy l¢pcsût mÀszni neh¢z.
SajÀt engedetlen testem Ãgy tekintem
Az ¢sz f¢ny¢ben, mintha hegyrûl n¢zn¢m,
S m¢gis megsz¢gyenÁt engem ez az asztma,
Lever hajam hullÀsa, s a bÃcsÃ fogaimtÂl.

4. Most mÀr b´lcsebb vagyok, aszÃbort iszom,
Az igazsÀg¢t ä mÀsokrÂl ¢s magamrÂl.
R¢gi k¢ts¢gbees¢sem ugyan mi¢rt volt?
Mit szÀmÁt, ha az ember sÀnta ¢s t¢veteg.
JÂl vagy rosszul, de beteljes¡lt az ¢let,
S a megbocsÀtÀs kertje nyitva mindeneknek.

5. öjra fiatalnak lenni? Nem, bÀr irÁgylem:
Ezek nem is tudjÀk, hogy milyen boldogok.
A napfelkelt¢t himnusszal kellene hogy k´sz´nts¢k,
Mindennap ¢nekek ¢nek¢t kellene dalolniuk.
°n ´nmagamtÂl nem lehetn¢k mÀr szabad,
Megint belekeveredn¢k sorsomba s g¢njeimbe.
S ilyen ¢letbûl egy is nagyon el¢g.

6. àHa az, ami¢rt k´ny´rg´k, beteljes¡lne!
OdaadnÀm ¢rte f¢l ¢letem!Ê
AztÀn beteljes¡l. Keserves ¢s siralmas ¡gy.
Ne k¢rjetek, halandÂk! Meghallgattatnak fohÀszaitok.

7. Most eddig ismeretlen vid¢keken jÀrok,
Melyekrûl tudÂs k´nyvekben nincs leÁrÀs.
Az ezer¢ves fa is egynapos.
A pillangÂ szÀzadokra megÀll a levegûben.
A kis rÂmai lÀny ragyog az Àtriumban,
Majd kialszik az idû egy s´t¢t fordulÂjÀn.
Mi nevets¢g, hogy k¢t t´rzsre vagyunk osztva:
Megismerik a nûk pÀrjuk komikus sz¢gyen¢t,
S megismerik a f¢rfiak a nûk komikus sz¢gyen¢t.
Talpunk alatt kirÀlyok, s kiszÀradt rovarok.
A rue de Vrilliªre, persze, mÁg Kot Jelenski ¢lt.*
Egyszer azt mondta: àElviszlek KleopÀtra sÁrjÀhozÊ,
°s megmutatta: àitt vanÊ a Vivienne-ÀtjÀrÂban.

(Egy magÀt makacsul tartÂ pÀrizsi legenda szerint NapÂleon EgyiptombÂl magÀval hozta Kleo-
pÀtra mÃmiÀjÀt, s mivel nem tudta, hogy mit¢vû l¢gyen vele, eltemettette a mai Vivienne passzÀzs-
ban.)
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8. Mawet, mors, mirtis, thanatos, smrt.
Ezzel v¢gzûdik minden birtoklÀsunk.
Minden¢, mire azt mondhattam: eny¢m.
Ezzel ¢r v¢get elm¢nk s szellem¡nk.
T´k¢letes hideg. E k¡sz´b´t hogy l¢pem Àt?
Keresem, mi mond leginkÀbb ellent a smrtnek.
Azt hiszem, a zene. A barokk zen¢je.

9. De a k´lt¢szeted megmarad. Nagy k´ltû voltÀl.
ä BÀr igazÀn csak a futÀst ismertem.
Mint amikor kinn a tanyÀn hÀpogÀs-gÀgogÀsra ¢bredtem,
°s t¡nd´klû nap hÁvott ki versenyre
MezÁtlÀb, a harmatos humusz ´sv¢nyein.
Vajon ¢vekkel k¢sûbb nem ¢ppen Ágy
Fogtam neki reggelente a munkÀnak, tudvÀn, hogy m¢g sok
A f´lfedezendûm az erdei tartomÀnyban, amit a toll leÁrhat,
S hogy el¢rek a sürü k´zep¢re, ahol valÂdi minden?
Rem¢lve mindig, hogy holnap, majd holnap oda¢rek.

10. De a k´lt¢szeted megmarad. Valami f´nnmarad belûle.
Lehet, de el¢g gyenge ez a vigasz.
Ki hitte volna, hogy a bÀnat egyetlen orvosszere
Ilyen fanyar lesz ¢s ennyire erûtlen?

11. àEgy elhÁzott v¢nasszony ÀlruhÀjÀban jÀrkÀlokÊ ä 
írta nem sokkal halÀla elûtt Anna KamieÄska.*
Igen, ezt ismerem. IllanÂ lÀng vagyunk,
Nem azonos az agyaged¢nnyel. írjuk hÀt az û kez¢vel:
àLassan visszahÃzÂdom a testembûl.Ê

(Megjelenik k¢t tizenh¢t ¢ves k´ltûnû,
ý az egyik¡k. M¢g iskolÀba jÀrnak.
LublinbÂl j´ttek a Mesterhez. Vagyis hozzÀm.
ºl¡nk az ¡res mezûkre n¢zû varsÂi lakÀsban,
Feles¢gem teÀt t´lt. Udvarias s¡tem¢nymajszolÀs.
°s nem mondom, hogy a szomsz¢dos telken kiv¢gzettek fekszenek.)

12. Szeretn¢m azt mondani: àMÀr mindenbûl el¢g.
Ami az ¢letben Àt¢lhetû volt, ¢n Àt¢ltem.Ê
De Ãgy vagyok vele, mint ki f¢l¢nken elhÃzza a f¡gg´nyt,
Hogy lÀsson valamit az ¡nnepbûl, ami szÀmÀra ¢rthetetlen.

G´m´ri Gy´rgy fordÁtÀsai

* Anna KamieÄska (1920ä1986) lengyel k´ltûnû.
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TÂth Krisztina

A MEGFOGHATATLANRñL

Alighogy Árni kezdtem, mÀris azt
¢rzem, nem ezt akartam mondani,
¢s az fog elsikkadni pont, ami
k´r¡lfoghatna. N¢zz¡k azt,

ahogy a hegyi Ãton Àllsz, grimaszt
vÀgva, hogy ne fotÂzzalak. Aki
´r´kk¢ prÂbÀl f¢lrehajlani,
az nincs jelen. Idûnk¢nt felriaszt

az elszalasztott k¢p. Belobban
a sz¢leken, ¢s ´ssze¢gsz ravaszkÀs
mosollyal p´nd´r müanyaggÀ: jÂl van,

megsemmis¡lt¢l. ögy hoznÀ a hangzÀs,
hogy a v¢g¢n a neved m¢g kimondjam
bÃcsÃzÂul, de f¢lrehajlasz v¢gleg.

Imreh AndrÀs

MI°RT SZERETEM AZT A HçZAT?

Minek besz¢lni rÂla? ögysem ¢rten¢d.
HiÀba mondanÀm el, hogy a homokfeh¢r fal
a lûr¢sszer¡en aprÂ kisablakokkal,
a d¢li oldalon az emeleti balkon,
vagy az az egyirÀnyÃ, eg¢szen hihetetlen
fotÂlabori f¢ny a tÁz ¢v elûtti Menton
vagy AlmÀdi sosem lÀtott ¢p¡let¢t
id¢zi ä ´lt´zût egy sivatagi strandon ä,
ä hiÀba, mert ez Ágy csak gondolatbeli
hÀz, egy r¢gÂta alvÂ tudat pipÀlta k¢p.
Lehet, hogy t¢ged ¢pp ez ¢rdekel: a lelkem.
De ¢n nem ezt akartam mondani.

Vagy, persze, ezt. De mÀsk¢pp. Ha volna rÂla f¢nyk¢p ä
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ä ismeretlen fiÃ: kinyÃlott nyaku garbÂ,
egy-k¢t napos borosta, hunyorgÀstÂl mosolygÂ
komor arc k´zep¢n hÀromsz´glet¡ Àrny¢k,
s a k¢p hÀtÀn a dÀtum: '975 ä 
ennyit tudunk. De fel sem mer¡l, hogy sem ût,
sem a k¢p apropÂjÀt nem ismerj¡k, ez¢rt
nincs is hozzÀ k´z¡nk, mivel maga a k¢p,
e sovÀny ¢s mulandÂ sÁkb¢li testis¢g
tapadÂs ujjaink k´zt ä ´nmagÀ¢rt besz¢l.

Besz¢l-e ´nmagÀ¢rt? Ha szÂba Àllsz vele.
Ahhoz, hogy megszeress egy tÀrgyat, eleve
szeretned kell. Ezerbûl egy ilyen van. S ha ketten
cs¢sz¢krûl, r¢gi k´nyvek illatÀrÂl besz¢lni
tudnak: ritka szerencse ä k¡l´n´sen, ha f¢rfi
az egyik¡k. ä ä Na ¢s a szeretûk?

Amikor ¢jszaka, m¢g elalvÀs elûtt
valami igazÀn jÂlesûre szeretn¢k
gondolni, k¢t pih¢s, kamasz iker madÀrk¢nt
repdesû kezed ¢s a Fodor utcai hÀz
egy¡tt jutnak eszembe. çlomi hÀrememben
a r¢g halott, vecs¢si RablÂ kutya vigyÀz,
hogy maradjanak egy¡tt, kik egymÀst sose lÀttÀk:
barÀtaim, a nûk, a k´nyvek ¢s a macskÀk ä 
apÀm, a negyven¢ves, f¢l strÂfa angol ¢nek,
a àFour and twenty blackbirdsÊ, a Lolka-Bolka-filmek,
egy V´r´smarty t¢ri vagy maribori flekken;
Eberhardt zongorista, akin¢l senki szebben,
¢s Lincoln buszsofûr a piros nyolcas buszon,
s hogy nyÀr van ¢s fenyûszag ¢s kakaÂt iszom ä ä ä

De m¢rt szeretsz te engem?

Ha mint a kû alÂl kilÂgÂ gyÁkfarok ä 
magÀt az Àllatot meglÀtnod rem¢nytelen.
Ha nem mondhatom, amit akarok:
hogy tegnap legy¢l velem.
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çLLATKERT

A majomhÀzban zÀrÂra elûtt
ä mint vÁzszintes libikÂka ä egy ember
dermedt, j¢gkorszakbeli figyelemmel
n¢zi a gorillÀt, s az n¢zi ût.

B¢na Àllkapcsok: a k¢t szÀjban Àzott
perec ¢s rÀgÂgumi. M¢g szavak
¢s makogÀs, mint feh¢rjespirÀlok
kerengnek az ¡vegtetû alatt ä
vagy ´lelkezû, n¢ma angyalok:

e k¢sû ÂrÀn, az el¢gtelen f¢ny-
ben nem lÀthatjÀk, mi van a Teremtm¢ny
n¢gy ´kl¢ben: h¡velykujj vagy gyilok.

Simon BalÀzs

A F°RJ

Nyomornegyedek hivatÀsos
VarÀzslÂnûje lett¢l,
KitÀgult orrcimpÀkkal
Szagolsz bele lichthofok
Sürü levegûj¢be az
El¢rhetetlen utÀn, ¢s
Besz¢lsz hosszan, lÀzasan
Olykor halkan, k´z´mb´sen
Ordas fot´j´kbe mer¡lve,
Mint mocsÀrba jÂlesûn,
Ezer¢ves leletk¢nt szorÁtva
BÀjtalan kezedbe egy
F¢nytelen ¢s karistolt k¢st
A karfa diÂerezet¢re vetve
N¢hÀny pillantÀst, mielûtt
MeghÀmozod almÀd, amit egy
K¢szs¢ges k¢z nyÃjt oda,
HÀjas vagy ¢s puha, rengû
T¢sztÀk k´z´tt ott az eg¢sz
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CsalÀd s egy pillanatra
Minden vagy: a n¢ma nagymama,
A r¢g halott csalÀdi orvos ¢s
Az almah¢jspirÀl egy m¢lyebb
L¢pcsej¢n a pap, ahogy kez¢t
Elûretartja vÀrva, hogy a
Szolga megt´r´lje pr¢dikÀciÂ
Elûtt ä most b¡szke vagyok
RÀd, s az ¢rdeklûd¢s holtter¢ben
Nekem is kijut n¢hÀny hÀlÀs mosoly.

Dalos Gy´rgy

V°GE A KELETI VICCNEK?*

1950 februÀrjÀban t´rt¢nt. A huszonn¢gy ¢ves B. LÀszlÂ traktorkezelû ¢s az egy ¢vvel
fiatalabb M. JÀnos kûmüvesseg¢d agitÀciÂs k´rÃtra indult a tavaszi szÀntÀsi szerzûd¢-
sek megk´t¢se ¢rdek¢ben. °pp e rendkÁv¡li alkalombÂl k´vett¢k el azt a k´nnyelmü-
s¢get, hogy n¢mileg elt¢rtek a szÀraz propagandanyelvtûl. Egy Ãtjukba esû tanyÀn B.
LÀszlÂ a k´vetkezû viccet mes¢lte el:

àA tanÁtÂ k¢t k¢pet (SztÀlin ¢s RÀkosi k¢p¢t) adott a gyerekeknek, hogy vigy¢k haza,
¢s otthon akasszÀk ki. MÀsnap a tanÁtÂ megk¢rdezte a gyerekeket, hogy hovÀ akasz-
tottÀk ki a k¢peket. Az egyik gyermek erre azt felelte, hogy ¢desapja SztÀlin elvtÀrs
k¢p¢t a spÀjzba akasztotta, hadd lÀssa, hogy ott nincs semmi, ¢s ne legyen mit k´ve-
telnie. RÀkosi elvtÀrs k¢p¢t pedig a v¢c¢ben akasztotta ki, hogy ¢rezze, milyen b¡d´s
a levegû.Ê

M. JÀnos is hozzÀ akart jÀrulni a jÂkedvhez, ez¢rt megosztotta viccismereteit a je-
lenl¢vûkkel. ý a k´vetkezût mes¢lte:

àRÀkosi ¢s Gerû mentek autÂval a hÁdon, ¢s el¢b¡k Àllt egy szamÀr. MiutÀn a szamÀr
nem akart kit¢rni, Gerû kiszÀllt az autÂbÂl, valamit sÃgott a szamÀr f¡l¢be, mire a sza-
mÀr a DunÀba ugrott. Mikor RÀkosi megk¢rdezte Gerûtûl, hogy mit sÃgott a szamÀr
f¡l¢be, Gerû azt vÀlaszolta: azt sÃgtam neki, hogy l¢pjen be a pÀrtba.Ê

A jelenlevûk k´z´tt akadt egy besÃgÂ, aki a viccmes¢lûket feljelentette a hatÂsÀgnÀl.
A k¢t fiatalembert legott bÁrÂsÀg el¢ ÀllÁtottÀk. Mindketten szÀntÀk-bÀntÀk a terh¡kre
rÂtt Àllamellenes cselekm¢nyt. àV¢dekez¢s¡l elûadtÀk ä olvassuk a Sz. megyei bÁrÂsÀg Át¢-
let¢ben ä, hogy a kijelent¢seket annak idej¢n tr¢fak¢nt mondottÀk el, hiÀnyos ideolÂgiai k¢pzett-
s¢g¡k folytÀn azoknak rombolÂ hatÀsÀt fel nem fogtÀk, jelenleg ezen k´r¡lm¢nnyel mÀr tisztÀban
vannak, ¢s a j´vûben p¢ldÀs munkÀjukkal igyekeznek hibÀjukat jÂvÀtenni.Ê

A magas bÁrÂsÀg nem hatÂdott meg e bünbÀnÂ szavaktÂl: àRÀkosi MÀtyÀs szem¢lye
ugyanis a b¡ntetût´rv¢nysz¢k megÁt¢l¢se szerint magÀt a demokratikus Àllamrendet is megtestesÁti,

* A tanulmÀny a szerzû Àltal ´sszeÀllÁtott n¢met nyelvü kelet-eurÂpai viccgyüjtem¢ny utÂszavÀnak k¢sz¡lt.
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a szem¢lye ellen int¢zett Ázl¢stelen megnyilatkozÀs sÃlyos tÀmadÀs. A ÏviccekÎ ¢s egy¢b, a vÀd Àltal
is a t´rv¢nyhely alÀ vont kit¢telek alkalmasak magÀnak az eg¢sz demokratikus Àllamrendnek gyü-
l´letes szÁnben valÂ felt¡ntet¢s¢re. A b¡ntetût´rv¢nysz¢k sÃlyosbÁtÂ k´r¡lm¢nynek tekintette, hogy
az Ázl¢stelen beÀllÁtÀs a vilÀg dolgozÂinak ¢s a magyar dolgozÂknak vezetûit s¢rtette, ¢s a kijelen-
t¢sek az agitÀciÂs k´rÃt sikereinek lerontÀsÀra is alkalmasak voltak.Ê

Tekintetbe v¢ve a korabeli k´rny¡lÀllÀsokat, k¢sz csoda, hogy a bÁrÂsÀg ànyomat¢-
kos enyhÁtû k´r¡lm¢nyeketÊ talÀlt a k¢t szerencs¢tlen flÂtÀsnÀl, akik¢rt mellesleg a
helyi pÀrttitkÀr is kiÀllt. Mindenekelûtt figyelembe vett¢k, hogy mindk¢t vÀdlott àsze-
g¢nyparaszti csalÀdbÂl szÀrmazikÊ, s Ágy a bÁrÂsÀg àa büncselekm¢ny jelleg¢t nem egy ellens¢ges
osztÀlyidegen aknamunkÀjak¢nt ¢rt¢kelte, hanem azt a n¢pellenes rendszerben nevelkedett ¢s
m¢lyrehatÂ ideolÂgiai k¢pz¢sen m¢g kereszt¡l nem ment fiatalsÀg alig tudatos felelûtlen maga-
tartÀsÀnak minûsÁtetteÊ. IlyenformÀn B. LÀszlÂt hÀrom-, M. JÀnost k¢thavi felf¡ggesztett
foghÀzb¡ntet¢sre Át¢lt¢k, valamint k´telezt¢k ûket a felmer¡lt bün¡gyi k´lts¢gek, sze-
m¢lyenk¢nt 194 forint ¢s 78 fill¢r, az ÀllamkincstÀrnak t´rt¢nû megt¢rÁt¢s¢re.

Olyan büncselekm¢ny, hogy àviccmes¢l¢sÊ, term¢szetesen nem szerepelt a BTK-ban.
A paragrafus, amelynek alapjÀn traktorkezelûnket ¢s kûmüvesseg¢d¡nket felelûs-
s¢gre vontÀk, az àizgatÀsÊ n¢vre hallgatott. HiÀba v¢dekeztek a vÀdlottak azzal az eufe-
mizmussal, hogy ûk csak àtr¢fak¢ppenÊ vicceltek, az izgatÀs t¢nyÀllad¢ka felûl n¢zve
a vicc szÂnak nincs relevanciÀja, az Át¢letben k´vetkezetesen id¢zûjelek k´z¢ zÀrjÀk.
MÀs szÂval, az Àllamhatalom nem ismer tr¢fÀt. Mi lesz azonban a viccbûl, ha teljesen
komolyan veszik?

Szerencs¢re az izgatÀsi paragrafust nem mindig ¢s nem minden kelet-eurÂpai orszÀg-
ban alkalmaztÀk tÃl mereven a viccekre. A hatvanas ¢vek MagyarorszÀgÀn p¢ldÀul
gyakran enyhÁtû k´r¡lm¢nynek tulajdonÁtottÀk a àmeggondolatlansÀgotÊ, az àellens¢ges
szÀnd¢k hiÀnyÀtÊ vagy a àcsek¢ly tÀrsadalomvesz¢lyess¢g¢tÊ.

Lehet, hogy egyes jogÀszok term¢szetes humor¢rz¢ke volt az, ami a tr¢fÀk bÁrÂsÀgi
kezel¢s¢ben e kedvezû fordulatot elûid¢zte. Mindenesetre az eff¢le ¡gyekben Át¢lkezû
bÁrÂ k¢nyes helyzet¢t mÀr viszonylag korÀn r´gzÁtette az alÀbbi vicc:

àEgy bÁrÂ j´n kifel¢ a tÀrgyalÂterembûl, ¢s harsÀnyan kacag. ä Min nevetsz? ä k¢rdi
egy koll¢gÀja. ä Fantasztikus viccet hallottam! ä mondja a bÁrÂ, ¢s nem tudja abba-
hagyni a nevet¢st. ä Mes¢ld el! ä k¢rleli a koll¢ga. ä Nem lehet ä feleli a bÁrÂ ä, ¢pp
most adtam ¢rte ´t ¢vet.Ê

íme, az izgatÀsi paragrafus eg¢sz konstrukciÂjÀnak gy´nges¢ge, legalÀbbis a viccek
vonatkozÀsÀban. Aki ugyanis b¡ntetûjogilag ¡ld´zi a viccet, annak a nevet¢st is ¡ld´z-
nie kell. Aki egy viccen nevet, legalÀbbis r¢szben elismeri annak igazsÀgtartalmÀt, ha
pedig a vicc àalkalmas gyül´letkelt¢sreÊ, akkor azt ismeri el, hogy a gyül´let nem eg¢szen
alaptalan.

N¢mely Át¢lkezû humor¢rz¢k¢t dics¢ri, hogy bÁrÂi k´r´kben bizonyos vicceket àhÀ-
rom per kettesÊ-nek neveztek, ami azt jelentette, hogy a mes¢lûnek hÀrom, a meg-
hallgatÂnak k¢t ¢v szabadsÀgveszt¢ssel kellett szÀmolnia.

A modern kelet-eurÂpai vicc forrÀsvid¢ke a n¢pmese, a nagyvÀrosi zsidÂvicc, az anek-
dotakincs, valamint a korÀbbi szÀzadok pikÀns ¢s àdisznÂÊ viccanyaga. Hogy mik¢nt
ûrzûdnek meg ¢s fejlûdnek tovÀbb e toposzok a jelenkori n¢phumorban, azt jÂl il-
lusztrÀlja egy a hetvenes ¢vek elej¢rûl szÀrmazÂ vicc:
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àMegk¢rdezik a b´lcs rabbit: mi¢rt bukott meg az 1968-as magyar gazdasÀgi re-
formkÁs¢rlet. ä Nem vagyok k´zgazdÀsz ä feleli a rabbi ä, de eszembe jut errûl egy
t´rt¢net:

Az ́ reg ¢s csÃnya SÀrÀnak semmije sincs, csak egy v¢n r¡hes kutyÀja. SÀra egy sz¢p
napon aranyhalat fog ki a tÂbÂl. ä KÁm¢ld meg az ¢letemet ä k´ny´r´g az aranyhal ä,
¢s akkor teljesÁtem hÀrom kÁvÀnsÀgodat. ä SÀra visszadobja az aranyhalat a vÁzbe. ä
Az elsû kÁvÀnsÀgom ä mondja ä, hogy legyek megint fiatal. ä Abban a szempillantÀsban
gy´ny´rü ifjÃ leÀnyzÂvÀ vÀltozik. ä A mÀsodik kÁvÀnsÀgom ä mondja ä, hogy gazdag
legyek. ä Abban a minutÀban egy pompÀs palotÀja van. ä °s v¢g¡l ä mondja SÀra ä
azt akarom, hogy a v¢n r¡hes kutyÀm sz¢p fiatalemberr¢ vÀltozz¢k. ä S valÂban: egy
vilÀgsz¢p fiatalember terem mellette. ä Akkor most szeretkezni fogunk ä mondja bol-
dogan SÀra. Bemennek a palotÀba, a hÀlÂszobÀba, ¢s levetkûznek. Amikor mÀr az Àgy-
ban vannak, a sz¢p fiatalember imigyen sÂhajt fel: ä De kÀr, hogy tizenk¢t ¢vvel ezelûtt
kiher¢ltett¢l!Ê

Ez a vicc khasszid anekdotakeretbe foglal egy klasszikus ä eredetileg orosz ä tan-
mes¢t. Az elbesz¢l¢s szerkezet¢t a misztikus hÀrmas meseszÀm hatÀrozza meg. SÀra
hÀrom kÁvÀnsÀga k´z¡l a harmadik meglepet¢sszerü erotikus fordulatot ad a cselek-
m¢nynek. Ez a àdisznÂÊ viccekbûl k´lcs´nz´tt elem a po¢n gyÃjtÂzsinÂrja. A t´rt¢net
brutÀlis lezÀrÀsa pedig egyszerre demonstrÀlja annak irreÀlis ¢s szimbolikus jelleg¢t.

A mondandÂ triviÀlis, obszc¢n szinten valami olyasmit fejez ki, amit LukÀcs Gy´rgy
sejtetett a gazdasÀgi reform bevezet¢s¢nek elûest¢j¢n, vagyis hogy a reform nem lesz
sikeres, ha nem eg¢szÁtik ki politikai vÀltozÀsok. A hetvenes ¢vek b´lcs rabbija azonban
t´bbet ÀllÁt, mint a filozÂfus: azt mondja, hogy a reform MagyarorszÀgon (¢s aligha-
nem eg¢sz Kelet-EurÂpÀban) mÀr 1968-ban is elk¢sett. MiutÀn a tÀrsadalmat meg-
fosztottÀk autonÂmiÀjÀtÂl (àkiher¢lt¢kÊ), most mÀr egy csoda se modernizÀlhatja (àfia-
talÁthatja megÊ). Ez a problematika ismerûs kell legyen mindazoknak, akik az 1989-es
esztendût elemezt¢k.

MiÂta politikai viccek vannak, Ãjra meg Ãjra felvetûdik szerzûs¢g¡k k¢rd¢se. Kik azok
az ´r´k´s destruktÁvak, akik szÂrakozÀsbÂl, gonoszsÀgbÂl vagy csak idû- ¢s szellemi-
energia-f´l´slegbûl egyebet sem tesznek, mint az Àllamhatalom rovÀsÀra mulatnak?
Vannak, akik egy pesti kÀv¢hÀzban v¢lik ûket megtalÀlni, mÀsok titkos viccgyÀrat sej-
tenek m´g´tt¡k.

Olykor maguk a viccek is visszautalnak szerzûj¡kre, igaz, mitologizÀlt formÀban. A
SzovjetuniÂban az ́ tvenes ¢vek derekÀn kaptak lÀbra az Ãgynevezett àjerevÀni rÀdiÂÊ-
viccek. Az ´rm¢ny fûvÀrosba k¢pzelt vicc-adÂÀllomÀs voltak¢ppen a àVÀlaszolunk a
dolgozÂk k¢rd¢seireÊ tÁpusÃ adÀsokat ¢s laprovatokat parodizÀlta, amelyekkel a po-
litika a tÀj¢koztatÀs feltünû h¢zagait prÂbÀlta kit´lteni, fûleg, ha bizonyos k¢rd¢sek
nyugtalanÁtottÀk a lakossÀgot.

A nyitottabb MagyarorszÀgon az Ismeretlen Viccmes¢lût megszem¢lyesÁtett¢k:
àKÀdÀr megtudja, hogy MagyarorszÀgon a vicceket Kohn talÀlja ki. MagÀhoz hÁ-

vatja, hogy neki szem¢lyesen mes¢ljen.
KÀdÀr gazdagon terÁtett asztallal vÀrja vend¢g¢t. A szeg¢ny ´rd´g Kohnnak fenn-

akad a szeme a bûs¢g lÀttÀn. KÀdÀr ¢szreveszi ezt, ¢s atyaian biztatja Kohnt: ä LÀtja?
NÀlunk hamarosan minden dolgozÂ Ágy fog ¢lni.

ä No de, KÀdÀr elvtÀrs ä feleli Kohn ä, ha jÂl hallottam, itt most ¢n mes¢lek vicceket.Ê
E t´rt¢net k¢t legyet ¡t egy csapÀsra. Egyfelûl megfelel a jÂ kirÀly modern vÀltoza-
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tÀnak, a liberÀlis KÀdÀrnak, aki ÀllÁtÂlag szÁvesen hallgatta a rÂla szÂlÂ vicceket. MÀs-
felûl azonban Kohn aff¢le udvari bolondk¢nt szem¢be mondja az igazsÀgot uralko-
dÂjÀnak. Kohn persze mesealak marad, de az û r¢v¢n megtudjuk a viccek kialakulÀ-
sÀnak egyik legfûbb okÀt: a h¢tk´znap ¢s az utÂpia k´z´tti szakad¢kot. Ahogyan a pÀrt-
vezetû terÁtett asztala sem vÀltoztat az orszÀgban tapasztalhatÂ szeg¢nys¢gen, ¢ppÃgy
a m¢goly jÂ szÀnd¢kÃ, naiv hazugsÀg vagy akÀr f¢ligazsÀg sem helyettesÁtheti a teljes
igazsÀgot. MÀrpedig àa humor ä tudjuk Karinthy Âta ä a teljes igazsÀgÊ.

A vicceket, akÀrcsak a n¢pdalokat vagy a n¢pmes¢ket, egyes emberek talÀljÀk ki. Rend-
kÁv¡li stÁlus-, müfaj- ¢s szÁnvonalbeli sokf¢les¢g¡k arra utal, hogy ezek az egyesek igen
szÀmosak lehetnek. N¢melyik t´rt¢net motÁvumkincse ¢s nyelve f¢lreismerhetetlen¡l
munkÀsmiliût sejtet, mÀs viccek az ¢rtelmis¢gi szalonok levegûj¢t ÀrasztjÀk. Mind-
egyikre jellemzû azonban, hogy mint a verbÀlis folklÂr term¢kei rendesen csak a k´zl¢s
folyamatÀban nyerik el teljes formÀjukat.

AzoktÂl a müalkotÀsoktÂl elt¢rûen, amelyek leÁrÀs, megfest¢s vagy megkomponÀlÀs
r¢v¢n ¢rik el v¢gleges alakjukat, a vicc mint müalkotÀs nem zÀrul le az elsû elmes¢-
l¢ssel. A viccet minden tovÀbbmes¢l¢s mÂdosÁtja, kieg¢szÁti, s az Ãj vÀltozatok magukon
viselik a befogadÂ k´rnyezet sajÀtossÀgait. Vannak szovjet eredetü viccek, amelyek
1945 utÀn elterjedtek LengyelorszÀgban, CsehszlovÀkiÀban vagy az NDK-ban, hogy
azutÀn Vietnamban ¢s KubÀban bukkanjanak fel.

A kelet-eurÂpai vicc alakjai ûsi toposzokbÂl merÁtenek. Az Ãjkor hajnalÀn a n¢phumor
hagyomÀnyos c¢ltÀblÀi voltak a bolondok, a vakok ¢s a sÀntÀk ä az abszurd vilÀgba
vetett ember szorongÀsÀnak reflexiÂjak¢nt. A XIX. szÀzadban a viccek eg¢sz k´z´ss¢-
geket vettek c¢lba. így vÀltak a rÀtÂtiak az egy¡gyüs¢g szinonimÀjÀvÀ. HasonlÂ szere-
pet jÀtszottak a n¢met vicckultÃrÀban a keleti frÁzek ¢s FranciaorszÀgban a belgÀk.
Eg¢sz nemzeteknek tulajdonÁtottak ÀllÁtÂlag csak rÀjuk jellemzû vonÀsokat, Ágy a sz¢-
kelyeknek a hallgatagsÀgot, a skÂtoknak a fukarsÀgot. A zsidÂkat k¡l´n´sen ravasz-
nak, a cigÀnyokat egyszerre ravasznak ¢s egy¡gyünek ÀllÁtottÀk be. Ezek a gyakran
rasszista elûÁt¢letek, amelyek r¢gi nemzeti viszÀlyok nyomait viselik magukon, a mo-
dern kelet-eurÂpai viccben valÂsÀgos humoros n¢prajzzÀ sz¢lesedtek.

A àdisznÂÊ viccek hûsei ¢s hûsnûi hagyomÀnyosan a papok voltak, akiket csalÂknak
¢s titkos erotomÀnoknak t¡ntettek fel, valamint az apÀcÀk, akik a viccekben elûszere-
tettel bÃjtak Àgyba a papokkal vagy a szerzetesekkel ä Boccaccio alakjai k´sz´nnek itt
vissza. Gyakran fordulnak elû a müfajban a kurvÀk vagy olyan nûk, akik hÀzassÀguk
elûtt elveszÁtett¢k àÀrtatlansÀgukatÊ, szexuÀlis ¢tvÀgyuk csillapÁthatatlan, noha ́ regek
¢s csÃfak (f¢rfiaknak ezt jÂval ritkÀbban vetik szem¡kre), valamint ä t´bbnyire eg¢szen
´valattian ä a homokosok ¢s az impotens f¢rfiak.

Az ûsi toposzok n¢melyike tovÀbb ¢lt a kelet-eurÂpai n¢phumorban. A keleti frÁzek
vonÀsai Ãjra felfedezhetûk a rendûrviccekben, jÂllehet a rendûr´knek legendÀs buta-
sÀgukat egyre inkÀbb meg kellett osztaniok a pÀrtvezetûkkel. Ez utÂbbiakat a viccme-
s¢lûk gyakran k¡ldt¢k nyugati bord¢lyokba, halÀluk utÀn pedig pokolba. Megmaradt
az egyes n¢pek rasszista Ázü tipologizÀlÀsa, amelynek k´z¢ppontjÀba àazÊ oroszok ke-
r¡ltek, egyfelûl soviniszta nagyzÀsi hÂbortjukkal, mÀsfelûl pedig ÀllÁtÂlagos szolgalel-
küs¢g¡kkel. Adva vannak m¢g àaÊ lengyelek, akikrûl a viccek azt ÀllÁtjÀk, hogy ànem
szeretnek dolgozniÊ, tovÀbbÀ àaÊ kÁnaiak, egyfelûl a r¢grûl ismert àsÀrga veszedelemÊ
megtestesÁtûik¢nt, mÀsfelûl pedig a SzovjetuniÂval szembeni kÀr´r´m kiapadhatatlan
forrÀsak¢nt.



A kelet-eurÂpai politikai vicc fûszereplûi azonban k¢ts¢gkÁv¡l az egyes orszÀgok veze-
tûi voltak. Ezeket a szem¢lyeket a viccpanoptikum gyilkosk¢nt, rablÂk¢nt, hazudozÂ-
k¢nt, ûr¡ltk¢nt, vagy gy´ngeelm¢jük¢nt, iszÀkosk¢nt, tudatlank¢nt, de legjobb eset-
ben is ravaszdik¢nt ´nt´tte viaszba. Min¢l el¢rhetetlenebb, istenszerübb volt egy po-
litikai vez¢r, annÀl kÁm¢letlenebb¡l gÃnyolta ki a n¢pszÀj. Cselekedeteiknek sohasem
tulajdonÁtottak valamely nemes indÁt¢kot.

Ugyanakkor a n¢phumor olykor meglepûen differenciÀltan reagÀlt az egyes ural-
kodÂk k´z´tti fokozati elt¢r¢sekre. K¡l´n´sen vonatkozik ez a szovjet viccterm¢sre,
aminek nyilvÀn az az oka, hogy a lakossÀg nagyobb idûtÀvban ¢s vÀltozatosabb tapasz-
talatok birtokÀban der¡lhetett az Àllamhatalmon, mint a kelet-eurÂpai tÀrsadalmak.

Amikor Jurij Andropov volt KGB-fûn´k´t 1982 v¢g¢n kinevezt¢k az SZKP elsû tit-
kÀrÀvÀ, azonnal hozzÀlÀtott a szovjet polgÀrok munkafegyelm¢nek javÁtÀsÀhoz ä job-
bÀra rendûri eszk´z´kkel. Erre f´l MoszkvÀban futÂtüzk¢nt terjedt el egy vicc: àA
KGB t´rt¢nete telefonbesz¢lget¢sekbenÊ cÁmmel:

àSztÀlin alatt:
ä HallÂ, KGB?
ä Mit Âhajt?
ä A szomsz¢dom v´r´s kaviÀrt eszik.
ä Indulunk!
Hruscsov alatt:
ä HallÂ, KGB?
ä Mit Âhajt?
ä A szomsz¢dom v´r´s kaviÀrt eszik.
ä Na ¢s?
ä De kanÀllal!
ä Indulunk!
Brezsnyev alatt:
ä HallÂ, KGB?
ä Mit Âhajt?
ä A szomsz¢dom v´r´s kaviÀrt eszik.
ä Na ¢s?
ä De kanÀllal!
ä Na ¢s?
ä De aranykanÀllal!
ä Indulunk!
Andropov alatt:
ä HallÂ, KGB?
ä Mit Âhajt?
ä A szomsz¢dom v´r´s kaviÀrt eszik.
ä Na ¢s?
ä De kanÀllal!
ä Na ¢s?
ä De aranykanÀllal!
ä Na ¢s?
ä De munkaidûben!
ä Indulunk!Ê
Ez a vicc a szovjet Àllamhatalom lassÃ le¢p¡l¢s¢t Árja le. Kider¡l belûle, hogy az erû-
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szakapparÀtus jÀt¢ktere minden egyes szem¢lyi vÀltozÀssal keskenyedett, de magÀrÂl
a kontrollrÂl sohasem akart lemondani, hiszen a l¢nyeg mindig is a àv´r´s kaviÀrÊ
volt, amely itt a lakossÀg elnyomott konzumsz¡ks¢gleteit jelk¢pezi.

Term¢szetesen a v´r´s kaviÀr ¢s egy¢b csemeg¢k akkor sem tartoznak a t´megcikkek
k´z¢, ha fogyasztÀsukat hivatalosan enged¢lyezik. Ebben a vonatkozÀsban a fennen
hirdetett bûs¢g ellen¢re Arkagyij Rajkin aranymondÀsa ¢rv¢nyes¡lt: àNÀlunk minden
van, csak nem mindenkinek.Ê Hogy az osztÀly n¢lk¡linek szÀnt tÀrsadalomban az
anyagi javak ÃjraelosztÀsa k´r¡l m¢giscsak ¢rv¢nyes¡l n¢mi osztÀlyszempontÃsÀg,
hogy ne mondjam, kasztjelleg, ez ¢ppÃgy d´ntû tapasztalatuk volt a kisembereknek,
mint az a t¢ny, hogy ezen a t¢ren az igazsÀgtalansÀgnak ¢s az egyenlûtlens¢gnek po-
litikai hÀttere van. Egy pesti vicc ezt a hÀtteret vilÀgÁtja meg:

àMi a konyak? A konyak az az ital, amelyet a munkÀsosztÀly vÀlasztott k¢pviselûi
r¢v¢n fogyaszt.Ê

Ez a vicc azok k´z¢ tartozik, amelyeknek ä akÀrcsak a àjerevÀni rÀdiÂÊ tr¢fÀinak ä
k¢rd¢s-felelet formÀja van, ¢s epikus mag n¢lk¡li tiszta aforizmÀt tartalmaznak. A k¢r-
d¢st azonban itt nem az ´rm¢ny adÂhoz int¢zik, hanem a viccmes¢lû fordul vele be-
sz¢lgetûpartner¢hez. A k¢rd¢st k´vetû r´vid sz¡net mintegy n¢ma gondolatjel. A hall-
gatÂ kÁvÀncsisÀgÀval maga k¢szÁti elû a vÀlaszt, maga feszÁti ki a po¢n hÃrjÀt.

Fontosabb enn¢l, hogy a munkÀsosztÀly italÀrÂl szÂlÂ aforizma Ãgynevezett meg-
hatÀrozÀsvicc, a szeminÀriumi marxizmus definÁciÂin csipkelûdik, s azokhoz hasonlÂ-
an axiomatikus ig¢nnyel l¢p fel. Ugyanakkor alattomos ¢s dupla fenekü: a konkr¢t
p¢lda ugyanis nemcsak az igazsÀgtalan konyakelosztÀst leplezi le, hanem a hivatalos
n¢pk¢pviseleti rendszeren is ¡t egyet. A Volkskammerek, a Legfelsûbb Szovjetek, az
orszÀggyül¢sek ¢s a szejmek ebben a szeml¢letben a ki- ¢s àmegÊ-vÀlasztott konyak-
h´rp´lûk gy¡lekezûhelyei.

LengyelorszÀg àkaviÀrjaÊ a hÃs volt. M¢g a politikai robbanÀsok is elsûsorban ezzel az
Àruval f¡ggtek ´ssze. ValahÀnyszor àa munkÀsosztÀly vÀlasztott k¢pviselûiÊ ä nem
utolsÂsorban a nemzetk´zi p¢nz¡gyi szervezetek nyomÀsÀra ä emelni prÂbÀltÀk a hÃs-
Àrakat, t´meges nyugtalansÀg viharzott v¢gig az orszÀgon. A megrettent kormÀny
t´bb Ázben visszavonta az Àrint¢zked¢seket, ¢s ¡res polcokkal Àllt bosszÃt a lÀzongÂ
lakossÀgon. Ezt a helyzetet eg¢sz sor vicc ´r´kÁtette meg. íme, egy:

àEgy vevû VarsÂban bemegy a hentesboltba, ¢s k¢rdezi a k¢t elÀrusÁtÂt:
ä Sert¢shÃs van?
ä Nincs.
ä MarhahÃs van?
ä Nincs.
ä BorjÃhÃs  van?
ä Nincs.
ä CsirkehÃs van?
ä Nincs.
ä Virsli van?
ä Nincs.
A vevû csalÂdottan tÀvozik. Mire az egyik eladÂ Ágy szÂl a mÀsikhoz:
ä Ennek micsoda memÂriÀja van!Ê
A privilegizÀltak kigÃnyolÀsa a kelet-eurÂpai viccben ÀltalÀban vigaszfunkciÂt t´lt
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be. Itt azonban mÀsfajta ¢lvezettel van dolgunk. A kisember sajÀt nyomorÀn, ´nn´n
kiszolgÀltatottsÀgÀn tr¢fÀlkozik. S min¢l s´t¢tebb a vicc tÀrgyÀul szolgÀlÂ k´zellÀtÀsi
helyzet, annÀl marÂbb a mazochista irÂnia.

E tekintetben sajÀtos csÃcs-, illetve m¢lypontot jelentett Ceau«escu RomÀniÀja.
1980-ban KolozsvÀrott hallottam az alÀbbi viccet:

àEgy szenilis romÀn hÀziasszony ¡res bevÀsÀrlÂszatyorral Àll a lakÀsa elûtt, ¢s ezt
motyogja maga el¢: ä Most ¢ppen indulok bevÀsÀrolni, vagy mÀr vissza is j´ttem?Ê

E t´rt¢net term¢szetesen nemcsak az idûs h´lgy eml¢kezetkihagyÀsÀbÂl merÁti tra-
gikomikus dimenziÂjÀt, hanem a vele valÂ azonosulÀsbÂl is. Mert mi magunk, a vicc
hallgatÂi vagyunk szenilisek, mi Àllunk sajÀt lakÀsunk ajtaja elûtt, mi vagyunk a meg-
alÀzottak, akiknek egyetlen elûjoga a hatalmasokkal szemben az, hogy tudunk ma-
gunkon nevetni.

A kelet-eurÂpai vicc filozÂfiai alapjÀt az a m¢lys¢ges meggyûzûd¢s alkotja, hogy a àreÀ-
lisan l¢tezû szocializmusbanÊ nincs sem egyenlûs¢g, sem pedig szabadsÀg, s a szocia-
lizmus alapÁtÂinak elveit a pÀrt figyelmen kÁv¡l hagyja. A kisembereket elnyomjÀk,
megalÀzzÀk ¢s becsapjÀk, a rendszer, kiv¢ve az erûszakapparÀtusÀt, mük´d¢sk¢pte-
len, sz¡ks¢gk¢ppen alulmarad a nyugati konkurenciÀval szemben, s mindez valÂszÁ-
nüleg rosszul fog v¢gzûdni.

A keleti ¢s a nyugati ember k´z´tt m¢gis az a legfûbb k¡l´nbs¢g a viccek t¡kr¢ben,
hogy az elûbbi, legalÀbb 1989 v¢g¢ig, nem aggÂdott a j´vû miatt, ¢s nem f¢lt a vilÀg-
v¢g¢tûl. Semmif¢le katasztrÂfa, m¢g a nukleÀris konfliktus r¢mÀlma sem riasztotta el
attÂl, hogy vicceket faragjon rÂla. Az ´tvenes ¢vek kelet-eurÂpai viccmes¢lûje p¢ldÀul
atomtÀmadÀs eset¢re az alÀbbi magatartÀst ajÀnlotta:

àBurkolÂzzunk lepedûbe, ¢s kÃsszunk csendesen a temetû irÀnyÀba. ä Mi¢rt csen-
desen? ä hangzott a csodÀlkozÂ k¢rd¢s. ä Az¢rt ä hangzott a vÀlasz ä, hogy ne legyen
pÀnik.Ê

Bizonyos, hogy ezt a viccet egy nyugati b¢kemozgalmÀr frivolnak talÀlnÀ, pedig el-
igazÁtÂ passzusa szinte szÂ szerint id¢zi a polgÀri v¢delmi tanfolyamok idevÀgÂ inst-
rukciÂjÀt. Az ´tvenes ¢vek harsogÂ b¢kepropagandÀja, amely gyakran csupÀn a ter-
mel¢s n´vel¢s¢nek ¢s a szociÀlis megszorÁtÀsok fokozÀsÀnak eszk´ze volt, oda vezetett,
hogy a àb¢keÊ szÂ n¢pszerütlenn¢ vÀlt, s az emberek nem igazÀn hittek a gyakran em-
legetett imperialista tÀmadÀs eshetûs¢g¢ben. Igazi vesz¢lyforrÀsnak inkÀbb a v¢letlent
vagy a katonai apparÀtus r´vidzÀrlatÀt tekintett¢k.

àA szovjet atomk´zpontban valaki t¢ved¢sbûl megnyom egy gombot. N¢hÀny perc
mÃlva berohan egy ûrj´ngû tÀbornok, ¢s ezt ordÁtja: BaromÀllatok! Hogy Hollandia
nincs t´bb¢, az m¢g hagyjÀn, de hogy fegyelem nincs, az egyenesen felhÀborÁtÂ!Ê

Ez a viccverziÂja annak a szovjet sajtÂban az ´tvenes ¢vek elej¢n felbukkant elk¢p-
zel¢snek, amely szerint az atomhÀborÃ akÀr v¢letlen¡l is kit´rhet, ha a Nyugat nem
fogadja el a moszkvai leszerel¢si javaslatokat. A vicc sajÀtosan szovjet elem¢t az a fel-
tev¢s alkotja, hogy a tÀbornok Hollandia eltünt¢n nem katasztrÂfÀt, hanem fegyelem-
s¢rt¢st emleget. Az elidegenÁtû szÂhasznÀlat a àkomolyÊ szovjet hÁrk´zl¢s bevÀlt esz-
k´ze volt: gondoljunk csak a Csernobillal kapcsolatos elsû moszkvai sajtÂjelent¢sekre,
amelyek a vilÀgv¢ge fûprÂbÀjÀnak beillû trag¢diÀt nemes egyszerüs¢ggel àbalesetÊ-k¢nt
(àhavarijaÊ) jellemezt¢k. K´d´sÁt¢s persze Nyugaton is elûfordul: a n¢met àGAUÊ r´-
vidÁt¢s (Gr´ùter Anzunehmender Unfall = Legnagyobb Feltehetû Baleset) a maga
tÀrgyilagos-technicista kicseng¢s¢vel hasonlÂ bagatellizÀlÂ szerepet t´lt be.
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A keleti tÀrsadalmak rezignÀlt magatartÀsÀt hÀborÃ ¢s b¢ke ¡gy¢ben a kormÀnyok
gyakran prÂbÀltÀk politikai kampÀnyok r¢v¢n megvÀltoztatni. E c¢l ¢rdek¢ben a n¢p-
nevelûk az ´tvenes ¢vek MagyarorszÀgÀn ä mÀsutt m¢g jÂval k¢sûbb is ä a magÀnlak-
s¢rt¢s kockÀzatÀtÂl sem riadtak vissza. Errûl szÂl egy a hetvenes ¢vek v¢g¢n keletkezett
NDK-vicc:

àMeier¢kn¢l cs´ngetnek. K¢t n¢pnevelû Àll az ajtÂban. Azt k¢rdezik Herr Meiertûl,
hogyan viszonyul a neutronbombÀhoz. Herr Meier teljesen tanÀcstalan, beszalad a
konyhÀba, hogy megk¢rdezze a feles¢g¢t. N¢hÀny pillanat mÃlva reszketve j´n vissza,
¢s Ágy szÂl a n¢pnevelûkh´z: Maximum kettût tudunk Àtvenni.Ê

A fenti r¢mÀlom olyan orszÀgot mutat, amelynek teljesen konformista, fantÀziasze-
g¢ny polgÀrai jobban rettegnek a hÀborÃellenes propagandÀtÂl, mint magÀtÂl a hÀ-
borÃtÂl. A nukleÀris infernÂt ugyanis alig tudjÀk elk¢pzelni, a pÀrtfegyelmi eljÀrÀst
vagy a rendûri figyelmeztet¢st viszont annÀl ¢l¢nkebben. Lehet, hogy az atomhalÀl
borzalmas, a hatÂsÀgokkal valÂ ´sszetüz¢s viszont egyenesen kellemetlen. Ugyanerre
a tapasztalatra rÁmel a hasonlÂ t¢mÀjÃ romÀn vicc:

àMi rosszabb: a neutronbomba vagy Ceau«escu? Term¢szetesen Ceau«escu. Mi¢rt?
Mert a neutronbomba csak meg´li az embert, de Ceau«escu nem hagyja ¢lni.Ê

A kelet-eurÂpai vicc komoly hatÀst gyakorolt a k´zgondolkodÀsra. Nemcsak az¢rt,
mert a kabarettistÀk a berlini Distelben, a pesti MikroszkÂp SzÁnpadon vagy a lenin-
grÀdi Miniatür SzÁnhÀzban gyakran szabad pr¢dak¢nt kezelt¢k a n¢pi anekdotakin-
cset. A hatÀs enn¢l m¢lyebb volt: ahol a viccek t´bb¢-kev¢sb¢ szabadon terjedtek, au-
tomatikusan megfosztottÀk hitel¡ktûl a patetikusan ideologizÀlÂ hivatalos nyelvet.

Volt azonban a viccnek egy kev¢sb¢ ¡dv´s, mondhatni metapolitikai hatÀsa is, az,
hogy hallgatÂinak z´me mintegy felismerte Àltaluk ¢s visszaigazolva lÀtta benn¡k
mentalitÀsÀt. Azt a t¢nyt p¢ldÀul, hogy a àreÀlisan l¢tezû szocializmusÊ orszÀgaiban a
munka termel¢kenys¢ge rendkÁv¡l alacsony volt, a viccmes¢lûk a lusta munkÀs mito-
logizÀlt alakjÀban ´r´kÁtett¢k meg. Ebben a gesztusban korÀntsem csak tr¢fa volt, ha-
nem jÂkora ´nigazolÀs is. Amikor pedig àazÊ oroszokat, àaÊ kommunistÀkat vagy a
minden rendü ¢s rangÃ pÀrtvezetûket aljas elnyomÂknak, notÂrius hazudozÂknak
vagy korrupt disznÂknak, de mindenk¢ppen eleve adott felsûbb hatalmaknak t¡ntet-
t¢k fel, ebben term¢szetszerüen benne volt mindenf¢le ellenÀllÀs ¢rtelmetlens¢g¢nek
elfogadÀsa is. A kelet-eurÂpai vicc a VarsÂi Szerzûd¢s legt´bb orszÀgÀban a hiÀnyzÂ
lÀzadÀs pÂtszere, az ¢vtizedeken Àt folytatott alkalmazkodÀs vigyorgÂ alibije volt. Eb-
ben az ¢rtelemben a vicc nemcsak kincs¡nk, hanem nyomorÃsÀgunk is.

Ez utÂbbi k´r¡lm¢ny az¢rt fontos, mert a viccekbûl kiolvashatÂ tÀrsadalomelemz¢s
ugyanakkor egy¢rtelmüen arra utal, hogy a kelet-eurÂpai orszÀgokban mind az Àt-
lagpolgÀrok, mind pedig a szellemi r¢teg vilÀgk¢pe az ¢vtizedek sorÀn minden illÃzi-
ÂtÂl megszabadult. Aki ezeket a vicceket mes¢lte, meghallgatta ¢s nevet¢s¢vel igazolta,
az bajosan ÀllÁthatja utÂlag, hogy mit se tudott volna a mindenkori rendszer igazi ter-
m¢szet¢rûl. A viccek ¢s k´zvetÁtûik eg¢sz valÂsÀgot tettek id¢zûjelbe, Àm ugyanakkor
elviccelt¢k az ebbûl a magatartÀsbÂl adÂdÂ komoly konzekvenciÀkat. °s ez az elviccelû
mentalitÀs alighanem n¢mely posztkommunista tekint¢lyelvü rendszernek is meg fog-
ja k´nnyÁteni a dolgÀt.
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A politikai vicchez ha nem is diktatÃrÀk, de legalÀbbis rossz kormÀnyok kellenek. JÂl-
lehet k´rny¢k¡nk´n ma sincs hiÀny ilyenekben, a parlamentarizmus ¢s a sajtÂszabad-
sÀg mÀr ebben a kialakulatlan formÀban is vesz¢lyezteti a vicckultÃrÀt.

TÃl¢li-e a kelet-eurÂpai politikai vicc a àkeleti t´mb´tÊ? Eredeti formÀjÀban aligha.
HiÀnyozni fog belûle az a nekikeseredett szemtelens¢g, amellyel annak idej¢n, koc-
kÀzatot is vÀllalva, kifecsegte az ´r´k Àllamtitkot, a mindenkori uralkodÂ mezÁtelen-
s¢g¢t. A rendszervÀltozÀsok t´bbnyire paradigmavÀltÀsok, Ãj toposzokat teremtenek.
Rem¢lj¡k, hogy a kelet-eurÂpai tÀrsadalmaknak az Ãj f´nt ¢s lent kialakulÀsÀnak fÀj-
dalmas folyamatÀban siker¡l megtalÀlniuk a helyzetnek megfelelû humorukat, m¢g
mielûtt a roppant neh¢zs¢gek k´vetkezt¢ben v¢gleg elmegy a kedv¡k a nevet¢stûl.

Marsall LÀszlÂ

AZ çTVçLTOZçS KíS°RTETE MA

Ma jÂ volna csak mintha-lenni
rigÂcska-begytoll ellebegni
a hÀztetûk f´l¢
egy k¢m¢ny cs¡csk¢n f´nnakadni
csak egy kicsiny¢g ott maradni
s szÀllni kertek fel¢

ember voltomrÂl mit se tudni
tallabill¢zve alÀbukni
s hol bûr, csont ¢s izom
ugrÀl tiktakol mint az Âra
egy v¢n mÀrkusi koporsÂban
¢lû aggodalom

alÀbukni nem ¢rni hozzÀ
az ¢rz¢kszervek f´lfokoznÀk
pih¢cske l¢nyemet
megfognÀnak ¢s nevezn¢nek
s rÂlam szÂlna ¢pp ez az ¢nek
s lenn¢k csak ¢szlelet

az ¢nekben is nyelvi tÀrgy csak
vagy mÀs tÀrgyaknak tÀrgyi tÀrsa
s gomblyukba tüz´tt jel
pihes¢gemet is lerontjÀk
egy àmadÀr index¢nekÊ mondjÀk
bÀr mire sem felel
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lebegjek inkÀbb mintha-l¢tben
k¢kellû ¢gi tintal¢ben
mint prior t¢tova
megszünne vÀgy, gond ¢s kis¢rt¢s
¢s nem felelet ä ha van is k¢rd¢s ä
a àtalÀn sehovaÊ.

SZíNE °S VISSZçJA

KamerÀja fogta filmj¢t
vetÁtette barÀtom,
n¢ztem, a tÃlsÂ K´r´s-gÀt
zÀrta lÀtÂhatÀrom.

N¢ztem, hogyan mozgok-l¢pek
ä ¢ppen engem filmezett ä
labdÀt fejelek ugorva
a partsz¢li lapÀlyon.

A lÀtott ¢n ¢s a n¢zû
nem ugyanaz a kettû,
sovÀny ruganyos az egyik,
a mÀsik àvisszatetszûÊ.

E szÂ is csak homonima,
kettûs jelent¢st pedzû.
Egyik: az ifjÃ SÂlyomszem,
mÀsik: vaksi v¢n edzû.

Ha most az a r¢gi ¢nem
mai magamat lÀtnÀ,
mint fejelû az ût n¢zût
lÀtnÀm vagy kitalÀlnÀm.

Ugyanaz-e m¢g a kettû?
Ki az igaz? Ki hamis?
mutatkozik k¢t valÂs fej,
ez is M. L. meg az is.
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Mert ugyanaz, Àmde m¢gsem
egyik t¡kre a mÀsik?
a v¢nebb ¡l ¢s didereg,
a mÀsik meg nem fÀzik.

Ha egy hÁjÀn hÃsz az egyik,
s tizenkilenc ä egykutya,
amaz inkÀbb skÀlÀs pÀnsÁp,
emez rekedt furulya.

Szavat szÂba ´lten¢nek,
egymÀst jÂcskÀn h¡ly¢zn¢k,
aztÀn mint k¢t parti füzfa,
csak a homokot n¢zn¢k.

Illy¢s GyulÀn¢

A SEMMI K¹ZELíT
1983. februÀr 13.ä1983. Àprilis 15.

   àä halld a sz¢p, r¢gi verset:
te spectem suprema mihi
cum venerit hora ä ÏutolsÂ
ÂrÀm, ha majd tÀvozni hÁ:
szememet tereÀd emelnemÎ
¢s ä te teneam moriens
deficiente manu ä Ït¢ged
fogjon bukÂ kezem.Î Te ments...

 Mert angyali f´l¢nyetekkel,
asszonyok, ti, ti ¢rtitek
kezelni a v¢r¢be mocskult
hûst is Ãgy, mint a kisdedet,
s mert halÀl ¢s szerelem egy Àgy,
s mert v¢gezz¡k bÀrhogy is itt,
lemeztelenÁt a halÀl ¢s
tisztÀtalannÀ aljasÁt,
s mert r¢gtûl fogva te elûtted
a titkom se csak az eny¢m,
segÁts Àt anya-t¡relemmel
elpusztulÀsom sz¢gyen¢n.Ê

(Illy¢s Gyula: MENED°K)
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1983. februÀr 13., vasÀrnap
D¢lelûtt felhÁvom IvÀnt (dr. TopolÀnszky IvÀn, k´rzeti ¢s egyben csalÀdi, àhÀziÊ-or-
vosunk), mert Gyula nagyon fÀradtan ¢bredt, gy´nge. K¢rem, j´jj´n el. Azonnal j´n,
nagyobb bajt nem talÀl, Gyula lÀztalan, pulzusa 72 (ahogy a pacemaker mük´dteti).

°tvÀgytalan. Eb¢d utÀn r´vid hidegrÀzÀs, majd 39æ a lÀz. F´lhÁvom Ãjra IvÀnt; a
szÀm nem felel. AnyÂsÀt k¢rdezem: Az OperÀba mentek el (feles¢ge ott dolgozik) a
Parsifalt megn¢zni. UtÀna valahol ´ssze¡l a tÀrsasÀg, k¢sû ¢jjel ¢rnek csak haza.

F´lhÁvom R¢tsÀgit (a KÃtv´lgyi-kÂrhÀz neves belgyÂgyÀszÀt, professzorÀt) otthon.
Nem tud elj´nni, ¡gyeletes, de f´ldiktÀlja, Gyula milyen gyÂgyszert milyen mennyi-
s¢gben, milyen idûk´zben szedjen, a lÀztÂl f¡ggûen.

F´lhÁvom Wabrosch G¢zÀt a JÀnos-kÂrhÀzban (az urolÂgiÀn vezetû kivÀlÂ fûorvos),
nincs bent. TelefonÀlok a lakÀsÀra, este tÁz utÀn lesz csak otthon, mondjÀk.

F´lhÁvom dr. SzabÂ JÂzsefet, a szint¢n jÂ ismerûs szakorvost a JÀnos-kÂrhÀzban,
majd lakÀsÀn, nem talÀlhatÂ.

VasÀrnap van.
A lÀz emelkedett.
F´lhÁvom MÀrton IstvÀnt, a P¢terfy utcai kÂrhÀz belgyÂgyÀsz fûorvosÀt ä mÀr t´bb-

sz´r vizsgÀlta GyulÀt, Wabrosch ajÀnlatÀra ä: mÀris indul. ValÂszÁnüleg vÁrusos influ-
enza, most jÀrvÀny van, magas lÀzzal, ÀltalÀban n¢hÀny nap alatt rendbe j´n. Anti-
biotikumot Ár fel, s elmondja, hogyan szedje. Ika azonnal elhozza a patikÀbÂl. A ren-
delkez¢s szerint beadom, a lÀz cs´kken, viszonylag nyugodt ¢jszaka.

FebruÀr 14., h¢tfû
Reggel: 37,5. IvÀn j´n, a vizelet tiszta, szÁv, pulzus, v¢rnyomÀs rendben.
IvÀn ¢vek ä ¢vtizedek Âta kezeli GyulÀt. Teljesen megbÁzunk benne, nemcsak szaktu-
dÀsÀban, lelkiismeretess¢g¢ben, hanem abban a barÀti ¢rz¢s¢ben is, amit az orvosi hi-
vatÀsÀn ¢s kezel¢s¢n kÁv¡l ¢s fel¡l, Gyula irÀnt, mint egy idûsebb, megbecs¡lt barÀt
irÀnt ¢rez.

FebruÀr 15., kedd
HÀla isten, Gyula lÀztalan. IvÀn: kontrollvizsgÀlatok rendben. Megnyugszunk. °tvÀ-
gya is jobb. Tr¢fÀlunk, ´r¡l¡nk, abban a rem¢nyben, hogy Gyula n¢hÀny napon bel¡l
meggyÂgyul.

FebruÀr 16., szerda
LÀztalan. De a gyomor tÀjÀn ¢s baloldalt enyhe fÀjdalmat ¢rez. IvÀn: a vizsgÀlatok nem
mutatnak rendelleness¢get. Az antibiotikumot szedi napok Âta, rendszeresen.

Keveset eszik (di¢tÀsan).

FebruÀr 17., cs¡t´rt´k
IvÀn: minden rendben.

FebruÀr 18., p¢ntek
Gyula gyenge, fÀradt, levert, ¢tvÀgytalan.
IvÀn megvizsgÀlja: nincs rosszabbodÀs.
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FebruÀr 19., szombat
Gyula fÀrad¢kony, levert, kedvetlen, nincs javulÀs.

FebruÀr 20., vasÀrnap
Gyula a nagyszobÀban dolgozik a sarokablaknÀl. Valami¢rt f´lÀll, megtÀntorodik, hÀt-
razuhan, a nevemet kiÀltja, egy ugrÀssal ott vagyok, m¢g siker¡l felfognom, feje a kÀr-
pitozott sz¢kre csÃszik, lassan leengedem, pÀrnÀt teszek a feje alÀ.

FebruÀr 21., h¢tfû
IvÀn csak k¢sûn tud j´nni, rengeteg az influenzÀs. A vizeletben genny (nyomokban).
A Pyassant nevü antibiotikumrÂl Àtt¢r¢s a t´bbsz´r kiprÂbÀlt ¢s mindig jÂl hatÂ Geo-
penre.

FebruÀr 22., kedd
Geopen, Gyula Àllapota vÀltozatlan, gyenge, kedvtelen, de m¢g dolgozik (verset Ár).

FebruÀr 23., szerda
Geopen. Mintha javult volna valamit. öszni k¡ld. (Nem megyek, nem merem egyed¡l
hagyni.)

FebruÀr 24., cs¡t´rt´k
Bal oldali der¢kfÀjdalmai kezdûdnek. Geopen. IvÀn: a vizsgÀlatok nem mutatnak
rosszabbodÀst. Gyula m¢g s¢tÀlgat, szokott hely¢n (a k¢t nagy ablak k´zt) ¡ld´g¢l, Ár.

HOGY V°GZEM?

Hogy v¢gzem? Nem tudom. AkÀrhogy:
a bÃcsÃ szavÀt mÀr tudom:
azt rendelem: tÃl¢lj
¢s minden l¢p¢sed legyen Àldott
s bünt is büntudatlan Át¢lj ä

(1983. februÀr 21ä25.)

FebruÀr 25., p¢ntek
A bal oldali der¢kfÀjdalmak erûs´dnek. IvÀn: a vizeletben genny, nyomokban. JÂnak
lÀtnÀ a kÂrhÀzi kivizsgÀlÀst. Ezt Gyula hevesen visszautasÁtja. Nem akar bemenni, sem-
mik¢ppen.

FebruÀr 26., szombat
IvÀn korÀn j´n, vesemedence-gyulladÀsra gyanakszik. A kÂrhÀzi kivizsgÀlÀst hatÀro-
zottan sz¡ks¢gesnek tartja. TelefonÀlok m¢g reggel Wabrosch professzornak (¢ppen
mellette van SzabÂ JÂzsef is). A t¡netekre ä hûemelked¢s ¢s fÀjdalmak ä a kÂrhÀzi
befekv¢st javasolja (Gyula tiltakozik). Wabrosch: ha rosszabbodn¢k az Àllapota, hÁv-
jam, j´nnek. D¢ltÀjban erûs hidegrÀzÀs utÀn Gyula lÀza f´lmegy 39,1, majd 39,4 fokra.
Wabrosch mÀr nincs a kÂrhÀzban, haza csak 8-9 k´r¡l ¢r. HÁvom SzabÂ JÂzsefet, aki
GyulÀt szint¢n r¢gÂta kezeli, igen megbÁzhatÂ, rokonszenves, azonnal elj´n. Megvizs-
gÀlja GyulÀt. Itthon nem kezelhetû, r´gt´n be kell mennie a kÂrhÀzba. ý elûresiet,



elûk¢szÁti a szobÀt ¢s a vizsgÀlatokat. Gyula nagyon nem szÁvesen megy. SzabÂ hatÀro-
zott: felt¢tlen¡l kÂrhÀzi kezel¢s kell. Gyorsan ´sszecsomagolunk. Ika visz be a JÀnos-
kÂrhÀzba, az urolÂgiÀra. Gyula egyenesen a vizsgÀlÂasztalra ker¡l. Elûsz´r r´ntgen,
aztÀn hosszÃ ideig mindenf¢le müszerrel vizsgÀljÀk. àA bal vese lassabban dolgozik.Ê

InfÃziÂt kap sokf¢le gyÂgyszerrel, 4 litert. IvÀnt telefonon ¢rtesÁtj¡k Gyula Àllapo-
tÀrÂl.

FebruÀr 27., vasÀrnap
Egyszem¢lyes szobÀt kap (az asztal helyett nekem is betesznek egy pamlagot). II. eme-
let, 13-as szoba, 13-as Àgy, 13-as Àgynemü.

Reggel Àgya k´r¢ gyülnek az orvosok. Gyula lÀtszÂlag tr¢fÀlkozva mondja, de ko-
molyan ¢rti: àMost bej´ttem ide a kÂrhÀzba, itt vagytok k´r´ttem, de megmondom,
nem fogok meggyÂgyulni. Nem akarok meggyÂgyulni. Csak arra k¢rlek benneteket,
ne hagyjatok nagyon szenvedni.Ê Az orvosok igyekeznek tr¢fÀsan vÀlaszolni, meg-
nyugtatÂan. Ism¢t infÃziÂkat kap, kb. Ãjra 4 liternyit, gyÂgyszerek, fÀjdalomcsillapÁtÂk
¢s tÀplÀlÂ anyagok vannak benne.

Ika otthon fûz, ¢s hoz be ¢telt. SzÀmomra is. °n ugyanis nem akarok a kÂrhÀzban
enni, bÀr f´lajÀnlottÀk, de nem fogadom el. De Gyula csak egy kev¢s z´lds¢glevest,
rizst ¢s csirkehÃst eszik. Hangulata nem rossz, besz¢lget¡nk, tervezget¡nk.

Wabrosch d¢lutÀn m¢g bej´n, kikÁs¢rem. Csak nekem mondja: Gyula vesemeden-
ce-gyulladÀsa sÃlyos, bal ves¢je alig mük´dik, attÂl tart, meg kell operÀlni.

FebruÀr 28., h¢tfû
GyomrÀban is fÀjdalmak kezdûdnek. BelgyÂgyÀszati vizsgÀlatok. Az osztÀly belgyÂ-
gyÀsz fûorvosa, Salamon, Salvus-vizet rendel ¢s sok s¢tÀt.

InfÃziÂk, fÀjdalomcsillapÁtÂkkal.
D¢lutÀn GyulÀval a folyosÂn s¢tÀlunk, nem sokat, mert a fÀjdalmat n´veli a mozgÀs.

MÀrcius 1., kedd
Bal oldali der¢ktÀji fÀjdalmai m¢g tartanak, a gyomorpanasza erûs´dik. Az infÃziÂk
¢s benne az orvossÀgok hatÀsÀra enyh¡l.

Ika eb¢det hoz. Gyula ä egy keveset ä eszik, inkÀbb iszik, levest, tejet.

MÀrcius 2., szerda
Hajnal fel¢ hallom, hogy Gyula l¢legz¢se felgyorsul. LÀz? De el¢g hamar megnyugszik.
K¢rem Wabroscht, tartsanak konzÁliumot a gyomorpanaszokra ¢s a pacemakerre.
Gyula lÀzadni kezd az infÃziÂk ellen.
Du. 3-kor konzÁlium. R¢sztvevûk: SzabÂ ZoltÀn professzor (a pacemakert û tette be)
megvizsgÀlja, ezzel semmi baj; R¢tsÀgi Gy´rgy belgyÂgyÀsz professzor, KÃtv´lgyi-kÂr-
hÀz; Salamon belgyÂgyÀsz fûorvos, JÀnos-kÂrhÀz; Wabrosch G¢za tanÀr, urolÂgus fû-
orvos; SzabÂ JÂzsef fûorvos, urolÂgus szakorvos; KovÀcs JÂzsef osztÀlyos orvos, uro-
lÂgus szakorvos, ûk mind a JÀnos-kÂrhÀzban dolgoznak. Gyula megism¢tli elûtt¡k,
amit vasÀrnap mondott: Eljutott a v¢ghez, nem f¢l a halÀltÂl, de k¢ri, ne engedj¢k
sokat szenvedni. (A tanÀcskozÀson term¢szetesen nincs ott.) SzilÀrd ¢telt nem kÁvÀn;
az orvosok szerint nem kell erûltetni; az infÃziÂban van tÀplÀlÂ anyag is, orvossÀg is,
fÀjdalomcsillapÁtÂ is.

A konzÁlium ä elûttem ä sÃlyos, de gyÂgyÁthatÂ betegs¢get ÀllapÁt meg.
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(A felsorolt orvosok csaknem mindegyike ¢vek ä van k´zt¡k, aki ¢vtizedek ä Âta
ismerûs. Noszkay Aur¢lt a kitünû szÁvspecialista, Haynal Imre professzor tanÀcsÀra
1952-ben kerest¡k f´l elûsz´r, s mindv¢gig egyik fontos kezelûorvosa maradt. Ezeket
a k¡l´nf¢le betegs¢geit, kÂrhÀzi befekv¢seit, fÀjdalmait Illy¢s Gyula a NAPLñJEGYZE-
TEK-ben is leÁrta. Az utolsÂ ä 1979ä1983 k´zti ä ¢vek naplÂi azonban k´tetben m¢g
nem ker¡ltek nyilvÀnossÀgra. Megjelen¢s¡k vilÀgosabbÀ ¢s ¢rthetûbb¢ fogja tenni
Illy¢s Gyula ¢let¢nek utolsÂ hat het¢t.)

MÀrcius 3., cs¡t´rt´k
A bal oldali vese- ¢s gyomorfÀjdalom m¢g tart.
Ika hoz neki is, nekem is ¢telt. Vigasztalja apjÀt: neki is volt vesemedence-gyulladÀsa
ä az elsû terhess¢g¢vel egy idûben ä, emiatt nem kaphatott erûs fÀjdalomcsillapÁtÂt,
fÀjt, de meggyÂgyult.

GyulÀnak, hogy cs´kkenteni lehessen az infÃziÂ mennyis¢g¢t, sok folyad¢kot kell innia.
A mai nap ¢tele-itala:

2 dl tej
2 dl tejeskÀv¢ (vilÀgos)
2 dl tejeskÀv¢ (vilÀgos)
2 dl leves
2 dl teÀs tej
2 dl tejeskÀv¢ (vilÀgos)

K¢rem, hogy csinÀljanak gyomorvizsgÀlatot, mert az a fÀjdalom erûs´dik. Wab-
rosch: egyszerre nem lehet kettût; elûbb a vesemüt¢t vesz¢ly¢t kell elker¡lni, a ves¢t
rendbe hozni, aztÀn ker¡lhet sor a gyomorra.

A fÀjdalmakat Gyula fegyelmezetten viseli. Az orvossÀgokat beveszi. A vizsgÀlatokat
eltüri.

(Ez a kÂrhÀzi naplÂvezet¢s Ãgy kezdûd´tt, hogy az orvosok k¢rt¢k: tartsam nyilvÀn,
jegyezzem f´l, naponta mennyi folyad¢kot fogyaszt, mert ehhez alkalmazkodik bizo-
nyos fokig a sz¡ks¢ges folyad¢kmennyis¢g infÃziÂban, s ä talÀn ä r¢szben a v¢radÀst
is befolyÀsolhatja. AzutÀn a bevett gyÂgyszerek nev¢vel bûvÁtettem az anyagot, a fÀj-
dalomcsillapÁtÂkkal, csitÁtÂkkal-nyugtatÂkkal, an¢lk¡l, hogy n¢v szerint csoportosÁtva
megjel´ljem hatÀsukat. Most Ãgy ¢rzem, f´l´sleges minden alkalommal felsorolni,
el¢g csak ́ sszefoglalÂan: àa megszokott vagy a szokÀsos gyÂgyszerekÊ. A tÀplÀlkozÀsra
vonatkozÂ adatokat nem hagyom el. V¢g¡l a naplÂ r´viden bÀr, de kikerekedett Illy¢s
Gyula viselked¢s¢re, szavaira, besz¢lget¢s¡nkre, eg¢sz ÀllapotÀra is.)

MÀrcius 4., p¢ntek
Lassan kialakultak a napi tennivalÂk: 1/2 6-kor kelek, rendbe hozom magam ¢s az
Àgyat. Kimegyek a folyosÂra, a konyhÀba, elk¢szÁtem a reggelit (a hivatalos reggelit
csak 9-10 Âra k´r¡l hozzÀk), Gyula korai reggelihez szokott. BekÁs¢rem ût a szobÀhoz
tartozÂ zuhanyozÂba ¢s vissza, utÀna csûr´s cs¢sz¢bûl adom a reggelit.

A mai napi adagja:
2 dl vÁz
3 dl tejeskÀv¢
2 dl teÀs tej
3 dl leves

1/2 dl tejbedara
1 dl tej



Napk´zben t´bbsz´r elszunnyad.
Amikor ¢bren van, besz¢lget¡nk, mellette ¡l´k (sz¢ken), egymÀsnak d´ntj¡k a vÀl-

lunkat. Szereti, ha fogom a kez¢t, ´sszekulcsoljuk az ujjainkat.
A vesemedence-gyulladÀs javulni kezd, a gyomorfÀjdalom fokozÂdik.

MÀrcius 5., szombat
D¢lelûtt:

1 dl tej
 2 dl vÁz (Salvus)

3 dl tejeskÀv¢
2 dl vÁz (Salvus)

1 1/2 dl teÀs tej
Ezek mellett m¢g infÃziÂkat is adnak. öjra lÀzad ellene. Ilyenkor mindig v¢gig fi-

gyelem, nem csÃszik-e ki a tü; gyakran fogom a karjÀt, amikor k´zben elalszik.
Megk¢rdeztem az orvosokat, nem lehetne-e az infÃziÂkat a nyakhajlatban vagy a

k´ny´khajlatban elhelyezett àkan¡lÊ-be adni. Nem kellene a v¢nÀt keresni, szurkÀlni.
Nem, mondtÀk, az mÀr maga is egy kis müt¢t. Nem mertem erûltetni, nem ¢rtek
hozzÀ.

D¢lutÀni fogyasztÀsa:
2 dl Salvus-vÁz

1 1/2 dl Salvus-vÁz
1 1/2 dl teÀs tej

2 dl teÀs tej
2 dl Salvus

Az infÃziÂkban vitaminok, fÀjdalomcsillapÁtÂk.
Gyula ¢tkez¢se aszerint mÂdosul, hogy ¢ppen mire van ¢tvÀgya. Reggel telefonon

megbesz¢lj¡k IkÀval, ¢s û naponta hozza szÀmunkra az ¢telt-italt. Gyula azonban most
semmi szilÀrd ¢telt nem kÁvÀn.

MÀrcius 6., vasÀrnap
Az ¢jszakÀk ÀltalÀban nyugodtak. Kap altatÂt.
A mai à¢tkez¢sÊ-e:

2 dl Salvus-vÁz
2 1/2 dl tejeskÀv¢

3 dl tejeskÀv¢
2 dl Salvus-vÁz
3 dl tejeskÀv¢

A folyad¢kokban kev¢s a vÀltozatossÀg, de az orvosi rendelkez¢s ¢s az û ä Gyula ä
vÀlasztÀsa alapjÀn fogyasztja.

Kora d¢lelûtt lÀtogatÂban IvÀn. Vele a megszokott kellemes ä m¢g enyhe humorral
is Àtszûtt ä hang ¢s tÀrsalgÀs. Vagy Gyula csak fegyelmezi magÀt?

A mai vasÀrnap neh¢z volt, sok fÀjdalommal. K¢tÂrÀnk¢nt k¢rt ¢s kapott csillapÁ-
tÂkat.

K¢sû d¢lutÀn hÀnyt: majdnem fekete, sürü v¢rt. Megijedek. HÀzassÀgunk elûtt ¢s
az elej¢n volt sÃlyosan v¢rzû gyomorfek¢lye. MÀrton IstvÀn belgyÂgyÀszt hÁvjÀk, a P¢-
terfy SÀndor utcai kÂrhÀz belgyÂgyÀsz fûorvosÀt. MÀr ismerj¡k. Kitünû szakorvos,
megbÁzhatÂ, lelkiismeretes. Azonnal j´n. °szreveszem: a sok v¢r lÀttÀn ä egy¡tt-
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¢rz¢sbûl ä mintha û is megd´bbenne, nehezen titkolja. A vesemedence-gyulladÀs mel-
lett gyomorfek¢ly fejlûd´tt ki. V¢rzû, de gyÂgyÁthatÂ. Tagametet rendel. °s ajÀnlja a
gyomorvizsgÀlatot.

MÀrcius 7., h¢tfû
GyomorvizsgÀlaton a IV. belosztÀlyon, Szlamka tanÀrnÀl. Egy v¢kony gumics´vecsk¢t
kell lenyelni, a v¢g¢n egy pici kis lÀmpa. àGyomort¡kr´z¢sÊ.

àñriÀs fek¢lyÊ. A r´ntgen nem mutatta ki, az 1980-as, az 1982-es f´lv¢tel sem. Mert
hirtelen keletkezett a lÀzas, gyulladÀsos Àllapot ¢s legyeng¡lt szervezet k´vetkezt¢ben,
mondjÀk az orvosok.

Gyula a vizsgÀlatot nagyon hûsiesen türte.
Siker¡lt n¢gyszemk´zt besz¢lnem a tanÀrral: gyÂgyÁthatÂnak lÀtszik. Nem siker¡lt

ugyan a sz´vettani vizsgÀlat szÀmÀra anyagot kiemelni, de az ÂriÀs fek¢ly nem jelent
rosszindulatÃ bajt.

Reggel 2 dl tea
d¢lben 1/2 dl leves
egy¢b semmi.

InfÃziÂk.
Kiv¢ve a vizsgÀlat idej¢t, eg¢sz nap v¢gig aludt, nem evett, nem besz¢lt.

MÀrcius 8., kedd
2 dl vÁz (egy kis borral ÁzesÁtve)
3 dl tejbedara
1 dl tejbedara
2 dl leves
2 dl tej
5 dl boros vÁz

Histodil- (a magyar Tagamet) kÃra kezdûdik. °tkez¢s k´zben naponta 3x1 tabletta,
elalvÀs elûtt 2. JÂformÀn eg¢sz nap aludt, fÀjdalmat nem jelzett. D¢lutÀn Ãjabb kon-
zÁlium volt: Wabrosch, R¢tsÀgi, Salamon, SzabÂ JÂzsef, KovÀcs JÂzsef. A vesemeden-
ce-gyulladÀs javult, a müt¢t elker¡lhetûnek lÀtszik; de a gyomormüt¢tet nem lehet
kockÀztatni, amÁg a mÀsik ä a vese- ä operÀciÂ bizonyosan nem lesz sz¡ks¢ges.

MÀrcius 9., szerda
Nyugodt ¢jszaka.

2 dl mÀlnasz´rp
2 dl kamillatea

2 1/2 dl teÀs tej
1 dl tea
2 dl leves
2 dl teÀs tej
1 dl madÀrtej

Reggel egy zacskÂ v¢rt adtak infÃziÂban, d¢lutÀn hÀrom zacskÂ v¢rt, este fÀjdalom-
csillapÁtÂ injekciÂt.

öjra k¢rdezem: a sok infÃziÂt ¢s injekciÂt nem lehetne-e egy kis kan¡l´n Àt beadni
a nyakhajlatnÀl vagy a k´ny´khajlatban? àNem, az mÀr maga is egy kis müt¢t.Ê Re-
m¢lik, nem lesz sz¡ks¢g rÀ.
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MÀrcius 10., cs¡t´rt´k
A mai ¢tel-italadag:

2 dl kamillatea
2 dl mÀlnasz´rp

1 1/2 dl boros vÁz
1 1/2 dl tejbedara

FÀjdalomcsillapÁtÂ injekciÂk.
M¢g reggel 1 liter infÃziÂ fÀjdalomcsitÁtÂkkal.

1 dl leves
1/2 dl spenÂt
1/2 dl madÀrtej

4 adag v¢r infÃziÂban.
A gyomorfÀjdalom erûs´dik, Ãjabb csitÁtÂk.
Az orvosi lÀtogatÀsokra mindig van tr¢fÀs szava; erûsen tartja magÀt.
°n sokat olvasok, mellette.
Neki is f´l-f´lolvasok, de a fÀjdalomcsillapÁtÂk kÀbulatÀban el-elalszik k´zben.
IkÀt meg-megk¢rdezi ä tr¢fÀsan ä, amivel otthon a vend¢geket szokta fogadni: àMi

hÁr a vilÀgban?Ê

MÀrcius 11., p¢ntek
2 dl kamillatea
1 dl tej

n¢hÀny falat (kockacukor nagysÀgÃ vajas-lekvÀros keny¢r)
1 dl tej
4 falat vajas-lekvÀros keny¢r

1/2 dl tej
1 1/2 dl tejbedara

1 liter infÃziÂ
Ika d¢lutÀn mindennap hozza az ¢teleket mindkettûnknek, de nagyr¢szt vissza is viszi.
IkÀval elbesz¢lget, ¢rdeklik az unokÀk. Ma volt az elsû nap, hogy nem reagÀl, nem
n¢z IkÀra, f¢lalvÀsban van a sok csillapÁtÂtÂl: azt kapott (mert k¢rt) reggel 7-kor, de.
10-kor, du. 1/2 1-kor, 4-kor.

DepressziÂs, à¢letuntÊ? Minek ´r¡lne, ha csak egy kicsit is? TelefonÀlok a Bethlen
GÀbor-alapÁtvÀny ¡gy¢ben F¡r Lajosnak, majd MÀrton JÀnosnak. S¡rgetem; ennek,
ha siker¡lne, talÀn m¢g tudna ´r¡lni Gyula. Ennek az alapÁtvÀnynak a dÁjait Àllam-
polgÀrsÀgÀra valÂ tekintet n¢lk¡l megkaphatnÀ minden magyar (tehÀt a hatÀron kÁ-
v¡liek is!), sût nem magyar is, aki a magyar ¡gyet valamilyen ter¡leten m¢ltÂn k¢p-
viseli.

K´telezetts¢gvÀllalÀs k´z¢rdekü c¢lra
(R¢szlet)

Bethlen GÀbor sz¡let¢s¢nek n¢gyszÀzadik ¢vfordulÂjÀt 1980-ban ¡nnepelt¡k. Ez az
alkalom tudatosÁtotta ism¢t p¢ldÀjÀnak idûszerüs¢g¢t. Bethlen GÀbor ä mint ismeretes
ä a hÀrom r¢szre szakadt MagyarorszÀg ¢rdekeinek erûs vÀrÀvÀ ¢pÁtette Erd¢lyt. Fe-
jedelems¢ge ä nagy veszedelmek k´zepette ä a benne ¢lû n¢pek: vallÀsok, nemzetis¢-
gek k´z´s otthonak¢nt v¢delmezhette a nemzeti f¡ggetlens¢g ¡gy¢t. A realitÀsokban
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rejlû magasabb lehetûs¢gek fel¢ vitte nemzet¢t. A tehets¢g, hüs¢g ¢s szÁvÂssÀg, mely-
lyel magasrendü c¢ljai¢rt k¡zdeni tudott, ma is hat¢kony p¢lda lehet mindazok szÀ-
mÀra, akik a k´z´ss¢gi ¢rdekü alkotÂmunkÀt tekintik hivatÀsuknak.

AlapÁtvÀnyunkkal ä a munkÀt m¢rt¢kk¢ avatÂ szocialista müvelûd¢spolitika c¢ljai-
val ´sszhangban ä az ilyen term¢szetü vÀllalkozÀsokat szeretn¢nk tÀmogatni ¢s ´sz-
t´n´zni. K¡l´n´s tekintettel azokra a vÀllalkozÀsokra ä hatÀrainkon bel¡l ¢s azokon
tÃl ä, melyek a magyar n¢p t´rt¢nelme sorÀn felhalmozott ¢rt¢keit tudatosÁtjÀk, hite-
lesen ¢rtelmezik, ûrzik ¢s gyarapÁtjÀk. S tekintettel mindazokra a vÀllalkozÀsokra is,
melyek e t¢rs¢g n¢peinek megb¢k¢l¢s¢t elûsegÁthetik.

A leveleket is naponta behozza Ika. Eleinte megbesz¢ltem GyulÀval, melyikre vÀ-
laszoljak. Ezeket, sût a folyÂiratokat is egyre kev¢sb¢ kÁvÀnja lÀtni, egyre kev¢sb¢ ¢r-
deklik az emberek, az ¡gyeik, az ¢let.

(Magam is szinte naponta t´bb gyÂgyszert szedek be: idegnyugtatÂt fûleg. Valeri-
ÀnÀt, Andaxint, 6-8-at mÀr. Hogy tudjak derüsen besz¢lni, mosolyogni, hogy ne lÀssa
aggÂdÀsomat.)

K´nnyü vigasszal, ¡res, elcs¢pelt szavakkal nem lehet GyulÀt megnyugtatni. Mert
nem tudott annyira hinni soha a dics¢retnek, a àhÂdolatÊ-nak, mint amennyire fÀjt
neki a gyül´let, a gÃny, a rosszakarat ä m¢g a f¢lre¢rt¢s is.

Az ¢tkez¢sek idû- ¢s sorrendje aszerint vÀltozik, hogy mennyi infÃziÂt ¢s v¢rv¢telt
kell beiktatni a megszokott reggeli-eb¢d-vacsoraidûpontok k´z¢.

MÀrcius 12., szombat
2 dl kamillatea
1 dl tejbedara
3 dl teÀs tej

9 Ârakor fÀjdalomcsillapÁtÂ, v¢nÀba
1/2 11 Ârakor fÀjdalomcsillapÁtÂ, izomba

1/2 liter infÃziÂ
àNem akarok meggyÂgyulni, meg akarok halniÊ, àne gy´t´rjetekÊ, àne engedjetek
¢lniÊ, à´nzûk vagytok, kegyetlenekÊ ä mondja az orvosoknak.

Eb¢dje: csirkeleves
passzÁrozott sÀrgar¢pa
n¢hÀny kockacukor nagysÀgÃ tortadarabka

öjra erûs fÀjdalmak. KovÀcs JÂzsef azonnal j´n, int¢zkedik, û m¢g mindig megta-
lÀlja azt a v¢nÀt, amibe legk´nnyebben beadja a fÀjdalomcsillapÁtÂt. 5 Âra tÀjban Ãjra
erûs´dnek a fÀjdalmak. Az orvosok mÀr elmentek, az ¡gyeletes orvost ÀthÁvtÀk a g¢-
g¢szetre konzÁliumra. Ez azt jelenti, hogy az eg¢sz osztÀlyon nincs egyetlen orvos sem?
Mikor j´n vissza? Az egyik nûv¢r, B. van ¢pp a nûv¢rszobÀban: àVÀrjon a beteg, majd
visszaj´n az orvos. Nem lehet sÃlyos a baj.Ê Majdnem k¢ts¢gbeesetten mondom: ä De
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sÃlyos, nagyon sÃlyos, nagyon nagy fÀjdalmai vannak. A mÀsik k¢t nûv¢r ¢ppen k¢t
kezdû fiatal. Nagyon kedvesek, de nincs m¢g el¢g gyakorlatuk. Nem hÁvhatunk vala-
honnan orvost vagy legalÀbb gyakorlott nûv¢rt, aki beadhatja a fÀjdalomcsitÁtÂt? àNû-
v¢r csak az orvos enged¢ly¢velÊ ä mondjÀk. àAkkor hÁvok mÀs osztÀlyrÂl orvost.Ê Fel-
hÁvom a III. belosztÀlyt, Vass çgi fûorvost keresem vagy B¡ki osztÀlyorvost. Nincsenek
mÀr bent. A kagylÂt egy mÀsik orvos veszi Àt. Elmondom, orvosi enged¢ly kellene fÀj-
dalomcsillapÁtÂk beadÀsÀra. çtj´n, de maga el¢ k¢ri az eg¢sz kÂranyagot, s a folyosÂn
terÁtgeti sz¢t ¢s kezdi olvasgatni. Ismeri pedig jÂl GyulÀt, a bajait, tavalyelûtt ä 1980-
ban ä hetekig fek¡dt az osztÀlyÀn, a pacemakert is akkor tette be neki SzabÂ ZoltÀn
professzor. àMeg kell ismerni a bajt, hogy enged¢lyezhessem az injekciÂtÊ ä mondja,
holott a beteglapon egy perc alatt lÀthatnÀ, hogy milyen gyÂgyszereket kapott, t´bb-
sz´r is naponta.

K´zben Gyula fÀjdalma nû. MÀr majdnem kiabÀlok, hogy azonnal orvost kerÁtse-
nek. V¢g¡l visszahÁvjÀk az ¡gyeletest, aki v¢gre beadja ä Gyula hosszÃ szenved¢se utÀn
ä a csillapÁtÂt.

A tovÀbbi tÀplÀl¢k:
1/2 liter teÀs tej
1 dl tejbedara

A nûv¢r ä mikor megtudja, hogy Illy¢s Gyula a beteg ä j´n, ezerszer bocsÀnatot
k¢r, a kedvenc ÁrÂja.

(Nekem akkor m¢g fogalmam sem volt a kÂrhÀzi orvos-nûv¢r hierarchiÀrÂl: kit sza-
bad hÁvni, kit nem, ha baj van. Nekem a beteg ¢s az orvos viszonya az volt: a beteg
szenved, ¢s az orvos azt a csodÀt tudja megtenni, hogy elmulasztja vagy legalÀbbis eny-
hÁti a fÀjdalmat, a betegs¢get, a depressziÂt.)

MÀrcius 13., vasÀrnap
2 dl kamillatea
1 dl tejbedara
2 dl teÀs tej
2 dl hÁg krumplip¡r¢
2 dl teÀs tej

1/2 dl mÀlnasz´rp
1 dl tejbedara

egy kev¢s sajt egy falat keny¢ren
1 1/2 dl tea

Az esti fÀjdalomcsillapÁtÂk (Demalgon, Nospa, Algopyrin) utÀn v¢gigaludta az ¢jsza-
kÀt. Reggel nagyon gyenge volt, de a f¡rdûszobai zuhanyozÂba az¢rt siker¡lt kikÁ-
s¢rnem.

D¢lutÀn s¢ta a folyosÂn, az egyik oldalon KovÀcs JÂzsef doktorba, a mÀsikon bel¢m
karolva.

IvÀn j´n megint lÀtogatÂba. Gyula f´lder¡lten fogadja, mint mindig, noha egyre
kev¢sb¢ kÁvÀnja barÀtai lÀtogatÀsÀt is.

Gyula nagyon fÀjdalomtürû volt. Fegyelmezetten viselte a testi szenved¢st. Egyetlen
betegs¢gtûl àf¢ltÊ ä igen, f¢lt ä, ez a rÀk volt. °desanyja is, ¢desapja is rÀkban halt meg.
°desapja gyomorrÀkban, hosszan, sokat szenvedve. T´bbsz´r is emlÁtette Gyula, ha
kider¡lne rÂla, hogy ez a baja van, azonnal ´ngyilkos lenne. Ez a betegs¢g ´lte meg
legjobb barÀtai k´z¡l Babits MihÀlyt, KosztolÀnyi Dezsût, SzabÂ Lûrincet, SÀrk´zi
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MÀrtÀt. Ez¢rt titkoltuk elûtte m¢g a nev¢t is a gyÂgyszernek, ¢s nevezt¡k egyszerüen
àb¢csi orvossÀgÊ-nak. NÀlunk nem volt kaphatÂ. B¢csben ¢lû barÀtaink (Sz¢pfalusi Ist-
vÀn¢k) k¡ldt¢k. ýk sem tudtÀk, kinek a kezel¢s¢re.

Abban az idûben, amikor Gyula sz¡lei ilyen fÀjdalmasan meghaltak, m¢g alig volt
ez  ellen  a  f¢lelmetes  baj  ellen  a  müt¢ten  kÁv¡l  gyÂgyszer.  De  a  hetvenes-nyolc-
va- nas ¢vekben ä az ¢let meghosszabbÁtÀsÀra ä mÀr t´bbf¢le orvossÀggal is kÁs¢rletez-
tek ellene.

Gyula eg¢szs¢g¢t szinte eg¢sz ¢let¢n Àt kÁs¢rû ä nagyr¢szt àlelki alaponÊ keletkezett
ä gyomorfek¢ly vesz¢lyeztette.

1952-ben azonban Noszkay professzor a vizsgÀlatokbÂl, Gyula bizonyos t¡neteibûl
m¢g nem k´vetkeztethetett rÀkra. Ezek a t¡netek n¢hÀny hÂnapos kezel¢s utÀn el-
mÃltak, s k¢t ¢vtizeden Àt ilyenfajta panasza nem jelentkezett. Vagy csak eltitkolta?
Hetven¢ves kora elûtt egy Ãgynevezett teljes orvosi kivizsgÀlÀson ment Àt. Ez semmi
komoly vesz¢lyt nem mutatott ki. Hetven¢ves korÀban hirtelen, hevesen tÀmadta meg
a baj, hogy a müt¢tet mÀr nem ajÀnlottÀk az orvosok. K¡l´nf¢le gyÂgyszerekkel (eze-
ket hozattuk B¢csbûl) Ãjabb ¢vtizeden Àt siker¡lt GyulÀt ¢letben ä ¢s munkak¢pess¢g-
ben ä megtartani.

A k¢t àb¢csi orvossÀgÊ: a Tace, k¢sûbb az erûsebb hatÀsÃ Extracyt volt.

MÀrcius 14., h¢tfû
2  dl kamillatea

egy falat sajt, keny¢r
2 dl tea, egy keksz
2 dl k´m¢nymagos leves (û kÁvÀnja)

1/2 dl madÀrtej
1/2 dl madÀrtej

1 1/2 dl boros vÁz
2 dl tejbedara

1/2 4-kor Eckhardt SÀndor j´tt (titokban, hogy Gyula ne fogjon gyanÃt, mi¢rt kell hÁv-
ni hozzÀ az orszÀg legismertebb onkolÂgusÀt?). A vizsgÀlatok nem mutatnak rossz-
indulatÃ daganatra, mondta. A gyomort¡kr´z¢sbûl sajnos nem lehet megÀllapÁtani
az ÂriÀs fek¢lyen kÁv¡l mÀst. Az, hogy lefogyott, lehet a gyenge tÀplÀlkozÀs k´vetkez-
m¢nye.

Gyula napjÀban t´bbsz´r is el-elszunnyad, vagy nyugodtan fekszik, nagyon keveset
besz¢l. Mellette ¡l´k, ´sszekulcsoljuk a kez¡nket. ä Ilyenkor vajon mi foglalkoztatja?
Egyn¢hÀny szava ä mondata ä elÀrulja, hogy a àmÃltÊ. A sok gyanÃ, rÀgalom, vÀd ¢s
tÀmadÀs, ami ¢lete hosszÀn ¢rte. Sok ä olykor egymÀssal ellent¢tes meggyûzûd¢sen
ÀllÂk r¢sz¢rûl egy idûben is. A testi fÀjdalmat Gyula hûsiesen viselte, de a lelki szen-
ved¢sre szinte tÃlzottan is ¢rz¢keny volt. Ez s¡llyesztette ût a depressziÂ m¢lys¢geibe.
MÀr a PUSZTçK N°P°-t is hÀnyan elmarasztaltÀk. çln¢ven is. Nem tudta feledni azt,
amelyik àIllyepusztaiÊ-k¢nt gÃnyolta ki. °vek mÃlva der¡lt ki, hogy a francia Àln¢v
(Gerson du Malheureux) kit rejt. 1941-tûl kezdve ¢s fûleg 1944-ben valÂsÀggal zuho-
gott rÀ a tÀmadÀs a BABITS EML°KK¹NYV, majd a Magyar Csillag szerkeszt¢s¢¢rt, mert
nem tartotta be, àszabotÀltaÊ a zsidÂt´rv¢nyt. ºld´z´tt lett maga is; sajÀt hazÀjÀban
hontalan. A '45-´s àrendszervÀltÀsÊ utÀn pedig hamarosan àbelsû emigrÀnsÊ, àhazai
disszidensÊ.
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MÀrcius 15., kedd
°tkez¢se, gyÂgyszerei kora reggel szokÀs szerint:

2 dl kamillatea
2 dl tejbedara

k¢sûbb: 1 liter infÃziÂ
4 zacskÂ v¢r

(Amikor v¢rt kap, utÀna 2 Âra hosszat nem szabad enni, inni, f´lkelni.)
D¢lben R¢tsÀgi Gy´rgy. VÀllalja Gyula teljes belgyÂgyÀszati kezel¢s¢t. F´lajÀnlja,

Àtviszi a KÃtv´lgyi-kÂrhÀzba, f¡rdûszobÀs k¡l´nszobÀba, ¢n is vele lehetek, ÀllandÂan.
Az orvosi d´nt¢s v¢g¡l az, hogy egyelûre ne mozgassÀk. GyÂgyszereket rendel. °ppen
meg¢rkezett a Charaire-¢k k¡ldte francia Tagamet, elûÁrja, mennyit szedjen belûle. K¢t
h¢t alatt megjavul ä meggyÂgyulhat ä ettûl az ÂriÀs fek¢ly. Egyelûre az eddigi di¢tÀs
¢tkez¢st javasolja, ¢s kev¢s mozgÀst. ý optimista, a vizsgÀlatok nem mutatnak olyan
bajt, ami nem j´hetne rendbe.

MÀrcius 16., szerda
A mai nap tÀplÀl¢ka ¢s gyÂgyszerei:

2 dl kamillatea
2 1/2 dl tejbedara

5 dl tejes tea, keksz
5 dl infÃziÂ (Nospa-Algopyrin-Demalgon-Steralgin, nagyon erûs, hirtelen fÀjdalomra)

2 dl spenÂt
1 lÀgy tojÀs
1 dl tej

SzomorÃ, cs´ndes, csak az orvosi lÀtogatÀsokra ¢l¢nk¡l f´l, hogy valami humoros
ä sût szarkasztikus ä mondÀssal fogadja ûket: àJ´nnek a prib¢kekÊ, àItt vannak a hÂ-
h¢raimÊ. Egyre lemondÂbb, egyre t´bbsz´r mondja: àNem akarok ¢lni.Ê ä HiÀba a
vigasztalÀs, hogy milyen nagy sz¡ks¢g¡k van rÀ a hatÀron kÁv¡li magyaroknak. àNem
tudtam semmit el¢rni.Ê Az eg¢sz magyarsÀg szÀmÀra milyen fontos. àLefel¢ megy minden,
nem tudok segÁteni.Ê °s az irodalom: Csak legyint. öjra prÂbÀln¢k valami ´r´met sze-
rezni neki. LegalÀbb a Bethlen-alapÁtvÀny ha siker¡lne, talÀn f´lder¡lne egy kicsit.
Telefonon besz¢lek ism¢t MÀrton JÀnossal (a kuratÂrium fûembere lenne), K´peczi
B¢lÀval, a müvelûd¢s¡gyi miniszterrel. De nem t´rt¢nik semmi. Gyula pedig Ãjra csak
legyint. Nem bÁzik a jelenben, a j´vûben sem.

MÀrcius 17., cs¡t´rt´k
2 dl kamillatea

2 1/2 dl tejbedara
3 dl tejes tea

fÀjdalomcsitÁtÂ injekciÂ 10 Ârakor
2 zacskÂ v¢r
2 dl leves

1/2 dl spenÂt
1/2 lÀgy tojÀs

2 1/2 dl almakompÂt, 1 keksz
fÀjdalomcsillapÁtÂ injekciÂ 1/2 6-kor

1/2 dl tejbedara
Egy r´vid ideig ¡ld´g¢l az Àgy sz¢l¢n, s¢tÀlni nem kÁvÀn.



MÀrcius 18., p¢ntek
Zuhanyozik a f¡rdûszobÀban, kikÁs¢rem, visszavezetem.

2 dl kamillatea
1 1/2 dl tejbedara
2 1/2 dl tejes tea, keksz
1 1/2 dl Salvus-vÁz

1/4 dl sÀrgar¢pap¡r¢
1 lÀgy tojÀs
3 dl mÀlnasz´rp (hÀzi, Ãgy, mint az elûbbiek)

keksz
1 1/2 dl boros vÁz, piskÂta

fÀjdalomcsillapÁtÂ (Nospa, Demalgon, Papaverin, Algopyrin, Steralgin) 1/2 5-kor
Ãjabb csitÁtÂ (Nospa, Demalgon, Algopyrin) 1/2 6-kor

2 dl tejes tea
1 dl tejes tea

Megbesz¢l¢s R¢tsÀgi professzorral: hat¢konyabb fÀjdalomcsillapÁtÂt (kÀbÁtÂt) nem
adhatnak, mert rem¢ny van javulÀsra, gyÂgyulÀsra, s ha elkezdik az erûs kÀbÁtÂkat,
abbÂl mÀr nem lehet visszahozni.

Az ¢tkez¢s tovÀbbra is Gyula kÁvÀnsÀga szerint, Ázl¢se szerint. Fontos a sok folyad¢k.

MÀrcius 19., szombat
2 dl kamillatea
1 dl tejbedara

fÀjdalomcsillapÁtÂ injekciÂ (Nospa, Demalgon, Algopyrin) 1/2 9-kor
3 dl tejes tea, piskÂta
2 dl k´m¢nyleves

egy nagyon kev¢s borjÃhÃs, rizs
almakompÂt

fÀjdalomcsillapÁtÂ injekciÂ, mint f´ntebb, 1/2 2-kor
2 dl teÀs tej

1/2 3-kor Ãjabb hÀrmas fÀjdalomcsitÁtÂ injekciÂ
1 1/2 dl tejbedara

N¢gy Ârakor Ãjra heves fÀjdalmat ¢rez. Orvos megint nincs az osztÀlyon (mÀr negye-
dik alkalommal!). çtment konzÁliumra egy mÀsik osztÀlyra. Szinte rendszeresen d¢l-
utÀn 4 ¢s este 9 k´zt a kezdû, fiatal ¡gyeletes orvost ÀthÁvjÀk mÀsik osztÀlyra, sût osz-
tÀlyokra. Ez term¢szetes ¢s ¢rthetû. Lehet, hogy egy idûben t´bb beteg ig¢nyli az or-
vost? °s mire elûker¡l, r´videbb vagy hosszabb idû mÃlva, a beteg fÀjdalma mÀr olyan
erûs, hogy nem el¢g a megszokott adag csillapÁtÂ. RÀadÀsul ki kell vÀrni, amÁg a csitÁtÂ
hat. InjekciÂnÀl is majdnem f¢lÂra, n¢ha t´bb. GyulÀnÀl tablettÀval mÀr nem is prÂ-
bÀlkoznak. V¢gre j´n az orvos, s beadja az injekciÂt. Gyakorlott nûv¢r talÀn ugyanazt
megtehetn¢ (?), de orvosi enged¢ly n¢lk¡l nem lehet, mondjÀk. Mi¢rt nem adhat elûre
enged¢lyt az ¡gyeletes a nûv¢rnek, mielûtt elmegy? N¢gykor ÀltalÀban a jÂl k¢pzett,
gyakorlott orvosok helyett kezdûk veszik Àt az ¡gyeletet, gyakorlatlanok. M¢g akkor
is, ha kezel¢s¡k gondos, lelkiismeretes, megbÁzhatÂ.

1 1/2 dl tejbedara
1 1/2 dl mÀlnasz´rp

Ãjra fÀjdalomcsitÁtÂ 6 Ârakor
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MÀrcius 20., vasÀrnap
2 1/2 dl kamillatea
2 1/2 dl k´m¢nyleves, pirÁtott kiflidarabkÀk

2 dl teÀs tej
2 dl krumplikr¢m

1/2 lÀgy tojÀs
1 1/2 dl almakompÂt
2 1/2 dl tejes tea

Reggelente, ha szÁvesen veszi, ¢n borotvÀlom, villanyborotvÀval. (Eddig ä az ostrom
Âta ä csak a hajÀt nyÁrtam le ¢n.)

MÀrcius 21., h¢tfû
Hajnalban gyomorv¢rz¢se van, kihÀnyja. R¢tsÀginak telefon, 1 Âra tÀjban j´n.

2 dl kamillatea
2 dl tejbedara
2 zacskÂ v¢r

Puszta SÀndor papk´ltû meghalt, operÀciÂja utÀn n¢hÀny napra. ý fek¡dt Gyula
elûtt ebben a szobÀban, ebben az Àgyban.

3/4 10-kor a szokott fÀjdalomcsitÁtÂ izomba, 10-kor Demalgon intrav¢nÀsan.
Reggel Âta szerelûk dolgoznak a f¡rdûszobÀban. MÀr a mÃlt h¢ten kezdt¢k. A le-

hullott ¢s a hullni k¢sz¡lû csemp¢ket kellett Ãjra f´lrakni: mÀr mÀsodszor. Nem lehet
bemenni, a nagy l¢tra bet´lti a kis helyis¢get. °s azonkÁv¡l por, piszok, zaj, Âcska do-
hÀnyf¡st, mindez beszivÀrog a betegszobÀba is. GyulÀt ez a hanyag, henye munka na-
gyon izgatja. Nemcsak mert zavarja, nem zuhanyozhat, hanem mert: Ágy dolgoznak?

2 dl kamillatea
1 1/2 dl tejbedara

2 dl z´lds¢gleves
1/2 lÀgy tojÀs
2 dl teÀs tej

1 1/2 dl almakompÂt
2 dl k´m¢nyleves

Pedig a csemp¢z¢st t¢nyleg ä valÂban ä csinÀlÂ fiatalembernek (a mÀsik kettû, idû-
sebb, csak be-ben¢zett) mÀr adtam elûre àcsÃsztatÂ p¢nztÊ, hogy siessen a munkÀval.

Ika a rengeteg munkÀja k´zt is szorgalmasan j´n naponta, hozza a maga fûzte ¢te-
leket, apja mell¢ ¡l, pÀrnÀjÀt igazgatja, beszÀmol a k¢t kicsirûl ¢s GyuszirÂl ä û pÂtolja
most IkÀt, ¢s tartja a csalÀdban a jÂ hangulatot, az otthont. Ez ¢rdekli legjobban Gyu-
lÀt; az unokÀk nev¢nek emlÁt¢s¢re is felcsillan a szeme.

MÀrcius 22., kedd
Gyula ma az ÀtlagnÀl valamivel t´bbet evett.

2 dl kamillatea
3 dl tejbedara (hÁg)

1 1/2 dl tejes tea, keksz (egy)
2 1/2 dl csirkeleves t¢sztÀval

csirkehÃs, krumplip¡r¢vel
(egy nagyobb evûkanÀl)

1/2 dl almakompÂt
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2 dl teÀs tej, keksz
1 dl krumplip¡r¢

1/2 dl boros vÁz
1 ¢s 2 Âra k´z´tt R¢tsÀgi ¢s Wabrosch: rem¢lnek, jobban van, v¢rz¢s nincs.
Este 1/2 8-kor ¢s Ãjra 9-kor a szokott csitÁtÂk ¢s gyÂgyszerek: Tagamet, 1 altatÂ

(Noxyron).

MÀrcius 23., szerda
A t´bbnapos csemperakÀs utÀn v¢gre megÁg¢rt¢k: a f¡rdûszobÀban a villanyt is rendbe
hozzÀk. Egyik lÀmpa sem ¢g, teljes a s´t¢ts¢g odabent, a helyis¢gnek nincs ablaka.
TalÀn hÀrom-n¢gyszer is k¢rtem, javÁtsÀk meg. V¢gre j´n szerelû, kettû is, hÀrom nap
utÀn. Mi a baj? ä k¢rdezem a fiatalembert, aki bent ¡l a s´t¢tben, cigarettÀzva. àNincs
a burÀkban k´rte, kiloptÀkÊ, mondja term¢szetes hangon. °s mi¢rt nem tesznek be?
àMert csak egy k´rt¢t hoztunk. Most j´n a koll¢gÀm, ¢s hozza a mÀsikat.Ê (Otthon, ha
ki¢g a villanyk´rte? Bemegy k´z¡l¡nk valaki, aki ¢szreveszi, a kamrÀba, kihozza a min-
dig k¢szenl¢tben tartottakbÂl a sz¡ks¢geset, a rosszat kicsavarja, ¢s hely¢be teszi a jÂt.
¹t perc az eg¢sz.) Itt a kÂrhÀznak k¢t szakalkalmazottja hÀrom nap alatt tudta csak
àdiagnosztizÀlniÊ a hiÀnyt, ¢s pÂtolni.

Persze Gyula erre is f´lfigyel, elkomorodik: mi lesz ilyen munka mellett ezzel az orszÀg-
gal?

Zuhanyozni tud ä egyed¡l is ä Ãjra.
2 1/2 dl kamillatea
2 1/2 dl tejbedara

2 dl tejes tea, keksz
1 dl leves

egy kev¢s rizs, lÀgy tojÀs
1 dl boros vÁz
2 dl k´m¢nyleves pirÁtott kiflifalatokkal

1/2 s¡lt alma
2 zacskÂ v¢r; az elsû adag is rosszul cs´p´g´tt, a mÀsodikat abba kellett hagyni, hasz-

talan kÁs¢rleteztek vele.
Gyula dideregni kezdett. A megszokott orvosok, Wabrosch, SzabÂ, KovÀcs, Szol-

noki mÀr nem voltak bent. K¢sûbb egy pohÀr boros vÁz.

MÀrcius 24., cs¡t´rt´k
A kat¢tert ä kÁs¢rlet¡l ä kivett¢k.

2 dl kamillatea
2 1/2 dl tejbedara

1/2 s¡lt alma
2 1/2 dl tea

n¢hÀny falat keny¢r, sajttal
1 dl k´m¢nyleves pirÁtott kiflidarabkÀkkal

HidegrÀzÀs fogja el GyulÀt, hirtelen f´lugrik a lÀz utÀna: 38,6, nem eszik ä nem
iszik.

V¢nÀba kap 2 Algopyrin-injekciÂt.
Este egy-k¢t harapÀs sonka, kr¢msajttal, 2 deci boros vÁz.
1/4 8-kor fÀjdalom- ¢s lÀzcsillapÁtÂ injekciÂ.
Nyugodt ¢jszaka.



MÀrcius 25., p¢ntek
Hajnalban, 1/2 5-kor a szokott csillapÁtÂ injekciÂ.

2 dl kamillatea
Geopen, ehhez sok folyad¢kot kell inni

2 dl vÁz
1 dl tejbedara

1 1/2 dl k´m¢nyleves
D¢ltÀjban valami Ãjfajta (?) fÀjdalomcsillapÁtÂt adnak, intrav¢nÀsan (Dolergan?), az

erûs fÀjdalomra ¢s a lÀz ellen. LÀza ism¢t 38,2. Ezzel k´r¡lbel¡l 3 ÂrÀig m¢lyen aludt.
UtÀna 2 dl hÃsleves

1 1/2 dl boros vÁz (2 Geopen)
1 1/2 dl boros vÁz
1 1/2 dl  boros vÁz

2 dl  boros vÁz
1 dl boros vÁz
3 falat piskÂta, 2 Geopen

A francia Tagamet elfogyott, a magyar Histodilt szedi helyette. Du. 6 k´r¡l a szokott
csillapÁtÂk.

Ma eg¢sz d¢lelûtt berregett a telefon; nyilvÀn elromlott, kikapcsoltÀk. K¢rtem a fû-
nûv¢rt, legyen szÁves megjavÁttatni, min¢l elûbb. Nagyon kedvesen megÁg¢rte.

MÀrcius 26., szombat
Hûm¢rs¢klet 36,1.

2 dl kamillatea
1 dl vÁz
2 dl mÀlnasz´rp
2 dl tejbedara
3 szem aszaltszilva-kompÂt
1 Histodil, 2 Geopen

2 1/2 dl tejes tea
6 falat tÃrÂs-vajas keny¢rke

1 1/2 dl mÀlnasz´rp
2 dl hÃsleves

egy kev¢s rakott krumpli
1 1/2 dl kompÂtl¢, 2 Geopen

1/2 5-kor a szokott fÀjdalomcsitÁtÂk.
3/4 6-kor Demalgon-Algopyrin-injekciÂ. UtÀna n¢hÀny csuklÀs ¢s m¢ly, szinte esz-

m¢letlen alvÀs, estig.
1 1/2 dl tejes tea, 2 Geopen

Hûemelked¢s d¢lben 37,8; este 37,4.
A telefon eg¢sz nap às¡ketÊ volt. öjra k¢rtem, hogy hozassÀk rendbe. Mert ha ez

a szobÀban l¢vû telefon rossz, ¢s telefonÀlnom kell, csak a nûv¢rszobÀba mehetek. Ott
nehezen kapni vonalat, sokat kell vÀrnom. Gyula egyed¡l marad a szobÀban, mindig
k¢r, ne maradjak el sokÀ, ne hagyjam egyed¡l. öjra megÁg¢rt¢k, hogy megjavÁttatjÀk
a telefont. 

*

570 ã Illy¢s GyulÀn¢: A Semmi k´zelÁt



TopolÀnszky IvÀn volt itt, negyedszer mÀr, miÂta Gyula itt fekszik. HÀlÀs vagyok neki,
hogy szombatjÀt vagy vasÀrnapjÀt Àldozza fel minden h¢ten a lÀtogatÀsra. ý is rem¢li
a gyÂgyulÀst.

MÀs lÀtogatÂt Gyula nem kÁvÀn, m¢g a legjobb barÀtait sem. T´bben telefonÀlnak,
CzÁmer gyakran, de eln¢z¢st k¢rek Gyula nev¢ben is. Gyula nem akarja, hogy ilyen
Àllapotban lÀssÀk. °pp ma egy hÂnapja j´tt¡nk be a kÂrhÀzba.

MÀrcius 27., vasÀrnap
Hûm¢rs¢klete 35,3.

2 dl kamillatea
1 1/2 dl tejbedara, 2 Geopen

2 dl tejes tea
6 falat vajas-lekvÀros keny¢r

1 1/2 dl boros vÁz, 1 keksz
1 dl hÃsleves, 2 Geopen

 a szokott fÀjdalomcsillapÁtÂk 2 Âra k´r¡l
1 1/2 dl boros vÁz

2 dl k´m¢nyleves, pirÁtott kiflifalatokkal
1 1/2 dl boros vÁz

6 Âra k´r¡l fÀjdalomcsillapÁtÂk
10 Âra k´r¡l fÀjdalomcsillapÁtÂk

A telefon ä term¢szetesen ä m¢g mindig rossz, s¡ket. àVonalhibaÊ.
A RemekÁrÂk sorozatban megjelent elsû k´tet¢t n¢zz¡k, a verseket. MÀr r¢gebben

is, t´bbsz´r bosszankodott, hogy nem tetszik neki a vÀlogatÀs. Pedig amikor eredeti-
ben ä m¢g csak leg¢pelve ä elk¡ldt¢k a vÀlogatott versek listÀjÀt, û ÀtigazÁtotta, ¢n le-
g¢peltem, ¢s a szabadsÀgon levû B¢lÀdi helyett elk¡ldt¡k helyettes¢nek (?), BeliÀnak.
Megbesz¢lt¡k, ha majd Ãjra kiadjÀk, mi maradjon ki belûle, milyen vers, ¢s mi ker¡l-
j´n a hely¢re. Keressem elû a nÀlunk meglevû javÁtott listamÀsolatot ä azt bÁzta rÀm
Gyula, s az legyen m¢rvadÂ. De, mondom ¢n, mihelyt hazamegy¡nk, egy¡tt keress¡k
majd meg. (AzÂta megkerestem ¢s megtalÀltam. TehÀt ha Ãjra kiadnÀk majd a Re-
mekÁrÂk k´tet¢t, teljesÁteni lehet ä kell! ä kÁvÀnsÀgÀt.)

MÀrcius 28., h¢tfû
2 dl kamillatea

1 1/2 dl k´m¢nyleves, 2 Geopen
8 Âra k´r¡l fÀjdalomcsitÁtÂ izomba

1/2 9-kor Ãjra fÀjdalomcsitÁtÂ (v¢nÀba)
2 dl tejes tea, 2 falat vajas keny¢r

10 Ârakor a harmadik (vegyes) fÀjdalomcsillapÁtÂ
11 Ârakor a negyedik fÀjdalomcsillapÁtÂ

Az egyik kÂrhÀzi alkalmazott bizalmasan f¢lrehÁv (nev¢t nem mondja), vigy¡k otthoni
kezel¢sre GyulÀt, nagy daganat van benne. Az egyik orvos is: û hazavitte ¢desanyjÀt,
s utolsÂ idej¢t nyugodtabban t´lt´tte. Egy-egy percre hÁvtak ki a folyosÂra a tanÀcs-
adÂk. Teljesen ´sszet´rve j´ttem vissza, de mosolyogva, nehogy Gyula meglÀssa raj-
tam az aggodalmat. HÀt ennyire rem¢nytelen volna az Àllapota? Megk´sz´ntem a f´l-
vilÀgosÁtÀst, a tanÀcsot. De az agyam nem tudta elfogadni ä m¢g befogadni, elhinni
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sem ä, hogy ilyen k´zel lehet a v¢g. Hiszen az orvosok szerint a vizsgÀlatok naprÂl
napra mind azt bizonyÁtjÀk, gyÂgyÁthatÂ m¢g a betegs¢ge. De a tanÀcsok arrÂl m¢gis
meggyûztek, hogy szakv¢lem¢ny szerint is milyen jÂt tenne GyulÀnak az otthon, ha
csak n¢hÀny napra is. A tavaszodÂ kert, a tÀg kilÀtÀs, a sz¢p nagy szoba, k´nyvei ä a
csalÀd, az unokÀk! Bizalmam a gyÂgyulÀsban Ãjra megerûs´d´tt.

*
A telefont àmegjavÁtottÀkÊ. Nem volt se àkÀbelhibaÊ, se àvonalhibaÊ, se mÀsf¢le àhibaÊ.
Egy ¡res szobÀbÂl kellett volna csak egy ujjp´ccint¢ssel Àtbillenteni az oda kapcsolt
vonalat. S mennyi izgalmat okozott GyulÀnak ez a telefonhiÀny!

MÀrcius 29., kedd
Nyugodt ¢jjel.
A zuhanyozÀs mÀr nehezen megy egyed¡l.
SovÀnyodik.

2 dl kamillatea
1 1/2 dl tejbedara, 2 Geopen

D¢lben: àFlÂrikÀm, ¢n nagyon nagy beteg vagyokÊ ä ¢s n¢z rÀm az elkeskenyedett
arcÀban ÂriÀsira nûtt ä vÀlaszra vÀrÂ ä vilÀgos szem¢vel.

Az igazat mondom neki, amit az orvosok naponta ism¢telnek, ¢s amit minden
erûmbûl hinni akarok: àDe ezek a legjobb orvosok, szavahihetûk. Naponta vizsgÀlnak,
az eredm¢ny jÂ: mind azt mutatja, hogy Àtv¢szeled ezt a bajt is, mint annyi mÀst. A
ves¢d is rendbe j´tt, nem kell müt¢t, a gyomorv¢rz¢s is elmÃlt. HÃsv¢tra talÀn haza
is engednek.Ê

Egy kis ´r´met, egy kis ¢letkedvet mi adhatna neki?
Harmadszor prÂbÀlom a Bethlen-alapÁtvÀnyt. HÁvom MÀrton JÀnost a lakÀson.

Nincs otthon. Nem veszi fel senki a kagylÂt. HÁvom a hivatalÀt, a MezûgazdasÀgi Ku-
tatÂ Int¢zetet. Ott f´lveszi valaki: àAz igazgatÂ Ãr otthoni telefonja rossz; û maga a
hivatalba mÀr nem megy vissza; holnap reggel vid¢kre utazik, azutÀn valÂszÁnüleg ä
veseg´rcsei miatt kÂrhÀzba fekszik.Ê

MÀs magas rangÃ helyen is kÁs¢rletezem. Az illetû k¡lf´ld´n van.
Ika, mint mindennap, j´n az ¢telekkel, hozza a vigasztalÂ kedvess¢g¢t, sz¢ps¢g¢t,

mosolyÀt. A csalÀd (Gyuszi, Judit, BÀlint) ¡zeneteit, az otthoni levegût.
Gyula tovÀbbi à¢tkez¢seÊ:

1 1/2 deci teÀs tej
5 falat vajas-lekvÀros (minden esetben hÀzi fûz¢sü baracklekvÀros) keny¢r

1 deci szilvakompÂt
2 zacskÂ v¢r (4 dl)

D¢lutÀn a szokott ä hÀrmas ä fÀjdalomcsillapÁtÂ, v¢nÀba.
N¢hÀny Âra mÃlva 1/2 ampulla Seduxen, 1 mgr koffein, v¢nÀba.
Este Ãjra a hÀrmas csitÁtÂ, izomba.
Ahogyan mÃlik az idû ¢s erûs´dnek a fÀjdalmak, az tudatosul benne, hogy àkifel¢

megyÊ, egyre gyakrabban menek¡l a csalÀdba, az otthonba. ValÂsÀggal k´r¡lveszi ma-
gÀt vel¡k, beburkolÂzik vel¡k. Egyre t´bbet besz¢l a legk´zelebbi, legszükebb k´rnye-
zet¢rûl, hozzÀtartozÂirÂl. Szinte hasonlÂ szavakkal ism¢telten dics¢ri IkÀt, az unokÀkat
¢s Gyuszit. De aggasztja nagyon a j´vûj¡k.
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MÀrcius 30., szerda
Nyugodt ¢jszaka.
ZuhanyozÀs nehezen, Ãgy, mint tegnap. (MÀr az is jÂ, hogy nem rosszabb.)

2 deci kamillatea
1 1/2 deci k´m¢nyleves

1/4 10-kor az eddigin¢l erûsebb fÀjdalom, erûsebb csillapÁtÂk
3 deci tejbedara

infÃziÂban gyÂgyszerek
Viszonylag nyugodt nap, majdnem v¢gig aludt vagy f¢lÀlomban volt.
D¢lutÀn konzÁlium (R¢tsÀgi, Wabrosch, SzÀm, Salamon, KovÀcs JÂzsef).
°n: ä ýszinte vÀlaszt k¢rek. Hogy van Gyula? C¢l: min¢l tovÀbb ¢ljen, min¢l keve-

sebb fÀjdalommal.
Orvosi vÀlasz: àöjabb gyomort¡kr´z¢ssel lehetne talÀn pontosabbat mondani. De

minek gy´t´rni? A belgyÂgyÀszati leletek (vizelet, v¢rk¢p, v¢rnyomÀs, szÁv stb.) jÂk.
Ezzel jÀrni is lehetne.Ê

ä Mi az, ami a gyÂgyulÀs szempontjÀbÂl elûny´sebb, kedvezûbb? Mit lehet elûre
lÀtni?

àMüt¢trûl szÂ sem lehet (gyomor). Nagy felelûtlens¢g volna. Ott maradna a mütû-
asztalon. Mi van az ÂriÀs fek¢ly alatt, van-e daganat? Nem lehet tudni.Ê

ä Nem lehetne-e hÃsv¢tra ä legalÀbb Àtmenetileg ä hazavinni? çllandÂ orvosi, Àpo-
lÂnûi segÁts¢ggel?

àSemmik¢ppen. Hogyan oldanÀk meg a fÀjdalomcsillapÁtÀst? A kat¢terez¢seket? Az
infÃziÂt, a v¢rÀt´mleszt¢st hÀzilag? °s ha mÀr Ãtk´zben, a rÀzkÂdÀstÂl Àtszakad egy
¢r?Ê Teljesen ellene vannak, egyhangÃan, valamennyien.

F´lmer¡lt Gyula esetleges Àtvitele a KÃtv´lgyi-kÂrhÀzba. R¢tsÀgi szÁvesen vÀllalnÀ.
De a JÀnos-kÂrhÀzban is ugyanazt a kezel¢st kapja. A k´rnyezetvÀltozÀs most nem

lenne jÂ, m¢g ennyi sem, ez a konzÁlium d´nt¢se.
Most mÀr naponta egyre t´bb nyugtatÂt veszek be, n¢ha szinte a kÀbulatig, hogy

fegyelmezni tudjam kit´rû fÀjdalmamat, k¢ts¢gbees¢semet.
Ami GyulÀnak a legnagyobb vigaszt, rem¢nyt nyÃjtja, az: Ika. AmÁg Ika bent van

nÀla, olykor most mÀr egy-k¢t ÂrÀn Àt, engem is k´nnyebben n¢lk¡l´z. (Hogy akkor
int¢zzem a halaszthatatlan telefonokat, vÀlaszoljak a legfontosabb levelekre.) Meg-
nyugvÀst ad neki, hogy Ika milyen nagyszerü anya, kitünû jellem, hogy a k¢t unoka
milyen eg¢szs¢ges ¢s sz¢p, ¢s hogy Gyuszi milyen szeretettel veszi ûket k´r¡l. Egyre
jobban megkedveli ût is, Àtlagon jÂval fel¡li kulturÀltsÀgÀ¢rt, k¢pess¢gei¢rt ¢s meg-
bÁzhatÂ becs¡letess¢g¢¢rt. De: mi lesz vel¡k?

MÀrcius 31., cs¡t´rt´k
Megj´tt SvÀjcbÂl (FÀth Lajos r¢v¢n) az eredeti Tagamet. MÀtÂl kezdve Gyula azt szedi,
az orvosi elûÁrÀs szerint.

2 1/2 dl kamillatea
1/2 dl kompÂtl¢
4 aszalt szilva, fûzve

1 1/2 dl k´m¢nyleves 4 szelet pirÁtott kiflivel
1/2 deci svÀjci vitamin

a szokÀsos hÀrmas csitÁtÂ
2 deci (hÀzi) mÀlnasz´rp
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3 kiskanÀl spenÂt
1/2 3-kor fÀjdalomcsillapÁtÂ

3 Ârakor 1/2 Dolergan
4-kor fÀjdalomcsillapÁtÂ + B12 vitamin
1 deci krumplileves 1 tojÀssÀrgÀjÀval
1 deci tej
1 deci vÁz (Salvus)

este csillapÁtÂ kÃp
A folyad¢kot (leves, dara) csûr´s cs¢sz¢bûl issza, a mÀlnasz´rp´t, boros vizet pohÀr-

bÂl. Az ev¢se etet¢s tovÀbbra is: jobban esik, ha ¢n adom szÀjÀba ä biztatÂ szavakkal ä
a falatokat.

A leveleket, folyÂiratokat Ika szorgalmasan naponta behozza. Gyula azt mÀr telje-
sen rÀm bÁzta: Àtn¢zem, ami nagyon fontos, arra vÀlaszolok, int¢zkedem, neki beszÀ-
molok ä helybenhagyja, nem ¢rdekli.

çprilis 1., p¢ntek
2 dl kamillatea

1/2 dl krumplikr¢mleves tejf´llel
1/2 9 Ârakor a szokÀsos csillapÁtÂk izomba

1 dl vitaminos vÁz
1/2 12-kor Depridol csillapÁtÂ

1-kor Ãjra
1/2 deci tej 1/2 keksszel
1/4 deci hÃsleves
1 deci boros vÁz

1/2 keksz kr¢msajttal
2 deci boros vÁz
3 falat keny¢r kr¢msajttal

3/4 8-kor Algopyrin, Demalgon, Seduxen
Nagyon aggaszt, ¢s t´bbsz´r is, f´lvÀltva k¢rdezem az orvosokat, hogyan bÁrhatja Gyu-
la ilyen kev¢s ¢tellel-itallal? Nagyon legyeng¡l. àA folyad¢kot tudjÀk pÂtolni infÃziÂ-
val, ezekben tÀpanyagok is vannak. Gyakran kap v¢rt is. MiutÀn fekszik, nem fogyaszt
sok energiÀt, amit kap, annak el¢g a tÀplÀlÂ¢rt¢ke.Ê

çprilis 2., szombat
Az ¢jszakÀk ÀltalÀban nyugodtak. De ma ä alvÀs k´zben ä hurutosan k´h¢cselt. Reg-
gelre elmÃlt.

2 dl kamillatea
1 1/2 dl vÁz (boros)

intrav¢nÀs fÀjdalomcsillapÁtÂ
2 1/2 dl vÁz (boros)

1 dl tejbedara
1 dl vitamin
1 Ârakor Depridol

1/2 dl hÃsleves
4 falat kr¢msajtos keny¢r
3 szem aszaltszilva-kompÂt
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1 dl boros vÁz
2 falat sajtos keny¢r
9 Ârakor Depridol

M¢g d¢lelûtt gurulÂs karossz¢kben a nûv¢rrel kitoltuk a folyosÂra. De hamar
visszakÁvÀnkozott a szobÀba. Hideg volt, a s¢tÀlÂ betegek kÁvÀncsian n¢zegett¢k. MÀr
kezdettûl voltak, akik f´lismert¢k, vagy megtudtÀk, hogy ott van, ¢s szeretettel, aggo-
dalommal ¢rdeklûdtek t´bbsz´r is tûlem, hogyan ¢rzi magÀt.

ögy lÀtszik, ma erûsebben hatottak rÀ a csillapÁtÂk (vagy erûsebbek voltak?). Szinte
kÀbulatban fek¡dt, besz¢lgetni sem tudtunk, de az¢rt a vÀllunkat egymÀshoz tÀmasz-
tottuk, ¢s kez¡nket ä ujjainkat Ágy is ´sszekulcsoltuk.

A telefon Ãjra nem mük´dik.

çprilis 3., hÃsv¢tvasÀrnap
Nyugodt ¢jszaka, azok ÀltalÀban nyugodtak. Reggel a zuhanyozÀs utÀn el¢g friss, mo-
solyog: àFlÂrikÀm! A te l¢ted nekem l¢t¢rdek.Ê Az ¢tvÀgya is jobb.

2 dl kamillatea
1 1/2 dl tejbedara
2 1/2 dl teÀs tej

3 szeletke kr¢msajtos keny¢r
1/2 dl hÃsleves
3 falat sonkÀs keny¢r
1 falat diÂs kalÀcs
1 dl boros vÁz
2 Ârakor Depridol tabletta
3 Ârakor Nospa-Demalgon-injekciÂ izomba

1 1/2 dl boros vÁz
s¡lt csirkemell (kb. 6x6 cm)

1 1/2 dl boros vÁz
1 dl tea
1 dl tejbedara

este 9-kor Depridol
Mielûtt Ika meg¢rkezik, hosszasan rÀm n¢z: àFlÂrikÀm, ¢n meg fogok halni. K¢sz¡lj

f´l rÀ.Ê
ä Nem! Nem! Te vagy az ¢letem, n¢lk¡led nincs szÀmomra vilÀg! Nem bÁrom ki! ä

°s igyekeztem meggyûzni, mi¢rt nem halhat meg, nem hagyhatja itt az orszÀgot ä
kire? ä ¢s minket, a csalÀdot, IkÀval, az annyira akart ¢s vÀrt ¢s szÁv¢be zÀrt unokÀkkal,
BÀlinttal, Judittal.

àF´l akarlak k¢szÁteni rÀ, meghalok. V¢gtelen¡l szerettelek, szeretlek, ¢s boldoggÀ
tett¢l. Te voltÀl ¢s vagy ¢letem legnagyobb szenved¢lye. °letem gy´kere ¢s magva. °s
virÀga! Az ¢ltetû levegûm.Ê Ekkor l¢pett be Ika.

àK´r´ttem nagy hazugsÀg van ä mondja IkÀnak. ä V¢grendelkezni akarok: szeres-
s¢tek nagyon anyÀdat. Mindenem a tietek.Ê

Most Ika prÂbÀlja ¢letkedvre hangolni. Gyula k¢sûbb ettûl megnyugszik. Nagy
megk´nnyebb¡l¢s. Mielûtt Ika elmegy, m¢g bejelenti, hogy holnap j´n lÀtogatÂba
IvÀn. àHalottn¢zûbeÊ ä mondja erre Gyula. HÀt m¢gsem nyugodott meg, nem adta
f´l a meghalÀs gondolatÀt.
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çprilis 4., hÃsv¢th¢tfû
Nyugodt ¢jszaka, zuhanyozÀs sz¢ken ¡lve.

2 dl kamillatea
1 1/2 dl tejbedara
1/4 9-kor Depridol

2 dl teÀs tej
3 falat sonkÀs keny¢r
1 dl vitamin

1/2 dl leves
3 falat fûtt krumpli, 2 darabka csirkehÃs
1 falat diÂs kalÀcs

1 1/2 dl boros vÁz
1/4 dl madÀrtej
5 Ârakor Depridol

1 1/2 dl boros vÁz
3 falat sonkÀs keny¢r
1 dl boros vÁz

Ma Ãjra jobb ¢tvÀggyal evett. De sovÀnyodik. A megnûtt szeme sz¡rk¢sk¢k, mint
az alkonyat, gy´ny´rü sz¢p.

Nem kÀbult, frissebb, mint a mÃlt h¢ten.
àA büneimre gondolok, a v¢tkeimreÊ ä mondja.
ä Sorold el nekem, ¢s ¢n f´lmentelek. Egyet mondj.
àNagy Lajos¢knÀl nagyon rossz Àllapotban voltam lelkileg. Szerelmes voltam ma-

gÀba (tr¢fÀbÂl szoktunk magÀzÂdni), ¢s nem tudtam, mi lesz. IndulatbÂl bevÀgtam az ab-
lakot, bet´rtem.Ê

ä °s? Ez nem àbünÊ, nem bÀntÂdhattak meg ez¢rt. De m¢g a bünt is megbocsÀtottÀk
volna, olyan eml¢kmüvet ÀllÁtottÀl ÁrÀsban Nagy LajosrÂl, mint senki. °s mÀs? Akarsz
m¢g valamirûl besz¢lni? Amirûl nem tudok?

Nem felelt azonnal. RÀm n¢zett azzal az ¢rz¢ssel telt, meleg tekintet¢vel; meg-
k´nnyebb¡lten, mosolyogva: àMindenrûl tudsz.Ê

ä Te is rÂlam. °n t¢ged minden àv¢tkedÊ alÂl ä visszamenûleg ¢s elûre ä eleve f´l-
oldozlak ä mondtam neki. °s megnyugodtan, majdnem vidÀman, egymÀsra moso-
lyogtunk.

K¢sûbb bej´tt IvÀn. ýt Gyula mindig szÁvesen fogadja. Megn¢zte a vizsgÀlatok ered-
m¢nyeit is. JÂnak talÀlta Gyula ÀllapotÀt.

HolnaptÂl nem lesz itt SzabÂ JÂzsef ä GyulÀnak egyik legkedvesebb kezelûorvosa,
az NSZK-ba k¡ldik, hivatalosan, egy hÂnapra.

çprilis 5., kedd
Nyugodt ¢jszaka.
Hajnalban ä 3 Âra k´r¡l ä egyed¡l f´l¡lt, ¢s a falhoz tÀmaszkodva ¡lt.

2 dl kamillatea
1 dl tejf´l

1 1/2 dl tejbedara
2 dl teÀs tej
1 dl vitamin

1 1/2 dl krumplip¡r¢leves tojÀssÀrgÀjÀval
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1 falat diÂs kalÀcs
1 1/2 dl boros vÁz
1/4 4-kor Nospa-Demalgon-Algopyrin, B12 

¢s ä nem mondtÀk meg,
milyen antibiotikum-injekciÂ

utÀna 1 falat piskÂta
1 1/2 dl tejbedara
1/4 9-kor fÀjdalomcsitÁtÂ injekciÂ

Mintha valÂban jobban volna egy kicsit. Hihetek az orvosoknak? Az utÂbbi napok-
ban mÀr nem kap infÃziÂt, vagy csak keveset, f¢l-f¢l litert. A folyad¢kfogyasztÀsa ele-
gendû.

çprilis 6., szerda
Zavartalan ¢jszaka. Reggel f´l¡lt az Àgyban, egyed¡l. Minden kis jele a javulÀsnak tel-
jes rem¢nnyel t´lt el. °tvÀgya is mintha javult volna.

2 dl kamillatea
1 1/2 dl tejbedara

6 falat sonkÀs keny¢r
2 dl tejeskÀv¢

1 1/2 dl vitamin
2 falat piskÂta

1/2 1-kor antibiotikum ¢s fÀjdalomcsitÁtÂ
3-4 kiskanÀlnyi tÃrÂs t¢szta

1 dl boros vÁz
1 1/2 dl tejbedara

1/2 dl boros vÁz
1 1/2 dl boros vÁz

8 Ârakor Depridol tabletta
9 Ârakor hÀrmas csillapÁtÂ ¢s Hydrocodin

°rdeklûdûbb lett. Majdnem eg¢sz d¢lutÀn besz¢lgett¡nk. Ismertettem neki a PEN-
kongresszusi beszÀmolÂt, az öj írÀs tartalmÀt, f´lolvastam a fontosabb leveleket.

Est¢re Ãjra teljesen lehangolÂdott. àNem akarok enni, nem akarok ¢lni. Az ´ngyil-
kossÀgnak ezt a formÀjÀt vÀlasztom, az ¢henhalÀst.Ê (MÀr kezdettûl tiltakozott az ev¢s
ellen. Minden falatot, minden kortyot szinte csak biztatÀsra, k´ny´rg¢sre fogadott el.)

Amire munkÀjÀval t´rekedett, Ãgy ¢rezte, nem ¢rt el eredm¢nyt. Eg¢sz ¢let¢t si-
kertelennek tartotta. Gy´t´rte a sok elszenvedett tÀmadÀs, rÀgalom, àcenzÃraÊ, a ha-
tÀron kÁv¡l ¢lû magyarok egyre nagyobb elnyomÀsa, pusztÁtÀsa, pusztulÀsa. ýt àsze-
rencs¢snekÊ szoktÀk nevezni. Mit ¢rt el? M¢g egy folyÂirat kiadÀsÀt sem enged¢lyezt¢k
neki ebben a vilÀgban. Ezeket panaszolta, Ãgy, ahogy sÃlyos depressziÂs idûszakaiban.
°n persze prÂbÀltam vigasztalni, ahogy csak tudtam, ahogy csak szoktam. De a reggel
m¢g javulÀsÀba vetett erûs rem¢nyem halvÀnyodott.

çprilis 7., cs¡t´rt´k
2 dl kamillatea

1 1/2 dl tejbedara
4 falat sonkÀs keny¢r
2 dl tejeskÀv¢
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1 dl vitamin (m¢g van a svÀjcibÂl)
2 falat rÀntotta

1 1/2 dl boros vÁz
2 dl tejeskÀv¢
1 dl boros vÁz
2 dl tejbedara
1 dl boros vÁz

d¢lben: B12, Nospa, Demalgon, antibiotikum
KonzÁlium. Az orvosok: R¢tsÀgi, Wabrosch, KovÀcs JÂzsef. Szerint¡k a leletek jÂk. Pa-
naszkodom, hogy keveset eszik, hogy nincs ¢letkedve. Nem vesz¢lyes, ha keveset eszik,
mondjÀk. PrÂbÀljam Ãgy tovÀbb, ahogy kezdettûl, min¢l t´bbsz´r, keveset. De haza-
men¢s¢rûl szÂ sem lehet, m¢g egy-k¢t napra sem. GyÂgytornÀszt k¡ldenek, Gyula egy
kis mozgatÀsÀra. K¢t h¢t mÃlva Ãjra r´ntgen ¢s t¡kr´z¢s lesz.

çprilis 8., p¢ntek
°jszaka ism¢t f´l¡lt, f´l akart kelni, de nem siker¡lt eg¢szen egyed¡l.

2 dl kamillatea
1 1/2 dl tejbedara

Reggel a f¡rdûszobÀba akarom kÁs¢rni, az Àgy v¢g¢n¢l f´lÀll, s bÀr fogom, hirtelen
megtÀntorodik, elsÀpad, szeme f´nnakad, Àllkapcsa leesik, ´sszeroskad, hasztalan
prÂbÀlom megtartani. Az ajtÂ elûtt ¢ppen k¢t nûv¢r (Margitka ¢s Marika) Àll, kiÀltok,
beszaladnak, f´lemelj¡k, lefektetj¡k. MagÀhoz t¢r, halvÀnyan mosolyog. Azonnal j´n
az orvos: àLegyeng¡lt.Ê àKollapszus.Ê Az ÀpolÂnûk is megijedtek, nekem a szÁvver¢-
sem akadt el, hogy ä Gyula bÀgyadt, depressziÂs, szomorÃ. Hol talÀljak szÀmÀra valami
rem¢nyt, ´r´met, biztatÂt, ami az ¢letkedv¢t egy kicsit erûsÁti? ä Ãjra meg Ãjra ez a
gondom. Sehonnan nincs jÂ hÁr. TalÀn ha a folyÂiratk¢r¢s¡k meghallgatÀsra talÀlna?
Semmi rem¢ny rÀ. Adhatna f´l¢l¢nk¡l¢st a Bethlen-alapÁtvÀny elfogadÀsa? Ism¢t prÂ-
bÀljak ahhoz folyamodni? Nem tudom hÀnyadszor? TelefonÀlok MÀrtonnak, nincs
bent, de visszahÁvott. Pozsgay mÀr r¢gen igent mondott, de ¢ppen most tÀvoli k¡lf´l-
d´n van. ýk mindketten mindent megtettek. Nem tudja û sem, ki van ellene. °s mi-
¢rt? Hol akad el? öjra elmondom, s¡rgûs, siessenek, Gyula tudna m¢g ´r¡lni a meg-
alapÁtÀsnak, nagyon fontos akÀrmi kis ´r´m a szÀmÀra, annyi mindenben csalÂdott
mÀr, nem akar ¢lni. Vagy talÀn ha a folyÂirat-enged¢lyt megadnÀk, legalÀbb azt! ä De
nem bÁzik mÀr semmiben. àEzek a dolgok gyilkolnak, ezek fognak engem elpusztÁtani...Ê ä
mondja. öjra emlegeti az ´ngyilkossÀgot. F´lmenni tudna m¢g a szomsz¢d hÀz (ez a
KÃtv´lgyi-kÂrhÀz) VI. emelet¢re ä mondja, onnan levethetn¢ magÀt. ä De csak velem
egy¡tt, mondom erre mÀr ¢n k¢ts¢gbees¢semben.

A mai nap ¢tel-italfogyasztÀsa:
1 1/2 dl tejeskÀv¢

2 falat sonkÀs keny¢r
1 dl vitamin

1/2 dl tejbedara
1/2 dl boros vÁz

D¢lben 1 liter infÃziÂt kap, benne àerûsÁtûÊ Brumalycint ¢s fÀjdalomcsitÁtÂkat.
1/2 8-kor a szokÀsos fÀjdalomcsillapÁtÂk

1/2 9-kor Dolergan-injekciÂ, f¢l adag
°s az eg¢sz napon Àt term¢szetesen Tagamet, ezt mÀr k¡l´n nem jegyzem fel.
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çprilis 9., szombat
Nyugtalan ¢jszaka. T´bb Ázben f´l akart kelni ä f´l¡ltettem, megnyugodott.

2 dl kamillatea
1 dl tejbedara
2 dl tejeskÀv¢
3 falat vajas-lekvÀros keny¢r
1 dl vitamin

1 1/2 dl boros vÁz
9 Ârakor a szokÀsos csillapÁtÂ injekciÂ izomba (Margitka)

D¢lben m¢g telefonÀltam R¢tsÀginak, hogy nagyon aggÂdom, olyan keveset eszik,
lefogy, elgyeng¡l. àEnnyi ¢tel el¢g egy ilyen fekvû betegnek.Ê (Az orvosoknak beszÀ-
molok a napi ¢tkez¢srûl.) àNem lÀtok semmi okot, hogy ne gyÂgyulhatna meg.Ê àMin-
dent, amit hajlandÂ megenni, ehet, ¢s ihat, amit akarÊ ä mondtÀk az orvosok a kon-
zÁliumon. Bort is, whiskyt is ä sût Wabrosch maga hozott whiskyt GyulÀnak. De û egy-
szer-k¢tszer ivott csak egy keveset, azt is nagyon f´lvizezve. Bort is ¢ppen csak annyit
kÁvÀnt a vÁzbe, hogy valami Áze legyen. P¢csi cirfandlit ¢s tihanyi v´r´s- ¢s feh¢rbort
hozott Ika neki, k¢t kedvenc borÀt. De alig fogyott belûle.

çprilis 10., vasÀrnap
Nyugodt ¢jjel.

2 dl kamillatea
1 1/2 dl tejbedara

1/2 9-kor infÃziÂ, 1/2 liter fÀjdalomcsitÁtÂkkal, antibiotikummal
2 1/2 dl tejeskÀv¢

6 falat vajas-lekvÀros (hÀzi barack) keny¢r
11 Ârakor Ãjra fÀjdalmak, Ãjra a gyÂgyszerek, dupla Demalgon

1 dl vitamin
1 1/2 dl hÃsleves egy tojÀssÀrgÀjÀval
1 1/2 dl boros vÁz

4 Ârakor Ãjabb adag Nospa, Algopyrin, Demalgon izomba
5 Ârakor Depridol

A f´lpolcolt pÀrnÀkon magÀba m¢lyedve ¡l, mellette a sz¢ken ¢n. Nem besz¢l¡nk,
kÀbult, fÀradt. A kez¢t nyÃjtja fel¢m, ´sszekulcsoljuk ujjainkat, cs´ndesen ¡l¡nk, las-
san, nyugodtan elalszik. ¹r´mnap, amikor nem kell infÃziÂ, vagy csak kev¢s, ha si-
ker¡l el¢g folyad¢kot innia. Nehezen bÁrja az infÃziÂt, ilyenkor gyakran kell a karjÀt
tartanom, hogy ne forgassa el.

çprilis 11., h¢tfû, àA k´lt¢szet napjaÊ
Hajnalban nehezen l¢legzik. HÁvom az orvost, orvossÀgot ad (Diafilint?), rendbe j´n.

1/2 deci kamillatea
1 deci tejeskÀv¢

1 1/2 deci boros vÁz
1/4 3-kor fÀjdalomcsitÁtÂ izomba

1/2 deci tejeskÀv¢
3/4 4-kor csillapÁtÂ Ãjra, ¢s Seduxen

1 deci boros vÁz



2 zacskÂ v¢r
1/2 liter infÃziÂ, gyÂgyszerekkel

10 Ârakor a szokÀsos fÀjdalomcsillapÁtÂk
D¢lelûtt a Bethlen-alapÁtvÀny ¡gy¢ben felhÁvtam most Pozsgay Imr¢t. Ahogy kide-

r¡lt, ¢pp az utolsÂ pillanatban. MÀsnap reggel hosszabb idûre megint k¡lf´ldre utazik,
de mielûtt elmegy, kiadja int¢zked¢sre. Van hÀt lehetûs¢g! Nem tudom, mi¢rt füz´k
ennek a siker¢hez olyan nagy rem¢nyt, GyulÀt ez m¢g ¢rdekli, m¢g k¢rdezi. Annyi
utÀn, ami nem siker¡lt, annyi utÀn, ami ¢letkedv¢t elvette! A hatÀron kÁv¡li magyarok
sorsa, a cenzÃra, a folyÂirat k¢r¢s¢nek megtagadÀsa. °s szerte az orszÀgban majdnem
ÀltalÀnosan cs´kken a munkakedv, a munkaerk´lcs, sût hogy minden t¢ren lejjebb, m¢lyebbre
s¡llyed a becs¡letess¢g, az erk´lcs.

çprilis 12., kedd
Nyugodt ¢jszaka. Egyszer f´l¡lt ä egyed¡l ä, ¢s egy ideig ¡ld´g¢lt. Ilyenkor mindig
¢rdeklûd´m, nincs-e sz¡ks¢ge valamire, de fÀradt vagy kÀbult volt a besz¢dhez. Min-
den moccanÀsÀra f´l¢bredek, karkinyÃjtÀsnyira van tûlem. AzutÀn fÀzni kezdett, be-
takartam, àvisszaaludtÊ, ahogy a csalÀdban vele az ÃjraelalvÀst nevezni szoktuk.

A mai napi adagok:
1 1/2 dl kamillatea

1 dl boros vÁz
1/2 3-kor csitÁtÂk izomba

1 dl boros vÁz
1/4 4-kor Ãjra a szokÀsos csillapÁtÂk izomba
1 1/2 dl boros vÁz

Diafilin (l¢gz¢sk´nnyÁtû)
1 1/2 dl boros vÁz

10 ÂrÀtÂl 2 zacskÂ (4-4 dl) v¢r
1/2 liter infÃziÂ, vitaminnal, gyÂgyszerekkel, tÀpanyaggal

D¢lutÀn rossz a k´z¢rzete, sÀpadt. FÀjdalmai kezdûdnek. HÁvom az ¡gyeletes or-
vost. Nincs: hÀrom helyre hÁvtÀk, konzÁliumra. HÁvom R¢tsÀgit a szomsz¢d KÃtv´l-
gyibûl. Nincs mÀr a kÂrhÀzban. Otthon sincs m¢g. HÁvom a k´rzeti rendelûbûl IvÀnt,
folyton mÀssal besz¢ltet jelez a vonal. Rossz a telefon! (ä utÂbb der¡lt ki). KovÀcs JÂ-
zsefet prÂbÀlom el¢rni. Sem a kÂrhÀzban, sem otthon nem talÀlhatÂ. TÁz napra be-
rendelt¢k katonai szolgÀlatra. TÁz napig itt hiÀnyozni fog! Mit csinÀljak? V¢gre a JÀ-
nos-kÂrhÀz rendelûj¢bûl siker¡l orvost szerezni. ý adja a l¢legz¢ssegÁtût.

çprilis 13., szerda
Majdnem teljesen nyugodt ¢jszaka, csak gyakran ledobja a takarÂt; cs´ndesen Ãjra
meg Ãjra visszateszem rÀ.

1 dl kamillatea
1 dl tejbedara

1 1/2 dl tejeskÀv¢
1 1/2 dl vitamin

1 dl hÃsleves (1/2 tojÀssal)
2 Ârakor 1/2 liter infÃziÂ

Gyeng¡l, nincs kedve ¢lni, nem akar ¢lni. àMeg akarok halniÊ, ism¢telgeti, ¢s àtu-
datvesztûÊ orvossÀgot k¢r. De azt nem lehet adni, mert rem¢ny van a gyÂgyulÀsÀra,

580 ã Illy¢s GyulÀn¢: A Semmi k´zelÁt



bizonygatjÀk az orvosok, s abbÂl a tudatveszt¢ses ÀllapotbÂl mÀr nem lehetne vissza-
hozni. 3 Ârakor ism¢t v¢rt adnak. Az elsû zacskÂval f¢lrement, az ¢r mell¢; abba kellett
hagyni. A mÀsodik zacskÂval sokat kÁs¢rleteznek a nûv¢rek (¢ppen k¢t kezdû van szol-
gÀlatban) ¢s az ¡gyeletes orvos. Percenk¢nt csak egyet cs´ppen, s az is n¢hÀny perc
mÃlva leÀll. V¢g¡l kihÃztÀk az injekciÂs tüt, s engedt¢k GyulÀt pihenni. SzabÂ JÂzsef,
KovÀcs JÂzsef, akik mindig tudtak talÀlni valahol v¢nÀt, ami elbÁrta m¢g a v¢r- ä nem
Àt´mleszt¢st ä de legalÀbb az Àtv¢telt, nem voltak ott. Az egyik hivatalosan k¡lf´ld´n,
a mÀsik katona (ahogy mÀr emlÁtettem). Az osztÀlyon emiatt is rengeteg az orvosok
tÃlterhel¢se. RÀadÀsul Noszkay Aur¢l professzor vid¢ken volt, hÃga meghalt, int¢z-
kednie kellett. PrÂbÀltam volna segÁts¢get k¢rni Drobni SÀndor tanÀrtÂl, a kitünû se-
b¢sz fûorvostÂl is, de lÀnya ¢ppen akkor sz¡lt, mellette kellett lennie, eld´nteni, csÀ-
szÀrmetsz¢s sz¡ks¢ges-e vagy nem?

Gyula vacsorÀra megevett egy f¢l lÀgy tojÀst, megivott 2 deci boros vizet.
Milyen erûs volt, ¢s milyen szÁvÂsan birkÂzott meg az ¢vtizedeken Àt fel-fellobbanÂ

testi-lelki szenved¢ssel.
Az orvosok elûtt m¢g mindig megprÂbÀlta tr¢fÀba rejteni ÀllapotÀt. Hogy vagy? ä

k¢rdezt¢k tûle reggel a nagyviziten: àEgyre sanyarÃbban.Ê
De engem mÀr az utÂbbi napokban alig engedett el maga mellûl. A kamillateÀt, a

tejbedarÀt mÀr nem ¢n mentem megfûzni a konyhÀba; a nûv¢rek k¢szÁtett¢k el ¢s hoz-
tÀk be. àNe menj elÊ, àMaradj ittÊ, mondta, ha valami¢rt ki akartak hÁvni. Csak amikor
Ika naponta ott t´lt´tt egy-k¢t ÂrÀt apja mellett, szaladtam ki telefont int¢zni. (Mert
a benti m¢g mindig vagy mÀr Ãjra àrosszÊ volt, igen elkeserÁtû hatÀssal GyulÀra. àM¢g
egy telefont sem tudnak rendben tartani, mi lesz itt? így s¡llyed a munka nÁvÂja?Ê)

çprilis 14., cs¡t´rt´k
Az ¢jszakÀt v¢gigaludta. F¢lÀlmÀban egyszer-k¢tszer f´ljajdult: àJaj, FlÂrikÀm.Ê
àMents meg.Ê Mellette ¡l´k, a lecsÃszott takarÂt Ãjra meg Ãjra rÀteszem. Pezsgût k¢rt.
Reggel telefonÀltam IkÀnak, hozzon.

A mai ¢tkez¢se:
1 1/2 deci boros vÁz

1 deci boros vÁz
1 1/2 deci kamillatea

1 kefir (2 deci)
R¢tsÀgival ¢s Wabroschsal Acz¢l Gy´rgy j´n be lÀtogatÂba. Gyula sz¢gyelli, hogy ût

ilyen àelesettenÊ lÀssÀk. HumorÀnak utolsÂ szikrÀja m¢g fellobban. à¹sszeszediÊ ma-
gÀt, besz¢lget. A àhogy vagyÊ-ra àMint hal a homokonÊ feleli. Majd ellankad. Elhallgat.

*
VizsgÀlatok. A gyomorv¢rz¢s erûs´dik, a tegnapi v¢rpÂtlÀs sem siker¡lt.
K¢sûbb j´n IvÀn.

1 deci vitamin
1 deci pezsgû (Wabrosch hozta, IvÀn bontja f´l az

¡veget). Majd m¢g 1 deci pezsgû. (SzabÂ Lûrincnek is pezsgût vitt utolsÂ italul G´m´ri
professzor.)

A gyomorv¢rz¢s erûs´dik. Gyula gyeng¡l.
Elrendelik a v¢rÀt´mleszt¢st. A JÀnos-kÂrhÀz k´zponti intenzÁv osztÀlyÀrÂl j´n az

egyik itteni urolÂgussal, Vanik (?) doktorral egy eg¢sz csoport szakember. Sz¢p tiszta
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feh¢r k´penyben, àkackiÀsÊ z´ld sapkÀban. Egy fûorvosnû, egy szakorvos, m¢g egy
f¢rfi (orvos?) ¢s egy nûv¢r. Rokonszenvesek, biztatÂk. Hatalmas tÀlcÀn hozzÀk a steril
eszk´z´ket. A nyakhajlatban kipreparÀlnak majd egy eret ä v¢nÀt ä, kan¡lt tesznek
bele, s azon Àt àk¢nyelmesenÊ megy az ¢rbe a v¢r.

Nagyon kedvesen megnyugtatnak. Ismerik Gyula ÁrÀsait, becs¡lik ût. A legjobban
megy majd minden, rutinmunka, naponta sokat csinÀlnak. AggÂdom. Pedig tudom
ä Ãgy tudom, szakorvosoktÂl is, tapasztalatbÂl is ä, hogy ez valÂban nem vesz¢lyes,
alig fÀj, ¢s r´vid idût vesz ig¢nybe. Mi¢rt f¢lek m¢gis? Gyula nem f¢l. °n nagyon ag-
gÂdom. Nagyon f¢ltem ût. MiÂta a kÂrhÀzban vagyunk, kapaszkodom a f´ldiek, az
orvosok biztatÀsaiba. De k´ny´rg´k, ittl¢t¡nk alatt is k´ny´r´gtem ä hÀnyszor! ä a
l¢tentÃliakhoz is Gyula ¢let¢¢rt.

Az orvosok keresnek injekciÂs tüvel kipreparÀlhatÂ àvivûeretÊ (v¢nÀt). PrÂbÀljÀk,
nem talÀlnak. àSzükek, laposak a v¢nÀk.Ê PrÂbÀljÀk egyszer-k¢tszer-hÀromszor. A szÁ-
vÀs utÀn van v¢r a tüben, de art¢riÀs (àverû¢rÊ) v¢r. KÁs¢rletet tesz maga a fûorvosnû
is. Art¢riÀbÂl szÁvÂdik csak f´l a v¢r. àNe hagyd, FlÂrikÀmÊ ä jajdul f´l Gyula. Odasi-
etek. K¢rem a fûorvost, ne kÁs¢rletezzenek tovÀbb. ögy lÀtszik, valÂban Ãgy van, hogy
nem talÀlhatÂk a v¢nÀk. Nagyon sajnÀljÀk, valÂban Ágy van. Udvariasan az ajtÂhoz
kÁs¢rem ûket. Gyula utÀnam szÂl: àNe menj ki, maradj itt.Ê

Eb¢dre ¢s k´zvetlen utÀna:
1/2 lÀgy tojÀs, 2-3 kanÀl spenÂt

1 1/2 deci boros vÁz
1/2 deci pezsgû
1 deci vÁz

1/2 deci vÁz
3 Âra k´r¡l j´n az ¢rseb¢sz (Drexler) fûorvos, a k´ny´khajlatban keres ¢s talÀl egy

v¢kony kis vivûeret (v¢nÀt), s abba helyez egy hasonlÂan v¢konyka cs´vecsk¢t. Ezt a
karon k¢toldalt jÂl odaerûsÁti, ezen Àt cs´p´g a v¢r. Nem szabad kivenni, mert a gyo-
morv¢rz¢s nem Àllt el, a v¢rt f´lt¢tlen¡l pÂtolni kell. Az elfolyÂ v¢r ¢s a àzacskÂ-v¢rÊ
versenyeznek?! Egy zacskÂ v¢r n¢gy Âra alatt cs´p´g le.

Eg¢sz ¢jszaka cser¢lni kell a friss v¢rt.
Erzsike ä û is a legjobbak k´z¢ tartozik ä az ¡gyeletes nûv¢r, pontosan j´n n¢gy-

ÂrÀnk¢nt, Ãj v¢rt hoz. Nem Àllhat meg a v¢radÀs egy percre sem. Folyad¢kot is kell,
kellene innia, sokat. MÀr csak rengeteg rÀbesz¢l¢sre hajlandÂ inni, este m¢g egy-k¢t
deci boros vizet. °jszaka; az utolsÂ ¢jszakÀja. ý ¢rzi-e? sejti-e? ¢s szemben¢z vele?! °n
nem sejtem. Az orvosi biztatÀsok hatÀsÀra ä rem¢lek.

Este m¢g elalszik. Majd f´lriad, k¢ri, hogy hÃzzam ki az injekciÂs cs´vet a karjÀbÂl.
ä Nem lehet, k¢rem a t¡relm¢t (fogom a karjÀt), a v¢rnek folyni kell.

àMenj¡nk el innen.Ê àVigy¢l el innen, FlÂrikÀm.Ê ä Elviszlek. De most nem lehet,
¢jszaka van, majd reggel, az orvosok segÁtenek.

àNem tudnak segÁteni, csak a halÀl.Ê NyugtatÂ szavaimra cs´ndesen elalszik.

çprilis 15., p¢ntek
Egy kezdû, talÀn m¢g nem el¢g gyakorlott orvos az ¡gyeletes. Kora reggel bej´n, bab-
rÀl a cs´vecske k´r¡l. HÀtÀval takarja GyulÀt, nem lÀtom, mit csinÀl.

Megfordul. Kez¢ben ä tartÀlyban 5-6 àpipettaÊ, szÁn¡ltig v¢rrel. ä Minek vett ki
ennyi v¢rt? ä k¢rdezem r¢m¡lten ¢s k¢ts¢gbeesetten. ñrÀk alatt sem pÂtlÂdik. àKell
a vizsgÀlathozÊ ä feleli. De ennyi? Mikor fog ez pÂtlÂdni?
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Mai reggelije:
1 1/2 dl kamillatea

k¢sûbb egy kev¢s pezsgû, n¢hÀny korty
J´n a nagyvizit. Noszkay (amiÂta megj´tt vid¢krûl, ma van bent elûsz´r), Wabrosch,

Szolnoki ¢s n¢hÀny fiatal orvos, nûv¢rek, k´zt¡k Margitka, az egyik legkedvesebb Àpo-
lÂnû.

Az elsû eset, hogy Gyula nem vesz tudomÀst rÂluk. Kinyitja szem¢t, a k¢rd¢sekre
nem vÀlaszol, Ãjra lehunyja.

Nem sokkal azutÀn, hogy elmentek (ez volt az utolsÂ szoba, ahova belÀtogattak),
Gyula egy-k¢t jajt mond, vagy csak m¢lyet sÂhajt? ä mellette ¡l´k, fogom a kez¢t ä,
k¢rd¢semre, mi baj van?, azt feleli: àa halÀlÊ. àF´lkelek, menj¡nk el.Ê àNagyon rosszul
vagyok.Ê

Kirohanok orvos¢rt. °ppen a folyosÂn az ajtÂ elûtt halad el Szolnoki, az osztÀlyos
orvos, vagy ¡gyeletes? Majdnem nekimegyek, kez¢ben a szokÀsos fÀjdalomcsillapÁtÂ.

Beadja a v¢nÀba.
Gyula megnyugszik, csendesen elalszik. Nyugodt, sz¢p sima az arca. Alszik. Szol-

noki nem megy ki a szobÀbÂl. Bej´n Margitka, az ¡gyeletes nûv¢r, bej´n Wabrosch,
majd Noszkay. Valaki szÂlhatott nekik. Le¡lnek. Az orvosok ott ¡lnek, hallgatnak.

Gyula Ãjra egy-k¢t m¢lyebb l¢legzetet vesz, teste hirtelen hosszan kinyÃlik. Szeme
lehunyva, arca sima, nyugodt. Alszik tovÀbb. Senki nem szÂl semmit.

K¢rdezem Wabroscht (de remeg a hangom): ä Ugye, Gyula csak alszik? ä Nem felel
senki.

öjra k¢rdezem: ä Ugye, f´l lehet ût ¢breszteni? Csak alszik?
Wabrosch, egy kis sz¡net utÀn: àMeghalt.Ê
TÁz Âra tÁz perc, mondja valaki.
Szemh¢ja nem nyÁlik f´l, Àlla nem esik le. MÀr szobor? Az a fÀjdalom t´r rÀm, ami

halÀlomig nem fog elhagyni.
Margitka kihÃzza az injekciÂstüt a karjÀbÂl, leterÁti ût egy lepedûvel.
TelefonÀlok IkÀnak, j´jj´n be, de ne hozzon semmit. Taxin j´jj´n, ne vezessen most

kocsit.
Ott ¡l¡nk IkÀval °desapja mellett, n¢mÀn n¢zz¡k a mozdulatlan ä alvÂnak lÀtszÂ

ä sz¢p, nemes, nagyon sz¢p arcot. AmÁg csak el nem viszik ût egy koporsÂf¢le, hosszÃ,
fekete lÀdÀban.

*
SÁrfelirat:
àJÂ volna hinni, persze: itt
ût fedi por, nem verseit,
  nem elveit,
s f´lszÀll, ha zeng a Harsona
e sÁrbÂl bÀr egy halk sora!Ê

(Illy¢s Gyula:
A F°RFI, 

AKI ESZM°NYEKET V°LT V°DENI
EGY °LETEN çT)
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FIGYELý

A D°LUTçNI ALVñ

MÀndy IvÀn: Huzatban
Magvetû, 1992. 219 oldal, 220 Ft

Azon tünûdtem, vajon mi¢rt HUZATBAN. Mi-
f¢le dolog a huzat? Nem is dolog, inkÀbb Àl-
lapot, t´rt¢n¢s ¢s hely. PapÁrok lebegnek, be-
vÀgÂdik az ajtÂ, a l¢gÀramlat lesodorja az asz-
talrÂl az Âvatlanul r´gzÁtetlen hagyott cetli-
ket. C¢ltalanul elevennek tünnek a tÀrgyak.
Kellemetlen ingerlûd¢s s meditatÁv àvanÀsÊ-
¢rzet. A dolgok vannak. BÀrmi esz¡nkbe jut-
hat. Mintha magunk is egy r¢sben ÀllnÀnk,
olyan r¢sben, ahol az ¢ppen aktuÀlis jelen idû
szabadon ´sszekeveredhet mÀs idûkkel.

MÀndy IvÀn Ãj novellÀsk´tet¢t ¢ppens¢g-
gel nagyobb r¢szekre is tagolhatjuk, a MÀn-
dy-ÁrÀsokbÂl ismerûs fûszereplûk szem¢lye
vagy a novella ideje ¢s tere szerint. Arnold
bÀcsi l¢pcsûhÀza, ZsÀmboky JÀnos camb-
ridge-i ¢lm¢nyei, az ÁrÂ talÀlkozÀsa a KÀdÀr
JÀnosnak cÁmzett alÀÁrÀsi Ávvel, aztÀn az çru-
sok tere ¢s az egykori szerkesztûs¢gek. Ha
azonban azt keress¡k, ami a t´red¢kesebb je-
len¢sf¡z¢rbûl ÀllÂ darabokat egy k´tetbe
sorolja a narratÁv Áv¡ket megtartÂ t´rt¢ne-
tekkel, azt mondhatnÀnk, hogy mindez ab-
ban a huzatban, abban a r¢sben jÀtszÂdik,
ahol hangok ¢s eml¢kk¢pek sodrÂdnak, bÀr-
mi esz¢be juthat az embernek, s ami esz¢be
jut, az ä hogy a v¢gsûkig facsarjam a hason-
latot ä azokra a (nem mindig tudni, hol) nyit-
va maradt ajtÂkra ¢s ablakokra utal, amelyek
mozgÀsban tartjÀk a szem¢lyes l¢tez¢s l¢gie-
sebb r¢giÂit.

HUZATBAN. A sz´vegf¡z¢r lineÀris t´rt¢-
nete n¢hÀny szÂban ´sszefoglalhatÂ: a lÀny a
kukÀba vÀgta kedvenc szÁn¢sznûj¢nek f¢ny-
k¢p¢t m¢rg¢ben, most k¢ts¢gbeesve kutat
utÀna. Arnold bÀcsinak panaszkodik, az
´regnek, ¢s panaszkodna tovÀbbra is, de Ar-
nold bÀcsi elment, a szemetesv´d´rrel ment
el, ¢s a lÀny csak az ÁrÂt talÀlja. Arnold bÀcsi
nem j´n vissza. TalÀn eltünik a lÀny is. Csak

az ÁrÂ marad. K¡l´n-k¡l´n kerengû terekben
¢lnek, amelyek csak n¢ha ¢rnek ´ssze, olyan-
kor, amikor a lakÂk leviszik a szemetet.

(Mit tudhatunk errûl a hÀzrÂl? Hogy in-
fÀnsnû jÀr benne, a lakÂk itt egyszer a s´t¢t-
ben, egymÀs mellett kucorogva fogyasztottÀk
eb¢dj¡ket, a k¢t sz¡rke kukat¡nd¢r pedig
mindig is jelen volt, ¢s mindig is jelen lesz.
Mese? ä ha mese is, csak szelÁdÁti, nem t´rli
el a Pestk¢nt megismert vilÀgot.)

A pesti b¢rhÀz l¢pcsûhÀza mint egy szÁn-
pad s´t¢t ¢s csendes tere ä a lehets¢ges t´r-
t¢n¢sek ¡res helye. Vagy mint az alvÀs: a
f¢ny, hang ¢s mozgÀs tapasztalatÀnak hiÀnya.
Nem t´rt¢netekkel van dolgunk, hanem
t´rt¢n¢sekkel, a cs´ndes s´t¢tet megszakÁtÂ
hang- ¢s k¢pjÀt¢kkal. A hÀz lakÂi ¢s kÁs¢rtetei
ä vagy inkÀbb eml¢kei ä jelen¢sszerüen, a s´-
t¢t cs´nd hÀttere elûtt bukkannak fel. Sze-
replûk, akik egyszerüen itt vannak: Arnold
bÀcsi, Bauer Lajos, az infÀnsnû, a finom fe-
nekü lÀny s a Lakos doktor lÀnya, aki szÁn¢sz-
nû akar lenni, a sz¡rke kabÀtos kukat¡nd¢-
rek, Vili a dilettantizmusgyanÃs szinopszisÀ-
val a felrobbanÂ csillagokrÂl, amelyet egy ki-
t´r¢sszerü gesztussal ÀtnyÃjtana az ÁrÂnak, s
aztÀn m¢gis visszavonul ä ¢s az ÁrÂ. S ûk is
csak mint nevek, hangok, pÀrbesz¢dt´red¢-
kek, r¢szletek. F¢lhangos morfondÁrozÀs, egy
barna zakÂ a kukÀra dobva. De nem melan-
kolikus ¢letk¢psorozat keveredik ki ebbûl,
amely ´sszemosnÀ a r¢szleteket. A novellÀban
ä ¢s ez az igazÀn mesteri ä ezek a megfogha-
tatlanul egyedi r¢szletek ¢s futÂ gondolatok
(vagy vÁziÂk) emberekhez tartoznak, akiknek
t´rt¢net¡k van, ¢lnek valahol, ¢s ¢ppen ezek
k´z´tt a dÁszletek k´z´tt, ezekben a gondo-
latt´red¢kekben ¢s gesztusokban ¢lnek. Va-
lami k´ztesben, abban a bizonyos r¢sÀllapot-
ban vagyunk: nem puszta lÀtvÀnyok sorakoz-
nak, hanem tÀrgyak ¢s emberek, amelyeknek
¢s akiknek nincs dolguk egymÀssal, de k´z¡k
van egymÀshoz. Arnold bÀcsinak m¢gis van
valami k´ze a kidobott szÁn¢sznûk¢phez, az
ÁrÂnak pedig k´ze van Vili k¢ts¢gbeesetten
ajÀnlgatott szinopszisÀhoz. Ez a sz´vegben
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minduntalan ¢s keserüen k¢ts¢gbe vont k´-
z´m van, k´z´d van, k´ze van szolgÀl a sz¢t-
esû r¢szletek keret¢¡l, s ez Àll a s´t¢t cs´nd-
del szemben, amelybe aztÀn m¢giscsak bele-
oldÂdik ä mintha a k¡lvilÀggal valÂ talÀlkozÀs
epizÂdjai itt (mÀr) csak futÂlag borzolnÀk fel
a s´t¢t ¢s a cs´nd felszÁn¢t, s a halÀl fokoza-
tosan nyomulna elûre, kit´ltve a ànem igazÀn
szÀmÁtÊ sÂhajtÀssal ellegyintett dolgok ¡res
hely¢t.

àA f¢ny kialudt.
°s most mÀr csak a l¢pcsûhÀz s´t¢ts¢ge. A ma-

gasba nyÃlÂ, v¢gtelen l¢pcsûsor, a karfÀk, a karfÀk
rÀcsai. Az ajtÂk ä ¢s m´g´tt¡k a cs´nd.

A kukÀk t¡nd¢rei ereszkedtek le a magasbÂl. A
k¢t sz¡rke kabÀtos nûv¢r. Kezdûdik a vadÀszat. Bi-
zonyÀra nagy zsÀkmÀnyra szÀmÁtanak. Kit ¢rdekel!

Nyitott szemmel fek¡dt a k´v´n. Mintha nagyon
figyelne valamire. Amit sehol se talÀlhat meg, ¢s
ami nincs is sehol.Ê

MÀndy szikÀr nyelve ezekben az ÁrÀsokban
lÁrai-lÀtomÀsos elemekkel, felkiÀltÀsokkal,
eml¢kk¢pekkel telÁtûdik. De nem az¢rt, hogy
egy tudatos l¢ny nyelvi ÀramlÀsa valamif¢le
belsû univerzumot rajzoljon ki. Ez a belsû
univerzum nem l¢tezik MÀndynÀl ä csak
mint cs´nd ¢s s´t¢t. A szem¢ly nem belsû uni-
verzum, hanem a valÂsÀghoz, a àvalÂsÀgÊ ap-
rÂ r¢szleteihez, szereplûihez füzû viszony
vagy viszonyhiÀny. Ez a nyelv nem vallomÀs,
hanem vallomÀs helyett Àll, leÁrÂ nyelv, amely
m¢g akkor is egyes szÀm harmadik szem¢ly-
ben lÀtja ´nmagÀt, amikor elsû szem¢lyben
besz¢l. Olyan elszÀmolÀs, amely nem meg-
vallja, hanem kegyetlen pontossÀggal kis
r¢szleteken kereszt¡l r´gzÁti, hogyan van k´-
z¡nk ahhoz, ami van, ¢s hogyan nincsen ä
hol bÃjik meg a moralitÀs, mielûtt categori-
cus imperativusszÀ vÀlna.

Az EGY D°LUTçNI ALVñ egy angliai utazÀst
besz¢l el. ötirajz, amelyben a helyszÁn lÀtha-
tatlan keretk¢nt kÁv¡l szorul az elbesz¢l¢sen.
Egy szembes¡l¢s t´rt¢nete. ZsÀmboky JÀnos,
nyüg´s ¢s gyenge ´regember, hirtelen, Àlom-
szerüen, szembe talÀlja magÀt Tatuval, aki-
nek egyszer ä '44 tel¢n ä nem k´sz´nt vissza.
°s rÀeszm¢l arra, mi is û valÂjÀban: egy d¢l-
utÀni alvÂ. A d¢lutÀni alvÂ, aki elûtt a k¡lvi-
lÀg k¢pei lÀtomÀsszerüen futnak el, nem prÂ-
bÀlja megragadni ûket, pedig tudja, hogy va-
lami jÀtszÂdik odak¡nn. A d¢lutÀni alvÂ elfe-
lejti a neveket. A d¢lutÀni alvÂ szÀmÀra az

'56-os forradalom: egy katonak´penyes fiÃ,
amint lerohan a l¢pcsûhÀzban. F¢lelem ¢s
büntudat, hogy mi t´rt¢nhet, ¢s hogy valamit
tenni kellene. A d¢lutÀni alvÂ mulasztÀssal
v¢tkezik.

àFriedman Magda elûre k´sz´nt. Az utcÀn
akadtunk ´ssze... negyvenn¢gy ÀprilisÀban. Tiszta,
gy´ny´rü tekintet¢re k´d ereszkedett. Abban a k´d-
ben a retteg¢s. K´sz´nt. Elûre k´sz´nt. Soha Ágy
meg nem sz¢gyenÁtettek.

ä TalÀlkoztatok azÂta?
ä Soha. °s a t´bbiekkel se. LÀnyok a Tisza KÀl-

mÀn t¢rrûl... KrÀl RÂzsi, Rottmann Vera, Pajor
Ica... mind eltüntek. °s a Tisza KÀlmÀn t¢r is el-
tünt! °s ¢n aludtam d¢lutÀn!Ê

A cselekv¢s pillanata ugyanÁgy, lÀto-
mÀsszerüen suhan el abban az ´n¢letrajzi ä
azaz a fiktivitÀs v¢delm¢t teljesen feladÂ ä no-
vellapÀrban is (EGY ESTE ä EGY °JSZAKA),
amely a KÀdÀrnak cÁmzett alÀÁrÀsi Áv ¢s
MÀndy IvÀn t´rt¢net¢t besz¢li el. Egy mÀsik
mulasztÀsos v¢tket, egy t´rt¢netet a gyÀva-
sÀgrÂl.

°s talÀn nem is errûl van szÂ ä nemcsak a
bÀtorsÀg ¢s a politikum vagy politikai felelûs-
s¢g viszonyÀrÂl, hanem a bÀtorsÀg vagy a
gyÀvasÀg pillanatÀrÂl is, amelynek t´bb k´ze
van a tragikumhoz, mint a politikÀhoz. Ez az
amÃgy otthonosan szÂ szerint vehetû àhuzat-
ban ÀllÀsÊ ¢s àd¢lutÀni alvÂsÀgÊ a sorstrag¢-
dia hely¢be l¢pû sorstalansÀg trag¢diÀjÀnak
metaforÀjÀvÀ vÀlik. A sorstalansÀg itt nem a
kifosztottsÀg trag¢diÀja, mint Kert¢sz Imr¢-
n¢l. Nem a sors vonja meg magÀt az ember-
tûl, hanem az ember vonja meg magÀt attÂl,
ami ä ha sors nem is ä megadatn¢k szÀmÀra:
attÂl, ami van, ami ¢s aki t´rt¢nik; a d´nt¢s
pillanatÀtÂl. Ezek a vallomÀsossÀgot rezignÀlt
pillanatk¢pekkel helyettesÁtû elszÀmolÀsno-
vellÀk ä szÁnt kell vallani ä a maguk kiss¢ sze-
sz¢lyes szem¢lyess¢g¢vel ¢s t´red¢kess¢g¢vel
egy¡tt is remekmüvek.

A k´tet ä jobb hÁjÀn ä a t¢r ¢s a szerkesz-
tûs¢g szÁnter¢vel jel´lt utolsÂ r¢sz¢ben for-
mailag ¢s tematikailag igen vÀltozatos novel-
lÀk szerepelnek ä sût egy kis nekrolÂg is Ott-
lik G¢zÀrÂl. S noha ez a r¢sz inkÀbb kisebb
´nÀllÂ egys¢gek gyüjtem¢nye, mintsem te-
matikus eg¢sz, ezt is ´sszefogjÀk a àhuzatbanÊ
libegû eml¢kek ¢s lÀtomÀsok. A formailag
leghagyomÀnyosabb k¢t ÁrÀs A MþVELT ¢s az
EML°KEK LOVAGJA. Egy klasszikus novella a
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t¢rrûl ä Tipecrûl, aki bÃcsÃzÂul cigarettÀt
dob a k´zt´rv¢nyes papÀt szÀllÁtÂ jÀrmübe ä,
ZsÀmboky eml¢keinek burkÀba hÃzva, ¢s egy
mÀsik klasszikus novella a kezdû ÁrÂrÂl ¢s az
eml¢kezû szerkesztûrûl, akinek ä ¢rthetû
esendûs¢ggel ä alb¢rlûje jogos k´vetel¢sei he-
lyett a f¢nyesebb r¢gi idûk´n jÀr az esze.
Mind a kettû kerek eg¢sz persze, de az elsû
t´k¢letes mesters¢gbeli tudÀssal elûÀllÁtott fi-
nom szentimentalizmusÀban ¢s a mÀsik me-
lankolikus irÂniÀjÀban egyarÀnt megjelenik a
k´tet mÀsodik vez¢rfonala ä a d¢lutÀni alvÂ-
sÀg mellett ä, az a finoman ironikus nosztal-
gia, amely az eml¢kek r¢gi vilÀgÀt medalion-
ba foglalhatÂ k¢pekkel ¢s szavakkal, jellegze-
tes Ázek adagolÀsÀval id¢zi vagy id¢zi meg:
àElhagyott kocsi a vakvÀgÀnyon, k´r¡l´tte hervadt
fü, valahonnan messzebbrûl a liget furcsa, bÃs ze-
n¢je, kis kÀv¢hÀzak ritmusa.Ê Ez mÀr vagy m¢g
eg¢szen mÀsfajta hang, mint a kÁm¢letlen be-
szÀmolÂk t´redezett nyelve: mese ä azazhogy
inkÀbb eml¢kez¢s a mes¢re.

Babarczy Eszter

MUNKçK °S NAPOK

Lengyel P¢ter: Holnapelûtt (Nem-reg¢ny)
Jelenkor, P¢cs, 1992. 212 oldal, 180 Ft

àSzÂlhat-e a reg¢nyÁrÂ k´zvetlen¡l? A VilÀgv¢g¢-
rûl, a mesters¢g megtanulhatÂ r¢sz¢rûl, írÂi Mü-
helyrûl, pompÀs kalandjÀrÂl a n¢met nyelv gy´ny´-
rüs¢geivel, munka n¢lk¡l maradÂ k¢mek nyomorÀ-
rÂl, az enyh¢n nÀci Lindbergh ezredesrûl, k´nyv
alakÃ utcai szem¢trûl, tüznyelûkrûl, VarsÂrÂl, Man-
hattanrûl, RÂmÀrÂl, SkorpilovcirÂl, MadridrÂl, a
szÀmÁtÂg¢p vilÀgrendj¢rûl, melyben multidimen-
zionÀlissÀ vÀlnak emberi kapcsolataid, ñbudÀ-
rÂl persze, szellemi seg¢dmunkÀkrÂl, SemprunrÂl,
cÁmkeres¢srûl, a reg¢ny ¢p¡let¢rûl ¢s a mondatrÂl,
a G´r´g Szobor MÂdszerrûl, a magyar konfekciÂ-
ruhÀzatrÂl, papÁrcefetekrûl, k´zszerepl¢srûl, EurÂ-
pa forradalmairÂl, a hazai volt lÀgy terrorrÂl,
Danielle Mitterrand-rÂl ¢s a vÀltozatlan viszoly-
gÀsrÂl a vÀltozÂ hivatalossÀggal szemben. BÀrmirûl
Árhat-e mÀshogy, mint a reg¢nyÁrÂ nyelv¢n?Ê ä ol-
vashatÂ egy a szÂ legszorosabb ¢rtelm¢ben
sokatmondÂ bekezd¢s a HOLNAPELýTT sz´-

veg¢nek egyharmada tÀjÀn. SokatmondÂ be-
kezd¢snek nevezem az id¢zett passzust, mert
t´bb Ázben is hangsÃllyal szerepel benne az a
szÂ, mely a HOLNAPELýTT-ben k¢ts¢gtelen¡l
kulcsfogalom: a reg¢ny. TovÀbbÀ a fentebb ol-
vashatÂ felsorolÀs a k´nyv megk´zelÁtûen tel-
jes t¢makatalÂgusÀt adja, aff¢le mutatÂt (de
errûl majd k¢sûbb); e katalÂgus tartalma, az
idûben majd ez utÀn elk´vetkezû ÁrÀsok t¢-
mÀjÀnak megnevez¢se az eg¢sz vÀllalkozÀs
v¢giggondoltsÀgÀrÂl, illetve egy konzekvens
ÁrÂi ¢szjÀrÀsrÂl is Àrulkodik. A katalÂgust k´r-
be´lelû k¢t mondat, a fokozva ism¢tlû k¢rd¢s
pedig e k´nyv bizonyosan legjelentûs¢gtelje-
sebb vÀlaszÀt vÀrja. Ez a k¢rd¢s az a pontosan
k´r¡lhatÀrolt hely ugyanis, ahol a HOLNAP-
ELýTT nem sz´vegszerüen, m¢gis nagyon
megfoghatÂan ¢rintkezik Lengyel P¢ter ezt
megelûzû munkÀssÀgÀval. A k¢rd¢st az eddig
fûk¢pp reg¢nyei r¢v¢n megismert ÁrÂ vÀlasz-
tott mestere, a k´nyv lapjain oly sokszor
megjelenû Ottlik G¢za kijelent¢se nyomÀn
teszi fel, s Ágy a vÀlasz is szinte kihallatszik be-
lûle: a reg¢nyÁrÂ dolga az, hogy reg¢nyt Ár-
jon. Az elhangzÂ k¢rd¢s persze egyÃttal az a
hely is, ahonnan a k´nyv furcsasÀgai, rend-
hagyÀsai a leg¢rz¢kletesebben magyarÀzha-
tÂk: mit Ár a reg¢nyÁrÂ, ha ànem-reg¢nyÊ-t Ár?
°s noha talÀn nem is eg¢szen alaptalanul tü-
nik Ãgy, hogy e bekezd¢sben Lengyel P¢ter
k¢rd¢se nagyon is a sajÀt szem¢ly¢re szabott,
m¢gis t¢ny, hogy papÁrra vet¢s¢nek idej¢n,
abban a bizonyos 1989-es ¢vben az Ãjabb ma-
gyar irodalom t´rt¢net¢nek egyik jÂt¢kony, a
politikai rendszervÀltozÀs Âta a kevesek k´z¢
tartozÂ ÀltalÀnos ¢s pozitÁv szociolÂgiai fordu-
lata k´vetkezett be, amelynek bizonyos m¢r-
t¢kü eszt¢tikai hozad¢kai is vannak: jÂ hÁrne-
vü, sz¢pirodalmi müveket maguk m´g´tt tu-
dÂ, fontos ÁrÂk eg¢sz sora t¢rt vissza vend¢g-
k¢nt t´bb-kevesebb rendszeress¢ggel a napi
sajtÂba ä majd negyven¢ves szÀmüzet¢s utÀn,
ami attÂl f¡ggetlen¡l is negyven ¢v, hogy a
valamikori szombati napilapmell¢kletek pro-
tokollÀris-nagypolitikai vagy ¢ppen jelent¢k-
telen ÁrÂi szerepl¢s¢t ideszÀmÁtom-e vagy
sem.

De ha mÀr ezzel a k¢rd¢ssel ¢s a rÀ adan-
dÂ vÀlasszal kezdtem, ¢s ha igaz, hogy a k¢r-
dez¢s mibenl¢te a HOLNAPELýTT-ben Len-
gyel P¢ter szÀmÀra k¡l´nleges fontossÀgot
nyer (p¢lda rÀ az elsû Magyar NaplÂ megszü-
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n¢se kapcsÀn Árt ÁrÀsban a nagy elfogadÀson
¢s a term¢szetes szolidaritÀson bel¡l kritikai
megjegyz¢sk¢nt szereplû f¢lmondat, hogy
à...ha fel¡t´ttem, mindig talÀltam szerzût, akin¢l
mÀr azt sem tudtam elfogadni, ahogy k¢rdez...Ê,
111. o.; de tovÀbbi p¢ldÀk is sorolhatÂk, lÀsd
a REG°NYSZñLAMOK cÁmü besz¢lget¢st), ak-
kor talÀn ¢rdemes szem¡gyre venni, hogyan
is vÀlaszolja meg az id¢zett àSzÂlhat-e a reg¢ny-
ÁrÂ...Ê k¢rd¢st, hiszen ez a mÂd az eg¢sz vÀl-
lalkozÀs legbensûbb term¢szet¢t vilÀgÁtja
meg. Felvet egy Àltala àÀllampolgÀrinakÊ ne-
vezett szempontot, amely szerint a vÀlasz:
igen; s egy àszakmaitÊ, mely a ànem vagyunk
egyformÀkÊ megengedû k´zhely¢t hangoz-
tatja. Ebbe a ànem-egyformasÀgbaÊ belef¢r
az igen is ¢s a nem is, mint ahogy mindegyik,
a tÀrgyban megadott vÀlasz (lÀsd p¢ldÀul a
balra vagy jobbra ¡l¢s problematikÀjÀt az OR-
CHIDEçK cÁmü ÁrÀsban) valahogy Ágy, eld´n-
tetlen¡l, az igen ¢s a nem k´z´tt lebeg. Len-
gyel P¢ter rokonszenves k´vetkezetess¢ggel,
helyenk¢nt konoksÀggal ¢rz¢kelteti olvasÂjÀ-
val azt, hogy l¢teznek olyan helyzetek, me-
lyekben egy¢rtelmüen, ellentmondÀst nem
türûen tudni kell az igent ¢s a nemet (ezeket
a helyzeteket lehetne az û szÂhasznÀlatÀval
àÀllampolgÀrinakÊ nevezni), ¢s ismer olyan
helyzeteket, ahol csak àegy¢ni ¢letstrat¢giÀkÊ,
szem¢lyes d´nt¢sek vannak (ide tartoznÀnak
t´bbek k´z´tt a àszakmaiÊ k¢rd¢sek). HÁjÀn
maradunk tehÀt a konkr¢t vÀlasznak a àSzÂl-
hat-e a reg¢nyÁrÂ...Ê k¢rd¢sre, Àm Ãgy hiszem,
a HOLNAPELýTT darabjai soha nem ker¡ltek
volna a kez¡nkbe, ha ÁrÂjuk szigorÃan ra-
gaszkodik mestere t¢tel¢hez, ¢s maga is nem-
mel vÀlaszol rÀ.

Mindez azonban inkÀbb retorika ¢s b´lcs-
k´d¢s csak; ostobasÀg lenne nem ¢szrevenni,
hogy a hangsÃly Lengyel P¢ter szÀmÀra in-
kÀbb a k´zvetlen¡l´n ¢s a mÀshogyon van, s
hangsÃly kit¢tel¢t nem is csupÀn az id¢zett
k¢rd¢sre ¢rtem, hanem enn¢l tÀgabban.
Nem csoda, hogy az àÀllampolgÀriÊ ¢s a
àszakmaiÊ k¢t olyan k´rt jel´l a HOLNAP-
ELýTT-ben, amelyek mindv¢gig sajÀtos
egy¡ttÀllÀsban vannak egymÀssal. A k´nyv el-
sû lÀtÀsra hÀrom ¢v, az 1989ä1991 k´z¢ esû
esztendûk privÀt t´rt¢nelm¢t mondja el, s
ekk¢ppen naplÂnak lenne tekinthetû. çm a
HOLNAPELýTT nem Lengyel P¢ter müve len-
ne (a àmüÊ kifejez¢st sem felt¢tlen¡l a vÀlasz-

t¢kossÀg kedv¢¢rt hasznÀlom itt), ha nem jel-
lemezn¢ az a àsokszÂlamÃsÀgÊ, melyrûl mÀs
´sszef¡gg¢sben e lapokon is gyakran besz¢l.
àNem kÁvÀnom elfogadni azt, ahogy ma az Ãgyne-
vezett magas kultÃra ¢s a t´megkultÃra kett¢vÀlt.
Nem akarom elfogadni, hogy egy reg¢ny ÀltalÀban
vagy befogadhatÂ ¢s olcsÂ, vagy eszt¢tikai minûs¢g
ä ¢s em¢szthetetlen, tÃlbonyolult, egyenesen unal-
mas. C¢lom ¢s becsvÀgyam a szakad¢k ÀthidalÀsa
[...] Az eljÀrÀs, melyet ehhez a maga ¢let¢t ¢lû re-
g¢ny megtalÀlt: szÂlamokban szÂlni.Ê (104. o.) A
HOLNAPELýTT is Ágy, szÂlamokban szÂl, s e
szÂlamok k´z¡l az alapot k¢pezû sz´vegr¢sz
l¢nyeg¢ben egy szÀmÁtÂg¢pen k¢sz¡lt feljegy-
z¢ssorozat.

Itt meg kell Àllnunk egy pillanatra, mert
k¢t id¢zet az ezt megelûzû reg¢nybûl, a
MACSKAKý-bûl idekÁvÀnkozik, hogy megvilÀ-
gÁtsa a HOLNAPELýTT alapsz´veg¢nek term¢-
szet¢t. Eml¢kezetes, ahogy az ÁrÂ ott a v¢gle-
ges vÀltozatban soha nem lÀthatÂ ¢s bizonyos
¢rtelemben valÂban egyÀltalÀn nem fontos
napi munkamÂdszer¢nek titkÀt megosztja ol-
vasÂival: àMegÀlltam ennek a beszÀmolÂnak be-
szÃrÀsokkal agyongy´m´sz´lt, Àt- meg ÀtfirkÀlt k¢z-
irata f´l´tt. Csak Ágy tudom csinÀlni: elûbb belepa-
kolok mindent, ami csak eszembe jut. NyÃzom-gyÃ-
rom-javÁtom. AzutÀn tisztÀzom folyamatos olvasha-
tÂra, ¢s nekiÀllok hÃzni.Ê (MACSKAKý, 292. o.)
°s egy mÀsik mondat, mÀsrÂl, de tulajdon-
k¢ppen ugyanerrûl: àArrÂl ÀbrÀndozom idûn-
k¢nt, hogy kellene szerezn¡nk egy gondolkodÂ g¢-
pet, hogy mÂdod legyen beleszeretni a vilÀgba, egy
Ãj gondolati rendbe, ha akarsz.Ê (465. o.) Ez a
k¢t r¢szlet a HOLNAPELýTT-ben mÀr nem
kaphatna helyet. °s t´bbrûl is szÂ van, mint
a k´r¡lm¢nyek puszta vÀltozÀsÀrÂl: az Ãj
k´nyv nem Ãgy tematizÀlja sajÀt munkamÂd-
szer¢t, hogy besz¢l rÂla, hanem eg¢sz egysze-
rüen megmutatja azt: tudomÀsunkra hozza,
hogy ÁrÂjÀnak mÂdja volt beleszeretni abba a
bizonyos Ãj gondolati vilÀgrendbe, mi t´bb,
a sz´veg valÂsÀga ¢ppen ennek a vilÀgrend-
nek a praktikusan hasznos lehetûs¢geire
¢p¡l. MÀr az alapszÂlam egyszerre t´bb ¢s
kevesebb is tehÀt, mint amit a k´nyv ¢vszÀ-
mokkal jel´lt mÀsodik alcÁme Ág¢r. T́ bb,
mennyis¢gileg, hiszen a feljegyz¢sek nem
1991 v¢g¢n zÀrulnak, hanem egy àkÂdÀvalÊ
kibûv¡lve 1992 tavaszÀnak k´zep¢n, a sajÀt
szÀmÁtÂg¢pen kiszedett k´nyv nyomdÀba
adÀsÀnak napjÀn. T́ bb, minûs¢gileg, mert az
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alapszÂlam k´zegk´zpontÃsÀga, a k¢szÁt¢s, a
dolgozÀs, a munka reflektÀltsÀga, valamint e
szÂlam ´nt´rv¢nyüs¢ge alighanem az elsû
ilyen nagysÀgrendü ¢s teljess¢gü kÁs¢rletet
eredm¢nyezi a szÀmÁtÂg¢pes sz¢pprÂza l¢tre-
hozÀsÀra. çm kevesebb is ugyanakkor, mert
a fentiek ¢rtelm¢ben maga az alapszÂlam
sem tekinthetû szabÀlyos naplÂnak, a napok
t´rt¢n¢seirûl beszÀmolÂ pontos feljegyz¢sek-
nek. KihagyÀsossÀg, rejt¢lyess¢g, megfontolt
homÀlyossÀg jellemzi; megengedem, a kifi-
nomult szÀmÁtÂg¢pes utalÀsokban rejtezik
n¢mi cinkos ´sszekacsintÀs a c¢hen bel¡liek-
kel, ¢s nem k¢ts¢ges, hogy az elûtt az olvasÂ
elûtt, aki egy ilyen masinÀval legalÀbb egy-
szer nem bÁbelûd´tt, rejtve marad a HOLNAP-
ELýTT humorÀnak egyik r¢tege. Ezt a sz´-
vegsort azonban a konvencionÀlis ¢rtelem-
ben vett àhÃzÀsÊ ¢s a konkr¢tumoktÂl valÂ
szÀnd¢kos eltÀvolÁtÀs is jellemzi, ami a
hosszabb-r´videbb hÂnapokra tagolÀs eljÀrÀ-
sÀnak, a napok kiiktatÀsÀnak, illetve egybe-
mosÀsÀnak, a naplÂjelleg elt¡ntet¢s¢nek az
eredm¢nye. M¢gis, ebben a formÀban is
megtalÀlhatÂk azok a pontok (romÀniai de-
cember, Dunagate-¡gyek, vÀlasztÀsok, taxis-
blokÀd, Tilos RÀdiÂ, Budapesti BÃcsÃ, t¢v¢-
hÁradÂ ¢s sok egy¢b mÀs), gyakran egy-egy
f¢lmondatba vagy bekezd¢sdarabba sürÁtve
¢s a legt´bb esetben reflexiÂk¢nt, amelyek e
hÀrom ¢v legeml¢kezetesebb esem¢nyeinek
r´gzÁt¢sei. A feljegyz¢ssorozatnak e tekintet-
ben bizonyosan van felid¢zûereje, mint ahogy
nyilvÀn megvan ez az Âhatatlanul ànaplÂsze-
rübbÊ szem¢lyes-privÀt t´rt¢net tekintet¢ben
is (p¢ldÀul a villanyÃjsÀgtÂl valÂ elbocsÀtÀs,
az ÀllÀsajÀnlat, az utazÀsok, az egyetemi ÂrÀk,
a tanÁtvÀnyok, illetve a hozzÀjuk valÂ viszony,
valamint a k¢sz¡lû ¢s befejezett munkÀk tar-
toznak ide), Àm ezekn¢l az olvasÂ v¢gk¢pp ki
van szolgÀltatva az elûtte l¢vû sz´vegnek,
mert neki azokrÂl az esem¢nyekrûl ¢rtelem-
szerüen nem lehet eml¢kezete.

Hogy a teljes HOLNAPELýTT pontosabban
micsoda, abban a feljegyz¢ssorozatba ¢kelû-
d´tt t´bbi ÁrÀs, az alapszÂlamon tÃl felhangzÂ
t´bbi szÂlam igazÁt el. Lengyel P¢ter az alcÁm-
ben megadott idûszak elsû harmadÀban k¢t-
heti rovatot tudhatott a magÀ¢nak az ÃjsÀg
formÀtumÃ, m¢g hetilapk¢nt megjelenû Ma-
gyar NaplÂban. A k´z´s cÁm, a ZEBRA alatt k¡-

l´nb´zû müfajÃ ÁrÀsai lÀttak napvilÀgot. Ezek
a sz´vegek, s a rovat megszünte utÀn mÀs,
nem reg¢nybe szÀnt vagy nem reg¢nyk¢nt meg-
Árt ÁrÀsai t´rik meg az alapszÂlamot, ezek ke-
r¡ltek a mÃlÂ idût meg´r´kÁtû feljegyz¢sek
k´z¢, pontosan azokra a helyekre, ahovÀ
megint csak az idû, vagyis megÁrÀsuk-megje-
len¢s¡k dÀtuma helyezte ûket. Ha az ÁrÀsok
eredeti formÀjÀt, müfajÀt n¢zz¡k, akkor a
HOLNAPELýTT-nek ebben a k¢ts¢gtelen¡l fo-
gyaszthatÂbb, kev¢sb¢ rejtjeles r¢teg¢ben a
reg¢ny elûbb emlegetett sokszÂlamÃsÀga mu-
tatkozik meg: van itt kisessz¢, publicisztika,
tÀrca, tÀrcanovella, interjÃ, szem¢lyes ars po-
etica, ÁrÂportr¢ ¢s minden müfaji krit¢riumot
kiel¢gÁtû irodalmi essz¢ is. çm az egyes dara-
bokat k¢t okbÂl sem szerencs¢s egymÀstÂl
vagy az alapszÂlamtÂl k¡l´nvÀlasztva olvasni.
Az alapszÂlam egyfelûl mindig reflektÀlja a
kompaktabb r¢szeket, gyakran ¢rdekes vagy
sehol mÀsutt nem megtalÀlhatÂ adal¢kokkal,
r¢szletekkel szolgÀl a megÁrÀs-megjelen¢s k´-
r¡lm¢nyeirûl, s nem is egy alkalommal a
àszabÀlyosÊ r¢sz az alapszÂlamban megemlÁ-
tett megjegyz¢s vagy utalÀs bûvebben kifej-
tett, kikerekÁtett vÀltozata. MÀs l¢pt¢kekkel
ugyan, de nagyjÀbÂl ugyanÃgy mük´dik,
ugyanaz a funkciÂja az alapsz´vegnek, mint
Lengyel P¢ter korÀbbi k´nyveiben a muta-
tÂknak. Az alapsz´veg felid¢zi, elûrevetÁti
vagy -utalja az ´nmagÀban ÀllÂ r¢szeket, ¢s
mutat valami nÀla jÂval nagyobbra is ä Àm ez
a valami m¢gsem maga a teljes HOLNAP-
ELýTT. MÀsfelûl a àk¡l´nvÀlasztÂÊ olvasattal
a nagyobb szerkezetet l¢trehozni kÁvÀnÂ ÁrÂi
intenciÂ s¢r¡l, melynek elsûdleges (vagyis
mindenekfelett ÀllÂ) c¢lja v¢lem¢nyem sze-
rint az, hogy a mÃlÂ idût megnevezze ¢s k¢z-
zelfoghatÂvÀ tegye, vagyis ÃrrÀ legyen rajta
valamik¢pp. A teljes k´nyv ànagy t´rt¢neteÊ,
az 1989-cel elk´vetkezû szabadsÀg, a hÀrom
¢v fokozatos visszav¢telei a megtapasztalt
àcsodÀbÂlÊ (a szÂ az öjholdra eml¢kezû r´vid
ÁrÀsban szerepel), illetve az ¢let¡nk minden
aprÂsÀga m´g´tt ott rejtûzû elûzû negyven
esztendû, a mindezekrûl vel¡nk megosztott
tudÀs ¢s e tudÀs arÀnyossÀga csakis ezzel a bi-
zonyos àegy¡ttolvasÀssalÊ tÀrul fel. Azt gon-
dolom tovÀbbÀ, a sokat emlegetett megjel´-
l¢s, a HOLNAPELýTT kiss¢ talÀnyos alcÁme, a
ànem-reg¢nyÊ is mindenekelûtt ennek evi-
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denciÀban tartÀsÀval ¢rtelmezendû: mindan-
nak a nagy r¢sze itt van a k´tetben, amin
Lengyel P¢ter 1989 elej¢tûl a '92-es ¢v tava-
szÀig ugyan reg¢nyÁrÂk¢nt dolgozott, de ami
nem annak a reg¢nynek a r¢sze, mely az
eg¢sz mostani k´nyvnek egyik soha meg nem
nevezett, de nem is olyan rejtett fûszereplûje,
s mely csakÃgy àwork in progressÊ (àfolya-
matban a munkaÊ) volt ez idû alatt, mint azok
az ÁrÀsok, melyek elk¢sz¡ltek a kellû alkalom-
ra; ¢s itt most fel is lapozhatÂk. A ànem-re-
g¢nyÊ eszerint nem a müfajt hÀrÁtja el (em-
l¢kezz¡nk arra, amit Lengyel P¢ter az inter-
jÃban mond: à...minden reg¢ny egy reg¢ny. Ki-
metsz¡nk belûle darabokat. ...nemcsak az ¢n vala-
mennyi reg¢nyem egy reg¢ny, m¢g arrÂl is meg va-
gyok gyûzûdve, hogy a vilÀg ´sszes reg¢nye egy. K¡-
l´nb´zû emberek k¡l´nb´zû szeleteket vÀgnak ki be-
lûle ¢let¡k k¡l´nb´zû szakaszaibanÊ ä 171. o.), ha-
nem az elv¢gzendû vagy ¢ppen mÀr elv¢gzett
munkÀk k´z´tt alakÁt ki egy k¡l´n bejÀratÃ
hierarchiÀt. Lengyel P¢ter megengedû ¢s tÀg
reg¢nydefinÁciÂja nyomÀn azt a frivolitÀst is
megkockÀztathatnÀm, hogy a ànem-reg¢nyÊ
megjel´l¢stûl mindaz, amit HOLNAPELýTT fû-
cÁm alatt olvasunk, m¢g akÀr reg¢ny is lehet
ä olyan reg¢ny, amelynek ismerj¡k a fûhûs¢t,
a szereplûit, a ter¢t, az idej¢t, a t´rt¢net¢t, az
elbesz¢lûj¢t, elbesz¢lûj¢nek az ÀbrÀzolt tÀrgy-
hoz valÂ viszonyÀt... Hiszen e k¢tszÀzhuszon-
valahÀny nyomtatott oldal legk´zvetlenebb
rokona a MACSKAKý-ben zÀrÂjeles, MOST
kezdetü alcÁmmel olvashatÂ fejezetekbûl
´sszeÀllÂ, szerves¡lt reg¢nyszÀl (aligha v¢let-
len, hogy oly sok minden ism¢tlûdik meg itt
abbÂl, ami ott mÀr elhangzott). K¡l´nbs¢g
legfeljebb abban van, hogy a reg¢nyben he-
ly¢t elfoglalÂ szÀl minden eleme a MACSKA-
Ký-re vonatkozik, azt hozza k´zelebb hoz-
zÀnk, a HOLNAPELýTT viszont majdnem tel-
jes homÀlyban hagyja, hogy az à¢rinthetetlen
d¢lelûtt´k´nÊ, vagyis idej¢nek pontosan nem
dokumentÀlt, m¢gis legvalÂsÀgosabb napjain
mi k¢sz¡l.

àA munka, a maga legbelsûbb term¢szete r¢v¢n,
nem m¢rhetû ä nincs hozzÀ etalon, platina m¢ter-
rÃd egy pÀrizsi l¢g¡res szobÀbanÊ ä Árja egy he-
ly¡tt a k´nyvben Lengyel P¢ter. Mintha ez a
programszerü megjegyz¢s a maga Àttetszûs¢-
g¢vel ¢rv lenne a HOLNAPELýTT k´vetkezetes
gyakorlatÀhoz, a k¢sz¡lû mü igazi term¢-

szet¢rûl valÂ hallgatÀshoz. Az a reg¢ny, amely
itt majd minden lapon ott szerepel, mindv¢-
gig kikezdhetetlen titok marad. A HOLNAP-
ELýTT ÁrÂja pontosan tudja (szÀmtalan p¢lda
lenne id¢zhetû rÀ), hogy neki sohasem kell
t´bb ¢rdemit mondania, mint amit reg¢nye-
iben megÁrt, megÁr vagy megÁr majd. A re-
g¢nyÁrÂ nyugodt szÁvvel szÂlhat k´zvetlen¡l;
de ha nem a reg¢nyÁrÂ nyelv¢n Ár, szÂljon ar-
rÂl, amirûl ez a k´nyv: a munka dics¢ret¢rûl.
MunkÀk ¢s napok vannak m´g´tte, elûtte: ha
ezek kedvesek vagy fontosak neki, akkor a
rÂluk valÂ tudÂsÁtÀs is a dolga. Alighanem an-
nak a z´ld tintÀval levelet ÁrÂ kislÀnynak van
igaza, aki f¢lreolvasott egy Lengyel P¢ter-
mondatot: Ottlik G¢za a BUDç-t Árja, Ottlik
G¢za BudÀt jÀrja ä e k¢t ÀllÁtÀs k´z´tt munkÀ-
kat ¢s napokat tekintve v¢gsû soron t¢nyleg
nincsen k¡l´nbs¢g.

Csuhai IstvÀn

K ¹ N Y V M O L Y

A PUBLICISTA DRçMçJA

E´rsi IstvÀn: A szerzû szeretn¢, ha a Pofa feje ¢s
a csomÂ eml¢keztetne egymÀsra. Hat drÀma
PÀtria k´nyvek, 1992. 247 oldal, 220 Ft

E´rsi IstvÀn müv¢szet¢t komolyan eddig
m¢g nem bÁrÀlta senki. (Egy fontos kiv¢tel
azonban m¢gis akadt, errûl k¢sûbb besz¢lek
r¢szletesebben.) Joggal nehezm¢nyezte hÀt
t´bb alkalommal is E´rsi ezt a kritikai igno-
ranciÀt. Hogy egy szerzû, aki t´bb ¢vtizede
az irodalom minden müfajÀban müvek eg¢sz
sorÀt publikÀlja folyamatosan, sÁkraszÀll sajÀt
teljesÁtm¢nye elismertet¢s¢¢rt ä nos, ez a t¢ny
csak a mi kiss¢ Àlszem¢rmes irodalmi ¢le-
t¡nkben tünik ellenszenvesnek vagy vissza-
tetszûnek. K¢ts¢gkÁv¡l nem eg¢szs¢ges jelen-
s¢g, de egy abnormÀlis Àllapot sz¡l´tte, mely-
nek okozÂja bizonyosan nem az ÁrÂ volt. SÃ-
lyosbÁtja a probl¢mÀt, hogy a kritika k¢zen-
fekvû ¢s szinte tÀmadhatatlan ¡r¡gyet talÀlt
az E´rsivel kapcsolatos elhallgatÀsainak ma-
gyarÀzatÀra. K´ztudott ugyanis, hogy a àl¢-
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tezû szocializmusbanÊ E´rsit bÁrÀlni annyit je-
lentett, mint àpolitikai pÀrtszenved¢ly gyanÃjÀba
keveredniÊ, mik¢nt azt Gyulai Árta JÂkaival
kapcsolatban. KÁnos ä ¢s persze a JÂkai¢tÂl
eg¢szen fordÁtott elûjelü ä v¢detts¢get bizto-
sÁtott ez E´rsi IstvÀnnak. Mert egy, a szellemi
tekint¢ly¢re, Át¢lûk¢pess¢g¢re valamit adÂ
kritikus nemigen Árhatott le akÀr egyetlen ne-
gatÁv jelzût is vele kapcsolatban; viszont a ha-
talom k¡l´nb´zû b¢rtollnokai vagy kompro-
mittÀltjai m¢goly pozitÁv bÁrÀlatukkal sem
vÁvhattÀk volna ki sem a szerzû, sem a hiva-
talos mellett kialakult irodalmi ¢let rokon-
szenv¢t. Dics¢ret ¢s gÀncs Ágy hÀt egyk¢nt ha-
misnak tetszett. így a hallgatÀs tünt a legbiz-
tonsÀgosabb ¢s legetikusabb magatartÀsnak.
K¡l´n´s helyzet alakult ki: a tabut¢mÀkat
sorra megjelenÁtû E´rsi maga vÀlt tabut¢mÀ-
vÀ. Ez a kritikai strat¢gia 1989-ig volt fenn-
tarthatÂ. Ettûl kezdve minden E´rsivel kap-
csolatos hallgatÀs vagy semmitmondÀs durva
m¢ltÀnytalansÀgk¢nt is ¢rt¢kelhetû: a politika
nem lehet t´bb¢ asylum egyetlen ÁrÂ, de kri-
tikus szÀmÀra sem. Most az utÂbbi szerep¢t
¢s felelûss¢g¢t szeretn¢m hangsÃlyozni. Mert
a magyar kritika mind a mai napig nem pÂ-
tolta az E´rsivel szembeni mulasztÀsait; nem
a dicshimnuszt vagy a ledorongolÀst, de a pÀ-
lyak¢p legalÀbb vÀzlatos rajzÀt hiÀnyolom. °s
ekkor mÀr az ÁrÂ is teljes joggal veszÁtette el
a t¡relm¢t: a Kritika 1991. mÀjusi szÀmÀban
megjelent cikke minden addiginÀl ¢lesebb ¢s
lend¡letesebb d´rgedelem a magyar kriti-
kusgÀrda ellen. (Hogy a dolog mily m¢rt¢k-
ben foglalkoztatja, arra jÂ p¢lda, hogy most
tÀrgyalandÂ k´nyv¢nek f¡lsz´veg¢ben sem
Àtall leosztani egy fricskÀt leendû bÁrÀlÂinak.)
A szÂban forgÂ cikk azonban mindenekelûtt
teoretikus jellegü. MÀs k¢rd¢s, hogy elm¢leti
hozomÀnya igencsak csenev¢sz. Egyik kiin-
dulÂpontja LukÀcs megÀllapÁtÀsa: àegyetlen
mü sem lesz jobb attÂl, ha dics¢rik, se rosszabb, ha
szidjÀkÊ. Azt felelhetn¢nk erre ä kiss¢ E´rsi
modorÀban ä, hogy ez bizony aranyszabÀly,
kÀr, hogy semmi ¢rtelme. Mert akkor a Mü
¢rt¢ke valamif¢le ideavilÀgban l¢tezû entitÀs,
mint ilyen, vÀltozatlan minden korban ¢s
idûben, ez¢rt rÂla sem Át¢let nem hozhatÂ,
sem minûs¢ge, fajsÃlya, egyÀltalÀn minemü-
s¢ge soha meg nem ismerhetû. Senki nem Àl-
lÁthatja, hogy egy mü ¢rt¢k¢t a kritika szabnÀ
meg, de annyi bizonyosnak lÀtszik, hogy be-

fogadÀs n¢lk¡l ez az ¢rt¢k nem l¢tezik, sût
maga a mü sem. MÀrpedig a kritika befoga-
dÀs, annak fogalmi nyelven megformÀlt
mÂdja: egy befogadÀsmÂd kikristÀlyosodÀsa
voltak¢ppen. Mint ilyen ä forma: az ¢rt¢k
(vagy ¢rt¢ktelens¢g) tudatosodÀsÀnak ¢s tu-
datosÁtÀsÀnak alakja. °s mivel forma, egyben
àÁt¢letmondÀs a vilÀg felettÊ, hogy a fiatal LukÀ-
csot id¢zzem. Ez a vilÀg eset¡nkben maga a
Mü. E gondolatmenet ¢rtelm¢ben a kritikai
Át¢letalkotÀs elker¡lhetetlennek lÀtszik. Hi-
szen mikor a kritikus bÁrÀl, formÀt teremt,
vagyis egy vilÀgk¢pet hoz dialogikus kapcso-
latba egy mÀsik formÀval, a müalkotÀs vilÀg-
k¢p¢vel. Persze E´rsi is jÂl lÀtja e problema-
tikÀt, ¢s cikke v¢g¢n, n¢mileg mÂdosÁtva Àl-
lÀspontjÀt, az Àltalam most vÀzolthoz hasonlÂ
v¢gk´vetkeztet¢sre jut: mivel a kritikus a for-
ma specialistÀja, ànagy eszt¢ta ¢s nagy kritikus
csak müv¢szbûl vagy filozÂfusbÂl lehetÊ. (Ez per-
sze m¢g mindig meglehetûsen doktriner
gondolat, de most tekints¡nk el a r¢szlete-
sebb bÁrÀlatÀtÂl.) °s felÀllÁtja a k´vetelm¢nyt:
a kritikus legyen àszuver¢n szem¢lyis¢gÊ. Meg-
lehetûsen divatos posztulÀtum ez ä a fiatalabb
generÀciÂbÂl Beck AndrÀs k¢pviselte a leg-
markÀnsabban. M¢gis azt gondolom, hogy
mint k´vetelm¢ny tarthatatlan vagy legalÀbbis
¡res. Hiszen a jÂ kritikus tev¢kenys¢g¢nek
conditio sine qua nonja a szuver¢n szem¢lyi-
s¢g jelenl¢te. Nem elûsz´r lesz¡nk jelentûs
szem¢lyis¢gek ¢s aztÀn komoly kritikusok ä a
kettût egyidejüleg ¢pÁtj¡k fel. A komoly kri-
tikus ÀllÀspontjÀt szem¢lyis¢ge teljes sÃlyÀval
k¢pviseli. àA kritika morÀlis ¡gyÊ ä Walter Ben-
jamin t¢zise erre is vonatkozott.*

A àjelent¢keny szem¢lyis¢gÊ probl¢mÀja mÀr
Àtvezet a k´vetkezû k¢rd¢sk´rbe. Most nyÁlik
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* Gondolom, kÁvÀn n¢mi magyarÀzatot, hogy mi¢rt foglal-
kozom a dologgal ilyen r¢szletesen. Elsûsorban szem¢lyes
tapasztalataim alapjÀn, de mÀs t¢nyek ismeret¢ben is, Ãgy
¢rzem, hogy az elmÃlt ¢vekben a kritika ¢s a sz¢pirodalom
k´zti viszony, mely persze soha nem volt felhûtlen, fokozott
m¢rt¢kben megromlott. Ezt ä Ãgy k¢pzelem ä mindenki tud-
ja, de a hallgatÀs csak egyre nû. Kibesz¢letlen ¡gyeink gya-
nakvÀst keltenek mindk¢t oldalon. Tavalyi cikk¢vel E´rsi
a tûle megszokott, tabukat nem ismerû mÂdon megt´rte ezt
a csendet. TudomÀsom szerint senki nem vÀlaszolt neki.
Gondolom, szÀnd¢kosan hasznÀlt kiss¢ provokatÁv hangot
ä Àm ez sem volt el¢g valamif¢le vÀlasz kik¢nyszerÁt¢s¢hez.
Magam ́ r´mmel vettem fel a kesztyüt: r¢szletesre sikeredett
vÀlaszom Ágy hommage is E´rsi IstvÀnnak.



meg szÀmomra a lehetûs¢g, hogy a cikk mÀ-
sodik mondatÀban emlÁtett kiv¢teles kritikÀt
k´zelebbrûl is megvizsgÀljam. (RadnÂti SÀn-
dor bÁrÀlatÀrÂl van szÂ, mely elûsz´r a sza-
mizdat Besz¢lûben jelent meg 1986-ban; Ãjra-
k´z´lve a szerzû RECRUDESCUNT VULNERA cÁ-
mü gyüjtem¢ny¢ben, Cser¢pfalvi, 1991.) Er-
re t´bb okom is van. Egyr¢szt RadnÂti kriti-
kÀja nyilvÀnvalÂan egyed¡lÀllÂ volt a tekin-
tetben, hogy az ÁrÀsom elej¢n jelzett bÁrÀlÂi
hallgatÀst megt´rte. Ugyanakkor, ÀtlÀtva a
csapdahelyzeten, ÁrÀsÀt szamizdatban k´z´l-
te, kizÀrva ezÀltal m¢g az es¢ly¢t is, hogy
r¢szben negatÁv Át¢lete miatt bÁrÀlatÀt àfelje-
lent¢sk¢ntÊ ¢rt¢kelj¢k. MÀsr¢szt ä ¢s ezt ma-
gÀtÂl E´rsitûl id¢zem ä àez volt ä 55 ¢ves ko-
romban ä az elsû olyan kritikai munka, mely nem
csupÀn egyetlen müvemrûl szÂlt, hanem addigi mü-
k´d¢sem ÀltalÀnos megÁt¢l¢s¢re is vÀllalkozottÊ
(Kritika, 1991. mÀjus). Harmadszor a k¢t
szerzû k´z´tt kibontakozott pol¢mia a àjelen-
t¢keny szem¢lyis¢gÊ, illetve AZ INTERJö cÁmü,
LukÀcsrÂl szÂlÂ drÀma megÁt¢l¢s¢nek tekin-
tet¢ben megnyitja az es¢lyt szÀmomra, hogy
ÃjravizsgÀljam a müvet, ¢s egyidejüleg kÁs¢r-
letet tegyek a most megjelent E´rsi-drÀmÀk
formak¢rd¢seinek felvÀzolÀsÀra.

Az E´rsiäRadnÂti-vita az àegyr¢szt / igazam
van / mÀsr¢szt / Ãgyszint¢n igazam vanÊ versso-
rok jegy¢ben Àll. E´rsi szerint RadnÂti àarra
a hallatlanul m¢ly¢rtelmü k¢rd¢sre keresett vÀlaszt,
hogy mik¢ppen lehetnek az ¢n k´nyveim fontosab-
bak sok mÀs ÁrÂ alkotÀsainÀl, holott tucatszÀm mü-
k´dnek honunkban nÀlam tehets¢gesebb müv¢szek.
A vÀlasszal sem maradt adÂs: ez az¢rt lehets¢ges,
fejtegette, mert szem¢lyis¢gem jelent¢kenyÊ. Erûs
t´preng¢s utÀn E´rsi Ãgy v¢lte, hogy ez vol-
tak¢ppen müveinek dics¢rete, hiszen a kriti-
kus csak azok k´zvetÁt¢s¢vel ismerhette meg
szem¢lyis¢g¢t. °s RadnÂti hallgatÂlagosan jÂ-
vÀhagyja az ÁrÂ ¢rvel¢s¢t, ami, Ãgy v¢lem, hi-
ba. Hiszen E´rsi t¢zise legfeljebb f¢ligazsÀg,
nem igaz ugyanis, hogy egy müv¢sz szem¢-
lyis¢ge pusztÀn ¢s kizÀrÂlag müveiben formÀ-
lÂdik meg. °s szerzûnk eset¢ben ez fokozot-
tan Ágy van. Hogy egy p¢ldÀt is mondjak: mi-
kor 1981-ben az írÂsz´vets¢g egyik k´zgyü-
l¢s¢n javasolta a cenzÃra bevezet¢s¢t ä mi
volt ez, ha nem egy jelent¢keny szem¢lyis¢g
nagyszabÀsÃan megformÀlt clowngesztusa,
egyben autentikus vÀlasz a k´zÀllapotok ab-
szurditÀsÀra?! Korunkban a müv¢sz image-a

mÀr r¢gÂta r¢sze müv¢szet¢nek, bizonyos
esetekben szinte azonos vele ä el¢g itt Mar-
cel Duchamp-ra utalni. E´rsi morÀlis fedd-
hetetlens¢ge irodalmi-politikai k´z¡gyekben
ugyancsak szuver¢n szem¢lyis¢g¢rûl tanÃs-
kodik ¢kesen. °s persze nagyon jelent¢keny
E´rsi gondolkodÀsa is, mindig ¡dÁtûen ¢s fel-
szabadÁtÂan nonkonformista, az abszurdban
a sajnÀlatosan term¢szetest, a valÂdiban a r¢-
m¡letesen k¢ptelent meglÀtÂ, radikÀlisan k¢-
nyelmetlen ¢szjÀrÀs, mely mind ez idÀig elsû-
sorban a publicisztikÀban talÀlta meg a maga
¢rv¢nyes müfajÀt. E´rsinek itt siker¡lt meg-
formÀlnia valÂdi eredetis¢g¢t, megszÂlaltatni
az àe´rsis¢gÊ mindannyiunk szÀmÀra oly f¢l-
reismerhetetlen hangjÀt. KÀr volna tagadni,
hogy van ebben jÂ adag bohÂckodÀs. çm ez
a clownerie felszabadÁtÂ hatÀsÃ, a nagy ko-
m¢diÀsok leleplezû erejü r´hej¢vel rokon:
vÀlasz a vilÀg halÀlkomoly ostobasÀgÀra. A
publicista E´rsi nevet¢se k´z-¢rdekü kacagÀs,
a szÂ valÂdi ¢rtelm¢ben k´z-r´hej, mely sok-
szorosan alkalmas arra, hogy k´z´s ¡gyeink
¢rdek¢ben harsanjon fel. A drÀmÀkban azon-
ban csak r¢szlegesen nyert adekvÀt formÀt.
àHonnan tudja, hogy mi rejlik az ¢n pojÀcasÀgom
m´g´tt?Ê ä k¢rdezi MÀriÀt Borsi, E´rsi alig
leplezett alteregÂja A KOMPROMISSZUM cÁmü
darabban. Jogos k¢rd¢s, hiszen a drÀma
alapjÀn nem tudjuk mi, olvasÂk sem. Ami oly
vilÀgos volt a publicisztikÀban, meglehetûsen
homÀlyos a drÀmai helyzetekben. àMaga az
anyjÀt is eladnÀ egy po¢n¢rtÊ ä mondja MÀria az
elsû jelenetben E´rsi-Borsinak; ¢s ebben az a
bÀntÂ, hogy itt, a drÀmÀban valÂban igaz.
Vagy fogjuk fel Ãgy, hogy E´rsi szÀnd¢kosan
rÀgalmazza meg ´nmagÀt, vagyis ezÃttal nem
a RadnÂti SÀndor Àltal jellemzett àeg¢szs¢gesÊ
bohÂctÁpust k¢pviseli, àaki nem kapja, hanem
osztogatja a vÀratlan seggbe rÃgÀsokatÊ, hanem
azt, aki nem kÁm¢li magÀt sem, ¢s egyide-
jüleg mintegy ´nmagÀt is fen¢ken billenti?
így nyilvÀnÁtva ki, hogy nem tekinti magÀt
kÁv¡lÀllÂnak; aki, bÀr egyfolytÀban Át¢lkezik,
MÀria szavaival àkilÂg belûle az erk´lcsi lÂlÀbÊ,
´nmagÀt sem vonja ki a KÀdÀr-korszak
kompromisszumokkal Àtszûtt vilÀgÀbÂl? A
sz´veg¢hez füz´tt kommentÀr csak megerû-
sÁti gyanÃnkat: àn¢mi ´nkritikus ¢llel, meg akar-
tam mutatni, hogy az ellenz¢ki pÀtosz is vezethet
dogmatizmusra ¢s embertelens¢greÊ. Ism¢t egy
nagy t¢ma, a probl¢ma megint l¡ktetûen ele-
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ven, az erk´lcsi k¢rd¢s telitalÀlat a javÀbÂl ä
a moralista bohÂc tragikom¢diÀja m¢gsem
ÁrÂdott meg, csak probl¢mahalmazok, nem
emberi l¢nyek mozognak a szÁnpadon. Ez¢rt
E´rsi f´l¢nyes dialÂgustechnikÀja is felelûs:
tÃlsÀgosan is f´l¢nyes az, mindenki Ãgy be-
sz¢l, mintha k´nyvbûl olvasnÀ, a k¢rd¢sek ¢s
vÀlaszok tÃlsÀgosan is k¢szek, a sz´vegbûl hi-
Ànyzik az ¡dÁtû esetlegess¢g ä akÀrha dialo-
gizÀlt essz¢t vagy publicisztikÀt olvasnÀnk.
Villognak a gondolatok, Àm m¢gis mintha
¡res lenne az ÀbrÀzolt emberek feje. EgyhÃ-
rÃak, egyszÂlamÃak ezek a megszÂlalÀsok ä
mindig a Szerzû besz¢l, ¢s ez a szÂlam meg-
fellebbezhetetlen. Ez is a publicista drÀmÀja:
´nmagÀt nem engedi Àt anyagÀnak, nem Ãgy
lesz ÃrrÀ rajta, hogy k´zben elveszne benne,
folyton k´zbekotyog, mindig szellemesen ¢s
okosan; bÀr ÀbrÀzolni akarja, de v¢g¡l beval-
lani ¢s elviselni m¢gsem tudja ´nn´n esen-
dûs¢g¢t ä a gondolkozÀs felfalja gyermekeit.
A f¡lsz´vegben E´rsi megjegyzi, hogy àaz em-
ber ¢let¢t d´ntûen meghatÀrozÂ szenved¢lyek k´zt
helyet kaphat a gondolkodÀs szenved¢lye isÊ. °s ha
a kritikusok is tudomÀsul venn¢k ezt, nem Ár-
nÀnak le annyi csacsisÀgot. Nem szeretn¢k el-
k´vetni eff¢l¢t, ez¢rt gyorsan elismerem E´r-
si igazÀt, ezt annÀl k´nnyebben teszem, mivel
Th. Bernhard Kant-drÀmÀjÀrÂl Árva valami
nagyon hasonlÂt fejtegettem magam is (Hol-
mi, 1992. november). De az talÀn m¢gsem ta-
gadhatÂ, hogy emberek gondolkodnak ¢s nem
g¢pek. °s mivel emberek, n¢ha mÀs tev¢-
kenys¢get is folytatnak a gondolkodÀson kÁ-
v¡l. Ha nem Ágy lenne, akkor k¢ts¢gkÁv¡l
PlatÂn filozÂfiai dialÂgusait kellene a drÀma-
irodalom csÃcsainak tekinteni. Egy ember
gondolkodÀsa talÀn nem vÀlaszthatÂ el durva
csonkÁtÀs n¢lk¡l ¢let¢tûl. LukÀcs besz¢lt egy-
szer nagyon sz¢pen àa müv¢szi alakok szellemi
arcÀrÂlÊ. De E´rsin¢l mintha csak ez az arc l¢-
tezne, semmi mÀs. °s persze nyilvÀnvalÂ az
is, hogy ez a szellemi arc nem pusztÀn ¢s ki-
zÀrÂlag a figurÀk ¢szjÀrÀsÀnak ÀbrÀzolÀsa Àl-
tal rajzolÂdik ki. V¢gtelen¡l elvontak Ágy az
E´rsi-darabok, akÀrha az¢rt lenne csak cse-
lekm¢ny ¢s n¢hÀny csenev¢sz szituÀciÂ, hogy
az ÁrÂ min¢l gyorsabban hozzÀkezdhessen
v¢gre n¢zetei elûadÀsÀhoz. Egy r¢gi ¢s neve-
zetes E´rsi-szÂval ¢lve, ¡r¡gyek ezek a drÀ-
mÀk, a ragyogÂ, sziporkÀzÂ elm¢jü publicista
¡r¡gyei. (°s talÀn ez az oka, hogy az eff¢le

szÁnhÀzi tradÁciÂra ¢s formateremt¢sre fog¢-
konyabb N¢metorszÀgban jÂval sikeresebbek
E´rsi darabjai.)

így E´rsi akkor a leg¢rdekesebb szÀmom-
ra, ha nem embereket kell ÀbrÀzolnia, tehÀt
amikor nem rejtett ¢s ettûl kiss¢ rossz lelkiis-
meretü tandrÀmÀkat Ár, mint A KOMPRO-
MISSZUM vagy a FOGADçS. A müv¢szi sikerre
akkor nyÁlik komolyabb es¢lye, ha nyÁltan pa-
rabolisztikus jellegü, Àm nem embereket, de
bÀbokat szÁnpadra ÀllÁtÂ sz´vegeket fogal-
mazhat (A CSOMñ; ¢s kisebb m¢rt¢kben a
VçLTOZAT ¹DIPUSZRA), vagy, mint a LukÀcs-
darabban, mÀr az anyagbÂl k´vetkezûen is
k´nnyebben vÀllalhatja egy filozÂfiai dialÂgus
formÀjÀt.

A FOGADçS ¢s A KOMPROMISSZUM az¢rt
büntudatos tandrÀma, mert egyik¡k sem
tiszta parabola; ¢l benn¡k az emberÀbrÀzo-
lÀs, az emberek k´z´tti helyzetek kidolgozÀ-
sÀnak ig¢nye, de az ideolÂgia mindig el-
nyomja, a teÂria kioltja a szituÀciÂk emberi
f¢nyeit. A FOGADçS alaphelyzete kiss¢ d¡r-
renmatti: a nyolcvanas ¢vek egy jellegzetes
¢rtelmis¢gi alakja, Marksz KÀroly (hangsÃ-
lyozottan kÀ-esszel) t¢bolydÀba ker¡l, mert
tanulmÀnyai sorÀn fokozatosan azonosÁtja
magÀt a nagy n¢met filozÂfussal. Az elmeosz-
tÀly vezetûje, Marksz egykori iskolatÀrsa, fo-
gadÀst ajÀnl a kÂrhÀzban szociolÂgiai tanul-
mÀnyokat folytatÂ SzvetlÀnÀnak: a lÀny meg-
sz´ktetheti àKarcsitÊ, megadhatja neki a gyÂ-
gyulÀs lehetûs¢g¢t, Àm ha Markszot huszon-
n¢gy ÂrÀn bel¡l mint ûr¡ltet ism¢t visszaszÀl-
lÁtjÀk a t¢bolydÀba, SzvetlÀnÀnak le kell fe-
k¡dnie a Fûorvossal. A lÀny, aki meglehetû-
sen idealista, rÀÀll az alkura. De SzvetlÀna na-
ivitÀsa talÀn m¢gsem elegendû motivÀciÂ,
Markszhoz valÂ viszonya, egyÀltalÀn, a vilÀg-
ban elfoglalt emberi pozÁciÂja m¢g vÀzlatosan
sem ÁrÂdott meg, a kisasszony maga az abszt-
rakciÂ. A szerelem nem lehet pusztÀn ideo-
logikus, vagy ha igen, akkor ennek emberi
konzekvenciÀit kell bemutatnia a drÀmaÁrÂ-
nak. Honnan j´n?, hovÀ megy? ä olyan k¢r-
d¢sek, melyekre minden drÀmaÁrÂnak felel-
nie kell alakjai megformÀlÀsa sorÀn, Àm E´rsi
elmulasztja ezt. Mint ahogy figyelmen kÁv¡l
hagy m¢g szÀmtalan emberi-drÀmai es¢lyt. A
Fûorvos etikai alapprobl¢mÀja p¢ldÀul Ágy
lenne megfogalmazhatÂ: ha Àpoltja meggyÂ-
gyul a k¡lvilÀggal valÂ szembes¡l¢s sorÀn, ak-
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kor ez sÃlyos emberi vesztes¢g, hiszen e àki-
b¢k¡l¢s a valÂsÀggalÊ Markszot (Marxot!) sze-
m¢lyis¢ge legl¢nyeg¢tûl fosztanÀ meg ä
ugyanakkor ez orvosi szempontbÂl ¡dv´zlen-
dû. Ha viszont beteg marad, ami mint kÁvÀ-
nalom nyilvÀn nem egyeztethetû ´ssze az or-
vosi etikÀval, akkor megûrzi a marxi nonkon-
formizmus ¢s tanÁtÀs l¢nyeg¢t: a valÂsÀggal
valÂ konfrontÀciÂ annak megvÀltoztatÀsÀra
sarkallnÀ ä ez viszont emberi szempontbÂl
¡dv´s. E´rsi csak eg¢szen vÀzlatszerüen utal
erre a problematikÀra. A fogadÀs a Fûorvos
szÀmÀra sÃlyos morÀlis-emberi vizsga lenne,
Ágy valÂban komollyÀ vÀlhatna a t¢tje is. Va-
lÂban olyan cinikus ez az alak, hogy mind-
´ssze egy szeretkez¢s kik¢nyszerÁt¢se motivÀl-
ja a fogadÀs megk´t¢sekor?! Hiszen nem le-
het k¢ts¢ges szÀmÀra, hogy SzvetlÀna veszÁte-
ni fog. °s valÂban olyan naivka ez a lÀny,
hogy komolyan hisz fogadÀsa siker¢ben?! Ha
e k¢rd¢sekre igenlû a vÀlasz, vagy pusztÀn
csak felmer¡l ennek lehetûs¢ge, a fogadÀs
t¢tj¢vel egy¡tt magÀnak a drÀmÀnak a t¢tje
is semmiv¢ vÀlik, a n¢zû Ágy legfeljebb arra
k¢nyszer¡l, hogy megprÂbÀljon jÂkat mulat-
ni a darab jobb, bÀr t´bbnyire sajnos megle-
hetûsen olcsÂ viccein. így aztÀn a n¢zûk vizs-
gÀja is elmarad, nem ¢lhetj¡k meg E´rsi igen
fontos probl¢mÀjÀt, hogy mit veszÁtett¡nk,
mikor jelk¢pesen elmegyÂgyint¢zetbe zÀrat-
tuk Marxot (ezÃttal hangsÃlyozottan x-szel!).

A VçLTOZAT ¹DIPUSZRA mÀr majdnem
tisztÀn tandrÀma, maga a kiindulÂszituÀciÂ is
hatÀrozottan ¢l a brechti elidegenÁtûeffektus
eszk´z¢vel: hÀrom szÁn¢sz k¡l´nb´zû masz-
kokat ´ltve elhatÀrozza, hogy Ãjra¢rtelmezi
¹dipusz t´rt¢net¢t. Az Ãj interpretÀciÂ sze-
rint ¹dipusz valÂjÀban k¢pmutatÂ zsarnok
volt, miutÀn büne kider¡lt, esze ÀgÀban se
volt, hogy vÀllalja a bünhûd¢st. Maga helyett
a v¢rfertûz¢st ¢s gyilkossÀgot leleplezû PÀsz-
tort vakÁtja meg, akit cinikus mÂdon bünbak-
kÀ vÀltoztat: ¹dipusz k¢p¢ben ekkor a PÀsz-
tor hagyja el a n¢p megvetû morajÀval kÁs¢r-
ve Th¢bÀt. A t¢zis egyszerü ¢s korunk tapasz-
talatai Àltal sokszorosan megalapozott: legen-
da pusztÀn, hogy egykor erk´lcs´sebbek vol-
tak a hatalmasok, mindig az elnyomottak
bünhûdtek r¢mtetteik¢rt. Ekkor megnyÁlna a
lehetûs¢g, hogy a darab ¹dipusz¢ helyett
most a PÀsztor trag¢diÀjÀt ÀbrÀzolja, a para-
bolisztikus forma azonban nem kÁnÀl ennek

t¢rt: a PÀsztor panasza legfeljebb lÁrai lehet,
drÀmai nem. A forma igazsÀga Ágy azonos a
darab jelent¢s¢vel: az elnyomottaknak m¢g a
trag¢dia es¢lye sem adatik meg. M¢lyen jel-
lemzû E´rsi gondolkodÀsÀra, hogy az ¹di-
puszt megmentû ¢s a PÀsztort bünbakkÀ nyil-
vÀnÁtÂ terv egy ¢rtelmis¢gi, a jÂs TeiresziÀsz
agyÀban fogamzik meg. Az ÁrÂ v¢lem¢nye
igencsak lesÃjtÂ: hatalom ¢s ¢rtelmis¢g a v¢r
Àltal k´t´tt sz´vets¢get. çm ez a gondolat
mÀr A CSOMñ-hoz ¢s AZ INTERJö-hoz kapcso-
lÂdik.

°s most vissza RadnÂti ¢s E´rsi vitÀjÀhoz
AZ INTERJö-rÂl. A kritikus Ãgy v¢lte, hogy az
àegyr¢szt / igazam van / mÀsr¢szt / Ãgyszint¢n iga-
zam vanÊ verssorokban E´rsi LukÀcs gondol-
kodÀsÀt jelenÁti meg, a k¢telytûl mentes meg-
gyûzûd¢st. Ha E´rsi szerint, ¢rvel RadnÂti, ez
volt LukÀcs ¢let¢nek vez¢rmotÁvuma, akkor
nem j´het l¢tre dialÂgus, tehÀt drÀma sem Ár-
hatÂ ezen az alapon. E´rsi vÀlaszÀban meg-
magyarÀzza, hogy az id¢zett sorok az û sajÀt
reflexiÂi, mikor visszahallgatja az agg filozÂ-
fussal k¢szÁtett magnÂfelv¢teleket. Ekkor
RadnÂti E´rsinek ad igazat, elismerve sajÀt t¢-
ved¢s¢t. Azt hiszem, mindkettûj¡knek igaza
van, mÀsr¢szt egyikûj¡knek sincs igaza.
T́ k¢letesen  zÀrt  ¢rvel¢srendszer  ¢pÁthetû
fel ugyanis mindk¢t protagonista v¢leke-
d¢se alapjÀn; ellentmondÀsmentesek, melyek
ugyanakkor ki is zÀrjÀk egymÀst. Az egyik a
dialÂgus lehetetlens¢g¢t hangsÃlyozza, a
mÀsik komoly es¢ly¢t a pÀrbesz¢dnek. çm
mindketten figyelmen kÁv¡l hagyjÀk a vers-
ben a k´vetkezû sorokat, melyek ¢ppen a vita
k´z¢ppontjÀban ÀllÂ sz´veg bevezetûi: àHal-
lom a sajÀt hangom / ä mint c¢rna a tübe / hang-
jÀba befüzve.Ê SzÀmomra e sorok m¢gis a k¢t
hang, E´rsi ¢s LukÀcs szÂlamÀnak sz¢tvÀ-
laszthatatlan ´sszekapcsolÂdÀsÀt jelentik: a
k¢t megszÂlalÀs ekkor mÀr megk¡l´nb´ztet-
hetetlen, vagyis mindketten hangoztathatjÀk
k¢tely n¢lk¡li meggyûzûd¢s¡ket. így azt gon-
dolom, hogy a versben l¢trej´tt az a bizonyos
dialÂgus, amely a drÀmÀban csak t´red¢ke-
sen valÂsult meg. T́ red¢kesen, mivel a drÀ-
ma sok jelenete felfoghatÂ Ãgy is, mint E´rsi
belsû monolÂgja ä ez a lÁrÀban lehet adekvÀt
stilizÀciÂs elv, drÀmÀban viszont felett¢bb
problematikus. °s a siker¡letlen dialÂgus leg-
fûbb akadÀlya, gondolom, nem elsûsorban a
filozÂfussal, vagyis a àb´lccselÊ valÂ kommu-
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nikÀciÂ eleve adott neh¢zs¢ge, ahogy RadnÂ-
ti v¢li. A àb´lcsÊ ä mÀr a fiatal LukÀcs megÁrta
ä valÂban csak a legritkÀbb esetben foghatÂ
dialogikus kapcsolatra, mivel bizonyos fokig
mÀr tÃl van mindenen, àszÀmÀra csak epizÂd
minden egyes megt´rt¢n¢sÊ. N¢zetem szerint a
dialÂgus legfûbb akadÀlya m¢gis LukÀcs ¢s
E´rsi sz´vegeinek ´sszem¢rhetetlens¢ge volt.
Term¢szetesen nem a gondolkodÂi szÁnvonal
nyilvÀnvalÂ k¡l´nbs¢g¢re gondolok. Hanem
arra, hogy mÁg LukÀcs mondatai t´bbnyire
àvalÂban l¢tezûÊ, mÀr valahol elhangzott, le-
Árt, v¢glegesen objektivÀlt sz´vegek, vagyis a
drÀma textusÀban voltak¢ppen id¢zetek, ad-
dig E´rsi megszÂlalÀsai szinte kiv¢tel n¢lk¡l
àfikciÂkÊ, vagyis voltak¢ppen a müv¢szi te-
remt¢s eredm¢nyei. Id¢zetekkel azonban ä
Ãgy ¢rzem ä nem lehet drÀmai dialÂgust foly-
tatni, a k¢tf¢le megszÂlalÀs csak a tanul-
mÀnyban, az essz¢ben vagy a publicisztikÀ-
ban szûhet pÀrbesz¢des viszonyt egymÀssal.
Ez¢rt a darabban fell¢pû szem¢lyek nem is
emberek a szÂ teljes ¢rtelm¢ben, ¢s ekkor
E´rsi elem¢ben ¢rezheti magÀt: v¢gre szaba-
don gondolkodhat egy drÀma ¡r¡gy¢n. Ez
az essz¢isztikus gondolkodÀs persze ugyan-
csak ¢rdekes, ha nem olvasunk is valÂdi drÀ-
mÀt, Àm megismerked¡nk E´rsi t´bb ¢vtize-
des harcÀval ¢s k¡zdelm¢vel, egy filozÂfiai
dialÂgussal, melyet nem elsûsorban LukÀcs
Gy´rgy szem¢ly¢vel, de n¢zeteivel vÁvott. Volt
LukÀcs ¢let¢nek ¢s gondolkodÀsÀnak egys¢-
ges magyarÀzata? ä RadnÂti kritikÀja szerint
ez a darab egyik legfûbb k¢rd¢se. çm az E´r-
si-f¢le felfogÀst elutasÁtja. Az ugyanis a vallÀ-
sos sz¡ks¢glet ÀllandÂ jelenl¢t¢ben lÀtta meg
az egys¢ges magyarÀzatot. Messianisztikus
volt mindv¢gig a lukÀcsi gondolkodÀs, fiatal
korÀban a csodavÀrÀs, a rem¢nyked¢s, hogy
Àt tud t´rni az à°lethezÊ, ami a Seidler Irma-
szerelem lezÀrÀsa utÀn lehetetlennek bizo-
nyult; majd a damaszkuszi Ãt, vagyis a bolse-
vik fordulat 1918-ban, hogy ettûl kezdve fel-
oldÂdjon minden konfliktusa a megtalÀlt k´-
z´ss¢gben, a modern EgyhÀzban, a PÀrtban,
melyhez a folyamatos vitÀk ellen¢re halÀla
perc¢ig hü maradt. RadnÂti Ãgy talÀlja, hogy
az eff¢le egys¢ges magyarÀzat hamis, a sztÀ-
lini valÂsÀggal valÂ lukÀcsi kib¢k¡l¢s utÀn
ugyanis eltünik bÀrmif¢le messianizmus ¢s
vallÀsos sz¡ks¢glet a filozÂfus ¢let¢bûl ¢s gon-
dolkodÀsÀbÂl. A harmincas ¢vektûl LukÀcs

magatartÀsa nem magyarÀzhatÂ t´bb¢ Da-
maszkusszal, ha nem Ágy lenne, nem lehetne
meg¢rteni a tanÁtvÀny-mester viszonyt, ese-
t¡nkben E´rsi ¢s LukÀcs kapcsolatÀt, hiszen
nyilvÀnvalÂ, hogy elûbbinek nem volt ¢s soha
nem is lehetett k´ze semmif¢le Damaszkusz-
hoz. Szinte bizonyos, hogy RadnÂtinak igaza
van ebben. çm azt gondolom, hogy E´rsi
sz´veg¢bûl, ha rejtett mÂdon is, de m¢gis ki-
bonthatÂ valamif¢le egys¢ges magyarÀzat ä
jÂllehet a legfûbb ¢rveket persze nem maga
a drÀma, de LukÀcs ¢letpÀlyÀja szolgÀltatja.
ögy v¢lem, hogy LukÀcs teljes pÀlyÀjÀt a hÁ-
res dosztojevszkijiärazumihini k¢rd¢sre adott
vÀlaszok hatÀrozzÀk meg. A k¢rd¢s Ágy hang-
zott: àlehets¢ges-e kereszt¡lhazudni magunkat az
igazsÀgig?Ê K´zismert, hogy LukÀcs neveze-
tes, A BOLSEVIZMUS MINT ERK¹LCSI PROBL°-
MA cÁmü cikk¢ben tagadÂlag felelt. K¢sûbbi
pÀlyÀja pedig ä ha implicit mÂdon is ä egyet-
len hatalmas igen. çm a korai tagadÂ vÀlasz
ä Ãgy ¢rzem ä nem pusztÀn politikai-etikai
term¢szetü volt. ArrÂl is besz¢lt a cikk, hogy
az igazsÀghoz vezetû utat sz´rnyü bün´k sze-
g¢lyezik; hogy bÀr gyilkolhatunk a j´vû¢rt,
de k´zben ÀllandÂan tudnunk kell, hogy gyil-
kolni semmilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt nem
szabad. °s ez volt a Seidler Irma-szerelem
alap¢lm¢nye is. çltala elhitte LukÀcs darab
ideig, hogy kereszt¡lhazudhatja magÀt az
¢lethez, a fiatal festûnû àmegmutatta, hogy van
mÀs ¢let is, mely tÃl van a formÀkonÊ. Az ide valÂ
eljutÀsnak azonban emberÀldozat lenne az
Àra, a mü fel¢p¡lne, de àa vakolat, mely ´ssze-
tarthatnÀ, emberv¢rbûl valÂÊ. çm LukÀcs tudta,
hogy gyilkolni semmilyen k´r¡lm¢nyek k´zt
nem szabad. Nemmel felelt hÀt az °let hÁvÀ-
sÀra is. Egyetlen k¢rd¢s ¢s k¢t vÀlasz, egy
igen ¢s egy nem. ögy v¢lem tehÀt, hogy Lu-
kÀcs ¢let¢nek e k¢rd¢s ad egys¢get. RadnÂti
Ãgy ¢rvel, hogy a LukÀcs-tanÁtvÀnyok nem
fogadtÀk el a mester kib¢k¡l¢s¢t a valÂsÀggal,
kritikai ÀllÀspontot foglaltak el a àl¢tezû szo-
cializmusÊ tekintet¢ben, mÁg LukÀcs pozÁciÂ-
ja inkÀbb affirmatÁv volt. çm a d´ntû k¢rd¢s-
re adott vÀlasz m¢gis megteremti a k´z´ss¢-
get LukÀcs ¢s a tanÁtvÀnyok k´z´tt. Mert bÀr-
milyen heves bÁrÀlÂi voltak is ez utÂbbiak a
Rendszernek, m¢gis belsû kritika formÀjÀban
tudtÀk csak elk¢pzelni azt, mint maga Rad-
nÂti Árja, a JÂzsef Attila-i sorokat: à¢rted harag-
szom, nem ellenedÊ, alkalmaztÀk ´nk¢nyesen a
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fennÀllÂhoz valÂ viszonyuk megfogalmazÀsÀ-
ra. Akkor hÀt joggal v¢lem Ãgy, hogy a tanÁt-
vÀnyok is igennel feleltek ama legfûbb k¢r-
d¢sre, ¢s csak 1968 utÀn szavaztak mÀr hatÀ-
rozott nemmel. Ha Ãgy tetszik: PrÀga lett a
Damaszkuszuk. Mindez nem kis m¢rt¢kben
igazolja E´rsit, felt¢ve, hogy ¢rvel¢sem helyt-
ÀllÂ.

BÀr elm¢leti hozad¢ka ´sszem¢rhetetlen a
LukÀcs-darab¢val, m¢gis A CSOMñ-t olvastam
a legszÁvesebben. A bÀbjÀt¢k Nagy SÀndor
gordiuszi mestervÀgÀsÀt besz¢li el, de volta-
k¢ppen a hatalom ¢s a szellem, a hatalom ¢s
az ¢rtelmis¢g kapcsolatÀrÂl szÂl. A csomÂt a
Pofa k´ti, ¢s mivel àa szerzû szeretn¢, ha a Pofa
feje ¢s a csomÂ eml¢keztetne egymÀsraÊ, e bogot
tekinthetj¡k akÀr kettûs ´narck¢pnek is. Ol-
vasatomban E´rsi lett a Pofa, az ´r´k lelem¢-
nyes intellektuel, aki kioldhatatlannak v¢lt
probl¢magubancokat gyÀrt eg¢sz ¢let¢ben,
Àm d´bbenten kell tapasztalnia, hogy a hata-
lom nem fair jÀt¢kot jÀtszik. De a csomÂ sz¢t-
vÀgÀsa a diktÀtort is mind´r´kre v¢gzetesen
odak´ti a PofÀhoz. Most megfordulnak a sze-
repirÀnyok, Nagy SÀndor Àt¢rzi a brutÀlis
probl¢mamegoldÀs k¢j¢t, ¢s ettûl fogva Àllan-
dÂan oldani akar, szinte k´ny´r´g a PofÀnak,
hogy alkosson szÀmÀra Ãjabb ¢s Ãjabb ÀtvÀg-
hatÂ csomÂkat. A k¢t szerepk´r, a diktÀtor¢
¢s az ¢rtelmis¢gi¢ Ágy k´lcs´n´sen felt¢telezi
egymÀst, nÀszuk megk´ttetett egy oldÀs Àltal.
A Pofa v¢g¡l CsomÂvÀ vÀltozik, Nagy SÀndor
kaszabol ¢s kaszabol, de folyton csak Ãjabb
csomÂkat termel, ez a csomÂ immÀr osztÂ-
dÀssal szaporodik. °s ekkor felhangzik v¢gre
a Pofa nevet¢se, az egyetlen v¢dekezûeszk´z
az eszelûsen vagdalkozÂ diktÀtor ellen, dia-
dalmas kacagÀs tehÀt, a jÂl ismert E´rsi-f¢le
k´z-r´hej. Legyûzhetetlen, hatalmas gesztus,
egyben a k´tet v¢gkicseng¢se. De csak r¢sz-
leges siker, nem el¢g erûs, hogy az Eg¢sz
megoldatlansÀgait ¢rv¢nytelenÁtse.

BÀn ZoltÀn AndrÀs

àNEC VERBO VERBUM...Ê
 

Charles Baudelaire: A Rossz virÀgai
FordÁtotta Tornai JÂzsef
àA k´tet t´rt¢neteÊ cÁmü r¢szt Árta, a fordÁtÀsok sz´-
veghüs¢g¢t ellenûrizte SujtÂ LÀszlÂ
Tevan, B¢k¢scsaba, 1991. 312 oldal, 183 Ft

T́ bben megÁrtÀk mÀr, hogy A ROSSZ VIRçGAI
cÁmet elûsz´r Gy´rgy OszkÀr adta 1917-ben
megjelent fordÁtÀsk´tet¢nek. Kevesebben
tudjÀk azonban, hogy ä A FRANCIA K¹LT°SZET
1861-BEN cÁmü, Arany JÀnos tolmÀcsolÀsÀ-
ban megjelent tanulmÀnyt k´vetûen ä 1869-
ben, tehÀt k¢t ¢vvel a francia k´ltû halÀla
utÀn Heged¡s SÀndor publikÀlta a FûvÀrosi
Lapokban Georges No©l bÁrÀlatÀt: ez utÂbbi-
ban talÀljuk a LES FLEURS DU MAL cÁm elsû
magyar megfelelûj¢t: A ROSSZ VIRçGAI-t.

Gozsdu Elek 1884-bûl valÂ, AZ °TLEN FAR-
KAS cÁmü novellÀjÀban a BþN VIRçGAI-rÂl
esik szÂ, s ez a mü tartalmazza az elsû Àlta-
lunk ismert fordÁtÀst´red¢ket is (a MADRIGAL
TRISTE cÁmü versbûl). Reviczky 1886-ban ad-
ta ki °JF°LI SZçMVET°S cÁmmel az elsû teljes
versfordÁtÀst, s lÀbjegyzetben A GONOSZ VIRç-
GAI cÁmü k´tetet emlÁtette. A ROMLçS VIRçGAI
vÀltozatot Pekry (PekÀr) KÀroly javasolta elû-
sz´r (1900), KosztolÀnyi a MOCSçRVIRçGOK
(1906), SzÁni Gyula pedig a BAJVIRçGOK k´l-
tûj¢rûl Árt (1917).

A hat variÀns k´z¡l egyik sem mondhatÂ
t´k¢letesnek, s elgondolkoztatÂ az az egybe-
es¢s, amely a legÃjabb fordÁtÀsk´tet ¢s a leg-
elsû magyar cÁm k´z´tt l¢trej´tt. Baudelaire
elsû magyar tolmÀcsolÂi nem ÃjÁtottÀk fel He-
ged¡s SÀndor kÁs¢rlet¢t, feltehetûleg az¢rt,
mert nem t´rekedtek a àMalÊ legegyszerübb
¢s h¢tk´znapi formÀban valÂ visszaadÀsÀra.
Minden fordÁtÀs ¢rtelmez¢s l¢v¢n, a àRosszÊ
szeg¢nyesnek s fûk¢pp nem metafizikainak
bizonyult: Ágy j´ttek l¢tre az id¢zett vÀltoza-
tok. A BþN VIRçGAI az eredeti cÁm erk´lcsi
k´vetkezm¢ny¢t hangsÃlyozta: a àgonoszÊ vi-
szont a àMalÊ biblikus megfelelûje. Pekry to-
vÀbb´r´klûd´tt ¢s klasszikussÀ vÀlt cÁme azt
a folyamatot foglalja ´ssze, amely a k´tet elsû
vers¢ben Ágy Áratik le: àChaque jour vers l'enfer
nous descendons d'un pasÊ (Tornai fordÁtÀsÀ-
ban: às l¢p¡nk Poklunk fel¢ naponta k´zelebbÊ).
A ROMLçS VIRçGAI tehÀt nem mond ellent
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Baudelaire vilÀgk¢p¢nek. A k¢t utolsÂ vari-
Àns a cÁm metaforÀjÀt bonyolÁtotta tovÀbb: ez
is a feled¢sbe mer¡l¢s oka lehetett.

Mindebbûl kider¡l, hogy Babits¢k m¢rle-
gelt¢k a hagyomÀnyt. Az elsû vÀltozat ÃjbÂli
megjelen¢se nem tudta cÀfolni SzabÂ Lûrinc
v¢lem¢ny¢nek igazsÀgÀt: àA Mal szÂnak nincs
a nyelv¡nkben igazi ekvivalense. [...] Magyar cÁm-
nek ÏA Rossz virÀgaiÎ kifejez¢s elsû tekintetre na-
gyon megfelelûnek lÀtszik, de a fûnevesÁtett jelzû,
legalÀbb ebben az esetben, nem hat term¢szetesen.Ê
(R¢vai-kiadÀs, 1944. 382. o.) Nem az a prob-
l¢ma, hogy a fordÁtÂ a Nyugat nagy k´ltûinek
vÀlasztÀsÀt bÁrÀlta fel¡l, hanem az, hogy be-
vezet¢s¢ben a àmetafizikai RosszrÂlÊ valÂ ma-
gyarÀzatnak kellett megelûznie a felÃjÁtott
cÁm elsû elûfordulÀsÀt: mintegy meg kellett
teremtenie jelent¢s¢t (8. o.).

A k´nyv hÀtlapjÀn talÀlhatÂ a k´vetkezû il-
luzÂrikus ÀllÁtÀs: àA jelenlegi cÁm: A ROSSZ VI-
RçGAI a francia eredeti sz´veghü vÀltozata.Ê Ez a
kijelent¢s n¢lk¡l´z minden elm¢leti indoko-
lÀst ¢s gyakorlati tapasztalatot. Komoly t¢ve-
d¢s az is, hogy àa szÁnek, illatok ¢s hangok kor-
reszpondenciÀja, egymÀsba jÀtszÀsaÊ Baudelaire
felfedez¢se volna.

Nem tudni, kinek az elk¢pzel¢se volt az,
hogy a sz´veghüs¢g ellenûrz¢s¢nek igazolÀ-
sÀval jelenj¢k meg a k´nyv; az eff¢le nyelvi
lektori jelent¢s csak akkor lehet sz¡ks¢ges, ha
nagy a vesz¢lye a leiterjakabok megjelen¢s¢-
nek. MüfordÁtÀs eset¢ben azonban a sz´veg-
hüs¢g ellenûrz¢se kivihetetlennek lÀtszik, mi-
vel olyan optimÀlis szintet felt¢telez, amely a
lefordÁtandÂ sz´veg valamennyi jelent¢segy-
s¢g¢re figyel; ilyen pedig nem l¢v¢n, maga
az àellenûrz¢sÊ ¢ppoly szelektÁv lesz, mint
volt a fordÁtÀs.

A müfordÁtÀs egy¢ni ¢s kollektÁv teljesÁt-
m¢ny: az t´rt¢net¢ben ¢s az a megvalÂsult
sz´vegekben is. Tornai JÂzsef errûl a K´nyv-
vilÀg decemberi szÀmÀban nyilatkozott: hÃsz
¢vig tartÂ tiszteletre m¢ltÂ munkÀja K¢pes
G¢za tanulmÀnya nyomÀn indult el, aki Ba-
bits ¢s TÂth çrpÀd Baudelaire-¢rtelmez¢sei-
vel volt el¢gedetlen. A ROMLçS VIRçGAI-ban
megjelent sz´vegek a fordÁtÂ szÀmÀra egy-
r¢szt àlegyûzhetetlennek lÀtszÂ csÃcsot jelentenekÊ,
mÀsr¢szt àbiztonsÀgot is adnakÊ a meg¢rt¢s
szempontjÀbÂl.

A fordÁtÀs tehÀt olyan kritika is, amely
sz¡ks¢gess¢ teszi az elûzm¢nyek ismeret¢t. Az

EGY D¹G eset¢ben Tornai megÁt¢l¢se szerint
SzabÂ Lûrinc àrosszul fogta f´l a vers elsû sorÀtÊ,
fûleg a àRappelez-vousÊ kezdetet; az Ãj megol-
dÀs a àMes¢ld el, lelkemÊ helyett Ágy kezdûdik:
àEml¢kszel, kedvesemÊ. Egy t´rt¢neti Àttekint¢s
kiderÁthette volna, hogy nem ÃjÁtÀsrÂl, ha-
nem felÃjÁtÀsrÂl van szÂ: KosztolÀnyi àEml¢k-
szel, ¢n angyalomÊ megszÂlÁtÀssal kezdte A
D¹G-´t. Ugyanannak a versnek v¢g¢n a Sza-
bÂ Lûrinc-f¢le àutolsÂ szents¢gÊ hely¢re àutolsÂ
kenetÊ ker¡l; ez sem Tornai szÂtÀrÀbÂl valÂ ä
mint azt û maga mondja ä: megtalÀlhatÂ mÀr
Szily Ernû 1943-ban megjelent Baudelaire-
vÀlogatÀsÀban.

Babits szerint a Shakespeare-fordÁtÂnak
ànemcsak joga, de k´teless¢ge is minden¡tt, ahol a
r¢gi fordÁtÀs valamely helynek egyed¡l helyes vagy
lehets¢ges megoldÀsÀt eltalÀlta, ezt a megoldÀst Àt-
venniÊ. Tornai JÂzsef magÀ¢nak vallhatta ezt
a n¢zetet, amely viszont nem felt¢tlen¡l Àll a
lÁrai k´lt¢szetre n¢zve is: s mindenk¢ppen
tisztÀzatlannak mondandÂ a àhelyÊ fogalma:
milyen kiterjed¢sben ¢rthetû az Àtv¢tel joga
¢s k´teless¢ge? Ezt a k¢rd¢st az û eset¢ben
csak a sz´veg-´sszehasonlÁtÀs d´nthette el,
amely arra is vÀlaszt adott, hogy a k´zreadott
fordÁtÀsokban mi maradt meg az elûd´k ha-
gyomÀnyÀbÂl, s bizonyult Ágy egyed¡l helyes-
nek vagy lehets¢gesnek.

A K´nyvvilÀg-beli cikk SzabÂ Lûrincet k¢t
tÀrsa f´l¢ ÀllÁtja: àA TÂth çrpÀd-i, babitsi vÀlto-
zatok szinte sose jelentettek eff¢le kihÁvÀsokat, annyi
benn¡k a pontatlan, tÃlsÀgosan romantikus vagy
dÁszÁtett sor, rÁm, mondatszerkezet.Ê Az ´sszevet¢s
arra is vÀlaszt adott, hogy mennyire t¡kr´zû-
dik ez a hierarchia magukban a sz´vegekben.

K¢t vers kezdete ¢s v¢ge eml¢keztet rend-
kÁv¡li mÂdon TÂth çrpÀd fordÁtÀsÀra (AZ OL-
VASñHOZ ¢s AZ ERK°LY); n¢gy kezdû- ¢s ´t zÀ-
rÂsor t¢r vissza (A SZ°PS°G, A F¹LDMþVES
CSONTVçZ II., HALçLTçNC, NEM FELEJTET-
TEM EL A VçROS K¹ZEL°BEN...; ill. AZ ñRIçSNý,
AZ ILLATSZERES ºVEG, EGY MADONNçHOZ,
EGY KREOL H¹LGYNEK ¢s SPLEEN [Mint egy
esûs orszÀg ura, olyan vagyok]); eg¢sz sorok je-
lennek meg Ãjra AZ çLARC ¢s a BORöS °G cÁ-
mü versben.

Babits ´t verskezdete ¢s hÀrom befejez¢se
ism¢tlûdik meg (AZ ELLENS°G, R¹GESZME, A
H°T ¹REG, A GYILKOS BORA, A SZERETýK HA-
LçLA; ill. A VçMPíR, ýSZI SZONETT ¢s A JçT°K);
teljes sorokat vesz Àt a fentieken kÁv¡l m¢g

596 ã Figyelû



Figyelû ã 597

tÁz vers fordÁtÀsa (A GýG BºNTET°SE, DUEL-
LUM, EGY FANTOM II. AZ ILLAT, SEMPER EA-
DEM, GYñNçS, A MACSKA, A SZ°P HAJñ, FAN-
TASZTIKUS METSZET, REGGELI SZºRKºLET ¢s A
SZERETýK BORA). A BALSZERENCSE cÁmüben a
kezdûrÁmek t¢rnek vissza, az çLDçS viszont ä
kev¢s mÂdosÁtÀssal ä egy eg¢sz versszakot
id¢z:

Babits:
àTudom, a FÀjdalom az egyetlen nemess¢g,
amelyet sem Pokol, sem F´ld nem marhat el;
s hogy az ¢n misztikus koronÀm megsz´vess¢k,
minden vilÀgok ¢s idûk gy¢mÀntja kell.Ê

Tornai:
àTudom, a fÀjdalom az egyetlen nemess¢g,
amit se m¢ly pokol, se f´ld nem ronthat el
s hogy az ¢n misztikus koszorÃm megfonass¢k,
minden vilÀgok ¢s idûk virÀga kell.Ê

SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsaibÂl k¢t Ázben jele-
nik meg Ãjra ugyanazon vers eleje ¢s v¢ge (A
M°REG ¢s SPLEEN [Mikor az alacsony ¢g, mint
fedû lenyomja]; nyolc kezd¢s ¢s egy befejez¢s
ism¢tlûdik (MEGFELEL°SEK, VISSZAHçRAMLçS,
BESZ°LGET°S, D°LUTçNI DAL, ESTI SZºRKº-
LET, K¹D °S ESý, A PUSZTíTçS ¢s EGY KíVçN-
CSI çLMA; ill. ýSZI °NEK); A MACSKçK cÁmü
versben a kezdûrÁmek, nyolc esetben pedig
eg¢sz sorok maradnak meg (F¹LEMELKED°S,
FçROSZOK, VçNDORCIGçNYOK, SZþK UTCçD-
BA HöZNçD AZ EG°SZ MINDENS°GET..., EGY
D¹G, TEMET°S, H°AUTONTIMOROUM°NOS ¢s
A KIS, ¹REG NýK). Kiv¢teles p¢lda A MAGç-
NYOS BORA cÁmü szonett, amelybe ´t sor ke-
r¡lt Àt csaknem vÀltozatlanul.

Nem soroltuk fel az ´sszes megfelel¢st A
ROMLçS VIRçGAI ¢s A ROSSZ VIRçGAI k´z´tt:
igen sok egy¢b rokon r¢szlet is kimutathatÂ
szavak, kifejez¢sek, rÁmek ¢s szerkezeti kulcs-
pontok k´z´tt, s a r¢gebbi sz´veg nemegy-
szer k´zvetve is inspirÀlta az Ãjat. TizenhÀ-
rom verset jel´lt¡nk meg TÂth çrpÀd, hÃszat
Babits ¢s huszonegyet SzabÂ Lûrinc fordÁtÀ-
sai k´z¡l.

Az elûd´k k´z¡l elsûsorban Gy´rgy Osz-
kÀrt kell megemlÁten¡nk: az û tolmÀcsolÀsai
k´z¡l AZ ALBATROSZ kezdûrÁmei, egy-egy sor
AZ ARCK°P ¢s a MIT MONDASZ, TE SZEG°NY, çR-
VA LELKEM MA ESTE... cÁmü versbûl ¢s A SZE-
G°NYEK HALçLç-nak kezdete bizonyÁtjÀk azt,
hogy a k´tet nemcsak a cÁm szempontjÀbÂl
jÀtszott fontos szerepet.

Mindez azt jelenti, hogy Tornai JÂzsef
szÀzhatvan fordÁtÀsÀnak t´bb mint egyhar-
madÀban van jelen Baudelaire magyar ¢rtel-
mez¢seinek ´r´ks¢ge. Ez mindenk¢ppen
tiszteletadÀs a mÃlt ¢rt¢kei elûtt, pusztÀn azt
sajnÀljuk, hogy errûl nem tesz emlÁt¢st sem
az id¢zett K´nyvvilÀg-beli hÁradÀs, sem a k´tet
elûszava. MÀsik tanulsÀgk¢nt azt szürhetj¡k
le, hogy bÀr TÂth çrpÀd kev¢ss¢, Babits ¢s
SzabÂ Lûrinc egyformÀn bizonyult legyûzhe-
tetlennek az Ãj vÀllalkozÀs fordÁtÂja szÀmÀra.

Ezt az ´sszehasonlÁtÀst el kellett v¢gez-
n¡nk ahhoz, hogy kirajzolÂdj¢k a sz´vegek
egymÀsra r¢tegzûd¢se, s hogy szembesÁthes-
s¡k a müfordÁtÂi szÀnd¢kot ¢s megvalÂsulÀ-
sÀt. Tornai JÂzsef, mint Árja, a fogalmi egyen-
¢rt¢küs¢g visszaadÀsÀt talÀlta a legfontosabb-
nak. Minden ¢rtelmez¢s hierarchikus: hang-
zÀs, szÂk¢szlet, mondattan, versel¢s, k¢p-
anyag, kompozÁciÂ, jelent¢s ¢s m¢g szÀmos
egy¢b szempont k´z¡l egyet kiemelni ¢s
hangsÃlyossÀ tenni egy vers eset¢ben lehet-
s¢ges, de leegyszerüsÁtû eljÀrÀs; ugyanezt egy
eg¢sz k´tetben ¢rv¢nyesÁteni olyan, mintha
egy zenekari müvet kÁs¢reln¢nk meg Ãgy Àt-
Árni, mintha ÀllandÂan egy hangszer jÀtszanÀ
a fûszÂlamot.

Ez a t´rekv¢s magyarÀzza a r¢gi k´tetcÁm
felÃjÁtÀsÀt is. °rts¡k meg min¢l t´k¢leteseb-
ben az eredeti vers gondolatisÀgÀt, s a r¢geb-
bi fordÁtÀst olvasva ne gondoljuk azt, hogy
marad¢ktalanul megfelelne a Baudelaire-
¢nak: sz¡ks¢ges ¢s logikus ÀllÀspont. Az ok-
fejt¢sbe azonban az is beletartozik, hogy egy-
r¢szt semmilyen vers- vagy prÂzafordÁtÀs
nem k¢pes erre (mÀr csak a francia ¢s a ma-
gyar szÂkincs k¡l´nbs¢gei folytÀn sem), mÀs-
r¢szt pedig az a vesz¢ly fenyeget, hogy a ra-
cionalitÀs szempontjÀnak elût¢rbe ker¡l¢se
prÂzaibbÀ teheti a sz´veget. Voltak¢ppen c¢l-
szerü lenne Ãjra megfontolni a prÂzÀban va-
lÂ fordÁtÀs rehabilitÀlÀsÀt, hiszen ez kÁnÀlnÀ a
legt´bb lehetûs¢get a kitüz´tt c¢l el¢r¢s¢re;
Baudelaire prÂzaversei adhatnak p¢ldÀt erre
az ÃjjÀ¢rt¢kel¢sre. Ugyanannak a versnek
ilyen Àt¡ltet¢se sok esetben szerencs¢sen eg¢-
szÁthetn¢ ki a jÂ versfordÁtÀsokat a franciÀul
nem tudÂ olvasÂk´z´ns¢g szÀmÀra.

A fogalmi egyen¢rt¢küs¢g szempontjÀbÂl
n¢hÀny esetben messze ker¡l a magyar sz´-
veg az eredetitûl. Az IMçDLAK, MINT AZ °J KO-
ROMFEKETE íV°T... kezdetü vers eredetij¢ben
talÀlhatÂ sort (àEt je ch¢ris, ³ b¨te implacable et



cruelle!Ê) Tornai Ágy adja vissza: àszeretlek, te
barom, te engesztelhetetlenÊ. Baudelaire àbestiaÊ
jelent¢sü kulcsszavÀnak ilyen fordÁtÀsa eg¢-
szen mÀs stÁlust, sût jelent¢st teremt. Ugyan-
ez a szÂ talÀlhatÂ A VçMPíR-ban az àImb¢cileÊ
hely¢n; a LELKI HAJNAL-ban a àla brute assou-
pieÊ, A KIS, ¹REG NýK-ben pedig az àivrogne
incivilÊ megfelelûje a àr¢szeges baromÊ. Hason-
lÂ p¢ldÀk m¢g: àFemme impureÊ ä àmocskos nûÊ
(SZþK UTCçDBA HöZNçD AZ EG°SZ MINDENS°-
GET...); àdors ton sommeil de bruteÊ ä àÀlmodd
magad h¡ly¢reÊ (A SEMMI VçGYA); àPour un
jeune ruffian terrassant sa ma¬tresseÊ ä àmintha
ifjÃ vagÀny nûj¢t dobnÀ a f´ldreÊ (TH°ODORE DE
BANVILLE-NAK). Baudelaire nehezen tÀrsÁtha-
tÂ a villonizÀlÀs hagyomÀnyÀval.

A TçNCOS KíGYñ v¢g¢n talÀlhatÂ àcseh f´l-
dek borÀtÊ a àvin de Boh¨meÊ kifejez¢snek fe-
lelne meg, azonban inkÀbb az e szÂbÂl szÀr-
mazÂ metaforikus jelent¢s illik ide. A àl'hori-
zon plomb¢Ê k¢pet t¢ved¢s àzÀrt lÀthatÀrÊ-k¢nt
visszaadni (DE PROFUNDIS CLAMAVI), ¢ppÃgy,
mint A MACSKçK àLeurs reins f¢conds sont pleins
d'¢tincelles magiquesÊ sorÀt Ágy fordÁtani: àv¢r-
mes Àgy¢kukon pattognak büv´s szikrÀkÊ.

Megesik, hogy az ¢rtelmez¢s kivezet a k´-
tetre jellemzû ´nszeml¢letbûl. Az EGY JçRñ-
KELýH¹Z cÁmü versben ezt olvassuk:

àTe sz¢p menek¡lû,
kinek tekintet¢n a l¢tem Ãj s vidÀm lettÊ

A francia sz´vegben a àrena¬treÊ szÂ vonat-
kozik a megÃjulÀsra; a vidÀmsÀg betoldÀsa
ellentmondÀsokkal jÀr.

A gondolati hüs¢g eszm¢nye elûÁrja a
mondatok pontossÀgÀt, ez azonban a francia
¢s a magyar szintaxis elt¢r¢seinek k¢rd¢s¢be
¡tk´zik. Nemegyszer kiÀltÂan franciÀs a
mondatszerkezet:

às ruhÀjÀn Àt, selyem vagy bÀrsony, ¢s
tiszta ifjÃsÀga mind ÀtitatjaÊ
    (EGY FANTOM II. AZ ILLAT)

àLÀtom ût, a szeg¢nyt, e mÁtoszt, v¢gzetest,

az ¢gre, ahogy az ember OvidiusnÀl,
az ¢gre, Â gunyos, kegyetlen k¢kje sÁrt,
g´rcs´s nyakÀn sÂvÀr fej¢t forgatta csÃnyÀn,
mintha Isten fel¢ k¡lden¢ vÀdjait!Ê

(A HATTYö)

àL¢tezni sz¢gyellûk, ´sszet´ppedt, kis Àrnyak,
ijedten, g´rbe hÀt, fal ment¢n vÀrva ¢jtÊ
          (A KIS, ¹REG NýK)

àçlarc vagy dÁsz, k´sz´nt, sz¢ps¢ged¢ szivem!Ê
(A HAZUGSçG SZERELME)

SzÀmos magyartalan kifejez¢s nehezÁti a
fordÁtÀsok ¢lvezet¢t s olykor meg¢rt¢s¢t is: àa
lÀngra a t¡z´nÊ (88. o.), àt´mj¢nt, amely a temp-
lomot befutjaÊ (92.), àTe gyertya, szÀll fel¢d elva-
kultan a k¢r¢szÊ (71.), àelÀrasztja orromÊ (72.),
àK¢t nagy fekete szem onnan sÂhajt a lelkedÊ (76.),
às ahogy tartod fejed ormÀtÊ (121.), à¢s lerohan-
lak, barnasÀgom, / csÂkkal, mely hült a holdvilÀ-
gonÊ (127.), àa csatornÀn ´reg k´ltû, jÀr lelke f´l-
leÊ (139.), àNe feledd: az Idû jÀt¢kosok mohÂbb-
jaÊ (151.), àa sok boldogtalant, ki m¢ly fel¢ loholÊ
(173.), àTÃlzÂ ruhÀja, mely kirÀlynû-mÂdra bûÊ;
à¢s koponyÀja, a virÀggal dÁszitett, / gy´nge csigo-
lyÀin lustÀn ingÂ jelens¢gÊ (174.), àOrr-foszlott
bajad¢rÊ (176.), àS mert tudja: bennem a Müv¢-
szet szent ig¢nyÊ (199.).

N¢hol t´ltel¢kelemek zavarnak: àszelleme
vakitÂ villanÀsai sz¢pen / a csûcsel¢k d¡h¢t elûle el-
f´dikÊ (49.), àkiben egy angyal ûs szfinxszel f¢r
´ssze sz¢penÊ (77.), àkurtizÀnnûÊ (85.), à¢les kar-
maid hÃzd be sz¢penÊ (86.), àA D¢mon f´nt magas
szobÀmbaÊ (97.), às minden dolgot, helyet v´r´s szi-
n¡v¢ festÊ (205.), àaz °g! a nagy faz¢k-fedû sz´r-
nyü feketes¢geÊ (242.). Ez feltünû jelen-
t¢svÀltozÀssal is jÀrhat: AZ ALBATROSZ mÀs k´-
zegbe ker¡l a àmatrÂzfiÃkÊ megjelen¢s¢vel; àA
hang titokzatos, mint ha elutazolÊ sor mÀsodik
szem¢lye mÂdosÁtja az ýSZI °NEK elsû r¢sz¢-
nek vershelyzet¢t.

Baudelaire nagyon vonzÂdott a ritka sza-
vakhoz: a fordÁtÂ ezt helyenk¢nt megkÁs¢rli
visszaadni: àbozsogvaÊ (43.), àsÁvÂ homokÊ (77.),
àbusa lelkemÊ (160.), àzsarÀtÊ (164.), àaszu ÀgatÊ
(178.). A fentebbi id¢zetekhez s ÀltalÀban a
k´tet nyelv¢hez k¢pest azonban nagy a kont-
raszthatÀs.

Feltünûen sok a sajtÂhiba: 5, 8, 12 (àhomme
À deuxÊ), 16 (àÀ mes cÂt¢sÊ), 20, 23, 27, 29, 30,
33 (hat hiba!), 34 (àa pÀrizsi komm¡n elbukik [a
k´ltû is ott van a barrikÀdokon]Ê ä ezt a t¢ved¢st
csak ide lehet sorolni!), 35 (pontatlan V´r´s-
marty-id¢zet), 38 (àVolkÊ helyett àFolkÊ), 45,
61, 70, 77 (àv¢tementsÊ), 91, 98, 124, 138, 140,
147, 155, 169, 181 (àR¢veÊ), 189, 203, 211,
216, 227 (àLa R¨veÊ), 228 (àLa VoyageÊ), 237,
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238, 241, 255 (àFeummesÊ), 264 (àLe Mªta-
morphosesÊ), 265 (àLe Jet s'eauÊ), 268 (àLes Pro-
messes d'une visageÊ), 279, 283 (àLa RanconÊ),
297 (àa k´tetekben szereplûÊ àa k´tetekben nem sze-
replûÊ helyett), 299, 301 (Archenbaut-Defayis,
Baudelaire anyjÀnak csalÀdneve, k´tûjel n¢l-
k¡l; hibÀsan Árva a Rue Hautefeuille, az az ut-
ca, ahol a k´ltû sz¡letett; lyoni helyett lioni;
Th¢£tre helyett Th¢atre), 305, 306, 307, 308,
309, 310 (àLa GouffreÊ), 311.

A nem emlÁtett hibÀk t´bbs¢ge a francia
cÁmek ¢s id¢zetek ÁrÀsÀban talÀlhatÂ: ¢kezet-
t¢veszt¢sekrûl s egy¢b pontatlansÀgokrÂl van
szÂ; egy szÀm olykor t´bb hibÀt is jelent. Min-
denesetre kev¢ss¢ baudelaire-i lett Àltaluk a
k´nyv, hiszen tudjuk, hogy a k´ltû szÀmÀra
mennyire fontos volt a hibÀtlan ¢s sz¢p
nyomtatÀs; francia olvasÂ kez¢be csak piron-
kodva lehet adni a k´tetet.

Korompay H. JÀnos

     ARISTOTEL°S:    
àMETAPHYSICAÊ, G¹R¹GºL

°S MAGYARUL

FordÁtotta, a bevezet¢st ¢s a kommentÀrt Árta, vala-
mint a terminolÂgiÀt megÀllapÁtotta Ferge GÀbor
Logos, 1992. 942 oldal, 4200 Ft 
(Bûrk´t¢sben 8600 Ft)

Ez a hatalmas, k´zel szÀzÁves k´nyv az utÂbbi
¢vtizedek müszakilag legjobban megszer-
kesztett hazai filozÂfiai kiadvÀnya. A papÁr ki-
vÀlÂ, a szed¢s nagyon sz¢p, betüi jÂl olvasha-
tÂk, a sz´vegben valÂ tÀj¢kozÂdÀst ¢lûfej se-
gÁti. A k´tet, amely a METAFIZIKA g´r´g sz´-
veg¢t, magyar fordÁtÀsÀt, a fordÁtÂ kommen-
tÀrjait ¢s a mü tartalmi vÀzlatÀt kÁnÀlja, elsû
r¢sze annak a monumentÀlis vÀllalkozÀsnak,
amelynek mÀsodik ä 1993 v¢g¢re Ág¢rt ä k´-
tet¢ben Ferge GÀbor hat fejezetbûl ÀllÂ Arisz-
totel¢sz-monogrÀfiÀja lesz olvashatÂ. A vÀllal-
kozÀs eg¢sz¢rûl a v¢gsû szÂt nyilvÀn a mÀso-
dik k´tet ismeret¢ben lehet majd kimondani.

Negyvenoldalas elûszavÀban a fordÁtÂ-
kommentÀtor ´t t¢mÀt ¢rint: besz¢l arrÂl az

ig¢ny¢rûl, hogy Arisztotel¢sz gondolkodÀsÀt
a rÀrakÂdott k´z¢pkori hagyomÀnytÂl meg-
tisztÁtott formÀban kÁvÀnja bemutatni; ismer-
teti k¢tk´tetesre tervezett müv¢nek temati-
kus beosztÀsÀt; besz¢l az arisztotel¢szi ¢rteke-
zû prÂza sajÀtossÀgÀrÂl ¢s fordÁtÀsÀnak prob-
l¢mÀirÂl; a METAFIZIKA cÁm¢rûl ¢s szerkeze-
t¢rûl, v¢g¡l Arisztotel¢sz szintaxisÀnak ¢s
gondolkodÀsmÂdjÀnak k´lcs´nhatÀsÀrÂl.

A METAFIZIKç-nak a k´nyvben olvashatÂ
g´r´g sz´veg¢rûl (szerkesztette William Da-
vid Ross) az elûszÂban ez Àll: àA Ross-f¢le tex-
tust fordÁtÀsunk elûtt mintegy facsimile kiadÀsban
k´z´lj¡k, tudomÀnyos ismeretterjesztû szÀnd¢kkalÊ
(XX. o.). ä ögy gondolom, az oxfordi Cla-
rendon Press legalÀbb egy meleg k´sz´net-
nyilvÀnÁtÀst meg¢rdemelt volna, ami¢rt a
XX. szÀzad egyik legig¢nyesebben megszer-
kesztett g´r´g filozÂfiai sz´veg¢t tudomÀnyos
ismeretterjesztû c¢lokra Àtengedte.

De lÀssuk a fordÁtÀst! Egy filozÂfiai fordÁ-
tÀs kettûs feladatot teljesÁt: hozzÀf¢rhetûv¢ te-
szi a müvet olyan olvasÂk szÀmÀra, akik ere-
deti nyelven nem tudjÀk tanulmÀnyozni, to-
vÀbbÀ megalapoz vagy tovÀbbfejleszt egy
olyan terminolÂgiÀt, amelynek ismeret¢ben
anyanyelv¡nk´n ¢rtelmes gondolatokat tu-
dunk k´z´lni egymÀssal azokrÂl a probl¢-
mÀkrÂl, amelyek a müben olvashatÂk. Ha az
olvasÂ nem tud g´r´g¡l, egy Arisztotel¢sz-
fordÁtÀs minûs¢g¢t kivÀlt nehezen tudja meg-
Át¢lni, hiszen ä mint a fordÁtÂ helyesen meg-
jegyzi ä Arisztotel¢sz nem kÁvÀn jÂ stiliszta-
k¢nt mük´dni, amikor filozÂfiai k¢rd¢sekrûl
Ár. Sz´vege zsÃfolt, helyenk¢nt mondattani-
lag is problematikus, vÀratlan csapdÀkkal teli.
A fordÁtÂnak ez¢rt k¡l´n´sen r¢sen kell len-
nie, nehogy fordÁtÀsÀnak sz´veg¢t m¢g olyan
probl¢mÀkkal ¢s csapdÀkkal is megterhelje,
amelyek az eredetiben nincsenek benne. Hi-
szen a magyar olvasÂ a magyar sz´vegen fog
gondolkodni: nem mindegy, hogy a probl¢-
ma, amelyen t´preng, Arisztotel¢sz szÀnd¢ka
szerint valÂ vagy a fordÁtÂ figyelmetlens¢g¢-
bûl, stÁlusÀnak henyes¢g¢bûl szÀrmazik. Ha a
sz´vegben t´bb pontatlansÀggal, f¢lrefordÁ-
tÀssal talÀlkozunk, akkor sajnos az eg¢sz sz´-
veget el kell utasÁtanunk mint hasznÀlhatat-
lant, hiÀba vannak benne jÂ mondatok vagy
akÀr kifogÀstalan bekezd¢sek: ilyenkor
ugyanis a sz´veg eg¢sze vÀlik megbÁzhatat-
lannÀ.

R´viden szÂlva: Ferge GÀbor METAFIZIKA-



fordÁtÀsÀt hasznÀlhatatlannak ¢s tanulmÀ-
nyozÀsra alkalmatlannak tartom, mert rend-
kÁv¡l egyenetlen szÁnvonalÃ ¢s megbÁzhatat-
lan sz´veg. LÀssunk elûsz´r p¢ldÀkat filozÂ-
fiai f¢lre¢rt¢sekre!

A hetedik k´nyv 4. fejezete azt fejtegeti,
hogy a szubsztancia (p¢ldÀul az ember) bizo-
nyos tulajdonsÀgokkal à´nmagÀnÀl fogvaÊ
rendelkezik, mÀs tulajdonsÀgai pedig nem
´nmagÀnÀl fogva, hanem jÀrul¢kosan, eset-
legesen illetik meg. Ez utÂbbira Arisztotel¢sz
azt a p¢ldÀt hozza f´l, hogy egy embernek
nem ´nmagÀnÀl, azaz nem ember voltÀnÀl
fogva tulajdonsÀga, hogy muzikÀlis.* (Hogy
mi¢rt nem, annak kifejt¢se messzire vezetne.)
P¢ldÀjÀt Arisztotel¢sz Ágy fogalmazza meg:
àMert nem ´nmagadnÀl fogva vagy muzikÀlisÊ
(1029 b 14ä15). Ferg¢n¢l ezt olvassuk: àMert
nem ´nmagad alapjÀn vagy, ha muzikÀlis vagy.Ê
Ha a sz´veg Ágy is ¢rtelmezhetû volna, ennek
komoly k´vetkezm¢nyei volnÀnak Arisztote-
l¢sz filozÂfiÀjÀra n¢zve: p¢ldÀul ¢rvelni lehet-
ne amellett, hogy egy szubsztancia, ha csak
egyetlen akcidense van is, megszünik szubsz-
tanciÀnak lenni. çm nem errûl, hanem egy
banÀlis fordÁtÀsi hibÀrÂl van szÂ. G´r´g¡l a
mondat Ágy hangzik: Ã gar kata szauton ei mu-
szikosz. A g´r´g ei szÂnak k¢t jelent¢se van,
attÂl f¡ggûen, hogy az iÂtÀn van vagy nincs
hajlÁtott ¢kezet. Az elsû esetben a l¢tige egyes
szÀm mÀsodik szem¢lyü alakjÀt jelenti: à(te)
vagyÊ; a mÀsodik esetben a àhaÊ k´tûszÂt. A
szÂ az arisztotel¢szi sz´vegben egyr¢szt ¢ke-
zett alakban szerepel, mÀsr¢szt a mondatban
elfoglalt hely¢n¢l fogva sem ¢rthetû k´tûszÂ-
nak.

A hetedik k´nyv 11. fejezet¢ben az a k¢r-
d¢s mer¡l f´l, hogy elk¢pzelhetû-e olyan
eset, amikor egy szubsztancia anyaga r¢sze
volna a formÀjÀnak. Arisztotel¢sz term¢-
szetesen tagadÂan felel a k¢rd¢sre, ¢s azt a
p¢ldÀt hozza f´l, hogy m¢g ha a vilÀgon va-
lamennyi karikÀnak bronz volna is az anya-
ga, a bronz akkor sem volna r¢sze a k´r for-
mÀjÀnak. Ferg¢n¢l: ha àminden k´r, amelyet va-
laha lÀttak, csak bronz volna..., a bronz akkor sem
volna semmivel sem kev¢sb¢ r¢sze a formÀnakÊ

(1036 b 1ä2). ä Ez homlokegyenest az ellen-
kezûje Arisztotel¢sz tanÁtÀsÀnak. Igaz, hogy a
g´r´g sz´veg tartalmaz egy k´rm´nfont ket-
tûs tagadÀst: àakkor sem volna az kev¢sb¢ Ãgy,
hogy a bronz semmije sem a formÀnakÊ ä de az¢rt
a fordÁtÂnak csak feltünhetett volna, hogy
ilyen kihÁvÂan antiarisztoteliÀnus gondolat
kerekedik ki a tolla alÂl.

A hetedik k´nyv 4. fejezet¢ben arrÂl olva-
sunk, hogy minden definÁciÂ a meghatÀro-
zandÂ dolog leÁrÀsa, Àm nem minden leÁrÀs
definÁciÂ. Hiszen ha minden leÁrÀs definÁciÂ
volna, akkor p¢ldÀul az ILIçSZ is definÁciÂ
volna, hiszen leÁrÀsa valaminek. A fordÁtÂ a
definÁciÂ, illetve a leÁrÀs szÀmÀra a meghatÀro-
zÀs, illetve a kifejez¢s terminusokat hasznÀlja.
A fordÁtÀs (1030 a 8ä10) Ágy hangzik: àAz
azonban m¢gsem meghatÀrozÀsa, ha a n¢v ugyan-
azt jel´li, mint a kifejez¢s (mert akkor minden ki-
fejez¢s meghatÀrozÀs volna, mert bÀrmely kifejez¢s-
re volna valamilyen n¢v, Ãgyhogy m¢g az Ilias
<n¢v> is meghatÀrozÀs volna).Ê A zÀrÂjelben
szereplû mÀsodik tagmondat ÀllÁtmÀnya hi-
bÀsan ker¡lt felt¢teles mÂdba: hogy bÀrmely
kifejez¢shez tÀrsÁthatÂ egy n¢v, azt Arisztote-
l¢sz nem vonja k¢ts¢gbe, hiszen ¢rv¢t ¢ppen
erre alapozza. Ez azonban ebbûl a fordÁtÀsbÂl
nem tünik ki, mert a fordÁtÂ a csÃcsos zÀrÂ-
jelbe tett à<n¢v>Ê-vel t¢vesen eg¢szÁti ki a
sz´veget. Igaz ugyan, hogy Arisztotel¢sz nem
mondja ki, vajon az àIliÀszÊ n¢vre vagy az ILI-
çSZ cÁmü eposz sz´veg¢re gondol, Àm a sz´-
vegk´rnyezetbûl vilÀgos, hogy az utÂbbira.
MÀr Szent TamÀs is Ágy kommentÀlja ezt a
helyet: àsecundum hoc sequeretur, quod Ïetiam
ILIASÎ, idest poema factum de bello Trojano esset
una definitioÊ (amibûl az k´vetkezn¢k, hogy az ILI-
çSZ is, vagyis a trÂjai hÀborÃrÂl k¢szÁtett k´ltem¢ny
definÁciÂ lenne). AnnÀl meglepûbb, hogy hÀtul,
a kommentÀrban mindk¢t f¢lre¢rtett sz´veg-
helyhez korrekt magyarÀzatot kapunk: a n¢v
¢s a kifejez¢s (g´r´g¡l: logosz) kapcsolatÀrÂl
megtudjuk, hogy àbÀrmely n¢v... rendelkezhet
egy logosszalÊ, illetve hogy az ILIçSZ eset¢ben
a vers sz´veg¢rûl van szÂ. Ez az ¢rdekes
diszkrepancia sz´veg ¢s jegyzetek k´z´tt a
k¢sûbbiekben nyeri majd el magyarÀzatÀt.

A fordÁtÀsnak azonban nem ez a leggy´n-
g¢bb r¢tege. Sokkal nagyobb bajnak tartom,
hogy szinte minden lapon vannak kis hibÀk:
ha mÀs nem, egy stilÀris sutasÀg, szÂ szerint
fordÁtott, Àm ´nmagÀbÂl nem ¢rthetû mon-
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* A gondolatmenet k´vethetûs¢ge v¢gett itt magam
is a szÂ Ferge-f¢le, helytelen fordÁtÀsÀt hasznÀlom:
a muszikosz kifejez¢s valÂjÀban Arisztotel¢szn¢l nem
àmuzikÀlisÊ-t, hanem àmüveltÊ-et jelent.



dat, amelyhez nem jÀrul jegyzet, pongyola
fordulat, amely sz¢tzilÀlja a gondolatmenetre
irÀnyulÂ figyelmet, f´l´sleges k¢t¢rtelmüs¢g,
amely nem l¢tezû probl¢mÀkon t´prengeni
k¢szteti az olvasÂt. Ezt olvassuk p¢ldÀul:
àEgyÀltalÀn, lehetetlen megtalÀlni a l¢tezûk eleme-
it, ha kutatÀsuk sorÀn nem k¡l´nb´ztetj¡k meg,
hogy a l¢tezûk t´bb¢rtelmüen mondottak, k¡l´n´-
sen, ha ezen a mÂdon k¢rdezz¡k, hogy milyen ele-
mekbûl Àll a l¢tezûÊ (A 9, 992 b 18). Az olvasÂ
bizalmatlanul k¢rdezi: mit jelenthet az az
agrammatikus kifejez¢s, hogy àmegk¡l´nb´z-
tetni, hogy a l¢tezûk t´bb¢rtelmüen mondottakÊ.
Megk¡l´nb´ztetni csak valamit valamitûl le-
het. Az olvasÂ bizalmatlansÀga fokozÂdik,
amikor f´lfedezi, hogy a àk¡l´n´sen, haÊ kez-
detü mell¢kmondat kapcsolÂdÀsa a szerke-
zetben k¢t¢rtelmü: (1) àlehetetlen megtalÀlni
a l¢tezûk elemeit, k¡l´n´sen, ha ezen a mÂ-
don k¢rdezz¡k stb.Ê; (2) àa l¢tezûk t´bb¢rtel-
müen mondottak, k¡l´n´sen, ha ezen a mÂ-
don k¢rdezz¡k stb.Ê.

Vajon annak p¢ldÀi ezek, amirûl az elûszÂ-
ban azt olvastuk, hogy àhibÀs mondatszerke-
zeteibûl k´vetkeztethet¡nk legelfogulatlanabbul
Aristotel¢s gondolkodÀsi technikÀjÀraÊ? (XXXV.
o.) Nem, nem azok: mindk¢t hibÀs szerke-
zet a fordÁtÂ gondatlansÀgÀnak eredm¢nye
ugyanÃgy, mint mÀs hely¡tt ez a homÀlyos
frÀzis: àEzeket tehÀt mÀr korÀbban emlÁtett¡k, de
ezeken kÁv¡l nyilvÀnvalÂ, eszerint lehetetlen, hogy
bÀrmely testet fel lehessen osztaniÊ (M 2, 1076 b
4ä5).

A harmadik k´nyv elej¢nek egy hÁres
mondatÀbÂl, amely az Ãn. aporia (a gondol-
kodÀsnak t´preng¢sre k¢sztetû kiÃttalansÀ-
ga) term¢szet¢rûl szÂl, ez lesz a magyar for-
dÁtÀsban: àMert akik az aporiÀkat meg akarjÀk ol-
dani, azok szÀmÀra elûny´s, ha elûtte jÂl megvizs-
gÀljÀk az aporiÀkat; mert az ezt k´vetû k¢sûbbi ku-
tatÀsra alkalmas aporia a korÀbbi aporiafelvet¢sek
megoldÀsaÊ (B 1, 995 a 28ä30). ä A mondat
nemcsak ¢ktelen (egyazon szÂ f´l´sleges
n¢gyszeri megism¢tl¢se miatt, amivel a g´-
r´gben nem talÀlkozunk), de a pontosvesszû
utÀni r¢szmondat rÀadÀsul ¢rtelmetlen is.
(Magyarra k´r¡lbel¡l Ágy lehetne fordÁtani:
Akik kiutat akarnak talÀlni, azok szÀmÀra
hasznos, ha helyes vizsgÀlatnak vetik alÀ a ki-
ÃttalansÀgot, vagyis az aporiÀt; hiszen a kiÃt,
amelyet utÂbb meglelnek, a korÀbban fenn-
Àllott aporiÀknak a megoldÀsÀban Àll.)

A fordÁtÀs terminolÂgiÀjÀt, mint a cÁmla-
pon olvassuk, a fordÁtÂ àÀllapÁtotta megÊ. Hogy
mennyire megÀllapodott ez a terminolÂgia,
azt csak a mÀsodik k´tetben Ág¢rt szÂtÀr is-
meret¢ben lehet majd eld´nteni. Egy termi-
nusrÂl azonban mÀr most szÂlni kell: ez a l¢-
tezûs¢g. A kifejez¢st a fordÁtÂ a szubsztancia he-
lyett vezeti be. V¢lem¢nye szerint erre az¢rt
van sz¡ks¢g, mert a szubsztancia is ama lati-
nos-filozÂfiai terminusok k´z¢ tartozik, ame-
lyek àegyenesen Àtvezetnek a skolasztikÀba, ¢s aris-
totel¢si szempontbÂl anakronisztikusakÊ (XXVI. o.).

Ahol mi szubsztanciÀrÂl besz¢l¡nk, ott
Arisztotel¢sz g´r´g sz´veg¢ben az uszÁa kife-
jez¢ssel talÀlkozunk. Ez a szÂ, amelyet a l¢te-
z¢st jelentû ige t´v¢bûl a à-sÀg, -s¢gÊ jelen-
t¢sü -ia k¢pzûvel alkottak, eredetileg àva-
gyonÊ ¢rtelemben volt hasznÀlatos. H¢rodo-
tosznÀl m¢g Ágy szerepel. K¢sûbb a àvagyonÊ,
àtulajdonÊ → àtulajdonsÀgÊ → àl¢nyegi tulaj-
donsÀgÊ →àl¢nyegÊ → àvalÂdi l¢ttel bÁrÂ l¢-
nyeg (szemben a keletkezû ¢s pusztulÂ
jelens¢gformÀkkal)Ê jelent¢smÂdosulÀsokon
kereszt¡l nyeri el arisztotel¢szi ¢rtelm¢t. K¢t-
s¢gtelen, hogy a latin substantia (sub àalattÊ +
sta- àÀllniÊ jelent¢sü ige t´ve + -nt- particÁpi-
umk¢pzû + ia à-sÀg, -s¢gÊ) nem pontos meg-
felelûje a g´r´g uszÁÀnak. De t¢ved¢s azt gon-
dolni, hogy (skolasztikus vagy nem skolaszti-
kus) latin nyelvü szerzûk ´nk¢nyes fordÁtÀsÀ-
rÂl van itt szÂ! Valamikor idûszÀmÁtÀsunk
kezdete k´r¡l a g´r´g filozÂfiÀban az uszÁa ki-
fejez¢s hÀtt¢rbe szorult, ¢s hely¢t Àtvette a h¡-
posztaszisz szÂ (h¡po- àalattÊ + szta- àÀllniÊ je-
lent¢sü ige  t´ve + -szisz  à-sÀg,  -s¢gÊ).  A  szÂ
mÀr Arisztotel¢sz term¢szetfilozÂfiÀjÀban is
elûfordul, m¢gpedig à¡led¢kÊ jelent¢ssel (ti.
àami <egy folyad¢kban> alul megÀllapo-
dikÊ). K¢sûbbi jelent¢se elmozdult a àsürÁt-
m¢nyÊ, majd innen àvalaminek a l¢nyegeÊ
irÀnyÀban. A substantia: a h¡posztaszisz t¡k´r-
fordÁtÀsa. MÀr Seneca ilyen ¢rtelemben hasz-
nÀlja. V¢g¡l is g´r´g szeml¢letet reprezentÀ-
lÂ, k¢tezer esztendûs tradÁciÂjÃ kifejez¢srûl
l¢v¢n szÂ, k¢rd¢sesnek tartom, hogy k¢sûbbi,
k¢ts¢gtelen¡l fennÀllÂ kereszt¢ny filozÂfiai
konnotÀciÂi miatt ¢rdemes-e ¢s szabad-e ki-
irtanunk egy fordÁtÀsbÂl. (Az ¢rtelmez¢s k¢r-
d¢s¢re mindjÀrt rÀt¢rek.) Hiszen gondoljuk
meg, hogy az olyan g´r´g eredetü, latinra le
sem fordÁtott, csak transzliterÀlt kifejez¢sek,
mint a philosophia, physica, ethica vagy a g´r´g-
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bûl t¡k´rfordÁtÀssal megalkotott ens àl¢tezûÊ,
illetve esse àl¢tÊ is skolasztikus k´zegen ke-
reszt¡l jutott el hozzÀnk. Ezeket is ki kellene
gyomlÀlnunk? Ez barbÀrsÀg volna. Ha pedig
valaki azt mondja, hogy ezeket az¢rt lehet
meghagyni, mert vissza tudunk k´vetkeztet-
ni eredeti, àpreskolasztikusÊ jelent¢s¡kre, ak-
kor erre azt vÀlaszolom, hogy a h¡posztaszisz
ä substantia eset¢ben ugyanez a helyzet.

Ez term¢szetesen fordÁtÂi ¢s nem ¢rtelme-
zûi v¢lem¢ny. °rtelmezûk¢nt nagyon is fon-
tosnak tartom f´lhÁvni az olvasÂk figyelm¢t
arra, hogy az uszÁa kifejez¢sben ott van a l¢t-
ige t´ve, ami a h¡posztasziszbÂl mÀr hiÀnyzik.
A fordÁtÀsnÀl azonban tudomÀsul kell ven-
n¡nk, hogy nem tudjuk egy kifejez¢s minden
jelent¢sr¢teg¢t visszaadni, ¢s ä pace Heideg-
ger ä nem biztos, hogy a legarchaikusabb je-
lent¢s mindig a legjobb. Ha az episzt¢m¢t nem
àtudÀsnakÊ, hanem (eredeti jelent¢se szerint)
àodaÀllÀsnakÊ fordÁtanÀnk, a szophiÀt nem
àb´lcsess¢gnekÊ, hanem (t´ve eredeti jelen-
t¢se szerint) àÁzlel¢snekÊ, a gnÂsziszt nem àis-
meretnekÊ, hanem àszimatolÀsnakÊ, a phron¢-
sziszt nem àbelÀtÀsnakÊ, illetve àokossÀgnakÊ,
hanem àrekeszizmÃsÀgnakÊ adnÀnk vissza
magyarul, attÂl fordÁtÀsunk m¢g nem k´zelÁ-
ten¢ meg jobban az eredetit ä holott k¢ts¢g-
telen¡l filozÂfiat´rt¢neti szempontbÂl is fon-
tos, hogy ismerj¡k e szavak etimolÂgiÀjÀt.

Ami a l¢tezûs¢g szÂt illeti, ezt k¢t szempont-
bÂl is szerencs¢tlen kifejez¢snek tartom: egy-
r¢szt az¢rt, mert ez a n¢gyszeresen tovÀbb-
k¢pzett kifejez¢s (lenni ä l¢t ä l¢tezni ä l¢tezû
ä l¢tezûs¢g) minden elevens¢g¢t elveszÁtette;
mÀsr¢szt az¢rt, mert cselekvû mell¢kn¢vi ige-
n¢vbûl -sÀg, -s¢g k¢pzûvel az utÂbbi ¢vszÀza-
dok sorÀn ä mi¢rt, mi¢rt nem ä ÀltalÀban in-
t¢zm¢nyneveket szokÀs k¢pezni: rendezûs¢g,
szerkesztûs¢g stb. Ez¢rt olvasÂk¢nt tisztelettel
bejelentem, hogy inkÀbb tovÀbbra is vÀllalom
annak kockÀzatÀt, hogy az arisztotel¢szi
szubsztanciÀrÂl Szent TamÀs jusson eszembe,
semmint a tüzoltÂsÀg, az el´ljÀrÂsÀg ¢s a ha-
tÂsÀg.

T¢rj¡nk most Àt a kommentÀrokra. Az
elûszÂban ezt olvassuk: àA KOMMENTçR anya-
gÀba felvett¡k az ´sszes sz´vegkritikai ¢s exegetikai
analÁzist, vagyis filolÂgiai tekintetben teljess¢gre t´-
rekedt¡nk. így a kommentÀrirodalom ¢vezredes,
´r´klûdû, egymÀsra ¢p¡lû anyagÀbÂl a g´r´g kom-
mentÀrokat ¢s a g´r´g textusra visszamenû modern

kommentÀrokat dolgoztuk fel. A c¢lunk e t¢ren exe-
getikus leÁrÀs volt, s nem annyira filozÂfiai ¢rt¢ke-
l¢sÊ (XXI. o.). A àmodern kommentÀrokÊ kifeje-
z¢shez lÀbjegyzet jÀrul (a 42.), amely tizenk¢t
kommentÀtor nev¢t ¢s müv¢nek cÁm¢t tartal-
mazza. Ebbûl a n¢vsorbÂl feltünû mÂdon hi-
Ànyzik egy brit tudÂsnak, szÀzadunk egyik
legnagyobb Arisztotel¢sz-kutatÂjÀnak, Willi-
am David Rossnak a neve. Mi¢rt e hallgatÀs?
Ross magisztrÀlis kommentÀrja, amelyet sa-
jÀt, a k´tet¡nkben is megtalÀlhatÂ METAFIZI-
KA-sz´vegkiadÀsÀhoz (Oxford, Clarendon
Press, 1924) k¢szÁtett, jÂval t´bb informÀlÂ
jegyzetapparÀtusnÀl. A g´r´g sz´veg egy-egy
kifejez¢s¢hez, mondatÀhoz füz´tt magyarÀza-
tai ragyogÂ, lapidÀris, miniatür essz¢k, ame-
lyeknek k¢t fontos jellemzûj¡k van: szerzûj¡k
rendkÁv¡l sürÁtett formÀban tesz sajÀt kutatÀ-
sain alapulÂ megÀllapÁtÀsokat a g´r´g sz´-
vegrûl; ezeket az Át¢leteit, amelyeknek tÃl-
nyomÂ r¢sze ma is a v¢gsû szÂt jelenti a ku-
tatÀsban, finom m¢rlegel¢s utÀn hozza meg.
ä Mindebbûl vilÀgos, hogy W. D. Ross kom-
mentÀrjai ä egy tanulmÀnyk´tethez vagy mo-
nogrÀfiÀhoz hasonlÂan ä szerzûj¡k szellemi
tulajdonÀt k¢pezik.

E r´vid bevezet¢s utÀn most ismertetek
egy statisztikai elemz¢st, amelyet Ferge GÀ-
bornak a METAFIZIKA elsû k´nyv¢hez Árott
kommentÀrjÀn v¢geztem el. Ez a kommentÀr
334 jegyzetet tartalmaz. K´z¡l¡k 41 jegyzet:
utalÀs mÀs sz´veghelyekre. A tartalmilag in-
formÀlÂ jegyzetek szÀma tehÀt 293. K´z¡l¡k
157 t¢tel nem egy¢b, mint W. D. Ross egy-egy
sz´veghelyhez Árott kommentÀrjÀnak betürûl betüre
t´rt¢nû lefordÁtÀsa. Van tovÀbbÀ 67 olyan jegy-
zet, amely ugyancsak Ross sz´veg¢n alapul,
de azt kivonatosan vagy egy-egy mondattal,
illetve bibliogrÀfiai t¢tellel kieg¢szÁtve k´zli.
TehÀt a 293 k´z¡l 224 jegyzet (azaz t´bb,
mint 75 szÀzal¢k) r¢szben vagy eg¢szen W. D.
Ross müve. A 224 jegyzetbûl mind´ssze 34
olyat talÀltam (vagyis 15 szÀzal¢kot), ahol Fer-
ge GÀbor jelzi, hogy jegyzet¢nek egyÀltalÀn
k´ze van Ross kommentÀrjÀhoz. Ennek jel-
z¢se ÀltalÀban k¢tf¢lek¢ppen t´rt¢nik: a jegy-
zet sz´veg¢nek v¢g¢n, zÀrÂjelben vagy an¢l-
k¡l Ross neve ¢s egy oldalszÀm (p¢ldÀul:
Ross I. 229ä230), illetve àCf. RossÊ ¢s oldal-
szÀm szerepel. çm az id¢z¢s ¢s hivatkozÀs ki-
alakult szabÀlyai szerint egyik eljÀrÀs sem al-
kalmas verbatim id¢z¢s jelz¢s¢re, mert nem
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informÀl arrÂl, hogy hol kezdûdik a hivatko-
zott sz´veg. A t´bbi k´nyvh´z Árott kommen-
tÀr szellemi tulajdonjogÀnak arÀnya hasonlÂ.

Nemcsak hogy inkorrekt eljÀrÀsnak tar-
tom, hogy Ferge GÀbor az elûszÂban hallgat
errûl a k´r¡lm¢nyrûl, de az a v¢lem¢nyem,
hogy az egyetlen etikus megoldÀs az lett vol-
na, ha az olvasÂ mÀr a cÁmlapon ¢rtes¡lhet
rÂla: a kommentÀrokat W. D. Ross kommen-
tÀrjainak felhasznÀlÀsÀval k¢szÁtette F. G.

Gondolom, ezek utÀn vilÀgos, hogyan t´r-
t¢nhetett, hogy a f´ntebb id¢zett ILIçSZ-p¢l-
da (1030 a 8ä10) hibÀs fordÁtÀsÀhoz a sz´ve-
get helyesen ¢rtelmezû kommentÀr jÀrul. To-
vÀbbÀ ¢rthetûv¢ vÀlik az elûszÂnak a maga
hely¢n funkciÂtlannak tünû megjegyz¢se ar-
rÂl, hogy az arab ¢s h¢ber anyag ignorÀlÀsa
ànem azt jelenti, hogy a kommentÀr nyelv¢ben ne
¢lt¡nk volna skolasztikus nyelvhasznÀlattal, hiszen
vannak ä kivÀltk¢pp logikai, kombinatorikus ä
´sszef¡gg¢sek, amelyek t´m´r megfogalmazÀsai
tisztÀn k´zvetÁtik a g´r´g mondanivalÂtÊ (XXII.
o.). Vannak bizony! °s a kommentÀrban bû-
s¢gesen szerepelnek a fordÁtÀs sz´veg¢bûl ki-
tiltott kifejez¢sek: a substantia, substratum, es-
sentia is ä hiszen Ross m¢g nem volt tudatÀ-
ban annak, hogy micsoda kontraindikÀlt re-
miniszcenciÀkat ¢breszt, ha a becs¡letes (bÀr
nem l¢tezû) Âangol beonness helyett a rÂmai
¢s a angyali l¢giÂk nyelv¢n substance-rÂl be-
sz¢l. (Itt szeretn¢m megjegyezni, hogy a ma-
gyar nyelvü kommentÀr sz´veg¢ben t´bbsz´r
ä 579. o. et passim ä elûfordulÂ ¢s mindany-
nyiszor elk¢pesztû clauzus kifejez¢s term¢-
szetesen nem RosstÂl szÀrmazik, hanem a
magyar fordÁtÂ lelem¢nye, aki az angol clause
szÂt valami¢rt vonakodott àmell¢kmondatÊ-
nak fordÁtani, ¢s valami¢rt vonakodott utÀ-
nan¢zni annak, hogy a szÂ etymonja a latin
clausula.)

Persze egyÀltalÀn nem biztos, hogy a ma-
gyar fordÁtÀs egy-egy ¢rtelmez¢si probl¢mÀ-
jÀval kapcsolatban az olvasÂ minden infor-
mÀciÂt meg fog kapni Rossnak a g´r´g sz´-
veghez Árott kommentÀrjÀtÂl. Tegy¡nk egy
prÂbÀt!

Sz´veg: àAmi tehÀt te vagy ´nmagad alap-
jÀn...,  az  a  te  mivoltod.  De  m¢g  ez  se  mindÊ
(1029 b 16). KommentÀr (Ferge GÀbor tol-
mÀcsolÀsÀban): àAristotel¢s mint nem az A ti
eszti-j¢t, kizÀr egy B terminust, amely kath'hauto
az A-hoz k¢pest az AN.POST. 73 a 37-ben elismert

mÀsodik ¢rtelemben, vagyis hogy B en¡parkhei
A-ban, ez A egy attributuma, ¢s A en¡parkhei B
definÁciÂjÀban.Ê ä Ez csak vilÀgos, nem? Sze-
retn¢m lesz´gezni, hogy a mondat angol ere-
detij¢nek, amelybûl ez magyarrÀ lett csigÀz-
va, ¢rtelme is van, ¢s grammatikailag is kor-
rekt ä csak ¢ppen olyan olvasÂk szÀmÀra ÁrÂ-
dott, akik otthonosak az ELSý ¢s MçSODIK
ANALºTIKA g´r´g nyelvü arisztotel¢szi termi-
nolÂgiÀjÀban.

A terjedelmes kommentÀrnak ä eltekintve
most az emlÁtett etikai k¢rd¢stûl ä csupÀn az
egyik alapvetû baja az, hogy a METAFIZIKA
magyar sz´veg¢hez a legt´bbsz´r hasznÀlha-
tatlannak bizonyul (mert mÀsrÂl szÂl); a mÀ-
sik nagy baja, hogy Ferge GÀbor kommentÀlÂ
sz´vege ä ugyanÃgy, mint g´r´g fordÁtÀsa ä
megbÁzhatatlan. Kapkodva, d´c´gûsen ¢s hi-
bÀsan fordÁt angolbÂl. P¢ldÀul a 992 b 10 sor-
hoz ezt a kommentÀrt füzi: àA terminusoknak
ez a kiÀllÁtÀsa egy ,Porphyrios fÀn' rendelkezik n¢mi
affinitÀssal a kiemel¢s mÀsodik terminus technicus-
k¢nti ¢rtelm¢hez.Ê (Ross: àThis exhibition of terms
in a ,tree of Porphyry' has some affinity to the se-
cond of the technical senses of ekthesis.Ê)

A sz´veg helyenk¢nt az ¢rtelmetlens¢gig
torzul, p¢ldÀul a 985 a 32 sor jegyzet¢ben:
àAnaximandros elismert a v¢gsû elem¢tûl valÂ el-
mozdulÀshoz k¢t fû alprincÁpiumot, a meleget ¢s a
hideget.Ê (Ross: àAnaximander had recognized, at
the first remove from his ultimate element, two
main sub-principles, the hot and the cold.Ê) ä
Az¢rt annak az àat the first remove from his ul-
timate elementÊ-clauzusnak utÀna lehetett volna
n¢zni egy szÂtÀrban.

V¢g¡l pedig ä ha mÀr nyelveken szÂlunk
ä fontosnak tartom lesz´gezni, hogy a Funk-
tionalbegriffe nem àfunkcionÀlis fogalmakatÊ je-
lent (XXXVIII. o.), hanem àf¡ggv¢nyfogalma-
katÊ, az Universaliendialektik sem àegyetemes dia-
lektikaÊ (XXXI. o.), hanem àaz univerzÀl¢k dia-
lektikÀjaÊ, a literal meaning pedig nem àirodalmi
jelent¢sÊ (563. o.), hanem àszÂ szerinti jelent¢sÊ.

Ferge GÀbor nyilvÀn gondolt valamire, ami-
kor fordÁtÀsÀt ¢s kommentÀrsz´vegeit leÁrta.
K¢t eset lehets¢ges: vagy helyeset gondolt, ¢s
rosszat Árt, de rest volt kijavÁtani. Vagy pedig
Ágy is gondolta, ahogyan leÁrnia adatott.

Nem tudom, melyik a rosszabb.

Steiger Korn¢l
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VOLTAIRE ä
HERETIKUS OLVASATBAN
 

Voltaire vÀlogatott filozÂfiai ÁrÀsai
A sz´veget gondozta ¢s elûszÂval ellÀtta Ludassy
MÀria
FordÁtotta Kis JÀnos ¢s R¢z PÀl
Akad¢miai, 1991. 512 oldal, 265 Ft

Kiemelkedû gondolkodÂk eredeti nyelven
valÂ tanulmÀnyozÀsa mellett igen fontos,
hogy a jelentûs sz´vegek magyarul is megje-
lenjenek ä hisz csak Ágy juthatnak el sz¢lesebb
k´rh´z. Ezt tudatosÁtva k´sz´nthetj¡k az Ãj
Voltaire-vÀlogatÀst.*

Egyet¢rtek Ludassy MÀriÀval abban, hogy
Voltaire àm¢g mindig aktuÀlisÊ. (34. o.) Ez az
aktualitÀs t´bbr¢tegü. A filozÂfiai probl¢mÀk
az egymÀst k´vetû generÀciÂk szÀmÀra Ãjra
meg Ãjra jelentkeznek, ¢s ezekre az adott kor-
ban kell reflektÀlni Ãgy, ahogy az àott ¢s ak-
korÊ lehets¢ges ä ebben az ¢rtelemben a filo-
zÂfiat´rt¢net eg¢sze folytonosan idûszerü. Ak-
tuÀlis azonban Voltaire egy ä filozÂfiai szem-
pontbÂl ä szükebb ¢rtelemben is: a filozÂfia
eszk´zeivel szembeszÀll korÀnak ostobasÀgai-
val, az emberi butasÀgbÂl fakadÂ fanatizmus-
sal ¢s kegyetlens¢gekkel. (Egyik kis müv¢nek
besz¢des cÁmet adott, OSTOBASçGOK ITT IS,
OTT IS.) A filozÂfusnak filozÂfusi minûs¢gben
valÂ tÀrsadalmi szerepvÀllalÀsa a XVII. szÀ-
zad filozÂfiat´rt¢neti ÃjdonsÀga volt: a filozÂ-
fus t´bb¢ nemcsak egy szükebb k´rrel ¢rint-
kezû àteoretikus magÀn¢letetÊ ä vagy esetleg
szektariÀnus k´z¢letet ä akar ¢lni (mint m¢g
p¢ldÀul a felvilÀgosodÀs egyik nagy szellemi
elûk¢szÁtûje, Descartes is), müv¢vel ettûl fog-
va nem csupÀn k´zvetve ¢s Àtt¢telekkel akar
hatni. A filozÂfus az ¢sz erej¢vel ¢s fegyver-
tÀrÀval kil¢p a tÀrsadalmi szÁnpadra, aktÁvvÀ
vÀlik, ¢s Ãgy gondolja, a vilÀgot magÀnak is
k´zvetlen¡l formÀlnia kell. Hiszen û az ¢sz
vizsgÀlÂja, ez¢rt felt¢telezhetûen û ¢rti leg-

jobban sajÀt tudatÀt ä egyÀltalÀn az emberi
tudatot ä, e tudat sajÀtossÀgait ¢s t´rt¢net¢t,
¢s ezzel az ¢sszel szisztematikusan ¢s tudatos
mÂdszeress¢ggel gondolkodva, û ¢rtheti meg
leginkÀbb a vilÀgot is. K´vetkez¢sk¢ppen a
vilÀg felismert visszÀssÀgaival szemben az elsû
vonalban k¡zdve, àavantgardeÊ mÂdon kell
cselekednie. ä TalÀn Ágy foglalhatÂ ´ssze eg¢-
szen t´m´ren a felvilÀgosodÀs programja.

KantnÀl, akin¢l a felvilÀgosodÀs gondolko-
dÀsa a maga rendszerezett formÀjÀt is meg-
talÀlja, a cselekv¢s radikÀlis fontossÀga abban
nyilvÀnul meg, hogy a gyakorlati ¢sz, ponto-
sabban az etikus cselekv¢s lesz az egyed¡li
metafizikai àmegismerûerûÊ, ¢s a teoretikus
¢sz visszaszorul a tapasztalatok meg¢rt¢s¢re.
Marx pedig alig f¢l ¢vszÀzaddal Kant utÀn, a
felvilÀgosodÀst nyilvÀnvalÂan romantikÀval is
´tv´zve, bÀtran kijelenti, hogy a filozÂfusok
elsûrendü feladata a vilÀg megvÀltoztatÀsa.

çm e romantikus hitben csak kev¢s filozÂ-
fus osztozott, ¢s azok sem hosszÃ ideig. A XX.
szÀzad elej¢tûl a gondolkodÂk ism¢t az àel-
m¢letiÊ ¢sz fel¢ fordÁtottÀk figyelm¡ket. Egy
k´r (teoretikus ¢sz ä praktikus ¢sz ä teoreti-
kus ¢sz) zÀrult be akkor, amikor ebben a szÀ-
zadban ism¢t a posztkantiÀnus teoretikus ¢sz
megismer¢si lehetûs¢gei ker¡lnek elût¢rbe
mind a fenomenolÂgia, mind az analitikus fi-
lozÂfia programjÀban (Husserl, illetve Witt-
genstein kezdem¢nyez¢se nyomÀn). A felvi-
lÀgosodÀs lezÀrult àelsû k´reÊ nem kudarc,
hanem felismer¢s: valÂban nincs mÀs àeszk´-
z¡nkÊ a vilÀghoz valÂ k´zelÁt¢sben, mint az
¢sz, a megismer¢s ¢s a segÁts¢g¡kkel valÂ cse-
lekv¢s; Àm ä ¢s ez a felismer¢s zÀrta le a fel-
vilÀgosodÀs àelsû k´r¢tÊ ä a vilÀgot m¢g nem
ismerj¡k, a vilÀg m¢g ismeretlen¡l àhever
elûtt¡nkÊ, sût sajÀt àesz¡nkÊ, megismer¢si
kapacitÀsunk is feltÀratlan szÀmunkra. Ha
pedig ez Ágy van, akkor sajÀt megismerûerûn-
ket, àkognitÁv kapacitÀsunkatÊ kell elsûsor-
ban ¢s elûsz´r vizsgÀlat tÀrgyÀvÀ venni.

TalÀn ebbûl a felismer¢sbûl adÂdik, hogy
az ismeretelm¢let ¢s a tudat filozÂfiÀja (phi-
losophy of mind) a XX. szÀzad v¢g¢n k¢t
olyan filozÂfiai diszciplÁna, amely az ¢rdeklû-
d¢s elûter¢ben Àll. Az egyik legfontosabb
meglÀtÀs ä ¢s e diszciplÁnÀkat ¢ppen ez ala-
pozza meg ä, hogy nyilvÀnvalÂvÀ vÀlt: meg-
ismerûapparÀtusunk, ennek àmük´d¢seÊ ¢s
tudatunk alig ismert szÀmunkra. Megismer¢-
s¡nk definiÀlÀsÀrÂl, k´r¡lÁrÀsÀrÂl van szÂ, ¢s

* A k´nyvbûl vett Voltaire-id¢zetekre a cikkben zÀ-
rÂjelbe tett oldalszÀmmal hivatkozom. A fordÁtÀs v¢-
lem¢nyem szerint mind tartalmilag, mind stiliszti-
kailag kifogÀsolhatatlan. ä Amit talÀn hiÀnyolha-
tunk, az a fordÁtÀs alapjÀt szolgÀlÂ forrÀsok pontos
megjel´l¢se; tovÀbbÀ m¢g egy ilyen vÀlogatÀsnak is
jÂt tett volna, ha a szerkesztûk vÀllalkoznak egy
tÀrgy- ¢s n¢vmutatÂ ´sszeÀllÁtÀsÀra.
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itt maga a megismer¢s az, ami ´nmagÀt meg-
ismeri. A megismerûkapacitÀs nem tudja tÀr-
gyÀt Ãgy vizsgÀlni, mint bÀrmi egy¢b àvizsgÀ-
landÂtÊ, hiszen nem rajta kÁv¡l ÀllÂ tÀrgyrÂl
van szÂ, hanem ´nmagÀrÂl, amely vizsgÀlÂ ¢s
vizsgÀlt is egyben. A filozÂfusok k´zti vita-
pontok mÀr ott kezdûdnek, hogy melyek le-
gyenek a tudatvizsgÀlat (axiomatikus vagy
àhermeneutikusÊ) kiindulÂpontjai, amelye-
ket adottk¢nt t¢telezve a megismer¢s ´nma-
gÀt vizsgÀlja. Amennyiben mÀr a kiindulÂ-
pontok megvÀlasztÀsa bizonyos ´nk¢nyess¢g-
nek van alÀvetve (tehÀt nem indokolhatÂ ¢sz-
szerüen), neh¢zz¢ vÀlik az ¢sz ÀtfogÂ ¢s min-
dent megmagyarÀzÂ szerep¢t elfogadni, teo-
retikusan ¢s praktikusan is lehetetlenn¢ vÀlik
egyfajta àglobalizÀlt racionalitÀsÊ.

Elsietett lenne tehÀt a biztos megismer¢sre
¢s tudÀsra hivatkozva nagy l¢ptekkel a vilÀg
globÀlis-racionalizÀlt ÀtalakÁtÀsÀba fogni. En-
nek sorÀn a technolÂgia racionalizÀlnÀ a ter-
m¢szetet, bizonyos tÀrsadalomelm¢letek pe-
dig az emberi k´z´ss¢geket. Ha valaki kÁvÀn-
ja, mindezt Ãgy is megfogalmazhatjuk, hogy
a felvilÀgosodÀs gondolatrendszere mint ki-
bernetikus sziszt¢ma egy àk´rbenÊ v¢gigfu-
tott, ¢s a visszacsatolÀs ä feedback ä jelzi a
rendszernek, hogy a teoretikus kapacitÀsnak
m¢g bûven van feladata ´nmaga ¢s k´rnye-
zete teoretikus megismer¢s¢t illetûen is, mi-
elûtt ¢s mik´zben a vilÀg ¢sszerü ÀtalakÁtÀsÀ-
ba valÂban belefog.

Ameddig pedig m¢g ilyen sok bizonyta-
lansÀgi t¢nyezûvel van dolgunk, addig lehe-
tetlens¢g, hogy ÀtfogÂ ä ¢szre alapozott ä vi-
lÀgÀtalakÁtÀsi programokba kezdj¡nk, ¢s
olyan terveket szûj¡nk, amelyek valamif¢le
tÀrsadalmi, fel¡lrûl irÀnyÁtott ´sszracionali-
tÀst tüzn¢nek ki c¢ljukul. A megismer¢si fo-
lyamatokrÂl, az ¢sz ´nfeltÀrÀsÀrÂl ¢s a tÀrsa-
dalmi emancipatorikus folyamatokrÂl kide-
r¡lt, hogy t´rt¢nelmileg sokkal hosszabb tÀvÃ
programok, mint ahogy azt a XVIIIäXIX.
szÀzad hitte.

Mit jelenthet Voltaire heretikus ¢rtelmez¢se?

Voltaire egy a sok filozÂfus k´z¡l, akiket az
utÂkor k¡l´nb´zû attitüdü kognitÁv (¢s ehhez
kapcsolÂdÂan hatalmi) csoportjai a maguk
¢rdekei szerint akartak felhasznÀlni, ¢s en-

nek megfelelûen ¢rtelmeztek (f¢lre). Az itteni
Voltaire-felfogÀs k¢t olyan n¢zet szempontjÀ-
bÂl eretnek, amelyek egymÀssal szemben Àl-
lÂnak hiszik magukat, ¢s ez¢rt Voltaire-rel
(is) vissza¢lve egymÀsra àmutogat(t/n)akÊ. A
k¢t n¢zetcsoportot ¢n itt kereszt¢ny ¢s mar-
xista cÁmk¢vel lÀtom el ä az egyszerüs¢g ked-
v¢¢rt. (Az¢rt mondom, hogy az àegyszerüs¢g
kedv¢¢rtÊ, mivel mÁg kereszt¢nynek tovÀbbra
is sokan tartjÀk magukat, marxistÀnak vi-
szont, Ãgy tünik, a korÀbbi sokbÂl mÀr alig
vallja magÀt valaki. TehÀt ha marxistÀt mon-
dok, az jelenti azokat is, akik korÀbban annak
vallottÀk magukat, ¢s most nem valljÀk magu-
kat annak.)

Mindk¢t felfogÀssal szemben azt fogom Àl-
lÁtani, hogy Voltaire hÁvû katolikus volt, ¢s
mikor minden ¢sszerütlens¢ggel ¢s esztelen-
s¢ggel szembeszÀllt, akkor ugyanÃgy vÀloga-
tÀs n¢lk¡l felszÂlalt a katolikus egyhÀz k¢pvi-
selûivel szemben, mint a magukat ateistÀk-
nak vagy szabadgondolkodÂknak vallÂkkal.
Voltaire tehÀt ä ha akarjuk ä felvilÀgosodot-
tan vallÀsos ember volt; nos ez az, amivel egy
´nmaga teoretikus (¢sszerü) hely¢t f¢lre¢rtû
egyhÀzi hierarchia ugyanÃgy nem tud mit
kezdeni, mint a marxistÀk. Az elûbbiek, mert
a felvilÀgosodottat helytelen¡l az ateistÀval
azonosÁtjÀk, az utÂbbiak pedig ä ugyanez¢rt.

MÂdszertani k´zbeszÃrÀs

Mint mÀr eddig kider¡lt, ebben a cikkben
nem Voltaire müveinek szisztematikus tÀr-
gyalÀsÀt adom; ez filozÂfiat´rt¢neti müvek
feladata. CsupÀn azzal kÁvÀnok foglalkozni,
hogy mit jelentett Voltaire szÀmÀra a felvilÀ-
gosodÀs, ¢s mi volt müv¢ben a hit ¢s tudÀs
viszonya. Minthogy az ¢sz probl¢mÀja, vala-
mint tudÀs ¢s hit viszonya nemcsak a felvilÀ-
gosodÀs korÀnak alapk¢rd¢se, hanem a g´-
r´g filozÂfia Âta a filozÂfiai gondolkodÀs
egyik àhajtÂerejeÊ, r´vid pillantÀst vet¡nk e
k¢rd¢sk´r filozÂfiat´rt¢neti sorsÀra, majd
megn¢zz¡k, mik¢nt jelenik ez meg Voltaire-
n¢l.

Hit ¢s ¢sz viszonya

A g´r´g filozÂfia a biztos, megalapozott tu-
dÀst (episztem¢) kereste szemben a bizonyta-
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lan, hitszerü n¢zettel (doxa). PlatÂn filozÂfi-
Àja rendszeres ismeretelm¢let (is). Szemben
H¢rakleitosszal azt ÀllÁtja, hogy a vÀltozÀsok
vilÀga csak bizonytalan ismeretre vezethet,
hiszen ez a t¢r-idû vilÀg az ´r´k l¢nyegis¢gek
(ideÀk) lek¢pezûd¢se. Parmenid¢sz tanÀval
ellent¢tben ä miszerint csak a vÀltozatlan ¢s
´r´k l¢tezik, illetve ismerhetû meg ä viszont
a vÀltoz¢kony vilÀgnak is tulajdonÁt bizonyos
megismerhetûs¢get. A biztos megismer¢st az
ideÀk ä fûk¢nt az ideÀk megismer¢s¢n ke-
reszt¡l ä biztosÁtjÀk. A vÀltozÂ vilÀgnak nem
hisz¡nk, de nem is utasÁtjuk el teljesen, mÂd-
szeresen hagyjuk, hogy az ideÀkhoz vezessen
benn¡nket ¢s Ágy nyerj¡k vissza biztos tudÀ-
sunkat (mellyel sz¡let¢s¡nk elûtt rendelkez-
t¡nk). KritikÀtlanul elfogadott t¢teleknek ä a
lÀtszatvilÀgnak valÂ ´nfeledt ´nodaadÀsnak ä
nem lehet helye a valÂdi filozÂfiÀban. Arisz-
totel¢sz filozÂfiÀja elt¢r PlatÂn¢tÂl (a t¢r-idû-
tûl f¡ggetlen ideavilÀg t¢telez¢s¢t f´l´s-
legesnek tartja, az ideÀt mintegy àlehÃzzaÊ a
dologba, ¢s az uszÁa ä kb. annyi, mint l¢nye-
gis¢g ä elnevez¢ssel egy¡tt jÀrÂ Ãj tartalmat
ad nekik), de fogalmaival û is az ¢sszel valÂ
biztos megismer¢sre t´r a bizonytalan hiv¢s-
sel szemben.

A kereszt¢nys¢g megjelen¢s¢vel az eurÂ-
pai gondolkodÀs Ãj feladat el¢ ker¡lt. Felme-
r¡lt a k¢rd¢s, mik¢nt lehet harmonizÀlni a
hitet a gondolkodÀssal. Az elûbbi isteni kinyi-
latkoztatÀson alapul, az utÂbbi viszont term¢-
szetes emberi k¢pess¢g. A hit a k´z¢pkor hÀt-
t¢rhorizontja volt, de sok olyan k¢rd¢st nem
oldott meg, amellyel a kor ember¢nek meg
kellett k¡zdenie. A hit mint term¢szetfeletti
kinyilatkoztatÀs olyan embernek szÂl, aki
gondolkodik, ¢rez, k´z´ss¢get alkot, ¢s min-
dennapi bajaival k¡zd. Ugyanakkor a k´z¢p-
korban is meg kellett ¢rteni a term¢szeti ¢s
tÀrsadalmi vilÀgot, abban cselekv¢si alterna-
tÁvÀkat kellett kidolgozni, melyek vÀlasztÀs
el¢ ÀllÁtottak. Olyan dolgokat kellett meg¢r-
teni, melyeket nem lehetett k´zvetlen¡l a
SZENTíRçS-bÂl vagy a hitbûl levezetni, p¢ldÀ-
ul hogy honnan van a pestis, mi¢rt vannak
gazdagok ¢s szeg¢nyek, mi¢rt hivatkozik egy
p¡sp´k a k¢ptisztelettel kapcsolatban sajÀt
diakÂnusÀnak ÀlmÀra.

Hit ¢s ¢sz viszonya az¢rt is az ¢rdeklûd¢s
elûter¢ben van a k´z¢pkorban, mert egyr¢szt
a hit az isteni kinyilatkoztatÀsbÂl ered, mÀs-

r¢szt ezt a hitet ¢sszel kellett meg¢rtenie an-
nak az embernek, akinek esz¢t ugyanaz az Is-
ten teremtette, aki a kinyilatkoztatÀst adta.
Nem besz¢lve arrÂl, hogy az ember istenk¢-
pis¢g¢t ¢ppen eszes mivoltÀban lÀttÀk mani-
fesztÀlÂdni. Ha tehÀt az ember azÀltal Isten
k¢pe, hogy esze van, akkor esz¢t hasznÀlni is
kell, ¢s az ¢sz mÂdszereivel is k´zelÁteni kell
a hit ¢s a tradÁciÂ adottsÀgaihoz. MÀr a IX.
szÀzadban azt mondja Joannes Scotus Eriu-
gena (800ä877), hogy senki nem l¢p be az ¢g-
be, hacsak nem a filozÂfiÀn kereszt¡l. (Nemo
intrat in caelum nisi per philosophiam.) Itt pon-
tosan arra gondol, hogy az Istentûl szÀrmazÂ
hit az Istentûl szÀrmazÂ, sût az istenk¢pis¢get
kinyilvÀnÁtÂ ¢s leginkÀbb megvalÂsÁtÂ ¢sz Àl-
tal vÀlik tudatossÀ ¢s meg¢lhetûv¢. TudÀ-
sunkban hÀrom instancia vetekedik, az íRçS,
melynek tartalma a hitben lesz nyilvÀnvalÂ,
a tudomÀny, amely az emberi ¢sz müve ¢s a
teolÂgiai tradÁciÂ. Ha a hÀrom konfliktusba
ker¡l, akkor az ¢sz mint az istenk¢pis¢g ma-
nifesztÀciÂja a perd´ntû, mondja Eriugena,
hiszen ezzel kell mindent meggondolnunk,
mielûtt vitÀs k¢rd¢sekben d´nt¡nk. Anzelm
(1033ä1109) Ãgy gondolja, hogy az emberi
¢sz mint az istenk¢pis¢g manifesztÀciÂja k¢-
pes meg¢rteni a hit tartalmÀt; a hit mintegy
keresi a hÁvû ember istenk¢pis¢g¢t, azaz az
¢sszel valÂ meg¢rt¢st (fides quaerens intellec-
tum). Szent TamÀs (1224ä1274) szerint pedig
a vilÀg szerkezete ¢s szubsztancialitÀsa az Is-
ten Àltal teremtett emberi ¢sszel ¢rthetû,
mert a vilÀg az ¢rtelmes Isten ´nkifejez¢se ¢s
gondolatainak megvalÂsulÀsa. Az emberi ¢sz,
a vilÀg ¢s a hit mind ugyanannak a teremtû
Istennek hordozzÀk l¢nyegis¢g¢t, aki mind-
ezeket az àinstanciÀkatÊ teremtette. A virÀgzÂ
XIII. szÀzadi skolasztika diadalra ¢s statikus
Àllapotra jutott rendszer¢t m¢g maga a sko-
lasztika rombolja le, Ockham (1290/1300ä
1350 k´r¡l) filozÂfiÀjÀval: Ockham az abszo-
lÃt isteni zsenialitÀst ¢s mindenhatÂsÀgot
hangsÃlyozva felrobbantja a megkonstruÀlt
skolasztikus rendet: ha Isten mindenhatÂ,
akkor mindent bÀrmelyik pillanatban Ãj t´r-
v¢nyekkel, Ãj ´sszef¡gg¢sekkel Ãjrateremt-
het. Nincs tehÀt az abszolÃt rendet t¡kr´zû
vilÀg, amely az ¢sszel megismerhetû lenne,
csak az abszolÃt ¢s mindenhatÂ isteni akarat
van. ä Az ¢sz, mely rendet ¢pÁtett, le is rom-
bolta azt. ...Besz¢lhetn¢nk itt hosszabban a fi-
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lozÂfiat´rt¢netrûl, hitszerü ¢s ¢sszerü tudÀs
viszonyÀrÂl ä eg¢szen napjainkig, amikor is
a jelenkori tudomÀnyelm¢let, ismeretelm¢let
¢s tudatfilozÂfia szÀmos k¢pviselûje ism¢t
csak hitszerü aktusokkal lÀtja megalapozha-
tÂnak tudÀsunk v¢gsû, Ãn. alapelemeit (p¢l-
dÀul Popper, Chisholm, Agazzi stb.). De
ennyi t´rt¢neti p¢lda talÀn el¢g illusztrÀciÂul,
hogy az ¢sz (sût az ¢sznek a megismer¢sben
valÂ primÀtusa) r¢gÂta probl¢mÀja a filozÂ-
fiai gondolkodÀsnak, ¢s korÀntsem a felvilÀ-
gosodÀs talÀlta ki.

Ami viszont a felvilÀgosodÀs talÀlmÀnya,
hogy szembeszÀllt az ä Ockhamot negligÀlÂ
ä megmerevedett ¢s elidegenedett skolaszti-
kÀval (mely feltehetûleg kar´ltve jÀrt egy in-
t¢zm¢ny, a katolikus egyhÀz szerkezeti ¢s
szervezeti el´reged¢s¢vel), tovÀbbÀ, hogy f´l-
ismerte az ¢sznek a megismer¢sben valÂ di-
namikus szerep¢t. Ez a dinamicitÀs implicit
¢s àrejtettÊ sugallatait talÀn a Galileo Galilei
(1564ä1642) Àltal bevezetett kÁs¢rleti-mate-
matizÀlÂ mÂdszertûl kapta, amely a term¢-
szetvizsgÀlatnak mÀig hatÂ Ãj lend¡letet
adott. Az Ãj mÂdszer diadalmenet¢ben az ¢sz
f´lismerhette sajÀt gyakorlati fontossÀgÀt,
mÂdszereinek ¢s talÀl¢konysÀgÀnak teoreti-
kus ¢s gyakorlati erej¢t. A felvilÀgosodÀs an-
nak tudatosÁtÀsa is, hogy a vilÀg egyre jobban
megismerhetû, ¢s a megismert t´rv¢nyszerü-
s¢gü vilÀg (term¢szet ¢s tÀrsadalom) Ãgy ala-
kÁthatÂ, manipulÀlhatÂ, ahogy azt az ember
(esz¢vel) szeretn¢.

Hit ¢s ¢sz Voltaire-n¢l

Voltaire felfogÀsa hitrûl, megismer¢srûl ¢s tu-
dÀsrÂl (¢szrûl) ¢letmüv¢ben v¢gig meglehe-
tûsen egys¢ges ¢s ÀllandÂ. °lete sorÀn egyre
inkÀbb indulatos ¢s felhÀborodott lesz az egy-
hÀz magatartÀsÀval kapcsolatban, de mindv¢-
gig kifejezi hit¢t, sût sok esetben kifejezetten
a katolikus hit mellett tesz tanÃbizonysÀgot.
(Hogy ez a tanÃsÀgt¢tel nÀla talÀn gyakran
verbÀlis szinten marad, mÀs k¢rd¢s. Mi itt
most csak filozÂfiai sz´vegeit tekintj¡k.) MÀs-
r¢szt müv¢n v¢gighalad a felfogÀs, hogy az
¢sz erej¢vel kell mindent megvizsgÀlnunk,
mert csak Ágy ker¡lhetj¡k el az ostobasÀgot,
fanatizmust ¢s az ezekbûl k´vetkezû inkvizi-
torikus kegyetlenked¢seket. A hittel szemben

az ¢sz akkor perd´ntû, ha az elûbbi fanatiz-
musra vezetne. A fanatizmus ellenszere kizÀ-
rÂlag az ´nÀllÂ ¢s kimüvelt gondolkodÀs. Egy
angol ¢rseket id¢zve Voltaire helyeslûen eme-
li ki azt a v¢lem¢nyt, hogy àha nem l¢tezn¢k k´-
z¢pÃt az ¢sz ¢s a kinyilatkoztatÀssal valÂ vissza¢l¢s,
fanatikusok teremt¢se k´z´tt, Ãgy szÀzszor inkÀbb
hivatkozzunk a term¢szetre, mint egy zsarnoki, per-
zekutori vallÀsraÊ. (382. o.) Az ¢sz nem ellen-
fele a hitnek, viszont ha a hittel vissza¢lnek,
¢s az zsarnoksÀgra, leigÀzÀsra ¢s ¡ld´z¢sre
vezet, akkor az ¢sz erej¢t kell szembehelyezni
vele.

Voltaire lebilincselû stÁlusa mellett az a ko-
noksÀga ragadja meg az embert, melyben
mindig ¢s minden ellenkezû tapasztalat elle-
n¢re az ¢sz erej¢hez, megvilÀgosÁtÂ hatalmÀ-
hoz fellebbez. Nem a racionalitÀs megalapo-
zÀsa ¢rdekli, mint Descartes-ot ä k¡l´nben is
inkÀbb empiricista orientÀltsÀgÃ ismeretel-
m¢let hÁve (v´. p¢ldÀul 175ä179. o.) ä, nem
is a megismerû ¢sz rendszertanÀt akarja adni,
mint utÀna p¢ldÀul Kant. A term¢szeti ¢s tÀr-
sadalmi valÂsÀg gazdagsÀga fel¢ fordulva, an-
nak adottsÀgait, viszonyait, ellentmondÀsait
vizsgÀlja ä az ¢sz erej¢vel. Az ¢sz mÂdszere a
pontos elemz¢s, az Âvatos vizsgÀlat, de nin-
csenek vel¡nk sz¡letett eszm¢ink, hanem el-
sû eszm¢ink az ¢rzetek (176. o.). Az igazi fi-
lozÂfia a megÀllÀs k¢pess¢ge: àcsakis biztos ka-
lauzzal haladjunk elûreÊ, amely biztos kalauz a
àk´vetkeztet¢s Àltal megtÀmogatott tapasztalatÊ.
(179. o.) A helyes gondolkodÀs az elfogulatlan
szemrev¢telez¢s; empÁria n¢lk¡l nem tudunk
a dolgok l¢nyeg¢rûl elm¢lkedni. ä Nem ne-
h¢z megpillantanunk Voltaire-ben p¢ldÀul a
logikai pozitivizmus egyik elûfutÀrÀt.

Akik Voltaire eset¢ben szkepticizmusrÂl
besz¢lnek, ÀltalÀban nem gondolnak arra,
hogy ez ismeretelm¢leti szkepticizmus, mely
egyszerüen Âvatos, ¢s nem akar tÃll¢pni azo-
kon a korlÀtokon, melyek szerinte az ¢sz ter-
m¢szetes korlÀtai. Helyesebb lenne talÀn is-
meretelm¢leti prudenciÀrÂl ¢s nem szkep-
szisrûl besz¢lni. Mi mÀs, ha nem k´r¡ltekin-
t¢s, visszafogottsÀg ¢s ÂvatossÀg, amikor azt
mondja, àe vizsgÀlÂdÀsban nem vezethet mÀs, csak
a tulajdon ¢rtelmem, a tudÀsvÀgy ¢s a tiszta szÁv;
ûszinte odaadÀssal keresem azt, amit eszem ´nma-
gÀtÂl felfedezhet; prÂbÀra teszem a k¢pess¢geit, nem
mintha azt hinn¢m, hogy elbÁrnÀ mind e roppant
terheket, inkÀbb az¢rt teszek prÂbÀt vele, hogy a
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gyakorlÀs r¢v¢n megerûsÁtsem, ¢s megtudjam, med-
dig terjed a hatalma. TehÀt, mik´zben mindig k¢-
szen Àllok arra, hogy visszakozzam, mihelyt a ki-
nyilatkoztatÀs korlÀtokat ÀllÁt el¢m, folytatom elm¢l-
ked¢seimet ¢s tapogatÂdzÀsaimat mint filozÂfus, ¢s
csakis mint filozÂfus haladok elûre, ameddig az ¢sz
csak elvezethetÊ. (187. o.) Teoretikus tartÀsÀban
Voltaire nyilvÀnvalÂan tudatÀban van az em-
beri ¢sz korlÀtainak, ¢s felismeri, hogy ezeket
talÀn nem ismerheti, de legalÀbb t¢telezheti.
Az emberi ¢sz Voltaire szerint mindig annyi-
ra korlÀtozott, hogy az isteni kinyilatkoztatÀst
nem bÁrÀlhatja fel¡l: àsoha ne keverj¡k bele a
SZENTíRçS-t filozÂfiai vitÀinkba: ezek teljesen k¡-
l´nnemü dolgok, semmif¢le ´sszef¡gg¢s nincs k´z´t-
t¡kÊ. (390. o.)

Voltaire emberi ¢s etikai tartÀsa szint¢n
nem nevezhetû minden tovÀbbi n¢lk¡l szkep-
tikusnak, hiszen szenved a valÂsÀg ellent-
mondÀsain, ¢s àaktivistaÊ filozÂfiai mük´-
d¢s¢vel prÂbÀl egy jobb ¢s ¢sszerübb vilÀg
kialakÁtÀsÀn munkÀlkodni. A tÀrsadalmi
egy¡tt¢l¢s alapja az er¢ny, az igazsÀgossÀg,
amely n¢lk¡l semmif¢le k´z´ss¢g nem tud
meglenni. Nincs az a kultÃra vagy tÀrsada-
lom, amely p¢ldÀul eltürn¢ az adott szÂ meg-
szeg¢s¢t. (202. o.) Voltaire etikai ¢s jogpozi-
tivizmusa szerint erk´lcs ¢s jog konkr¢t sza-
bÀlyait az egyes kultÃrÀk ¢s tÀrsadalmak ma-
guk definiÀljÀk, Àm ä ¢s ez egy m¢rs¢kelt eti-
kai ¢s jognaturalizmusra vall ä vannak bizo-
nyos formÀlis alapelvek (adott szÂ megtartÀ-
sa, a tÀrsadalom java stb.), amelyeknek min-
den emberi k´z´ss¢gben ugyanazoknak kell
lenni¡k. A t´rv¢nyek term¢szetes k´z´ss¢gi
alkatunkbÂl k´vetkeznek, a becs¡letess¢g
forrÀsa az er¢ny szeretete ¢s a k´zmegvet¢s-
tûl valÂ f¢lelem. (V´. 200ä206. o.)

Voltaire ¢s a vallÀs

Voltaire, mint lÀtjuk, meghatÀrozott koncep-
ciÂval rendelkezik ¢sz, megismer¢s ¢s hit vi-
szonyÀrÂl. Az ¢sz lehetûs¢ge, hogy teljesÁtû-
k¢pess¢g¢t a lehetû legnagyobb m¢rt¢kben
kiaknÀzza. Az ¢sz nem bÁrÀlhatja fel¡l a hit
t¢teleit. De akkor kapcsolÂdik egyÀltalÀn va-
lamilyen mÂdon az ¢szhez a hit?

A vallÀson bel¡l k¢t dolgot k¡l´nb´ztethe-
t¡nk meg. Az egyik a vallÀsos hit ¢s ¢rz¡let,
a mÀsik pedig az az int¢zm¢ny (egyhÀz), ame-

lyik ezt a hitet k¢pviseli. Voltaire Ãjra meg Ãj-
ra elk´telezett kereszt¢ny hÁvûnek tartja ma-
gÀt, olyannyira, hogy hit¢t ä ¢s ez k¢ts¢gte-
len¡l skolasztikus hagyomÀny ä a filozÂfia
eszk´zeivel is megalapozza an¢lk¡l, hogy a
hit tartalmÀt ily mÂdon fel- ¢s megismerhe-
tûnek tartanÀ. Hogy Voltaire minden volt,
csak ateista nem, jÂl bizonyÁtja p¢ldÀul, mi-
kor Pascal gondolkodÀsÀrÂl Ágy szÂl: àOkosko-
dÀsa csupÀn arra volna jÂ, hogy ateistÀkat gyÀrt-
son, ha a term¢szet hangja azt nem kiÀltanÀ, hogy
van Isten, m¢gpedig oly erûsen kiÀltja, mint ami-
lyen gy´ng¢k e k´rm´nfont ¢rvek.Ê (132. o.) Fel-
szÂlÁtja olvasÂit, hogy àimÀdjuk Istent, an¢lk¡l
hogy be akarnÀnk hatolni titkainak homÀlyÀbaÊ.
(137. o.)

Az ¢sz kognitÁv korlÀtait Voltaire Ãjra meg
Ãjra tudatosÁtja, ez azonban nem sodorja ab-
ba a rem¢nytelens¢gbe, amelyet szem¢re vet
az egy¢bk¢nt mÀs okbÂl keserü Pascalnak.
F´lhÀborodik azon, hogy Pascal az emberis¢-
get gonosztevûnek tartja, ¢s ha a keresz-
t¢nys¢g csak ilyen Àron lenne igazolhatÂ, az
minden lenne, csak nem meggyûzû. (127. o.)
MÁg Pascal a kereszt¢nys¢gnek antropolÂgiai
magyarÀzÂ funkciÂt is tulajdonÁt (az emberi
nagysÀg ¢s nyomorÃsÀg magyarÀzatÀt), ad-
dig Voltaire ezt visszautasÁtja. A keresz-
t¢nys¢g legyen k´zvetlens¢g, embers¢g ¢s
szeretet. (128. o.) Mik´zben azonban Voltaire
a kereszt¢nys¢gtûl embers¢get vÀr, a metafi-
zikÀt (fûk¢nt a korÀbban emlÁtett felvilÀgoso-
dÀsspecifikus episztemolÂgiai okokbÂl) ki
akarja rekeszteni a vallÀs rendszer¢bûl. çm
egyfajta metafizikÀt (vagy legalÀbbis valami-
f¢le àtranszfizikaiÊ fogalomk¢szletet) ig¢nyel
az is, hogy az ember embers¢g¢rûl besz¢lhes-
s¡nk; hiszen az embers¢grûl valÂ besz¢d mÀr
teoretikus nyelven t´rt¢nik, amelynek sorÀn
legalÀbbis tisztÀban kell lenn¡nk fogalmaink
jelent¢s¢vel, ¢s az àemberÊ fogalomnak is va-
lamif¢le ¢rthetû meghatÀrozÀst kell adnunk
ä erre az ¢sszerü k´vetelm¢nyre azonban
Voltaire nem figyel.

MÁg a hitet elfogadja, addig az egyhÀz in-
t¢zm¢nyeivel szemben a v¢gsûkig kritikus ¢s
gyakran ellens¢ges hangot ¡t meg. A katoli-
kus egyhÀzzal kapcsolatos szeml¢let¢n jelen-
tûsen alakÁtott angliai Ãtja, ahol a kv¢kerek-
kel talÀlkozott (1734). Lenyüg´zi, de nem va-
kÁtja el a kv¢kerek azon igyekezete, hogy a
kereszt¢ny elveket a k´zvetlen gyakorlatba
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¡ltess¢k Àt. Ennek int¢zm¢nyes felt¢tele,
hogy nincs olyan papi hierarchia, amely a hit
p¢ldaszerü meg¢lûj¢nek ¢s k´zvetÁtûj¢nek
deklarÀlja magÀt, hanem mindenki k´zvetle-
n¡l gyakorolhatja ¢s ¢lheti hit¢t a k´z´ss¢g-
ben. Voltaire k¢rd¢s¢re (àjÂ katolikusk¢ntÊ
k¢rdezûnek deklarÀlja magÀt, p¢ldÀul 37. o.),
hogy a kv¢kereknek van-e papjuk, ezt a vÀ-
laszt hallja: àNincs... s igen jÂl ¢rezz¡k magunkat
n¢lk¡le. ...Hamarosan ezek a fizetett emberek ural-
kodnÀnak hÀzunkban... Nem, nem adunk p¢nzt fe-
ket¢be ´lt´z´tt embereknek, hogy azok istÀpoljÀk sze-
g¢nyeinket, ûk temess¢k el halottainkat, ûk pr¢di-
kÀljanak a hÁvûknek: e szent feladatok sokkal drÀ-
gÀbbak szÀmunkra, hogysem mÀsokra bÁzzuk ûket.Ê
(41. o.) Ugyanakkor nem vÀlik a rajongÂ
szekta hÁv¢v¢: felfedezi, mik¢nt ¢lnek vissza
bizonyos szentÁrÀsi id¢zetekkel. A hierarchia
n¢lk¡li egyhÀz, Ãgy tünik, csak addig marad-
hat f´nn, mÁg rajongÂkra ¢pÁthet: àñvakodtam
tiltakozni, egy rajongÂt Ãgysem lehet meggyûzni,
teljess¢ggel felesleges egy f¢rfinak felsorolni kedvese
hibÀit.Ê (38. o.) A rajongÂt lehet tisztelni, de
lehetetlens¢g vele argumentÀlni ä azaz ¢sz-
szerü kommunikÀciÂra l¢pni. Mik´zben Vol-
taire kritikus sajÀt egyhÀzÀnak hivatalos ve-
zetûivel kapcsolatban, mivel azok egy akÀr ¢sz-
szerü funkcionÀlÀsra is k¢pes hierarchikus
szerkezetet ¢sszerütlen¡l tÀrsadalmi elnyo-
mÀsra hasznÀlnak. Ugyanakkor a hierarchiÀt
megsz¡ntetû egyhÀzi formÀciÂkban sem ta-
lÀlja meg a szÀmÀra ¢sszerü, azaz ideÀlis val-
lÀsi k´z´ss¢get, mivel ennek struktÃran¢lk¡-
lis¢ge csak pillanatnyi ¢s karizmatikus racio-
nalitÀst tehet lehetûv¢, de hosszabb tÀvon
k´nnyen tÀptalajÀul szolgÀlhat rajongÂ irra-
cionalizmusoknak.

Angliai ÃtjÀnak mÀsik nagy tapasztalata a
vallÀsi tolerancia, melynek gy´ker¢t nem any-
nyira annak tulajdonÁtja, hogy az angolok a
felvilÀgosodÀs folyamatÀban elûr¢bb lenn¢-
nek, hanem inkÀbb annak, hogy sok egyhÀz
van, melyek ¢ppen nagy szÀmuk miatt k¢ny-
telenek egymÀssal b¢k¢ben ¢lni. àHa csak
egyetlenegy vallÀs volna AngliÀban, tartani kellene
a zsarnoksÀgtÂl; ha kettû, elmetszen¢k egymÀs tor-
kÀt; de harminc vallÀs mük´dik, s boldogan, b¢k¢-
sen ¢lnek egymÀs mellett.Ê ä A vallÀsi tolerancia
tehÀt a vallÀsok sokf¢les¢g¢re reagÀlÂ ¢sszerü
viselked¢s. Az ¢sszerüs¢g Ãjrafelfedez¢se
egy¡tt jÀr a pluralizmus elismer¢s¢vel, ami
pedig a vallÀsi t¡relemben nyilvÀnul meg. A

felvilÀgosodÀs vez¢reszm¢je ¢ppen a vallÀsi
t¡relem (ez a t¢mÀja egy¢bk¢nt a n¢met felvi-
lÀgosodÀs egyik fû irodalmi müv¢nek, Les-
sing A B¹LCS NçTçN cÁmü drÀmÀjÀnak); azaz
f´lfedeznek egy olyan er¢nyt, amely eredeti-
leg a kereszt¢nys¢gnek l¢nyegi sajÀtja (311.
k. o.), de amely az egyhÀz hierarchikus rend-
szer¢ben ideolÂgiai ¢s hatalmi okokbÂl igen
gyakran feled¢sbe mer¡lt. (V´. p¢ldÀul 266.
o.) A t¡relemnek ¢s pluralizmusnak konkr¢t
tÀrsadalmi haszna is van: soha nem vezetnek
polgÀrhÀborÃhoz. (272. o.) KiegyensÃlyozott
k´z´ss¢gi viszonyokat azonban csak az ¢rte-
lem müvel¢s¢vel, azaz iskolÀzÀssal lehet el¢r-
ni. (274. o.) ä Ugyanakkor v¢gsû esetben Vol-
taire azt is megengedi, hogy bÀrminemü ink-
vizÁciÂ hÁveit mint ûr¡lteket meg kell k´t´zni;
t´bbek k´zt ez¢rt nevezik ût idûnk¢nt a t¡-
relem t¡relmetlen apostolÀnak. (435. o.)

A pluralizmusnak az ¢sszerüs¢ggel valÂ
´sszekapcsolÀsa Voltaire-n¢l elûremutat a fel-
vilÀgosodÀs mÀsodik k´r¢nek v¢g¢re: a
posztmodernnek nevezett kialakulÂ gondol-
kodÀsmÂdnak ¢s kulturÀlis attitüdnek ¢ppen
a pluralizmus az egyik alapelve. A posztmo-
dern pluralizmus azonban ä ¢s ez minden-
k¢ppen megk¡l´nb´zteti Voltaire-tûl ä nem
harcos pluralizmus, hanem megengedû ¢s
valÂban t¡relmes attitüd. MÁg Voltaire t¡rel-
metlen¡l int benn¡nket a t¡relemre, a poszt-
modern eleve felt¢telezi rÂlunk, hogy t¡rel-
mesek vagyunk ä k¡l´nben magunkat zÀr-
nÀnk ki az alakulÂ posztmodern kultÃrÀbÂl.

A felvilÀgosodÀs mindennapi munkÀsai-
val, az enciklop¢distÀkkal szemben az egyhÀz
korÀntsem tanÃsÁtott t¡relmesnek nevezhetû
magatartÀst, pedig azok sajÀt felfogÀsuk sze-
rint nem akartÀk a vallÀst tÀmadni. (207. o.)
Az enciklop¢distÀk az egyhÀz k¢pviselûinek
tÀmadÀsÀt Ãgy ¢lt¢k meg, hogy azzal vÀdol-
jÀk ûket, sajÀt fej¡ket akarjÀk hasznÀlni. (210.
o.) A papok Voltaire szerint az ¢sz birodal-
mÀnak megteremt¢s¢t a vallÀs elleni tÀma-
dÀsnak fogjÀk f´l. çm az enciklop¢distÀk szÀ-
mÀra nyilvÀnvalÂ, hogy egyhÀzi tÀmadÂik
igen gyakran nem is olvastÀk müveiket. Az
1730-as ¢vekben Voltaire m¢g tolerÀns az
egyhÀzzal; a sorozatos tÀmadÀsok miatt azon-
ban az 1760-as ¢vekre lÀthatÂan idegess¢ vÀ-
lik. Katolikus hit¢t azonban k¢sûbb is, az egy-
hÀz vezetûirûl alkotott rossz v¢lem¢nye elle-
n¢re is hangsÃlyozza (275., 333. k. o.), mik´z-
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ben Ãgy v¢lekedik, a àlegk¢ptelenebb... despotiz-
mus a papok¢Ê. (229. o.) ä Azt nem vethetj¡k
Voltaire szem¢re, hogy nem lÀtta elûre, a XX.
szÀzad ¢ppen a felvilÀgosodÀs meg nem ¢r-
tett, kiforgatott ¢s ki¡resÁtett eszmeis¢g¢re hi-
vatkozva fog olyan, eg¢sz tÀrsadalmakat Àtfo-
gÂ despotizmusokat teremteni, amilyent a
XVIII. szÀzadban m¢g elgondolni sem le-
hetett, ¢s amely emberek milliÂit pusztÁtja
majd el.

Voltaire filozÂfiÀja

Voltaire a filozÂfiai vitÀkban Descartes racio-
nalizmusÀval szemben a Locke-f¢le kritikÀt
fogadja el, amely magÀt a megismer¢st is k¢r-
d¢sesk¢nt t¢telezi. Azaz mik´zben s¡rgeti az
¢sszerüs¢g elterjed¢s¢t, bevallja, hogy valÂjÀ-
ban nem tudja, mi is az ¢sz. Locke felt¢tele-
zett argumentÀciÂjÀval ¢rt egyet: àLegalÀbb
azt valljÀk be, uraim, hogy ¢ppoly keveset tudnak,
mint ¢n: sem az ¹n´k k¢pzelete, sem az eny¢m nem
tudja felfogni, hogy mik¢ppen rendelkezhetik
eszm¢kkel egy test, de azt sem... mik¢ppen rendel-
kezhet eszm¢kkel egy szubsztancia, bÀrmilyen legyen
is az. Sem az anyagot nem ¢rtik, sem a szellemet,
hogyan mernek hÀt bÀrmit is bizonyosnak ÀllÁtani?Ê
(77. o.) Sût, kifejezetten Ockham-szerüen ar-
gumentÀl, mikor a Teremtû mindenhatÂsÀ-
gÀra hivatkozva k¢rdûjelezi meg a vilÀg l¢-
nyegi struktÃrÀinak megismerhetûs¢g¢t;
azaz f´lteszi azt a k¢rd¢st, vajon juthat-e bÀr-
ki olyan biztos ismeretre ebben a vilÀgban,
amelynek alapjÀn bÀrki mÀst, aki nem fogad-
ja el az û meglÀtÀsait, mÀglyÀra k¡ldhet?
(Uo.)

Mikor Locke-ot v¢delm¢be veszi, arra hi-
vatkozik, amit a legt´bb olyan filozÂfus ä Ágy
Voltaire ä v¢delm¢re f´l lehet hozni, akit
nem filozÂfusok tÀmadnak meg: hogy tudni-
illik nem is olvastÀk müveit ä azaz tudatlanul
handabandÀznak, ¢s sajÀt hatalmi ¢rdekeiket
f¢ltik. àLocke... dehogyis Àll szemben a vallÀssal,
¢pp ellenkezûleg, bizonyÁt¢kokat szolgÀltatna a val-
lÀsnak, ha ugyan annak sz¡ks¢ge volna rÀjuk...
Egy¢bk¢nt sem kell attÂl tartani, hogy bÀrmilyen fi-
lozÂfiai gondolat ÀrtalmÀra lehet egy orszÀg vallÀ-
sÀnak... tisztÀban vannak azzal, hogy az ¢sz mÀssal
foglalkozik, mint a vallÀs... a gondolkodÂ emberek
szÀma felett¢bb kicsi, ¢s esz¡kbe se jut, hogy meg-
zavarjÀk a vilÀg rendj¢t.Ê (78. o.)

A felvilÀgosodÀs nagy, v¢gsû soron telje-

s¡lhetetlen vÀgya az elûÁt¢let-mentes gondol-
kodÀs. K´zhelyszerüen szoktÀk megjegyezni,
hogy a felvilÀgosodÀs legnagyobb elûÁt¢lete,
hogy azt hitte, lehets¢ges elûÁt¢let, azaz elû-
felt¢tel n¢lk¡li gondolkodÀs. Mint minden
valamirevalÂ àfelvilÀgosultÊ, Voltaire is neki-
lend¡l e probl¢ma megoldÀsÀnak, ¢s egy mÀ-
sik bolygÂrÂl alÀszÀllt l¢ny seg¢dfogalmÀhoz
nyÃl (amely ´tletet sokan kiprÂbÀltak, jÂval
k¢sûbb p¢ldÀul Szerb Antal, amikor a re-
g¢nyrûl Árt stb.). àEzen a ponton van a legna-
gyobb sz¡ks¢gem rÀ, hogy egy mÀsik bolygÂrÂl alÀ-
szÀllt, gondolkodÂ l¢ny hely¢be k¢pzeljem magam;
egy olyan l¢ny hely¢be, aki mentes a f´ldi elû-
Át¢letektûl, aki ugyanolyan k¢pess¢gekkel van fel-
ruhÀzva, mint jÂmagam, de m¢gsem tartozik az em-
bernek nevezett l¢nyek k´z¢, ¢s aki elfogulatlanul
Át¢l az emberrûl.Ê (182. k. o. ä kiemel¢s B. J.)
Ma mÀr ismerj¡k egy ilyen gondolatkÁs¢rlet
buktatÂit. A holdb¢li (Mars-lakÂ stb.) l¢ny
legalÀbbis az emberivel kommenzurÀbilis ta-
pasztalÂk¢pess¢gekkel kell hogy rendelkez-
z¢k, legyen valamilyen fogalmi struktÃrÀja,
valamilyen nyelven fejezze ki gondolatait stb.
ä hiszen ha nem ilyennek t¢telezz¡k, el sem
tudjuk gondolni. A tapasztalÀs, a gondolko-
dÀs ¢s a nyelv azonban mÀr olyan tapaszta-
lat-, tudattartam- ¢s tradicionÀlis elemhal-
mazt hordoz magÀval, amely eleve lehetet-
lenn¢ tesz egy t´k¢letesen elûfelt¢tel (elûÁt¢-
let) n¢lk¡li gondolkodÀst. Mind e f´lsorolt
k¢pess¢g ä amely n¢lk¡l nincs megismer¢s ä
mÀr bioszociÀlisan kondicionÀlt, ¢s n¢lk¡l¡k
sem megismer¢s, sem kommunikÀciÂ nem le-
hets¢ges.

Voltaire gondolkodÀsÀt k´zelebbrûl te-
kintve ¢szrevehetû, hogy filozÂfiÀjÀban ¢s ar-
gumentÀciÂiban igen gyakran nem megy
el¢g m¢lyre, nem vizsgÀlja meg bizonyos fi-
lozÂfiai premisszÀk rendszerimmanens jogo-
sultsÀgÀt, az argumentÀciÂk ä legalÀbbis ´n-
magukat megalapozÂ ä koherenciÀjÀt. Des-
cartes-tal szemben ugyan megjegyzi, lehetet-
lens¢g, hogy lenn¢nek vel¡nk sz¡letett ideÀ-
ink. °rvel¢s¢ben az Ãjsz¡l´ttre hivatkozik,
akiben biztos, hogy nincs meg kifejezetten
p¢ldÀul Isten ideÀja. Descartes-nÀl ugyan-
akkor Isten vel¡nk sz¡letett ideÀja nem
ontolÂgiai szereppel bÁr, ¢s Descartes-ot nem
az  ¢rdekli,  hogy  àmik¢ntÊ  (p¢ldÀul  expli-
cite vagy implicite) sz¡letik vel¡nk ez az idea,
hanem a MEDITçCIñK-ban ismeretelm¢leti-
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mÂdszeres k¢telked¢se sorÀn Isten vel¡nk
sz¡letett ideÀja a biztos ¢s helyes megismer¢s
egyetlen garanciÀja. Voltaire az Isten-idea
emez ismeretelm¢leti ¢s rendszerimmanens
funkciÂjÀt minden lÀtszat szerint nem veszi
¢szre. ArgumentÀciÂja Ágy nyilvÀnvalÂan nem
cÀfolja a descartes-i rendszert ¢s a vel¡nk
sz¡letett ideÀk (¢s Isten vel¡nk sz¡letett ide-
ÀjÀnak) eszm¢j¢t. (V´. p¢ldÀul 75. o.)

Mik´zben elveti a karteziÀnus àIsten vel¡nk
sz¡letett ideÀjÀtÊ (amely a cogito biztos megis-
mer¢s¢nek egyed¡li alapja, ¢s mint ilyen is-
meretelm¢leti-mÂdszertani princÁpium), Is-
ten l¢t¢nek k¢rd¢s¢t Voltaire m¢gis a filozÂfia
alapprobl¢mÀjÀnak tartja (mint a felvilÀgoso-
dÀs t´bb jelentûs gondolkodÂja, Ágy Kant is),
sût CartesiustÂl m¢g azt is elfogadja, hogy àaz
ember eszm¢inek t´bbs¢ge attÂl f¡gg, hogy l¢tezik-e
IstenÊ. (164. o.) Voltaire episztemolÂgiai gon-
dolkodÀsa nyilvÀnvalÂan nem annyira radi-
kÀlis, mint a MEDITATIONES Descartes-jÀ¢.
Voltaire a nagy racionalistÀnak m¢g az igaz
megismer¢shez vezetû meditatÁv, a vilÀgtÂl
(mÂdszertanilag) eltÀvolodÂ ¢s a vilÀgot zÀrÂ-
jelbe tevû ismeretelm¢leti mÂdszer¢t is Àtve-
szi. Descartes az elsû elm¢lked¢sben ugyanis
el akar tÀvolodni minden h¢tk´znapi adott-
sÀgtÂl, sût az ¢rz¢ki tapasztalatoktÂl is, mond-
vÀn, hogy m¢g azok is megcsalhatjÀk, tehÀt
semmik¢ppen sem vezetnek biztos ismeretre.
(Ezt egy¢bk¢nt mÀr sokan lÀttÀk a filozÂfia
t´rt¢nete sorÀn, Ágy H¢rakleitosz, çgoston
stb.) Voltaire hasonlÂan indÁtja filozÂfiai vizs-
gÀlatÀt: àögy v¢lem, azzal kell kezden¡nk, hogy
kif¡rk¢ssz¡k e hatalmas elv v¢gtelen titkÀt. Vetkûz-
z¡k le hÀt, mint m¢g soha, valamennyi szenved¢-
ly¡nket ¢s valamennyi elûÁt¢let¡nket, ¢s vegy¡k el-
fogulatlanul szem¡gyre, mire tanÁthat az ¢sz ama
k¢rd¢sre vonatkozÂan, hogy van-e vagy nincs Is-
ten.Ê (164. o.) Kifejezetten descartes-i, vagy
ha nagy tradÁciÂkban gondolkodunk, platÂni
indÁtÀs. (BÀr megjegyzendû, hogy Descartes
meditÀciÂinak c¢lja nem Isten l¢te, hanem a
biztos ismeret; Voltaire viszont anakroniszti-
kusan a karteziÀnus mÂdszert egy korÀbbi
korszak probl¢mÀjÀra vetÁti: az istenbizonyÁ-
tÀsra.) A tovÀbbiakban azonban nem viszi v¢-
gig a descartes-i utat, aki v¢g¡l mÂdszertani-
lag magÀban a gondolkodÀsban, sût a mate-
matikai igazsÀgokban is k¢telkedik; hiszen
ekkor eljutna valÂban addig a pontig, ahol
minden bizonytalan, ¢s valami abszolÃt ka-

paszkodÂpontot kell keresnie. Ezzel szemben
Voltaire k´vetkezetlen¡l Isten l¢t¢rûl kezd
meditÀlni, ¢s meglepû mÂdon a Szent Ta-
mÀs-i (valÂjÀban arisztotel¢szi) isten¢rvek
bukkannak f´l. Ez az¢rt is vÀratlan, mert a
hagyomÀnyos filozÂfiÀban k¢t Ãt vezetett Is-
tenhez, a platÂni (bÀr helyesebb lenne Ãjpla-
tonikust mondani) ¢s az arisztotel¢szi, a via
negativa ¢s a via positiva Ãtja, a l¢lek belsej¢n
kereszt¡l ¢s a k¡lvilÀg sajÀtsÀgain Àt. Voltaire
sajnos elindul a platÂni Ãton, de aztÀn ¢szre-
v¢tlen¡l Àtt¢ved az arisztotel¢szire ä minden
k¡l´n´sebb indoklÀs n¢lk¡l. (165. o.) A vilÀg-
ban felismerhetû rend, a c¢l, az oksÀg, az ¢r-
t¢kek ¢s a mozgÀs ä Szent TamÀs istenbizo-
nyÁtÀs-¢rveinek alapjai. (165. f. o., ill. 172ä
174. o., tovÀbbÀ 192. o.) Voltaire egy¢bk¢nt
Isten l¢te bizonyÁtÀsÀhoz f´lhasznÀlja a sko-
lasztikus filozÂfia teljes fogalmi instrumentÀ-
riumÀt. Az Isten l¢te melletti argumentÀciÂ
v¢ge fel¢ megjelenik a Descartes Àltal mÂd-
szertani okokbÂl f´lvetett àcsalÂ IstenÊ (Dieu
trompeur) lehetûs¢ge (ami viszont szint¢n nem
Descartes ´tlete, hiszen Ockham episztemo-
lÂgiÀjÀban megjelenik mÀr mint metodikai
lehetûs¢g ¢s probl¢ma), ami visszakanyaro-
dÀs az Isten l¢te melletti filozÂfiai ¢rvel¢s kar-
teziÀnus (mÂdszertanilag platonista) hagyo-
mÀnyÀhoz. Tomizmus ¢s ockhamizmus kriti-
kÀtlan ´sszekevered¢se egy¢bk¢nt mÀs helye-
ken is elûfordul (p¢ldÀul 192. k. o.).

Az analitikus filozÂfiai mÂdszer a XX. szÀ-
zad vÁvmÀnyÀnak tekinthetû. Igencsak k¡-
l´nb´znek a v¢lem¢nyek arrÂl, hogy sza-
bad-e t´rt¢nelmi sz´vegekkel kapcsolatban
alkalmaznunk vagy sem: analizÀlhatÂk-e pre-
analitikus filozÂfiÀk analitikus szem¡veggel.
Erre a k¢rd¢sre csak kontextusf¡ggû vÀlaszt
adhatunk. Amennyiben egy filozÂfiai rend-
szer t´rt¢neti hely¢t, immanens ¢rt¢k¢t vizs-
gÀljuk, akkor nyilvÀnvalÂan f¢lre¢rt¢s lenne
analitikus mÂdszert alkalmazni. Ha azonban
a filozÂfiat´rt¢netbûl azt akarjuk megtanulni,
hogy mi az, amit mi most ma elfogadhatunk,
mi az benne, ami a mi mai probl¢mÀinkra ad
vÀlaszt, melyek azok az elemek, amelyek egy
mai szisztematikus gondolkodÀs r¢szei lehet-
nek, akkor Ãgy tünik, alkalmazhatjuk az ana-
lÁzis mÂdszer¢t: logikai k´vetkezetlens¢gek,
meg nem engedett k´vetkeztet¢sek, indoko-
latlan t¢telez¢sek nyilvÀn nem azok a filozÂ-
fiai à¢rt¢kekÊ, melyeket magunk¢vÀ kellene
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tenn¡nk. ä Mint mÀr eddig is lÀttuk, Voltaire
eset¢ben jÂ n¢hÀny k´vetkezetlens¢get talÀl-
hat a figyelmesebb szeml¢lû. N¢zz¡k a k´vet-
kezû ÀllÁtÀst: àvalÂszÁnü, hogy egy nÀlamnÀl ha-
talmasabb l¢ny teremtm¢nye vagyok, tehÀt ez a l¢ny
´r´k idûktûl fogva l¢tezik, tehÀt mindent û terem-
tett, tehÀt û maga v¢gtelenÊ. (165. o. ä kieme-
l¢sek B. J.) A tehÀtok ä mint k´vetkeztet¢si
formulÀk, sajnos, itt, Ãgy tünik, nem ¢rv¢-
nyesek. AbbÂl ugyanis, hogy egy nÀlam ha-
talmasabb l¢ny teremtm¢nye lenn¢k, nem
k´vetkezik, hogy ez a l¢ny ´r´k stb. AbbÂl,
hogy valakinek a teremtm¢nye vagyok, k´-
vetkezhet, hogy az elûttem volt, esetleg ma-
gasabb rendü, mint ¢n vagyok, de a Voltaire
Àltal megadott sajÀtsÀgok bizonyosan nem.

Minden àskolasztikussÀgaÊ mellett (ami
egy¢bk¢nt a fogalmi apparÀtust ä de semmi
esetre sem a probl¢mÀkat ä illetûen Des-
cartes-nÀl m¢g sokkal egy¢rtelmübbnek tü-
nik) Voltaire ismeretelm¢lete m¢gis Ãjkori.
Istent ugyan a vilÀgban valÂ rendbûl, c¢lbÂl,
oksÀgbÂl felismerhetem, de hogy kicsoda-mi-
csoda ez az Isten, milyen tulajdonsÀgai van-
nak, azt mÀr nem tudom megÀllapÁtani. àDe
amikor arra ker¡l a sor, hogy megÀllapÁtsuk ¢s meg-
vitassuk e bizonyÁtottan l¢tezû l¢ny attribÃtumait,
mÀr eg¢szen mÀsrÂl van szÂ.Ê (170. o.) Sût, Isten
ugyan e vilÀg oka ä àL¢tezem, tehÀt valami l¢te-
zikÊ (166. o.) ä, de ez az ok nem ismerhetû
meg. Ez az, amit a skolasztikusok Ãgy gon-
doltak, hogy megismerhetnek filozÂfiai esz-
k´z´kkel, egyr¢szt az ¢sz istenk¢pis¢g¢re hi-
vatkozva, mÀsr¢szt Szent PÀl kijelent¢s¢re
utalva, miszerint Isten a term¢szet alapjÀn is
felismerhetû ä annak ellen¢re, hogy Szent
PÀl nagyon is àfelvilÀgosodottanÊ hirdeti,
hogy Isten titkaiba ember sajÀt erej¢vel nem
hatolhat be (v´. RñM.1.18ä22, vmint 1KOR
2,14). A felvilÀgosodÀsnak ¢ppen ez az egyik
probl¢mÀja: Isten gondolhatÂ (felismerhetû),
rÀ lehet j´nni, hogy van, illetve àkell valaminek
lennieÊ, de nem megismerhetû, azaz nem tud-
juk sajÀt megismer¢si kapacitÀsunkkal meg-
ismerni Istent, Isten tulajdonsÀgait. A felvi-
lÀgosodÀs talÀn legjelentûsebb filozÂfusa,
Kant a TISZTA °SZ KRITIKçJç-ban ¢ppen azt
bizonyÁtja, hogy a tiszta elm¢leti ¢sszel ugyan
gondolhatÂ Isten l¢te, az emberi szabadsÀg ¢s
a l¢lek halhatatlansÀga, de ezek nem ismer-
hetûk meg a teÂria segÁts¢g¢vel. (V´. ehhez
az episztemolÂgiai elvhez p¢ldÀul A TISZTA

°SZ KRITIKçJA mÀsodik kiadÀsÀnak elûszavÀt
XXVI.) ögy is mondhatjuk, az emberi ¢sz tÃl
kev¢s ezek megismer¢s¢hez: a jelens¢geket
ugyan megismeri, de nem jut el a dolgok l¢-
nyeg¢ig, magukhoz a dolgokhoz. Mindezt
ugyan Kant ´nti majd szisztematikus alakba,
de mÀr Voltaire megsejti: àIsten nem tartozik
az Àltalunk ismert okok sorÀba; megteremthette a
szellemet ¢s az anyagot an¢lk¡l, hogy maga akÀr
szellem, akÀr anyag volna; egyikrûl sem mondhat-
juk, hogy belûle szÀrmazik, hiszen teremtette ûket.
Isten tulajdonsÀgait nem ismerem, ez igaz; inkÀbb
megÀllok, semmint hogy elt¢velyedjem; a Teremtû
l¢tez¢se bizonyÁtott a szÀmomra, ami azonban az
attribÃtumait ¢s a l¢nyeg¢t illeti, azt hiszem, bizo-
nyÁtottnak tekinthetem, hogy ezeket nem lehetek k¢-
pes felfogni.Ê (171. o.)

°rtelm¡nk korlÀtozottsÀga Voltaire-nek
Ãjra meg Ãjra visszat¢rû probl¢mÀja: szerinte
az ¢sz matematikai teljesÁtûk¢pess¢ge nem
v¢gtelen. (382. o.) KognitÁv kapacitÀsunk
àmatematikailagÊ talÀn v¢ges, de nem Ãgy ¢s
az¢rt, ahogy Voltaire ÀllÁtja. Ugyanis Voltaire
csak a tudatteljesÁtm¢ny korlÀtait hangoztat-
ja, ami a gondolkodÀsi sebess¢g ¢s az ´ssze-
tett (externÀlis) struktÃrÀk megragadÀsainak
v¢gess¢g¢t jelenti, de nem azt, hogy a meg-
ismer¢s lehetûs¢gei korlÀtozottak lenn¢nek.
MÀrpedig ezek a lehetûs¢gek nagyon is leha-
tÀroltak mind genetikus, mind inherens
strukturÀlis okokbÂl. ä Voltaire utÀn k¢tszÀz
¢vvel m¢g mindig az emberi megismer¢st,
tudatot kutatjuk; a tudat filozÂfiÀja ma is vi-
rÀgkorÀt ¢li, ¢s napjainkban sem dicsekedhe-
t¡nk azzal, hogy ÀtfogÂan ismern¢nk kogni-
tÁv kapacitÀsunkat, megismer¢s¡nk erej¢t ¢s
hatÀrait.

Boros JÀnos

A SíKSçG ELEFçNTJA

Dr. Sz¢kÀcs IstvÀn: PszichoanalÁzis
¢s term¢szettudomÀny
PÀrbesz¢d, 1991. 216 oldal, 200 Ft

Sz¢kÀcs (Sch´nberger) IstvÀn kis tanul-
mÀnyk´tet¢t a szakmai k´z´ns¢g hosszas vÀ-
rakozÀsa ¢s fokozott elvÀrÀsai elûzt¢k meg, s
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a tanÁtvÀnyok unszolÀsÀra, az û gondozÀsuk
¢s r¢szben fordÁtÀsuk alapjÀn jelent meg. Sz¢-
kÀcs hÀromszoros ¢rtelemben is a magyar
pszichoanalÁzis àenfant terribleÊ-je. A legne-
vezetesebb botrÀnykû talÀn ismert ¢letfordu-
lata, hogy 1950-ben a pszichoanalÁzis ¡ld´z-
tet¢se idej¢n a biok¢mikusi pÀlyÀt vÀlasztot-
ta. Ezt sokan a mozgalom elÀrulÀsÀnak tar-
tottÀk, mÀsok az àÀtcsapÀs az ellent¢tbeÊ klasz-
szikus pszich¢s elhÀrÁtÂmechanizmus aktivÀ-
lÂdÀsÀt gyanÁtottÀk a vÀltÀsban, csak ¢ppen
SaulustÂl ¢s a hÁres Âkori szentek p¢ldÀitÂl el-
t¢rûen itt nem a legionÀrius csapott Àt
misszionÀriusba, hanem fordÁtva. A mÀsik t¢-
nyezû, ami Sz¢kÀcs elszigetelts¢g¢t fokozhat-
ta, hogy elm¢leti ¢pÁtkez¢seiben ¢s az anali-
tikus anyag ¢rtelmez¢s¢hez mÀr a harmincas
¢vektûl fogva gazdagon fel tudta hasznÀlni
Melanie Klein ¢s az angol tÀrgyreprezentÀci-
Âs iskola koncepciÂit (ennek p¢ldÀi a k´tet ta-
nulmÀnyain is v¢gighÃzÂdnak), olyan elm¢-
letekrûl van szÂ, melyekre a hazai szakmai
k´rnyezet akkor kevesebb, k¢sûbb kifejezet-
tebb bizalmatlansÀggal tekintett, mikor hitet
tett a nagy tekint¢lyü ellenf¢l, Anna Freud ä
a kleini¢vel ellent¢tes ä felfogÀsa mellett.
Ilyen perspektÁvÀban Sz¢kÀcs orientÀciÂja
t´bb, mint szem¢lyes k¡l´nv¢lem¢ny, inkÀbb
szakadÀr ÀllÀspont.

A harmadik ä s a recenzens n¢zete szerint
a legfontosabb ä tulajdonsÀg, ami Sz¢kÀcsot
elhatÀrolja s egyben kiemeli koll¢gÀi k´r¢bûl,
az sajÀtos credÂja: a pszichoanalÁzis egys¢ges
¢s k´vetkezetesen tudomÀnyos (ezen bel¡l is
term¢szettudomÀnyos) ÃjraalapozÀsÀnak ig¢-
nye. A gyakorlÂ analitikus pragmatikus-ek-
lektikus felfogÀsÃ, egy terÀpiÀs eset meg¢rt¢-
s¢hez ¢s feldolgozÀsÀhoz heterog¢n irodalmi
¢s szem¢lyes tapasztalati hÀtteret hasznÀl fel.
Elsûrendü befolyÀsolÂ hatÀsa van a kik¢pzû
analÁzis sorÀn az ´nmeg¢rt¢sbe be¢p¡lt evi-
dencia¢lm¢nyeknek, a kik¢pzû analitikus at-
titüdjeinek ¢s elm¢leti orientÀciÂjÀnak. Ez-
utÀn j´nnek az elmÃlt szÀz ¢v alatt a pszicho-
analÁzisben felhalmozott, az esethez felhasz-
nÀlhatÂ ÁrÀsok. K´z¡l¡k senki sem tekinthetû
biztosan elavultnak ä ahogy egy lebontÀsra
¢rett ¢p¡letben is talÀlhatÂk felhasznÀlhatÂ
t¢glÀk, Ãgy jÂ ´tleteket bÀrkin¢l talÀlhatunk.
V¢g¡l csiszolÂ t¢nyezûk¢nt hatnak a szuper-
vizortÂl kapott reorientÀciÂs szempontok is.

Mindezek alapjÀn az analitikus a l¢lek-

elemz¢s tradÁciÂjÀban tovag´rgetett topikai,
strukturÀlis, ´konÂmiai (biolÂgiai), tÀrgyrep-
rezentÀciÂs, interakcionÀlis stb. meg¢rt¢svÀz-
latok ¢s koncepciÂt´red¢kek sokasÀgÀbÂl
meglehetûsen nehezen megjÂsolhatÂ szem-
pontokkal vÀlogat, ahol a szÁnk¢pet a klinikai
elm¢let ¢s a metapszicholÂgiai megalapozÀs
ellentmondÀsai tovÀbb gazdagÁtjÀk. A meta-
pszicholÂgiai alapok (p¢ldÀul kapaszkodÀsi
´szt´n, ¹dipusz-komplexum stb.) àelûrefo-
gÀsaÊ a pÀciens meghallgatÀsÀban bizonyos
(reflektÀlatlan) szelektivitÀst biztosÁt, mik´z-
ben az analitikus a àfrontvonalonÊ tanÃsÁtott
figyelm¢nek hÀtter¢ben a terÀpiÀs gondolko-
dÀshoz k´z¢pszintü klinikai hipot¢ziseket il-
leszt (p¢ldÀul k¢nyszerneurÂzis motivÀciÂi,
elhÀrÁtÂmechanizmusok stb.). Megjegyzen-
dû, hogy egyik orientÀciÂs bÀzis sem nyÃjt
konkr¢t ÃtmutatÀst az orvos-beteg dialÂgus
elemi t´rt¢n¢seinek kezel¢s¢hez, nevezete-
sen, hogy a beteg megnyilvÀnulÀsai megerû-
sÁt¢st vagy konfrontÀciÂt, distanciÀt vagy
àmeleg elfogadÀstÊ ¢rdemelnek-e ki a tera-
peutÀtÂl, esetleg ¢rdemesebb-e akÀr hosz-
szabb monolÂgokat is elengedni a f¡l¡nk
mellett, ¢s a pÀciens k´vetkezû (relevÀns) ak-
ciÂjÀra vÀrni. A l¢lekelemz¢s operacionÀlis
neh¢zs¢geit tovÀbb fokozza a Freud Àltal a
dogmatizmus elker¡l¢s¢re ajÀnlott àszabadon
lebegû figyelemÊ ä mely (szerencs¢re) nem k¢-
pes egy pusztÀn koncepciÂimmanens t¢rben
mozogni ä m¢g kev¢sb¢ szÀrnyalni. °s akkor
m¢g nem is besz¢lt¡nk a fantÀzia vagy a Sz¢-
kÀcsot olyannyira foglalkoztatÂ kreativitÀs
hely¢rûl. A gazdag fantÀzia ¢s egyidejü loja-
litÀs az ´szt´ntanhoz k¡l´n´sen jellemzû a
magyar analitikusokra, s ebben Sz¢kÀcs sem
kiv¢tel, a n¢metek rendszerezû alapossÀga,
az amerikai ¢npszicholÂgia mond¢n struktu-
ralizmusa vagy a franciÀk zabolÀtlan egy¢ni-
ess¢ge m¢g nyomokban sem mutatkozik a
tanulmÀnyokban. A nemzetk´zi kitekint¢s
hiÀnyai ugyanakkor hÀtrÀnyk¢nt leplezûd-
nek le, amikor a szerzûk teoretikus ÀllÀsfog-
lalÀsokra k¢nyszer¡lnek.

Visszat¢rve a l¢lekelemz¢s vÀzolt hetero-
genitÀsÀra, ennek egyik lehets¢ges feloldÀsa
az elm¢leti egys¢gesÁt¢s, lingvisztikai, herme-
neutikai vagy egy¢b alapon, a mÀsik az egyol-
dalÃsÀg mÂdszeres lek¡zd¢se a pÀciens
àt´bbcsatornÀs meghallgatÀsÀvalÊ, mint ez a
chicagÂi iskola egyes tagjainÀl mÀr lÀthatÂ.
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Fejteget¢seinkben eddig olyan gondolati
k´zegben mozogtunk, melyben a pszicho-
analÁzis specifikus szellemtudomÀnyk¢nt is-
mertetik el, s ez az a pont, ahol Sz¢kÀcs gy´-
keresen elt¢rû ÀllÀspontot k¢pvisel. Ha nem
is belsû tudomÀnyfejlûd¢si tendenciÀk k´vet-
kezm¢nyek¢nt, de ¢szleli ¢s szÂvÀ teszi az
analitikus mozgalom visszÀssÀgait, merevs¢-
geit. Szeretn¢, ha kreatÁv, kÁs¢rletezû, tudo-
mÀnyos szellem ÃjÁtanÀ meg az egyes mühe-
lyeket, de ûnÀla a l¢lekelemz¢s tudomÀnyos
¢rv¢nyesÁt¢se k´vetkezetesen csak term¢-
szettudomÀnyos alapon k¢pzelhetû el. K¢-
zenfekvû s ¢rthetû, hogy ennek ¢rdek¢ben
Àt¢rtelmezi a freudi ¢letmü egy fontos elÀga-
zÀsi pontjÀt, a TUDOMçNYOS PSZICHOLñGIA
TERVEZET°-t (ENTWURF EINER PSYCHOLOGIE,
1895) ä errûl szÂl a k´nyv elsû ä legfontosabb
ä ÁrÀsa. A munkÀban Freud utolsÂ kÁs¢rletet
tett kÂrl¢lektani folyamatok biolÂgiai ¢s ideg-
¢lettani megalapozÀsÀra, a TERVEZET a bio-
lÂgia oldalÀrÂl n¢zve t´k¢letlen torzÂ ma-
radt, viszont a bevezetett fogalmak (energia-
megszÀllÀs, regresszÁv ingerlefutÀs, eltolÀs,
konstancia stb.) egy ´nÀllÂ, par excellence di-
namikus pszicholÂgia elsû vÀzlatÀt rajzoltÀk
meg. Sz¢kÀcs nem ismeri el a pszichoanaliti-
kus pszicholÂgia itteni fogantatÀsÀt, hanem
tovÀbbviszi az eredeti freudi szÀnd¢kot, s mi-
k´zben elker¡li (vagy inkÀbb Àtugorja) a bio-
logizmus vagy az ´szt´nfogalmak k¢tes re-
habilitÀciÂjÀt, k´zvetlen¡l a k¢mia ¢s a kvan-
tumfizika fel¢ veszi ÃtjÀt.

A recenzens elk¢pzelhetûnek tartja, hogy
a kvantummechanika gy¡m´lcs´zû analÂgiÀ-
kat tud nyÃjtani a l¢lekelemz¢snek, de a pÀ-
ciens magatartÀsÀnak ¢s ¢lm¢nyeinek meg-
fejt¢s¢hez a fizikai egyenletek v¢lhetûen m¢g
kevesebb segÁts¢get adnak, mint a kategoriÀ-
lis rendszer¢ben k´zelebb ÀllÂ, plauzÁbilisebb
magatartÀsbiolÂgia vagy etolÂgia. Ezt jÂl do-
kumentÀlja Sz¢kÀcs k¢miai fejteget¢seinek
(egyelûre) csillagÀszati tÀvolsÀga mindenf¢le
pszicholÂgiai-terÀpiÀs anyagtÂl. Materialista
monizmusÀban Sz¢kÀcs veszedelmesen k´zel
ker¡l ahhoz, hogy affektus, gondolat vagy je-
lent¢s igazsÀg¢rt¢k¢t sajÀt agyi ingerkonfigu-
rÀciÂjÀban vagy ribonukleinsav-szekvenciÀjÀ-
ban fedezze fel. Nem kÁvÀnjuk k´vetni a szer-
zût ezen az Ãton, csak megemlÁtj¡k, hogy a
korÀbban emlÁtett k´vetkezetess¢g irÀnti ig¢-
ny¢t a szellem- ¢s term¢szettudomÀnyok
mÃlt szÀzad v¢gi sz¢tvÀlÀsa ismeretelm¢leti

k´vetkezm¢nyeinek ÀtgondolÀsÀban is indo-
koltnak tartanÀnk. Mindez nem vÀltoztat
azon, hogy Sz¢kÀcs elm¢leti szÀnd¢kÀt gran-
diÂzusnak, gondolatkÁs¢rleteit helyenk¢nt
heroikusnak tartsuk, s folytatÀst, kidolgozÀst
vÀrjunk, de vÀllalkozÀsÀhoz sikert csak fenn-
tartÀsaink megûrz¢se mellett kÁvÀnhatunk.

A leg¢rdekesebb dolgozatok t´bbnyire a
klinikai esettanulmÀnyokhoz kapcsolÂdnak
(kreativitÀs elemz¢se, lid¢rcnyomÀs-analÁzis,
hÀborÃs ¢lm¢nyek hatÀsa a percepciÂra stb.),
ezeket szerencs¢re m¢g nem zavarjÀk meg
termodinamikai megfontolÀsok. A fordÁtÀsok
jÂl illeszkednek a magyar nyelvü ÁrÀsokhoz.
Ugyanakkor hiÀnyossÀgokra is rÀ kell mutat-
nunk: a tanulmÀnyok sorrendj¢t a recenzens
szÀmÀra ismeretlen t´rv¢nyszerüs¢g deter-
minÀlta, ezenkÁv¡l jÂ lett volna, ha egy pÀ-
lyatÀrs vagy tanÁtvÀny ¢rtû elû- vagy utÂszava
eligazÁtja a szakmabeli vagy ¢rdeklûdû laikus
olvasÂt, s nemcsak ¢letrajzi r¢szletekben. In-
dokolt lett volna tÀrgyszÂkatalÂgus vagy ma-
gyarÀzat, elsûsorban Melanie Klein fogalom-
tÀrÀhoz ä ne felejts¡k el, hogy nem Freud-
ÁrÀsrÂl van szÂ, ahol a szerzû minduntalan Ãj-
rafogalmazza, sût bûv¡lû jelent¢sÀrnyalattal
lÀtja el a mÀr ismerûs kategÂriÀkat ä, a szikÀr
(tudomÀnyos!) tÀrgyalÀsmÂd miatt jÂ n¢hÀny
analitikus szakkifejez¢s bûvebb kifejt¢st ig¢-
nyelt volna.

Csorba JÀnos

KRITIKAPçLYçZAT

   àAZT HITTEM,   
HOGY JñKEDVEM VANÊ

 
VÁz´ntû: Gitania express
Hungaroton SLPD 18 200

A n¢pzenei mozgalom szemmel lÀthatÂan
vÀlsÀgÀt ¢li. Az autentikus stÁlus, a àtiszta for-
rÀsÊ jelig¢jü zenei iparmüv¢szet, a citeraze-
nekarok ¢s a tÀnchÀzi muzsikÀlÀs egyarÀnt ki-
fÀradÂban vannak, ¢s elveszÁtett¢k azt a szel-
lemi t´bbletet, amivel 1970 tÀjÀn kirobbanÂ
erûvel ragadtÀk magukkal a fiatalokat. Ez a



tompultsÀg kedvez a dogmÀknak, a katego-
rizÀlÀsnak, ¢s a müv¢szi munkÀt aff¢le bar-
kÀcs-zen¢l¢s szorÁtja ki egyre gyakrabban a
n¢pzenei koncertekrûl. Ahol akkor jÂ egy ze-
neszÀm, ha àtakarosÊ, azt hiszem, az elvonat-
koztatottabb zen¢l¢s Âhatatlanul is hÀtt¢rbe
szorul.

MÁg a hivatalos fÂrumok soha nem lÀtott
erûvel elzÀrkÂznak a n¢pzenei feldolgozÀsok-
tÂl, az ûsi hagyomÀnyok ÃjragondolÀsÀtÂl ä
ami bizonyÁtja, hogy a j´vûj¢tûl elvÀgott tra-
dÁciÂnak jelene sincs ä, addig az autentikus
stÁlusban jÀtszÂ zenekarok is igen sok prÂbÀl-
kozÀssal igyekeznek a k´z´ns¢g Ázl¢s¢re han-
golÂdni, ¢s a n¢pzene ¢s jelenkorunk vilÀg-
k¢pe k´z´tti szellemi vÀkuumot lÀtszatprog-
ressziÂkkal akarjÀk megt´lteni. Azonban ez
csak amolyan malaclopÂ k´peny a zenekarok
vÀllÀn, amit formasÀgokbÂl (szaxofonokbÂl,
szintetizÀtorokbÂl, lapgitÀrokbÂl, a müfaj
nagy ´regjeitûl ´sszelopkodott duda-glisz-
szandÂkbÂl, felmelegÁtett bableves-hangula-
tot ÀrasztÂ àeksztatikusÊ hangorkÀnokbÂl)
szûttek, ilyenformÀn nem igazÀn k¢pesek
ezen eszk´z´k az elveszett t´bblet visszaszer-
z¢s¢re. Mindaddig, amÁg az elûadÂk hozzÀÀl-
lÀsa nem müv¢szi, hanem c¢hes-iparos szem-
l¢letü, az ig¢nyesebb k´z´ns¢gtûl egyre in-
kÀbb elszigetelûdik a müfaj.

SajÀtos, CsontvÀry c¢drusaira eml¢keztetû
magÀnyÀban Àll ebben a tanÀcstalansÀg-pusz-
tÀban a VÁz´ntû egy¡ttes, mely immÀr hÃsz
¢ve jÀrja teljesen egy¢ni, kortÀrs gondolatok-
kal telÁtett müv¢szi ÃtjÀt, itthon a legminimÀ-
lisabb elismer¢ssel. BÀrmilyen hangszerrel
k´zelÁtenek is a n¢pzen¢hez, szinte pillanatok
alatt eg¢szen Ãj alapokra tudjÀk helyezni a
hangzÀst, egyben az ¢rtelmez¢si lehetûs¢gek
is kitÀgulnak. Ez a n¢gytagÃ zenekar (Csere-
pes KÀroly, Hasur JÀnos, HuszÀr MihÀly, Kiss
Ferenc) talÀlta meg a leg¢rdekesebb, legt´b-
bet nyÃjtÂ utat a magyar ¢s idegen n¢pze-
n¢k ¢rintkez¢s¢re, k´z´s tovÀbbfejleszt¢s¢re.
1990-ben jelent meg GITANIA EXPRESS cÁmü
albumuk. C¢lja: àUtazÀs GitÀniÀba, melynek so-
rÀn bepillantÀst nyerhet¡nk a cigÀny n¢pzene csu-
da vilÀgÀba.Ê

A borÁtÂn OlÀh JolÀn autodidakta cigÀny
müv¢sz GALAMBSZERETET cÁmü festm¢nye fo-
gad, szelÁd tekintetü nûalakja m´g´tt egy-
szerre optimista ¢s felkavarodott hangulatot
ÀrasztÂ szÁnes dombjaival. A lemez elsû meg-

hallgatÀs utÀn cseppet sem mondhatÂ ilyen
szelÁdnek. A zenekar ¢nekesei kiv¢telesen ke-
m¢ny, rusztikus, gyakran bluesos hangszÁn-
nel ¢nekelnek, ¢s a sz´vegek sem mondhatÂk
igazÀn visszafogottnak. T¡zes szenved¢lyek,
mindent magÀval ragadÂ tombolÀs szÁnei
csapnak arcunkba, a nem l¢tezû cigÀny or-
szÀg, mely a valÂsÀgban talÀn minden¡tt egy-
szerre jelen van, k´r¡l´lel benn¡nket, hatal-
mÀba kerÁt, felvillantja lakÂit tüzû napon ¢s
sovÀny holdf¢nyn¢l, r¢szegen dulakodva ¢s
b´rt´nablakon kipillogatva, legnagyobb ´r´-
meik ¢s sz¢gyeneik meg¢l¢se k´zben.

Teljes, kerek vilÀgba vezet ez a lemez, han-
gulatÀnak komplementer hatÀsaival kÀprÀz-
tat el, mik´zben magunk m´g´tt hagyjuk le-
tisztultnak csÃfolt eurÂpaiaskodÂ polgÀri kul-
tÃrÀnkat; a bonyolult szÀjbûgûz¢s felrikoltÀ-
saibÂl, csattogÀsaibÂl, pr¡szk´l¢seibûl ¢lesen
elût´rû ¢neksz´vegek szinte letaglÂzÂn viszik
figyelm¡nket nemegyszer ´rd´gi m¢lys¢gek-
be. Semmik¢pp sem tudjuk kÁv¡lrûl n¢zni ezt
a vad, de nem romantikus Ázü, inkÀbb kiss¢
groteszk, szinte betegesen emberl¢pt¢kü vi-
lÀgot; ott vagyunk a f¡st´s kocsmÀkban, a re-
kedt gajdolÀsban, a verûf¢nyes szabolcsi reg-
gelek putri elûtti nyÃjtÂzkodÀsaiban: k´z´s
hazÀnk soha nem lÀtott erûvel szÂlÁt meg
minket. Ez a szem¢lyess¢g az utÂbbi idûben
alig mondhatÂ el folklÂrgy´kerü zen¢rûl.

A cigÀnysÀgrÂl ¢s annak muzsikÀjÀrÂl ben-
n¡nk ¢lû k´zhelyek teljes csûd´t mondanak.
A zenekar klasszikus k¢pzetts¢gü, igen ¢rz¢-
keny ´tletekkel fel¢nk fordulÂ muzsikusai-
nak siker¡lt megragadniuk a cigÀny n¢pzene
sokr¢tü gy´kereit. Egyes szÀmok az emberi-
s¢g k´z´s zenei b´lcsûj¢be, a legûsibb zenei
k´zegbe vezetnek, ahol megmaradtak a sze-
xuÀlis mÁtoszok eksztatikus, csak a mÀgikus
formÀknak engedelmeskedû dallamai, ¢s
t¡ntetûen konzervÀlÂdott a polgÀri vilÀg k´-
zep¢n is a hangszerjÀt¢kot pÂtlÂ, varÀzslÂk
eszk´ztÀrÀbÂl valÂ szÀjbûgûz¢s. MÀsok az
Ãjabb kori zene hatÀsÀt mutatjÀk: sanzonele-
mek, magyar vonÂszenekari hatÀsok, lako-
dalmas rock, blues, koldus¢nekek, sramli
egyarÀnt gazdagÁtottÀk ezt a muzsikÀt, mely
mindegyikbûl felvesz egy keveset, de egyik
mellett sem k´telezi el magÀt. Ez a zenei sok-
r¢tüs¢g ¢s f¡ggetlens¢g hatÀrozza meg oly
markÀnsan a lemez alaphangulatÀt.

Minden megoldÀs teljes ¢rt¢kü, vitathatat-
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lan, hiszen csak k´zelÁt¢sekrûl, aff¢le m¢ly ¢s
emberi jÀt¢krÂl van szÂ. A legegyszerübb, ha-
gyomÀnyosan cigÀny n¢pzenei hangszerek
(kanna, kanÀl), n¢pzenei (duda, kontra, cim-
balom, t´r´ksÁp, tambura, koboz) ¢s k¢sûbb
meghonosodott hangszerekkel (gitÀr, harmo-
nika, klarin¢t, elektromos bûgû) egy¡tt alkot-
nak Ãj ¢s Ãj sz´vets¢geket. °s jÂllehet a hang-
szeres k´zjÀt¢kok ¢s elûjÀt¢kok igen virtuÂz
mÂdon szÂlnak hozzÀnk, mindig a sz´vegen
van a fûhangsÃly, a hangszerel¢s egyszerre
tesz eleget a zenei t´rv¢nyszerüs¢geknek ¢s
szellemi ¢rtelmez¢seknek.

K¡l´n´sen nagy er¢ny, hogy a korÀbban
megjelent autentikus cigÀny n¢pzenei leme-
zek hangv¢tel¢tûl ¢s elûadÂi stÁlusÀtÂl is f¡g-
getlen¡l, tiszta lappal indulnak a VÁz´ntû
muzsikusai felfedezûÃtjukra, melynek sorÀn
az egyszer mÀr bejÀrt ´sv¢nyek n¢mely Àgait
lemetszik, f¢lrehajtjÀk, a mi kez¡nket csak ez-
utÀn fogjÀk meg, mert igazi c¢ljuk nem az er-
dû, hanem a belsej¢be vezetû ´sv¢ny meg-
mutatÀsa. Ahogy haladunk ebben a dzsun-
gelben, ahol l¢pten-nyomon magunkra isme-
r¡nk, mi is megsz¢gyen¡l¡nk, ¢s ´r´mmel
tel¡nk meg a megfelelû pillanatokban, ¢s las-
san feladjuk megannyi jÂl-rosszul megalapo-
zott elûÁt¢let¡nket a cigÀnysÀggal kapcsolat-
ban. Az ûszintes¢g, a cs´p´gûs ¢rzelmess¢gtûl
¢s a paraszthangv¢teltûl egyarÀnt messze ÀllÂ
szem¢lyess¢g megteszi hatÀsÀt benn¡nk. Pol-
gÀri vilÀgunk, mikrok´rnyezet¡nk ¢s magyar
n¢pzen¢nk hangszerei szabadulnak itt el
megszokott gy´ker¡ktûl, ¢s hol szimmetriku-
sabbÀ egyengetik, hol m¢g borzasabbÀ f¢s¡lik
a cigÀny n¢pzene sokszÁnü, sokforrÀsÃ, szinte
´r´k jelen idût megtestesÁtû hangzÀsÀt.

K¡l´n szÂt kell ejten¡nk a lemez hallatla-
nul finom kever¢s¢rûl. Ez ugyanis nagyon
sokban hozzÀjÀrul a mÀr emlÁtett kontrasztos
hangzÀshoz, a zenei izgalomhoz. A HuszÀr
MihÀly Àltal magas szÁnvonalon kezelt elekt-
romos bûgû megt´lti, beterÁti az eg¢sz zene-
kart, mely az ¢les, ÀltalÀban magasabb fekv¢-
sü ¢nekkel sajÀtos ellenpÂlust vesz f´l. A k´-
z¢pfekv¢s szinte teljesen hiÀnyzik a lemezen:
legm¢lyebb ¢s legmagasabb rezonanciÀval le-
het csak v¢gighallgatni, t´bbi l¢lekr¢teg¡nk
csak a torz fintorokban, a groteszk zenei ´t-
letekben, a vÀratlan hangulatvÀltÀsok terem-
tette fesz¡lts¢gben tud megkapaszkodni.
àTest¡nk az ´rd´g hÀrfÀjaÊ ä jut esz¡nkbe Nagy
LÀszlÂ sora a cimbalom f¢mes ugrÀndozÀsai-

rÂl; a k´z¢pkori vÀgÀnsok dÃr-dallamait, ta-
vaszi lend¡letess¢g¢t id¢zi a blues-gitÀrtech-
nikÀval vegyes megszÂlaltatÀsÃ koboz hangja;
a klarin¢t ´bl´sen csengû, m¢gis ànonkonfor-
mistaÊ hangszÁne egy lapÁtott orrÃ erûs vÀ-
lyogvetû kesergû ¢nek¢re eml¢keztet. A hir-
telen hangnemvÀltÀsok, zenei-hangulati fel-
kiÀltÀsok szÀmos helyen teret nyernek, a
nagyon sok szÀmot megt´ltû, alapritmikÀt
biztosÁtÂ ¡tûhangszerek zakatolÀsÀbÂl ki-ki-
dugja fej¢t egy-egy ¢nekhang, vagy a KIRCI
KONDçS cÁmü szÀm gyereksÁrÀst utÀnzÂ ka-
nÀszt¡lke.

Term¢szetesen a cigÀny ¢letforma vÀlsÀga-
it is megszÂlaltatja e lemez; a B oldal utolsÂ
szÀmai ezt a keserny¢s szÀjÁzü ¢letfalÀst, sze-
repp¢ ¡resedû f¢rfiassÀgot, majd a magÀnyt,
tÀrstalansÀgot, kilÀtÀstalan csÂrelÀsba fulladÂ
j´vût ¢s a mindent ÀtszÁnezû alkoholizmust
id¢zik meg a àkritikai sz¡rrealizmusÊ eszk´-
zeivel. E szÀmok a t´bbin¢l is Àtt¢telesebbek,
tragikusabbak, holott eredeti hangv¢tel¢ben
csak a k´zismert AZT HITTEM igazi panasz-
¢nek, m¢ltÂ befejez¢se a lemeznek. A kiz´k-
kents¢get, a hangulati labilitÀst, az ûsi formÀk
ki¡r¡l¢s¢t jÂl p¢ldÀzza a SZILVA°DES r¢szeg
dadogÀsa, ¢s hogy a gitÀr-tambura-kanÀl fel-
ÀllÀsÃ zenekarbÂl t¡ntetûen hiÀnyzik a m¢ly
szÂlam, Ágy ¢les z´rg¢sbe fullad a borittas da-
nÀlÀs. HasonlÂ a szerepe annak a bravÃrnak,
ahogy az AZT HITTEM-ben a dob-alapban az
¡tem elsû, hagyomÀnyosan hangsÃlyos hang-
ja helyett itt ä a t´bbi ¡t¢stûl teljesen f¡gget-
len ä magas, hangsÃlytalan vesszû¡t¢s Àll,
amit a kieg¢szÁtû ¡t¢sek m¢ly, sÃlyos d´ng¢se
k´vet.

°lm¢nyeimet ´sszegezve: lenyüg´z ¢s
megÀllÀsra k¢nyszerÁt a VÁz´ntû lemeze, me-
lyet azÂta egy nagyon szerencs¢s vÀlogatÀs
k´vetett k´zel hÃsz¢ves egy¡ttmuzsikÀlÀsuk
legjobb alkotÀsaibÂl (VÁz´ntû: BEST, Quinta-
na). Ezen a lemezen hallhatÂ az 1976-ban (!)
k¡lf´ld´n mÀr megjelent GYEREKJçT°K cÁmü
kompozÁciÂ, mely szint¢n kiv¢teles erejü
talÀlkozÀsa a legmagasabb ¢s legm¢lyebb,
leg´sszetettebb ¢s legpuritÀnabb kultÃrk´-
r´knek. ýszint¢n kÁvÀnom, hogy a zenekar
munkÀja ebben a kollektÁv n¢pzenei megtor-
panÀsban el¢g hÁvet szerezzen magÀnak, ¢s
min¢l t´bb embert vonjon be a r¢gi dolgok
feletti Ãjszerü, zenei utazÀs segÁts¢g¢vel valÂ
gondolkozÀsba.

Cs´rsz Rumen IstvÀn
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A kazetta adatai:
Lajos Dudas ä clarinet plus...: The Best of Lajos
Dudas
VÀlogatÀs a Contrasts, Detour, Monte Carlo, Sun-
shine State, Mistral cÁmü albumokbÂl, valamint
hÀrom kiadatlan darab a Radio Jazzgroup Frank-
furt elûadÀsÀban
Pannonton, JKä112. P¢cs, 1989

A l¢zerlemez adatai:
Change of Time
K´zremük´dnek: DudÀs Lajos (klarin¢t), Szirmay
MÀrta (¢nek), Manfred Niehaus (hegedü), Sebas-
tian Buchholz (altszaxofon), Teodossy Stoykov
(nagybûgû), Kurt Billker (dobok)
Rayna, RaRe CD 1007. ä 1990

Az a varÀzslat, amivel DudÀs Lajos meggyû-
z´tt müv¢szi igazsÀgairÂl, az az ALTE UND
NEU WEGE (R°GI °S öJ UTAK), a DETOUR (KE-
RºLý) vagy a MONTE CARLO albumaibÂl tÀ-
rult fel elûttem minden hangi cikornyÀjÀval
egy¡tt. A NebulÂ egy¡ttes egykori tagja, az
1965 Âta k¡lf´ld´n, jelenleg Neussban (N¢-
metorszÀg) ¢lû klarin¢tmüv¢sz/tanÀr itthon
szinte teljesen ismeretlen. Tev¢kenys¢g¢rûl
most nem kÁvÀnok szÂlni ä ezt a p¢csi Pan-
nonton kiadÂ k´tet¢ben Simon G¢za GÀbor
1990-ben mÀr megtette ä, inkÀbb Ãjabb zenei
¢lm¢nyeimet foglalom ´ssze egy hazai kiadÀ-
sÃ kazetta ¢s DudÀs Lajos feles¢ge nev¢t
viselû Rayna lemezmÀrka kompaktlemeze
kapcsÀn.

A Pannonton kiadÀsÀban megjelent tÁzszÀ-
mos DudÀs-kazetta az 1978ä88 k´z´tti ¢vek
nagylemezeirûl vÀlogatott. E kazetta mÀsodik
oldalÀra n¢hÀny olyan darab is felker¡lt, ami
eddig sehol mÀshol nem jelent meg. A Radio
Jazzgroup Frankfurt elûadÀsÀban hÀrom Du-
dÀs-szerzem¢nyt hallhatunk: 1. BLUEDUETTE
(K°KKETTýS¹K); 2. MINIMAL MUSICAL (A
LEGKISEBB ZEN°S JçT°K); 3. SONG FOR JINNI
(DAL JINNINEK).

A hÀrom, egy¢bk¢nt kitünû darab hallga-
tÀsakor szinte fejbe ver az elsû tizenk¢t ¡te-
mes t¢mÀjÀnak f¢ktelen uniszÂnÂja (k¢t sza-

xofon+klarin¢t) a zaklatott dobkÁs¢ret felett,
amelyet az ¢letteli klarin¢t- ¢s a fojtott d´r-
m´g¢sbûl felszakadÂ harsonar´gt´nz¢s (Al-
bert Mangelsdorff szÂlÂja) k´vet a mintasze-
rüen megszÂlalÂ ritmusr¢szleg jÀt¢kÀra. A
LEGKISEBB ZEN°S JçT°K t¢mÀjÀt mÀr egyszer
felvett¢k a n¢gy klarin¢tost foglalkoztatÂ
CLä4 egy¡ttessel, melynek vezetûje akkor
m¢g DudÀs volt (R°GI °S öJ UTAK album). Az
ott csak klarin¢tokon eljÀtszott darab itt va-
lamivel gyorsabb tempÂban ¢s szabÀlyos rit-
musr¢szleggel hallhatÂ. A kiss¢ visszafogot-
tan jÀtszott t¢ma ¢s az Àtvezetû r¢szek nagy-
zenekari hangzÀsai k´z¢ be¢p¡lû improvizÀ-
ciÂs periÂdusok (zongora, klarin¢t) k´z¡l
DudÀs hosszan Ávelû r´gt´nz¢se k¡l´nleges
¢lm¢ny. A szignÀlszerü osztinÀtÂval kezdûdû
¢s puritÀn egyszerüs¢gü harmadik darab
(DAL JINNINEK) jÂ p¢ldÀja annak, hogyan
kell dzsezrak (jazzrock)* stÁlusÃ szÀmot kor-
szerüen megalkotni, nem tÃlp´rgetve r´g-
t´nzû periÂdusokkal. Ez utÂbbiak szem¢lyes
hangÃak, logikusan ¢pÁtkezûk (klarin¢t, sza-
xofon).

Sajnos a kazetta kÁs¢rûsz´vege nem ad
semmi informÀciÂt a zenekar felÀllÀsÀrÂl, pe-
dig teljesÁtm¢ny¡k alapjÀn n¢melyik¡k nev¢-
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* °vek Âta tartÂ vitÀban kÁvÀnok elûrevivû megol-
dÀst javasolni azÀltal, hogy dzsezt Árok. Az a v¢lem¢-
nyem ugyanis, hogy nyelv¡nkben csak olyan idegen
szÂt hasznÀljunk, amely kiejt¢se, ragozÀsi lehetûs¢-
gei, toldal¢kai alapjÀn megfelel a magyar nyelv sza-
bÀlyainak. Ez¢rt vezett¢k be egykor a dzsessz szÂt is.
Sajnos, ez a szÂalak fonetikailag nem helyes a szÂv¢-
gi kettûz´tt mÀssalhangzÂval, tovÀbbÀ ugyanez ok
miatt az ´sszet¢telekben is neh¢zkes. A dzsezrajon-
gÂk ¢s szakemberek nagy r¢sze k´vetkezetesen jazzt
Ár, ûk a fonetikai helytelens¢g mellett a müfaj nem-
zetk´zi jelleg¢re hivatkoznak (talÀn a k¡lf´ldi szak-
emberek sok magyar nyelvü sz´veget olvasnak!). Az
Ágy kialakult helyzetben a k¢tf¢le ÁrÀsmÂd egyfor-
mÀn hasznÀlatos. °n szÁvem szerint minden idegen
szÂt (a nevek kiv¢tel¢vel) magyarÁtan¢k ä evvel is
k¡zdve a magyar nyelv tisztasÀgÀ¢rt, fennmaradÀ-
sÀ¢rt; valahogy Ãgy, ahogy ebben a kis ÁrÀsban most
megtettem. BocsÀssÀk meg nekem e kis szertelens¢-
gemet (mÀr csak az¢rt is, mivel ezen ÀtÁrÀsokat ala-
posabb nyelv¢szeti vizsgÀlatok n¢lk¡l k´vettem el),
¢s Ázlelgess¢k talÀn kiss¢ szokatlan müfaj- ¢s stÁlus-
megnevez¢seimet, melyekkel az adott szavak fone-
tikailag megk´zelÁtûen pontos, tovÀbbÀ a magyar
nyelv szabÀlyainak megfelelû alakjÀnak hasznÀlatÀ-
ra teszek javaslatot.



vel ¢rdemes megismerkedn¡nk. A zenekar
v¢rbû, telt hangzÀsa felett felhangzÂ dalla-
mokban mindenk¢ppen DudÀs nagyÁvü, tisz-
ta, f¢nyes futamai a meghatÀrozÂk. Belûl¡k
a modern dzsez (jazz) egy¢ni megk´zelÁt¢se
mindig szem¢lyes hangon hallatszik. Emel-
lett a zene m¢gsem vÀlik magamutogatÂ ´m-
leng¢ss¢. JÀt¢kÀn valahogy azt ¢rzem, hogy
a zen¢sz csak nekem jÀtszik. Mellette a nagy-
bûgûs (G¡nter Lenz) erûteljes, fantÀziadÃs
futamait ¢s a zongorista (Markus Becker) sze-
r¢ny, takar¢kos ¢s a hangsÃlyos hangok rit-
mikai elcsÃsztatÀsaival füszerezett kÁs¢ret¢t
emeln¢m ki az egys¢g¢ben is kitünû zenekar-
bÂl.

A CHANGE OF TIME (IDýVçLTOZçS) jelk¢p-
erejü cÁmmel 1990-ben megjelent kompakt-
lemez zeneanyaga nem mutat olyan egys¢ges
k¢pet, mint DudÀs elsû hat nagylemeze vagy
a fentebb emlÁtett hÀrom szÀm. °rz¢sem sze-
rint az idû vÀltozÀsÀval DudÀs Lajos is vÀltoz-
ni, ÃjÁtani prÂbÀlt, de m¢g nem d´nt´tte el,
hogy merre. Ez a probl¢ma mÀr az elûzû
¢vekben is jelen volt, hiszen a dzsez, dzsezrak
mellett klasszikus ¢s kortÀrsi müzene is sze-
repelt DudÀs müsorÀn. Az 1987-ig kiadott al-
bumain mindig egy stÁlusk´rbe tartozÂ szÀ-
mok ker¡ltek egy nagylemezre. A MISTRAL
(MISZTRçL) felv¢telei (1986) Âta viszont vagy
visszatekint¢s-jelleggel k¢sz¡lt zenei lenyo-
mat (p¢ldÀul a Pannonton '89-es kazettÀja,
'90-es lemeze), vagy pedig mühelymunkÀkat
tartalmazÂ ´sszeÀllÁtÀs sz¡letett, mint ez a le-
mez is. A CLä4-gyel mÀr megfogalmazÂdott
k¢rd¢sre: miszerint a kamarazene, a dzsez
avagy ezek ´tv´z¢se ad-e korszerü zenei nyel-
vet? ä ez az ´sszeÀllÁtÀs nem tud egy¢rtelmü
vÀlaszt adni. A tÁzszÀmos gyüjtem¢ny ugyanis
egymÀs mell¢ helyezi, de nem ´sszegzi a le-
hets¢ges megoldÀsokat. Az elhangzÂ dara-
bok: 1. BACKSTAGE (SZíNFALAK M¹G¹TTI)
[DudÀs]; 2. WIEGENLIED (B¹LCSýDAL) [Du-
dÀs]; 3. CHILDREN AT PLAY (JçTSZñ GYERME-
KEK) [DudÀs]; 4. INTERMEZZO (K¹ZJçT°K)
[BuchholzäDudÀs]; 5. BAGPIPER (DUDçS)
[DudÀs]; 6. CHANGE OF TIME (IDýVçLTOZçS)
[DudÀs]; 7. ELEVEN AND HALF BAR BLUES
(TIZENEGY °S F°L BAR BLöZ) [Haurand]; 8.
VOLKES STIMME (N°PI HANGOK) [DudÀs, sz´-
veg: ismeretlen]; 9. WELTENDE (VILçGV°GE)
[Niehaus, sz´veg: Von Hoddis]; 10. CODA
(FºGGEL°K) [BuchholzäDudÀs].

A szÀmok formailag/stilisztikailag hÀrom
fû csoportba rendezhetûk: a t¢ma/r´gt´nz¢s
tÁpusÃ dzsez alkotja a müsor negyven szÀza-
l¢kÀt (1., 3., 5., 7. szÀm); fût¢ma n¢lk¡li egy-
Ávü r´gt´nz¢s hÃsz szÀzal¢k (4. ¢s 10. darab);
kortÀrsi kamarazen¢nek nevezhetj¡k a fenn-
maradÂ n¢gy müvet.

A dzsezdarabok stÁlusÀban az ELLENT°TEK
(CONTRASTS), de legfûk¢ppen a KERºLý cÁ-
mü albumok zenei folytatÀsÀt lÀtom. Oly-
annyira ¢rzem ezt, hogy p¢ldÀul a DUDçS cÁ-
mü darab r´gt´nz¢seinek v¢gezt¢vel, a t¢ma
ÃjbÂli visszat¢r¢sekor a KERºLý album LçGY
HULLçMOK (SOFT WAVES) cÁmü szÀmÀnak visz-
szat¢r¢s¢t vÀrnÀm, s nem a mü eredeti t¢mÀ-
jÀt. Ez a szÀm egy¢bk¢nt az ELLENT°TEK le-
mez DUDçK (CORNEMUSES) cÁmü darabjÀnak
vÀltozata, eredet¢ben pedig BartÂk B¢la n¢p-
dalfeldolgozÀsa. E lassÃbb vÀltozatban
¢nek/klarin¢t/altszaxofon/nagybûgû felÀllÀs-
ban eljÀtszott sz¢p, bensûs¢gesen ¢rz¢keny
balladÀbÂl alakul ki egy modern dzsezhang-
zÀs. M¢g egy n¢pi jellegü szÀm talÀlhatÂ az
´sszeÀllÁtÀsban: a JçTSZñ GYERMEKEK parÀd¢s
k´rtÀnccÀ fejlûdû, k´z¢ptempÂjÃ, uniszÂnÂ
jellegü t¢mÀjÀban (makedon oro vagy szerb
kolo) Szirmay szkat-¢neke a figyelemre
m¢ltÂ. A szÀm kollektÁv r´gt´nz¢se ¢s a
hegedü improvizÀciÂja is izgalmas, csak
Stoykov dzsezrak stÁlusÃ bûgûz¢se egysÁkÃ. A
nyitÂdarab (SZíNFALAK M¹G¹TTI) azon cso-
dÀk egyike lehetett volna, melyeket DudÀs
Lajos eddigi munkÀi alapjÀn mÀr term¢-
szetesnek kellene tartanunk. A huszonhat
¡temes t¢ma ereszkedû/emelkedû dallamvo-
nalak ellent¢t¢re ¢p¡lû, uniszÂnÂ jellegü el-
hangzÀsa utÀn azonban az improvizÀciÂkban
DudÀs csapongÂ futamait szÀmomra ´ssze-
visszÀnak tünû altszaxofon-r´gt´nz¢s k´veti.
Pedig a parÀd¢s bûgû/dob ritmusk¢pletek ¢s
Niehaus tangÂharmonika-szerü hegedüosz-
tinÀtÂja k¡l´nleges ¢lm¢nyt Ág¢rt. Buchholz
egy¢bk¢nt nekem a DUDçS-ban sem tetszik,
itt r´gt´nz¢se nem tÃl meggyûzû, szÀmomra
jÀt¢ka szinte magÀn¡ggy¢, ¢rdektelenn¢
vÀlik.

A TIZENEGY °S F°L BAR BLöZ k´z¢ptempÂ-
jÃ, nemesen egyszerü tizenk¢t ¡temes blÃz-
t¢mÀra k¢sz¡lt darab, hangulatos bûgûszÂlÂ-
val. Nem tetszik viszont az IDýVçLTOZçS bû-
gûszÂlÂja, elsûsorban nem el¢gg¢ tiszta vo-
nalvezet¢se miatt. Itt a szabadon kezelt rubÀ-
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tÂ ¢nekszÂlam (uniszÂnÂ hangszerkÁs¢rettel)
nemcsak Niehaus disszonÀns hegedü-orgo-
napontjai miatt ¢rdekes, hanem ez az egyet-
len szÀm a lemezen, ahol egy bizonytalansÀg-
¢rz¢s el¢r¢se ¢rdek¢ben Szirmay MÀrta ne-
gyedhangokon is ¢nekel. A szÀm stÁlusa az¢rt
is k¡l´nleges, mert kortÀrsi müzen¢t hallha-
tunk, dzsezbûgûkÁs¢rettel.

A r´gt´nz¢s jellegü szÀmokban csak klari-
n¢t/altszaxofon/nagybûgû hÀrmast hallha-
tunk. Stoykov nagyszerü jÀt¢ka felett a K¹Z-
JçT°K-ban a klarin¢t kÁgyÂvonalai a kezdem¢-
nyezûk, majd a szaxofon egyre erûteljesebb
hangjÀval Ãgy veszi Àt a dallamalkotÀs fûirÀ-
nyÀt, hogy szem¢lyes hangÃ vallomÀsk¢nt ¢r-
kezik meg a nyugvÂpontra. A FºGGEL°K-ben
a lassÃ folyambÂl kibontakozÂ, egymÀsba fo-
nÂdÂ pÀros jÀt¢kok utÀn a k¢t szÂlÂhangszer
dallamvonala eltÀvolodik egymÀstÂl, majd a
klarin¢t v¢gig tisztÀn hangzÂ futamait a sza-
xofon reszelûs hangzÀsokkal ellenpontozza.
Mindk¢t darab a pillanat megragadÀsa, de
v¢g¡l ¢ppen ez¢rt egyik sem vÀlt, nem vÀl-
hatott igazi kompozÁciÂvÀ.

A B¹LCSýDAL müzene (a R°GI °S öJ UTAK
album stÁlusÀt folytatÂ kamarazene), sz´veg
n¢lk¡li ¢nekkel. A nyolc¡temes, lassÃ t¢mÀ-
bÂl kifejlûdû kollektÁv r´gt´nz¢s hangzatlÀn-
cok egymÀsba kapcsolÂdÀsÀval ¢pÁtkezik. A
N°PI HANGOK n¢met nyelven elûadott, k¢t
terctÀvolsÀgra elhelyezkedû hangra ¢p¡lû,
lassÃ repetitÁv zene (a dallamvonal klarin¢t
Àltali k´r¡ljÀrÀsÀval). A VILçGV°G szint¢n n¢-
met nyelvü, k¢t hasonlÂ szakaszra ¢p¡lû Àt-
komponÀlt dal. E hÀrom darab k´z¡l az elsû
az a tÁpusÃ, jellegzetesen XX. szÀzadi kama-
ramü, melyek hangzÀsÀval el szoktÀk riaszta-
ni a àgyanÃtlanÊ zenehallgatÂkat. Itt szeren-
cs¢re csak k¢t alkalommal hallhatÂ ilyen
hangzÂfordulat ä a magas regiszterekbe fel-
futÂ erûs, gyors ¢s ¢les futam ä Ãgy, hogy e
borzongatÂ ¢rz¢svilÀgÀval egy¡tt is ¢lvezetes-
s¢ vÀlt a zene. A k¢t sz´veges dal pedig egy-
szerü karakterdarab.

Teljes felÀllÀsban a zenekar csak n¢gy da-
rabban jÀtszik (az 1., 3., 5., 6. szÀmok); a
Buchholzcal k´z´s szerzem¢nyek klarin¢t/alt-
szaxofon/nagybûgû hÀrmasok, mÁg a t´bbin
a szaxofon ¢s a dob nem szerepel. DudÀs jÀ-
t¢ka alkalmazkodik a szÀmok stÁlusÀhoz, ¢s az
egyetlen dzsezrak stÁlusÃ darab egy¡ttes r´g-
t´nz¢s¢tûl eltekintve v¢gig tisztÀn intonÀl, jÀ-

t¢ka legt´bbsz´r zaklatott, felkavarÂ. Mind-
ezekhez megfelelûen ¢rz¢keny partnert talÀlt
az ¢nekes Szirmay MÀrta (akinek n¢hÀny ap-
rÂ elcsÃszÀsa mellett sok izgalmas hangzÀst
k´sz´nhet¡nk) ¢s a hegedün jÀtszÂ Manfred
Niehaus (aki n¢hÀny darab hangsÃlyÀt igen-
csak Àt¢rt¢keltethette!) szem¢ly¢ben. Billker
nagyszerü dobos, s csak a nagybûgûs ¢s az al-
tos nem nyÃjtott mindenkor szÀmomra meg-
gyûzû produkciÂt.

Mivel csodÀk nincsenek, ez a gyüjtem¢ny
sem lesz nagy sikerü kiadvÀny, ami azonban
nem a szÀmok zenei szÁnvonala, hanem mü-
faji k¡l´nb´zûs¢g¡k szÀmlÀjÀra ÁrhatÂ majd.
Neh¢z lett volna ugyanis ezt a zenei univer-
zumot ä t´bbf¢le stÁlusÃ darabot ä jÂl hangzÂ
eg¢ssz¢ szervezni. De ez talÀn nem is sz¡ks¢-
ges, mert DudÀs Lajos e lemez¢vel Ágy is
Ãjabb kapukat nyithat ¢rz¢seink falÀn. Sz¢-
pen, csendben, egyes¢vel nyissuk fel ûket,
hogy teljes f¢ny¢ben ragyoghasson fel a m´-
g´tt¡k megbÃvÂ vilÀg!

Libisch KÀroly

A HOLMI POSTçJçBñL

BÀn ZoltÀn AndrÀsnak

Kedves BarÀtom!

Meg¢rt¢ssel ¢s csalÂdÀssal olvastam vita-
iratodat a HajnÂczy-jelens¢grûl (BAB°RBñL
T¹VISKOSZORö. Holmi, 1993. mÀrcius). Meg-
¢rt¢ssel, mert egy legendÀval szemben akad-
nia kellett valakinek, aki a rombolÀsra vÀllal-
kozik, k¡l´n´sen most, amikor mÀr sz¢thul-
lott a legendÀt provokÀlÂ rend, rendszer. Va-
lÂban: l¢tezik egy àmondak´rÊ, de legalÀbbis
homÀlyos k´z¢rz¡let, amelynek ÀhÁtata el-el-
fedi àa k´nyvekben publikÀlt epikus tev¢kenys¢-
getÊ; vannak ÁrÀstudÂk, akik a KÀdÀr-korszaki
erdûk partizÀnjÀnak, a nagyivÂk apostolÀnak
embl¢mÀival, a pÂrn¢p k´z¢ zuhant nemes-
ifjÃ k¢peivel jÀrnak az irodalmi k´rmenetek-
ben (holott HajnÂczy JÂzsef sem nemes, sem
HajnÂczy P¢ter ûse nem volt).

A legendÀval, mint elsû soraidban Árod,
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nem àleszÀmolniÊ akarsz. AzutÀn m¢gis azt te-
szed, semmit sem hagyva meg abbÂl, amit a
müvek radikalizmusa jelentett a kortÀrsaknak s
jelent a mindenkori (!) olvasÂnak. Az ÁrÂi
megszÂlalÀsnak olyan m¢rt¢kü ¢s olyan tÁpusÃ
szuverenitÀsÀrÂl besz¢lhet¡nk HajnÂczynÀl,
amelyiknek profetikus-magÀval hÁvÂ hatÀsa
van (a magyar ¢s vilÀgirodalmi p¢ldÀkat most
f´l´sleges sorolni). Az effajta hatÀs term¢-
szetesen visszahatÀs is, a meg¢rzett szerep el-
jÀtszÀsa, az ´nsajnÀlat (de: H. eset¢ben kÁm¢-
letlen ´nirÂniÀval kÁs¢rt ´nsajnÀlat!) a szu-
verenitÀs k¢pviselet¢nek r¢sz¢v¢ vÀlik. çm
mindennek eszt¢tikai mibenl¢t¢t sokkal-sokkal
Àrnyaltabban k¢ne m¢rlegelni, mint ahogy
cikkedben teszed.

Amikor elismerj¡k egy szabatosan elemez-
hetû, megk¡l´nb´ztethetû hang intenzitÀsÀt,
nem k´vetj¡k el ab ovo azt az ostobasÀgot,
hogy a mÀsk¢nt, mÀshonnan megszÂlalÂk
minûs¢g¢t, mÀsfajta intenzitÀsÀt alÀbecs¡lj¡k.
A hetvenes-nyolcvanas ¢vek fordulÂjÀn a
MozgÂ VilÀgban HajnÂczyra valÂban àaz elis-
mer¢sek Àradata zÃdultÊ, Àm nem mÀs alkotÂk
hÀtrÀnyÀra, s nem csupÀn az ellenÀllÀs mÀ-
morÀval, hanem szakmailag is indokoltan,
ez¢rt nem lÀtom be, mi¢rt lett volna az az
Àradat àkiss¢ ÀtgondolatlanÊ, àmÀr-mÀr arÀnyta-
lanÊ. A müvek fogadtatÀsÀnak szÁnvonala, hi-
tele k¢ts¢gbevonhatatlan, Szegedy-MaszÀk
MihÀly, Sz´r¢nyi LÀszlÂ ¢s a t´bbiek ÁrÀsai
semmit sem avultak azÂta, az 1980-as ¢vfo-
lyam HajnÂczy-publikÀciÂi pedig, ¢l¡k´n a
J°ZUS MENYASSZONYç-val, talÀn t¢nyleg meg-
¢rtek egy Aszu-dÁjat.

S itt van a nagyobb baj. Tudniillik hogy
buzgalmadban magad is ´sszemosod a legen-
dÀriumot s az irodalmat, csak fordÁtott elûjel-
lel: a legendÀval egy¡tt az ¢letmüvet is porig
rombolod, alig hagyva meg belûle valamit. A
FþTý ¢s A V°RADñ ä ennyi maradt nÀlad; a
PERZSIA... sehol, a pÀlya elej¢n m¢g, a v¢ge
fel¢ mÀr semmi sem m¢ltÀnyolhatÂ. °rveid
azonban, m¢g ÁrÀsod terjedelm¢hez m¢rten
is, kifejtetlenek, el¢gtelenek. àA megformÀlan-
dÂ anyagtÂl valÂ tÀvolsÀgtartÀs hiÀnyÀrÂlÊ be-
sz¢lsz, holott HajnÂczy müv¢szete szinte mÀs-
rÂl sem szÂl, mint e hiÀny megformÀlÀsÀnak,
kibesz¢l¢s¢nek kÁnjairÂl; a müv¢szi reakciÂk
t¢tje vÀlik az emberi ´n¢rtelmez¢s egyetemes
t¢tj¢v¢. Nem ¢rtem, hogyan lÀthatod pusztÀn
a ànyers szociologikumotÊ, a àvalÂsÀgfeltÀrÀs he-

v¢tÊ a MÀrai-novellÀkban, amelyeknek pedig
a csehovi elbesz¢l¢s tÀrgyias modorÀban az
egzisztenciÀlis szorongÀs a tÀrgyuk (vÀltozÂ
szÁnvonalon). Nem ¢rtem, mik¢pp fordÁthat-
tÀl oly kev¢s figyelmet az intellektusmük´d-
tet¢s magÀnemberi gy´trelmeinek ¢s a müv¢-
szi kockÀzatvÀllalÀs gesztusainak sz¢tvÀlasztÀ-
sÀra, amely pedig a J°ZUS MENYASSZONYA utÀ-
ni periÂdusban sem oly bonyolult feladat.
Ugyanakkor f´l´s teret szentelsz az Àllatme-
s¢knek, amelyek ä sok¢ves irodalomt´rt¢neti
k´zmegegyez¢s szerint is ä valÂban egy¢rtel-
mü kudarcok, a valÂsÀg àelemel¢s¢nekÊ kÁ-
s¢rletei k´zt.

Ha a MÀrai-novellÀkkal t´bbet bÁbelûdsz,
valÂszÁnüleg meg¢rted, hogy a lÀtszÂlag àsi-
lÀny nyelvi megformÀltsÀgÊ hogyan f¡gg ´ssze
HajnÂczy szÀmodra meglepû sajÀtossÀgÀval,
a àk¢rdez¢s k¢pess¢g¢velÊ. Persze ha Ãgy v¢led,
hogy HajnÂczyt olvasva nem tudhatjuk biz-
tosan, àtiszta müv¢szetetÊ avagy àmagÀnleveleket
bÃvÀrolunk-eÊ, akkor f´lt¢telezed, hogy az ÁrÂ
a naiv festûk mÂdjÀn naiv müv¢sz volt, ami
persze megint csak nem minûsÁt¢s, hanem
sz´vegelemz¢s k¢rd¢se. (Valami bizonytalan-
sÀg a megÁt¢l¢s homÀlyossÀgÀt illetûen ben-
ned is f´ltÀmadhatott: a tiszta müv¢szet fo-
galma tÀn ez¢rt ker¡lt nÀlad is id¢zûjelbe.)

T́ bbsz´r is hivatkozol arra az eml¢kezetes
tünûd¢sre, amelyben NÀdas P¢ter t¡nd´kle-
tes pedant¢riÀval vizsgÀlja HajnÂczy szem¢-
lyis¢g¢nek ¢s bet´lt´tt szerep¢nek egymÀs-
hoz valÂ viszonyÀt. Te azonban e viszonyÁtÀ-
sokat kategorikus ÀllÁtÀsokkÀ egyszerüsÁted ä
m¢g NÀdas ÂvatossÀgÀt is el-elmarasztalva ä,
hogy munkÀddal k´nnyebben v¢gezz. TÃl- s
¢pp ezÀltal nem teljesÁtetted magadra szabott
feladatodat.

V¢g¡l engedd meg ä hisz ezzel kezdtem:
a legendagyÀrtÀs ¢s annak fattya, a pletykava-
dÀszat engem is ¢melyÁt ä, hogy ¢pp a te
K´nyvmoly rovatodban tisztÀzzunk valamit.
HajnÂczy szÀrmazÀsÀrÂl van szÂ, amelyet az
ÁrÂ mindv¢gig titokk¢nt kezelt (mint lÀtni fo-
god, itt is csak r¢szben van igazad, amikor az
ÁrÂ sajÀt mÁtoszteremt¢s¢rûl besz¢lsz, hiszen
HajnÂczynak tekintettel kellett lennie ¢lûkre
s holtakra, ¢s az ÀrvasÀgnak is van egy ma-
gÀnemberk¢nt bevallhatatlan fokozata). A
szÀrmazÀs bizonyos dokumentumaival a ke-
zemben soha nem gondoltam, hogy az ¢let-
mü elemz¢se megkÁvÀnnÀ a nagyk´z´ns¢gre
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ä Ãgy v¢ltem ä nem tartozÂ dolgok f´ltÀlalÀ-
sÀt. Az ÁrÂ ¢desanyjÀt azonban ä t´bb kopÂ is
nyomÀra bukkanvÀn ä az utÂbbi idûben zak-
latjÀk, Ágy f´lhatalmazÀst kaptam, hogy a szÀ-
raz t¢nyeket k´zreadjam. (A mÀsik àfûszerep-
lûÊ, a nevelûanya n¢hÀny ¢ve elhunyt.)

HajnÂczy P¢ter 1942. augusztus 10-¢n
nem PorcsalmÀn, hanem Budapesten sz¡le-
tett. °desanyja, megesett falusi lÀny, fiÀnak ä
egy anyai nagybÀcsi utÀn ä az ¹d´n nevet ad-
ta. így keresztelt¢k meg augusztus 18-Àn. Az
anya, aki a csalÀd ¢s a falu szeme el¢ ker¡lni
nem mert, a gyerekkel menhelyre hÃzÂ-
dott. HajnÂczy B¢lÀn¢, akinek gyermeke
nem lehetett, egy ismerûs orvosnû k´zvetÁt¢-
s¢vel itt, a menhelyen jelentkezett, hogy
¹d´nt magÀhoz vehesse. Az anya ebbe bele-
egyezett, Àm lemondÂ nyilatkozatot alÀÁrni
nem volt hajlandÂ, s ez a hivatalos adoptÀciÂt
megakadÀlyozta volna. Ekkor HajnÂczy B¢la
(1928-ban magyarosÁtott a Hainer n¢vrûl)

egy papnak ä a csalÀd barÀtjÀnak ä a segÁts¢-
g¢t k¢rte, aki hamis keresztlevelet ÀllÁtott ki
immÀr HajnÂczy B¢la ¹d´n, porcsalmai sz¡-
let¢sü gyermek r¢sz¢re. A fiÃ majdan ka-
maszkorÀban, mintegy b¡ntet¢sk¢ppen tud-
ta meg a nevelûsz¡lûktûl, hogy nem az û
¢desgyermek¡k. (A P¢ter nevet az ÁrÂ ä nem
kedvelv¢n a B¢la, B¢luska megszÂlÁtÀst ä ma-
ga kezdte hasznÀlni, de hivatalosan f´l nem
vette.)

R´vidre fogva ennyi. KorÀbban azt gon-
doltam, hogy amit H. a k¢t anya v¢delm¢ben
elhallgat, nem ¢r meg annyit, hogy a lexiko-
nokban Porcsalma helyett Budapest szere-
peljen adatk¢nt. T¢vedtem ä legyen ez az Àra
annak, hogy a mÁtoszkereskedelem jÀt¢ktere
leszük¡lj´n mind az ¢letmü, mind a müv¢sz-
szem¢lyis¢g f´lid¢z¢s¢ben. Ebben t´k¢letesen
egyet¢rtek veled. ºdv´z´l:

Rem¢nyi JÂzsef TamÀs
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