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Sz¢kely JÀnos

HIçNYTALAN
Nekem nagyon hiÀnyzanak majd a f´ld, a fÀk, a csillagok,
S hiÀnyzik, hogy ¢n nem hiÀnyzom a vilÀgnak, ha meghalok.
Pedig eltünik majd belûle a szem (s vele a lÀtomÀs),
Amely olyannak lÀtta egykor, amilyennek m¢g senki mÀs.
öj lÀtomÀssÀ rendezûdnek a f´ld, a fÀk, a csillagok.
VilÀg lesz m¢g, de mÀs vilÀg lesz hiÀnytalan, ha meghalok.
(A k´ltû hagyat¢kÀbÂl. A vers Sz¢kely JÀnos k´teteiben nem jelent meg, tudomÀsunk szerint folyÂiratban sem.)

BertÂk LÀszlÂ

MINT AZ EGET TARTJA A NAP
Tartani a semmit a nagy.
Nem enni, nem inni, nem ¡.
Mint hiÀnyzÂ szÂt a betü.
Mint az eget tartja a nap.
Tudni, hogy amit tartanak,
csak ¢tel, ital meg ¡r¡.
Ami magÀtÂl, az a mü.
Ami mi¢rt nem, az a csak.
Mint a k¡sz´b´n a csomag.
Mint az ¡r¡l¢ken a fü.
Ha meg¢rti beleh¡ly¡.
Ha belenyugszik, Ãgy marad.
Nevetni, milyen ingatag.
SÁrni, hogy milyen egyszerü.
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A KOPONYçM CSöCSçIG °R
Nagy sivatagi oszlopok.
Felett¡k ¡res ¢s feh¢r.
Roszog a fogam k´zt a t¢r,
csigolyÀimban a homok.
Emelkedem ¢s szikkadok.
A koponyÀm csÃcsÀig ¢r.
Ami lehetne a teny¢r,
valami malomkû forog.
Szemem m´g´tt is csillagok.
MilliÂnyi szikra a v¢r.
Macska szÀjÀban az eg¢r,
a sajgÂ boltozat vagyok.
Azt hiszem, ´sszeroppanok.
Viszi a t¡dûmet a sz¢l.

Kardos G. Gy´rgy

RIPACSOK

KassÀk JÂska sokÀig tanakodott, hogy elmenjen-e Daniss Lenci temet¢s¢re, az egykori stagioneigazgatÂ neve nem jÂl csengett abban a vilÀgban. V¢g¡l is a feles¢ge,
Nyuczky Ilona ä akit a szÁnhÀzban csak àa NyuczkyÊ n¢ven emlegettek, s aki ¢ppen
akkortÀjt, az ÀllamosÁtÀs elsû ¢v¢ben ´regedett szubrettbûl sÃgÂnûv¢ ä d´nt´tte el a
k¢rd¢st.
ä Ha JoÂ Ali elmegy, akkor mi is elmegy¡nk.
JoÂ AladÀr, aki mint szakszervezeti bizalmi szerzett mÀr n¢mi tekint¢lyt a szÁnhÀzban, r´viden csak annyit mondott:
ä Ott a hely¡nk, JÂzsi. Daniss Lenci nem volt akÀrki.
Ezt jÂl tudta KassÀk JÂska is. Negyven¢ves pÀlyafutÀsa alatt soha embers¢gesebb
direktornÀl nem pÀlyÀzott. ýket is, a Nyuczkyval egy¡tt, akkor vette oda a tÀrsulatÀhoz, mellyel a visszacsatolt Felvid¢ken szÀnd¢kozott portyÀzni, amikor mÀr egy esztendeje szerzûd¢s n¢lk¡l voltak, miutÀn Tunyoghy Dudus a soproni tÀrsulatot, ahol
hÀrom esztendeig pÀlyÀztak, sz¢lnek eresztette. A vÁzivÀrosi Csarnok kÀv¢hÀzban Árta
alÀ a szerzûd¢s¡ket a sz´gletes arcÃ, bikanyakÃ ¢s nagyhangÃ direktor, aki pÀlyÀja
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sorÀn legalÀbb egy tucatszor ment mÀr t´nkre, ¢s mindig talpra Àllt, s aki csakis Bocskai-ruhÀt viselt, mert enn¢l nincs szebb viselet a magyar ember szÀmÀra. A tÀrsulat
tagsÀga is jÂ magyar emberekbûl tevûd´tt ´ssze, mÀrmint Daniss Lenci szempontjai
szerint, amelyek gy´keresen mÀsok voltak, mint ahogy ezt a korszellem megkÁvÀnta.
Azt, hogy ki a jÂ magyar ember, Daniss Lenci mÀr abbÂl is meg bÁrta ÀllapÁtani, milyen
hangsÃllyal mondja be az alsÂsnÀl azt, hogy: àGyer¡nk, kontra, gyer¡nk ¢s gyer¡nk!Ê
JÂ magyar embernek szÀmÁtott m¢g a szem¢ben, aki megadta a kÀrtyaadÂssÀgÀt, ¢s
¢rz¢ssel dalolta el azt a nÂtÀt, hogy: àHalvÀnysÀrga rÂzsÀt bokr¢tÀba sz´dtem...Ê çm ha tÂt
fuvarosokkal alsÂzott a vÀgfarkasdi restiben, û is tÂtul mondta minden ¡t¢s utÀn: eszcserÀsz! SzÁvesen borozgatott kassai szÀsz kupecekkel, s a rozsnyÂi huculok udvarÀn
nÀdfonatÃ demizsonbÂl itta a borÂkapÀlinkÀt. Egyszer meg RahÂn az¢rt kÁs¢rt¢k be
csendhÀborÁtÀs¢rt, mert egy szÀlfatermetü, pajeszos, v´r´s zsidÂ emberrel egymÀst Àt´lelve b´mb´lt¢k az ¢jszakÀba, a kihalt Fû utcÀn: àF¢lre bÀnat, f¢lre bÃ, / Az ¢n rÃzsÀm
ojjojjojjoj, / Oj, de nagyon szomorÃ...Ê
Az ûrszobÀn a rendûrtiszt ä Pestrûl odaszalajtott ÃrifiÃ ä tanÀcstalanul n¢zte ûket,
k¡l´n´sen azt a valÂszÁnütlen jelens¢get, a hatalmas zsidÂ embert, akinek csizmaszÀrÀbÂl egy bicska nyele Àllt ki. Addig-addig n¢zte, amÁg a sÁnai-hegyi kolosszus elvesztette a t¡relm¢t, sz¢les pofacsontjai k´z´tt bizalmatlan, aprÂ szeme megvillant.
ä Mit bÀmul az Ãr? Nem lÀtott m¢g felvid¢ki magyart?
A rendûrtiszt mosolyogni prÂbÀlt, de nem siker¡lt neki, inkÀbb az lÀtszott az arcÀn,
hogy most kezd igazÀn semmit nem ¢rteni a vilÀgbÂl. Daniss Lencitûl ä miutÀn kitudÂdott, hogy a helyi szÁntÀrsulat igazgatÂja ä mÀr tegezûdve k¢rt eln¢z¢st.
Daniss Lenci megszorÁtotta a rendûrtiszt kez¢t, ¢s azt mondta:
ä CsÂkolom a segg´det, fogalmazÂ uram.
AzutÀn rÀgyÃjtottak a Vlasta cigarettÀkra, amelyek a v´r´s zsidÂ zseb¢bûl ker¡ltek elû.
Az is igaz, hogy a v´r´s zsidÂ, mielûtt rÀgyÃjtott, elûbb megcsÂkolta a Vlasta cigarettÀt. AzutÀn Daniss Lenci rÀvette a fogalmazÂt, hogy jÀtsszanak n¢hÀny parti mÀriÀst, a kÀrtya ott rejtûz´tt a Bocskai-kabÀt belsû zseb¢ben. S mivel m¢g nem jÂzanodott
ki teljesen, eg¢sz idû alatt azt ¢nekelte, hogy: àHej Ancsurka potye szem / Wo bist du gewesen? / Jakszombile tÀncovÀty, / Da bin ich gewesen...Ê
*
Daniss Lencirûl csupÀn a temet¢se napjÀn vÀlt ismertt¢, hogy eredetileg Danningernek hÁvtÀk, ¢s Âbudai braunhaxler ûsei m¢g bakatorszûlût sz¡reteltek a Testv¢r-hegy
lejtûin.
KassÀk JÂskÀnak ¢lete v¢g¢ig felejthetetlen eml¢ke marad az a nap, amikor Daniss
Lencit temett¢k. Ez volt az utolsÂ felhûtlen napja Nyuczkyval, akit hÀrom h¢ttel k¢sûbb kÂrhÀzba szÀllÁtottak, de m¢g ott az Âbudai temetûben, a r¢giek k´z´tt, olyan
aranyosan ordinÀr¢ volt, mint valaha, soproni derb szubrett korÀban. A szÁnhÀzbÂl
rajtuk kÁv¡l csak JoÂ AladÀr utazott fel Budapestre, ¢s a vonaton lelk¢re k´t´tte KassÀk
JÂskÀnak, ne szÂljon rÂla senkinek, hogy û is ott volt a temet¢sen, ez neki mint pÀrttagnak ¢s szakszervezeti bizalminak sokat ronthat a helyzet¢n. De az¢rt a kup¢ban,
ahol csak ûk hÀrman tartÂzkodtak, m¢g elmes¢lt egy s´t¢t eml¢ket a komm¡n idej¢bûl, akkor û m¢g kisfiÃ volt, ¢s a Ligetben s¢tÀlt a drÀga megboldogult mamÀval, amikor egy bokor m´g¡l elûl¢pett Cserny JÂska, s m´g´tte megjelentek tÀny¢rsapkÀs cimborÀi. A hÁrhedett Lenin-fiÃ egy k¢st tartott a kez¢ben, ¢s Ágy szÂlt a megriadt mamÀ-
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hoz: àLÀtja, nagysÀd, erre a k¢sre burzsujv¢r tapadt.Ê A mama gyorsan elrÀngatta ût,
s a hÀtuk m´g´tt m¢g hallottÀk a Lenin-fiÃk f¢lelmetes r´h´g¢s¢t.
A Nyuczky erre nem szÂlt semmit, neki eg¢szen mÀs eml¢kei maradtak ezekbûl az
idûkbûl. ý akkor fiatal szÁn¢sznû volt egy kûbÀnyai f¢lig mükedvelû tÀrsulatnÀl, ¢s a
toborzÂnapon hÀrom helyen is szavalt, VÀrnai Zseni vers¢t szavalta, amelynek minden
strÂfÀja Ãgy v¢gzûd´tt: àNe lûj, fiam, mert ¢n is ott leszek.Ê
Egy sovÀny, ¢gû szemü fiatalember, akirûl kider¡lt, hogy a k´zoktatÀs¡gyi n¢pbiztossÀgnÀl dolgozik, minden helyszÁnre elkÁs¢rte, s a liget bokrai k´z´tt megÀllapÁtotta
NyuczkyrÂl, hogy sz¡letett Strindberg-szÁn¢sznû, aki hivatott Wedekind- ¢s Sudermann-szerepek eljÀtszÀsÀra is, ¢s megÁg¢rte, hogy az Ãj szezonban helyet csinÀl neki
a ThÀlia SzÁnhÀzban. çm Strindberget ¢s Sudermannt elsodortÀk az esem¢nyek, Ágy
aztÀn a komm¡n Nyuczky szÀmÀra a beteljes¡letlen rem¢nyek kora maradt. ýsztûl
mÀr SugÀr Vili tÀrsulatÀnÀl pÀlyÀzott Kispesten, A v¢n bakancsos ¢s fia a huszÀrral nyitottak, s a nyomtatott plakÀtok aljÀn ez volt olvashatÂ: àCenzurat postul Budapesta.
Dr. Mure«an.Ê
JoÂ AladÀr aggodalmai KassÀk JÂskÀra is hatottak, a temetû bejÀratÀnÀl vÀsÀrolt
olcsÂ kis koszorÃ szalagjÀra Âvatosan csak ennyit Áratott: àBÃcsÃzunk tûled, K. JÂzsef
¢s hitvese.Ê
A ravatalozÂ elûtt meglepûdtek, hogy mennyien j´ttek el a sz¢tszÂrÂdott tÀrsulatbÂl, a ravatalt virÀgok ¢s koszorÃk borÁtottÀk, a szalagokon homÀlyos c¢lzatÃ feliratokkal: àBoldogan pihensz, mert meg¢rted... A kassai tÀrsulat, 1940.Ê àFelejthetetlen
dirik¢nk elûtt v¢gsû t¢rdre hullÀssal Singer Manci ¢s Ila.Ê
JoÂ AladÀr a koszorÃjÀnak szalagjÀra ezt Áratta: àDalt ¢rdemelt, mert k´ltû...Ê Daniss Lencinek elfogytak a k´zeli hozzÀtartozÂi, a csalÀdbÂl csupÀn tÀvoli rokonok ÀlldogÀltak a ravatal oldalÀn, vÀsott arcÃ ´regek, akiknek fej¢n a fekete kalapot z´ld zsinÂr ´vezte, berlinerkendûs parasztasszonyok. Riadtan ¢s idegenkedve n¢zt¢k a sok
furcsa, ismeretlen embert, a kifestett nûket, akik ott zsibongtak, nevetg¢ltek, egymÀst
´lelgett¢k a ravatal k´r¡l. A rokonok k´z¡l n¢melyek a miatyÀnkot mondogattÀk:
àVater unser...Ê, a szÁn¢szek ezen is kuncogtak, mert valahogy ez Ágy jutott a f¡l¡kbe:
àFÂda unza...Ê
Nem volt hivatalos bÃcsÃztatÀs, a SzÁnmüv¢szeti Sz´vets¢g tudomÀst sem vett Daniss Lenci halÀlÀrÂl. Egy SzomrÀki Gyula nevü szÁn¢sz int¢zte el a formasÀgokat, vezetû tagja volt a r¢gi tÀrsulatnak, kem¢ny vonÀsÃ, ¢rz¢keny arcÃ, sz¢p f¢rfi, aki nemr¢g
ker¡lt fel a Nemzeti SzÁnhÀzhoz, ¢s nagy j´vût jÂsoltak neki. ý besz¢lte meg a bÃcsÃztatÀs r¢szleteit a pomÀzi evang¢likus lelk¢szi hivatalban, ¢s û fizette a szÁn¢sztemet¢seken elmaradhatatlan cigÀnybandÀt, ezÃttal n¢hÀny nagyon fekete k¢pü, sovÀny zen¢szt, egy FilatorigÀt k´rny¢ki vend¢glûbûl ¢rkeztek vicinÀlissal, ¢s a prÁmÀs orrÀbÂl
k¢t kis vattacsomÂ Àllt ki. KassÀk JÂska a fel¢t sem ismerte az ´sszegyülteknek, ¢s ´r¡lt,
ha felfedezett egy ismerûs arcot. A r¢gi pÀlyatÀrsak k´z¡l P¢csrûl elj´tt Hajduska Gizi,
az eleven szemü kassai szubrett, Seregi Margit, az ´reg sÃgÂnû, aki f¡st´lt f¡llel fûzte
a kocsonyÀt Losoncon, a t¡dûbeteg k¢pü Tar B¢la, a kÀrpÀtaljai tÀrsulat tÀncoskomikusa, aki let¢rdelt a ravatal elûtt, s fej¢t imÀra kulcsolt kez¢re hajtva mormolt valamit.
Ott volt m¢g feles¢g¢vel az elegÀns Sz¢ky IstvÀn, az utol¢rhetetlen rezonûr, aki arra
volt b¡szke, hogy lÂfû sz¢kely. AzutÀn egy papos k¡lsejü, m¢ltÂsÀgteljes ´reg szÁn¢sz,
Szirmai Antal, egy serd¡letlennek lÀtszÂ szeplûs kislÀny ÀlldogÀlt mellette, ¢s zavarÀban a h¡velykujjÀt szopogatta. A kislÀnyrÂl hamarosan kitudÂdott, hogy Szirmai Antal
´t´dik feles¢ge, NusikÀnak hÁvjÀk, ¢s az apja elsû vÀjÀr a komlÂi bÀnyÀban.
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KassÀk JÂska felfedezett m¢g k¢t ismerûs szÁn¢szt, ezek mind´ssze egy esztendeig
pÀlyÀztak a tÀrsulatban, mÀr a tÀvoli mÃltban elkallÂdtak, s mintha egy Vas Gerebenreg¢ny lapjai k´z¡l l¢ptek volna ki, Ãgy hÁvtÀk ûket: BÂdog Vince ¢s Kocogh BÀlint.
Nyuczky, KassÀk JÂskÀval ellent¢tben, szinte mindenkit ismert. A szertartÀs alatt
´nfeledten repkedett a kisebb csoportokba verûd´tt szÁn¢szek k´z´tt, s forrÂ pÀlyatÀrsi
csÂkokat vÀltott. Egy kopott lengyelk¢s, tÀblabÁrÂ-k¡lsejü Ãrral pedig olyan sokÀig
´lelkezett, hogy utÀna KassÀk JÂska feltette azt a gyanakvÂ k¢rd¢st, amely hÀzassÀguk
kezdeti idûszakÀban gyakrabban hangzott el:
ä Pipik¢m! Ez benne volt a nyolcszÀzhetvenkettûben?
Szer¢ny saccolÀsa szerint ugyanis Nyuczky ennyi kalandot bonyolÁtott le mozgalmas
pÀlyÀja sorÀn.
Nyuczky azonban most is csak azt felelte, mint mÀskor:
ä Mit tudom ¢n. Nem kÀptalan a fejem.
A gyÀszmenet elindult a kiÀsott sÁr fel¢. A targoncÀt a koporsÂval hangtalanul k´vett¢k a rokonok, komoran meredtek maguk el¢, s egyszer hÀtran¢ztek m¢ltatlankodÀssal a tekintet¡kben, mert valahonn¢t a menet k´zep¢rûl nevet¢s csattant fel. JoÂ
AladÀr az eg¢sz Ãton kadarkaillatÃ dali t´rt¢neteket mes¢lt, ezek a t´rt¢netek ÀtjÀtszottak voltak, mint egy pakli zsÁros tarokk-kÀrtya. AzutÀn k´r¡lvett¢k a nyitott sÁrt, s
amÁg a gyÀszhuszÀrok a koporsÂval meg a koszorÃkkal bÁbelûdtek, a cigÀnyok halkan
jÀtszani kezdtek, azt jÀtszottÀk, hogy: àLehullott a rezgû nyÀrfa ez¡stszÁnü levele...Ê S csak
akkor hagytÀk abba a jÀt¢kot, amikor elûl¢pett a pomÀzi evang¢likus lelk¢sz, akinek
nagy v´r´s orra volt, ¢rces hangja, ¢s mÀr az elsû szavaibÂl is kitünt, hogy igyekszik
megtenni a magÀ¢t. Daniss Lencit b¡szke t´lgyh´z hasonlÁtotta, amely magÀnyosan
Àll az irtÀs k´zep¢n. àTe, aki itt fekszel, Danninger Daniss Lûrinc ä d´r´gte a pomÀzi
lelk¢sz ä, hasonlatos voltÀl ezen magÀnyos, b¡szke t´lgyh´z. Nagy müv¢sz voltÀl, azon
konok, bÃs magyar fajtÀbÂl, amely ha f´ltette ¢let¢t egy magasztos c¢lra, kitartott mellette mindhalÀlig. Mi volt a te magasztos c¢lod, Danninger Daniss Lûrinc? A magyar
g¢niusz alÀzatos szolgÀlata...Ê
A magyar g¢niusz nagyon hatott a jelenl¢vûkre, halk szipogÀs kezdûd´tt. JoÂ AladÀr k¢sûbb ezt Ágy mes¢lte: àAkkora siker volt, hogy hÀromszor hÃztÀk vissza a koporsÂt.Ê
A pomÀzi lelk¢sz azutÀn felsorolta Daniss Lenci pÀlyÀjÀnak jelentûsebb ÀllomÀsait,
s nem felejtette ki a felvid¢ki, kÀrpÀtaljai szerepl¢seket, azon helyeket, ahol szomjas
l¢lekkel vÀrtÀk a magyar g¢niuszt. Ekkor a pap rÀkacsintott a prÁmÀsra, ¢s a banda
ism¢t jÀtszani kezdett: àEgy rÂzsaszÀl szebben besz¢l, mint a legszerelmesebb lev¢l...Ê V¢g¡l
a lelk¢sz ezekkel a szavakkal fejezte be a gyÀszbesz¢det: àTe sem ¢rhetted meg, Danninger Daniss Lûrinc, hogy lÀngolÂ ¢rdemeid¢rt a hÀlÀs nemzet a boldog ¢s nyugalmas ´regs¢g bab¢rjait nyÃjtsa fel¢d. Jutalmad elnyered majd az ¢gi mezûk´n, az ´r´k
b¢k¢t Isten mindenhatÂ trÂnusa elûtt. Felejthetetlen testv¢r¡nk, nyugodjÀl b¢k¢ben...Ê
AzutÀn csend lett, csak a banda jÀtszott: àNyugszik a cs´ndes temetûben, szem¢t lezÀrta
a halÀl.Ê A gyÀszolÂ gy¡lekezet meghatottan hajigÀlta a g´r´ngy´ket a sÁrg´d´rbe.
Hajduska Gizi hangosan zokogni kezdett.
ä Megvolt neki ä sÃgta a Nyuczky KassÀk JÂska f¡l¢be. ä RozsnyÂ ¢s BeregszÀsz
k´z´tt cumizott neki a vonaton.
SzomrÀki Gyula megk´sz´nte a pomÀzi lelk¢sznek a sz¢p besz¢det, ¢s kezet szorÁtott
a rokonokkal.
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ä így meghalni, k¢rem sz¢pen ä csÂvÀlta a fej¢t egy berlinerkendûs n¢ni. ä Nem
hagyott semmi jusst maga utÀn.
Csapott vÀllÃ, iparosk¢pü ember Àllt a n¢ni mellett, politÃrtÂl megbarnult b¡tyk´s
mutatÂujjÀt a halÀnt¢kÀn megforgatta, s levonta a k´vetkeztet¢st.
ä Boh¢m ember volt, k¢rem. AztÀn ez lett a v¢ge.
A gy¡lekezet lassacskÀn sz¢tsz¢ledt, csupÀn n¢hÀnyan maradtak egy¡tt. LeginkÀbb
azok, akik r¢szt vettek a felvid¢ki ¢s k¢sûbb a nyugat-magyarorszÀgi turn¢kon. KassÀk
JÂskÀ¢kon kÁv¡l SzomrÀki Gyula, Hajduska Gizi, BajmÂczy Iza, Sz¢ky PistÀ¢k, Szirmai
TÂni a komlÂi kis feles¢ggel ¢s term¢szetesen JoÂ AladÀr, aki aznap mindenÀron ki
akart rÃgni a hÀmbÂl. SzomrÀki Gyula tovÀbbra is a hÀzigazda szerep¢t jÀtszta, s meghÁvta a tÀrsasÀgot Mandel bÀcsi ortodox kÂser kifûzd¢j¢be, az ´tlet mindenkit felvillanyozott, egy boldog munkÀcsi ¢vad eml¢k¢t juttatta az esz¡kbe. Mandel bÀcsi megbÁzhatÂ bort m¢r ä mondta SzomrÀki Gyula ä, igazi kapitalista bort, m¢g k´ze volt a
tûk¢hez. ¹t perc hÁjÀn egy teljes ÂrÀt villamosoztak az erzs¢betvÀrosi kifûzd¢ig, fÀradtan ¢s ¢hesen telepedtek le a fûzel¢kszagÃ, dÁsztelen helyis¢gben, ahol elûbb ´sszetoltak k¢t asztalt. Az egyik asztal elnyütt, kockÀs viaszosvÀszon terÁtûj¢n egy h¢ber betükkel dÁszÁtett tÀlban k¢t-hÀrom pogÀcsa hervadozott.
Mandel bÀcsi kifûzd¢j¢ben a berendez¢s fogyat¢kossÀgait a k¡lsû vilÀg teljes kik¡sz´b´l¢se pÂtolta. A falakon nem lÂgtak k¢pek, felhÁvÀsok, figyelmeztet¢sek. De a
konyhÀba nyÁlÂ lengûajtÂ f´l´tt itt is hÃzÂdott egy transzparens, akÀrcsak az Àllami
vend¢glûkben, ahol a feh¢r vÀsznakon az alkotmÀny valamely fontos cikkely¢re hÁvtÀk
fel a figyelmet. Mandel bÀcsi a maga transzparens¢n mind´ssze ennyit k´z´lt az emberis¢ggel: àTaleszek tisztÁtÀsÀt, rojtozÀsÀt, taleszbejtlik hÁmz¢s¢t vÀllalom.Ê
Az imakendûk rojtozÀsa ¢s a bÀrsonytasakok hÁmz¢se k¢ts¢gkÁv¡l Mandel n¢ni esti
elfoglaltsÀga volt. ýt soha nem lehetett lÀtni a kifûzd¢ben, csak a hangja hallatszott a
konyhÀbÂl, ÀltalÀban a Rezsin nevü szakÀcsnût szekÁrozta, olykor annyira emelkedetten, hogy amikor a lengûajtÂ kinyÁlt, a vend¢gek is hallhattÀk a sz´rnyü fenyeget¢seket.
ä Maga nekem tegye, amit mondok, Rezsin. Ha maga nekem nem engedelmes,
mehet dolgozni a magyar Àllamhoz.
Estefel¢, amikor megn´vekedett a forgalom, Mandel bÀcsinak a veje segÁtett a felszolgÀlÀsban, egy hajlott hÀtÃ, mogorva f¢rfi, akit Mandel bÀcsi csak Ãgy szokott emlegetni: az a gÂlem. ýsi zsidÂ szitkokat mormolva jÀrkÀlt a konyha ¢s az ¢tkezûhelyis¢g
k´z´tt, s Ãgy tette le a tÀny¢rt a vend¢g el¢, hogy szinte csattant az asztalon. Erûs nyÁrs¢gi tÀjszÂlÀssal besz¢lt, s ha valamelyik tudatlan vend¢g megk¢rdezte, hogy nem alf´ldi-e, megvetû gûggel csak annyit mondott:
ä Szabolcsi!
Mandel bÀcsi vej¢nek komor k¢pe akkor borult el igazÀn, ha valaki ¢tlapot mert
k¢rni tûle. °tlapot ugyanis nem tartottak a kifûzd¢ben, nem volt rÀ sz¡ks¢g, a jobb
vend¢gek kÁv¡lrûl tudtÀk a vÀlaszt¢kot. HÃsleves maceszgombÂccal, leveshÃs paradicsommÀrtÀssal, libamÀjas zsÁros keny¢r, p¢kn¢l s¡t´tt sÂlet f¡st´lt marhaszeggyel ¢s
t´lt´tt libanyakkal, amelyet halzlinak neveztek. A halzlit Mandel n¢ni sürün megsp¢kelte fokhagymÀval. BorbÂl csak egyetlen fajtÀt szolgÀltak fel, azt az Àttetszû, fanyar
rizlinget, melyet a hitk´zs¢g verpel¢ti szûlûj¢ben sz¡reteltek a rabbinÀtus szigorÃ ellenûrz¢se mellett. A sÂlet utÀn ez a bor volt Mandel bÀcsi kifûzd¢j¢nek fû vonzereje.
Megt´rt¢nt egyszer, hogy egy vend¢g a harmadik liter bort rendelte a harmadik adag
sÂlet mell¢. Mandel bÀcsi a feles¢ge riadalmai ellen¢re is kiszolgÀlta a vend¢get, azzal
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az egyszerü indokkal, hogy ha zsidÂ, nem Àrt neki a sÂlet, ha pedig goj, nem Àrt neki
a bor...
A k¢sû d¢lutÀni ÂrÀkban a tÀrsasÀgon kÁv¡l m¢g senki nem tartÂzkodott a kifûzd¢ben, ¢s Mandel bÀcsi sem nagyon strapÀlta magÀt a kiszolgÀlÀssal. HÀromszor benyitott ugyan a lengûajtÂn, de r´gt´n vissza is fordult a konyhÀba, mint aki m¢g nem
jutott el a v¢gsû elhatÀrozÀsig. De amikor elnyütt papucsÀval v¢gre odacsoszogott az
asztalhoz, deresedû szakÀllÀn a lebegû morzsÀk elÀrultÀk, hogy nem bÁrta abbahagyni
a nassolÀst az illatos fazekakbÂl. SzomrÀki GyulÀt szÁv¢lyesen ¡dv´z´lte: àVan szerencs¢m, müv¢sz Ãr. A sÂletra sajnos vÀrni kell.Ê A t´bbieknek Ágy mutatkozott be: à°n
vagyok a Mandel bÀcsi, az¢rt ne tess¢k nagyon megbÀmulni, nem vagyok olyan sz¢p.
De tess¢k mondani, mit ¢r a sz¢ps¢g manapsÀg?Ê Ezt a b´lcsess¢get mindannyian
megtapsoltÀk. JoÂ AladÀr mondott valamit, aminek a vilÀgon semmi veleje nem volt,
ha csak az nem, hogy egyÃttal els¡t´tt k¢t zsidÂ szÂt. Mindk¢t szÂt rosszul hasznÀlta,
de Mandel bÀcsi nem tett rÀ megjegyz¢st. R¢g hozzÀszokott ezekhez a sigÀnokhoz,
m¢g a r¢gi vilÀgban, amikor az Eckhardt k¢pviselû Ãr evett nÀla sÂletot. Mandel bÀcsi
kifûzd¢j¢t valaha elûszeretettel lÀtogattÀk bizonyos fajv¢dû k´r´k, s t´rzsvend¢gnek
szÀmÁtott a rabbiÀtus H¢jjas k¢pviselû Ãr, aki igencsak szeretett ¢vûdni Mandel bÀcsival. A f¡st´lt marhaszegy ¢s a kemenc¢ben barnÀra s¡lt tojÀsok jelentûsen m¢rs¢kelt¢k az elûÁt¢leteit.
Egyszer p¢ldÀul Mandel bÀcsi a zsidÂk hazafisÀga mellett szÂlÂ ¢rvk¢nt azt merte
mondani:
ä Tudja a m¢ltÂsÀgos Ãr, hogy a Kossuth-bankÂkat is zsidÂk nyomtÀk?
Mire H¢jjas k¢pviselû Ãr legyintett, ¢s csak annyit jegyzett meg:
ä Nem is volt rajta brÂhe.
Eckhardt k¢pviselû Ãr a f¢nyk¢p¢t ajÀnd¢kozta a kifûzd¢nek, ma is ott lÀthatÂ a
kredenc tetej¢n egy r¢zmozsÀrnak tÀmasztva. Eckhardt k¢pviselû Ãr dÁszmagyarban
Àll a k¢pen, melynek sarkÀba ezt Árta: àMandel bÀcsinak hÀlÀval a csodÀs halzlik¢rt.
Dr. Eckhardt Tibor.Ê
SzomrÀki Gyula kezdetnek n¢gy ¡veg bort rendelt ugyanannyi ¡veg szikvÁzzel, s
megk¢rdezte Mandel bÀcsit, hogy friss-e a pogÀcsa.
Mandel bÀcsinak erre is volt egy ¡de vÀlasza.
ä Olyan friss, mint ¢n vagyok.
Megegyeztek m¢g harminc pogÀcsÀban, ezeket a pogÀcsÀkat egy SÁp utcai p¢k s¡t´tte libahÀjjal, libatepertûvel.
Amikor Mandel bÀcsi kicsoszogott, a tÀrsasÀg hirtelen elhallgatott, az elmÃlt ÂrÀk
¢lm¢nyei most kezdtek enyhe szomorÃsÀggÀ ¢rlelûdni. A fÀradtsÀg ¢s szomjÃsÀg kÀprÀzatÀban Daniss Lenci ism¢t megjelent k´z´tt¡k, Bocskai-ruhÀja gyür´tt volt, s a zsinÂrok szakadozottak. V¢rtelen eml¢kk¢p¢bûl nem volt k´nnyü visszaid¢zni azt a b´mb´lû hangÃ, z´m´k f¢rfit, aki ruszin faÃsztatÂkkal nasivasit jÀtszott hajnalig az eszenyi
restiben.
Szeg¢ny Daniss Lenci hogy ilyen ¢rdemtelen¡l v¢gezze az ¢let¢t. IgazsÀgtalanul
bÀntak el vele, pedig hÀt befogadhattÀk volna, ahogy mÀsokat is befogadtak, akik nem
is voltak rÀ ¢rdemesek. HiÀba, az ember nem tudja, mit hoz a sorsa, ûk is v¢gezhetik
m¢g Ágy, talÀn m¢g rosszabbul, mint a Daniss Lenci. Sz¢ky Pista elÀrulta, hogy û erre
bizony sokat gondol, s meg is besz¢lte egy szobrÀsszal, hogy m¢g ¢let¢ben kifaragtatja
a kopjafÀjÀt, azt akarja, hogy neki is kopjafa Àlljon a sÁrjÀn, akÀrcsak az apjÀnak, nagyapjÀnak a sepsiszentgy´rgyi temetûben. JoÂ AladÀr, az ´r´k jÂpofa, erre kinyilatkozta,
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hogy a j´vû h¢ten abonÀl a JÂszÁv temetkez¢si egyletben, mert nem akarja Ãgy v¢gezni,
mint az egyszeri dali szÁn¢sz, aki gyalog ment ki a temetûbe, megÀsta a sÁrjÀt, belefek¡dt, magÀra hÀnyta a f´ldet, ¢s alulrÂl kinyomta a keresztet.
Nyuczky ¢s BajmÂczy Iza nem vett r¢szt a f¢rfiak krizant¢millatÃ borongÀsaiban,
fontosabb dolgokkal voltak elfoglalva. Egy¡tt pÀlyÀztak hajdanÀn Szegeden ¢s MohÀcson, jÂl eml¢keztek egymÀs alkalmi lovagjaira, s most piros csokornyakkendûs, panamakalapos urak szellem¢t id¢zt¢k, akikkel tavaszi rÀntott csirk¢t vagy pÀrolt ûzgerincet vacsorÀztak a vid¢ki vend¢glûk vadrÂzsÀval befuttatott lugasaiban. De amikor
Nyuczky meghallotta, hogy mirûl besz¢lnek a f¢rfiak, û is hozzÀszÂlt.
ä °n az ilyesmire sosem gondolok. °n ziher, hogy nem fogok meghalni.
Mielûtt ebben bÀrki k¢telkedett volna, Mandel bÀcsi behozta a tÀlat a friss libatepertûs pogÀcsÀkkal, s m¢g el sem helyezte az asztalon, mÀr mindenki nyÃlt a tÀl fel¢.
AzutÀn a bor k´vetkezett, meg a n¢gy ¡veg szÂdavÁz, amit Mandel bÀcsi lerakott mell¢j¡k a padlÂra. JoÂ AladÀr felkapott egyet, de SzomrÀki Gyula figyelmeztette, nehogy
az asztalra tegye, a szÂdÀs¡veg ismeretlen rituÀlis okokbÂl tr¢flinek szÀmÁt. MohÂn
t´lt´ttek a borbÂl, tagadhatatlanul jÂ bor volt, ¡dÁtûen keser¢des, nem hagyott cukorÁzt az ember szÀjÀban, csak azt a kis keny¢rh¢jzamatot, ami a tisztess¢ges borok sajÀtja.
A n¢gy liter borbÂl kettû azonnal elfogyott. A hangulat emelkedni kezdett, Daniss Lenci visszakullogott a sÁri vilÀgba.
SzomrÀki Gyula Àt´lelte KassÀk JÂska vÀllÀt, s leereszkedû kedvess¢ggel k¢rdezte:
ä HÀt hogy megvagy, JÂzsi?
ä JÂl ä mondta KassÀk JÂska. ä Megb´cs¡lnek.
ä JÀtszol?
ä Sokat is. TÃl sokat is. PrÂzÀt meg mindent.
SzomrÀki Gyula egy kicsit m¢rlegelte magÀban KassÀk JÂska szavait. Sz¢ttÀrta a karjÀt, mint aki nem tehet semmirûl, ¢s azt mondta:
ä Nagyot vÀltozott a vilÀg, JÂzsi.
Nyuczky ¢s BajmÂczy Iza eml¢kei k´zben megrekedtek egy Krausz nevü szegedi
posta-takar¢kp¢nztÀri igazgatÂnÀl, aki mulatsÀgos ember lehetett, sokat kacagtak rajta. BajmÂczy Iza a kacagÀstÂl k´h´gûrohamot kapott, amikor Nyuczky a k´vetkezû
megÀllapÁtÀst tette:
ä Olyan volt a farka, mint egy n¢met rohamsisak.
Szirmai TÂni rosszallÂan csÂvÀlta a fej¢t, ilyet nem lett volna szabad mondani a Nusika elûtt. KabÀtja belsû zseb¢bûl elûhÃzott egy k¢pes levelezûlapot, amely a Parlamentet ÀbrÀzolta, a kupolÀjÀn v´r´s csillaggal, s mÀr meg is volt cÁmezve: Todor Ferenc elvtÀrs ¢s b. csalÀdja, KomlÂ. A k¢pes levelezûlapot Nusika kez¢be nyomta ezekkel a szavakkal:
ä Tudod, mit Ág¢rt¢l anyuskÀdnak? Most menj sz¢pen, ¢s Árasd alÀ a lapot mindenkivel.
Nusika kelletlen¡l Àllt fel, s elûsz´r Nyuczky ¢s BajmÂczy Iza el¢ rakta le a levelezûlapot.
Szirmai TÂni gy´ny´rk´dve n¢zte Nusika esetlen mozdulatait, a kislÀny m¢g pukedlizett is, amikor Nyuczky alÀÁrta a lapot.
Voltak¢ppen a m¢zeshetekn¢l tartottak, k¢t hÂnap se telt el az esk¡vû Âta. Ezt az
eml¢kezetes esem¢nyt Szirmai TÂni a tovÀbbiakban csak Ágy emlegette:
ä Amikor NusikÀt kivettem a kÀderbûl.
ä Mindez rendben volna ä sz´gezte le SzomrÀki Gyula. ä De bÁrod-e m¢g?
Szirmai TÂni azonnal meg¢rtette a k¢rd¢s l¢nyeg¢t, arcÀn ´ntelt mosoly jelent meg.
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ä M¢g adok is neki egy hÃzÀs fÂrt.
Nusika odal¢pett JoÂ AladÀrhoz, aki az asztal alatti fuszizÀsban nem lebecs¡lendû
eredm¢nyeket ¢rt el. Hajduska Gizi ugyanis levetette a cipûj¢t, lÀbfej¢t bedugta JoÂ
AladÀr nadrÀgszÀrÀba, ¢s a sÁpcsontjÀt masszÁrozta. MiutÀn mindketten alÀÁrtÀk a levelezûlapot, JoÂ AladÀr felajÀnlotta NusikÀnak, hogy igyanak pertut. Nusika mÀr a
harmadik pohÀr bort itta, a szeme bepÀrÀsodott, ¢s kezdett kancsalÁtani. A sz¢kekbe
kapaszkodva ¢rte el az asztalfût, ahol SzomrÀki Gyula ¡lt, s egyszer csak elfogta az
¢rzelem.
ä Ti mind olyan ¢desek vagytok ä rebegte, majd kislÀnyos lelkesed¢ssel hosszan ¢s
kitartÂan szÀjon csÂkolta SzomrÀki GyulÀt.
Szirmai TÂni szigorÃan rÀkiÀltott.
ä Azonnal ¡lj vissza a helyedre!
ä Nem ¡l´k ä visÁtott Nusika. ä °n is boh¢m akarok lenni, mint ti.
Sürü felhûk gy¡lekeztek. Szirmai TÂni arcÀn v´r´s foltok jelentek meg.
ä Azonnal le¡lsz, vagy visszak¡ldelek a kÀderbe!
Nusika megszeppent. Panaszosan ny´sz´r´gte:
ä Husi! HÀt ilyen vagy?
V¢g¡l is akkor hatÀrozta el magÀt, hogy elmozdul, amikor SzomrÀki Gyula barÀtsÀgosan megveregette a keze fej¢t.
ä Menj vissza, gyermekem. Egy hü feles¢gnek az Àldott jÂ ura mellett a helye.
Nusika vissza¡lt a sz¢k¢re, h¡velykujjÀt a szÀjÀba vette, ¢s nagyot csuklott.
ä Ez mÀr ziher, hogy boh¢m lesz ä ÀllapÁtotta meg a Nyuczky elismerûen.
A hangulat ¢rezhetûen megromlott, ehhez JoÂ AladÀr is hozzÀjÀrult. Eddig is a szavÀba vÀgott mindenkinek, de most mÀr szÂhoz sem lehetett jutni tûle. Tajt¢kozva cÀfolt meg hitvÀny ¢s rosszindulatÃ ÀllÁtÀsokat, melyek egy¢bk¢nt fel sem mer¡ltek a
d¢lutÀn folyamÀn. Neki aztÀn ne besz¢ljenek, hogy milyen volt r¢gen. Azokban a cudar idûkben! Amikor annyira rosszul ment egy szÁn¢sz sora, hogy k¢thavi gÀzsibÂl akÀr
csalÀdi hÀzat is vehetett magÀnak RÀkospalotÀn. Mi volt az neki, hatszÀz n¢gysz´g´l
gy¡m´lcs´st venni ´t sor mandulÀval?!...
SzomrÀki Gyula elÀmulva, majdhogy meghatottan hallgatta. R¢gÂta ismerte JoÂ
AladÀrt, ¢s nem eml¢kezett rÀ, hogy valaha is csalÀdi hÀzat vett volna RÀkospalotÀn,
vagy hatszÀz n¢gysz´g´l gy¡m´lcs´st ´t sor mandulÀval. De arra az idûre jÂl eml¢kezett, hogy hÀrom ¢vig szerzûd¢s n¢lk¡l tengûd´tt, s ki tudja, mi lett volna a sorsa, ha
nem akad ´ssze egy nÀlÀnÀl tÁz ¢vvel idûsebb, meg´zvegy¡lt artistanûvel. Az artistanû
betanÁtotta arra a mutatvÀnyra, amelyben addig a megboldogult f¢rje volt a partnere.
JoÂ AladÀr egy vÀndorcirkusz porondjÀn tulipÀnos lajbiban, rÀmÀs csizmÀval a lÀbÀn,
tüzrûlpattant partner¢vel egy¡tt, szÁnes rongylabdÀkat hajigÀlt bekeretezett vÀsznakra, melyeken lassacskÀn kialakultak a k¢pek, naplemente a rÂnasÀgon vagy vitorlÀs
hajÂ a hullÀmzÂ Balatonon. A müsorban Ágy szerepeltek: àA k¢t K´vesdi. MatyÂ
rongyfestûk.Ê
SzomrÀki Gyula addig nem szÂlt egy szÂt sem, amÁg JoÂ AladÀr m¢g el¢rhetû tÀvolsÀgban lebegett, ahonn¢t bÀrmikor vissza lehetett hÃzni, mint egy faÀgak k´zt fennakadt luftballont. De amikor a felhûk fel¢ kezdett emelkedni, s azt mes¢lte, hogy Debrecenben a fukar G´m´ritûl ´tszÀz pengû fell¢pti dÁjat kapott, mÀr ¢szre kellett t¢rÁteni.
ä Igaz, ami igaz, AladÀr ä szÂlalt meg SzomrÀki Gyula. ä De az¢rt egyvalami m¢g
te sem lehett¢l azokban a boldog idûkben.
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JoÂ AladÀr sejtette, hogy SzomrÀki Gyula szavainak rejtett ¢le van, s gyanakodva
k¢rdezte.
ä P¢ldÀul micsoda?
SzomrÀki Gyula csendesen tagolva, hatÀsosan hozta:
ä P¢ldÀul szakszervezeti bizalmi.
JoÂ AladÀr felÀllt, erre csak Àllva, fel¡lrûl lehetett vÀlaszolni. A szeme v¢szesen
´sszeszük¡lt, Ãgy n¢zett SzomrÀki GyulÀra, mint egy huszÀr fûhadnagy holmi nyomorult bak¢zer tisztre.
ä Kinyalom a segg¡ket ä mondta dacosan, s alsÂ ajkÀt elûretolva elhallgatott. AztÀn
Ãgy h´rd¡lt fel, hogy elûbb az oldalÀra csapott, egy lÀthatatlan kardmarkolatra. ä De
a portop¢mat nem adom!
Mandel bÀcsi a konyhÀban csak a hangoskodÀst hallotta, s tapasztalatai alapjÀn volt
n¢mi sejtelme, hogy mi lehet az oka a hangoskodÀsnak. KiÀllt hÀt a lengûajtÂ el¢, felemelte a mutatÂujjÀt, ¢s û is igen dacosan szÂlalt meg.
ä °n megmondtam elûre. A sÂletra vÀrni kell.
Mandel bÀcsi megjelen¢se lehüt´tte JoÂ AladÀr indulatait. Minden Àtmenet n¢lk¡l
le¡lt, belemarkolt hÀtulrÂl Hajduska Gizi hajÀba, s Ágy mondta, borÁzü ¢rz¢kis¢ggel:
ä Ezt a szûke asszonyt pedig elveszem feles¢g¡l. ä ElÀzott arcÀn sz¢tter¡lt egy c¢ltalan mosoly. ä Milyen voltam, GizÀm?
ä çt¡tû ä mondta Hajduska Gizi.
A kifûzd¢be Ãj vend¢gek ¢rkeztek. Izgatott fiatalemberek sz¢lesre t´m´tt aktatÀskÀkkal. Kihajtott inget viseltek, s a stoppolt pulÂvereken rengeteg jelv¢ny sorakozott.
N¢melyek lÀbÀn nyersbûr bakancs volt, mint p¢ldÀul a szÃrÂs szemü, bajuszos fiatalember¢n is, aki a hangadÂnak lÀtszott k´z´tt¡k.
ä SÂlet van? ä k¢rdezte a bajuszos fiatalember Mandel bÀcsitÂl. ä Mert ha nincs, hÀt
l´gyen.
Mandel bÀcsi irodalmi ismeretei megrekedtek KÂbor TamÀs ¢s Izrael Zangwill reg¢nyein¢l, fogalma sem volt rÂla, hogy ezeket a szavakat egy bizonyos MÂricz Zsigmond nevü ÁrÂ adta RÂzsa SÀndor szÀjÀba. Igaz, hogy RÂzsa SÀndor betyÀros szükszavÃsÀgÀval nem sÂletot rendelt, hanem patkÂt a lovÀra.
Mandel bÀcsi megint elmondta, hogy a sÂletra vÀrni kell, ¢s felajÀnlotta a libatepertûs pogÀcsÀkat. A bajuszos fiatalember felfortyant. Mandel bÀcsi ne alkudozz¢k vel¡k,
ez nem handlerÀj, ha nincs sÂlet, hozzon hÀrom liter bort.
ä MÀr sÂlet sincs ä szÂlalt meg komoran egy himlûhelyes fiatalember, amint Mandel
bÀcsi visszacsoszogott a konyhÀba. Kivette a pipÀt a szÀjÀbÂl, ¢s kiverte egy hamutartÂba. ä AkÀr a kulÀkoknÀl. Nincs zsÁr. Nincs hÃs. Nincs liszt.
ä Nincs sÂlet ä tette hozzÀ a bajuszos.
A szomsz¢d asztalnÀl SzomrÀki Gyula a k¢rdû tekintetekre halkan vÀlaszolt.
ä írÂk.
Ez m¢ly benyomÀst tett a tÀrsasÀgra, figyeltek egy kicsit, k¡l´n´sen Sz¢ky PistÀt
¢rdekelte, hogy mirûl besz¢lnek az ÁrÂk egymÀs k´z´tt.
ä Mi van az öj HangnÀl? ä k¢rdezte egy hektikÀs k¢pü fiatalember. A szÀja cserepes
volt.
A himlûhelyes keserüen legyintett.
A bajuszos fiatalember tekintete a lengûajtÂ f´l¢ t¢vedt, Mandel bÀcsi hirdetm¢ny¢re, miszerint a kifûzdei tev¢kenys¢gen kÁv¡l taleszek tisztÁtÀsÀt, rojtozÀsÀt is vÀllalja.
Az arca ellÀgyult egy pillanatra, de amikor megszÂlalt, ism¢t k¢rlelhetetlen volt.
ä Ami az öj HangnÀl folyik, az tiszta kispolgÀr ellenforradalom.
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A hektikÀs k¢pü ÀdÀmcsutkÀja sebesen mozgott.
ä °n elk¡lden¢m ûket egy ¢vre SztÀlinvÀrosba.
ä Kubikolni ä mondta a himlûhelyes.
MiutÀn Sz¢ky Pista ÁzelÁtût kapott, hogy mirûl besz¢lnek az ÁrÂk egymÀs k´zt, t´bbre
nem volt kÁvÀncsi.
Daniss Lenci szelleme ism¢t megjelent k´z´tt¡k.
Szeg¢ny Lenci. KijÀrt volna neki a v¢gtisztess¢g a tÀrsadalom r¢sz¢rûl. JÂ volt az az
ember mindenkihez, soha nem maradt adÂs a gÀzsival. Igaz, hogy kik¡szk´dte a szubvenciÂt minden korban, m¢g a Kun B¢lÀtÂl is kapott szubvenciÂt annak idej¢n. ZsidÂkat is bÃjtatott, itt van p¢ldÀul a Seregi Manci, akit Sch´n Margitnak hÁvtak, v¢gig
ott sÃgott a tÀrsulatnÀl. HÀt a Singer JolÀn meg a Singer Ica!?! °s az is igaz, hogy ûk
jÀtsztak a legtovÀbb, amikor a t´bbi tÀrsulat mÀr r¢g letette a lantot. Akkor is jÀtsztak
Kûszegen, amikor abba a finÀl¢ba, hogy àÃjra f¡rd¡nk tejbe-vajbaÊ, mÀr tÀvoli ÀgyÃszÂ szürûd´tt. Ez lett volna az a nagy bün, amit nem bocsÀtottak meg neki? Lehet. De
az is lehet, hogy csak az elnyütt Bocskai-ruhÀbÂl Át¢lt f´l´tte a vilÀg.
Az¢rt a tÀrsasÀg tudott m¢g valamit, de errûl nem szÁvesen besz¢ltek. Pedig hÀt ez
sem volt nagy v¢tek, inkÀbb csak mosolyogni ä vagy sÁrni ä kellett rajta. Az utolsÂ elûadÀsokat jÀtsztÀk mÀr valahol a nyugati hatÀrvid¢ken, amikor Daniss Lenci levelet k¡ld´tt a SzÀlasinak Sopronba. Nem volt ebben a lev¢lben semmif¢le hüs¢gnyilatkozat.
Daniss Lenci '45 tavaszÀn egyszerüen csak szubvenciÂt k¢rt a SzÀlasitÂl a k´vetkezû
¢vadra...
A tÀrsasÀg kezdett elfÀradni. F¢l h¢t fel¢ jÀrt az idû. Hallgattak, szedelûdzk´dtek.
SzomrÀki Gyula kapkodva fizetett, a BÀnk bÀn ment a Nemzetiben, s û alakÁtotta benne
a Peturt. Mindenkinek volt valami terve aznap est¢re, egyed¡l Sz¢ky PistÀ¢k k¢sz¡ltek
a kilencÂrÀs gyorssal vissza Debrecenbe, ahol mÀsnap reggelre az Ãj igazgatÂ tÀrsulati
¡l¢st hÁvott ´ssze. Szirmai TÂni a Nemzeti SzÀllodÀba igyekezett, hogy lefektesse NusikÀt, szeg¢ny kislÀny teljesen elpilledt, s azt motyogta folyton a harminc ¢vvel idûsebb
Szirmai TÂninak: àUgye nem fogsz soha megcsalni, husi?Ê JoÂ AladÀr meghÁvta Hajduska Gizit a JerevÀn bÀrba, amely tÁz Ârakor nyitott, addig majd csak elt´ltik valahogyan az idût abban a garszonierben, amelynek kulcsÀt egy pesti barÀtjÀtÂl k´lcs´n´zte. KassÀk JÂska mÀr nagyon r¢gÂta nem jÀrt Budapesten, azt tervezte a Nyuczkyval, k´r¡ln¢znek a vÀrosban, megn¢zik a RÀkÂczi Ãton a kirakatokat, sz¢pen, ´regesen
s¢tÀlnak egy keveset.
A kifûzde elûtt sokÀig bÃcsÃzkodtak, Nyuczky a sÁrÀssal k¡szk´dve ´lelte meg a r¢gi
koll¢gÀkat: àIsten Àldjon meg benneteket, kedvesk¢im.Ê A meghatottsÀg Àtragadt a
t´bbiekre is. Akik a temetûben egy k´nnyet sem ejtettek, most megrend¡lten Àlltak,
s bÃcsÃztak valamitûl, amit kimondani talÀn nem is tudtak volna. SzomrÀki Gyula v¢gre elfogott egy taxit, ez aztÀn v¢get vetett az ¢rzelmesked¢snek, ment mindenki a maga
ÃtjÀra. KassÀk JÂskÀ¢k egy¡tt indultak el Szirmai TÂnival ¢s NusikÀval a RÀkÂczi Ãt
fel¢, de mÀr a mÀsodik sarkon k¡l´nvÀltak. Szirmai TÂni sietett, ¢s Nyuczky nem bÁrt
l¢p¢st tartani vele.
Igen ´r¡ltek neki, hogy v¢gre egyed¡l maradtak. EgymÀsba karolva rÂttÀk szÂtlanul a vigasztalan erzs¢betvÀrosi utcÀkat, a nyitott kapukon Àt rÀlÀttak az udvarokon
a fatÀkolmÀnyokra, melyeket a zsidÂk a sÀtoros ¡nnep¡k´n lombokkal dÁszÁtenek.
SzomorÃ szagokat leheltek ezek az erzs¢betvÀrosi udvarok, ¢getett rongyok, zomÀncukvesztett lÀbosok ¢s avas ¢telek gûz¢t. MÀr az AkÀcfa utca v¢g¢n jÀrtak, amikor KassÀk JÂska megszÂlalt.
ä Ez jÂl siker¡lt. Sz¢p d¢lutÀn volt.
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ä Sz¢p ä mondta a Nyuczky. ä JÂ koll¢ga ez a SzomrÀki Gyuszi.
ä Besz¢lgetett velem ä mondta KassÀk JÂska. ä Kedves volt hozzÀm.
MegÀlltak egy hirdetm¢nyekkel teleaggatott kerÁt¢s elûtt. KassÀk JÂska a Nemzeti
SzÁnhÀz plakÀtjÀt kereste.
ä Itt van ä mondta, s rÀmutatott a BÀnk bÀn szereposztÀsÀra. ä Petur bÀn SzomrÀki
Gyula.
A Nyuczky is elolvasta.
ä Petur bÀn SzomrÀki Gyula.
ä AladÀr nagyon szemtelen volt vele ä mondta KassÀk JÂska.
ä Meg is kapta a magÀ¢t ä mondta a Nyuczky.
S´t¢tedni kezdett, s mintha a sz¡rk¡let a levegût is lehüt´tte volna, fÀztak egy kicsit.
Amint ki¢rtek a RÀkÂczi Ãtra, felgyÃltak a vÀrosi f¢nyek, egy hÀz tetej¢n piros neonbetük lÀngoltak: Szabad N¢p. Szemben pedig k¢k neonbÂl kibontakozott a Daru cigaretta reklÀmja. Ezen a hüv´s, tiszta tavaszi est¢n a RÀkÂczi Ãt nagyvilÀgian csillogott,
szinte minden tizedik hÀzra szereltek mÀr neont, ha mÀst nem, egy v´r´s csillagot,
vagy annyit csak, hogy: Tefu. Meg¢l¢nk¡lt a forgalom, villamosok z´r´gtek, bogÀrhÀtÃ PobedÀk suhantak el mellett¡k. Az ¡zletek is ki voltak vilÀgÁtva. Az egykori Guttmann çruhÀz kirakatÀban az egyik mosolygÂs k¢pü bÀbun bokÀig ¢rû bûrkabÀt fesz¡lt, f¢rfias, sz¢les ´vvel.
ä Ez aztÀn egy ¢letre szÂl ä mondta a Nyuczky.
De KassÀk JÂskÀt a bûrkabÀt nem nagyon ¢rdekelte, inkÀbb a lÂdenkabÀtokat tanulmÀnyozta, mÀr a t¢len szeretett volna venni magÀnak egy lÂdenkabÀtot.
ä Nem is drÀga ä mondta arra a jÂl szabott kabÀtra, amelyen egy c¢dula lÂgott:
TrencskÂ fazon. HatszÀz forintba ker¡lt. KassÀk JÂska megbÀmult m¢g a kirakatban
egy barna kordbÀrsony zakÂt is, amelyet Ãgy hirdettek: 1951 divatja. A zakÂ nem tetszett neki.
ä Ilyet r¢gen csak a svÀbok viseltek ä ÀllapÁtotta meg.
Minden ¡zlet elûtt megÀlltak, m¢g a trafikok kirakatai elûtt is, sok aprÂ, hasznos
holmit lehetett lÀtni a polcokon, alumÁniumszeg¢lyü ¡veg hamutartÂkat p¢ldÀul, az
¡veglapok alatt szÁnes k¢pek voltak lÀthatÂk: a Kreml tornya, a Lomonoszov Egyetem
vagy a hÂval borÁtott ArarÀt. Az elegÀns vonalÃ Gamma ´ngyÃjtÂkhoz kis ¡vegfiolÀk
szolgÀltak, mindegyik egy t´ltet benzint tartalmazott. Igen praktikusnak lÀtszott m¢g
az egyszerü borotvafenû k¢sz¡l¢k is, a peng¢t bele kellett csak tenni egy kis tokba, s
egy zsinÂron fel-alÀ huzigÀlni.
ä Ilyet legk´zelebb veszek magamnak ä mondta KassÀk JÂska, de a Nyuczky ezt
mÀr nem is hallotta, annyira elfÀradt, le akart v¢gre pihenni a szÀllodÀban. KassÀk
JÂska kelletlen¡l fordult vissza a NyÀr utca fel¢, a Continental, ahol szobÀt vettek ki,
mÀr csak k¢t sarokra volt, a NyÀr utca ¢s DohÀny utca sarkÀn.
K¡lsûleg nem volt sz¢p szÀlloda, valamikor kereskedelmi utazÂk szÀlltak meg benne, akik aztÀn reggelenk¢nt a szÀlloda mellett, a HungÀriÀnak nevezett gûzf¡rdûben
ÀztattÀk ki magukbÂl a gazdasÀgi vÀlsÀgok nyomasztÂ gondjait, s a meleg vÁzben a Pester Lloyd tûzsderovatÀt olvastÀk. A szÀlloda halljÀt nemr¢giben korszerüsÁtett¢k, piros
kÂkuszszûnyeg borÁtotta a padlÂt, ¢s kovÀcsoltvas falikarok vilÀgÁtottak meg egy nagym¢retü k¢pet, melyen elszÀnt arcÃ martinÀszok tÀplÀltÀk a kemenc¢t. A l¢pcsû k¢t
oldalÀn z´ld falÀdÀkban datolyapÀlmÀk magasodtak, a lift mük´d´tt, t´bbet nem is
lehetett kÁvÀnni egy szÀllodÀtÂl.
A fiatal portÀs barÀtsÀgosan nyÃjtotta Àt a kulcsot KassÀk JÂskÀnak, a NyuczkytÂl
m¢g meg is k¢rdezte:
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ä Megvolt a s¢ta, KassÀk n¢ni?
A Nyuczkyt m¢g soha ¢let¢ben nem szÂlÁtottÀk KassÀk n¢ninek, de a portÀs ezt nem
tudhatta, a nyilvÀntartÂ k´nyvben Ágy szerepeltek: KassÀk JÂzsef ¢s KassÀk JÂzsefn¢.
A portÀs hangjÀbÂl az is kisejlett, hogy Pestre ruccanÂ vid¢kieknek tartja ûket, ¢s a
Nyuczky megtagadta volna ´nmagÀt, ha elmulasztja a kÁnÀlkozÂ lehetûs¢get.
ä Megvolt, kedvesk¢m ä bÂlogatott Àrtatlan buzgalommal ä, nagyon sok sz¢pet lÀttunk. M¢g mÃzeumban is voltunk.
ä Melyikben, kisztihand? ä ¢rdeklûd´tt a portÀs.
ä HÀt a Ligetben ä mondta a Nyuczky, mert eml¢kezett rÀ, hogy arrafel¢ vannak
a mÃzeumok.
ä Biztosan a Sz¢pmüv¢szetiben ä mondta a portÀs.
ä El tetszett talÀlni ä lelkendezett a Nyuczky. ä Ott is eb¢dezt¡nk a Ligetben. HÀt
az eb¢d nem volt valami hÁres.
ä Azt elhiszem, KassÀk n¢ni. Az¢rt a hazai koszt mÀs, mint a vend¢glûi. ä A portÀson
lÀtszott, hogy nagyon el¢gedett magÀval. B¡szke volt az intelligenciÀjÀra, hogy csak
rÀn¢z egy vend¢gre, mÀris tudja, kif¢le-mif¢le, ¢s azt is tudja, milyen hangot kell meg¡tni vele. RÀmosolygott KassÀk JÂskÀra, aki szÂtlanul hallgatta a Nyuczkyt. ä JÂ pihen¢st kÁvÀnok, KassÀk bÀcsi. Azt hiszem, ez rÀ is f¢r a KassÀk bÀcsira.
ä RÀ bizony az ´regemre ä helyeselt a Nyuczky, ¢s belekarolt KassÀk JÂskÀba. ä Na
gyere, te ´reg csont.
KassÀk JÂska zÀrkÂzott fûhajtÀssal k´sz´nt el.
ä Maga nagyon kedves fiatalember ä mondta. ä Ez igazÀn ritka manapsÀg.
EgymÀsba karolva ballagtak a lift fel¢, KassÀk JÂska a liftajtÂbÂl joviÀlisan integetett
a portÀsnak.
TanÀrember ä ÀllapÁtotta meg a portÀs, akit tavaly szÀrmazÀsi okokbÂl nem vettek
fel az egyetemre. ä R¢gi vÀgÀsÃ vid¢ki tanÀrember. ä S tovÀbb prÂbÀlgatta az intelligenciÀjÀt. ä Kertes csalÀdi hÀzban laknak, biztosan szentk¢p is lÂg a falon. Hajnalban
a n¢ni visszavÀgja a rÂzsÀkat, ¢s a spÀjz tele van befûttel. Finom emberek.
A liftben KassÀk JÂska elismerûen megveregette a Nyuczky lapockÀjÀt.
ä Micsoda egy ribanc vagy!
ä NanÀ ä mondta a Nyuczky, ¢s kac¢ran f¢lrehÃzta a fej¢n a kis tompszerü kalapot.
Majd ÀbrÀndosan megjegyezte: ä Nem tehetek rÂla, hogy tetszettem neki.
çm amint be¢rtek a szobÀjukba, a Nyuczky ruhÀstul hanyatt fek¡dt az Àgyon, s
roppant ny´g¢s szakadt ki belûle.
ä Jaj, istenem, JÂzsi, jaj, ¢des istenem.
A szobÀban megÀporodott a rÂzsavÁzillatÃ permet, mint a mell¢kutcai mozik n¢zûter¢n. Ki kellett nyitni az ablakot. KassÀk JÂska a pÀrkÀnyra k´ny´k´lt, ¢s lebÀmult
az Ãttestre, az ablak a DohÀny utcÀra nyÁlott. A szÀlloda eszpresszÂjÀbÂl f¢ny szürûd´tt
a jÀrdÀra, s kihallatszott a zongora. A zongorista azt jÀtszotta: àEngem a rumba d´nt´get
romba...Ê KassÀk JÂska szeretett volna m¢g egy kicsit lemenni, el¡ld´g¢lni az eszpresszÂban, de mÀr û is kezdte ¢rezni a fÀradtsÀgot. HiÀba, hatvann¢gy ¢v az m¢giscsak
hatvann¢gy ¢v. Elfordult az ablaktÂl, ¢s le¡lt az Àgy v¢g¢be a Nyuczky lÀba mell¢, ujjaival v¢gigsimogatta az Àtnyirkosodott selyemharisnyÀt, a leszaladt szemek siralmas
csÁkjait. A Nyuczky nyitott szÀjjal fek¡dt az Àgyon, szem¢t lehunyta, ¢s egyfolytÀban
ny´gd¢cselt.
ä Jaj, ¢des istenem, JÂzsi, ¢des JÂzsikÀm, minek kellett nekem az a kÂser bor, JÂzsi,
jaj, a lÀbam, ¢des istenem, masszÁrozd meg egy kicsit, JÂzsi.
KassÀk JÂska lehÃzta a harisnyÀt a Nyuczky lÀbÀrÂl, megnyomogatta a bokÀjÀt, az-
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utÀn f´ljebb a g´rcs´s izmokat, s mÀr egyÀltalÀn nem is akarÂdzott lemennie az eszpresszÂba. Sz¢p, tiszta szobÀjuk volt, ¢s KassÀk JÂska el¢gedetten ÀllapÁtotta meg magÀban, hogy nagyon jÂ dolog egy sz¢p, tiszta szÀllodÀban lakni. Az ¢jjeliszekr¢nyeken
a selyemernyûs lÀmpÀk sÀrga f¢ny¢ben kristÀly hamutartÂk csillogtak, s az Àgyak elûtt,
a mutatÂs csûvÀzas ¡lûgarnitÃra asztalÀra kerÀmiavÀzÀt helyeztek hÀrom szÀl tulipÀnnal. JÂlesett nyomogatni a Nyuczky lÀbÀt ebben a sz¢p, tiszta szobÀban, a jÂ szagÃ,
friss Àgynemün, a bûre m¢g mindig sima volt, sima ¢s meleg. A Nyuczky ¢lvezte a
nyomogatÀst, ny´gd¢csel¢sei sok kis aprÂ horkanÀssÀ oldÂdtak. KassÀk JÂska keze
egyszerre csak a szoknya alÀ csÃszott, a Nyuczky meglazult, hurkÀs combjaira ¢s m¢g
onn¢t is tovÀbb. A Nyuczky hirtelen fel¡lt az Àgyon, s Ãgy bÀmult KassÀk JÂskÀra, mint
aki nem hisz a szem¢nek.
ä Maga ûr¡lt ä lihegte. ä Maga szatÁr!
KassÀk JÂska belefÃrta homlokÀt a Nyuczky combjai k´z¢, ¢s a szoknya alatt ripizett.
ä Most nem menek¡l, nagysÀgos asszonyom!
A Nyuczky mÀr nevetett, ism¢t a r¢gi volt, az ¢des, jÂ, k´z´ns¢ges Nyuczky. Belemarkolt KassÀk JÂska hajÀba, ¢s a tarkÂja f´l´tt megrÀntott egy gy¢r, ûsz tincset.
ä Maga ûr¡lt ä hajtogatta. ä Maga vad csûd´r. Maga toszÂkirÀly!
KassÀk JÂska tovÀbbra is a szoknya alatt matatott, Ãgy tett, mintha le akarnÀ rÀntani
a Nyuczky rÂzsaszÁn flanelbugyijÀt.
ä Le a mÁderrel, nagysÀgos asszonyom!
A Nyuczky k¢t k¢zzel v¢dekezett.
ä Mondja, mit tesz velem? Ha a f¢rjem ezt megtudja!... ä S a vÀllÀnÀl megragadva
tolta el magÀtÂl KassÀk JÂskÀt, aki fel-felh´rd¡lve Àllt ellen, Ãjra meg Ãjra tÀmadott,
amÁg az utolsÂ h´rd¡l¢s fÀjdalmas zihÀlÀssÀ nehezedett.
KassÀk JÂska alaposan elfÀradt. Kapkodva szedte a levegût, arcÀval a Nyuczky
combjÀhoz simult. Nyuczky is lihegett, azutÀn egy t¢tova mozdulattal eloltotta a selyemernyûs lÀmpÀt. Mozdulatlanul pihentek a s´t¢tben, az eszpresszÂbÂl kiszürûdû
zen¢t hallgattÀk. A zongorista egy divatos szÀmot jÀtszott, ¢s rekedt hangon ¢nekelt
hozzÀ: àMessze tÃl a K¢k hegyen van az ¢n hazÀm...Ê A RÀkÂczi Ãt forgalmÀnak moraja
felerûs´d´tt, b¢k¢s moraj volt, barÀtsÀgos ¢s ÀlmosÁtÂ. KassÀk JÂska Ãgy szÂlalt meg,
mint aki mÀr az Àlom hatÀrÀn lebeg.
ä Az¢rt itt lehet ¢lni.
A Nyuczky nem vÀlaszolt. Kis idû mÃltÀn KassÀk JÂskÀnak ä talÀn bÂbiskolt is egy
keveset ä esz¢be jutott, hogy a Nyuczky nem vÀlaszolt. Fel¡lt az Àgyon, ¢s rÀmeredt a
Nyuczky vonaglÂ arcÀra. Elûsz´r azt hitte, hogy a s´t¢ts¢g kÀprÀztatja, k´zelebb hajolt
egy kicsit, s torkot szorÁtÂan tudatosult benne, hogy a Nyuczky sÁr. K´nnyei v¢gigcsurogtak az arcÀn, lefolytak a tokÀjÀra, s benedvesÁtett¢k a fekete csipk¢s blÃzt, melyet
Rendessi IlkÀtÂl kapott k´lcs´n. A semmibûl j´tt ez a sÁrÀs, annyira megh´kkentûen
¢s vÀratlanul, hogy KassÀk JÂska eg¢szen megb¢nult tûle, mÀr ût is a sÁrÀs ker¡lgette.
Nyuczky kinyÃjtotta a kez¢t KassÀk JÂska fel¢, ¢s a sÁrÀstÂl fulladozva ny´sz´rg´tt.
ä Fogd meg a kezem, JÂzsi... Jaj, ¢des JÂzsi... Ugye, mÀr nek¡nk jÂ lesz mindig,
JÂzsi? Ugye mÀr nem ker¡l¡nk t´bb¢ az utcÀra? Ugye, JÂzsi?... Ugye ez a komm¡n
nem fog soha megbukni, ugye, JÂzsi?...
KassÀk JÂska megfogta a Nyuczky kez¢t, ¢s belûle is kit´rt a sÁrÀs. Finom, jÂ kis sÁrÀs
volt, mindenn¢l t´bbet ¢rt, szinte betetûzte ezt a zavartalanul sz¢p napot.
(Kardos G. Gy´rgy JUTALOMJçT°K cÁmü reg¢nye az Ab Ovo KiadÂnÀl jelenik meg.)
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CSAK N°ZNI
...mondta...
N. N. ç.

csak n¢zni n¢zni n¢zni a szemed
a szempillÀid sürü fenyves¢t
m´g´tte a fÀtyolos tompa k¢k
ûszi eget n¢zni Áriszedet
a keskeny orr vilÀgos vonalÀt
a moccanatlan gy´ng¢drajzÃ szÀjat
csak n¢zni n¢zni n¢zni hogyan Àrad
a szürt pirosas f¢ny kezeden Àt
tenyered rajzÀt n¢zni ujjaimmal
ajkammal arcod ¢szrevehetetlen
rÀncait n¢zni f¢ldelÁriumban
csak n¢zni t¢rbe idûbe veszetten
vakon ¢rz¢ketlen ¢s lÀthatatlan
n¢zni ki¢gett lelki szemeimmel

HATKOR íGY ýSSZEL
hatkor Ágy ûsszel m¢g s´t¢t van
¢s fejfÀjÀs ¢s ¢letundor
csukott szemmel felfoghatatlan
arcod utÀn tapogatÂzom
de csak a f¡rdûszobacsap
teÀskanna akad kezembe
ez a v¢gtelen sivatag
hÂnapok ¢vek lassÃ rendje
tereptÀrgy n¢lk¡li idû
az utcÀk sz¡rkes¢ge piszka
egyszer lenn¢k fûszereplû
az ¢letemben nem statiszta
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egyszer talÀln¢k valamit
ami ¢nrÀm csak rÀm vilÀgÁt
az ¢jszakÀk az Àrnyaik
a sz¡rkes¢g is mÀr ajÀnd¢k

MONDATTAN
elhallgatunk itt nincs mÀr k¢p se szÂ
se ¢rtelem semmi mÀs param¢ter
a macskÀknak n¢gy lÀbuk van s a t´bbi
informÀciÂ is hasonlÂ
dimenziÂkat nyitogat elûtt¡nk
elhallgatunk mert nincs mit ¢s mirûl
¢s lassacskÀn Ãgy tünik hogy mivel sincs
alany sehol s az ÀllÁtmÀny se ¢ppen
falrengetû a t´bbi mondatr¢szrûl
(fakultatÁv vonzatok ¢s a t´bbi)
mondhatni besz¢lni se ¢rdemes
csak a szervetlen mondatr¢szletek
indulatszÂk k´tûszÂk mÂdosÁtÂszÂ ¢rt¢kü szerkezetek s talÀn
valami megszÂlÁtÀs Istenem
elhallgatunk hiÀnyos tagolatlan
¢s nehezen meghatÀrozhatÂ
a modalitÀsa is felkiÀltÂ
vagy ÂhajtÂ esetleg kijelentû
s ki tudja hogy bizonyossÀg vagy ¢ppen
bizonytalansÀg nos elhallgatunk
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NAPK¹NYV (VI)
Valaki
1
S ahogy kil¢ptem a kÂrhÀzbÂl, ahol kora reggel dolgom akadt, minthogy mÀr hetek
Âta mindenem beteg volt, ami a szÀjamban talÀlhatÂ, ¢s a legnagyobb megd´bben¢semre m¢gis kis¡t´tt a nap ä hajnali f¢l nyolckor, ebben a novemberben! ä, nos hÀt,
Ãgy d´nt´ttem, megfogadom feles¢gem tanÀcsÀt, ¢s egy kicsit s¢tÀlni fogok. Tudniillik
nem szoktam. MÀsodik s¢tÀm volt ez ebben a szem¢t ¢vben! GyanÃtlanul, rosszkedvüen baktattam lefel¢ a JÀnos-kÂrhÀz fel¢ meredeken lejtû KÃtv´lgyi Ãton; prÂbÀltam
volna megfeledkezni a tudatom perem¢n zizegû, rissz-rossz gondolatokrÂl, melyek
kiv¢tel n¢lk¡l azzal foglalkoztak, hogy hÀt mi a baszt keresek ¢n a Kiv¢telezettek KÂrhÀzÀban, ebben a volt PÀrtkÂrhÀzban, m¢g elûbb a Horthy kÂrhÀzÀban, mif¢le tompa
z¡ll¢s letagadhatatlan jele ez nÀlam, amiÂta jÂ nevü szerzû lettem a VÁgszÁnhÀzban,
mea culpa, mea maxima culpa... ä ä àMivel itt nem kell sorba Àllni! Kevesen vannak.
Kevesen vannak, akiknek van pofÀjuk idej´nni gyÂgyÁttatni magukat! Pedig manapsÀg mÀr, ÀllÁtÂlag, j´hetne bÀrki... M¢gis, fûk¢nt csak az Ãj kormÀnypÀrti muftik meg
a r¢gi kormÀnypÀrti muftik j´nnek, tovÀbbÀ ¢n ¢s n¢pszerü barÀtaim, az ilyen Ãgynevezett müv¢szek jÀrkÀlnak ide, de, mondhatni, meglepûen sz¢p szÀmban! Csak minek¡nk van ehhez pofÀnk, Ãgy lÀtszik! De ezen ¢n most egyÀltalÀn nem akarok gondolkodni!, gondoltam, legalÀbb ezen az egyen hadd ne kelljen megÃjra k¢ts¢gbeesnem, hÀt nekem nincs p¢nzem, se vÀllalkozÀsom, se j´vûm e hazÀban, nincsenek k¡l´nleges kapcsolataim, m¢g k´rzeti orvosom sincs tulajdonk¢ppen, csak ´r¡lhetek,
hogy az ÃjjÀsz¡letett PÀrtkÂrhÀzban, tÀn valaminû f¢lre¢rt¢s folytÀn, m¢gis beecsetelik
a piszok fÀjdalmas aftÀm, amitûl egy¢bk¢nt besz¢lni se tudok mÀr hetek Âta kÁn n¢lk¡l
ä van igazsÀg! ä, szÂval igazÀn f´ldh´z verhetn¢m a fenekem a megtiszteltet¢stûl, ami¢rt ezek itt m¢g hajlandÂk kezelni a begyulladt f¡lemet, ¢s soron kÁv¡l leÀpoljÀk a
gennyedt torkomat is, kÀr, hogy ´t beteg fogamhoz ûk nem nyÃlhatnak. Az mÀs ¡gy.
Akkor menthetetlen!Ê ä ä S ahogy Ágy gurulok a lejtûn lefel¢, megduzzadtan egytûl s
mÀstÂl, f¡lembûl c¢rnakandikÀlva, elkÀrhozottan, szer¢nyen ¢s bÀnatosan, vÀratlanul
az a bolondul mer¢sz ´tletem tÀmad, hogy ÀtvÀgok a tÃloldalra, a domboldalra, ahol
a fÀk nûnek!
KirÀnduljunk!
MÀr ahogy a kirÀndulÀst k¢pzelem ¢n, àszem¡veges zsidÂÊ, hogy ne az aszfalton
jÀrjak hÀrom kerek percig, hanem igazi, fekete f´ld´n. De nem is kirÀndulni Âhajtottam elsûsorban, jut eszembe, az mÀr csak a mÀsodik gondolatom volt! Szerettem volna
ler´vidÁteni a s¢tÀmat mind´ssze, elker¡lendû a JÀnos-kÂrhÀz elûtti forgalmas, hÀrmas Ãtkeresztezûd¢st, ha mÀr ¢pp e domboldalnak se nevezhetû t´lt¢s tÃlsÂ oldalÀn
rohan k¡lteleknek a Hüv´sv´lgyi Ãt, feljebb HidegkÃti Ãt, hajdan V´r´s Hadsereg
Ãtja... S arrafel¢ volt dolgom ezutÀn.
HÀt Àtmentem az Ãttesten nagy hetyk¢n, begÀzoltam a nyÁratlan f¡vesbe, egy pil-
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lanatra talÀn jobb kedvüen. Gyerekkori sz´k¢sek k´dl´ttek fel, mindenf¢le magÀnyos
gell¢rthegyi tÃrÀk, k´nnyelmü nadrÀgf¢ken, iskolÀbÂl sz´kve; pÀrÀs dunai d¢lelûtt´k.
A szabadsÀg. çm a harmadik l¢p¢sn¢l mÀr tudtam, hogy na, ez t¢ved¢s! itt most nem
kellett volna ÀtvÀgnom, ezt igazÀn megspÂrolhattam volna magamnak! A cipûm
nyomban f¢lig mer¡lt az avaros sÀrban, a csÃszÂs lejtûn, amely sokkal meredekebb
volt, mint amilyennek a Kiv¢telezettek UtcÀja tÃlsÂ oldali jÀrdÀjÀrÂl hittem; sz¢lcsupÀlta, alacsony bokrok Àgai fonÂdtak a bokÀm k´r¢, arcomba csaptak vizes, megviselt
lombok; az el´reg¡lt, aszott levelek mintha bel¢m akartak volna kapaszkodni... Ilyenkor ugye mindjÀrt zihÀlok, zihÀlva t´r´k utat magamnak, dÃlva-fÃlva, Àllatiasan lihegve, csapdÀba esett szem¡veges Àllat!... s persze mindjÀrt menek¡lni szeretn¢k, na
nem mintha vesz¢lyes volna a helyzet, de az¢rt odafent csak jobb lenne, hÀt minek
indultam itt le, Ãgy kell nekem, ha ilyen t¡zeskedve nekivÀgtam, most akkor csak guruljak-guruljak, tess¢k, visszafel¢ mÀszni sokkal nehezebb lenne: messzi a f´nt. A lent
meg meredek! °s csÃszik, nagyon csÃszik! KiszÀmÁthatatlan... De k´zel a c¢l, ugye
semmi baj, mÀr lÀtom az utat is, unalmas hideg-k¢k f¢nyek k´zt ez a betonsz¡rke vacaksÀg, iz¢, àa lÀrmÀs k¡lvÀrosi sugÀrÃt megvÀltÂ jÂzansÀga ebben a lanyha kora t¢li
idûbenÊ; ha botladozva is, de kezdek megnyugodni; villÀmsebesen elfelejtem, hogy
milyen alaktalan pÀnikba sz¢d¡ltem az elûbb, semmi¢rt, Â, a szituÀciÂ¢rz¢keny drÀmaÁrÂ! ä lefel¢, lefel¢! ä hamarost mÀr az 56-os villamos mellett futÂ beton vizesÀrkot
is kiveszem a nyirkos liget aljÀn, a sz¢lein Àlmos napf¢nytûl pÀrÀllÂ gyomokkal, àmilyen elviselhetû idû alakult ki, t¢nyleg!Ê, gondolom, à...k´vetkezû jelenet¡nk derüs
reggeli s¢ta a nedves ûszben! Most sz¢pen elgyalogolok Budagy´ngy¢ig, gyûztesen
f¡ty´r¢szek, esetleg megeszek egy zs´ml¢t, cs´ndben kihÃzom kilencig, k´sz´n´m,
jÂl vagyok, csak nehogy beÀllÁtsak kilenc elûtt...Ê
Amikor sikolyokat hallok.
Lehets¢ges?
Igen. Valaki, nem messze, nagyon sÁr. ñb¢gat.
Nem jÂl mondom: l¢nye legm¢ly¢rûl, mÀr a gy´kerek k´z¡l ordÁt!
Repedten, teljesen elk¢sve! K¢sûn.
Rekedten, k¡ltelkin! Mint akit ´sszevertek.
Hü, ez nagy bajban van!
Megtorpanok. Olyan ez a hang, hogy levegû utÀn kell kapkodnom... Az ÀrokbÂl
j´n vagy az Àrok felûl! Vagy ki tudja, honnan. Olyan egyhangÃan kajabÀl, mint az
eszelûs´k! Igen, a h¡ly¢k szoktak Ágy ¡v´lteni a maguk butuska belsû zen¢je szerint,
tagolatlanul ¢s egyhangÃan... Ez kibÁrhatatlan, elviselhetetlen! çm hiÀba fordulok
meg, hogy visszarontsak a Kiv¢telezettek KÂrhÀzÀnak Nyugalmas UtcÀjÀba ä f´l, usgyi, ker¡l, amibe ker¡l ä, m¢gse tudok elrohanni. M¢g nem.
Kicsit m¢g nem! VÀrjunk.
Az istenit. Minek j´ttem ide? Magam kerestem magamnak a bajt. Ez meg csak hogy
bûg itt! ForgolÂdom, meresztem a szemem vadul k´rbe-k´rbe, nem lÀtok semmit.
Senkit. Szerencs¢re! Az avar csendes, jeges, mozdulatlan. Alatta fekszik valahol. Egy
sebes¡lt Àllat. Vagy r¢szeg. MÀr nem tud felÀllni se, csupÀn meghallotta, hogy j´v´k...
A szeme kifordulva, nincs magÀnÀl, agonizÀl, megn¢zem, akkor ki kell hÁvni a rendûrs¢get, jelenet, mentûk, jegyzûk´nyv, hevert az Àrokban, ´sszet´rve ä mocsortosk¢pü
f¢regl¢ny! GuberÀns. Alkoholista. Belel´kt¢k. KifosztottÀk a vinnyogÂ, ÀllÀstalan
munkan¢lk¡lit! SzÁntelen ¢let, ¢letutÀnzat, mi k´z´m hozzÀ, a mocsok. Debil csavargÂ
pechnapja ä meg az arra jÀrÂ ÁrÂ! De Ãgyis v¢ge, hÀt hallom, ez tr¢, akinek ilyen a
hangja, arra mÀr szÀmolhatnak... Vagy egy Àllat. Mi¢rt ¢n? A kurva istenit.
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°s nem gondolkodom tovÀbb: futva cserbenhagyom.
Nem tudom, mi¢rt. Ilyesmit az ember nem tud, hanem csak megteszi. K´zben sziszegek, jajgatok, sût hevesen zokogni kezdek, ami az¢rt meglep, nekirohanok ´sszenûtt gallyaknak, elesem, felÀllok, a ruhÀm csupa sÀr... Darabig t¢vetegen tÀntorgok a
s¡ppedûs avaron egy helyben, h¡ly¢n, az ´kl´met rÀzva, minek, hova, a semmibe, ¢s
nyütt f¢rfizokogÀsom szokatlan z´reje csak tovÀbb fokozza a riadalmam, bÀr az ´n¢lvezetet is, term¢szetesen, az ilyen belsû cseleket sose lehet leleplezni el¢gg¢ s idejekorÀn, Àm a helyzet Ãgy Àll, hogy nem vagyok magamnÀl! Hirtelen¢ben m¢gis meglÂdulok, s a r¢m¡lettûl szinte nyerÁtve, hÂttfeh¢ren menek¡l´k dombnak felfel¢,
visszafel¢, mocsÀrfoltos nadrÀgban, cuppogÂ cipûben... A szÀjam bugybor¢kol, valamit kiabÀlok, t´bbsz´r fel¡v´lt´k ä de m¢giscsak otthagyom azt a valamit!
Valakit.
Otthagytam.
ögy d´nt´ttem, hogy nem mentem meg.
MÀr akkor, helyben sz¢gyelltem ezt, àetikailag sincs rendben, viszont etika az
nincsÊ, futott rajtam Àt egy pillanatra, sok egy¢bbel egy¡tt, a t´bbire nem eml¢kszem,
¢s mÀr Ãjra a Rothad¢k Kiv¢telezettek UtcÀjÀban, a JÀnos-kÂrhÀz fel¢ lejtû jÀrdÀn ¡getek lefel¢, m¢g mindig kopognak a fogaim... Reszkettem! Valamiket keseregve ny¡szÁtettem, handabandÀztam egy sort m¢g ott is, felindulva, de mondom, ezeket mÀr
nem jegyezhettem meg, mivel tÃlker¡ltem az izgalomnak azon a fokÀn, amelyen m¢g
megfigyelni, illetve ¢lvezni tudom a szenved¢seimet. Annyit azonban m¢gis ¢rz¢keltem, hogy valamik¢ppen megvÀltozott a vilÀg. Bennem? K´r¡l´ttem? HÀt felfogtam,
mit tettem, ez k¢ts¢gtelen. Azt az¢rt felfogtam, hogy elmentem, mÀsra hagytam ezt a
piti ¡gyet, mint akinek nincs mÀs vÀlasztÀsa...
Most mit, Àlljak oda a rendûr´kkel? Majd csak j´n valaki.
Ha pedig nem ember: hÀt k¢rem, nekem mÀr vannak odahaza Àllataim, k¢t jÂ barÀtunk a k¢t macskÀnk, ¢s ¢n nem hozok rÀjuk senkit, akit rajtuk kÁv¡l m¢g szeretnem
kell, szeretnem kell majd t´bbek k´z´tt az¢rt is, mivel jellemnagysÀgomat fogja hirdetni puszta megl¢t¢vel ä de meg egyÀltalÀn, ez nagy szem¢ts¢g volna MancikÀval ¢s
Rezeda KÀzm¢rral szemben; ûk ma mÀr sz¢pen berendezkedtek nÀlunk; nem teszem
meg. Azt hitt¢k, ´v¢k a lakÀs teljes eg¢sz¢ben ä s, lÀm, nem az ´v¢k! Nem teszem meg,
nem hozok a nyakukra rivÀlist.
Ilyen a vilÀg?
Ilyen!
így szaladunk el ¢rz¢sbeli k´teless¢g¡nktûl?
így!
S pont akkor j´tt szembe k¢t nû, csicsergûsen tÀrsalogva, tÃl sz¢les csÁpûkkel, ringva!
A XII. ker. Bûr- ¢s Nemibeteg Int¢zet elûtt j´ttek szembe, ahol a napilapok effektÁve
m¢rgezû nyomdafest¢keitûl allergiÀs kezemre szoktam volt mindenf¢le, t´bbnyire hatÀstalan kenûcs´ket felÁratni; k¢t ilyen merev t¢likabÀtos, nyilvÀn sÃlyos hÀzassÀgi felt¢telekbe t´rt hÀztartÀsi szuka j´tt itten nagy csevegve fel¢m, ¢neklû hanghordozÀssal,
Àlboldogan, egyendivatÃ bûrcsizmÀikban t¡zesen kopogva; hirtelen haragjukban ilyenekre szoktÀk mondani pornÂfogyasztÂ ÁrÂk, hogy el¢gg¢ ellenszenves picsÀk; rÀadÀsul valami d¡hÁtûen k´zhelyes ostobasÀgot ism¢telgettek fennhangon, mintha ezÀltal
besz¢lgetn¢nek, valami hÀrom m¢terrûl is elviselhetetlen hazugsÀgot, s amikor elmentem mellett¡k, m¢g mindig... TÀn azt mondta az egyik, àte, ¢n soha nem hazudok,
nem visz rÀ a l¢lek, ¢n Ãgy ´r¡l´k, hogy ûszinte lehetek mindenkihezÊ, a mÀsik pedig
cserfesen rÀvÀgta: à¢n is pont Ágy vagyok vele, anyukÀm, hidd el, ami szÁvemen, a szÀ-
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mon, slusszpasszÊ, vagy valami ilyesmi, s ezt a v¢rlÀzÁtÂ marhasÀgot kis hajlÁtÀsokkal,
finomÁtÀsokkal hÀrom mÀsodperc alatt vagy n¢gyszer ism¢telt¢k meg, ¢s m¢g bûvÁtgett¢k is, meg finomÁtgattÀk, ez iszonyÃan a fejembe kergette a v¢rt, ¢s s¡vÁtve felordÁtottam: àNe hazudj mÀr ekkorÀt, hÀt leszakad az ¢g! N¢ni k¢rem, maga nem f¢l az
Istentûl?Ê vagy mÀs eff¢l¢t, de mint a l¢gkalapÀcs, rettentû hangerûvel, hogy az Ãtkeresztezûd¢s k´rny¢k¢n minden jÀrÂkelû megtorpant, s kÁvÀncsian fel¢nk kapta a fej¢t.
A napos hidegben pontosan visszhangzott minden szÂ. TÃlsÀgosan jÂl j´tt ki az ¢rtelmetlen felhÀborodÀsom! C¢lba talÀlt pengve, habÀr a nûcik lÀtszÂlag zavartalan tovÀbb
csicseregtek, rÀncos szÀrÃ, SM-style csizmÀikban energikusan caplatva ä ahogy az ilyenek ilyenkor sietni tudnak! f¡rg¢n, mint a v´r´s vÀdlis, nyakiglÀb ÀpolÂnûk, ha mikor
egy betegnek be´nt¢st kell adni ä ¢n meg, kicsit meg is ijedve magamtÂl, szelesen megfordultam utÀnuk, ¢s csak az¢rt is tovÀbb kiabÀltam, àa rohad¢k ¢letbe, minek hazudtok ti, mi a jÂ benne, a mosogatÂl¢ este, a f¢rj meg a gyerek? Fordulj vissza, n¢zz a
szemembe!Ê ä ahelyett, hogy az elûbb megn¢ztem volna, ki Âb¢gat segÁts¢g¢rt a t´lt¢s
oldalÀn! Minden¡nnen csak n¢zett a sok t¢likabÀt! Mintha az egymÀsba karolt, hazug
nûk vÀlla is beroggyant volna v¢gre, a hÀtuk hullÀmzÀsÀbÂl lÀttam, most mÀr szÁvesen
visszarikÀcsolnÀnak valamit ûk is, de minthogy tÃl sokan n¢ztek minket mindenfelûl:
megriadt, tÃlsÃlyos ûzsutÀkk¢nt, fegyelmezetten tovarobogtak.
°n is tovÀbbmentem, ¢s tovÀbb kiabÀltam.
De mÀr nem figyelt rÀm senki. Vagy nem is tudom.
Mit tudom ¢n! Rohantam, fÀjdalmas pofÀval a Hüv´sv´lgyi Ãton! Az elsû buszmegÀllÂnÀl t¢ved¢sbûl rossz buszra pattantam fel, amellyel csaknem vid¢kre utaztam, holott mind´ssze a Budakeszi Ãt elej¢re kellett volna eljutnom, szÀllhattam le kapkodva,
gyalogolhattam visszafel¢ boldogtalanul, kiss¢ betojva is rÀadÀsul, mivel hirtelen¢ben
azt se tudtam, hol vagyok, de, gondoltam, nem baj, v¢g¡l is rÀ¢rek, vend¢gs¢gbe ilyen
korÀn nem ÀllÁthatok be, ¢s eleve is errûl lett volna szÂ Ãgyis, egy kis s¢tÀrÂl, ezt ajÀnlotta jÂindulatÃan, de tÀn feleslegesen a feles¢gem, most mÀr mindegy, Ãgyse tudok
vÀltoztatni semmin, tulajdonk¢ppen nem is t´rt¢nt semmi. Csak a vilÀg m¢ly¢be lÀttam. AprÂsÀg, de a fenevad torkÀba pillantottam.
Nincs Isten.
Ilyen iz¢k nincsenek. Semmi lila nincs, semmi ideÀlis, meseszerü a valÂsÀgban nincsen! Azt csak Ãgy kitalÀljuk, cukornak. Azzal vigasztaljuk magunkat, amikor mi mÀr
besz´kt¡nk a hidegrûl, ¢s finoman duruzsol a kÀlyha, pattog a tüz a kandallÂban vagy
hol, hÀt kandallÂ az nincs MagyarorszÀgon, de vaskÀlyha m¢g akad esetleg, n¢hÀny,
b¢keidûben! szÂval mikor a kÀlyha mellett mi mÀr klasszul felengedt¡nk, borzongva
melegsz¡nk ä akkor tÀmad kedv¡nk szÁnesen k¢pzelûdni, Ãjraglancolni a l¢gbûl kapott, ´r´ksz¢p t´rt¢neteket, csak hogy ne lÀssuk magunk elûtt az odakint vacogÂkat!
A francba. Hogy Ne LÀssuk çllandÂan Csak a Csûd´t! A sors, persze. Szerencse. Karma. Isten! Id¢n is sok koldus, cs´vesek, ÀrvÀk, ´reg szarok, a szabadban menthetetlen¡l mind meg fognak fagyni. Nem engedik ûket a kÀlyhÀhoz. °vezredek Âta!
Most megszabadulhatok ettûl.
NahÀt, miÂta kiabÀl ez? Egy forgalmas helyen.
Domboldalon, de k´zel az Ãttesthez: hÀromf¢le busz, m¢g villamos is jÀr arra, szinte
pillanatonk¢nt hÃznak el az autÂk. Kicsit f¢kezni kell, kicsit meleg¡nk van, le kell hÃzni az ablakot, meg ne fulladjunk... HÀt ezt nem lehet nem hallani!
Sikoltva ¡v´lt, hallom. M¢g mindig hallom!
Napok Âta ¡v´lthet, olyan a lejt¢se. Hogy volt szabad hinnem semmiben? Isten
semmi, az ¢gvilÀgon semmi. Csak ez a ments¢ge, mint Nietzsche mondanÀ, vagyis
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Stendhal. De ¢n bezzeg hazamegyek! Stendhal mÀr nem megy sehova bezzeg! M¢g
k¢nyelmesen elint¢zek ezt-azt, finoman megeb¢delek, aztÀn Àtt´r´k a garantÀltan t¡dûrÀkot okozÂ RÀkÂczi Ãti homÀlyon, behatolok a bet´rûk ellen biztosÁthatatlan, sz¢p
vacak lakÀsunkba, lehuppanok az ÀgyacskÀmra, f¢lÂrÀcskÀt szendergek ÁrÀs elûtt,
azutÀn pedig felkelek, ¢s megdicsûÁtem Istent. Semmi ¢rtelme nem volna k¡l´nben
ä minek Árn¢k, kinek? Az olvasÂnak nem. Ne r´h´gtess. Nincs is olvasÂ. Az olvasÂ elment t¢v¢t n¢zni, elrohant farkÀt verni, nagyon szorong. Nagyon helyes. Van oka rÀ.
Szem¢t alak. Ennek az eg¢sznek tegnap-tegnapelûtt lett v¢ge. Csak ezt nem szabad
mondani, mert akkor h¡ly¢nek n¢znek. A filozÂfiÀban Ãjabban meghonosodott apokaliptikus hangnemrûl. De hÀt v¢ge van, az¢rt mindenki tudja. Nem v¢gÁt¢let ä csak v¢ge.
LejÀrt a bÃgÂcsiga. A tizenhat ¢ves Suzanne Capper testfel¡let¢nek nyolcvan szÀzal¢ka meg¢gett, amikor elrablÂi petrÂleumba mÀrtottÀk ¢s meggyÃjtottÀk. De a szerencs¢tlen szenved¢sei
nem ezzel kezdûdtek. Elûzûleg hajÀt, szempillÀjÀt kit¢pt¢k, ¢s szÀjÀbÂl a fogait is ugyanÃgy, testszûrzet¢t leborotvÀltÀk, illetve leperzselt¢k, ¢s ä valÂszÁnüleg drÂtkef¢vel ä horzsolÀsok, karcolÀsok
milliÂit ejtett¢k a test¢n. Borzalmas s¢r¡l¢sei ellen¢re m¢g n¢gy napig ¢letben volt, ez¢rt informÀciÂkat tudott adni arrÂl a hat szem¢lyrûl, k´zt¡k k¢t nûrûl ¢s egy tizenhat ¢ves fiÃrÂl, akik alaposan
gyanÃsÁthatÂk elrablÀsÀval ¢s meggyilkolÀsÀval. EltorzÁtott test¢t csalÀdja sokÀig nem ismerte fel.
A r¢mtett kivÀltÂ oka ismeretlen. Korom s´t¢t. Nem vicces. VÀr a hirig rÀnk, m¢g hÀtra
a fizet¢s. De ki Àllja a cechet?
Milyen baljÂs az eg¢sz, ¢vek Âta!
Zen¢t mÀr egyÀltalÀn nem komponÀlnak, ¢s festûk sincsenek, filmek sincsenek.
K´ltûk sincsenek, vagy ha vannak is... Mindegy. Emberek sincsenek. Amit Árok, mihasznÀk olvassÀk, aff¢le k´nyvkukacok, akik rÀ¢rnek. Komoly ember ma bün´zû. Alibibûl Árok. Kapok ¢rte kis p¢nzt. Telik az idû. S¢ta. írÂk mÀr alig Árnak, a legt´bb
abbahagyta, rÀmenûs politikus lett vagy ¡zletember. çruljÀk a v¢lem¢ny¡ket. Az elsû
osztÀly ´szt´ndÁjak hÀtÀn k¡lf´ldre lovagol; fogadÀsokon behÃzza a nyakÀt, nyakkendûben iszik. KonferenciÀzik. K´nyvvÀsÀrokra jÀr, a kiadÂja k¢r¢s¢re, felolvasÂ k´rutakat bonyolÁt EurÂpÀban. Sok a dolga, ¢rzi a veszt¢t, nem akar Árni.
A szem¢t Ár. A f¢nyes borÁtÂs, az Ár, folyamatosan kapja a megrendel¢seket, meg hÀt
neki kedve is van hozzÀ! Tenger p¢nzt keres. Nem gondol Istenre. Esetleg megÁrja!
Teamben dolgozik rajta, mint a bet´rûk. A t¡zes kereszt. Szereti-e az ör az elhagyatottakat,
a bajbajutottakat? Samantha Vox Ãj, vÀratlan fordulatokban gazdag reg¢ny¢ben...
MallorcÀra viszi csalÀdjÀt fagyizni, nyaranta, Samantha.
NûÁrÂk ¢vadja.
Milyen ÂdivatÃ lettem. Ott fekszik napok Âta a Hüv´sv´lgyi Ãt torkolatÀban, a bokrokkal benûtt t´lt¢sen, ¢s senki se segÁt rajta. °n se. Ez a realitÀs. Hallom ugyan, hogy
sÁr, de a macskÀimra gondolok, meg a rendûrs¢gre, meg hogy most fontos vend¢gs¢gbe vÀrnak, ¢s nem akarom elcseszni a d¢lelûtt´met, csak meghallja valaki. Ha meg
nem, hÀt nem; ezentÃl az ilyesmit tudomÀsul vessz¡k. Ez Ágy lesz tisztess¢ges, Feh¢r
SzakÀll n¢lk¡l.
Ha segÁteni nem tudok, dehogy imÀdkozom.
Egy ¢jszakÀt mÀr v¢gigcsinÀlt. A s´t¢t. A vigasztalanul vad, Ãttesti hangok! Milyen
erûsek a gyül´let¡kben! Nevets¢gesek ezek a motorhangok vagy mik, amivel berregve
megtÀmasztjÀk magukat, a f¢rfiassÀgukat, a nem l¢tezû m¢ltÂsÀgukat. Szûr´s ÂvodÀsok. GÀzt ad, elspriccel. Na, tüz. Mi¢rt szurkoltam eddig Istennek, hogy legyen? Ne legyen, ha nincs. Hinni ä hiszen ez gaztett! Rosszabb, mint a k´z´ny. Kis h¡lye, szÀmtalanszor Istenrûl nyilatkozgattam, k¢zben tartott rÀdiÂknak. Sose voltam valÂsÀgosan
szÀmkivetett. Mi¢rt nem? Ideje volna... Hogy ¢g a pofÀm! L¡ktet az ´t lecsiszolt fogam,
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de nem lett volna szabad hagynom, hogy nekirontson, csak hÀt buta voltam, naiv voltam, hagytam meggyûzni magam a sz¡ks¢gess¢g¢rûl, mivel m¢g mindig nem ismerem
jÂl az ¢letet, nem ismerem el¢gg¢ a fogorvosokat, ¢s azt hittem, hogy szeret, mivel a
betege vagyok, ¢s ugyanolyan fontos neki a testem, mint Istennek ¢s nekem, ez¢rt
vigyÀzni fog rÀm, ¢s nem adtam neki jattot, ¢s nem vigyÀzott, de Istennek se adtam
soha jattot, csak hittem benne nagy fukarsÀgomban, t¡zes kÁnomban, hogy VAN, holott nincs, ezt kellene tisztÀn meg¢rteni v¢gre, ahogy Karamazov IvÀn szÀz ¢ve tudta,
nekem ma mÀr nem is ker¡lne annyiba, nekem ez az igazsÀg ÀrleszÀllÁtott! Csak furdaljon a nyelvi tÀlyogom. D´rzskûvel mart bel¢, nem figyelt, mivel nem kapott jattot,
hÀt durvÀn csiszolt, ¢s felsebesÁtette a hÃsomat, most nyelvem gy´k¢n a genny, begyulladt a f¡lem, az mÀr nem is tudom, mitûl. De nem Isten tette, annyi szent. Se lÀtni,
se hallani, se besz¢lni rÂla! Ott fog megd´gleni, hiÀba ordÁt, a nyirkos avaron. MostanÀban mÀr t´bbnyire csak a temetûben imÀdkozom, a sz¡leim sÁrjÀnÀl. J¢zus Krisztussal,
szÂval Ágy konkr¢tan, r¢g nem foglalkozom. FeltÀmadt, khm. Az utolsÂ zsidÂ volt. K´sz
a tanÀcsokat. Most akkor mihez kezdj¡nk? Unalmas, hideg, ´ngyül´letben orgiÀzÂ
vilÀg. °N. Semmi k´z´m hozzÀ, a halÀlsikolyÀhoz, a k´vetelûdzû agÂniÀjÀhoz, ennek
ellen¢re vÀllalnom kell, m¢gis, igen, igenelem, ¢n tettem. Az ¢n büntudatomra az ´rd´g ne ¢pÁtse a lelkis¢gi vÀllalkozÀsait! Isten nincs, persze hogy nincs: csak az ´rd´g
van. °n vagyok az ´rd´g. Meg mindenki mÀs.
Valahogy majd csak elbÁrok magammal ezutÀn is ä de illÃziÂk n¢lk¡l. Kik´pni, robotolni, àaddig isÊ, telik az idû. Felejts¡k az eg¢szet! Amit ÁrÀs k´zben ¢rzek, azt csak
bebesz¢lem; eddig nem volt erûm a felelûss¢get viselni a szavaim¢rt. A t¡k´rf¢nyes,
sz¢p mondataim! IstenhazugsÀgok. TÀn csak a maga k´zel¢be akart ¢desgetni, hogy
le¡ss´n! Kigyakorolt hang. Elhagyott bozÂtos a vÀros k´zep¢n. IdeÀlis! De nem valÂszÁnü, hogy sz¢lhÀmos bandita. Nebich. SokÀig vÀrna kuncsaftra. °n voltam az elsû,
az ¢jf¢li gaztett Âta, amikor sz¢pen Àrokba l´kd´st¢k a vidÀm fiÃk, semmi¢rt haljon
kÁnhalÀlt, most ez a divat. DiÀklÀnyok k´nnyed idût´lt¢se, copyright USA, noha mi
itt, vid¢ken, Kelet-EurÂpÀban, pusztÀn elt´rj¡k a gerinc¢t, brahibÂl, lend¡letesen lerÃgjuk a domb tetej¢rûl... Vagy egy Àllat. K´rm¢t a szem¢tdombra, bûr¢t a bûrgyÀrba,
szûr¢t a szücs´knek, hÃsÀt a hÃsgyÀrnak, a hÃskombinÀtnak! Az emberi hullÀval is
r¢gen ¡zletelnek, kÂrhÀzak ¢s temetûûr´k mell¢kese, ¡ld´z´tt iparÀg, pesti botrÀnyt¢ma, milliÂkat kaszÀlt az errûl szÂlÂ k´nyvvel k¢t ¢ve egy pali. °n meg a SorostÂl havi
tÀmogatÀst. Kishal. Nem szeretek alkonyat utÀn s¢tÀlni, nem biztonsÀgos a kishalnak.
M¢g kocsim sincs. Nem tudok bûgetni, repeszteni, pedig an¢lk¡l meg se lehet mozdulni! Mivel innen s´p´rni kell, elnyÁrni a francba, de m¢g idej¢ben. Hogy meg ne
halld! De most mÀr meghallottam. MÀtÂl ¢n is tudom. Nem lesz k´nnyü, de majd
´sszeszorÁtom a fogam. °s Ãgy Árok ezentÃl.
Hogy nincsen.
2
S amÁg ezeket meg ehhez hasonlÂkat gondoltam magamban, nagyokat sÂhajtozva,
mintegy f¢lren¢zve a gyors gyaloglÀs k´zben ä de rÀadÀsul m¢g a fogaimat is a nyelvemmel Ãjra ¢s Ãjra v¢gigtapogatva, amitûl azok csak m¢g jobban fÀjtak, Àm valami¢rt
m¢gse tudtam abbahagyni ezt, de az aftÀmat is, a kisujjam hegy¢vel futtomban gyakorta meg¢rintettem; egyszerüen benyÃltam a szÀjamba, rohanÀs k´zben! ä sziszegve
¢s fejcsÂvÀlva vissza¢rkeztem a Budakeszi Ãt elej¢re, ahovÀ eredetileg indultam.
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M¢g mindig tÃl korÀn volt.
E reggeli vend¢gs¢get ¢ppens¢ggel ¢n erûszakoltam ki, hogy d¢lutÀn mÀr zavartalanul dolgozni tudjak, hogy tehÀt a mai robotomat se zilÀlja sz¢t semmi, m¢g az se ä
¢s ezt most ki kell mondanom, hiÀba szerettem volna sokkal inkÀbb elhallgatni! ä, ha
elûtte a valamikori legjobb barÀtomhoz megyek lÀtogatÂba. Az egyetlenhez. Az igazihoz. Akivel azonban m¢gsem besz¢lgettem ¢vek Âta. Sût mÀr amaz utolsÂ talÀlkozÀsunk elûtt sem talÀlkoztunk egymÀssal ¢vekig ä ha csak szÁnhÀzak elûcsarnokÀban, irodalmi partik unalmas szûnyegein nem ä, akit tehÀt, ezek szerint, bajosan szerethetek
mÀr annyira, mint egykor, csak hÀt ezt mindig elfelejtem, ¢s nem csupÀn azt, hogy
igazÀbÂl nem is kedvellek mÀr annyira, hanem jellemzûen ¢s megÃjra azt is, hogy mi¢rt nem! Pedig ha ez idej¢ben eszembe jutna, mÀr bizonyÀra eszembe se jutna, hogy
s¡rgûsen ism¢t talÀlkozni Âhajtsak veled! így viszont, ha nagy ritkÀn, szÁvdobogva
m¢gis eszembe jut, àmiÂta nem lÀttam, holott û volt ifjÃsÀgom egyetlen barÀtjaÊ,
nyomban fÀjdalmasan sajogni kezd a hiÀnyod, àa hiÀnyaÊ, ¢s forrÂn akarom, hogy
ism¢t talÀlkozzunk! TalÀn azt is, hogy Ãjra barÀtkozzunk, naponta besz¢lgess¡nk! ä
de persze an¢lk¡l, hogy ez¢rt nekem k¡l´n fel kellene hÁvnom telefonon t¢ged. Ettûl
viszolyogn¢k ä inkÀbb addig panaszkodom valami harmadik embernek, k´z´s ismerûsnek, k¢pzeld el, a valamikori legjobb barÀtom ¢vek Âta m¢g csak fel sem hÁv! ä hogy
a v¢g¢n aztÀn csak felhÁv.
Erût vesz magÀn. àFelhÁvsz.Ê àK¢pzelj¢tek, felhÁvott!Ê
Pedig û sokkal jobban utÀl telefonÀlni, mint ¢n, nem is szokott szinte soha senkinek.
Miattam azonban a mÃltkor m¢giscsak megtette, rekedt ¡zenetet hagyott az ¡zenetr´gzÁtûm´n, miszerint û szÁvesen talÀlkozna velem, amikor nekem is megfelel, ¢s k¢ri,
hÁvjam vissza, ¢n meg n¢hÀny nap mÃltÀn visszahÁvtam, ¢s k´nnyed¢n rÀbesz¢ltem,
hogy de talÀlkozzunk reggel, mert este ¢n mÀr olyan fÀradt vagyok, tudod, mostanÀban ¢n el¢g sokat Árok. ý meg, minthogy hÁresen udvarias ember, egy-kettû ebbe is
belet´rûd´tt, bÀr nem tÃl szÁvesen, ezt kihallottam a hangja lejt¢s¢bûl, Àm elfogadta
a k¢ptelen ajÀnlatomat, àelfogadtadÊ, hogy talÀlkozzunk reggel, mondjuk, kilenckor,
de, mondjuk, legyen nÀlad, ¢s, mondjuk, csak tizenkettûig ä mert nekem azutÀn Árnom kell.
ý mostanÀban el¢g nehezen Ár.
De elfogadta ezt is! TalÀn mert, ¢reztem a hangjÀn, eld´nt´tte, hogy ezÃttal tesz
valamit ¢rtem: az ´r´k s¢rtett¢rt, az ¢rz¢kenyebb¢rt, a fiatalabb¢rt. Kiv¢telesen, ez
egyszer, akÀrmit megtesz. BizonyÀra hallotta, hogy mostanÀban nem robbanok ki a
jÂkedvtûl... De hÀt ami azt illeti, egy idûben tÀn ¢n is a legjobb barÀtja voltam neki,
nemcsak û nekem, noha persze e t¢nyrûl egy ¢vtizede û is ¢ppÃgy hajlamos megfeledkezni, mint ¢n. Ilyen kor ez, ilyen idûszak, nem sokkal az ´regs¢g elûtt ezen az
´r´k provinciÀn, amelynek koszlott fûvÀrosÀban m¢g ¢l¡nk, r¢szemrûl ma mÀr fûk¢nt
csak arra ¡gyelve, hogy a napi robotomat ne rombolhassa sz¢t a valaha legjobb barÀtommal valÂ talÀlkozÀs se!
Az utÂbbi napokban ¢n is el¢g nehezen Árok.
Nev¢t a kapun¢vsorban, Ãj feles¢ge neve mellett fellelve tehÀt, a csengûre nem dûltem rÀ ´r´mmel ¢s mohÂn, hanem miutÀn a farmernadrÀgombÂl elûhalÀsztam az
ez¡stlÀncon lÂgÂ orosz zsebÂrÀmat, ¢s lÀttam, hogy m¢g nyolc perc van kilencig, elûrÀngattam a zsebembûl Friedrich Nietzsche: A trag¢dia sz¡let¢se a zene szellem¢bûl cÁmü
müv¢t ä fordÁtotta a ma legjobb barÀtom! ä, ¢s a kapu alatt a meszelt falnak dûlve Ãgy
tettem, mintha olvasn¢k.
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Vagy t¢nyleg olvastam?
Azt tudom, hogy sokat lapozgattam a k´nyvben, csalÂdottan keresg¢ltem az ApollÂnra, illetve az Ãgynevezett apollÂni aspektusra vonatkozÂ passzusokat, r¢gi, elmosÂdott eml¢keim alapjÀn ugyanis azt rem¢ltem, hogy l¢nyeg¡ket majd ellophatom ä
bele a Napk´nyvbe; ¢pp, mint a Nap marhÀit a furfangos csecsemû, Maia fia! ä, v¢g¡l
azonban csak megh´kkentûen kev¢s eszmefuttatÀst talÀltam magÀrÂl a Messzel´vûrûl.
Nietzsch¢t mÀr ifjÃkorÀban is alighanem egyed¡l Dionysos ig¢zte, gondoltam a kapu
alatt, a meszelt falnak dûlve, ApollÂn pedig ä mÀr ameddig Ãgy v¢lte, hogy sz¡ks¢ge
van erre a tekint¢lyesebb maszkra is! ä csupÀn harmonikus alibi¡l szolgÀlt a gy´ny´r´s
tudÀsa nyers kivallÀsÀhoz; valami lÀtszatkettûss¢g spanyolfala lehetett ez a Dionysost¢ma k´r¡l, hogy azutÀn a nemzû l¢nyeget m´g´tte annÀl szem¢rmetlenebb¡l kitakarhassa! Ez idûre viszont, mÁg a nietzschei ¢letmü e pompÀs szatÁrjÀt¢kÀnak mozdÁthatÂ elemeit hasztalan keresg¢ltem, kicsit elfelejtettem a kora reggeli intermezzÂt, az
eg¢szet, Ãgy, ahogy volt, a r¢m¡letet ¢s a menek¡l¢st, meg utÀna az Isten tagadÀsÀt
¢s mindent...
Vagy eml¢keztem, m¢gis? Csak prÂbÀltam volna elhessegetni?
Annyi bizonyos, mÀr fesz¡lt ¢s inger¡lt voltam, hogy szinte rÀngtam. Megint fÀjt
mindenem a szÀjamban, s egyÀltalÀn nem vÀgytam arra, hogy ezt a valamikori, egyetlen ¢s legjobb barÀtom kilesse, ¢szrevegye, meg persze egy f¡st alatt azt is, hogy titkolni
akartam elûtte, ¢s aztÀn a r¢gi gonosz mÂdjÀn, kiss¢ eln¢zûen, mÀr-mÀr szomorÃan
megmosolyogjon miatta... így, rossz-k´d´s belsû Àllapotban, Àm dermesztûen pontosan csengettem fel hozzÀjuk, majd estem a nyakukba, amidûn igen kedvesen, a feles¢g¢vel egy¡tt lej´tt kaput nyitni... azutÀn, felkeveregve parÀnyi lakÀsukba, t´k¢letesen jelent¢ktelen t¢mÀkrÂl tÀrsalogtam d¢lig, fûk¢nt az ¢n valamikori ¢s egyetlen
legjobb barÀtommal, aki, kellemes meglepet¢semre, egyÀltalÀn nem ironizÀlt a fek¢ly
sÃjtotta nyelvemen, se a k¢nytelen raccsolÀsomon: igazsÀg szerint ¢szre se vette, amÁg
fel nem hÁvtam rÀ a figyelm¢t. C¢rnav¢kony teste viszont a takarÂval borÁtott nagyÀgyon mindv¢gig enyh¢n remegett; rÂmai mÂdra, k´ny¢ken tÀmaszkodva fek¡dt,
makulÀtlan ´lt´nyben, keszeg nyakkendûben hajnali kilenckor, miattam.
K¢nyszeredetten politizÀltunk.
'74-ben az¢rt ez t´bb volt! ä gondoltam, de mindegy, ez bizonyÀra ´sszetartja ût,
ez a merev elegancia, ami r¢gebben nem volt tÃlzottan jellemzû a megjelen¢s¢re, az
eny¢mre se, de engem is, lehet, hogy mÀr ez tart ´ssze csak, a d¡h, mint nyakkendû,
a politikai tisztÀnlÀtÀs, haha, ez a semmi, ezen el lehet rÀgÂdni, mint a birkafaggyÃn!
Te aztÀn tisztÀn lÀtsz, ezt mindig is nagyon szerettem benned, hogy nem lehet becsapni, akÀrmivel lekenyerezni, kicsit se vagy hiÃ, a gondolataid pedig roppant keserüek,
¢s nem alkuszol, legfeljebb iszol, de hÀt te mindig ittÀl, szerencs¢re mÀra beosztÂbb
lett¢l, ezzel egy¡tt rozzant ´regember benyomÀsÀt kelted, de az¢rt ez se tragikus,
nyugtattam ût fennhangon, meg magamat is, ez csak aff¢le mimikri nÀlad, hÃsz ¢ve
ilyennek lÀtszol, tehÀt nem szÀmÁt, tudjuk, hogy halhatatlan term¢szetü vagy, sat´bbi.
çm ha jobban meggondolom, nem pusztÀn az¢rt igyekeztem kedves lenni hozzÀ,
hogy ne vÀljak humora c¢ltÀblÀjÀvÀ a g´mb´lyü besz¢demmel meg a nyelvem alatti
m¢ly seb okozta fintoraimmal, nem is csupÀn az¢rt, mert titkon megrendÁtett v¢szes
sovÀnysÀga, test¢nek mÀr-mÀr aggastyÀni esendûs¢ge, holott csak hattal t´bb! hanem
fûk¢nt amiatt, nehogy ¢szrevegye a kÁnos csalÂdÀs ¢s feszengû csodÀlkozÀs kÂsza visszf¢nyeit a szememben, ami¢rt megÃjra elk¢sve, de ism¢t rÀeszm¢lek, hogy immÀr a
vilÀgon semmit sem ¢rzek irÀnta. àIrÀntad.Ê
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àA müvei ä az mÀs. De û...
Mint ahogy mÀr û se szeret engem.
HÀt azt, amit Árok?
Ez az eg¢sz nem tÃl ¢rdekes.
Vagy m¢gis?
Nincs egymÀsnak mondanivalÂnk semmi!
Hogy lehet az? Miatta kezdtem Árni.
Mi t´bb, csak neki.
ögy szerettem, mint az apÀmat.
EgymÀst Àt´lelve, egy idûben mi voltunk errefel¢ a szabadsÀg, a mindent mer¢s, a
jÂkedv.
Most pedig hogy unom!
Mint nyilvÀn û is engem...
LÀbunkat Àtvetve, udvariasan Ãgy tesz¡nk, mintha szomjasan innÀnk egymÀs szavÀt: valÂjÀban azonban û a s´r¢t fel¡gyeli, ¢n meg a szÀjsebem.
Elvagyunk d¢lig, fakÂn. Nem t´rt¢nik semmi.
MÀrmint azon kÁv¡l, hogy hirtelen Ãjra felismerem, igen, talÀlkozni Âhajtottam veled, mivel elfelejtettem, hogy r¢g nem vagyunk barÀtok.
Hogyan felejthetek el ilyesmit?
Mi¢rt nem jegyzem meg, hogy nincs k´z¡nk egymÀshoz?
Nem figyelsz rÀm.
°n se figyelek rÀd. Mi t´rt¢nik vel¡nk?
Mi¢rt nem jutott eszembe idejekorÀn, hogy ez mÀr nincs? A barÀtsÀg nincs?
BegubÂzott, mint Honthy Hanna '56 utÀn, gondoltam gonoszul. Az Ãgynevezett
nagy szerep¢n kÁv¡l mÀsra t´bb¢ nem hajlandÂ! Nem is tetszik, amiket mostanÀban
csinÀlsz. Se amit Ársz, vagy tÁz ¢ve, se ahogy ¢lsz, vagy tÁz ¢ve. °s nem tetszenek az
Ãjabb barÀtaid se, akik utÀnam j´ttek...
°s ûszint¢n nem ¢rdekel û maga se ä vagy csak f¢lt¢kenys¢gbûl nem?
Ugyanazt rÂlam û is elmondhatnÀ!
Micsoda f¢nyüz¢s: a leg¢rt¢kesebb magyarorszÀgi ked¢lyt unom. M¢g ût is unom
ä bezzeg magammal nem gyûz´k betelni! Micsoda dolog ez? J´nnek a fasisztÀk, egyre
nehezebben Àll fel a farkunk, talÀn hamarosan meghalunk ä m¢g sincs egymÀsnak
mit mondanunk!
Vagy ¢ppen ez¢rt nincs?
Mi¢rt nincs?
Otthagytam egy v¢dtelen, szerencs¢tlen marha Àllatot.
Mint engem û, az egyetlen barÀtom, annak idej¢n.
°n meg ût. HabÀr m¢g nyomomban jÀrt a f¢l titkos ¡gyosztÀly, û az¢rt l¢nyeg¢ben
v¢ve ÀrulÂnak tekintett, mivel azt ¡zentem neki meg a t´bbieknek, hogy unom az ellenz¢ki dumÀt, ¢s simÀn otthagytam a szamizdatot.
Hogy szerettem pedig ezt az ¢des, hÂhem palit!Ê
Ilyen hÀtsÂ gondolatok k´zepette ¡cs´r´gtem a sz¢ken, szemben a meg´regedett
egyetlen barÀtommal meg az û imÀdott feles¢g¢vel, a legÃjabbal, akit ¢n is mindig
imÀdtam. S jÂl lÀttam rajtuk az udvarias igyekezetet, hogy min¢l pompÀsabban ¢rezzem magam, holott ûk e talÀlkozÀst nyilvÀn nem erûltett¢k volna velem, mi t´bb, alighanem egyÀltalÀn nem is ker¡lt volna sor reÀ, ha elûzûleg ¢n nem erûszakoskodom
annyit, ha a hajdani legjobb barÀtomtÂl ezt valÂsÀggal nem k´vetelem ki ä de most,
gondoltam a sz¢ken f¢szkelûdve, most igazÀn nem tudom, m¢g minek ¡l´k itt. àý
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mÀr nem az, ¢s ¢n se vagyok az, aki egykor. Nem is lesz¡nk mi mÀr soha azok, akik
egykor; az idû nem folyik visszafel¢. Most mÀr csak azt vÀrom, hogy min¢l gyorsabban
tÀvozhassak innen, szabadulhassak tûle meg a lÀtvÀnyÀtÂl, a k´z´ny¢tûl meg a magam¢tÂl, amely bizonyÀra enyh¡lni fog kiss¢, ha Ãjra kellû tÀvolsÀgban lesz¡nk egymÀstÂl, mÀrmint fizikai ¢rtelemben is, nem csupÀn lelkileg, mivel a Ïlelki distanciaÎ k´zt¡nk ÃgyszÂlvÀn konstansnak mondhatÂ. S hogy fÀj ez!Ê
Szabadulni akartam e vend¢gs¢gbûl.
Persze voltam olyan ¡gyes, hogy ûk, a kedvesek, ezt ¢szre ne vegy¢k! Fintorogva
kacagtam, bÂlogattam, fejemet tenyerembe tÀmasztva hallgattam ûket, lÀzba jûve ¢rveltem is, ha kellett, de titkon alig vÀrtam, hogy buszra ¡lhessek ¢s hazamehessek,
ehessek, szunyÂkÀlhassak, k¢sz¡lûdhessek a robotos ÁrÂd¢lutÀnomra ä azt is elfelejtsem, hogy itt voltam. Azt is elfelejtsem, hogy valaha barÀtok voltunk, reszketû k´zels¢gben ¢s vitÀban. àAmikor m¢g szer¢ny voltam. Amikor a vilÀgnak m¢g te is ismeretlen voltÀl. °s keszegtÂbiÀs. °n is az voltam: aligb´ffencs. Tudtunk m¢g egymÀshoz
ûszint¢k lenni. Egyebet nem is tudtunk. °hesek voltunk, ugye? ¢s mohÂk, lelkifurdalÀsosak! Azt is elfelejtsem, hogy milyen nagy francok lett¡nk azÂta, milyen m¢rvadÂk,
senkik; nem tudunk mÀr figyelni ´nmagunkon kÁv¡l senkire. Ne is tagadd! HiÀba
sikoltan¢k, Ãgyse hallanÀd! °n se hallak t¢ged. Elmenek¡l´k, ha a valÂsÀg v¢letlen¡l
bel¢m akad: fej¢t leszegve ny¡szÁt valami magatehetetlen, r¢szeg Àllat a k´zelemben,
oda se hederÁtek, a sajÀt zihÀlÀsomra ¡gyelek csak, hogy az Àt¢lt legyen, jÂl megÁrhatÂ!
Nem kellesz. Te se kellesz hozzÀm.Ê
De m¢gse mertem idû elûtt feltÀpÀszkodni a sz¢krûl, voltam olyan t¡relmes, hogy
kivÀrjam, mÁg ti figyelmeztettek, àindulnod kell, elk¢selÊ! BÃcsÃzÂul meg is csÂkoltalak mindkettût´ket, ek´zben nagyon sz¢gyelltem magam. De a buszon Titeket is elfelejtettelek megint, mint egy hasztalan vonÁtÀst a sok k´z¡l, s fejemet leszegve Ãjra
Nietzsch¢t olvastam a k¢ssel kihasÁtott ¡l¢sen kuporogva, minden egyebet kizÀrva a
k¢pzeletembûl, a legkev¢sb¢ sem adtam Àt a helyet a nyakamba lihegû idûsebbeknek,
hanem arra gondoltam, hogy àmi¢rt ne, ez is olyan nietzschei dacÊ, szÂval eg¢szen
h¡lye voltam; ¡res ¢s szomorÃ, v¢tkesen boldogtalan, ¢s mire haza¢rtem, mÀr azt se
tudtam, hogy mi¢rt ä ahogy az ilyenkor lenni szokott. ºltem az asztalnÀl a papÁrjaim
elûtt: kotlottam, ´tl´ttem, hÃztam ¢s javÁtottam, mint Nemo kapitÀny a tenger fenek¢n
a megs¢r¡lt Nautilust; eszeveszett csendben. Olykor valami m¢g felbugybor¢kolt a
d¢lelûttbûl, zavarÂn: a Te kis lakÀsod, a Te kis jelmezed, a g´rcs´sen kÁgyÂzÂ mozdulataid, mindaz, amit oly tapintatosan elhallgattunk egymÀs elûl, a kincsrûl meg a nincsrûl, meg a blazÁrt ¢letunalmunk fonÀkja: felparÀzslott ama mÃlt ¢let izgalma, ami m¢lyen benn¡nk kushad, mint valami ÂriÀspolip a lerÀzhatatlan tapadÂkorongjaival, a
szalonhoz vezetû l¢pcsû elûtt, a viharban, tudod, meg az, ahogy Àlszent faggatÂdzÀsomra ä àmi¢rt felejtj¡k el egymÀst mi ¢vekre? Ketten egy¡tt mi¢rt nem vagyunk mÀr
soha olyanok, mint r¢gen?Ê ä vÀlaszk¢ppen, gy´ny´rü lÂfejedet rÀzva, eln¢zûen motyogtad: à...Nem ¢rtelek, k¢rlek, az boh¢m korunkban volt, hÃsz ¢veÊ, meg a hangod
zavaros kÀsÀja, a z´ng¢sen reszelûs fioritÃtÀi, ezek mind elûj´ttek a d¢lutÀni robot kÀprÀzatai k´zt, a feles¢ged vilÀgnagy, vilÀgszomorÃ szem¢nek lÀzassÀgÀval, besz¢des
hallgatÀsÀval egy¡tt, igen, ezek mind-mind felj´ttek, csak a domboldali sikoly nem.
Az Isten nem. De a Nem-Isten sem, meg a csalÂdottsÀgom sem; a csalÂdÀsom Tebenned ¢s magamban ¢ppÃgy; a mi k´z´s krachunk, mely egy¢bk¢nt az Ãgynevezett
rendszervÀltÀs idej¢vel kÁnosan egybeesik, haha, hÀt ez nem piszkÀlt! °s plÀne nem a
t´lt¢sen haldoklÂ valami. Vagy valaki. Ez nem volt bennem, amÁg Ártam. Elfelejtettem.
Csak a rosszkedv, az kÁs¢rt, mint valamely hamis hegedüszÂ, v¢gig.
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MÀsnap kora reggel ism¢t a Kiv¢telezettek KÂrhÀzÀbÂl l¢pek ki, s mÀr lazÀn lefel¢
andalgok a jÀrdÀs lejtûn, midûn vÀratlanul eszembe villan, meg k¢ne n¢znem a tegnapi hang hely¢t.
Vagy mit.
SzÂval hogy ott van-e m¢g a micsoda? Illetve, hogy ¢n mirûl gondoltam tegnap azt,
hogy az valami. Vagy hogy valaki, holott senki se volt term¢szetesen, kÀprÀzott a f¡lem, velem elûfordul, vagy pedig egy r¢szeg. De mÀr hazament. KÁvÀncsi vagyok, m¢g
mindig ott van-e. Nincs, de szeretn¢k rÂla megbizonyosodni.
Semmi sem hallatszott arrÂl.
JÂl voltam k¡l´nben, pont frankÂn megel¢gedett, a sorsommal megb¢k¢lt. Tegnap
kicsit meglÂdult a belletrisztikÀm, aztÀn az¢rt. (Lehet, hogy rÀfogom, mert szeretek
Àm hazudozni, de legalÀbb hazudni lehet mÀr valamit a sz´vegrûl ä az egy türhetû
szint!) Alig fÀjt a pofÀm is, a protekciÂval kapott kencefic¢kkel ¢ppen meg volt kezelve
´sszes sebhedt pontjÀn, ez ad majd n¢hÀny nyugodt ÂrÀt munka elûtt, gondoltam,
Ãszni ugyan nem mehetek m¢g, de tÀn elint¢zhetek ezt-azt, majd mindenf¢le drÀga
k´nyveket veszek, talÀlkozom egy-k¢t bolti rajongÂval... Van idû. Ilyen is r¢gen volt.
Mielûtt azonban finomat b¢v¢zn¢k, szÂval belekarmoln¢k kicsit a szitibe, az¢rt megkukkantom a tegnapi marhasÀgom hely¢t, feleslegesen ne legyenek rossz Àlmaim.
Meg az Isten-k¢rd¢s is csendesebb lezÀrÀst ig¢nyel: à...ne bosszÃbÂl tagadd! Tagadd
meg jÂzanul, becs¡letesen, cÀfolhatatlan tapasztalatbÂl szÀrmazÂ, komoly megfontolÀsok alapjÀn...Ê Becs´rtetek hÀt a kopasz bokrosba, horhosba, a nedves, hepehupÀs gazba, ànem bÁrt magÀval a gyilkos, mÀsodszor is megjelent a tette szÁnhely¢nÊ, de most
mÀr nem ijedek meg a sÀrtÂl, sût, inkÀbb m¢g hetyk¢lkedve botladozom lefel¢ a t´lt¢sen, mind magabiztosabban n¢zelûd´m meg hujjogatok, Ãgyse vÀlaszol a müerdû,
marhasÀg, tegnap mÀr elûre ki voltam bukva a hajdani egyetlen barÀtommal valÂ talÀlkozÀstÂl, az¢rt aztÀn... mÀris a Hüv´sv´lgyi Ãt mellett futÂ villamossÁnekn¢l vagyok,
mÀr csak a kibetonozott, m¢ly vizesÀrkot kellene Àtugranom, amikor ¢szreveszem.
Az is engem. °s rekedten fel¡v´lt!
Egy kutya. Az Àrok m¢ly¢n.
S´t¢t vizü pocsolyÀban Àll, s n¢z fel rÀm, nehezen leÁrhatÂ pillantÀssal. H´r´g.
Abban a minutumban vett ¢szre, amikor a vizesÀrok sz¢l¢n megtorpanva, gyanÃtlan fel¢je fordÁtottam a tekintetemet. Addig nyilvÀn a vÁzben guggolt, fej¢t lÂgatva,
egykedvüen; nem szÀmÁtott rÀm. Nem szÀmÁtott ez mÀr senkire. Most szinte megbabonÀzva bÀmul, bÀr vÀgott farkÀt harciasan lengetve, vÀrakozÂn; szemlÀtomÀst ingadozva ujjongÀs ¢s k¢ts¢gbees¢s k´zt. K¢rûn felugat.
MiÂta Àllhat f¢l lÀbon a vÁzben? Egy-k¢t napja, legfeljebb egy hete...
Fekete f¡lü, sÀrga korcs. JÂ nagy.
NyilvÀn ´sszet´rte magÀt, ¢s mÀr k¢ptelen kimÀszni. Nem evett, ki tudja, miÂta.
Elsz´k´tt a hÀztÂl vagy a gazdÀjÀtÂl, azutÀn elt¢vedt, valami ¢ji rohanÀs k´zben Àrokba
zuhant, mÀr tegnap is gondoltam, izomszakadtÀn segÁts¢g¢rt ¡v´lt napok Âta! Vagy
pedig nem tudom. De nem tudok mÀr moccanni ¢n sem. Nem tudom rÂla levenni a
tekintetemet. àHÀt legalÀbb megvagy!Ê
N¢zz¡k egymÀst.
àSzÂval te vagy ez. MÀr nem is ¡v´lt´tt¢l! Feladtad, fiam.
Ide kellett j´nn´m, hogy ugass.Ê
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N¢zem, csak n¢zem.
Akkora sz¢less¢gü t¢rben kÁnlÂdik ez az Àllat a hidegben, nem tudni, mÀr miÂta,
mint egy tyÃkketrec. Csak hÀt itt betonbÂl van a fal. Felfel¢ persze nagyobb, mint egy
ketrec, tÀgasabb e hely, felfel¢ ez egy v¢gtelen nagy, nyitott lehetûs¢g ä de csak annak,
akinek jÂk a lÀbai! Aki ugrani tud, aki m¢g mÀszni k¢pes. Nem is k¢ne neki nagyot
ugrania, m¢teres lehet a betonfal, mi az egy belevalÂ kutyÀnak? Vagy ez nem belevalÂ
kutya? De most lÀtom, ujj¢, hÀt m¢g l¢pcsû is van itt! keskeny betonl¢pcsû, egyetlen
fok, belevÀjva sutÀn a betonfalba, biztosan az utcaseprûk ¢s a csatornatisztÁtÂk munkÀja megk´nnyÁt¢se v¢gett: a kutya cs´pp lelem¢nnyel f´ll¢phetne rÀ, simÀn kiugorhatna a szennyg´d´rbûl, a l¢pcsûrûl hetven centire a szabadsÀg... De hÀt ez nem ugrik!
Nem akar. Ez a kutya nem tÃl lelem¢nyes. Vagy mÀr hetven centi is sok lenne neki?
így messzirûl nem lÀtszik, mije t´rt el. A lÀbait mind hasznÀlja, Ãgy lÀtom, amint a
s´t¢t pocsolyÀban k´rbeforog... S ami a leg¢rdekesebb, pocsolya is csak itt van, ahol
a kutya teng; semmi vÁz mÀsutt az Àrokban nincsen, ameddig a szem ellÀt, sehol! °s
û m¢gis ide hÃzÂdott, itt didereg a vÁzben. Mi¢rt? VonÁt ¢s forgolÂdik, egyre d¡h´sebben csahol, amidûn, ugye, azt lÀtja, hogy k¢ptelen vagyok d´nt¢sre jutni, nem hagyom el, de nem is segÁtek. De hogyan segÁtsek? SÀntikÀlva rohangÀl a szük Àrokban
fel s alÀ, csehel, morog, kerreg, mind hevesebben idegeskedik, talÀn t´bb is ez annÀl:
mÀr fel van hÀborodva, hogy nem csinÀlok semmit, csak bÀmulok reÀ ä nem csodÀlom,
magam is fel lenn¢k hÀborodva a hely¢ben!
De nem csinÀlok semmit. Nem tudok.
Csupa mocsok ez! Fûleg mocskos a hasa alja, aztÀn a n¢gy cingÀr lÀba is mÀr eg¢szen
szivacsos a kosztÂl, csak Ãgy lÂg a sovÀny t¢rd¢rûl a csenev¢sz, vizes szûr. KoszcsÁkos
a mustÀrsÀrga, g´nd´r bundÀja is, mintha aprÂ szemü hÀlÂt vetett volna rÀ a szenny:
olajos vagy milyen ez a pocsolya! Vizes olajkoszok lÂgnak a kutya szakÀllÀrÂl, m¢g a
busa szem´ld´k¢rûl is, ami szint¢n a t´lt¢s f´ldj¢t fogja hizlalni nemsokÀra, eg¢sz felesleges valÂjÀval egyetemben. Vagy hova viszik ezeket a d´gszemetesek? Le´ntik
m¢sszel, ¢s helyben elÀssÀk. Kik?! Mif¢le d´gszemetesek? Ilyen nincs, sose volt, ez csak
a fantÀziÀm. Semmi sincsen. HalÀl van, d´gl¢s van, kÂbornak a meggebed¢s van. Olvastam az ÃjsÀgban, mÀr r¢mlik, ez itt az egyik hÁrhedten k´zkedvelt hely, ahovÀ
suttyomban elveszejteni hozzÀk a tÃlzott alombûs¢gben szenvedû vagy a tiszta pedigr¢re finnyÀs kutyatulajdonosok az û kibaszott, ¢lû felesleg¡ket! Vagy mondjuk egy
¡gyetlen kamasz lÀny egy hete, ¢jszaka, s¢tÀltatÀs k´zben Âvatlanul lekapcsolta ´reg
kedvenc¢rûl a pÂrÀzt ä ¢s azutÀn t´bb¢ nem talÀlta meg?
Azt, ami Ágy vonyÁt?
VonyÁt, ¢s forgolÂdik. SzÂlongat!
Sz´rnyü. TalÀn veszett.
Be k¢ne ugranom ¢rte az Àrokba, most azonnal, Ágy, ahogy vagyok, a szÁvemmel
kiÀltva, à°n vagyok Hamlet, a dÀn!Ê, igen, a Martens f¢lcipûmben, a legszebb bÀrsonynadrÀgomban, bizony, a kis kockÀs t¢li dzsekimben talpast ugrani a kutya mell¢,
¢s hagyni, hogy megmarjon, ´sszemocskolja a ruhÀimat, de halad¢ktalanul ´lbe kapni, kimÀszni vele, ¢s l¢lekszakadva orvoshoz rohanni ä hova? Kihez?
°s aztÀn?
A gangos lakÀsunkba vigyem, a k¢t macska mell¢ ezt a halÀlh´rgû ebet? Akkora,
mint egy kisszekr¢ny. De mirûl besz¢lsz? Hogy mÀszol ki innen? Ezzel a megvadult,
¢hs¢gtûl f¢lûr¡lt Àllattal?! Mikor egyed¡l is csak k¢t k¢zzel kapaszkodva, ¢s lihegve,
esetleg, ha ugyan? °s melyik taxi venne fel titetek ebben a jÂ ¢s szelÁd vÀrosban, Ágy,
ahogy vagytok? Ugyan mennyi¢rt tenn¢ meg? °s milyen cÁmet mondanÀl be, m¢gis?
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Elfuthatott volna ez a h¡lye az Àrokban PesthidegkÃtig. TalÀn el is futott. AztÀn
sz¢pen visszafutott. UgyanÃgy, ahogy el: dolgav¢gezetlen. A betonÀrok minden¡tt
egyforma magas. Meg hÀt az emberek is: ugyanolyanok! Ennek a kutyÀnak ez az Àrok
nem megugorhatÂ, Ãgy lÀtszik ä akÀrmi¢rt. Ezt Ágy kell elfogadni. °s ezt el kell fogadni,
tisztÀba kell j´nni az ¢lettel. RÀm f¢rne igazÀn, ideje volna. D´g´lj meg, kutya, min¢l
hamar¢bb! Majd elmegyek, ne lÀssam.
De lÀtja Àm, hogy el akarok menni! Ez a kis g´rcs ¢szrevette...
Csak ¢ppen megfordulok, t¢tovÀn, mintegy a helyemet keresve, hol ugorhatnÀm
Àt a piszkos vizesÀrkot, hogy utÀna sietve ÀtbotorkÀljak az 56-os villamos sÁnein, majd
szint¢n szabÀlytalanul Àtszaladjak az Ãttesten, ¢s a jÀrÂkelûk k´zt gyorsan elvegy¡lve
feledni prÂbÀljam a kutyÀt ¢s magamat, meg a nem l¢tezû Isten gonosz aljassÀgÀt ä
àvolt szÁve nem k´zbeavatkozni mÀr a kezdet kezdet¢n! nem l¢tes¡lni pusztÀn a megment¢s vÀgyÀbÂl, k´ny´r¡letbûl, a kegyelem kedv¢¢rt, vagy csak e kutya kedv¢¢rt, ha
mÀs¢rt nem, egyed¡l csak ez Àrtatlan kutyÀ¢rt kutyak´teless¢ge lenne Neki lennie!
R¢gen legalÀbb segÁtett Leukotheia! De ha m¢gis volt ý a FiÃig, csak azutÀn benn¡nk
rem¢nykedve meghalt a keresztfÀn, kilehelte a Lelk¢t, hÀt v¢gre lÀssa be, ez jÂ nagy
marhasÀg volt, az ember nem t´k¢letesedik, alkalmatlan, szÂval nem vette be, nincs
szent lelke, szar lelke van, szar lelke, s Neki kell j´nnie most mÀr! De ha meg ý sincs,
ha valÂjÀban nem l¢tezik m¢gse, mi t´bb, sose volt: sz¢gyen ¢s gyalÀzat a Neve ´r´kk´n
´r´kk¢, r¢szemrûl Àtkozott legyen az a Nincs!Ê, amikor kiszÃrja Àm az ÀrokbÂl a leske,
hogy mÀr menek¡ln¢k! S valami iszonyatos, f¢lelmetes d¡hbe gurul! UgrÀl a szennyvÁzben, f´ldh´z csapja magÀt, h´r´gve ¡v´lt; gyül´lettel n¢z fel a m¢lybûl rÀm, tajt¢kot
habzÂ pofÀval toporz¢kol, hÀtra-hÀtrasz´kkenve a bokÀig ¢rû iszapban; mÀr kivillannak sÀrgÀs agyarai... Mintha ez pontosan tudnÀ, hogy sz´k´m!
°rzi, hogy az utolsÂ es¢lye vagyok. àMost hagy cserben az utolsÂ, aki m¢g megmenthetett volna. Tipikus p¢ldÀny ebbûl az aljas fajbÂl, amelyik vilÀgra baszatott, aztÀn magamra hagyott. A franc se igazodik el rajtuk: hol ajnÀroznak, hol pedig ¡tnek;
hol lÀbhoz parancsolva tapogatnak, hol meg ¢tlen-szomjan magamra hagynak. Kegyetlenek ezek, nem tudni, mi¢rt! Ami¢rt nem kutyÀk.Ê
Szembefordulok vele, igaza van: kard ki kard, jÀtsszunk nyÁlt kÀrtyÀkkal! Elûtte Àllok a magasban, oldalamhoz szorÁtom a kezem. àMost itt hagylak, te korcs. °n f¢lek
a kutyÀktÂl. Tûled meg aztÀn k¡l´n´sen f¢lek! Nem is tudom, mi¢rt. Eg¢sz v¢letlen¡l
j´ttem ide, ¢n nem erre lakom. Nem is tudn¢k veled mit kezdeni! Idegen ¢s kutya,
ez nekem sok. PlÀne, ha beteg! M¢g az emberektûl is irtÂzom, nemhogy tûled. F¢lek,
veszett vagy, meg mit tudom ¢n. De neked Ãgyis nyolc, neked mÀr csengettek! Nekem
is csengettek, csak ¢n most m¢g el tudok menni. Te mÀr nem tudsz menni sehova,
nyugodj bele! Van ilyen. MindjÀrt hideg lesz, m¢g sokkal hidegebb lesz! °s akkor majd
megfagysz. Nem rossz, ÀllÁtÂlag, olyan zsibbasztÂ, hamar tÃl leszel rajta. MÀskor pedig
ne gyere ide! SzÂval, ha v¢letlen¡l majd megint felajÀnljÀk, mert Ãjra szervezik az ingyentÃrÀt a kutyatÃlvilÀgon ebbe a f´ldi paradicsomba, mondd nekik, egy durranÂs
nagy lÂfaszt. °s mondd meg Istennek is, hogy meg vagyok s¢rtûdve! °s ne ker¡lj´n
t´bbet a szemem el¢.Ê
Azzal otthagytam.
ZihÀlva cs´rtettem, elfeh¢redett k´r¡l´ttem minden, zÃgott a f¡lem, ¢s ¢gett a pofÀm, haha, gyorsan belobbantak a szÀjbelsû-sebek; a kanÀlis Àrka innensû partjÀn loholtam meredten, fÀjdalomtÂl kÀprÀzÂ szemmel, de n¢hÀny l¢p¢s utÀn pattanva megfordultam, ¢s visszaloholtam, lihegve megÀlltam a hiÀbavalÂ l¢pcsû elûtt, szuggerÀlva
n¢ztem a hÀtrÀlva herregû kutyÀt: à...szÂval, ha netÀn Àltalad akarnÀ ¡zenni ýkelme,
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hogy ý te vagy; hogy Te lenn¢l, vagyis itt d´glûdsz a vakolajban a jÂsÀgom prÂbÀja
v¢gett, vagy akÀrmi¢rt: azt ¡zenem neki, jÂl n¢z¡nk ki, PapÂca! Ennyit az¢rt nem ¢r
a metanoiÀm. Sz¢gyelld magad! Nem volt el¢g? Nem laktÀl jÂl halÀllal, szenved¢ssel,
m¢g kell? M¢g kell? DisznÂ! Nem vagyok hajlandÂ jÂvÀÁrni eztÀn a dolgaidat! Mit tett¢l
a vilÀggal, ezzel a kutyÀval, a bolond n¢pemmel, meddig mer¢szkedt¢l? Magunkra
hagytÀl. A disznÂ jobb, mint az ember. Kire ¢pÁtetted az anyaszentegyhÀzad? Gonosztevûkre ¢pÁtetted. RÀm ¢pÁtetted. Megeszlek naponta. Nem ostyÀban veszlek be, nem
serlegben iszom meg a jelk¢pes v¢redet, hanem az igazi disznÂt, magamat zabÀlom
meg k¢jelegve, ¢s v¢rt sz¡rcs´l´k a televÁziÂ-hÁradÂban, este. Az¢rt, mert Te nem vagy.
Csak duma. De ha m¢gis volnÀl ä mert minden lehets¢ges! ä, ¢s ezt türn¢d, ´tezer ¢ve
türn¢d rejtûzk´dve ä te vagy a legkegyetlenebb ¢s legrohadtabb Isten!Ê
Ezt az utolsÂ mondatot azonban megbÀntam. A t´bbit nem, csak ezt. KicsÃszott a
beteg szÀjamon. Nagyon d¡h´s voltam, jÂlesett mondani. àHa Ãgysincs.Ê A kutya viszont csak n¢zett lentrûl, oldalt fordult pofÀval, csodÀlkozva. Kicsit kerregett m¢g, begÀzolt a pocsolya k´zep¢be, majd megint kivÀnszorgott a partra, a fal mell¢ lapult,
onnan m¢g csaholt, csahorÀszott pÀrat, s aztÀn abbahagyta, ¢s csak bÀmult ostobÀn a
sÀrbÂl. àAzt is sz¢gyellem, hogy sz¢gyellem szidni a Nincsistent!Ê
Elindultam haza.
FÀjt a fejem. Darabig m¢g az Àrokparton sz¢delegtem, az Àrkot nem ugrottam Àt,
innen maradtam. Alighanem azt rem¢ltem, hogy v¢g¡l nagylelküen utÀnam fog szÂlni
ez a kutya, elmes¢li az elûzm¢nyeket ¢s megvigasztal. Kiugrik a csatornÀbÂl, karon
fog, talÀn egy kÀv¢t is felh´rpint¡nk a sarki presszÂban, s aztÀn megy¡nk tovÀbb, ki-ki
a dolgÀra, hÃzni az igÀnkat. ý csendben megd´glik, ¢n meg haza Árni.
De hÀt nem ugrott ki.
Mielûtt a JÀnos-kÂrhÀzi Ãtkeresztezûd¢sn¢l megint erût gyüjt´ttem volna, hogy Àtugorjam a beton vizesÀrkot, ¢s simÀn csatlakozzam a maguknak tÃl¢lûk jÀrdÀn hullÀmzÂ sereglet¢hez, az¢rt m¢g egyszer fel¢je kaptam a fejem: ugyanott ¡lt. A l¢pcsû
mellett, a csillogÂan fekete pocsolya sz¢l¢n. De mÀr nem ugatott. Oldalt n¢zett.
Nem lÀtszott ¢szrevenni egyÀltalÀn.

4
S megint j´n egy-k¢t perc ä vagy Âra? ä, amivel sehogy se tudok elszÀmolni.
HÀt igen! HÂfeh¢rbe borult a vilÀg, k¢sz voltam. Engedelmet k¢rek az ´sszevissza besz¢dhez! Azt se tudom, hol kezdjem, vannak ilyen zavarok az ¢letben! Ha Ãgy vessz¡k,
tulajdonk¢ppen csak n¢hÀny l¢p¢s eml¢ke zür´s, ÀtvÀgvÀn nagy l¢ptekkel a tÀtongÂn
¡res Ãttesten, meg aztÀn az elsû hÃsz m¢ter a jÀrdÀn, mert a JÀnos-kÂrhÀz magassÀgÀban mÀr tudtam, vagyis tudni v¢ltem, nem hagyom itt a kutyÀt, illetve itt hagyom,
de csakis az¢rt, hogy felszaladhassak a G¢gyuri¢khoz, hÀt persze, a G¢gyuri, majd a
G¢gyuri elint¢zi az eg¢szet, mert ez a Gyuri kutatÂ pszichiÀter, bravÂ, lelem¢nyes, talpraesett fickÂ, ¢s kÁs¢rleti Àllatokkal manipulÀl folyton, vagy kis csecsemûkkel, mÀr nem
is tudom, de akÀrmi legyek, ha nem fogja megmenteni a haldoklÂ ebemet, tehÀt most
azonnal felsietek hozzÀ, itt lakik a Pasar¢ti Ãt elej¢n! ä s mire a Hüv´sv´lgyi Ãt sarkÀrÂl
a SzilÀgyi Erzs¢bet fasorba kanyarodtam, olyan sebess¢ggel, amire m¢g vissza fogok
t¢rni, mÀris oszladozni kezdett lelkem gyanÃs gyÀsza, ¢s rem¢nykedû bizserg¢sek csiklandoztÀk a mindenemet; megÀllÁthatatlannak ¢reztem magam, szÂval, egyenesben
voltam, illetve azt hittem ä de addig! de addig!
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Mi volt velem? Mi t´rt¢nt ott, amÁg Àt¢rtem az Ãttest tÃlsÂ oldalÀra, vagyis Àtvergûdtem Àrkon-sÁnen, lelkifurdalÀson, faszkalapsÀgon? ºress¢gen! Semmin! Arra eml¢kszem, hogy az Ãttest k´zep¢n fenekemet lÂbÀlva, teli torokbÂl kukor¢koltam. Minek? Futtomban kukor¢koltam meg b¢gettem, r´f´gtem, ugattam, ¢s nagy dulikat
hintettem k´rbe-k´rbe, de sajna ¢ppen nem j´tt arra autÂ, meg a cipûm sarkÀval is
kapÀltam az Ãttest betonjÀt, mint egy lÂ, kÀrogva kÀromkodtam, a fekete hollÂt szavakkal utÀnozva, de ezt jobban tudja Stern, a VÁgszÁnhÀz szÁn¢sze; elfÃlva-kapkodva
prÂbÀltam elfedni magam valamivel, akÀrmivel...
De gy¢r volt minden.
àSzimplon ¢s ÀtszÀllÂÊ ä szimpla ¢s ÀtlÀtszÂ.
Eml¢kszem, ¢pp Ãgy bÀgyadtan kis¡t´tt a nap! Meg arra is eml¢kszem, mert botrÀnyosan jÂ a memÂriÀm, amire m¢g vissza fogok t¢rni, hogy ahogy szaladtam, mindjÀrt az jutott eszembe, erre a t´rt¢netre eml¢kezni fogok, amÁg lyuk van a seggemen.
Micsoda ÀrulÀs. Lanyha napf¢nyben ism¢telten elmenek¡lt az Àrokban agonizÀlÂtÂl,
mivel Ãgysincs Isten. Ne sz¢gyelld magad, û ezt Ãgyse lÀtta, mÀr û is elmenek¡lt r¢gen.
Milyen hasonlÂ vagyok hozzÀ, isteni. °s a ruhÀimmal vacakoltam k´zben! Mindenre
eml¢kszem! Csak m¢gse tudom, mi volt! MondhatnÀm, hogy rosszul voltam, de nem
is voltam rosszul! HÃzogattam a farmeromat, az igaz, idegesen fel, a pocakomra, babrÀltam az ´vemet, ¢s rÀngattam az ingem, k¢t l¢p¢s k´z´tt prÂbÀltam levedleni a hangulatomat, csakhogy melegen rÀm tapadt. Hirtelen Ãjra el´nt´tt a gyerekkori belsû
kifeh¢red¢s, az a r¢gi, amikor olyan volt, hogy àmost mindjÀrt beszarokÊ, vagy ànem
tudom tovÀbb visszatartani, leokÀdom a n¢nitÊ, vagy àmost meddig menetel¡nk, meddig ¢nekel¡nk m¢g, meddig ¡tnek?Ê, ez a sÀpadtnÀl is kr¢tafeh¢rebb Àrny¢k, ami a
magamrahagyatottsÀgom, p¢ldÀul iskola utÀn, ha v¢letlen¡l rendszeresen ¡ld´znek,
àez a tetü nem hagyja magÀt megverni!Ê, ´klendeztetû, tejes szivÀrgÀsa az utcai felhûzetnek, a kiv¢gz¢sem f¡lledts¢ge a NÀdor utca elej¢n. °s aztÀn elfutok. Nehezen
visszatartom. Nem okÀdom le a n¢nit m¢gsem! Mi¢rt nem?
ZilÀlt felnûtt lettem, egy unalmas, kotrÂdÂ, szennyes pali. (M¢g bukÀs se legy¢l: az
is mÁtosz.) M¢gis, valami felszabadulÀsf¢l¢t ¢reztem ek´zben, a hirtelen, rossz szabadsÀg okozta ¢melyg¢st; sakÀlnyÀlat a pofÀmban, sunnyogÂ k´z´nyt. SzÁvjon be a fakÂ
vilÀgÃ nap! V¢kony gallyak k´zt bujkÀlÂ napf¢ny a fasorban. Hideglelûs Àrny¢kÃ fÀcskÀk benzingûzben, jaj n¢lk¡l, kopottan, fegyelmezetten. El fogjuk hordozni a nihil
¢des terh¢t! Rossznak lenni a legjobb a vilÀgon...
De hogy volt? T¢nyleg, hÀt mi volt ott?
Valami kit´rt bennem a tÀtongÂ Ãttesten, hÀtam m´g´tt a d´glûdû kutyÀval! Amit
¢n bizony nem tettem odabent, ahol a szÁv motoz, soha m¢g. ¹rv¢nyl¢s volt ugyan,
halÀlforgÀs, de csak hogy megt¢vesszen, hogy megt¢vesszem magam: felsejd¡ltek
bennem gyermekkori kÁnok, unalmak, meg az elûzû ¢letek kiÃttalan zsÀkutcÀinak
iszonyata, p¢ldÀul feh¢r iszonyat a vÁg kozÀkok lovainak patÀja alatt, meggyÃjtott zsÃp
aljÀn, meg a v¢letlenszerü utcai igazoltatÀskor, sz¢tlûtt templomi szent¢lyben is, ezek
a buta v¢letlenek, amik kipettyezik az ´r´k ¢letemet, hÀnytorogva mind megjelentek
most, maguk elûtt terelgetve a tegnapi ifjÃsÀgom hasonlÂan menthetetlen hangulatait, p¢ldÀul KaposvÀron alkonyattÀjt rendezûnek lenni, vagy amikor Ariadn¢ cserbenhagyott az ûr¡let sziget¢n, no ¢s az uccuberek Gonosz Bea elûl a T´r´kv¢sz Ãton,
hogy el ne fogjon, hogy ne akarhassa Ãjra el´lrûl, a fia szeme lÀttÀra! s a t´bbi v¢tkem.
De ez csak a dÁszlet: bÀr az ´rv¢nyl¢s valÂdi, m¢gse arra vonatkozik, ahonnan valÂ;
nem a mÃlt, nem. Ez valami kÁs¢rleti aljassÀg h¢tfÀtyoltÀnca volt! Megengedtem magamnak n¢hÀny mÀsodpercre, hogy aljas legyek. (Milyen? Erûs?)
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Hittem a halÀlt. Abah!
Nem egyszerüen elhittem, hogy ha magÀra hagyom ezt a d´g´t, nem t´rt¢nik semmi, legfeljebb a vilÀg logikÀja akadÀlytalan elûreg´r´ghet, Â, nem csupÀn elfogadtam
ezt, de a tÀtongÂan ¡res Ãttesten ÀtvÀgva mÀr rem¢ltem: tapasztalni Âhajtottam, hogy
a kegyelem semmi, pontosabban senki. °rtitek? Ezt most mÀr nem gondoltam, hanem
¢ltem: Isten nemhogy nulla ä ami k¢ne, ha volna! ä, hanem NINCS. Mindenki mÀs
ä van. °n is. A kutya is ä m¢g. A kutya gazdÀja is van. Csak MessiÀs nincs, nem is volt,
¢s nem is lesz soha. Az kamu, a kurva istenit. TehÀt elmegyek inn¢t.
De gyenge voltam hozzÀ.
Vagy mi?
HÀt ez az. Mi volt az?
MÀr Àt¢rtem a tÃloldalra, ¢melyegtem, mondom, melegem volt a dzsekimben, a
szmogos frontban, meg azok a kÂsza, bÀgyadt f¢nyek a buszra vÀrva sunyÁtÂ jÀrÂkelûk
vÀllÀn, a hentesbolt elûtt, amikor nagy sietve Àtfurakodtam k´zt¡k. Mintha dolgom
volna! °n egy¢bk¢nt elhanyagolhatÂ vagyok, gondoltam, a mi kisvÀrosi politikusaink
nevets¢ges pr¢dÀja, àegy lelkesed¢s, amelyikre kinyitjuk a televÁziÂtÊ, okosjani, lÀngelme ¢s k´zellens¢g, nagy marha, csak ezzel a k¢t perccel m¢gse tudok elszÀmolni sehogy se! A tÀny¢r perem¢rûl az abroszra cs´ppentem, mint egy m¢regfeh¢r cs´pp.
MegÀllt az idû, mintha megÀllt volna. Nem jÂkedv¢ben, hanem zavarÀban! Zür volt.
Zür van!
àHa Isten nincs, az baj. Nem tudok k¢pzelni nagyobbat! Ez unalmat hoz majd, teljess¢ggel elhÀrÁthatatlant! °s f¢rges perceket, sokat! ñ, ez a gyÂgyÁthatatlan seb. J´n
az eleve es¢lytelens¢g, a hasztalan nyikorgÀs! AkÀr vigadozzunk akkor, ¢s csaljunk ¢s
´lj¡nk, iz¢, kutassunk, viaszszÀrnyakon szÀlljunk a Napnak! Pampapapam. Nincs Isten. Nincsen homokzsÀk a l¢ghajÂ kosarÀban. Nincs csûsz, nincsen Nagypapa! Se boldogult örfikora nincsen. így nyugis, de fos is, fos az eg¢sz. KÁgyÂzni az alattomos akadÀlyok k´zt, amÁg van eszem. UtÀna megeszem, mivel mÀr nincs eszem! S j´n az este,
eljû, akkor n¢gyk¢zlÀbra, ¢s ugatni, kutya! K¢rni a halÀlt, a csontot, f´ldnek szopogatnivalÂt! F¢nytelen ez, kopott mÀr... Nincsen Isten. MÀsok persze fonhauzausz tudjÀk
r¢gtûl, vagy a jÂzan esz¡ktûl, nem nagy meglepet¢s ez a vilÀg egyhatodÀnak. Egy´t´d¢nek, egynegyed¢nek, egyharmadÀnak, fel¢nek... Ki hisz m¢g? Ugyan mit hisz?
Mit hisznek ezek itt, ´tmilliÀrdan?
KÀrhozottak ´sszeesk¡v¢se? Ki bizonyÁtja rÀjuk, hogy Àlszent szarevûk? Mennyit
foglalkozom seggel! Szarral, fossal. Honnan j´n ez? Nû kell nekem? Biztos? Isten ä
nû? Sophia kell nekem? Apage satanas! Vagy teremteni a Teremtût, az k¢ne? Hogyan
teremtette a Teremtû ´nmagÀt?
Kirûl van szÂ?Ê
Ekkor mintha Àram kezdene rÀzni, ¢s ez megmarad mind a mai napig.
àAz aljassÀg okozta r¢m¡let kif¢nylik, ez az iszkolÀs meg az ¡r¡gyek keres¢se, ezek
a hajuknÀl fogva elûrÀngatott, Ãgynevezett becs¡letes ¢rvek!Ê ä gondoltam a jÀrda tÃlpartjÀra sz¢d¡lve, k¢t kÂkadt liheg¢s k´zt, ott a hentesbolt elûtt, miutÀn alamuszin
Àtfurakodtam a buszra vÀrÂ b¢na t´megen. A SzilÀgyi Erzs¢bet fasorba kanyarodva
pedig mÀr tudni v¢ltem, hogy gyûztem. Persze hogy gyûztem, nem is arrÂl van szÂ,
hisz a vilÀgon mindent el lehet sikÀlni! Mert, j¢, ha m¢gis visszaj´ttem ez¢rt a buta
korcs¢rt, jÂllehet csupÀn megn¢zni, hogy van-e, a sÁrÀsÀt nem Àlmodtam-e, ¢pp ez a
àv¢letlenÊ nem azt ¡zeni, hogy m¢gis ¢l a KirÀly? Keze munkÀja az idej´vetelem! MÀr
elûtte az elkotrÂdÀsom, ¢ppÁgy a lÀzadozÀsom, a visszapofÀzÀsom, no ¢s v¢g¡l a men-
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tû´tletem, hogy majd segÁt a G¢gyuri! Milyen titokzatos. MÀr megyek is, int¢zem ä a
kegyelem alÀzatos eszk´ze vagyok!
Loholtam f¡rg¢n.
°s a Szent JÀnos KÂrhÀz meg a pasar¢ti elÀgazÀs k´z´tt van egy kis szakasz, ez a
fûleg benzinkÃtÀllomÀs a maga müszakias rendetlens¢g¢ben, amin àmost Àt kell gÀzolnom, hogy idût nyerjek a kutyÀnak, a kutya ¢let¢nekÊ, gondoltam hûsiesen a Trabantok, LadÀk ¢s mÀs halÀlkocsik k´z¢ trappolva; meg azt is, ugye mennyire forgandÂ
a sors, lÀtod, ugye, hogy v¢gleg nem szabad Ágy vagy Ãgy gondolkozni semmirûl se,
mert, lÀm csak, sat´bbi. De ez a rohanÀs k´zbeni sat´bbi igencsak k¢nyelmetlen ¢s zavaros sat´bbiv¢ sikeredett ä nem mertem tudni, valÂjÀban mit tartok felûle! BüntudattÂl ä mitûl? ä fulladozva kocogtam, szaladtam, futottam, vÀgtattam segÁts¢g¢rt, miÀltal,
k¢pzeltem, mÀris tettel nyomat¢kosÁtva bÀntam meg hirtelen Át¢lkez¢seimet Istenrûl
ä kirûl? ä az elmÃlt k¢t napban ¢s negyvenn¢gy ¢vben, de m¢g ez is kev¢s volt. Vagy
sok. Fene tudja. Feltünt a sebess¢gem. Mi ez a rohanÀs? àígy takarÁtottam el sz¡leim
lakÀsÀban a bün´s piszkot a sarokba ¢s a szekr¢ny alÀ annak idej¢n, kecsesen a cipûtalpammal, d¢lutÀni titkos nagybulik v¢gezt¢n, levegû utÀn kapkodva! HovÀ szaladsz?
Miben sÀntikÀlsz? ñ, a humanista. Ez a MalhemÂvesz. Nem volt neki Isten ä hÀrom
kerek percig. Most van?Ê
Valami hamis volt az eg¢szben. De mi?
Tudom ¢n, gondoltam, hogy ´ngyül´letem a magÀba hajlÂ, t¢bolyult szerelmem
sÀrkÀnyos k´nt´se csak, amit halÀlom pÀsztori ÂrÀjÀn majd szenved¢lyesen let¢pek
magamrÂl sat´bbi ä de hÀt az¢rt ez a hebehurgya siets¢g...! Van nagy sebbel-lobbal!
ä gondoltam. àVolt is nagy sebbel-lobbal a bolond TÀbor lelk¢ben, mielûtt felszaladt
volna Bizonyos Gyuri barÀtjÀhoz, hogy megments¢k az Ismeretlen KutyÀt, s ezÀltal
F¡les sz¡let¢snapjÀt is m¢ltÂn meg¡nnepelhess¢k ä fuj, k´pedelem! ä, ¢s mindanynyian egy¡tt felfedezz¢k v¢gre az °szaki-sarkot!Ê çm mind ehelyett tÀn viszketûs mozdulatomat k¢ne csak ideutÀnozni, ahogy a kocsikat ker¡lgetve szorgalmasan magamon matattam, Ãgymond a lelkemen, egyÃttal azonban a sokak szerint hihetetlen¡l
izgalmas szûr´s kebelemen is, hajhÀszÂn benyÃlva az inggombok k´zt, habÀr galoppban k´zeledve a Pasar¢ti Ãt torkolatÀhoz! Ezek az ¢n elhÁzott, lelki mozdulataim, ez a
mÀig pÀrÀllÂ hepciÀskodÀsom! A suttogÂra fogott alkudozÀsok odabenn: à...de az¢rt
nem fogom neki tÃl k´nnyen odadobni magam! öjra ¢s Ãjra nevets¢gess¢ tesz! LefÀraszt. Folyton becsap, arra van hajlama! çltat, csalogat, bevonz a semmibe, magamra
hagy. Nincs ä Ágy van. °szn¢l legy¡nk!Ê De m¢g ez is mellesleg t´rt¢nt bennem, elkenve
¢s sz¢ttaknyolva, hogy a nagy gondom se legyen szorongÀsos k¢pzelg¢sn¢l t´bb,
àmondjuk, hiszem, hogy hiszem, de hisz nem kell vele tÃl sokat foglalkozniÊ, sÂhajtottam szar pali mÂdjÀra, ànem is ez a l¢nyegÊ, bÀr az igaz, hogy k´zben ¢reztem, teljesen k¢sz vagyok, menthetetlen¡l benne az eg¢szben, l¢gmentesen belezÀrva, mint
egy dunsztos¡vegbe, àÀram alattÊ, vagy hogy mondjam, elbesz¢l¢sem legbonyolultabb
pillanatÀnÀl tartok. RÀzott a valami, ¢reztem, elhomÀlyosÁtja a lÀtÀsom. De van. àEz a
sz¢tzilÀlÂ erû, ez a homÀly, ez a kudarc bennem ¢s k´r¡l´ttem, vagy kÁn, nyiszatolÂ
fÀjÀs, a csel-labirintus sz¢d¡lete, l¡ktetû gyenges¢g ä ez van, ez van! °rdekes. Mikor
ma mÀr mi sincsÊ, gondolom, mik´zben becs´ngetek a G¢gyuri¢khoz.
A G¢gyuri persze nincs otthon.
Mi¢rt is lenne. Napk´zben?
MÀr nem tudom, hovÀ ment kora reggel, valahova dolgozni, szaporÀn kulizni nyilvÀn, mint minden mÀs tisztess¢ges ember, mondta is, hovÀ, Zs¢, a feles¢ge, ez a bÃs-

660

ã

Kornis MihÀly: Napk´nyv (VI)

komorsÀgig udvarias sz¢ps¢g, a voltak¢ppeni barÀtom, csak mÀr elfelejtettem. Meleg
szemek, rezzenetlen mimika. Most m¢gis meglepûd´tt, lÀthatÂan, Â, az arca csupa
f¢ny lett, amikor a kisablakot kicsapta, s rÀm n¢zett, szem¢vel a szemembe kapaszkodva nyÃlt a kulcs¢rt, ´rvendezve forgatta meg a zÀrban. Ilyen korÀn! Tudod, csak erre
jÀrtam. A hangom elv¢konyult. RÀzott valami. Akkor mÀr tudtam, hogy àrÀzÊ, noha
nem tudtam, micsoda, Àm szemtûl szembe a kipirult Zs¢vel mÀr biztos voltam benne
ä miben? ä, hÀt m¢g a szelÁden karra vett, fÀradt ¢s mindentudÂ szemü k¢t aprÂsÀga
gyanakodÂ pillantÀsÀnak kit¢ve... Egyik az elsûtûl, mÀsodik a mÀsodiktÂl. Mind a n¢gyen jÂ kis izgatott zavarba est¡nk. A lakÀsban az Àtmeneti kora d¢lelûtt reggeliszagÃ
rendetlens¢ge, f´ldre dobÀlt pelenkÀk, nyitva felejtett vÁzcsapok, vend¢gfogadÀsra
nem igazÀn alkalmas idûszak. ñ, hÀt ¢n csak telefonÀln¢k egyet! Gyerekorvoshoz k¢sz¡l¡nk, de tess¢k. Elfordulnak, kis zoknikkal bajlÂdnak, titokban n¢znek. Csak n¢znek a NÂra meg a Tomi, amÁg az ¢desanyjuk homlokÀba hullÂ hajjal ´lt´zteti ûket, a
vÀllukon Àt leskelnek zavartan, gyanakodva bÀmulnak fel¢m, ahogy g´rnyedve lapozgatok a Nagy Telefonk´nyvben, Zs¢, majd k¡ldd ki a krambÂkat, mondok valamit.
De nincs hova k¡ldeni ûket, nÀlunk nincsenek ajtÂk. Mit akarsz! Suttogok. àKutya,
ide nem messze, halÀlÀn. Nem tudom kiszedni, mÀr mindenhogy prÂbÀltam! Te se
tudnÀd. SegÁtsetek! SegÁtsetek! HA A VILçGON MINDENKI ILYEN VOLNA.Ê Akkor elkezdt¡nk telefonÀlgatni. K¡l´nb´zû ÀllatkÂrhÀzak. Zs¢ ´tlete mindegyik, de hallani se akart a kutyÀrÂl egyik se, valÂsÀggal kik¢rt¢k maguknak, ez most nem ¢rdekes.
A mi sz¢gyen¡nk, az ¢rdekesebb. A mi sz¢gyen¡nk! Vagy csak az eny¢m? Rendetlen
¢let¡nk, a belsû rend hiÀnya, a csÀvÀm. A riadtsÀgunk, az egymÀs elûl most is szemrebben¢s n¢lk¡l letagadott kÀosz!
Heher¢sztem, eln¢z¢seket k¢rtem, lÀbamat rÀzva telefonÀltam. Klassz voltam. Zs¢n
nem lÀtszott semmi. Pakolt, az Ãtra k¢sz¡lûd´tt, mosdatta a fia kez¢t, n¢ha mell¢kesen
odaj´tt a telefonhoz, f´l¢ hajolt a telefonk´nyvnek, szolidÀrisan m¢g kettût k¢rdezett
a kutyÀrÂl, àÀtvetteÊ, tÀrcsÀzott, rÀmenûsen ¢rdeklûd´tt, ¢s megk´sz´nte a szÁves tÀj¢koztatÀst: igyekezett normÀlisan viselkedni. Ek´zben mÀr-mÀr megnyugodtam.
Vagyis Ãgy tettem. Hogy ismerûs csalÀdba ker¡ltem, gyeng¢d nûi kezekbe, na v¢gre
ä elûbb-utÂbb meglesz ez a kutyament¢s! Csak kicsit m¢g akarni kell. Jobban! T¡relem. Embers¢g. SzÁvÂs jÂakarat. Micsoda hamissÀg! Az çllatorvosi FûiskolÀn nagy nehezen megadtÀk a Fekete IstvÀn çllatv¢dû Egyes¡let szÀmÀt, ûket tess¢k hÁvni, k´teless¢g¡k kimenni a kutyÀ¢rt, viszhallÀs. HallÂ, itt Fekete, tess¢k a probl¢mÀt mondani! Mi, kutya, micsoda, Àrokban, mit mondott? RikÀcsolt az eldohÀnyzott hangÃ ´regasszony, szeg¢ny anyÀm, a vonal tÃlsÂ v¢g¢n. Erre itt nincs ember, k¡l´nben is telt
hÀz! Mindenki kutyÀzik. Adn¢k magÀnak egy megbÁzhatÂ ebrend¢szeti szÀmot! Tess¢k mondani, ugye Ebrend¢szet, azok nem sint¢rek, ugye ûk nem ´lik meg, vagy hogy
mondjam? Koll¢gÀm, hova gondol maga, mÀr sint¢rek nincsenek, az tilos. Becs¡letesen dolgozÂ k´zeg¢szs¢g¡gyiek ezek. Telepre viszik a kutyÀt, kap ketrecet, aki
akarja, kivÀlthatja! Maga is kivÀlthatja, mondta inger¡lten, ¢s megmondta a szÀmot.
Zs¢ pedig felÁrta. Helyettem. AjkamrÂl olvasta le. Akkor mÀr megvolt a sz¢gyen. ýk
elmenni k¢sz¡lûdtek, kabÀtban Àlltak, teljes menetfelszerel¢sben, mÀr csak engem kellett volna kitenni, hogy zÀrhassanak. Az Ebrend¢szet azonban nem vette fel. MÀssal
besz¢lt. M¢g mindig. M¢g mindig. Ezer ¢s ezer megrendezendû kutya Budapesten.
Zs¢ is tudta, amit ¢n. àEz kampec.Ê De hogy te milyen rendes vagy. Te is.
Elrohantam.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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TakÀcs Zsuzsa

ELý°RZET
Arcodon, mint seb, a rÃzsom nyoma ott maradt,
a v¢zna nûvel voltÀl ¢s ¢n egy szûke lÀnnyal,
amikor talÀlkoztunk a Schubert-esten.
öristen, mikor lesz v¢ge mÀr az ¢letemnek.
HÀny v¢zna nû m¢g. HÀny ´lelkez¢s¡nk utÀna.
Kit jÀtszanak az utolsÂ hangversenyen
¢s kik. Mi¢rt ez az ¡nnep¢lyess¢g folyton.
öristen, hiszen itt mindenkit ismerek.
°s mindenkin fekete ruha, selymek.

K°T TçRGY
1. KarÂra
Csatold le az ÂrÀt a karodrÂl,
tudom, hogy ÃszÀs k´zben is viseled,
de most ne! Egy f¢lÂrÀig m¢g
legyen Ãgy, ahogy k¢pzeltem. Ne t´bbet,
nem viseln¢nk el, ¢s azalatt m¢g
besz¢lgethet¡nk is. Mindig
tartottam tûle, annyi mutatÂ minek
¢s mit mutat? Milyen ´nhitt ¢s hideg,
kem¢nyen szÀmol ¢s ÀtlÀt rajtam.
2. Lev¢ltÀrca
Az ellopott helyett ez a k´zepes
m¢retü, finom bûr, hÀromrekeszes, fekete tÀrca kÁs¢r hÀt,
talÀn, ¢vekig, ha ott nem hagyom,
mint a k¢ket egy p¢nztÀrban,
ha tÀskÀmbÂl, mint a bordÂt, ki
nem emelik. Abban a barna utolsÂban
naptÀrat is hordtam, ¢s kiv¢tel n¢lk¡l
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mindegyikben autÂbuszb¢rletet.
TalÀn v¢gig velem lesz ez. Ez¢rt is
fekete. Mint barÀti k¢zfogÀs
viszonozza majd aggÀlyos mozdulatomat.
ä Itt vagyok! Ne f¢lj! ä szÂl,
amikor el¢rkezem a kapuig.

BETELJESED°S
A kapunÀl ûr´k lesznek.
Osztogatnak vagy fosztogatnak-e, nem tudom.
Mit is k¢rjek tûl¡k?
Egy patak cs´rgedez¢s¢t hallottam minden¡tt.
Kit¢ptek egy ÂriÀs szÁv¢bûl egy darabot.
Egy szÁv v¢rz¢se hallatszott,
bennem vagy benne, hogy is
tudhattam volna bizonyosan?
Ha igaz, hogy belûle kiszakadtam,
fogadjon ´l¢be vissza,
vagy v¢gezzen velem!
VÀrok, ¢s velem a t´bbiek, a nyÀj.

Kontler LÀszlÂ

K¹ZTçRSASçG °S UTñPIA
Mely ¢rt¢kek megvalÂsÁtÀsa a legfontosabb a k´z´ss¢gben egyes¡lt emberek szÀmÀra?
Mennyiben rontjÀk vagy ¢ppen javÁtjÀk ezen ¢rt¢kek megvalÂsÁtÀsÀnak es¢ly¢t az emberi term¢szet bizonyos sajÀtossÀgai? BÁzhatunk-e abban, hogy a kÁvÀnt eredm¢nyhez
az emberi vÀgyak ¢s k¢pess¢gek spontÀn mük´d¢se is elvezet, s ehhez az optimista
vÀrakozÀshoz szabjuk int¢zm¢nyeinket, vagy ellenkezûleg: legy¡nk meggyûzûdve
arrÂl, hogy a fogyat¢kos emberi szellem ¢s jellem tÀmasz n¢lk¡l nem tud eligazodni
a sors kif¡rk¢szhetetlen Ãtjain, s ennek megfelelûen hatÀrozzuk meg az egy¡tt¢l¢s sza-
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bÀlyait? Az ehhez hasonlÂ egyetemes k¢rd¢sek ä a politikaelm¢let ´r´k dilemmÀi ä
PlatÂn ¢s Arisztotel¢sz Âta foglalkoztatjÀk a gondolkodÂkat. Az alÀbbi vÀzlatban arra
teszek kÁs¢rletet, hogy bemutassam: a vÀlaszadÀsi t´rekv¢sek a k´z¢pkor ¢s az Ãjkor
fordulÂja tÀjÀn bizonyos folyamatok hatÀsa alatt hogyan ¢rlelt¢k meg a politika ä talÀn
helyesebben: a politeia ä k¢t olyan modellj¢t, amelyek az Àtfed¢sek ellen¢re markÀnsan
k¡l´nb´ztek egymÀstÂl, illetve mi mÂdon, milyen ellentmondÀsokkal ¢s k´vetkezm¢nyekkel egyes¡lhettek, m¢g mindig e korszak folyamÀn, egy harmadikban.
Er¢ny ¢s szabadsÀg
C¢lszerü, ha az elsû modell leÁrÀsÀt egy r´vid politikat´rt¢neti bevezetû elûzi meg.
1387ä88, °szak-ItÀlia: MilÀnÂ fejedelme, Giangaleazzo Visconti a veronai Scaligerik
¢s a padovai CarrarÀk legyûz¢s¢vel olyan jelentûs ter¡letet vont ellenûrz¢se alÀ, mely
(tovÀbbi terjeszked¢s¢t felt¢telezve) elsû Ázben csillantotta fel a f¢lsziget francia, spanyol vagy angol tÁpusÃ egyesÁt¢s¢nek lehetûs¢g¢t ä rendi hagyomÀnyok hÁjÀn a korlÀtlan fejedelmi ´nk¢ny formÀjÀban. E kilÀtÀs aggodalmat ¢s ellenÀllÀst vÀltott ki MilÀnÂ commune jellegü kormÀnyzattal rendelkezû szomsz¢daibÂl, melyek 1390-tûl kezdve megszakÁtÀsokkal t´bb ¢vtizeden Àt hÀborÃztak a Viscontik ¢s a hozzÀjuk hasonlÂ
t´rekv¢sekkel fell¢pû NÀpolyi LÀszlÂ ellen. Ezek sorÀn elûbb, 1402-ben Giangaleazzo
nyerte el hegemÂniÀjÀnak elismer¢s¢t Firenze kiv¢tel¢vel minden, a pÀpai ÀllamtÂl
¢szakra fekvû ÀllamtÂl, majd ä m¢g az ¢vben bek´vetkezett halÀla utÀn ä Firenze ¢s
Velence alakÁtottÀk ki sajÀt regionÀlis uralmukat. NÀpolyi LÀszlÂ prÂbÀlkozÀsainak
(1408ä14) epizÂdjÀt k´vetûen a k¢t k´ztÀrsasÀg koalÁciÂja 1425-tûl Filippo Maria Visconti ellen folytatott sikeres, k¢t ¢vtizedes k¡zdelmet. Mire azonban ez v¢get ¢rt, nemcsak a modern eurÂpai vilÀg plurÀlis diplomÀciai szerkezet¢nek f¢lszigeti m¢retü prototÁpusa alakult ki ItÀliÀban, hanem az oligarchikusnak megmaradt Velence kiv¢tel¢vel mindenhol ä magÀban Firenz¢ben is ä signoria tÁpusÃ kormÀnyzat telepedett rÀ
a k´ztÀrsasÀgi int¢zm¢nyekre.
E konfliktussorozat rendkÁv¡l izgalmas hatÀst gyakorolt a firenzei politikai-k´z¢leti
gondolkodÀs megl¢vû tradÁciÂira. V¢gbement a humanista ¢s a polgÀr ¢rt¢keinek egybeolvadÀsa. Az ¢szak- ¢s k´z¢p-itÀliai vÀrosÀllamok politikai valÂsÀga ¢vszÀzadok Âta
a republikÀnus ´nkormÀnyzat, a polgÀrok viszonylag sz¢les k´rü r¢szv¢tele ¢s àszabadsÀgaÊ ä k¡lsû ellenûrz¢stûl valÂ mentess¢ge ¢s a kormÀnyforma megvÀlasztÀsÀnak
lehetûs¢ge ä volt. A rÂmai jog uralkodÂ hagyomÀnya ugyanakkor sokÀig k¢ts¢geket
hagyott e helyzet legitimitÀsa felûl, s m¢g amikor a skolasztika, Arisztotel¢sz Ãjrafelfedez¢se a XIV. szÀzadra egyes jogÀszok szem¢ben mÀs megÁt¢l¢s alÀ helyezte a k´ztÀrsasÀgi ÀllamformÀt ¢s a àt´megesÊ k´z¢leti participÀciÂt, annak a sz¢thÃzÀst, a politikai klikk-k¢pzûd¢st tÀplÀlÂ potenciÀlja a legt´bb kimüvelt koponyÀban akkor is a
vita contemplativa, a f¢lrevonult tudÂs szeml¢lûd¢s eszm¢ny¢t erûsÁtette. A àhumanistaÊ
szÀmÀra a megfelelû k´rnyezet a fejedelmi udvar nyugalma ä ahol esetleg megfontolt
tanÀcsaival hozzÀjÀrulhat az Àllami ¢let harmonikus alakÁtÀsÀhoz ä, nem pedig a zajos
agora. így volt ez Dante szem¢ben, aki ÀthatÂ patriotizmusa ellen¢re is abban bÁzott,
hogy egyszer egy àszentÊ csÀszÀr Àtkel az Alpokon, s az egyetemes birodalom politikai
¢s spirituÀlis egys¢g¢t helyreÀllÁtva egyÃttal a pÀrt¡t¢st is megf¢kezi sz¡lûvÀrosÀban;
s Ágy volt ez Petrarca szem¢ben is, aki a veronai sz¢kesegyhÀz k´nyvtÀrÀban 1345-ben
akadt rÀ Cicero Atticushoz Árt leveleire, s igencsak elÀlm¢lkodott annak lÀttÀn, hogy
az addig sztoikus b´lcsk¢nt szÀmon tartott szerzû ezÃttal a rÂmai k´ztÀrsasÀg utolsÂ
nagy bajnokak¢nt, a àpolgÀri er¢nyekÊ v¢delmezûjek¢nt szÂlal meg.
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Eg¢szen mÀs szÁnben t¡ntett¢k fel az ilyesfajta megnyilvÀnulÀsokat a Firenze ¢s elt¢rû berendezked¢sü szomsz¢dai k´z´tti konfliktusok, s jelentûsen hozzÀjÀrultak a
k´z¢leti r¢szv¢tel presztÁzs¢nek megÁt¢l¢s¢vel kapcsolatos ellentmondÀsok sajÀtos feloldÀsÀhoz. Cicero politikai szerepvÀllalÀsÀt ¢s ennek indoklÀsÀt Petrarca m¢g az àigaz
filozÂfusÊ pÀlyÀjÀrÂl valÂ let¢r¢snek minûsÁtette, ¢s nemtelen becsvÀgyk¢nt Át¢lte el.
K¢t ember´ltû mÃltÀn Coluccio Salutati (1331ä1406), a humaniÂrÀkon nevelkedett
firenzei kancellÀr mÀr csodÀlattal nyilatkozott a hÃs-v¢r Cicero e tulajdonsÀgairÂl ¢s
tev¢kenys¢g¢rûl. A leveleibûl ¢s Visconti apolog¢tÀinak Árt vÀlaszaibÂl kibontakozÂ
k¢p szerint minden civis et vir bonus k´teless¢ge ä kivÀlt a hazÀjÀt ¢s annak politikai
rendj¢t fenyegetû vesz¢ly eset¢n ä a szilÀrd ÀllÀsfoglalÀs. Az e t¢ren tanÃsÁtott becsvÀgy
nem elÁt¢lendû, hanem term¢szetes, sût ¢ppens¢ggel dics¢retes. IdeÀlis esetben nem
is csak a humanista vÀlik politikai ¢rtelemben vett polgÀrrÀ ä a k´z¢let cselekvû r¢szes¢v¢ ä, hanem megfordÁtva: az ÀllampolgÀrok is min¢l nagyobb szÀmban vÀlnak sokoldalÃan müvelt szem¢lly¢, humanistÀvÀ, hogy politikai ambÁciÂik r¢v¢n min¢l jobb
k¢pess¢geket teljesÁthessenek ki.
A humanista ¢s a ä kettûs ¢rtelemben: a gazdasÀgi ¢let f¡ggetlen cselekvûjek¢nt ¢s
´ntudatos ÀllampolgÀrk¢nt felfogott ä polgÀr ¢rt¢kei elegyed¢s¢nek lehet¡nk tanÃi a
Giangaleazzo elleni k¡zdelmek korÀnak k¢t tovÀbbi fontos k´z¢leti ÁrÂja karrierj¢ben.
Egyik¡k sem r¢szes¡lt tulajdonk¢ppeni humanista nevel¢sben; mindketten kereskedûi k´r´kbûl szÀrmaztak, s t´bb¢-kev¢sb¢ fontos pozÁciÂkat t´lt´ttek be a firenzei c¢hek vezet¢s¢ben. Ilyen hÀtt¢rrel vÀlt Cino Rinuccini a milÀnÂiak elleni pol¢miaharc
Salutati mellett legjelentûsebb alakjÀvÀ, s vÀllalkozott Gregorio Dati Firenze 1380 ¢s
1405 k´z´tti, tehÀt nagyjÀbÂl a MilÀnÂval valÂ konfliktusok elsû szakaszÀval egybeesû
t´rt¢net¢nek republikÀnus szellemü megÁrÀsÀra. Dati Firenze v¢gsû siker¢t a strat¢gia
ä n¢mileg eltÃlzott ä koherenciÀjÀnak, a racionÀlis politikai szellemnek tulajdonÁtja,
de m¢g inkÀbb annak, hogy a hüv´s ¢rtelem Firenz¢ben heves szenved¢llyel pÀrosulhatott, melynek fû forrÀsa a k´z´ss¢gi szellem. Ez az a àpluszÊ, amit csak az adott politikai berendezked¢s irÀnti lelkesed¢s teremthet meg, k´vetkez¢sk¢pp despotikus
kormÀnyzat alatt hiÀba keresn¢nk. Salutati, Rinuccini, Dati munkÀibÂl kivilÀglik, hogy
az er¢ny jelent¢se polgÀr ¢s humanista szÀmÀra egy ¢s ugyanaz. Vivere civile ä autonÂm
szem¢lyis¢g¡ket megûrizve aktÁv k´z´ss¢gi ¢letet ¢lni; a passzÁv kegyess¢g ¢s kontemplÀciÂ helyett, s az û korukban jÂr¢szt ´nmagÀ¢rt valÂ (nem àalkalmazottÊ) term¢szettudomÀnyos kutatÀson tÃll¢pve bekapcsolÂdni a politikÀba, mely az emberek legmagasabb rendü e vilÀgi tev¢kenys¢ge: àBecs¡letes cselekedeteknek szentelni magunkat jÀmborabb dolog lehet, mint a magÀnyos lustÀlkodÀs. Mert, mint Szent Jeromos mondotta, a csendes
vid¢ki l¢tben tanÃsÁtott szent¢letüs¢g ´nmagÀ¢rt valÂ. çm a szorgoskodÀsban valÂ szents¢g sokak
¢let¢t megjavÁtjaÊ ä Árta Salutati egy szerzetesnek 1401-ben.
E tev¢kenys¢g, tehÀt a k´z´ss¢gi er¢ny megcsillantÀsÀnak garantÀlÂja a politikai
szabadsÀg, s megfordÁtva: az elûbbi legfûbb c¢lja az utÂbbi biztosÁtÀsa, megv¢delmez¢se. Maga a szabadsÀg fogalma ä az arisztotel¢szi hagyomÀny hatÀsa alatt, az antik
poliszok vilÀgÀbÂl vett pÀrhuzamok segÁts¢g¢vel ä is tisztÀzÂdÀson megy kereszt¡l. A
Filippo Maria Visconti ellen viselt hÀborÃk egyik sz¡net¢ben a milÀnÂi Pier Candido
Decembrio k¡l´n´s propagandairatban nyugtatgatta a firenzeieket, hogy a herceg
minden k´r¡lm¢nyek k´z´tt k¢sz volna tiszteletben tartani szabadsÀgukat. VÀlaszÀban a jeles firenzei humanista, Poggio Bracciolini l¢nyeg¢ben ¢rtelmetlennek minûsÁtette Decembrio szir¢nhangjait. Azt a àszilÀrdabb ¢s igazibb fajtÀjÃÊ szabadsÀgot, melyet a firenzeiek ¢lveznek, egy despotikus rendszer uralkodÂja nem biztosÁthatja, àMert
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nem az egyik vagy a mÀsik egy¢n kormÀnyoz itt, s nem is az optimatÀk vagy nemesemberek gûgje
parancsol, hanem az embereket egyenlû jogok alapjÀn hÁvjÀk, hogy t´ltsenek be k´zhivatalokat
az Àllamban. K´vetkez¢sk¢pp magas ¢s szer¢ny ÀllÀsÃ szem¢lyek, gazdagok ¢s szeg¢nyek, nemesi
csalÀdok tagjai ¢s k´zrendüek egy¡ttesen, k´z´s buzgalommal tev¢kenykednek a szabadsÀg ¡gy¢¢rtÊ. Valamivel k¢sûbb Leonardo Bruni (1369ä1444), szabadsÀg, humanizmus ¢s polgÀri er¢ny etikai ¢s int¢zm¢nyi ´sszef¡gg¢seinek legelm¢ly¡ltebb tanulmÀnyozÂja a
k´vetkezûk¢ppen fogalmazott ugyanerrûl: à[A] nyilvÀnos kit¡ntet¢sek elnyer¢s¢nek, a kiemelked¢snek a rem¢nye mindenki szÀmÀra ugyanaz, felt¢ve, hogy szorgalommal ¢s term¢szet adta
tehets¢ggel rendelkezik, s komoly, tiszteletre m¢ltÂ ¢letet ¢l; mert Àllamunk virtust ¢s probitast
k´vetel polgÀraitÂl. Akinek megvannak ezek az adottsÀgai, azt el¢gg¢ nemes sz¡let¢sünek tartjÀk
ahhoz, hogy r¢szt vegyen a k´ztÀrsasÀg kormÀnyzÀsÀban... BÀmulatos, hogy a k´zhivatalok e
hozzÀf¢rhetûs¢ge mily hathatÂsan ¢breszti fel a polgÀrok tehets¢g¢t. Mert ahol az emberek rem¢lhetik, hogy dicsûs¢get szereznek az Àllamban, ott bÀtran viselkednek, ¢s magas szÁnvonalra emelkednek; de ahol megfosztjÀk ûket ettûl a rem¢nytûl, ott l¢hÀvÀ vÀlnak, s erej¡k elszÀll.Ê E n¢zûpontban bujkÀl az egalitarizmus szelleme, an¢lk¡l hogy egyenlûsÁt¢sre t´rekedne. L¢tezik nemesi rend az emberek k´z´tt, ez azonban az er¢ny arisztokrÀciÀja, melynek a
ä persze m¢g csak nem is n¢vleg, csupÀn hipotetikus, elvont ¢rtelemben ä egyenlû
polgÀrok verseng¢se sorÀn kell kiemelkednie a t´megbûl. Ugyanez, tehÀt a verseng¢s,
a politikai er¢ny gyakorlÀsa a szabadsÀg kulcsa is.
Ennyit a firenzei àpolgÀri humanizmusÊ optimizmust sugallÂ oldalÀrÂl, az ember
er¢nyes politikai cselekv¢sre valÂ k¢pess¢g¢be vetett hit¢rûl. Bruni ¢s tÀrsai ä kivÀltk¢pp azok, akiknek munkÀssÀga d´ntûen mÀr a Medici-fordulat (1434) utÀni ¢vekre
esik ä azonban ezt a meggyûzûd¢st kieg¢szÁtett¢k a k´ztÀrsasÀg, er¢ny ¢s szabadsÀg
´sszefonÂdÀsÀnak ideÀlis szÁnhelye int¢zm¢nyeinek elemz¢s¢vel, melyeknek c¢lja nyilvÀnvalÂan az er¢ny fogyat¢kossÀgainak kik¡sz´b´l¢se. Ha Bruni viszonylag k¢sei ORATIO FUNEBRIS-e (Nanni degli Strozzi condottiere halÀlÀra Árt temet¢si besz¢de, 1428) ä
melybûl az im¢nti id¢zet szÀrmazik ä a polgÀri er¢ny ¢s szabadsÀg etikai, pszicholÂgiai
k¢rd¢seinek kibontÀsa, akkor LAUDATIO FLORENTINAE URBIS (FIRENZE VçROSçNAK
DICS°RETE , 1403) cÁmü munkÀja az ezek mük´d¢s¢t garantÀlÂ ä vagy legalÀbbis garantÀlni hivatott ä alkotmÀnyos technikÀk leÁrÀsa. A mü teljes k´rk¢p a vÀrosrÂl: annak ideÀlis fizikai ä f´ldrajzi, ¢ghajlati ä adottsÀgairÂl ¢s t´rt¢net¢rûl. Bruni v¢gleg
szakÁt a Julius Caesar Àltali alapÁtÀs legendÀjÀval, s felelevenÁti az etruszk elûzm¢nyre
tÀmaszkodÂ, a rÂmai k´ztÀrsasÀg korÀba visszanyÃlÂ eredet mÁtoszÀt. ItÀlia kulturÀlis
¢let¢ben elfoglalt elûkelû helye, a republikÀnus hagyomÀny let¢tem¢nyesek¢nt a szabadsÀg eszm¢i¢rt folytatott k¡zdelmekben jÀtszott vezetû szerepe szinte eleve arra rendeli Firenz¢t, hogy àt´k¢letes vÀrosÊ legyen, s ezt csak tet¢zi int¢zm¢nyeinek harmÂniÀja. A k¡l´nf¢le hivatalok ¢s tanÀcsok sz´vev¢nye olyan rendszert alkot, melynek
elemei egymÀs folytonos ellenûrz¢se ¢s a hivatalviselûk gyakori ÃjravÀlasztÀsa, k´rforgÀsa ÃtjÀn meghiÃsÁtjÀk bÀrmilyen egyszem¢lyi, zsarnoki uralom kialakulÀsÀt.
BruninÀl ¢s kortÀrsainÀl is felmer¡l a firenzei politikai gondolkodÀs nagy, folytonosan vÀltozÂ hangsÃlyÃ t¢mÀja, virtus ä polgÀri, illetve politikai vezetûi er¢ny, rÀtermetts¢g ä ¢s fortuna ä àv¢letlenÊ, àszerencseÊ, l¢nyeg¢ben a virtus ¢rv¢nyes¡l¢s¢nek az
emberi term¢szetbe ¢s a sors kif¡rk¢szhetetlens¢g¢be ¢pÁtett gÀtjai ä viszonya, illetve
e viszony int¢zm¢nyek, akaratlagos-¢rtelmi tev¢kenys¢g (ragione) Àltali befolyÀsolhatÂsÀgÀnak k¢rd¢se. Bruni vÀlasza egyr¢szt az, hogy Firenz¢ben fortuna szabad csapongÀsÀt az akadÀlyozza meg, hogy a kormÀnyzÀs csak lÀtszÂlag a vele szemben sebezhetû,
az er¢nyrûl valÂ lemondÀsra, korrupciÂra hajlamos emberek dolga ä valÂjÀban a t´r-
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v¢nyek¢, a finoman kimunkÀlt int¢zm¢nyes struktÃrÀ¢. M¢gsem valami szem¢lytelen
b¡rokratikus g¢pezetrûl van szÂ, mely az egy¢nt minden tekintetben szigorÃ pÀlyÀra
tereln¢, elfojtanÀ az ´nÀllÂ kezdem¢nyez¢st. °ppen ellenkezûleg. Mivel a virtus, hogy
fortunÀval szemben el¢rje a t´k¢letess¢get, a vÀros ¢let¢ben valÂ legteljesebb k´rü r¢szv¢telt k´veteli meg, Firenze alkotmÀnya l¢nyeg¢ben alig korlÀtozza polgÀrai szÀmÀra
a felelûs d´nt¢sekbe valÂ bekapcsolÂdÀs, az er¢nyes ¢s a korrupt cselekv¢s k´z´tti vÀlasztÀs lehetûs¢g¢t. Az erk´lcsi teher sÃlyÀnak fokozÀsÀval, nem pedig annak enyhÁt¢s¢vel vagy elv¢tel¢vel igyekszik szilÀrd morÀlis ¢s politikai meggyûzûd¢sü, àjÂÊ polgÀrokat nevelni.
¹sszegezve: a firenzei àpolgÀri humanizmusÊ nem volt vak az Àltala hirdetett ethosz
gyenge pontjai irÀnt. TisztÀban volt azzal ä s a XV. szÀzad fordulatainak t¡kr¢ben ez
aligha lehetett volna mÀsk¢nt ä, hogy a sikeres k´zszerepl¢s vÀgya, ha elegendû gÀtlÀstalansÀggal, presztÁzzsel ¢s vagyonnal pÀrosul, felborÁthatja a finoman kimunkÀlt
politikai rendszer k¢nyes egyensÃlyÀt. Ennek ellen¢re sem Bruni, sem k´vetûi soha
nem jutottak olyan k´vetkeztet¢sre, mint 1420 k´r¡l a milÀnÂi Uberto Decembrio: a
term¢szet szerinte is mindenkinek sajÀtos szerepet szÀnt, amit k¢pess¢geinek ÀpolÀsÀval, fejleszt¢s¢vel teljesÁthet be, de hogy ez ¢rv¢nyes¡lhessen, azt mindenekelûtt a
fejedelem hivatott biztosÁtani, aki akÀr k¢nyszerÁtheti is alattvalÂit, hogy megfelelûen
¢ljenek a term¢szet ajÀnd¢kaival. Az aktuÀlpolitikai fejlem¢nyek hatÀsa alatt n´vekvû
k¢tellyel bÀr, de a Medici-¢ra alatt is sokan gondolkoztak Ãgy, hogy virtus ¢s fortuna
szem¢ly¢ben l¢nyeg¢ben az emberi term¢szet k¢t sz¢lsûs¢ges pÂlusa vÁv egymÀssal
sz¡ntelen k¡zdelmet a k´z¢let porondjÀn, Àm a stabilitÀsnak a kettû k´z´tti ¡tk´z¢si
fel¡let kisz¢lesÁt¢s¢bûl kell kibontakoznia. A politikai magatartÀs ebbûl k´vetkezû elsûdleges normÀja, az ´nÀllÂ ÀllampolgÀri kezdem¢nyez¢s mindenekfelettis¢ge t´retlen¡l fennmaradt a firenzei k´ztÀrsasÀg hattyÃdalÀnak idûszakÀban, a Medici-uralom
1494-es bukÀsa ¢s 1512-es restaurÀlÀsa k´z´tt, sût m¢g ezutÀn is Niccolµ Machiavelli,
illetve a k´zvetlen szellemi ´r´k´sek¢nt szÀmon tartott Donato Giannotti (1492ä1573)
gondolkodÀsÀban.
Machiavelli FEJEDELME ebbûl a szempontbÂl aff¢le ellenprÂba gyanÀnt szolgÀlhat.
Nem annyira a k´ztÀrsasÀgi eszm¢nyek feladÀsa szÂlal meg benne, mint az a t´rekv¢s,
hogy a republikÀnus meggyûzûd¢s¢ben tovÀbbra is szilÀrd szerzû a makacs t¢nyekkel
szemben¢zve bebizonyÁtsa: a polgÀri humanizmus Àltal kidolgozott ethosz bizonyos
elemeinek (n¢mileg Àt¢rtelmezve persze) a megvÀltozott k´r¡lm¢nyek k´z´tt is van
l¢tjogosultsÀga. SokadrangÃ k¢rd¢s, hogy a de facto ism¢t l¢trej´tt egyeduralom legitim Àllapot-e vagy sem. A helyzet a polgÀr szÀmÀra immÀr nem nyÃjt lehetûs¢get a
vita activa k´vet¢s¢re ä annÀl inkÀbb a fejedelem szÀmÀra. Az Àllami ¢letben nem k¡sz´b´lhetû ki a vÀltozÀs, nem k¢pzelhetû el statikus Àllapot, Ágy a benne r¢szt vevûk ä
legyenek azok a sokak, a kevesek vagy az egyesek ä nem el¢gedhetnek meg csupÀn a
t´rv¢nyek mechanikus v¢grehajtÀsÀval. Magukkal ¢s mÀsokkal szembeni k´teless¢g¡k az ÀllandÂ tettrek¢szs¢g, a k´r¡lm¢nyekhez valÂ rugalmas alkalmazkodÀs, ha
Ãgy tetszik: term¢szetes egy¢ni ambÁciÂik korlÀtlan ki¢l¢se. Oda a polgÀri szabadsÀg,
virtus ¢s fortuna jelent¢se Machiavellin¢l ugyancsak Àt¢rtelmezûdik, egy azonban Brunit ¢s kortÀrsait id¢zi: ha a k´z¡gyek int¢zûi passzÁvvÀ, arctalannÀ vÀlnak, tev¢kenys¢g¡k nem Àll egy¢bbûl, mint àa rendszerÊ mük´dtet¢s¢bûl ä ami tulajdonk¢ppen ´nmagÀnak mond ellent ä, az mind a politikus, mind a politeia halÀlÀt jelenti.
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K¢nyszer ¢s harmÂnia
K´vetkezû szÁnhely¡nk Anglia, nagyjÀbÂl abban az idûben, amelyre Machiavelli politikai ¢s politikai ÁrÂi tev¢kenys¢ge esett Firenz¢ben. Anglia a XVI. szÀzad kezdet¢n
viszonylag urbanizÀlt k´z¢pkor v¢gi tÀrsadalom volt, melynek sz¢lsû pÂlusain k¢t maroknyi csoport foglalt helyet: a szÀzhÃszäszÀz´tven csalÀdot kitevû, a àrÂzsÀk hÀborÃjÀbanÊ kiv¢rzett, majd felfrissÁtett, de tovÀbbra is p¢nz¡gyi, müvelts¢gi, k´vetkez¢sk¢pp bizalmi vÀlsÀggal k¡szk´dû cÁmzetes arisztokrÀcia, valamint a n¢hÀny ezer csalÀdbÂl ÀllÂ, m¢g mindig jobbÀgyi ÀllapotÃ, alÀvetett parasztsÀg. A kettû k´z´tti t´megek jogÀllÀsÀt a megelûzû ¢vszÀzadok viharai ä jÀrvÀnyok, hÀborÃk ¢s polgÀrhÀborÃk,
¢hÁns¢gek, de mindenekelûtt ezek k´vetkezm¢nyei: a gazdasÀg szervezeti ÀtalakulÀsai
¢s az elsûsorban f´ldrajzi, mÀsodsorban tÀrsadalmi term¢szetü mobilitÀs ä jÂcskÀn ´szszekuszÀltÀk. E csoportok tekintet¢ben alaposan elûrehaladt a jogegyenlûs¢g megvalÂsulÀsa, mivel stÀtusukat mÀr inkÀbb anyagi k´r¡lm¢nyeik, ¢letvitel¡k ¢s a tÀrsadalmi
presztÁzs egy¢b forrÀsai hatÀroztÀk meg. àHomÀlyos eredetüÊ szem¢lyek jelentek meg
az elûkelûk tÀrsasÀgÀban, s duzzasztani kezdte a gy´k¢rtelenek szÀmÀt a k´zf´ldek
bekerÁt¢se.
Az angol tÀrsadalomt´rt¢net gyanÃsan k´zhelyszerü megÀllapÁtÀsai ezek, amelyekbûl mindig is szokÀs volt messzemenû k´vetkeztet¢seket levonni. V¢gsû soron nem is
eg¢szen helytelen¡l ä m¢gis ¢rdemes feltenni a k¢rd¢st: valÂban àmegett¢k a juhok
az embereketÊ? A vÀlasz csak egy lehet. E jelens¢gek korÀntsem abszolutizÀlhatÂk. A
bekerÁt¢sek egyelûre a k´zf´ldek nem eg¢szen k¢t szÀzal¢kÀra terjedtek ki ä csak a
XVIII. szÀzadban j´tt el a bekerÁt¢sek nagy korszaka ä; VIII. Henrik az orszÀgutakon
kÂborlÂkra vonatkozÂ àv¢res t´rv¢nyeiÊ nem sÃjtottak semmilyen ¢rtelemben vett t´megeket. A hierarchia megbomlÀsa, a stabil pontok megingÀsa, ha nem is illÃziÂ, csak
korlÀtozott ¢s viszonylagos; m¢gis Ãgy tünik, puszta megjelen¢se is elegendû volt ahhoz, hogy riadalmat keltsen a tÀrsadalom àÀtlÀthatÂsÀgÀtÊ, a hagyomÀnyos erk´lcsi
fogÂdzÂk ¢s imperativusok ¢rv¢ny¢t f¢ltûkben. TalÀn egyszerre ok ¢s okozat, hogy az
angol reneszÀnsz, jÂllehet bûs¢gesen merÁt az itÀliai elûzm¢nyekbûl, politikai sÁkon t´k¢letesen illeszkedik az à¢szaki reneszÀnszÊ prioritÀsaihoz, melynek fû t´rekv¢se nem
a szabadsÀg, hanem a rend, a stabilitÀs, a b¢ke ¢s a harmÂnia biztosÁtÀsa egy Ãjra¢rtelmezett kereszt¢ny etikÀra tÀmaszkodva.
An¢lk¡l vÀllalkoztam erre a fel¡letes Àttekint¢sre, hogy azt gondolnÀm: Thomas
More UTñPIç -jÀnak megsz¡let¢s¢t lehets¢ges lenne d´ntûen a korabeli stÀtusviszonyok elbizonytalanodÀsÀval, cseppfolyÂssÀ vÀlÀsÀval s Ágy egy rend ig¢ny¢nek gyakorlati felmer¡l¢s¢vel magyarÀzni. InspirÀciÂs forrÀsak¢nt ezenkÁv¡l t´bb mint el¢gszer
hangsÃlyoztÀk m¢g Plutarkhosz ¢s PlatÂn àÃjrafelfedez¢s¢tÊ (A PçRHUZAMOS °LETRAJZOK , benne a ànagy t´rv¢nyhozÂkÊ pÀlyafutÀsÀval 1470-ben, AZ çLLAM ¢s a T¹RV°NYEK pedig 1484-ben jelent meg elûsz´r hiÀnytalan latin fordÁtÀsban); az EurÂpÀn
kÁv¡li vilÀgrÂl ¢s tÀrsadalmi rendszereirûl frissen szerzett ismereteknek a fantÀziÀt szabadjÀra engedû hatÀsÀt; More tapasztalatait a karthauzi szerzetesek ¢let- ¢s munkarendj¢rûl stb. Mindezek persze t¢nyleg visszak´sz´nnek az UTñPIA k¡l´nf¢le motÁvumaiban ä a sziget geogrÀfiai sajÀtossÀgaiban, az alapÁtÂ filozÂfuskirÀly szerep¢ben,
a korabeli eurÂpai ¢s angol Àllapotokkal vont ep¢s kontrasztokban, a lakosok egyszerü
sz¡rke viselet¢ben ¢s Ágy tovÀbb. A mü azonban tÃl talÀnyos, a szerzû tÃlsÀgosan autonÂm ahhoz, hogy pontosan ¢s kizÀrÂlagosan meg lehetne jel´lni forrÀsait, illetve
indÁt¢kait, mik¢nt valamilyen irodalmi vagy elm¢leti kategÂriÀba valÂ besorolÀsa
ugyancsak dacol a legnagyobb Ávü kÁs¢rletekkel is. Az alÀbbiakban nekem is szer¢nyeb-
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bek a t´rekv¢seim. Az UTñPIç -t arrÂl az oldalÀrÂl prÂbÀlom bemutatni, amely a humanista republikanizmushoz k¢pest egy alternatÁv politikai besz¢dmÂdot ¢s ethoszt
k¢pvisel, a politikai k´z´ss¢g alternatÁv felfogÀsÀt testesÁti meg.
A kora Ãjkori utÂpia l¢nyeg¢ben ugyanarra a k¢rd¢sre kereste a vÀlaszt, mint az
ideÀlis tÀrsadalomrÂl szûtt k´z¢pkori ÀbrÀndok, vÁziÂk: hogyan k¡sz´b´lhetû ki a korlÀtlan emberi vÀgyak ¢s ig¢nyek, illetve az ezek kiel¢gÁt¢s¢re rendelkez¢sre ÀllÂ,
ugyancsak korlÀtozott erûforrÀsok ¢s lehetûs¢gek k´z´tti fesz¡lts¢g ä egy gyilkos konfliktusoktÂl mentes, jÂl¢tben ¢lû, el¢gedett emberi k´z´ss¢g megvalÂsÁtÀsÀnak ´r´k
akadÀlya? MÁg azonban elûdei vagy az apokaliptikus-ezer¢ves vÀrakozÀsok skÀlÀjÀn
mozogtak, vagy a dilemma valamelyik param¢ter¢nek (az emberi erk´lcs´k, illetve a
term¢szeti javak) idealizÀlÀsÀval, t´bbnyire meg nem okolt felnagyÁtÀsÀval k¢pzelt¢k
el a megoldÀst, addig az utÂpikus gondolkodÀs elfogadta az alapprobl¢mÀt, s ä jÂllehet, a kifejez¢s etimolÂgiÀjÀt (àseholhelyÊ) tekintve ez ellentmondÀsnak tetszik ä e vilÀgi, realista megoldÀsra t´rekedett. Nem ¢rdektelen, hogy ennyiben megegyezett a
firenzei k´ztÀrsasÀg teoretikusaival. Belenyugodva a megvÀltoztathatatlanba, a humanista republikanizmus attÂl vÀrta a stabilitÀs kialakulÀsÀt, hogy az emberi ambÁciÂk
szabad jÀt¢ka egyensÃlyhelyzetet teremt majd, Ágy n¢mi anakronizmus ÀrÀn a politikai
tÀrsadalom àkonfliktusos modelljeÊ prototÁpusak¢nt ÁrhatÂ le. Nem mondhatni, hogy
illÃziÂi lettek volna az emberi term¢szettel kapcsolatban; e tekintetben azonban meszsze tÃlment rajta az utÂpikus hagyomÀny, mely nemcsak hogy nem engedte meg az
emberi nagyravÀgyÀs àszabad verseny¢tÊ, m¢g csak nem is a konfliktusok m¢rs¢kl¢s¢re vagy elfojtÀsÀra t´rekedett, hanem arra, hogy elej¢t vegye a konfliktushelyzetek
puszta kialakulÀsÀnak is. Az eszk´z pedig a tÀrsadalom racionÀlis megtervez¢se ¢s
megszervez¢se, b¡rokratikus int¢zm¢nyrendszer ¢s hatalmi infrastruktÃra Àltali szabÀlyozÀsa ¢s ellenûrz¢se, mely alÂl az emberi ¢let egyetlen aspektusa sem bÃjhat ki.
MindjÀrt lesz´gezn¢m, hogy term¢szetesen igazuk van azoknak, akik Ãgy v¢lik:
More UTñPIç -jÀban, kivÀltk¢pp XVI. szÀzadi szemsz´gbûl, nincsenek tÃlsÀgosan terhes korlÀtozÀsok, az embereknek viszonylag sz¢les k´rü lehetûs¢g¡k van arra, hogy
tetsz¢s¡k szerint cselekedjenek, s mozgÀsszabadsÀguk t¢nyleg megl¢vû behatÀrolÀsÀ¢rt cser¢be olyan ¢rt¢keket nyernek el, amelyek (ugyancsak korabeli perspektÁvÀban)
valÂsÀggal forradalmi vÁvmÀnynak szÀmÁtanak ä aggodalmaktÂl mentes ¢letet, anyagi
biztonsÀgot, csendes, epikureista boldogsÀgot. Maguk az egyes szabÀlyok valÂban t´bb¢-kev¢sb¢ rugalmasak, ennek azonban egyr¢szt a rendszer belsû logikÀjÀbÂl adÂdÂ
okai vannak, mÀsr¢szt a mü forgatÀsakor l¢pten-nyomon m¢giscsak azt tapasztaljuk:
az egy¢ni boldogulÀs ÃtjÀnak megvÀlasztÀsa falba ¡tk´zik, s a struktÃra merevs¢g¢nek
benyomÀsa nem csupÀn a formai jegyekbûl ä a telep¡l¢sszerkezet, a tisztviselûi hierarchia m¢rtani megtervezetts¢g¢bûl stb. ä, hanem tartalmi vonÀsokbÂl alakul ki. UtÂpia sziget¢nek belsû rendj¢t tendenciÀjÀt tekintve totalitÀrius jellegü szabÀlyozÀs alakÁtja. LÀssunk n¢hÀny p¢ldÀt.
Az ideÀlis tÀrsadalom fentiekben vÀzolt alapprobl¢mÀjÀnak anyagi oldalÀt UtÂpiÀn
az ÀltalÀnos munkak´telezetts¢g ¢s a munkarend szigorÃ meghatÀrozÀsa hivatott
megoldani. XVI. szÀzadi fogalmakkal persze a napi hat Âra munka k´vetelm¢nye szinte nevets¢gesen enyhe ä mindenesetre abbÂl az ¢vezredes tapasztalati t¢nybûl indul
ki, hogy az emberek t´bbnyire nem szeretnek dolgozni. Erre m¢g ilyen m¢retekben
is csak az utÂpiai megoldÀs k¢pes ûket rÀszorÁtani: neveltet¢s¡k ¢s a fel¡gyelet egy¡ttes
nyomÀsa. Ekkora munkamennyis¢g azonban m¢g Ágy sem lenne k¢pes megtermelni
a term¢szet¡kn¢l fogva korlÀtlan ig¢nyekkel rendelkezû embereket kiel¢gÁtû javakat,
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ha ezeket az ig¢nyeket nem szÀllÁtanÀ le minimÀlis szintre ä ebben a logikai sorrendben! ä a t´rv¢nyek, a t´rv¢nyek Àltal formÀlt szokÀsok ¢s a szokÀsok Àltal formÀlt egy¢ni
tudat k¢sztet¢se. Ezek az erûk (àfel¡lrûl lefel¢Ê) alakÁtjÀk ki az àel¢gÊ, a àvalÂdi sz¡ks¢gletekÊ fogalmÀt. UtÂpia rendje kizÀrÂlag ilyeneket ismer el legitimnek, s ezek kiel¢gÁt¢se ¢rdek¢ben mindenkitûl egyenlûen megk´veteli a napi hat Âra munkÀt. Nincs
lehetûs¢g l¢hasÀgra, de kiemelkedû teljesÁtm¢nyre sem. A àvalÂdi sz¡ks¢gletekÊ kiel¢gÁt¢s¢n tÃlmenû munka nemcsak felesleges, de kÀros is, mivel a kev¢lys¢gnek, a verseng¢snek szolgÀltat gyÃanyagot.
Mi¢rt tart More az egy¢ni ambÁciÂtÂl, a verseng¢s szellem¢tûl, mely ä mint lÀttuk
ä a humanista republikanizmus gondolatvilÀgÀban a politikai k´z´ss¢g boldogulÀsÀnak az egyik zÀloga? FenntartÀsainak gy´kere az a meggyûzûd¢se, hogy a kev¢lys¢g
az emberek azon term¢szetellenes vÀgyÀbÂl fakad, hogy mesters¢gesen megk¡l´nb´ztess¢k magukat tÀrsaiktÂl. Mi¢rt nem kÁvÀnatos, sût veszedelmes ez? Nos, nem az¢rt,
vagy nem elsûsorban az¢rt, mert More-t valamilyen igazsÀgossÀgeszme motivÀlja. Egyr¢szt az¢rt, mert bizonyos m¢rt¢kig mÀsok szerencs¢tlens¢g¢re is ¢pÁt, s Ágy a tÀrsadalmi koh¢ziÂt k´zvetlen¡l is bomlasztja. MÀsr¢szt, ¢s fûleg, az¢rt, mert a k¡l´nb´zûs¢g krit¢riumai konvenciÂn, szokÀson, emberi v¢leked¢sen ¢s Át¢leten alapulnak, s
mint ilyenek, vÀltozÂ tartalmÃak ¢s ´nk¢nyesek; mÀrpedig ä legalÀbbis More logikÀja
szerint ä belÀthatatlan k´vetkezm¢nyekkel jÀr, ha egy politikai k´z´ss¢g alapvetû normÀinak rendszere ilyen t¢nyezûk befolyÀsa alatt Àll. Az utÂpiai tÀrsadalom, hogy ezt
elker¡lje, az alapvetû dolgokban nem engedi meg a vÀltoztatÀst, a fejlûd¢st. A hivatali
k´rforgÀs nem vÀltoztat azon, hogy a politika csupÀn a t´rv¢nyek g¢pies v¢grehajtÀsak¢nt, a fennÀllÂ berendezked¢s tudatos ûrz¢s¢nek szolgÀlatÀban mük´dik; ha valaha valami ÃjÁtÀs lezajlott a szigeten, azt m¢g az ÀllamalapÁtÂ Utopus kirÀly hajtotta
v¢gre, s mivel birtokÀban volt a kompromisszumot nem ismerû, v¢gsû igazsÀgnak,
soha t´bb¢ nem lesz sz¡ks¢g az ´v¢hez hasonlÂ beavatkozÀsra.
Hogy ennek ne csak a sz¡ks¢gess¢ge, hanem a lehetûs¢ge se mer¡lhessen fel ä nos,
ez¢rt van az, hogy UtÂpia polgÀrait nem k¡l´nb´zteti meg egymÀstÂl k¡llem¡k, foglalkozÀsuk, vagyoni Àllapotuk ¢s lakÀsviszonyaik, szabadidej¡k felhasznÀlÀsÀnak mÂdja ¢s Ágy tovÀbb. UniformizÀltak az utÂpiaiak vÀrosai, hÀztartÀsai, s az a viselet¡k is.
Elûsz´r arrÂl ¢rtes¡l¡nk, hogy a munkaÂrÀk letelt¢vel àkedv¡k szerintiÊ tev¢kenys¢get
folytathatnak, utÂbb azonban a àhasznos tanulmÀnyokkalÊ valÂ foglalatoskodÀs kÁvÀnalmÀban felsejlik az irÀnyÁtott szabadidû fogalma. Az utÂpiaiakat àkijel´likÊ a tudomÀnyos munkÀra. Gyermekeik jÀt¢kai is àhasznosakÊ kell hogy legyenek ä nem felt¢tlen¡l vagy elsûsorban materiÀlis ¢rtelemben, de mindenk¢ppen a l¢lek ¢p¡l¢se szempontjÀbÂl, az¢rt, hogy egyszer majd osztÀlyr¢sz¡k lehessen az Utopus t´rv¢nyei Àltal
meghatÀrozott ethosz szerinti boldogsÀg. Befel¢ fordulÂ ¢leteszm¢ny¡k szerint a legnagyobb er¢ny a term¢szet szerint valÂ ¢let, a legnagyobb ´r´m pedig az embers¢ges
cselekedet. Mivel UtÂpia sziget¢n ÀltalÀnos meggyûzûd¢s, hogy az Àllam sorvadÀsÀt
csakis a àhelytelen eszm¢kbûlÊ szÀrmazÂ bün´k id¢zhetik elû, nagy sÃlyt helyeznek az
àindoktrinÀciÂraÊ: hat¢kony, papi irÀnyÁtÀs alatt ÀllÂ oktatÀsi rendszer mük´dik a hivatalos eszm¢nyek ¢s elvek sulykolÀsÀra. Az utÂpiaiak àk´nnyed¢n szerezhetnek enged¢lytÊ
a vÀrosaik k´z´tti utazgatÀsra ä magÀban a megÀllapÁtÀsban benne rejlik az irÂnia.
V¢g¡l: szinte teljesen leomlanak a falak a k´z´ss¢gi l¢t ¢s a magÀnszf¢ra k´z´tt. Nem
csupÀn a felnûttek ¢tkeznek k´z´sen, de m¢g a csecsemûket is a k´z´s ¢tkezûcsarnokban szoptatjÀk.
Az UTñPIA , akÀrcsak a klasszikus republikÀnus modell ä hogy az utÂbbi kifejez¢s-

670

ã

Kontler LÀszlÂ: K´ztÀrsasÀg ¢s utÂpia

rendszer¢t egy pillanatra k´lcs´nvegyem ä arra tesz kÁs¢rletet, hogy megmutassa: hogyan lehets¢ges fortuna kordÀban tartÀsa, annak megakadÀlyozÀsa, hogy a korrupciÂ
elburjÀnozz¢k, s egyes polgÀrok uralmat gyakorolhassanak mÀs polgÀrok felett. A republikÀnus vÀlasz szerint, mivel az ÀltalÀnos c¢l csak egy lehet, az emberi teljess¢g megvalÂsÁtÀsa, a polgÀrok k´z¢leti r¢szv¢tel¢vel es¢lyt kell adni a polgÀri er¢nyek gyakorlÀsÀra. A k´ztÀrsasÀgban a polgÀrok kormÀnyozzÀk ´nmagukat, s persze vÀllaljÀk a
kockÀzatot, hogy ek´zben maga a k´ztÀrsasÀgi forma is Àtalakul. More a jelek szerint
olyan szkepszist tÀplÀlt az ember civilizÀlt tÀrsadalmi viselked¢sre valÂ k¢pess¢g¢t illetûen, hogy kisebbik rossznak tünt szÀmÀra az aktÁv ÀllampolgÀri szabadsÀg mellûz¢se
àt´k¢letes tÀrsadalmÀbanÊ. UtÂpia sziget¢n bizonyos ¢rtelemben mindenki alattvalÂ,
¢s senki nem polgÀr. Az emberek egy¢nis¢ge megfakul ä a fiktÁv ÃtleÁrÀsbÂl teljess¢ggel
hiÀnyzik az individualitÀs eleme ä egy olyan rendszerben, melyet t´rv¢nyek, int¢zm¢nyek uralnak. FeladtÀk a k´z¢letben r¢szt vevû polgÀrok szabadsÀgÀt; cser¢be alattvalÂk lehetnek egy rendezett tÀrsadalomban, megszabadultak a l¢tbizonytalansÀgtÂl,
a vÀltozÀs kiszÀmÁthatatlansÀgÀtÂl, a mÀsok ¢s a maguk gonosztetteinek k´vetkezm¢nyeitûl. De mint morÀlis l¢nyek megszüntek l¢tezni. A t´rv¢nyes szabÀlyozÀs, a tÀrsadalmi nyomÀs ¢s az int¢zm¢nyek Àltal formÀlt egy¢ni tudat egy¡ttes ereje olyan nagy,
hogy nem is Àll mÂdjukban prÂbÀra tenni erk´lcsi tartÀsukat, a k´z java melletti elk´telezetts¢g¡ket. Nem Àll elûtt¡k alternatÁva: csakis az Utopus-f¢le v¢gsû igazsÀg szerinti erk´lcs´s ¢letmÂdot vÀlaszthatjÀk.
Fegyelem ¢s forradalom
K¡l´n´s, paradoxonokkal teli mü More UTñPIç -ja ä nem csoda, hogy sokan firtattÀk,
vajon àkomolyan gondolta-eÊ egyÀltalÀn a szerzû, vagy csak aff¢le jeu d'esprit-vel Àllunk
szemben. Az emberi l¢lekkel kapcsolatos minden lÀtszÂlagos ä ¢s valÂsÀgos ä pesszimizmusa ellen¢re egyetlen t¢ren optimista: Ãgy tünik, szinte hatÀrtalanul bÁzik abban,
hogy UtÂpia lakÂi valÂban felismerik a k´rnyezet¡k diktÀlta sz¡ks¢gszerüs¢get, s ¢rtelmes belÀtÀs alapjÀn fogjÀk megtenni az egyetlen szÀmukra nyitva ÀllÂ l¢p¢st. Erre
vall legalÀbbis a szankcionÀlÀs, az UtÂpia t´rv¢nyei ¢s szokÀsai szerint elfogadhatatlan
viselked¢s b¡ntet¢s¢nek viszonylagos kidolgozatlansÀga. Az utÂpiaiak ä a k´zember
¢ppÃgy, mint a t´rv¢nyhozÂ filozÂfus-kirÀly ä az ¢sszerüs¢g szabÀlyai szerint viszonyulnak a tÀrsadalmi l¢thez, amint a k´ztÀrsasÀg polgÀra is racionÀlis politikai aktor.
A kereszt¢ny k´z¢pkor jÀmbor ¢s f¢lrevonulÂ ¢leteszm¢nye utÀn a reneszÀnsz megteremtette a racionÀlis, de passzÁv, kontemplatÁv, illetve a racionÀlis ¢s aktÁv k´z´ss¢gi
l¢t ideÀljait. A reformÀciÂval egy Ãjabb tÁpus jelent meg a szÁnen: az egyszerre fanatikus
¢s c¢ltudatos ä mondhatni, àhiperaktÁvÊ ä politikai szent, az apostoli forradalmÀr.
Az Âvatos duhaj Luthern¢l persze m¢g hiÀba keresn¢nk egy ilyen ethosz explicit
megnyilvÀnulÀsait. Az Isten¢tûl elidegenedett ä mert a romlott emberi int¢zm¢nyek
Àltal elidegenÁtett ä ember ¡dv´z¡l¢s¢nek kulcsa nÀla a befel¢ fordulÀs, az egy¢n sajÀt
lelk¢nek bÃvÀrlÀsa, a Teremtûvel valÂ k´zvetlen kapcsolatteremt¢s: sola fide. KÀlvin
az, ¢s k´vetûi, akiknek k¢pzelet¢ben a probl¢ma olyan elemi erûvel jelentkezett, hogy
csakis k´z´ss¢gi-k´z¢leti szinten voltak k¢pesek elgondolni a megoldÀst. Nem el¢g
csupÀn az egy¢ni l¢lek elszigetelt ä s tegy¡k hozzÀ: ellenûrizhetetlen ¢s kik¢nyszerÁthetetlen ä munkÀlkodÀsÀra bÁzni a megÃjhodÀst. A puritÀn Thomas Case Ágy pr¢dikÀlt
1641-ben az angol parlament elûtt: àA megÃjhodÀsnak egyetemesnek kell lennie... a reformÀciÂ ¢rjen el mindenhovÀ, terjedjen ki minden emberre, minden hivatÀsra; reformÀljÀtok meg
az Át¢lûsz¢keket ¢s az alacsonyabb rangÃ k´zhivatalokat... ReformÀljÀtok meg az egyetemeket, a
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vÀrosokat, a megy¢ket ¢s az alsÂ fokÃ iskolÀkat, reformÀljÀtok meg az egyhÀzi rendelkez¢seket ¢s
az istentisztelet mÂdjÀt... t´bb a dolgotok, semmint elbesz¢lhetn¢m. Minden olyan n´v¢nyt, melyet
nem mennyei atyÀnk plÀntÀlt el, gy´kerest¡l kell kiszakÁtani hely¢bûl.Ê Az Istentûl valÂ v¢gletes
elidegened¢s, a sz¢lsûs¢ges dimenziÂkat ´ltû emberi bün´ss¢g ellenszere az ember tÀrsadalmi k´rnyezet¢nek, int¢zm¢nyrendszer¢nek gy´keres ÀtformÀlÀsa, Ãj emberi k´z´ss¢g, kereszt¢ny k´ztÀrsasÀg kialakÁtÀsa. A c¢l megfoganÀsa ¢s megvalÂsulÀsa k´z´tt
azonban term¢szetesen hosszÃ idûnek ä sût: belÀthatatlanul hosszÃ idûnek ä kell eltelnie, s az ebben a szakaszban zajlÂ àpermanens forradalomÊ n¢lk¡l´zhetetlen velejÀrÂja egyr¢szt a k¢nyszer, mÀsr¢szt egy felfokozott, szinte eksztatikus lelkiÀllapot.
A tÀvlati c¢l tehÀt egyfajta utÂpia megvalÂsÁtÀsa, az eszk´z pedig egyfajta e vilÀgi
aszk¢zis, a munkaetika politikai megfelelûje: minden tag teljes ¢rt¢kü, fegyelmezett
r¢szv¢tele. E gondolatmenet csapdÀja ä azok szÀmÀra legalÀbbis, akik a r¢szv¢telt a
humanista republikanizmus szempontjai szerint, er¢ny ¢s szabadsÀg egymÀst kieg¢szÁtû fogalmainak ´sszef¡gg¢s¢ben ¢rtelmezn¢k ä az, hogy ebben a t´rekv¢sben nem
az egy¢ni ambÁciÂk ki¢l¢se ¢s spontÀn egyensÃlyba rendezûd¢se a l¢nyeg. A kÀlvinista-puritÀn buzgalom nem egy¢ni szenved¢ly, hanem kollektÁv ¢rz¡let: a kivÀlasztottak
fanatikus hivatÀstudata, mely minden, a vÀllalkozÀsban r¢szt vevûtûl ´nfegyelmet k´vetel meg, de egyÃttal k´lcs´n´s ellenûrz¢sre, egymÀs ÀllandÂ megfigyel¢s¢re sarkallja
ûket. A meggyûzûd¢s ugyanis, melynek engedelmeskedve a politikai szent a t´rt¢nelemformÀlÀs mesters¢g¢t üzi, Ãgy lesz a sajÀtja, hogy elûzûleg a k´z´ss¢g erk´lcsi-ideolÂgiai nyomÀsa csepegtette bel¢, s miutÀn megszilÀrdult, is annak szigorÃ fel¡gyelete
alatt Àll. A politika kÀlvini felfogÀsÀnak hÀtborzongatÂan modern àvÁvmÀnyaÊ lelkiismeret ¢s k¢nyszer sajÀtos ´sszehÀzasÁtÀsa: az a felismer¢s, hogy a legaprÂl¢kosabban
kidolgozott t´rv¢ny- ¢s int¢zm¢nyrendszer, sût a legbrutÀlisabb elnyomÀs is el¢gtelen
a rendhez, ha nem pÀrosul az ´nk¢ntes fegyelem mozgÂsÁtÂerej¢vel; hogy az ellenûrz¢s a v¢gletekig fokozhatÂ, ha siker¡l el¢rni, hogy tÀrgyai maguk is akarjÀk.
Mindez a kÀlvini dogmatika egyik sarokk´v¢bûl, az isteni szuverenitÀs eszm¢j¢bûl,
illetve az abbÂl levezetett teokratikus Àllameszm¢nybûl k´vetkezik. A KERESZT°NY
VALLçS ALAPVONALAI-ban (k´zismert cÁm¢n az INSTITUTIñ -ban) a vilÀgi hatalom feladatai, k´teless¢gei k´z´tt mindenhol elsû helyen szerepel az igaz vallÀs v¢delme, az
igaz egyhÀz c¢ljainak tÀmogatÀsa ¢s megvalÂsÁtÀsa; a k´zerk´lcs´k szilÀrdsÀgÀnak ¢s
az istentisztelet tisztasÀgÀnak megûrz¢se. Az ilyen ä a korabeli fogalmak szerint àmegreformÀltÊ, a kÀlvini forradalom kezdeti l¢p¢s¢n mÀr tÃl l¢vû ä Àllam az, amely rÀszolgÀl az alattvalÂ alÀzatossÀgÀra, s amellyel szemben az alattvalÂnak mÀs k´telezetts¢ge,
mint az engedelmess¢g, nem lehet. Az e feladatokat elhanyagolÂ vagy vel¡k nyÁltan
szembehelyezkedû hatÂsÀgrÂl van szÂ akkor, amikor megfogalmazÂdik az INSTITUTIñ -ban az àalkotmÀnyosÊ (az àalsÂbb rangÃ tiszts¢gviselûkreÊ korlÀtozott) ellenÀllÀsi
jog, a kÀlvinizmus k¢sûbbi k¢pviselûin¢l pedig az àistentelenÊ uralkodÂval szembeni
rezisztencia mint vallÀsi k´teless¢g. A meghatÀrozott c¢l ¢rdek¢ben gyakorolt sikeres
ellenÀllÀsra persze nyomban az Ãj rendet ¢pÁtû forradalmi vasfegyelem periÂdusa k´vetkezik.
Eff¢le idûszak Genf vÀrosÀnak t´rt¢net¢ben KÀlvin reformÀtori tev¢kenys¢g¢nek
mintegy hÀrom ¢vtizede. KÀlvin m¢g mindig ifjÃ emberk¢nt, de mÀr az INSTITUTIO
elsû vÀltozatÀnak publikÀlÀsa utÀn, 1536-ban ¢rkezett Genfbe, s maradt ott eredeti
szÀnd¢ka ellen¢re, a vÀros mÀsik jeles reformÀtora, Guillaume Farel rÀbesz¢l¢s¢re. A
vÀrosi ´nkormÀnyzat nemr¢giben szabadult meg a helyi p¡sp´k´k ¢s a savoyai hercegek gyÀmkodÀsÀtÂl, a k´zeli Bern segÁts¢g¢vel, amelynek hatalmi t´rekv¢seit
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ugyancsak siker¡lt elhÀrÁtani. A frissen szerzett, de t´r¢keny politikai ´nÀllÂsÀg gazdasÀgi hanyatlÀssal ¢s ä kivÀlt a vezetû polgÀrok k´reiben ä hÁrhedetten kicsapongÂ
erk´lcs´kkel pÀrosult, s mindez egy¡ttesen Ãgy tünt, ideÀlis terepe egy teljes k´rü,
lÀtvÀnyos reformÀciÂnak. Farel, aki 1533 Âta sikerrel aknÀzta ki a vÀrosban kivÀlÂ szÂnoki k¢pess¢geit, de nem volt valami nagy szervezû, ¢les szemmel ismerte fel, hogy
KÀlvin eszm¢nyien eg¢szÁti ki e fogyat¢kossÀgÀt. Kettûs, egymÀssal ´sszefonÂdÂ c¢lkitüz¢s¡k egy àt´k¢letesen megreformÀltÊ protestÀns vallÀs ¢s egyhÀzszervezet bevezet¢se volt, illetve az utÂbbi fel¡gyelete alatt a genfi polgÀrok k´z- ¢s magÀnerk´lcseinek
gy´keres megÃjÁtÀsa.
Az ennek ¢rdek¢ben folytatott k¡zdelmek elsû menet¢t az ellenf¢l, az egyhÀzi fel¡gyelet tÃlzÀsba vitel¢t ellenzû Ãgynevezett àlibertinus pÀrtÊ nyerte: Farelt ¢s KÀlvint
a vÀrosi tanÀcs 1538-ban kiutasÁtotta Genfbûl. K¢t ¢v mÃltÀn azonban a spirituÀlis vezetû n¢lk¡l maradt, pÀrtharcoktÂl szaggatott vÀros visszahÁvta ûket, aminek Farel nem
tett eleget, de KÀlvin ä hosszas t¢pelûd¢s utÀn ä k´t¢lnek Àllt. Visszat¢r¢s¢tûl szÀmÁtva
hÀrom hÂnapon bel¡l, 1541 november¢ben siker¡lt el¢rnie az ORDONNANCES ECCL°SIASTIQUES , egy Ãj egyhÀzi alkotmÀny elfogadtatÀsÀt.
Az ORDONNANCES -ban KÀlvin az egyhÀzkormÀnyzat ä szerinte ä bibliai eredetü,
k¢sûbbi sallangoktÂl megtisztÁtott formÀjÀt hatÀrozza meg. Egyr¢szt felelevenÁti a
Krisztus Àltal alapÁtott n¢gy hivatali rend koncepciÂjÀt: a pr¢dikÀlÂ, szents¢geket kiszolgÀltatÂ ¢s helyes ¢letvezet¢sre buzdÁtÂ lelkipÀsztorok, a doktrÁna kutatÀsÀval ¢s tanÁtÀsÀval foglalkozÂ doktorok, a tÀrsaik mindennapi viselt dolgait szemmel tartÂ laikus
àv¢nekÊ ¢s a karitatÁv tev¢kenys¢g¢rt felelûs diakÂnusok felosztÀsÀt. MÀsr¢szt hangsÃlyozza az egyhÀzi-vallÀsi-erk´lcsi fegyelem fenntartÀsÀnak fontossÀgÀt, s az ennek
eszk´z¢¡l szolgÀlÂ int¢zm¢nyt a konzisztÂriumban: egy tucat lelkipÀsztorbÂl ¢s àv¢nbûlÊ ÀllÂ, hetente ¡l¢sezû tanÀcsban jel´li meg. Az alkotmÀny hangsÃlyozza, hogy a
konzisztÂrium nem t´rv¢nysz¢k, csupÀn a barÀti korholÀs hatalmÀval rendelkezik, s
a kezdeti idûkben valÂban csek¢ly t¢nyleges befolyÀsa volt ä csak ¢vek mÃltÀn kebelezte be a tÀrsadalmi ¢s erk´lcsi ¢let eg¢sz¢nek fel¡gyelet¢t, amikor tÃlsÃlyra jutott
benne a lelkipÀsztori elem. De az erk´lcsi gyenges¢gek leleplez¢s¢re a konzisztÂrium
kezdettûl fogva alkalmazott besÃgÂkat, minden idûk fanatikusaira jellemzû mÂdon
elkente a k¡l´nbs¢get fûbenjÀrÂ v¢ts¢g ¢s triviÀlis botlÀs k´z´tt, ¢s ahogy hatalma fokozÂdott, Ãgy vÀlt a àbarÀti korholÀsÊ szÀnd¢ka a megalÀzÀs, majd a szankcionÀlÀs
vÀgyÀvÀ, s n´vekedett a nyilvÀnos penitenciÀk, majd a kiv¢gz¢sek, szÀmüz¢sek, kiÀtkozÀsok szÀma. MÀr 1546-ig mintegy f¢lszÀz kiv¢gz¢sre ker¡lt sor, s hetvenhat szem¢lyt szÀmüztek Genf vÀrosÀbÂl.
K¢t olyan ter¡let volt, amelyen KÀlvin ä minden adminisztratÁv hatalom n¢lk¡l,
1556-ig m¢g polgÀrjoggal sem rendelkezv¢n, pusztÀn morÀlis tekint¢ly¢t ¢s a k´zv¢lem¢ny-formÀlÀs rendelkez¢s¢re ÀllÂ eszk´zeit kiaknÀzva ä vasszigorral igyekezett a
konformitÀst kicsikarni. JÂl ismertek a doktrinÀlis egys¢g¢rt folytatott k¡zdelmei ä a
savoyai szÀrmazÀsÃ iskolamester, a vallÀsi tolerancia egyik elsû teoretikusa, Sebastien
Castellio kiutasÁtÀsa az °NEKEK °NEKE ¢rtelmez¢se kapcsÀn felmer¡lt n¢zetelt¢r¢s¡k
miatt (1544); a francia emigrÀns orvos, J¢rome Bolsec hasonlÂ sorsa az eleve elrendel¢s eszm¢j¢t illetû k¢telyei okÀn (1551); v¢g¡l a Servet-¡gy. K´zvetlenebb ¢s rendszeresebb konfliktusforrÀs volt azonban az a t´rekv¢se, hogy Genfet Isten vÀrosÀvÀ,
az erk´lcsi t´rv¢nynek engedelmes k´z´ss¢gg¢ formÀlja. Idetartozik a prostitÃciÂ felszÀmolÀsÀra valÂ igyekezet csakÃgy, mint az a tragikomikus ´tlet, hogy a hagyomÀnyos kocsmÀkat olyan àevang¢liumi fogadÂkkalÊ vÀltsÀk fel, melyekben a vend¢gek
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m¢rt¢kletes fogyasztÀs mellett vallÀsi propagandÀt hallgathatnak; s idetartozik az a
buzgalom is, mellyel a konzisztÂrium az autoritÀsÀt vitatÂ befolyÀsos patrÁciusok erk´lcseit ostorozta.
A konzisztÂrium ¢s a àlibertinusokÊ k´z´tti hatalmi harc KÀlvin 1541-es visszat¢r¢se
utÀn m¢g csaknem mÀsf¢l ¢vtizedig elhÃzÂdott, s v¢g¡l is a Servet-per kimenetele d´nt´tte el az elûbbi javÀra. Amikor a spanyol orvos az ismert elûzm¢nyek utÀn megjelent
Genfben, KÀlvin meg volt gyûzûdve arrÂl, hogy mindez a rendszer¢nek megd´nt¢s¢t
c¢lzÂ àlibertinusÊ ´sszeesk¡v¢s r¢sze, Servet elÁt¢l¢se ezzel szemben az û kez¢be adott
¡tûkÀrtyÀt: a libertinusok diszkreditÀlÂdtak azzal, hogy a perben valÂban a vesztes
pÀrtjÀt fogtÀk, s az 1555-´s vÀlasztÀsok eredm¢nyek¢nt a vÀrosi tanÀcsban is KÀlvin
hÁvei ker¡ltek t´bbs¢gbe. A gyûzelem betetûz¢sek¢nt ä az 1555 mÀjusÀban lezajlott
utcai zavargÀsokat k´vetûen ä lÀzÁtÀs vÀdjÀval szÀmüzt¢k a libertinusok vezetûj¢t, Ami
Perrint ¢s n¢hÀny tÀrsÀt, mÀsok ellen pedig gyorsÁtott eljÀrÀssal halÀlos Át¢letet hoztak.
A hivatalos indoklÀs szerint àminden erej¡kkel azon munkÀlkodtak, hogy megd´nts¢k az egyhÀzi fegyelem rendj¢t ¢s a szent reformÀciÂt... s egy titkos tanÀcskozÀson elhatÀroztÀk, hogy a
nagytanÀcsban javaslatot tesznek a konzisztÂrium elt´rl¢s¢reÊ.
A forradalomnak ezzel v¢ge, elj´tt a szentek diktatÃrÀja, s mivel Ãgy tünik, a szentek
k´z¢ beemelendûk maguk is ÂhajtjÀk, a szigor nem cs´kken: egyre kem¢nyebb rendelkez¢sek sÃjtjÀk az istenkÀromlÀst, a hÀzassÀgt´r¢st, az istentisztelet ¢s az iskola lÀtogatÀsÀnak elhanyagolÀsÀt. Az ÀllÁtÂlagosan megtisztult vÀrosban az¢rt napirenden
vannak a kiutasÁtÀsok, vesszûz¢sek ¢s egy¢b b¡ntet¢sek. UtolsÂ ¢veiben KÀlvin ä immÀr a polgÀrjog birtokÀban, de tovÀbbra is formÀlis hivatali autoritÀs n¢lk¡l ä m¢gis
megmutatta, mire k¢pes, ha kez¢ben az ige ¢s a t¢nyleges hatalomgyakorlÀs rekvizÁtumai: az egykor k´nnyüv¢rü, vilÀgias genfiek komor, zsoltÀr¢neklû, templomjÀrÂ
tÀrsasÀggÀ vÀltak, melynek tagjai lelkiismeretesen jelentik a t´bbiek kileng¢seit a konzisztÂriumnak, s àbarÀtilag korholjÀkÊ egymÀst, ha ´sszegyülnek. A kÀlvini elvek ¢s a
kÀlvini alkotmÀny megmerevedett, s m¢g vagy szÀz´tven ¢vig rÀnyomta b¢lyeg¢t Genf
vÀrosÀnak kormÀnyzÀsÀra. Ek´zben mindaz, ami kezdetben bizonyos m¢rt¢kig fanatikus lelkesed¢s volt, k¢pmutatÀssÀ ¢s hatalomvÀggyÀ torzult; a kÀlvini egyhÀzkormÀnyzati elvekben megl¢vû demokratikus potenciÀl kifulladt, a demokratikus int¢zm¢nyek kiszorultak a vÀros vezet¢s¢bûl, s a tanÀcs v¢gleg a hatalmat ´sszpontosÁtÂ
konzisztÂrium eszk´z¢v¢ vÀlt.
M¢g fennÀlltak ezek az Àllapotok, amikor megsz¡letett ä s talÀn nem v¢letlen, hogy
genfi polgÀrnak sz¡letett ä az a gondolkodÂ, akinek hÁress¢ vÀltak a n¢zetei er¢ny,
k¢nyszer ¢s szabadsÀg ´sszef¡gg¢seirûl. De itt folytatni mÀr a dolgozatomban vizsgÀlt
eszm¢k t´rt¢net¢nek egy mÀsik fejezet¢hez tartozna.
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SENKIF¹LDJ°N
Ma m¢g a senkif´ldj¢n
Hanyatt elnyÃlva fekszem
Gerebly¢lt porhanyÂ f´ld
Alattam ¢s k´r´ttem
Ha induln¢k a lÀbnyom
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ElÀrulnÀ hogy merre
Melyik hatÀrzÀr foglya
Lenn¢k ma m¢g semerre
Hanyatt elnyÃlva fekszem
Ez most a senkif´ldje
ApÀm aludt Ágy ´kl¢t
A hÂnaljÀba ´ltve
JobbjÀt a jobb alÀ ¢s
Mint mÀsik szÀrny a bal kar
HatÀrvadÀszok n¢zik
Hült helyem csonka angyal

SomlyÂ Gy´rgy

A FORDíTçS àPRAEÊ-J°RýL
°S àPOSTÊ-JçRñL (II)
Pro domo

Az ÃjrafordÁtÀsnak van egy sajÀtos esete is. Egy, mondom, de ha mondom, kettû lesz
belûle. S ha nem vigyÀzok, m¢g hÀrom is lehet. Itt, r´viden, csak egyiket fogom ¢rinteni. A mÀsik kettût (amely, az elsûvel ´sszev¢ve is, egy) csak hÀtt¢r¡l emlÁtem.
Ez az az eset, mikor nem mÀs(ok) fordÁtÀsa utÀn (r´videbb vagy hosszabb idûvel),
hanem a sajÀt elûbbi fordÁtÀsa utÀn k¢szÁt valaki egy, nem az elûzût itt-ott kiigazÁtÂ,
hanem gy´keresen Ãj fordÁtÀst (mintha a maga r¢gebbi sz´vege nem is az ´v¢ volna).
Ez utÂbbira, hogy sok szÂt ne vesztegess¡nk, csak egy esetet emlÁtek a magyar k´ltûi
fordÁtÀst´rt¢netbûl, de bizonyÀra a legeklatÀnsabbat: ahogy SzabÂ Lûrinc k´lt´tte Ãjra
mintegy hÃsz ¢v tÀvlatÀbÂl fiatalkori Shakespeare-szonett-fordÁtÀsait.
Ennek az esetnek egy m¢g sajÀtosabb eset¢rûl szeretn¢k ä pro domo ä besz¢lni, k¢t
kisebb Nietzsche-fordÁtÀsom ¡r¡gy¢n, illetve kommentÀrjak¢nt. E k¢t kis/nagy (terjedelm¢ben kicsi, jelentûs¢g¢ben nagy) versnek itt elemzendû fordÁtÀsvÀltozatai nem
tÁz-hÃsz ¢v tÀvlatÀbÂl, hanem egyetlen napon k¢sz¡ltek n¢hÀny ¢vvel ezelûtt; nem is
k¡l´n´sebb becsvÀggyal, inkÀbb ujjgyakorlatk¢nt vagy prÂbak¢nt, annak a kiel¢gÁtetlens¢gnek jogosultsÀgÀt kÁvÀnva mintegy tesztelni, amit e versek SzabÂ Lûrinctûl szÀrmazÂ r¢gi fordÁtÀsa ÃjraolvasÀsakor ¢reztem. Vajon e kiel¢gÁtetlens¢g csak magÀnak
a fordÁtÀsnak mint olyannak szÂl-e, mint sz¡ks¢gk¢ppen ¢s legv¢g¡l minden versfordÁtÀsnak ä vagy lehets¢ges-e itt, most jobbat el¢rni enn¢l, k¢pes vagyok-e a magam
elvÀrÀsÀnak a sajÀt munkÀm Àltal megfelelni vagy valamivel jobban megfelelni?
Ez elûbb csak az egyik versre, a hÁres ECCE HOMñ-ra irÀnyult. Csak miutÀn ennek
hÀrom vÀltozata l¢trej´tt, aztÀn terjedt ki a mÀsikra is. Mindk¢t vers megtalÀlhatÂ az
akkor, 1989-ben a Lyra Mundi sorozatban megjelent Nietzsche-vÀlogatottban;
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eredetij¡k pedig a DIE FR¹HLICHE WISSENSCHAFT (àLA GAYA SCIENZAÊ) k¢t, bevezetû
¢s zÀrÂ versciklusÀban (SCHERZ, LUST UND RACHE ¢s LIEDER DES PRINZEN VOGELFREI ).
Az ECCE HOMO az eurÂpai k´lt¢szet hosszÃ t´rt¢net¢ben is hosszÃ mÃltra visszatekintû sextett egyik vÀltozatÀt veszi Àt, hagyomÀnyosan, abban m¢gis ÃjÁtÂ mÂdon,
hogy a formÀt nem puszta ism¢telhetû strÂfaszerkezetk¢nt kezeli (mint a k´zelebbi
hagyomÀnyban szokÀsos), hanem, eredet¢hez visszanyÃlva, mint ´nmaga strÂfa mivoltÀban vett verseg¢szet. S valÂban, minden kis r¢sz¢ben ezt az eg¢szet testesÁti meg;
kev¢s ilyen egy darabbÂl faragott verset ismerek, ahol minden szÂ, minden mondatszerkezet, minden rÁm ´nmaga mozdÁthatatlan hely¢t s egyben az eg¢szet k¢pviseli,
mintha a nyelv maga vÀlna verss¢ (a àminthaÊ term¢szetesen erûsen kiemelendû),
mintha minden k¢p¢t, rÁm¢t, metrumÀval ¢s ritmusÀval egy¡tt k´zvetlen¡l a nyelvbûl
merÁten¢ (àszerencs¢s halÀszattalÊ), amelyben eleve benne van. Ezt nem ¢reztem SzabÂ Lûrinc sz´veg¢ben. BÀntott a rÁm miatt betoldott àgy´ny´rbenÊ szÂ, amely az eredetiben se sz´veg-, se ¢rtelemszerüen, se hangulatilag nincs megalapozva; a 3. sor k¢t
szigorÃan pÀrhuzamos-ellent¢tes ig¢je k´z¢ beiktatott, nemcsak f´l´sleges, de a pÀrhuzamot is megt´rû harmadik ige; a 4ä5. sor egymÀst t¡k´rszimmetrikusan vagy sztereoszkopikusan egybefogÂ pÀrhuzamossÀgÀnak ä amely ezt az evidenciÀt a legfeltünûbben k¢pviseli ä az elhomÀlyosulÀsa; v¢g¡l az, hogy, ¢rz¢sem szerint, az utolsÂ sor
nem v¢gzûdhet mÀssal, mint az eg¢sz versnek megint csak teljes formai-tartalmi egys¢g¢t megerûsÁtve lezÀrÂ àsicherlichÊ szÂ valamilyen magyar megfelelûj¢vel. (Ahogy ez
az ECCE HOMO elsû, KosztolÀnyitÂl szÀrmazÂ fordÁtÀsÀnak utolsÂ sorÀban megvalÂsul:
àLÀng vagyok ¢n, lÀng bizony.Ê A hiba itt csak az, hogy ez a hibÀtlan sor k¢t olyan rÁmk¢nyszer sarkÀba szorÁtotta a fordÁtÀst, amely a k´ltem¢ny fentebb kiemelt eg¢sz¢t eg¢sz¢ben lefokozza. A mÀsodik sorban a lÀng àkergetûz¢seÊ ¢ppen az itt kiemelt tulajdonsÀgot, a àmagaem¢szt¢stÊ vÀltja a sajÀt ellent¢t¢re, a bizony v¢gzûd¢s pedig egy nyelvi
alakjÀban is k¢ptelen, a lÀng k¢pzet¢be metaforikusan behelyezhetetlen rÁmet [à´nmagam iszomÊ] hÁv elû, a k´znapi logikÀval ¢s a vers k´ltûi logikÀjÀval egyarÀnt ´sszeegyeztethetetlen¡l.)
A mÀr t´bbsz´r emlÁtett evidenciÀnak csÃcspontja a 4ä5. sor rÁmpÀrja ä àfasse-lasseÊ
ä mintha e k¢t t´k¢letesen egybehangzÂ ä Àm jelent¢s¢ben v¢gletesen sz¢ttartÂ ä igealak csak az¢rt lenne a nyelvben, hogy ezt a k´ltem¢nyt lehetûv¢ tegye. SzabÂ Lûrincn¢l az àamihez ¢rekÊ is gyeng¢bb, mint a àfasseÊ, de a rÀ¡tû àamibûl mÀr nem k¢rekÊ nemcsak hogy nem à¡t rÀÊ, egyenesen k¢nyszeredetts¢ggel ker¡lgeti, k´r¡lÁrja a gong¡t¢sk¢nt rÀ k´vetkezû àlass¢Ê-t. Mindez term¢szetesen ugyanÁgy ä a papÁrforma ¢s a
fordÁtÀs sui generis term¢szete szerint ä lehetetlen. De helyettesÁthetû, reprodukÀlhatÂ, Ãjrateremthetû-e (a k´ltûi fordÁtÀs a legmagasabb szintj¢n csakis ÃjjÀteremt¢ssel
lehets¢ges) valami mÀssal? Voltak¢ppen ez volt a k¢rd¢s ¢s a feladat; a prÂbat¢tel.
Hogy ä Walter Benjamin nagyszerü metaforÀjÀnak ¢rtelm¢ben ä a t´rt ed¢ny cserepei
àa legparÀnyibb peremvonal-rendszer¡kkel is illeszkedjenek egymÀs vonalÀhozÊ ¢s àaz eredeti
elgondolÀsmÂdot sajÀt nyelvi k´zegben a legaprÂbb r¢szletekig kidolgozva... a kettû egy¡tt, mint
egyetlen ed¢ny t´red¢ke... jelenj¢k megÊ. Mert: àa fordÁtÀs ter¡let¢n is ¢rv¢nyes: en arch¢ ¢n ho
logosz ä kezdetben volt a SzÂÊ.
K¡l´n´sen a k¢t fentebb kiemelt sor ¢s rÁmpÀr eset¢ben prÂbÀltam meg minden
lehets¢ges mÂdon k´zelÁteni az eredetihez, pontosan illeszkedni a t´r¢svonalakhoz.
A magyar nyelvbûl term¢szetesen nem lehet egyszerüen àkihalÀszniÊ k¢t ilyen sz¢ttartÂ ¢s egybecsengû, hasonlÂ jelent¢sü ig¢t. Keresni kell tehÀt, egyszerre kitartÂan
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kutatni ¢s kitartÂan csodÀra vÀrni. Ily mÂdon a sorpÀrnak hat ilyen k¡l´nb´zû megk´zelÁt¢s¢re talÀltam, amelyek k´z¡l a hÀrom elk¢sz¡lt teljes vÀltozatban csak hÀrom
talÀlhatott helyet; mielûtt azonban ezekre rÀt¢rn¢nk, lÀssuk elûbb ezt a hat vÀltozatot:
àLicht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse:Ê
SzabÂ Lûrincn¢l:
àF¢ny lesz mind, amihez ¢rek,
sz¢n, amibûl mÀr nem k¢rek:Ê
*
àF¢ny lesz, amihez csak nyÃlok,
sz¢n, amitûl elfordÃlok:Ê
àF¢ny lesz, mit kezembe vettem,
sz¢n az, amit elvetettem:
sz¢n az, amit (elejtettem)
sz¢n az, amit (elengedtem)Ê
àF¢ny lesz, mit kezembe rejtek,
sz¢n az, amit eleresztek:Ê
àF¢ny lesz, amit megragadtam,
sz¢n az, amit odahagytam:Ê
Ezek utÀn leltem rÀ az (engem leginkÀbb kiel¢gÁtû) megoldÀsra. Azzal a k¢zenfekvû
(m¢gis sokÀig nem jelentkezû) felfedez¢ssel, hogy van ebben a k¢t sorban k¢t olyan
szÂ, amely a magyarban is eleve rÁmmel felel egymÀsnak; ha nem is ige, ha az eredeti
sor elej¢rûl van is a sor v¢g¢re Àtemelve (amit a magyar szÂrend k´nnyüszerrel megenged), ez illeszkedik leginkÀbb ahhoz a t´r¢svonalhoz, amelyet az eredeti felkÁnÀl:
àMit megfogok, csupa f¢ny lesz,
mit elvetek, puszta sz¢n lesz:Ê
EzutÀn ideje egymÀs mell¢ (vagy alÀ) helyezni a vers teljes sz´veg¢t, eredetiben,
SzabÂ Lûrinc, illetve KosztolÀnyi fordÁtÀsÀban ¢s a magam hÀrom fordÁtÀsvÀltozatÀban:
ECCE HOMO
Ja! Ich weiss, woher ich stamme!
Unges¤ttigt gleich der Flamme
Gl¡he und verzehr ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse:
Flamme bin ich sicherlich.
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àögy van! Tudom, honnan j´ttem!
Telhetetlen lÀng-gy´ny´rben
¢gek, izzok, pusztulok.
F¢ny lesz mind, amihez ¢rek,
sz¢n, amibûl mÀr nem k¢rek:
Ãgy van, Ãgy van, lÀng vagyok!Ê
(SzabÂ Lûrinc)
à°n tudom, ki volt az ûs´m!
Mint szilaj lÀng, kergetûz´m,
izzom, ´nmagam iszom.
F¢ny lesz, amit Ãtba ejtek,
p´rnye, amit ott felejtek:
lÀng vagyok ¢n, lÀng bizony!Ê
(KosztolÀnyi Dezsû)
1
àMÀr tudom, honnan eredtem!
Mint a lÀng, oly enyhitetlen
¢gek s em¢sztem magam.
Mit megfogok, csupa f¢ny lesz,
Mit elhagyok, csupa sz¢n lesz:
lÀng vagyok ¢n biztosan.Ê
2
à°n tudom, ki volt a nemtûm!
Mint a lÀng, magam-veszejtûn
¢gek enyh¡lettelen.
F¢ny lesz, amit megragadtam,
sz¢n az, amit odahagytam:
lÀng vagyok k¢ts¢gtelen.Ê
3
à°n tudom, honn¢t eredtem!
Mint a lÀngot, enyh¡letlen
elem¢szt e lÀngolÀs.
F¢ny lesz, mit kezembe rejtek,
sz¢n az, amit eleresztek:
lÀng vagyok ¢n, semmi mÀs.Ê
Mindez elsûsorban annak a demonstrÀciÂja, hogy a sokak szerint àlehetetlenÊ k´ltûi
fordÁtÀsnak mindig (vagy majdnem mindig ä m¢g az ilyen leglehetetlenebb esetekben
is) szÀmos lehetûs¢ge van; csak egyetlen lehetûs¢ge nincs sosem (vagy csak igen ritkÀn
adÂdik). MÀsodsorban annak, hogy: ezeket a lehetûs¢geket fel kell kutatni, s hol errûl,
hol arrÂl az oldalÀrÂl kell a megk´zelÁt¢st (amely mindig csak k´zelÁt¢s) megkÁs¢relni;
t´bbfelûl kell àkÁs¢rteniÊ az intranzigens, a csÀbÁtÀsnak olyan bensû erûvel ellenÀllÂ
eredetit. Harmadsorban: annak a folyamatnak, amelyben ¢s amely Àltal minden for-

SomlyÂ Gy´rgy: A fordÁtÀs àpraeÊ-j¢rûl ¢s àpostÊ-jÀrÂl (II)

ã

679

dÁtÀs l¢trej´n, illetve amelynek r¢v¢n ¢s Àltal j´n l¢tre minden eredeti mü is. Minden
mü nemcsak vÀltozatok eredm¢nye, hanem eredm¢nye is vÀltozat: egyike a megl¢vû
¢s megelûzû (netÀn csak virtuÀlis) vÀltozatoknak. A (persze, l¢nyeges) k¡l´nbs¢g csak
az, hogy a fordÁtÀs vÀltozatainak, megk´zelÁt¢si mÂdjainak elûk¢pe, objektÁv ´sszehasonlÁtÀsi alapja van: az eredeti. Az eredeti mü àmodelljeÊ azonban ä aminek megk´zelÁt¢se az alkotÀs folyamata ä rejtett, nem artikulÀlt, m¢g maga az alkotÂ szÀmÀra is
hozzÀf¢rhetetlen, ¢s homÀlyban marad; v¢g¡l pedig azonossÀ vÀlik azzal, ami megvalÂsul belûle. A mindig megl¢vû àjogh¢zagotÊ a tervezett ¢s elk¢sz¡lt alkotÀs k´z´tt csak
maga az alkotÂ ¢rzi ¢s m¢ri f´l. A fordÁtÀs ¢s az eredeti k´z´tt l¢vût ä elvben ä minden
olvasÂ felismerheti. °ppen ebbûl k´vetkezûen a k´ltûi fordÁtÀs sz´vegk´zeli elemz¢se
voltak¢ppen maga a k´ltûi alkotÀs, a szorosan vett po¢tika ä Val¢ry formulÀja szerint:
poi¢tika (csinÀlÀs) ä paradigmÀja.
Erre ä merûben v¢letlenszerüen ä kit¡ntetû dokumentumokkal szolgÀlhatnak ¢ppen
annak a mÀsik Nietzsche-versnek a fennmaradt t´red¢kei, amelyeknek fordÁtÀsairÂl
a tovÀbbiakban lesz szÂ. Ezek a t´red¢kek (illetve t´bbnyire ´nmagukban is teljes versvÀltozatok) elûsz´r csak nemr¢g, a ColloäMontinari-f¢le teljes kritikai kiadÀsban jelentek meg. S az¢rt oly figyelemre m¢ltÂk, mert nemcsak egy r¢gÂta ismert vers ä a
NACH NEUEN MEEREN ä komponÀlÀsÀnak k¡l´nb´zû fÀzisait tÀrjÀk fel (nyilvÀn Ágy is
csak egy r¢sz¡ket), hanem mert ´sszekeverednek benn¡k egy mÀsik, a v¢gleges cÁm¢n
DER NEUE COLUMBUS -k¢nt ismert k´ltem¢ny hasonlÂ alkotÀsi folyamatÀnak maradvÀnyai. Keverednek ¢s vegy¡lnek. Egyes sorok e t´red¢kekben szinte kicser¢lhetûk a
k¢t vers k´z´tt, mÀsok elk¡l´n¡lnek. A k´ltûi alkotÀs egy ritkÀn nyilvÀnossÀgra ker¡lû,
bÀr nemritkÀn megt´rt¢nû genezise tÀrul fel itt, ahol egy vers ihlet¢bûl ¢s eszm¢j¢bûl
v¢g¡l k¢t vers sz¡letik, a k´z´s ¢s elt¢rû elemek ¢s motÁvumok valÂsÀgos cserebomlÀsa
r¢v¢n. N¢gy ilyen teljes versvÀltozat maradt fenn, melyek k´z¡l kettû inkÀbb a COLUMBUS -vers, kettû pedig a TENGER -vers elûzm¢ny¢nek tekinthetû. àEhhez a vershez ä olvashatÂ a DIE FR¹HLICHE WISSENSCHAFT egyik legÃjabb kiadÀsÀnak a mi vers¡nkh´z
füz´tt jegyzet¢ben (Reclam-Verlag, Leipzig, 1990) ä t´bb, k¡l´nb´zûk¢ppen hangsÃlyozott
megfogalmazÀsa csatlakozik.Ê Mielûtt belefogn¢k a NACH NEUEN MEEREN ÃjrafordÁtÀsainak taglalÀsÀba, (elsû magyar) fordÁtÀsban k´zl´m a v¢gleges cÁm¢n DER NEUE COLUMBUS itt azonban m¢g ä ä ä ä NEK cÁmü vers elûzm¢ny¢t:
àColumbus Ágy szÂlt: ä BarÀtn¢m,
genovaiban ne bÁzz!
K¢k ¢gbe bÀmulva mÀl¢n
csak a messzis¢gbe hisz!
VÀrnak a nyÁlt tengerek! Fel!
Messzetünt mÀr Genova.
Veled k´z´sen k´sz´nt El
Dorado s Amerika.
çlljunk szilÀrdan a vÀrtÀn!
VisszaÃt mÀr nincs nek¡nk.
N¢zd: ott kintrûl intve vÀr rÀnk
Egy HalÀl, Egy HÁr, egy ºdv!Ê
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A NACH NEUEN MEEREN az eredeti ciklusban k´zvetlen¡l a SILS- MARIA cÁmü vers
elûtt Àll. Mindk¢t (illetve a COLUMBUS -szal egy¡tt mindhÀrom) vers Nietzsche pÀlyÀjÀnak lÀtomÀsos fordulÂpontjÀn ÁrÂdik, 1882-ben, abban a pillanatban, mikor a k´ltû-filozÂfus k¢pzelet¢ben Zarathusztra alakja villanÀsszerüen megjelenik:
àS az Egy Kettûv¢ lett egy perc alatt ä
s Zarathusztra elûttem elhaladt.Ê
(Lator LÀszlÂ fordÁtÀsa.)
Az àEgy Kettûv¢ lettÊ ä akÀrcsak a versmag, amelybûl k¢t vers sarjadt ki. Az Ãj ´nmagÀra talÀlÀs ¢s az ´nmagÀtÂl valÂ elvÀlÀs a ànincs visszaÃtÊ megrÀzÂ pillanata. De a vilÀg¢rt sem kÁvÀnok a veszedelmes Nietzsche-probl¢mÀkba t¢vedni. Maradjunk csak
a mi szer¢nyebb tÀrgyunknÀl, a fordÁtÀsnÀl. Amelyhez azonban ä legalÀbb ¢rintûlegesen ä ez is hozzÀtartozik.
A COLUMBUS - ¢s a TENGER -versek k¡l´nf¢le ikervÀltozataiban robbanÀsszerüen sürüs´dnek a Nietzsche-¢letmü mÀsodik szakaszÀnak kulcs¢lm¢nyei ¢s kulcsszavai, eszm¢i ¢s motÁvumai: a Zarathusztra-jelen¢s, az àIsten meghaltÊ-felismer¢s, az akarat, a
nyÁlt tenger, a nincs visszaÃt. Amelyekkel àa trag¢dia megkezdûdikÊ (àincipit tragoediaÊ). Mintha a versek prizmÀi felforrÂsodva ´sszegyüjten¢k a gondolatok sugÀrzÀsÀt,
versbe szedve ¢s versbe emelve a VIDçM TUDOMçNY ´t´dik k´nyv¢t nyitÂ (342. sz.)
paragrafust: àValÂban, mi, filozÂfusok ¢s szabad szellemek arra a hÁrre, hogy a Ïr¢gi isten halottÎ, Ãgy ¢rezz¡k, mintha Ãj hajnal pÁrja ragyogna rÀnk... hajÂink v¢gre megint kifuthatnak,
m¢g ha vesz¢lyek ÀrÀn is, kifuthatnak, megint szabad lett a megismer¢s minden mer¢szs¢ge, a
Tenger, a mi tenger¡nk megint nyÁltan Àll elûtt¡nk, talÀn soha nem is volt m¢g ennyire ÏnyÁlt
tengerÎ.Ê
SzabÂ Lûrincnek a TENGER -versbûl k¢sz¡lt fordÁtÀsa (amelynek utolsÂ sorÀt vÀltozatlanul Àtvettem mint telitalÀlatot), a versnek ¢ppen legfontosabb mozzanatain botlik
el. Mint aki nem veszi ¢szre az orra ¢s a lÀba elûtt fenyegetû nagy k´vet. A vers k¢t ä
eminensen nietzschei s a fenti d´ntû pillanathoz tartozÂ ä kulcsszavÀt ¢rtetlen¡l (¢s
¢rthetetlen¡l) figyelmen kÁv¡l hagyja: a mÀr a cÁmben is feltünû àÃjÊ-at (sût a versben
àÃj ¢s egyre ÃjabbÊ-at), mÀsfelûl az àakaratÊ-ot. Ez az Ãj tudvalevûleg nem is csupÀn Nietzsche filozÂfiÀjÀnak ¢s etikÀjÀnak alapfogalma, hanem az eg¢sz szÀzadv¢gi moderns¢gnek, amelynek Nietzsche egyik kulcsalakja, s ahol ennek az àÃjÊ-nak ¢ppen az a legfûbb ÃjdonsÀga, hogy nemcsak Ãj, hanem mindig àÃjabbÊ ä pontosan Ãgy, ahogy e
versben Nietzsche megfogalmazza: àneu und neuerÊ. Ezt SzabÂ Lûrinc teljes eg¢sz¢ben
felÀldozza, m¢ghozzÀ egy olyan tÃl gazdag, n¢gy szÂtagos rÁm (àglÂriÀsabb ä ÂriÀsnagyÊ) kedv¢¢rt, amely sem Nietzsche versel¢s¢re, sem maga SzabÂ Lûrinc szikÀr rÁmel¢s¢re nem jellemzû; s ezenf´l¡l nemcsak az eredetiben nem szereplû, de a verstûl
teljess¢ggel idegen szÂt ¢s aurÀt (àglÂriaÊ) k¢nyszerÁt a versre.
°s mindjÀrt a vers mÀsodik sorÀban f¢lrefogÀs a àmeinem GriffÊ fordÁtÀsÀban a szÂ
elsû, valÂban àfogÀsÊ jelent¢s¢t v¢ve alapul, azt, el¢gg¢ tÀvoli k´r¡lÁrÀssal, mindenÀron
a k¢zhez k´tni, mikor itt nyilvÀnvalÂan Àtvitt ¢rtelemben tünik f´l, amely arra utal
(m¢g magyarra Àtvett alakjÀban is: àgriffje vanÊ), hogy valaki valamihez sajÀtosan szerencs¢s, mÀsok¢t fel¡lmÃlÂ, k¡l´n´s, ´szt´n´s, t¢vedhetetlen ¢rz¢kkel rendelkezik.
à...und ich traue / Mir fortan und meinem GriffÊ ä annyi, mint hogy ettûl fogva mÀr csak
magamban ¢s àgriffembenÊ, jÂ meg¢rz¢semben, ´szt´n´mben stb. bÁzom. Hogy pedig mi az az ¢rz¢k, amit Nietzsche ´nmaga legfûbb tulajdonsÀgÀnak, àgriffj¢nekÊ, sût

SomlyÂ Gy´rgy: A fordÁtÀs àpraeÊ-j¢rûl ¢s àpostÊ-jÀrÂl (II)

ã

681

zsenij¢nek ¢rez, az eklatÀnsan kitetszik az ECCE HOMO (nem a vers, hanem az ugyanilyen cÁmü ´n¢letrajz) egy hely¢bûl: à°n vagyok az elsû, aki f´lfedezte az igazsÀgot, mert ¢n
¢reztem, szimatoltam meg, hogy a hazugsÀg hazugsÀg. Az ¢n zsenim a szaglÀsomban rejlik.Ê
(HorvÀth G¢za fordÁtÀsa. Kossuth, 1992. A szimatoltam kiemel¢se Nietzsch¢tûl szÀrmazik.) K¢zenfekvû tehÀt (k´ltûileg) Ãgy fogni fel az id¢zett mÀsf¢l sort, hogy a k´ltû ettûl
kezdve mÀr csak à´nmagÀban ¢s szimatÀban bÁzikÊ; nem pedig Ágy: àÃtjÀt keze szabja
kiÊ (utat nem is lehet k¢zzel kiszabni).
Valamint k¢zenfekvû az is, hogy a vers alanya, mÀr emlÁtett sorsfordÁtÂ pillanatÀban, àodaÊ ä vagyis a tengerekre ä àakarÊ ä miutÀn a mondat csonkÀn marad, nem is
menni, hanem egyenesen àakarniÊ akar. Hiszen ¢ppen ettûl fogva lesz az akarat, a
Wille Nietzsche pszicholÂgiai filozÂfiÀjÀnak vez¢rlû t¢nyezûje ¢s fû terminusa. A vers
mÀris magasba csapÂ csonka mondatos kezdete ä àDorthin ä will ichÊ ä nyilvÀnvalÂan
nem fordÁthatÂ le az akar ige valamilyen alakja n¢lk¡l. íme: az ´sszevetendû sz´vegek:
NACH NEUEN MEEREN
Dorthin ä will ich; und ich traue
Mir fortan und meinem Griff.
Offen liegt das Meer, in's Blaue
Treibt mein Genueser Schiff.
Alles gl¤nzt mir neu und neuer,
Mittag schl¤ft auf Raum und Zeit ä:
Nur dein Auge ä ungeheuer
Blickt mich's an, Unendlichkeit!
öJ TENGEREKRE
Oda! ä s Ãgy lesz! °s ezentÃl
utam kezem szabja ki.
NyÁlt, Ãj k¢k tengerre indÃl
hajÂm, a g¢nuai.
A tÀj egyre glÂriÀsabb,
D¢l alszik Idûn-Teren ä:
MÀr csak a te ÂriÀs-nagy
Szemed n¢z rÀm, v¢gtelen.
(SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa.)
öJ TENGEREK FEL°
Oda ä akarok ma; ¢n mÀr
csak szimatomban bizom.
NyÁlt tengerek k¢k ´l¢n szÀll
jÂ genovai hajÂm.

682

ã

Mihai Eminescu: Archaeus

RÀm Ãj f¢ny tüz, egyre Ãjabb,
T¢ren, Idûn nap delel ä:
csak a te ä irdatlanul-nagy
szemed n¢z rÀm, V¢gtelen!
A munka k´zben felmer¡lt szÀmos r¢szletvÀltozat k´z¡l, Ãgy ¢rzem, ¢rdemes m¢g
bemutatni a mÀsodik szakasz egy mÀsik megoldÀsÀt, amely a szakasznak egyetlen po¢tikai elem¢t kÁvÀnja Àtmenteni, olyan elemet, amelynek fontossÀga vitathatÂ, de
amely nekem m¢gis hiÀnyzik az Àltalam v¢g¡l is elfogadott, itt k´z´lt vÀltozatbÂl. Ez
pedig az utolsÂ k¢t sorv¢gen az ungeheuer ¢s az Unendlichkeit szavak kezdeteinek
´sszecseng¢se. Ha innen kiindulva igyeksz¡nk a szakasz ÀtalakÁtÀsÀra, ilyesformÀn
rendezûdhet Àt:
àöj s Ãj f¢nyre gyÃlva minden,
T¢ren, Idûn nap delel ä:
csak a te nagy ä v¢ghetetlen
szemed n¢z rÀm, V¢gtelen!Ê
Ezt mÀr csak az¢rt, hogy lÀssuk: hÀny oldalrÂl, hÀny irÀnybÂl lehet (¢s kell) felm¢rni
a fordÁtÀsban az (el¢rhetû) nyeres¢g ¢s az (elker¡lhetetlen) vesztes¢g optimÀlis egyensÃlyait ä a lehetetlen àv¢glegesÊ ¢s àt´k¢letesÊ megfelel¢s helyett. Ez¢rt kiÀlt minden
(jÂ) fordÁtÀs, veszt¢re, a m¢g jobb fordÁtÀs utÀn. àShakespeare und kein Ende.Ê

Mihai Eminescu

ARCHAEUS
Asztalos IldikÂ fordÁtÀsa

Mi tagadÀs, sok k¢rd¢s van, ami sem a bÁrÂ uram, sem rendûrfel¡gyelû uram¢k hÁzott
fej¢be nem f¢r be, noha ûk aztÀn mindenhez ¢rtenek. TyÃkper¡gyben vagy ha a hamis
m¢rleggel ¡gyeskedû m¢szÀros polgÀrtÀrsat kell mÂresre tanÁtani, aligha akad fentnevezett uraknÀl rÀtermettebb. MegkockÀztatnÀnk m¢gis ä dehogyis erûszakoljuk v¢lem¢ny¡nket bÀrkire is ä, hogy elg´rbÁtett m¢rlegnyelveken ¢s utcÀn tartott tyÃkketreceken kÁv¡l akad m¢g egy s mÀs ä k¢ts¢gtelen, korÀntsem ¢letbevÀgÂan fontosak ä,
mint p¢ldÀul filozÂfia, k´lt¢szet, müv¢szet, szÂval csupa aprÂsÀg, amely nevezett urak
sasszem¢t elker¡li, noha l¢tez¢s¡kh´z k¢ts¢g nem f¢r.
LÀtni valÂ, szerzûnk a kÀlyhÀtÂl akar elindulni. SzÁnigaz. A vilÀg, ahogy mi lÀtjuk,
csak az agyunkban l¢tezik. Ki ne tudnÀ, hogy a gÃnÀr k¡l´nb´zik a kutyÀtÂl? A kutya
tekintete ¢rtelmes, a vilÀgbÂl eg¢sz sor dolgot meglÀt, amit a gÃnÀr nem; jÂllehet
mindkettûnek van szeme is meg agya is. TehÀt a vilÀg nem olyan, amilyen, hanem
amilyennek lÀtjuk; a gÃnÀrnak, ahogy û lÀtja, a kutyÀnak Ãgyszint¢n, Kantnak idem.
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M¢gis micsoda k¡l´nbs¢g van a fentnevezett el´ljÀrÂk disznÂszeme ¢s a k´nigsbergi
b´lcs ves¢be lÀtÂ tekintete k´z´tt!
°s mi legyen az igazsÀg? Az, amit a gÃnÀr tisztÀn lÀt ä vagy az, amit Kant ¢ppen
csak megsejt? No lÀm, ez t¢nyleg k¡l´n´s. Az elûbbi biztosan k¡l´nb´zteti meg a kukoricaszemet a sÀrga kavicstÂl, kitünûen Ãszik, szem¢vel pontosan bem¢ri a tÀvolsÀgokat, s jÂcskÀn el¢rz¢keny¡l egy szüzi libuska lÀttÀn. Az utÂbbi elfelejt enni, a sÀncot
sem k¢pes becs¡letesen Àtugorni, beleesik, s a szüzi ¢s szüzietlen sz¢ps¢gek j´hetnek
is, mehetnek is, m¢g csak rÀjuk se pillant.
MindazonÀltal mi Ãgy v¢lj¡k, hogy kettej¡k k´z¡l a filozÂfus az okosabb, s hogy
sokkal t´bb igazsÀg van emez k¢telyeiben, mint amaz minden bizonyossÀgÀban.
Ez is csak azt jelzi, hogy egy nagy elm¢nek minden k¢tely, egy szemernyi agyvelûnek
azonban minden biztos.
Tudvalevû, hogy Pitagorasz t¢tel¢t a m¢rtanban a szamarak hÁdjÀnak mondjÀk.
Minden komolyabb gondolkodÀs szamÀrhÁdja a k´vetkezû: a vilÀgot k¢ptelenek vagyunk ´nmagÀban megragadni, k´vetkez¢sk¢pp mÁg azt hissz¡k, hogy a vilÀgot magyarÀzzuk, valÂjÀban nem tesz¡nk mÀst, mint agyunk jelz¢seit magyarÀzzuk, ¢s szÂ
sincs t´bbrûl. A vilÀg maga tovÀbbra is olyan rejt¢ly marad, amelyet egy-egy kÂsza
sugÀr, villanÀs futÂlag megvilÀgÁt, ezt a dereng¢st a b´lcs papÁrra veti, s olvastÀn kezded belÀtni, hogy az, amit te vilÀgnak meg ¢letnek hitt¢l, nem egy¢b ÀlomnÀl.
De, amint mÀr mondottam, mindezek badarsÀgok bÁrÂ uram¢k szerint. SzÀmukra
az ¢let csak annyiban ¢rdekes, amennyi az anyak´nyvi bejegyz¢s¢rt jÀrÂ illet¢k, a halÀl,
amennyi a temetkez¢si illet¢k, vagyis, hogy eggyel t´bb a nyilvÀntartott ¢lûk, illetve
elhalÀlozottak szÀma. BÁrÂ uram szÀmÀra az emberek csupÀn adÂk´teles polgÀrok ä
rendûrfel¡gyelû uramnak pedig egy¢nek, akikre ÀllandÂan fel¡gyelni kell, mÀsk¢nt
meglopjÀk egymÀst, ¢s folyvÀst megszegik a t´rv¢nyeket.
Sorban ezek utÀn k´vetkeznek a szÂ sÀfÀrjai. Minduntalan csak arra kÁvÀncsiak:
quid novissimi? Szerint¡k a legÃjabb k´nyv egyben a legjobb is. EgyfolytÀban olvasnak, ¢s fej¡kben egy¢b sincs, mint meghatÀrozÀs, k¢plet, cÁmszÂ, amelyek helyess¢g¢ben nem k¢telkednek, ûk ugyanis nem ¢rnek rÀ k¢telkedni. Nevezem ûket ekk¢ppen, ugyanis minden tudomÀnyuk szavakbÂl ä gondolatok h¢jÀbÂl ä Àll, amelyeket eml¢kezet¡k szorgalmasan elrakosgat. Holott a gondolat ä tev¢kenys¢g, idegek
rezd¡l¢se. Min¢l erûteljesebb, min¢l szabadabb ez a rezd¡l¢s, annÀl vilÀgosabb lesz a
gondolat. Eset¡kben ez az aktus, a mÀsok Àltal leÁrt gondolat ÃjjÀsz¡let¢se, a sok olvasÀs s az agy tÃlterhelts¢ge miatt nem tud v¢gbemenni. Az olvasottak kics¢pelt pelyvak¢nt szÀllÁtÂdnak az eml¢kezet hombÀrjÀba, s sz¡ks¢g eset¢n vÀltozatlanul elûv¢tetnek.
MÀrmost ¢n Ãgy v¢lem: bÀrmit ´t´l is ki az ember magÀban, an¢lk¡l hogy azt olvasta
vagy mÀstÂl hallotta volna, abban mÀr van egy parÀny igazsÀg. Ez¢rt a r¢gi k´nyveket,
melyeket nemcsak az¢rt Ártak az emberek, mert nem volt jobb dolguk, hanem mert
rÀj´ttek valamire, ami nem hagyta ûket nyugodni, s amit mÀsokkal is meg akartak
osztani, nos, ami engem illet, ¢n ezeket a r¢gi k´nyveket bÃjom, ¢s a roppant homÀlyban talÀlok egy-egy f¢nymagocskÀt, s azt aztÀn jÂl megjegyzem magamnak.
Egy napon f¡ty´r¢szve Àlltam a nyitott ablak elûtt, kint hÂ ¢s ragyogÀs, amikor megpillantok egy furcsa ´regembert, vÀllÀn hosszÃ, lelÂgÂ kabÀt, fej¢n sz¢les karimÀjÃ kalpag. LÀtom, hogy bel¢p a No¢ BÀrkÀjÀba. A BÀrka egy olyan kocsma, ahol kitünû
magyar bort m¢rnek. Ott van az ¢n t´rzsasztalom is, s est¢nk¢nt, ha mÀr eluntam az
ÁrÀst-olvasÀst, csak oda¡l´k a BÀrka-beli sarokasztalomhoz, s mÀris Ãjra gyermek va-
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gyok, mintha legalÀbbis S¢m, HÀm ¢s JÀfet cimborÀja lenn¢k. Mikor lÀtom az ´reget
bel¢pni, mondom magamban: àAz ´rd´gbe is, ezt ¢n m¢g sose lÀttam errefel¢... n¢zz¡k meg k´zelebbrûl, kicsoda lehet.Ê Lekapom a szegrûl a kalapomat, kettes¢vel veszem a l¢pcsût, s irÀny a BÀrka.
Bel¢pek... az ´reg ä az ¢n asztalomnÀl. A BÀrka irdatlan hodÀly volt, bolthajtÀsos
¢s s´t¢t, nappal is ¢gett benne a lÀmpa. Az ´reg felcsigÀzta a kÁvÀncsisÀgomat. Fej¢n
a haj hÂfeh¢r, arca simÀra borotvÀlt, nagy sz¡rke szem, metszû tekintet, s rÀadÀsul
messzire ¢rezni ÀthatÂ dohÀnyszagÀt, engem pedig mindig is vonzottak a dohÀnyszagÃ emberek.
JÂ est¢t k´sz´ntem, s le¡ltem vele Àtellenben, elv¢gre minden jogom megvolt, hogy
le¡ljek az asztalomhoz... Kiss¢ ´sszerezzent, de semmit sem szÂlt. AztÀn dobolni kezdett az asztalon hosszÃ, sovÀny ujjaival, s fogai k´zt f¡ty´r¢szett... Neveletlens¢g... de
most ¢n hallgattam; mert bÀrmily neveletlen¡l viselkedett, a f¡ty¡lt dallam ritka sz¢p
volt... halk, mintha csak m¢h z¡mm´gne, s m¢gis mintha szÀjÀban egy h¡velyknyi
virtuÂz a maga mogyorÂh¢jnyi hegedüj¢bûl csalogatnÀ elû ezeket az ¡veghangokat,
oly sz¢pen, hogy mÀr-mÀr megbabonÀz... Hirtelen elhallgatott, s hosszÃ ujjai Ãjra dobolni kezdtek, Ãgyhogy keze nagy pÂknak tetszett, amely reszketeg tÀncot lejt.
ä BocsÀss meg, doktor uram ä szÂlÁtottam meg, begombolva fel´ltûmet ä, de Ãgy
tetszik, hogy ezt az ÀriÀt, amelyet az im¢nt f¡ty¡lt¢l, mÀr hallottam valahol... ¢s tudni
szeretn¢m...
ä Ezt az ÀriÀt a sajÀt fejedben hallottad, mik´zben Beethoven lÀbbelij¢t suvikszoltad.
ä MÀr megbocsÀss, jÂ uram, de sajnos nem vagyok oly szerencs¢s, hogy ismerhettem
volna Beethovent.
ä Mit tudod te, hogy ismerted vagy sem... °n mondom neked, hogy ismerted...
Mondom neked, hogy f¢nyesÁtetted a csizmÀit, ¢s punktum.
àAz ´rd´gbe is! buggyant ez a v¢nemberÊ, gondoltam magamban.
ä Az ´rd´gbe is, buggyant ez a v¢nember ä mondta û pislogva, s m¢g a hangomat
is siker¡lt utÀnoznia. AztÀn felkiÀltott: ä FûÃr! ¹t¢ves magyari bort, jÂl dugaszoltat...
Egy-kettû. HÀt Ágy, ´cs¢m ä folytatta. ä Az elsû, ami vÀlaszomra eszedbe jutott volt, ez
volt: àAz ´rd´gbe is! buggyant ez a v¢nember.Ê Ennyi az eg¢sz... Az ember, akÀr a
hegedü... ha rÀteszed ujjadat a hÃrra, egyik helyt Ágy szÂl, mÀshol amÃgy, de egyik
hegedü olyan, mint a mÀsik. Ma filozofÀlÂs kedvemben vagyok, s m¢g jÂ, hogy rÀd
akadtam, ´cs¢m, mert szelÁd embernek tünsz, olyannak, aki tud csodÀlkozni, s a csodÀlkozÀs a b´lcsess¢g sz¡lûanyja.
TÀtva maradt a szÀm.
Az ´reg rÀm n¢zett, ¢s elkezdett kacagni.
ä Mondj nekem, ´cs¢m, ha tudsz, egy lehetetlen dolgot ¢s egy k¢ptelen ÀllÁtÀst.
ä Lehetetlen, hogy ¢n Beethoven csizmÀit sikÀltam volna, mikor û mÀr sok ¢ve halott. K¢ptelen ÀllÁtani pedig azt, hogy valami egyazon pillanatban legyen is meg ne is.
A pinc¢r kihozta a k¢rt bort, az ´reg t´lt´tt egy pohÀrral nekem, eggyel magÀnak,
s a magÀ¢t egy hÃzÀsbÂl fen¢kig itta.
ä Ide figyelj, ´cs¢m, amit mondasz, badarsÀg. HallottÀl-e valaha ArchaeusrÂl?
ä Nem ¢n.
ä Nem? HÀt jÂ. Archaeus az egyed¡li valÂsÀg ezen a f´ld´n, minden egy¢b semmis¢g, Archaeus a minden.
ä Pfuj! Vigyen el az ´rd´g, ´regapÀm, Archaeusoddal mindenest¡l! Amint lÀtom,
le akarsz venni a lÀbamrÂl. Mondd, kid neked ez az Archaeus?
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ä Pszt! Hallgass, fiam... Mindent a maga idej¢ben. MindjÀrt megmondom, kif¢le,
csak elûbb idd meg a borodat, s hallgasd meg, amit a v¢nember mond. Lehetetlen
gondolatok pedig nem l¢teznek, mert amint egy gondolat megsz¡letik ¢s van, mÀr
nem lehetetlen, s ha lehetetlen volna, akkor nem sz¡letett volna meg. °s hogy mi a
lehetetlen? Egy eg¢sz rakÀs dolgot fogsz most hallani. A lehetûs¢gek valamennyi t´rv¢nye a mi fej¡nk sz¡lem¢nye. Ezek azok a furcsa t´rv¢nyek, amelyekbe a term¢szetet
belek¢nyszerÁtj¡k. Itt az idû, matematikai t´rv¢nyeivel, itt a t¢r, m¢rtani szabÀlyaival,
itt az oksÀg az abszolÃt sz¡ks¢gszerüs¢ggel egy¡tt, ¢s ha kit´rl´d ezeket... ¢s egy m¢ly
alvÀs pÀr ÂrÀra ki is t´rli... mi marad a vilÀgbÂl erre a pÀr ÂrÀra? Semmi. Mindamellett
¢bren is ¢rnek minket az ¢letben olyan pillanatok, amikor esz¡nk e hÀrom alkotÂja,
ezek a rekeszek, ahovÀ a vilÀgot begy´m´sz´lj¡k, egy pillanatra megszünnek... igaz,
villanÀsnyira csupÀn, r¢szben vagy eg¢szen sz¢tfoszlanak, ¢s csak Àlm¢lkodsz... te, aki
azt hitted, hogy minden olyan, amilyennek lÀtod... ¢s azt k¢rded, hogyan lehets¢ges
mindez? Avagy, ha lÀtsz egy torz ÀbrÀzatot, nem j´n-e ´nk¢ntelen¡l a k¢rd¢s: hogy a
csudÀba gondolkodhat ez az ember? S rÀadÀsul ha csak egy is kiesik az ´t ¢rz¢k k´z¡l,
m¢g ha nem Ãgy sz¡letsz is, csak ¢leted sorÀn kÀrosodik meg, ettûl mÀr gy´keresen
mÀsk¢pp fogsz gondolkodni.
ä Hogyhogy? HÀt ¢pp Beethoven komponÀlt Ãgy zen¢t, hogy mÀr s¡ket volt.
ä Tudtam, hogy ezzel j´ssz elû. Igen, Beethoven megÁrja a maga FideliÂjÀt akkor,
mikor mÀr r¢g elfelejtette, milyen is az emberi hang... zen¢t Ár olyan hangra, amilyennek szerinte lennie k¢ne annak, s te arra ¢bredsz, hogy Áme, egy opera, mely mintha
csalna a szemed... mintha a tÀvcs´vet megfordÁtottÀk volna... s messze-messze lÀtnÀl,
valahol egy ember tudatÀnak legm¢ly¢n valamit, amit addig m¢g soha, mÁg rÀj´ssz,
hogy ezek egy s¡ket ember elk¢pzel¢sei az emberi hangrÂl, amelyet mÀr elfelejtett
vagy csak foszlÀnyokban eml¢kszik rÀ. De ha, tegy¡k fel, minden ember csak ennyit
tudna az emberi hangrÂl, mint a s¡ket Beethoven... nos, akkor az opera visszanyeri
valÂdi arÀnyait, mint mikor a lencse jÂl van beÀllÁtva... sût olyannyira felnagyÁtÂdik,
hogy mÀr a fejedben d´r´mb´l, ¡res koponyÀd a szÁnpad, ligetekkel, t´ml´c´kkel,
szÁn¢szekkel, szÁn¢sznûkkel, mindenest¡l. így n¢z ki az ember feje, benne egy eg¢sz
opera vagy drÀma, szereplûivel, rivaldaf¢nnyel, kulisszÀkkal telis-tele... SzÁnjÀt¢k,
melynek egyetlen n¢zûje, sajÀt lelke a terem egyik sarkÀban kuporog.
ä JÂl van. De mi¢rt ne hinn¢nk azt, hogy az emberi l¢ny term¢szete alkalmas arra,
hogy igenis meglÀthassa az igazsÀgot?
ä Hogy mi¢rt ne? HÀt ¢pp hogy az¢rt, mert ez az emberi term¢szet nagyon k¡l´nb´zû, mindig is lesznek kisebb elt¢r¢sek; s ahol mÀr nagyobbak, ott egy Ãj vilÀg kezdûdik. De folytatom. Nem tudom, Àlmodtad-e mÀr valaha azt, hogy tested m¢retei
tetsz¢s szerint vÀltozhatnak... hogy megnyÃlhatsz, dagadhatsz, zsugorodhatsz... Nos,
ha egy ilyen embert senki nem k´ltene fel, eg¢sz ¢let¢t Ágy ¢ln¢ le, egy Àltala igaznak
hitt, tapinthatÂ vilÀgban, hisz Àlmunkban ¢ppoly jÂl tapintunk, mint ¢beren... vagyis
m¢g a valÂsÀgnak ez a legk¢zzelfoghatÂbb jellege is megmaradna... °s ez az ember
hol belebÃjna egy utcÀn elhullatott krumpliba, s onnan kiÀltozna az emberekre, hogy
el ne tapossÀk, hol pedig ¢gimeszelûv¢ vÀlna, angol szakÀllal ¢s cilinderrel, hol felfÃvÂdna, mint egy bajor kocsmÀros... ezer ¢s ezer alakot ´ltene, s ha soha nem ¢bredne
fel, m¢g csak esz¢be se jutna, hogy k¢ts¢gbe vonja, hogy ez az û valÂdi term¢szete,
hogy mindennek Ãgy kell lennie, ahogyan ¢pp van... S ha kev¢ssel halÀla elûtt fel¢bredne, ¢pp ellenkezûleg, azt hinn¢, hogy elaludt ¢s Àlmodik. A vilÀg s annak visszÀja
egyformÀn lehets¢ges, addig a pillanatig, amÁg az ellenkezûje, a dolgok egy mÀsik rendje meg
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nem cÀfolja egyik¡k helyess¢g¢t. Vannak f¡vek, melyek a lÀtÀst eg¢szen meg tudjÀk vÀltoztatni, s egy ismeretlen vilÀg tÀrul fel elûtted. Az egyik fajta gombÀbÂl p¢ldÀul olyan
italt lehet kotyvasztani, hogy a dolgokat ÂriÀsoknak fogod lÀtni. Egy szalmaszÀl gerendÀnak tünik, s az ember, eml¢kezv¢n sajÀt test¢nek elûbbi m¢reteire, Àtugorja az
ÃtjÀba ker¡lû szalmaszÀlat. A bÃzatÀblÀbÂl aranyerdû lesz, az emberekbûl ÂriÀsok, s
az is lehet, hogy a r¢gi fÀma, miszerint elûtt¡nk a f´ldet ÂriÀsok laktÀk, egyszerüen a
szem akkori tulajdonsÀgaibÂl ered, s nem a t¢nyleges m¢retk¡l´nbs¢gbûl. Mi legyen
hÀt a valÂsÀg krit¢riuma?... Mert a lÀtÀsrÂl, ugye, ilyen vonatkozÀsban nem besz¢lhet¡nk... Ki ne ÀllÁthatnÀ, hogy Àlmunkban mennyire hüen lÀtjuk az ismert arcokat, kerteket, hÀzakat, utcÀkat; f¡l¡nkben kellemes dallamfoszlÀnyok csend¡lnek fel, s m¢g
arra is eml¢keztet agyunk, hogy ezt mÀr hallottuk valahol... Megjelenik egy barÀt...
meg´regedett... n¢hÀny feh¢r hajszÀlÀt is felfedezz¡k... esz¡nk nyomban ´sszehasonlÁtja azzal a k¢ppel, amit korÀbbrÂl rÂla ûriz, s ´nk¢ntelen¡l mondjuk: àHogy meg´regedett!Ê... A t¢bolyultnak minden, amit csak elk¢pzel, rettenetesen valÂssÀ vÀlik...
MegkÁnozzÀk, keresztre feszÁtik, megostorozzÀk an¢lk¡l, hogy valaki is egy ujjal hozzÀ¢rt volna. A legsz´rnyübb testi kÁnok marcangoljÀk lelk¢t ¢s torzÁtjÀk el vonÀsait...
mÁg, ellenkezûleg, amit mi fÀjdalomnak mondunk, azt û meg sem ¢rzi... Nincs m¢rc¢nk... Nem tudjuk, hogy tudunk-e valamit... Elhissz¡k, mert mÀsok is Ágy hiszik, mert
a k´zfelfogÀs szentesÁti, korÀntsem az¢rt, mintha t¢nyleg ilyennek lÀtnÀnk a vilÀgot,
elhissz¡k egyszerüen az¢rt, mert olyan nagy k¡l´nbs¢gek egyik embertûl a mÀsikig
nincsenek... Mondhatjuk-e azt, hogy csak az¢rt, mert beszÀmÁthatatlan, a mÀsik embernek nincs igaza? Tess¢k bebizonyÁtani!... ögy ¢rvelsz, hogy mÀsok is ezt ÀllÁtjÀk?
Milyen jogon? Az û meglÀtÀsa mi¢rt volna kev¢sb¢ ¢rt¢kes, mint a mienk?... Csak az¢rt,
mert az ´v¢ egyszem¢lyes, mÁg a mienkhez hasonlÂt k´nnyen talÀlhatni? De hÀt amaz
ÀmokfutÂ! Rendben van. Kicsoda? ý vagy mi? Ez itt a k¢rd¢s... Meglehet, hogy mi
egyf¢lek¢pp Àlmodunk, û meg mÀsk¢pp...
ä Na jÂ... a vilÀgot lÀtjuk.
ä SzintÃgy û is.
ä De tapintjuk is.
ä Tapintja û is. Milyen jogon tartsuk a mienket hely¢nvalÂnak s az ´v¢t t¢vesnek?
°s mi¢rt ne lehetne fordÁtva? Mi vagyunk ûr¡ltek vagy û... a k¢rd¢s ez. S ne menj¡nk
messzebbre, csak gondoljunk bele, hogy milyen mÀsk¢pp lÀttÀk a dolgokat pÀr ¢vszÀzaddal elûtt¡nk, hogy mindaz, amit ma abbÂl mi furcsÀnak Át¢l¡nk, az nekik teljesen
rendj¢n volt, s hogy mindaz, ami a szÀmunkra ¢rthetetlen, egy akkori koponyÀnak
teljesen ¢rthetû, nos, ezek utÀn feltehetj¡k a k¢rd¢st: mi a jÂzan ¢sz m¢rt¢ke? Annak
az ¢sznek, amely ma elfogadja, amit m¢g tegnap elutasÁtott, elutasÁtja a tegnap elfogadottat; annak az ¢sznek, amely, amiÂta van, ´r´kk¢ paradoxonokbÂl ¢lt...
ä Hogyhogy paradoxonokbÂl?
ä Igenis azokbÂl. Mert mondd azt p¢ldÀul a vadembernek, hogy a nap Àll, ¢s a f´ld
forog... azt mondja neked, ez k¢ptelens¢g, paradoxon, amely ellentmond a jÂzan ¢sznek... Mondd neki azt, hogy ahÀny csillag, annyi vilÀg... k¢ptelens¢g, mondja û, paradoxon.
ä M¢gis ez az igazsÀg.
ä Az igazsÀg? Ahogy tetszik... Hogy eltünnek, mennyire valÂszerütlenn¢ vÀlnak a
mozgÀsrÂl szÂlÂ elm¢letek, ha elfogadjuk azt, ami magÀtÂl ¢rtetûdik... vagyis, hogy a
t¢r hatÀrtalan! HovÀ lesz a mozgÀs, hiszen a t¢r hatÀrtalan?... ¹sszeÀllt a f´ld egy darabba... Rendben... Alatta ¢s f´l´tte semmivel sincs kevesebb t¢r, hiszen a t¢r hatÀrta-
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lan... magyarÀn hol kering, ha sehol sem kering, mert minden¡tt egy helyben Àll, mindig k´z¢ppontban, vagyis a hatÀrtalanban, s egyre megy, hogy Àll vagy mozog... Mi
az, amihez k¢pest û mozog? öjbÂl csalÂka ¢rzeteinkn¢l k´t¡nk ki, ¢s ezt se tudjuk
mÀsk¢nt megk´zelÁteni, mint l¢ny¡nk´n kereszt¡l. A f´ld Ãgy rep¡l, ahogy mi szoktunk Àlmunkban: messze kÂborolunk, s egy helyben maradunk m¢gis... A tÀvolsÀg
nem is nû, nem is cs´kken, hisz hatÀrtalan.
ä °s hogy Àllunk az idûvel?
ä ñ, ez az Àtkozott idû, amely hol cammog, hol rep¡l, s az Âra m¢gis ugyanÃgy
szÀmlÀlja a perceket... VÀrod a kedvesedet t¢len a kertkapuban... ¢s nem j´n... ¢s te
csak vÀrod... ¢s û csak nem j´n... mi az idû? Egy ´r´kk¢valÂsÀg. Egy gy´ny´rü k´nyvet
olvasol... ezernyi k¢psor bomlik ki elûtted... mi az idû? Egy pillanat. Vagy elk¢pzelsz
egy kalandos t´rt¢netet, amelyhez egy eg¢sz ¢let vagy egy ifjÃsÀg is kev¢s volna... MÀskor meg pÀr ÂrÀs Àlom el¢g, hogy viszontlÀsd teljes ¢letedet? Sût nemcsak a sajÀtodat...
akÀr ´sszes ismerûs´d¢t egy¡ttv¢ve. S mindezt mennyi idû alatt? H¢t vagy nyolc Âra
alatt? °s mi mÀs volna a trag¢dia vagy a kom¢dia? Ha a mü ¢rdekes, ¢szre sem veszed,
hogy telik az idû. Ha csak egy pillanatra is lemondunk arrÂl, hogy a normÀlisnak mondottat tekints¡k kizÀrÂlagos m¢rt¢knek, egy csapÀsra megszünik az egyed¡li lehetûs¢g uralma, s bel¢p¡nk egy ä egy¢bk¢nt ¢ppoly lehets¢ges ä vilÀgba, ahol az, hogy
csak ez lehet, ¢s csak Ágy lehet, ¢rv¢ny¢t veszÁti, s ehelyett azt mondjuk: Legjobb tudÀsunk szerint ez ¢s ez a dolog Ágy van... de csak az ´rd´g tudja, hogy nem lehetne-e
m¢g ezerf¢lek¢ppen...
ä Furcsa egy ¢letfelfogÀs!
ä Vagy teszem azt, itt van egy r¢gi k¢zirat, lapjai gyür´ttek, ott porosodik valahol
egy fiÂk m¢ly¢n... egy hajdani vÁgjÀt¢k, mondjuk. A megszorult szÁnigazgatÂ v¢letlen¡l
rÀbukkan, olvassa... olvassa, csettint... àTeringett¢t, hisz ez nem is rossz!Ê... S nemsokÀra kitÀrul elûtted a szÁnpadon maga az ¢let... a k´z´ns¢g fuldokol a nevet¢stûl, a szÁn¢szek figurÀznak, ¢s olyan az eg¢sz, mint ezelûtt... szÀz ¢vvel, mikor a darabot ÁrtÀk...
Ilyenkor az az ¢rz¢sed: vagy a k´z´ns¢g ment vissza az idûben, vagy a darab j´tt elûre.
Hol itt az idû? MegfordÁtvÀn a tÀvcs´vet, minden irtÂztatÂn eltÀvolodik tûled... Az az
ember, aki, tegy¡k fel, orrÀn tÀvcsûvel sz¡letett, eg¢sz ¢let¢n kereszt¡l mÀst sem tenne,
mint szaladna, hogy utol¢rje sajÀt orrÀt, s ez eg¢szen term¢szetes volna... Hol itt a t¢r?
Ez¢rt azt mondom: a nagy, magabiztos igazsÀgokra csak annyit felelj: Oktalan besz¢d!
LÀrifÀri! CsacskasÀg! Figyelmezz a mes¢kre, mert azokban legalÀbb mÀsok bûr¢be is
bebÃjhatsz, Àlmaidat, vÀgyaidat rÀjuk testÀlhatod... Ezeken ¢l Archaeus... A mese,
meglehet, az ember ¢let¢nek szebbik fele. Mes¢kkel ringat el a vilÀg, mes¢kkel altat.
Vel¡k ¢bred¡nk a vilÀgra, vel¡k alszunk el ´r´kre... HallottÀl valaha Tla kirÀlyrÂl?
ä Nem ¢n... De elûbb mondd meg v¢gre: kicsoda Archaeus?
ä Hm! Hogy az ´rd´gbe magyarÀzzam meg, ha m¢g mindig nem j´tt¢l rÀ. Te fiÃ!
BÀrmennyire meg akar is az ember vÀltozni, az¢rt ´nmaga kÁvÀn maradni... a sajÀt
szem¢lye. HÀny ¢s hÀny ember (fûk¢nt, ha nû!) szebb akar lenni, okosabb (hÀny Àllamf¢rfi!), zseniÀlisabb (hÀny ÁrÂ!); ismertem olyanokat, akik c¢zÀri Àlmokat d¢delgettek magukban, uralmat a vilÀg felett... de v¢gsû soron mindegyik¡k ´nmaga akart
maradni. Ki vagy mi benn¡nk az, ami a vilÀg minden vÀltozÀsa ellen¢re csak ´nmaga
akar maradni? Meglehet, ez ¢let¡nk legnagyobb talÀnya. Legyen mÀs a test, az ¢sz, az
arc, a szem, mind, mind mÀs legyen... csak û maradjon ugyanaz. LegszÁvesebben egyfolytÀban vÀltozna, mint a kam¢leon, m¢gis egy ¢s ugyanaz maradjon. Ha folyton nem
eml¢kezn¢nk magunkra, mindegyik¡nk vÀgya teljes¡lhetne... mert egyre megy an-
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nak, kinek nincs sz¡ks¢ge azonossÀga tudatÀra, hogy a kirÀly az m¢g û maga-e vagy
mÀr mÀs. ý a kirÀly, csak egyet ne akarjon: hogy elûbbi ´nmagÀval azonos legyen...
Tess¢k, itt van ez az Ãj test, Ãj ¢sz, Ãj stÀtus, egy nincs: te magad. Na, fiÃ, meg¢rtetted
v¢gre, mi Archaeus?
ä Nem, ¢n aztÀn a legkev¢sb¢ sem.
ä Nem is csoda, hisz felfoghatatlan, merthogy ´r´kk¢valÂ. °s ´r´kk¢valÂ az, ami
mindig jelen van... ¢pp ez a pillanat. Nem az, ami elmÃlt, mert az csak volt a dolgok
Àllapota, ¢s nem ami lesz, mert az meg csak a dolgok ezutÀni Àllapota. Ami van. Csak
ha megÀllna az idû, lÀthatni meg azt, ami ´r´k... A vilÀg nem mÀs, mint az adÂ, amelyet
az ¢let a halÀlnak fizet. Ha bÀr egyszer az ¢let a halÀltÂl fizet¢si halad¢kot kapna ä csak
akkor tudnÀnk meg, mi halhatatlan. A dolgoknak ez az ÀllÀsa sz¡lte az idût. Ha ez
nem volna, az ´r´k ¢rv¢nyü dolgok k´r´s-k´r¡l feltÀrnÀk magukat lÀtÀsunknak, s mi
megismerhetn¢nk azt, ami valÂban l¢tezik.
ä Mit ¢rek ¢n ezzel az eszmefuttatÀssal, mikor m¢g mindig nem tudom, micsoda
ez az Archaeus?
ä Hm. Be neh¢zfejü vagy, fiam. Ha elgondolod, hogy elt´rp¡l az ember az akarat
hatalmas ereje mellett (lÀsd NapÂleont), vagy azt, hogy az ember, szenved¢lyek palackja, nemritkÀn szenved¢lyek jÀt¢kszer¢v¢ vÀlik, s sz¢thull darabokra; mÀsfelûl lÀtod, hogy egyazon ¢letelv bûkezüen sok ezer virÀgot fakaszt, nagy r¢sz¡ket f¢lÃton
sz¢tpallja, k¢sûbb a megmaradt kev¢sre is ugyanaz a sors vÀr, mindezeket egybevetve
rÀeszm¢lsz, hogy csak az ember l¢nye halhatatlan. Ez a sok ezer embert ´sszek´tû egy
¢s azonos punctum saliens levetve t¢r ¢s idû nyüg¢t, egy ¢s oszthatatlan, ez bÃjik be
minden emberi testh¢jba, egyiket a mÀsik fel¢ irÀnyÁtja, elhagyja ûket, mÀsokba bÃjik,
s test¡nk a szÀmÀra csak anyag, formÀk Ahasv¢rusa, mely egyik alakbÂl a mÀsikba
vÀndorol, s utazÀsÀnak, legalÀbbis Ãgy tünik, nincs v¢gÀllomÀsa.
ä Mert valÂban nincs is.
ä A vilÀgegyetem szelleme minden emberben megm¢rkûzik sajÀt magÀval: ÃjbÂl
nekifesz¡l, Ãj sugÀrk¢nt felragyog a lÀthatÀron, megkÁs¢rtve ÃjbÂl ¢s ÃjbÂl a magassÀgos eget. De f¢lÃton szÀrnyÀt szegi, s hol kirÀlyk¢nt, hol koldusk¢nt megreked. Minden ember egy-egy feladvÀny, amelyet az egyetemes szellem magÀnak feltesz, az ¢let¡k pedig megannyi megoldÀsi kÁs¢rlet. A v¢g n¢lk¡li szenved¢s, az ´r´k rohanÀs valami ismeretlen fel¢ nem hasonlÁt-e arra a mohÂsÀgra, ahogy egy izgatÂ k¢rd¢sre keress¡k a vÀlaszt?
ä °n m¢gis azt mondom, hogy a vÀlasz is csak ott talÀlhatÂ, ahol a k¢rd¢s.
ä HÀt persze. Kant. A legt´bb ember viszont k¢rd¢s marad, n¢melyik¡k egyenesen
a legmulatsÀgosabbak k´z¡l valÂ, n¢ha term¢ketlen, n¢ha gazdag ¢rtelmü, n¢ha ¡res.
Amikor megpillantok egy otromba orrot, ´nk¢ntelen¡l j´n szÀjamra a k¢rd¢s: mit keres a vilÀgon ez az orr?
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JOHN CAGE MþV°SZET°RýL
Kocsis ZoltÀn ¢s RÀcz ZoltÀn besz¢lget¢se

KOCSIS ZOLTçN 1992. augusztus 31. van. FolyÂ hÂ 12-¢n halt meg John Cage. RÀcz
ZoltÀnnal arrÂl besz¢lget¡nk, hogy ä de ne vÀgjunk a dolgok el¢be. Cage-rûl besz¢lget¡nk. Lehet, hogy rossz az elsû k¢rd¢s, m¢gis k¢nytelen vagyok feltenni, mert ilyenkor ez szinte szokÀs. Mennyiben jelent Ãj Àllapotot a vilÀg zenei ¢let¢ben s ezen bel¡l
sajÀt zenei vilÀgunkban az a t¢ny, hogy Cage immÀr a t´rt¢nelem¢?
RçCZ ZOLTçN Tulajdonk¢ppen a k¢rd¢sben a vÀlasz. Mert, mondjuk, ¢n szem¢lyesen
sohasem ¢ltem Àt, hogy egy olyan ember ä Ãgymond ä eltünik a f´ldrûl, aki addig ¢lû
¢s mindennap el¢rhetû valÂsÀg ä ilyenformÀn müvei elûadÀsÀhoz is ÀllandÂ, n¢lk¡l´zhetetlen segÁts¢g ä volt. Egy olyan forrÀs, amit el lehetett ¢rni. °s ez egyik pillanatrÂl
a mÀsikra megszünik. S itt maradnak a müvek. Soha ¢letemben nem voltam m¢g Ãgy,
hogy olyasvalaki tünik el az ¢n szem¢lyes l¢tembûl is, aki az eltün¢se pillanatÀban t´rt¢nelemm¢ vÀlik, de nem csupÀn a zenet´rt¢net, hanem Ãgy ÀltalÀban a gondolkodÀs
szÀmÀra. Azt hiszem, Cage nemcsak a szüken vett zenet´rt¢net szemsz´g¢bûl n¢zve
volt jelentûs alkotÂ.
K. Z. TehÀt v¢geredm¢nyben igazat adsz Sch´nbergnek, aki azt mondta Cage-rûl ä
valamikori tanÁtvÀnyÀrÂl ä, hogy roppant tehets¢ges ember, kÀr, hogy nem zeneszerzû.
R. Z. Pontosabban ä ha jÂl tudom ä azt mondta, hogy nem zeneszerzû, hanem feltalÀlÂ.
De nem tudom, Sch´nberg mit lÀtott az akkori Cage-ben, ¢n az ´reg Cage-et ismertem. RÀadÀsul az¢rt borzasztÂ neh¢z egy ilyen jelentûs emberrûl besz¢lni, mert nemegyszer lehet¡nk tanÃi annak, hogy midûn egy nagy szellemis¢g fizikai l¢te megszünik, a vilÀg hirtelen hajlamos lesz az azt k´vetû r´vid idûn bel¡l olyasmit is meg¢rteni,
amit az illetû ¢let¢ben nem akart vagy nem tudott meg¢rteni.
K. Z. A t´rt¢nelminek tünû tÀvolsÀg miatt?
R. Z. Nem a tÀvolsÀg miatt. Egyszerüen valahogy ilyen hatÀsÃ jelens¢g fizikai megtestes¡l¢s¢nek eltün¢se olyan helyzetet teremt, amelyben nagyon hÀlÀs feladat hirtelen
àmegvilÀgosodniÊ, s Ãgy ¢rzem, Cage-dzsel kapcsolatban ezt k¡l´n´sen jÂ volna elker¡lni. Mint ahogy û maga is...
K. Z. Hogyan magyarÀznÀd meg egy konzervatÁv, ha Ãgy tetszik vaskalapos, ha Ãgy
tetszik ignorÀns pÀlyatÀrsadnak Cage jelentûs¢g¢t? Esetleg valakinek, aki ût ûr¡ltnek
vagy f¢lbolondnak tartja?
R. Z. Amikor Cage-et megk¢rdezt¢k, melyik darabjÀt tartja a legfontosabbnak, habozÀs
n¢lk¡l azt felelte, hogy a 4' 33Ê cÁmü müv¢t ä amely ugye semmif¢le elûre intencionÀlt
cselekm¢nyt nem tartalmaz. Az eg¢sz kompozÁciÂ az elûadÀs helyszÁn¢n ¢ppen megszÂlalÂ hangokbÂl, l¢trej´vû esem¢nyekbûl Àll. ValÂszÁnüleg az eg¢sz Cage-f¢le gondolkodÀsban ez a legfontosabb. Az a szabadsÀg, ahogy Cage mindent elfogad. Hiszen
a 4' 33Ê nem mÀs, mint maga az elfogadÀs, a vilÀgnak az elfogadÀsa. Az esem¢nyek
elfogadÀsa. °s tulajdonk¢ppen maga ez a gondolat szabadÁtja fel a zen¢rûl valÂ gondolkodÀst is. °s azt hiszem, Cage utÀn vagy ez utÀn a darab utÀn ä amely, ha jÂl em-
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l¢kszem, 1952-es keltez¢sü, legalÀbbis az elsû vÀltozat ä nem lehet a zen¢rûl Ãgy gondolkodni, mint annak elûtte.
K. Z. KonformistÀk vagy konzervatÁvok fogadatlan prÂkÀtorak¢nt nem is azt k¢rdezn¢m, zene ez m¢g egyÀltalÀn, vagy mennyire feszÁti sz¢t a zenei hatÀrokat, hanem sokkal inkÀbb azt: kell-e ez a zen¢nek?
R. Z. A zene, amit Cage Árt, nagyon, nagyon k´zel Àll a vilÀg zeneis¢g¢nek egy olyan
r¢sz¢hez, amelyet r¢gen homÀly fed ä ¢s most a tradicionÀlis zen¢kre, mindenf¢le n¢pek zen¢ire gondolok, amiknek a megszÂlalÀsa, eszk´ztelens¢ge, sokszor pusztÀn a
hangzÀs egyszerüs¢ge k´nnyen eszembe juttatja a cage-i gondolkodÀst. N¢ha Ãgy tünik, szinte v¢gtelen az egyszerüs¢g, ami jellemzi. Ami k¡l´nben azokat az emlÁtett,
d´lyf´s eurÂpaiak Àltal sokszor primitÁvnek b¢lyegzett zen¢ket is. K´zben az eg¢sz
m¢giscsak kozmikus.
K. Z. Ellenvethetn¢m, hogy BartÂk nem vonzotta. BartÂk ¢s a n¢pzene kapcsolata sem
¢rdekelte k¡l´n´sk¢ppen, illetve BartÂk n¢pzen¢je, a zenefolklÂr azon faktora, amely
BartÂk szÀmÀra az ¢letet jelentette, ût nem lelkesÁtette, nem jelentett a szÀmÀra semmit. Lehet, hogy nem volt neki el¢g n¢pi, el¢g ûsi, netÀn el¢g primitÁv?
R. Z. ValÂban nem lÀtom Cage ¢letmüv¢n, hogy a bartÂki ¢rtelemben vett n¢pzene
bÀrmennyire is ¢rdekelte volna. Viszont a tÀvol-keleti zene, gondolkodÀs, ha Ãgy tetszik, filozÂfia nagyon is ¢rdekelte. Kapcsolata Suzukival s a Suzukin kereszt¡l megismert zennel jelentûsen kihat ¢letmüv¢re, az utolsÂ pillanatig.
K. Z. TehÀt neki az eurÂpai zenei ideÀlhoz, zenekultÃrÀhoz l¢nyeg¢ben semmi k´ze.
R. Z. Ezt megint csak nem mern¢m egy¢rtelmüen kimondani. Mert n¢hÀny darabjÀban ä most hirtelen a HARMADIK KONSTRUKCIñ jut eszembe ä olyan megoldÀsok talÀlhatÂk, amelyek nyilvÀnvalÂan szÀmunkra ismerûs stÁlusok r¢szei lehetn¢nek. Ott a
formar¢szeket szabÀlyszerü kÀdenciÀk hatÀroljÀk, amelyek term¢szetesen ä minthogy
Cage az ¡tûhangszeres darabjaiban ¢ppen a konkr¢t hangmagassÀgokat akarta elker¡lni ä nem hangmagassÀgokban jelentkeznek, hanem egy ritmikai figurÀban. ögy
¢rzem, ennek a hasznÀlata m¢giscsak egyfajta hagyomÀnyos gondolkodÀsra enged k´vetkeztetni. Igaz ugyan, hogy Cage ¢let¢ben, müv¢szet¢ben ez nagyon, de nagyon
ritka.
K. Z. Hogy a hangmagassÀgok nem hagytÀk hidegen, t´bb müv¢bûl is kider¡l, m¢g
az ¡tûhangszerekre ÁrottakbÂl is, sût az Amadinda Egy¡ttesnek adott instrukciÂibÂl
is, hiszen kem¢nyen ¢s radikÀlisan lecser¢ltetett veletek hangszereket. °ppen hangmagassÀgi probl¢mÀk miatt.
R. Z. Igen, de nem kem¢nyen ¢s nem radikÀlisan. Amikor azt prÂbÀltuk kinyomozni,
hogy a darabok megsz¡let¢sekor milyen hangzÀsk¢p jÀrhatott a fej¢ben, nem gyûzte
hangsÃlyozni, hogy szerinte az ¡tûhangszereknek pontosan az a sz¢ps¢g¡k, hogy v¢geredm¢nyben megfoghatatlanok, nem lehet a hangzÀst eg¢szen egzakt mÂdon lekottÀzni, mereven r´gzÁteni. Mert abban a pillanatban, hogy mÀs ´t hangszert tesznek
oda ä amelyek adott esetben ugyanazok a fajtÀk, de m¢gis mÀs p¢ldÀnyok ä, reprodukÀlhatatlan az egyszeri hangzÀs.
K. Z. De te sem tagadod ä abbÂl, amit elmondtÀl, kider¡l ä, hogy Cage zen¢j¢ben vagy
bizonyos müveiben az eurÂpai zenekultÃrÀnak legalÀbb azok az elemei benne vannak,
amelyek lejegyezhetûs¢get, reprodukÀlhatÂsÀgot, alapelemeiben hasonlÂ elûadÀsokat
felt¢teleznek egy mü eset¢ben.
R. Z. Persze, bÀrmilyen darab, amit megkomponÀltak, s abbÂl bÀrmif¢le lejegyz¢s k¢sz¡lt, alapelemeiben s¢rthetetlen. Egy¢bk¢nt sokat ä az elmÃlt napokban, mikor tu-
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domÀsomra jutott a halÀlhÁre, k¡l´n´sen sokat ä morfondÁroztam azon, hogy vajon
a Cage-¢letmü mely r¢sze lesz, ami idûtÀllÂ ¢s f´nnmarad.
K. Z. TehÀt Ãgy ¢rzed, nem minden r¢sze lesz idûtÀllÂ?
R. Z. Igen. HatÀrozottan Ãgy ¢rzem, hogy p¢ldÀul az a r¢sze, amely az û szem¢lyes
elûadÂi jelenl¢t¢t felt¢telezi, netÀn kÁvÀnja, Ãgy, ahogy van, el fog tünni.
K. Z. °s itt nemcsak az audiovizuÀlis darabokra gondolsz, hanem...
R. Z. Hanem p¢ldÀul az EMPTY W ORDS cÁmü munkÀra, amely n¢gy r¢szbûl Àll, megk´zelÁtûleg tizenk¢t ÂrÀig tart, ¢s k´tve hiszem, hogy rajta kÁv¡l bÀrki akÀr csak megprÂbÀlnÀ elûadni.
K. Z. LeÁrt formÀban megvan.
R. Z. De ¡lj´n oda valaki, ¢s mondja el Ãgy, mint amikor ä eml¢kszel ä Szombathelyen
le¡lt, ¢s elmondta a negyedik r¢szt. El tudod k¢pzelni bÀrkitûl is?
K. Z. Elvben el is tudom k¢pzelni. Na de az û ¢letmüv¢nek ä legalÀbbis a lejegyzettnek
ä m¢gis a jelentûsebb hÀnyada, mondhatni tÃlnyomÂ t´bbs¢ge nem ig¢nyli a szerzû
szem¢lyes jelenl¢t¢t. ApropÂ, mennyire tartotta jelentûsnek Cage az ¡tûhangszeres
müveit? HovÀ helyezte el ûket?
R. Z. Sosem k¢rdeztem tûle.
K. Z. Te hovÀ helyezn¢d el ûket? A legmagasabb polcra? EgyÀltalÀn l¢tezik-e ilyen faktor?
R. Z. Most t¢ved¡nk pontosan arra a ter¡letre, amire az elej¢n azt mondtam, jÂ lenne
elker¡lni. Mert mindenfajta v¢glegess¢g valahogy idegen Cage-tûl. N¢ha Ãgy ¢rzem,
egy-egy megnyilvÀnulÀsÀval mintha m¢g jobban elrejten¢ magÀt, szem¢lyis¢g¢t.
K. Z. Ez a hajlam valamennyi¡nkben megvan. Erre m¢g csak azt sem lehet mondani,
hogy alapvetûen nem eurÂpai tÁpusÃ hajlam. Mert hiszen nagyon sokan szÁn¢szkednek, nagyon sokan nem lebbentik fel magukrÂl a fÀtylat. De megmondom ûszint¢n,
az¢rt vagyok szkeptikus ezekkel a megnyilvÀnulÀsokkal szemben, mert ad hoc jellegüek. SzÂval akkor is a lejegyzett müveket tekintem jelentûsebbeknek, ha pontosan
tudom: egyes alkotÂk fizikai l¢te, alapjÀban r´gzÁthetetlen megnyilvÀnulÀsaik fontosabbak akÀr az utÂkorra n¢zve is, mint a leÁrt munkÀik. Sok ilyen p¢ldÀt lehetne az
eurÂpai zene t´rt¢net¢bûl is f´lsorolni. M¢g Cage sajÀt müveit ¢rintû instrukciÂit sem
tekinten¢m az egyetlen ¢s egyed¡l lehets¢ges...
R. Z. Olyannyira nem, hogy muszÀj itt elmondanom egy t´rt¢netet. Az 1935-ben komponÀlt kvartett kidolgozatlan, meghangszereletlen formÀban ker¡lt annak idej¢n kiadÀsra. A negyedik t¢tel nyomtatott kottÀjÀbÂl hiÀnyoznak a struktÃrahatÀrok. ögy
gondoltuk, addig nem lehet jÂl hangszerelni, ameddig nem vagyunk t´k¢letesen tisztÀban a darab belsû ¢let¢vel. V¢g¡l siker¡lt rendszert talÀlni az emlÁtett t¢telben, ami
mindent megmagyarÀz. N¢gy hang kiv¢tel¢vel. TovÀbbmenûen kider¡lt, hogy ennek
a t¢telnek a befejez¢se teljesen illogikus, viszont 1912 nyolcad ¢rt¢k van benne, ami
megegyezik Cage sz¡let¢si ¢v¢nek szÀmÀval. ögy talÀltuk, hogy ez nem lehet v¢letlen,
s megk¢rdezt¡k tûle, hogyan is van ez. Az 1912-es szÀm felhasznÀlÀsa tudatos vagy
nem tudatos? Erre elkezdett csodÀlkozni, hogy nahÀt, t¢nyleg annyi? A t¢tel v¢g¢n
van egy nagyon furcsa ter¡let, amelynek zenei eszk´zei teljesen el¡tnek az addig hasznÀltaktÂl. Azt is megk¢rdezt¡k, hogy az mi¢rt van Ãgy. Azt felelte, hogy ott nagyon
tr¢fÀs akart lenni, ez¢rt Árt k¡l´nb´zû hosszÃsÀgÃ crescendÂkat. °s a d´bbenet az,
hogy ez mind, Ãgy, ahogy van, nem igaz. Mert ¢ppen azok a hosszÃsÀgok adtÀk meg
a kulcsot nek¡nk a darab v¢gleges f´lt¢rk¢pez¢s¢hez. Ennek tudatÀban kellett hogy
legyen.
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K. Z. Olyan mÂdon, mint BartÂk, aki hasznÀlta az aranymetsz¢s arÀnyait müveiben,
de nem tudta, vagy Ãgy tett, mintha nem tudnÀ?
R. Z. TalÀn igen. Cage szem¢lyes megnyilvÀnulÀsai müveivel kapcsolatban nagyon sok
esetben Ãjabb k¢rd¢sekhez vezettek. Em´g´tt azt ¢rzem, hogy û tulajdonk¢ppen soha
nem akart v¢gleges magyarÀzatokkal szolgÀlni. Minden darab nyitva Àll. TehÀt v¢geredm¢nyben hiÀba keresg¢lt¡nk, hiÀba k¢rdezgett¡k, hiÀba hissz¡k a megoldÀst. °s
neki pontosan ez az ¢lete. Hogy a dolgok nem merevednek meg, sokf¢le l¢t¡k lehets¢ges. Cage müv¢szet¢ben vÀltozatlanul nem az elûÁt¢lettûl valÂ mentess¢get, hanem
a mindent elfogadni tudÂ k¢szs¢get hangsÃlyoznÀm. A sokak Àltal m¢g mindig vezetû
stÀtusban l¢vû eurÂpai zene pedig egyszerüen k¢ptelen volt a legutÂbbi idûkig f´lfedezni mÀs f´ldr¢szeknek a kultÃrÀjÀt, gondolkodÀsÀt, müv¢szet¢t.
K. Z. Gondolod, hogy szÀnd¢kosan?
R. Z. Azt gondolom, hogy az eurÂpai term¢szetben van egy ä hogy mondjam ä ´ntelts¢g. °s ez abszolÃt hiÀnyzott Cage-bûl.
K. Z. Ez Ágy van, de idûben, stÁlusban ¢s t¢rben is oly sokr¢tü az eurÂpai zene, hogy
nagyon sokÀig, a XIX. szÀzad v¢g¢ig nem szorult f´lfrissÁt¢sre. °s akkor m¢g mindig
csak a sajÀt n¢pei zen¢j¢bûl tÀplÀlkozott. TehÀt...
R. Z. Ha azt mondjuk, eurÂpai zene, hÀny ¢vszÀzad jut eszedbe? TÁzn¢l biztosan nem
fogsz nagyobb szÀmot mondani.
K. Z. De hÀt az isten szerelm¢re, nem is ismerj¡k...
R. Z. Na, ez az. °s m¢gis egy ÂriÀsi tradÁciÂrÂl besz¢l¡nk. Hat ¢vszÀzad az emberis¢g
nem tudom hÀny ¢vszÀzadÀhoz k¢pest?
K. Z. JÂ... de hogyha azt vessz¡k, a t´rt¢nelem elûtti idûk arÀnya az emberis¢g l¢t¢ben
is ÂriÀsi ahhoz a kis tÁzezer ¢vhez, amit ismer¡nk vagy jobban ismer¡nk. EgymilliÂ ¢v
¢s tÁzezer ¢v, az nagyon nagy k¡l´nbs¢g.
R. Z. Igen, de az emberi szellem szÀmÀra vagy egy k´z´ss¢g gondolkodÀsÀnak a szÀmÀra ä ¢s e hely¡tt teljesen felesleges, hogy megnevezz¡nk bÀrmely n¢pet ä nem. Az
nem tÁzezer ¢vben m¢ri tradÁciÂjÀt. M¢g mielûtt teljesen elkanyarodnÀnk...
K. Z. Pontosan a l¢nyegn¢l tartunk. Tudniillik, hogy mi is az, hogy tradÁciÂ, milyen
gyors az evolÃciÂ, hogy egyÀltalÀn egy kultÃra mibûl ¢p¡l fel ¢s Ágy tovÀbb. °n is azt
hiszem, hogy minden jelentûs, maradandÂ ¢rt¢k borzasztÂ hosszÃ folyamat v¢gterm¢ke, ¢s hallatlan ä Ágy mondanÀm, ez a szÂ j´n most a szÀmra ä mÀzli van jelen minden igazi ¢rt¢k megsz¡let¢s¢n¢l. Mert a megsz¡let¢shez az az egyÀltalÀn nem elhanyagolhatÂ faktor is kell, hogy valaminek el¢rkezzen az ideje. A zenet´rt¢net elûtti
idûkben l¢tezhettek talÀn ä tegy¡k fel, a r¢gi g´r´g´kn¢l ä olyan zenei tehets¢gek,
akiknek egyszerüen nem volt lehetûs¢g¡k kifejlûdni, mert maga a zene nem tartott
m¢g ott. Helyette lettek belûl¡k k´zepes filozÂfusok. Nem gondolkodtÀl m¢g ezen?
R. Z. Nem. Eleve nem tudok gondolkodni azon, hogy mi lett volna, ha Cage a XIX.
szÀzadban... el sem tudom k¢pzelni. Lehet, hogy a gondolat nagyon ¢rdekes, de nem
tudok vele foglalkozni.
K. Z. Akkor viszont felteszem a k¢rd¢st, hogy a XX. szÀzad tette Cage-et Cage-dzs¢?
Vagy û maga?
R. Z. Cage ¢let¢ben a XX. szÀzadnak nyilvÀn ugyanolyan jelentûs¢ge van, mint Cagenek magÀnak. Vagy mint AmerikÀnak. Hiszen KaliforniÀban ¢lte fiatal ¢veit, ahol az
elsû pillanattÂl kezdve kapcsolÂdÀsi pontjai lehettek a tÀvol-keleti kultÃrÀval. Jelentûs¢ge lehetett feltalÀlÂ apjÀnak, akirûl azt mondta, n¢ha eltünt egypÀr napra, s akkor
rendszerint feltalÀlt valamit. Jelentûs¢ge lehetett Sch´nbergnek, aki a tradÁciÂk felrÃ-
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gÀsÀban ugyancsak jeleskedett. Hiszen Sch´nberg ¢lete sem szÂlt mÀsrÂl egy idûszakban, mint hogy valami Ãjat l¢trehozni...
K. Z. De m¢gis n¢met alapokon, amire û nagyon b¡szke, t´bbsz´r emlÁti...
R. Z. Az amerikai Cage nem gondolkodik n¢met alapon, de ettûl f¡ggetlen¡l is lehetett
rÀ Sch´nbergnek hatÀsa.
K. Z. Term¢szetesen. Ha a HçROM KONSTRUKCIñ-t alaposabban megn¢zz¡k, szÀmomra egy par excellence komponistÀt, zenei jelens¢get mutatnak be, aki konstruktÁv gondolkodÀssal, hangszerel¢ssel, a zene megannyi mÀs elem¢vel a legszigorÃbb szabÀlyok
szerint ¢pÁtkezve jÀtszik. °s valahogy a jÀt¢k ´r´m¢t ¢rzem mindenen, amit Cage csinÀl. Gyakorlatilag azt a fajta spontaneitÀst, amit nagyon sok huszadik szÀzadi müvel
kapcsolatban nem tudok f´lfedezni.
R. Z. így van. Amit Cage müveibûl soha nem ¢rezni, az a spekulÀciÂ. Az û zen¢je ¢s
gondolkodÀsa ä kezdve a happeningdaraboktÂl, v¢gezve szinte bÀrmin¢l ä sohasem
spekulatÁv prekoncepciÂbÂl indul ki. A jÀt¢k itt t¢nyleg nagyon fontos. Hogy jÀtszik.
Hogy sohasem erûlk´d¢s, amit û csinÀl.
K. Z. KorlÀtozott elûadÂi gÀrdÀja l¢v¢n nem sz¡ks¢ges, hogy bizonyos apostolok tovÀbbvigy¢k a zen¢it? El¢g a leÁrt forma? A maga talÀnyos mivoltÀban is?
R. Z. Hogy ¢rted, hogy apostolok?
K. Z. ElûadÂi...
R. Z. Akik most j´nnek, ¢s elmondjÀk, hogy hogyan kell...
K. Z. Akik tovÀbbviszik az û zen¢j¢t. Akik instrukciÂkat kaptak tûle...
R. Z. Hogy mondjam? Az az elûadÂmüv¢sz, aki ma ä nagyon durvÀn fogalmazva ä tûk¢t
kovÀcsol Cage halÀlÀbÂl, ¢s azt mer¢szeli mondani, hogy egy darabjÀt Ágy kell meg
Ãgy kell eljÀtszani, az t´k¢letesen az ellenkezûj¢t csinÀlja mindannak, amit Cage eg¢sz
¢let¢ben gondolt ¢s müvelt. Ha valamit û sohasem mondott ki a darabjaival kapcsolatosan ä s ez sajÀt tapasztalatom ä, hÀt akkor ez a szÂ az: kell. Ez az û szÀjÀbÂl soha
nem volt hallhatÂ. TehÀt ha fell¢p egy ilyen elûadÂi apostolsereg, akkor mind hazudik.
Ez meggyûzûd¢sem.
K. Z. UtoljÀra hagytam azt, amire r¢szben vÀlaszoltÀl is, hogy... ha mindennel egy¡tt
n¢zz¡k az ¢letmüvet, az ´sszes kÁs¢rletez¢ssel, ¢rt¢kkel, szem¢ttel...
R. Z. Festm¢nyekkel...
K. Z. TehÀt, ha Cage müve f´nnmarad, akkor ennek jelentûs oka nem az-e, hogy mindig is lesznek k¢rdûjelek, megfejt¢sre vÀrÂ titkok ¢s fûleg lehetûs¢gek, olyasfajta lehetûs¢gek, amelyek az eurÂpai tradÁciÂk ketrec¢be ä hogy Ágy mondjam ä beszorÁtott
zen¢szeknek a szabadsÀgot jelentik?
R. Z. Egy bizonyos dolog f´nnmaradÀsÀrÂl ha besz¢l¡nk, akkor szerintem kapÀsbÂl
van egy bizonytalansÀgi t¢nyezû. EgyÀltalÀn nem biztos, hogy n¢hÀny ¢vszÀzad mÃlva
az eurÂpai zen¢nek a maihoz m¢rhetû dominanciÀja lesz. De ettûl f¡ggetlen¡l: akkor
marad f´nn bÀrmi is, ha az aktivitÀsÀt nem veszti el a szerzû fizikai elmÃlÀsÀval. Ha
van benne valami, ami ellenÀll az idûnek, ¢s lehetûv¢ teszi, hogy ¢rtelmezhetû legyen
k¡l´nb´zû k´zegekben, kulturÀlis k´rnyezetekben, emberi szituÀciÂkban. S Cage müveinek jelentûs r¢sze hordozza ezt az idûnkÁv¡lis¢get, Ágy mindenk¢ppen f´nn kell
hogy maradjon. Az ¢letmü jelentûs r¢sz¢ben hordoz olyan elemeket, amelyek isten
tudja mennyi idû mÃlva is ¢rtelmezhetûk lesznek valamilyen mÂdon az illetû kor r¢sz¢re. Hogy hogyan, nem tudom. De ez tulajdonk¢ppen minket nem is olyan nagyon
kell hogy foglalkoztasson.
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MþHELY
çrnyak nûttek a padokhoz,
sosem lÀtszik a mennyezet,
nincs folyosÂ, mely elvezet,
a zene matt ¢s barokkos.
Kettû brÀcsÀz, egy fagottoz,
minden kis lÀng egy ¢kezet,
gyanta lepi a sz¢keket,
gordonka dûl a sarokhoz.
Lakkillatban dallam libben,
megdûl egy hang, s elszÀll innen.
Nyitott ablak tÀn a fenti.
Ism¢tl¢s csak, egyre-mÀsra,
a feled¢s ellen jÀtszva ä
kottÀt Árni nem tud senki.

PARTOK
bolond amforatestü asszony
keze a f¡lkekilincsen
a tÀvbesz¢lûlÀmpa ki-kigyÃl,
m¢rf´ldekre senki sincsen
a tÃlparti tÀvcsûnek f¢nypont:
vilÀgÁtÂtoronyf¢le
felvillanÀsa esetleges
akÀr az ûr eb¢dje
nûruhÀba burkolt
halÀszott antik vÀza
rÂmai szÀmos telefonk´nyv ä
a parti ûrs¢g hÀza
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Vajda MihÀly

A TUDñS, AZ ESSZ°ISTA
°S A FILOZñFUS

1910: LukÀcs elk¢sz¡lt mÀr A L°LEK °S A FORMçK1 cÁmü essz¢k´tet¢nek a n¢met vÀltozat szÀmÀra Àtdolgozott k¢ziratÀval is. Seidler Irma ´ngyilkossÀga utÀn, 1911 augusztusÀban Ár m¢g egy essz¢t A LELKI SZEG°NYS°GRýL (EGY LEV°L °S EGY PçRBESZ°D)
cÁmmel,2 1911ä12 tel¢n viszont mÀr ÀllÁtÂlag rendszeres eszt¢tikÀjÀn dolgozik, amelylyel k¢sûbb Heidelbergben habilitÀlni akar. 1914-ben k¢sz a mü, melyet ma A HEIDELBERGI MþV°SZETFILOZñFIA cÁmen ismer¡nk3 (hogy ezt akkoriban LukÀcs ¢s mÀsok is
k¢sz münek tekintett¢k-e vagy sem, az mÀr mÀs lapra tartozik), LukÀcs azonban ahelyett, hogy megkÁs¢reln¢ a habilitÀciÂt, egy Dosztojevszkij-essz¢ megÁrÀsÀhoz fog.
Amint azonban elk¢sz¡l az elsû fejezettel,4 feladja az eg¢szet, s Ãjra a rendszeres eszt¢tikÀn kezd dolgozni,5 hogy azutÀn 1918-ban ¢vtizedekre felhagyjon a rendszeres
teoretikus munkÀval, ¢s ÁrÂi munkÀssÀgÀt a kommunista politikÀnak rendelje alÀ.
Mivel kell mindezt magyarÀzni? S ami itt minket a leginkÀbb ¢rdekel: mi k´ze
mindennek Heidelberghez, ahol k´rnyezete ä mindenekelûtt azok, akik ott szÀmÀra
az idû tÀjt m¢rt¢kadÂk voltak ä LukÀcsot elsûrangÃ essz¢istÀnak ismerte el, ami azonban a rendszeres munkÀra valÂ k¢pess¢g¢t illeti, szkepszissel tekintett rÀ?
MÀrkus Gy´rgy LUKçCS ELSý ESZT°TIKçJA6 cÁmü dolgozatÀban id¢zi a fiatal filozÂfusnak 1911 szeptember¢ben ÁrÂdott (tehÀt az elsû heidelbergi tartÂzkodÀsÀt megelûzû idûbûl szÀrmazÂ), Paul Ernsthez int¢zett level¢t, ahol LukÀcs a korabeli n¢met kultÃrÀnak a filozÂfia ä hogy Ãgy mondjam ä igazi szellem¢vel szembeni ¢rtetlens¢g¢rûl
panaszkodik: àA n¢metek szÀmÀra Kant ¢s Hegel valÂban hiÀba ¢lte Àt, hogy l¢tezik a Ïszellem
´nmozgÀsaÎ, hogy csak a szellemre lehet hatni ä ma N¢metorszÀgban ezt senki sem tudja. °s nem
is akarja tudni. Azt hiszik, meg¢lhetnek ÏgyakorlatiÎ rutinmunkÀjukkal.Ê °s mÀr a lev¢l elej¢n
levonja a maga szÀmÀra a gyakorlati k´vetkeztet¢st: àLÀtom, hogy m¢gis a tiszta ÏtudomÀnyosÎ filozÂfiÀhoz üznek.Ê7 Ha az ezt k´vetû h¢t-nyolc ä alkotÂi szempontbÂl rendkÁv¡l
term¢keny ä ¢vben LukÀcs ide-oda kapkodÀsÀt ennek a megjegyz¢snek a f¢ny¢ben
akarjuk magyarÀzni, akkor feladatunk v¢gtelen¡l egyszerünek tünik. Minthogy habilitÀlni akart valamelyik n¢met egyetemen (Freiburg ¢s Heidelberg j´hettek szÂba;
Heidelbergben azonban t´bb ¢s jobb kapcsolata volt, Ágy majdnem magÀtÂl ¢rtetûdûnek tünt, hogy ez utÂbbi helyen fog kÁs¢rletezni), alkalmazkodnia kellett az emlÁtett
àgyakorlati rutinmunkaszellemhezÊ, azaz fel kellett hagynia az essz¢ÁrÀssal, s àtudomÀnyosÊ filozÂfiÀt kellett müvelnie. Az a k¢zirat tehÀt, amelyet MÀrkus Gy´rgy 1974-ben
A HEIDELBERGI MþV°SZETFILOZñFIA (1912ä1914) cÁmen adott ki a hagyat¢kbÂl, ennek a filozÂfusra k¢nyszerÁtett alkalmazkodÀsnak elsû eredm¢nye lenne. °ppen ilyen
egyszerü lenne tovÀbbÀ pszicholÂgiai magyarÀzatÀt adni annak, hogy 1914-ben mi¢rt
adja fel a rendszeres mü befejez¢s¢re vonatkozÂ terv¢t. A vilÀghÀborÃ kit´r¢se ä amely
nemcsak a vilÀgt´rt¢nelemnek, hanem LukÀcs szem¢lyes sorsÀnak is Ãj irÀnyt szabott
ä evidens magyarÀzattal szolgÀlna arra a t¢nyre, hogy felhagy ezzel a szÀmÀra idegen
¢s kellemetlen tev¢kenys¢ggel, s visszat¢r az essz¢formÀhoz,8 hogy azutÀn 1916-ban
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ä Budapestrûl visszat¢rv¢n Heidelbergbe ä ism¢t hozzÀfogjon rendszeres eszt¢tikÀjÀnak vagy müv¢szetfilozÂfiÀjÀnak kidolgozÀsÀhoz. M¢gsem mondott le v¢glegesen a
szÀnd¢kÀrÂl, hogy Heidelbergben habilitÀljon. Ha pedig habilitÀlni akart, akkor szÂba
sem j´hetett, hogy ezt valamifajta essz¢vel, illetve essz¢jellegü müvel tegye. Elegendû
csupÀn Max Weber v¢lem¢ny¢t id¢zni: àHa ûszinte akarok lenni, el kell mondanom valamit.
Egy nagyon jÂ barÀtja ä szÂval: Lask ä azon a v¢lem¢nyen volt: Ïsz¡letett essz¢ista, nem fog
megmaradni a szisztematikus (szakszerü) munkÀnÀl; ez¢rt nem kellene habilitÀlnia. Az essz¢ista
persze egy hajszÀllal sem kevesebb a szakszerü szisztematikusnÀl ä talÀn ¢ppen ellenkezûleg! ä De
nem valÂ egyetemre, ¢s nem tenne jÂt sem a c¢gnek, sem pedig, ami m¢g fontosabb, sajÀt magÀnakÎ. Annak alapjÀn, amit annak idej¢n felolvasott nek¡nk eszt¢tikÀja ragyogÂ t´red¢keibûl, ¢n
¢lesen ellentmondtam ennek a n¢zetnek. °s mivel hirtelen elkanyarodÀsa Dosztojevszkij fel¢ ennek
a [laski] n¢zetnek lÀtszott igazat adni, gyül´ltem ezt a munkÀjÀt, ¢s gyül´l´m ma is. Mert
alapjÀban v¢ve nekem is ez a v¢lem¢nyem. Ha ´nnek valÂban kibÁrhatatlan kÁn ¢s gÀtlÀs, hogy
egy szisztematikus müvet befejezzen, ¢s k´zben mÀshoz ne fogjon ä akkor neh¢z szÁvvel, de azt
tanÀcsolnÀm: hagyja a habilitÀciÂt. Nem az¢rt, mert Ïnem ¢rdemli megÎ. Hanem mert nem hasznÀl ´nnek, ¢s v¢gsû soron a diÀkoknak sem, a legm¢lyebb ¢rtelemben. Akkor mÀs a hivatÀsa.Ê 9
A t´rt¢net azonban egyÀltalÀn nem lÀtszik ilyen egyszerünek ¢s egy¢rtelmünek.
Egyr¢szrûl semmik¢ppen sem magÀtÂl ¢rtetûdû, hogy LukÀcs a filozÂfiai szisztematikÀt, a rendszeres müv¢szetfilozÂfiÀt azonosÁtotta volna a gÃnnyal emlegetett àÏtudomÀnyosÎ filozÂfiÀvalÊ. Amint majd m¢g lÀtni fogjuk, nagyon is l¢nyeges nyilatkozatai
utalnak arra, hogy az volt az ambÁciÂja: maga m´g´tt hagyja az essz¢izmust, ¢s rendszeres filozÂfiÀt alkot. Mint mÀr mondottam: az ´tletnek, hogy megÁrjon egy rendszeres müv¢szetfilozÂfiÀt, tulajdonk¢ppen semmi k´ze sem volt a habilitÀciÂhoz. A
müv¢szetfilozÂfia elsû fejezete mÀr Firenz¢ben elk¢sz¡lt.10 1916-ban, amikor Ãjra dolgozni kezdett müv¢n, persze mÀr habilitÀciÂs ÁrÀsk¢nt kezelte azt, s a lehetû leggyorsabban be kÁvÀnta nyÃjtani.
MÀsr¢szrûl viszont, bÀrmilyen rossz volt is a v¢lem¢nye N¢metorszÀg szellemi ÀllapotÀrÂl,11 a szem¢ben Weber ¢s Lask semmik¢ppen sem voltak ennek a kicsinyes szellemnek a k¢pviselûi. LukÀcsnak amaz ism¢telt kÁs¢rleteit, hogy egy rendszeres eszt¢tikÀt tetû alÀ hozzon, Heller çgnes ¢ppens¢ggel abbÂl eredû frusztrÀciÂval magyarÀzza, hogy àcsakÊ essz¢ista, nem pedig rendszerezû tehets¢ggel rendelkezett. LukÀcs
igyekezete ¢s kudarcai Heller szerint abbÂl fakadnak, hogy a filozÂfus magÀ¢vÀ tette
a tudomÀnyos filozofÀlÀs k´vetelm¢nyeit, jÂllehet azoknak semmik¢ppen sem volt k¢pes eleget tenni. àLukÀcs k¢ptelen volt kimondani: a filozÂfiai essz¢k irÀnt van tehets¢gem,
ez¢rt ¢n ezt fogom müvelni, s csinÀljanak bÀrmit is a t´bbiek, nem tartozik rÀm.Ê12
Nem hinn¢m, hogy el kellene d´nten¡nk ä szerintem nem is lehet eld´nteni ä a
k¢rd¢st, vajon LukÀcs szÀmÀra a rendszeres munka valami rÀk¢nyszerÁtett nyüg volt,
amihez alkalmazkodni akart, vagy, ¢ppen ellenkezûleg, valamif¢le eszm¢ny, amelyhez
ä Ãgy ¢rezte ä nem tud felnûni. Mindk¢t ä nagyon is k¡l´nb´zû ä motÁvum jÀtszhatott
bizonyos szerepet. AmÃgy is egy mÀsik k¢rd¢s tünik szÀmomra fontosabbnak. Egy
olyan k¢rd¢s, amely nem egyszerüen LukÀcs szellemi biogrÀfiÀjÀra, hanem Heidelberg szellemi l¢gk´r¢re s azon tÃl a n¢met filozÂfiai fejlûd¢s ÀllapotÀra vonatkozik. A
k¢rd¢s Ágy hangzik: valÂban egyszerüen csak arrÂl lenne itt szÂ, hogy k¢pes-e LukÀcs
egy probl¢mÀnak t¡relmes rendszeress¢ggel utÀnajÀrni, a àprofesszori c¢hÊ szabÀlyait
k´vetni? K´tve hiszem. SzÂ van itt tartalmi k¢rd¢sekrûl is, a filozÂfia stÀtusÀrÂl is, arrÂl,
hogy vajon egyÀltalÀban lehets¢ges-e a filozÂfiÀt tudomÀnyk¢nt müvelni; Ágy az adott
esetben t¢nyleg egy¢rtelmü ¢s megnyugtatÂ vÀlaszt adni arra a k¢rd¢sre: àMüalkotÀ-
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sok vannak, mik¢nt lehets¢gesek?Ê ä ami egyben azt is jelenten¢, hogy egy valamik¢ppen beteljes¡lt kantianizmus lenne a filozÂfia v¢gsû szava. Vagy ¢ppen ellenkezûleg:
tudomÀsul kell venn¡nk, hogy a megismer¢s ¢s valamennyi mÀs àt¢telez¢sÊ v¢gsû felt¢teleit illetû k¢rd¢s nem megoldhatÂ, azazhogy a tudomÀny ¢s az a racionalista vilÀgk¢p, amely a vilÀg varÀzslattÂl mentess¢ t¢tel¢n nyugszik, mÀs vilÀgk¢pekkel szemben
semmif¢le elûjoggal nem bÁr.
A dolog irÂniÀja, hogy a àszer¢ny c¢hes munkÀtÊ k´vetelû Max Weber v¢gsû soron
arrÂl van meggyûzûdve, hogy a àv¢gsû k¢rd¢sekÊ nem megoldhatÂk, mÁg LukÀcs a
àgyakorlati rutinmunkÀtÊ az¢rt utasÁtja vissza, mert àa filozÂfia v¢gsû k¢rd¢seitÊ kÁvÀnja
megoldani. Mindaddig, amÁg nem ¢rezte k¢pesnek magÀt arra, hogy elûÀlljon e megoldÀssal, legalÀbb a megoldÀs irÀnyÀt szerette volna jelz¢sszerüen megadni. Ez pedig
az essz¢t jelentette a szÀmÀra. Meg vagyok gyûzûdve arrÂl, hogy a megvÀltÀs, a szilÀrd
bizonyossÀg irÀnti lek¡zdhetetlen vÀgytÂl üz´tt LukÀcs sohasem adta fel azt a lehetûs¢get, hogy rÀlelj¡nk racionÀlis tudÀsunk szilÀrd alapjaira. SzÀmÀra az essz¢forma valami ideiglenes, pontosabban Àtmeneti forma volt ä a v¢gsû, szilÀrd igazsÀghoz vezetû
Ãton. Ezzel szemben Max Weber, aki a v¢gsû metafizikai k¢rd¢sek àmegoldhatÂsÀgÀtÊ
illetûen teljesen szkeptikus, s ennek megfelelûen egy àigazÀn emberi tÀrsadalomÊ lehetûs¢g¢t illetûen nagyon pesszimista volt, meg akarta tiltani az irracionÀlissal folytatott vesz¢lyes jÀt¢kot legalÀbb azon a ter¡leten, ahol a hÀz urÀnak tarthatta magÀt. Az
egyetem falai, egy olyan institÃciÂ falai k´z´tt, melynek a racionÀlisan megismerhetût
kell szolgÀlnia, nem akarta ¢s nem tudta megtürni az essz¢istÀt: a prÂf¢tÀt. Gyül´lnie
kellett tehÀt A REG°NY ELM°LET°-t: ez a mü heidelbergi k´r¢nek legzseniÀlisabb ifjÃ
tagja ¢s az egyetem mint institÃciÂ k´z¢ Àllott. TalÀn mÀr sejtette: semmi sem tudja
majd LukÀcsot visszatartani attÂl, hogy hamis prÂf¢tÀvÀ legyen.
A heidelbergi LukÀcs-t´rt¢netnek ezt az interpretÀciÂjÀt persze nem lehet direkt
mÂdon bizonyÁtani. Hogy azonban legalÀbb hihetûv¢ tegyem, szeretn¢m itt a k´vetkezûket tÀrgyalni: 1.LukÀcs az essz¢rûl, 2. Max Weber a tudomÀnyrÂl, 3. A habilitÀciÂs
ÁrÀs elsû fejezete elsû ¢s mÀsodik variÀnsÀnak ´sszehasonlÁtÀsa.
I. Heidelberg elûtt: Mi az ¢let, az ember ¢s a sors
LukÀcs elsû essz¢k´tet¢nek, A L°LEK °S A FORMçK-nak az elûszava egy lev¢l. A szerzû
levele legjobb barÀtjÀhoz, az essz¢k n¢met fordÁtÂjÀhoz, Popper LeÂhoz szÂl. Az ÁrÀs:
lev¢l az essz¢rûl, a kÁs¢rletrûl. Ez is a cÁme: LEV°L A KíS°RLETRýL.13 LukÀcs itt mindenekelûtt a tudomÀny ¢s a müv¢szet megk¡l´nb´ztet¢s¢re tesz kÁs¢rletet, hogy e
megk¡l´nb´ztet¢sen kereszt¡l jusson el azutÀn az essz¢ jellemz¢s¢hez. àA tudomÀnyban
a tartalmak hatnak rÀnk, a müv¢szetben a formÀk; a tudomÀny t¢nyeket ¢s azok ´sszef¡gg¢seit
nyÃjtja a szÀmunkra, a müv¢szet ezzel szemben lelkeket ¢s sorsokat. Itt elvi k¡l´nbs¢gek vannak,
¢s nincsenek pÂtlÀsok ¢s Àtmenetek. °s ha kezdetben, a differenciÀlatlan korokban egy¡tt van
m¢g, ¢s elvÀlaszthatatlanul tudomÀny ¢s müv¢szet (¢s vallÀs ¢s etika ¢s politika), mihelyt k¡l´nvÀlt a tudomÀny, ¢rt¢k¢t vesztette minden elûk¢szÁtûje. Csak ha valami minden tartalmÀt feloldotta
a formÀban, ¢s Ágy tiszta müv¢szett¢ lett, csak akkor k´vetkezhet be, hogy mÀr nem lehet feleslegess¢;
akkor azonban egykori tudomÀnyossÀga teljesen feled¢sbe mer¡l ¢s jelentûs¢g n¢lk¡l valÂ lesz.
TehÀt van müv¢szet-tudomÀny; ¢s van az emberi temperamentumoknak egy mÀsfajta megnyilvÀnulÀsa, mely megjelen¢si formÀnak rendesen szint¢n a müv¢szetrûl valÂ ÁrÀst vÀlasztja.
Csak rendesen, mondom, mert sok ÁrÀs van, ami ugyanezekbûl az ¢rz¢sekbûl nûtt, ¢s m¢gsem ¢rinti
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az irodalmat ¢s müv¢szetet; mely ugyanazokat a k¢rd¢seket teszi fel az ¢lethez, mint minden kritikÀnak nevezett ÁrÀs, csak ¢ppen egyenesen az ¢lethez fordul vel¡k, ¢s nem kell neki irodalom ¢s
müv¢szet mint k´zvetÁtû. °s ¢ppen a legnagyobb, a legt´k¢letesebb essz¢istÀk ÁrÀsai ilyenek: PlatÂn
dialÂgusai ¢s k´z¢pkori misztikusok ÁrÀsai, Montaigne ESSZ°I , valamint Kierkegaard imaginÀrius naplÂi ¢s novellÀi.Ê14 Van tehÀt elûsz´r is a tudomÀny. T¢nyekkel ¢s azok ´sszef¡gg¢seivel foglalkozik. Ez a foglalatossÀg nem ¢rinti tehÀt a l¢nyegis¢geket. A tudomÀnyban minden esetleges. A t¢nyek ugyanis nem k¢nyszerÁtû erejüek: eg¢szen mÀsok is lehetn¢nek. Van azutÀn, mÀsodszor, a müv¢szet. A tiszta müv¢szetben minden
tartalom feloldÂdik a formÀban. àCsak ha valami minden tartalmÀt feloldotta a formÀban,
¢s Ágy tiszta müv¢szett¢ lett, csak akkor k´vetkezhet be, hogy mÀr nem lehet feleslegess¢, akkor
azonban egykori tudomÀnyossÀga teljesen feled¢sbe mer¡l ¢s jelentûs¢g n¢lk¡l valÂ lesz.Ê A àmüv¢szet [...] lelkeket ¢s sorsokatÊ nyÃjt a szÀmunkra. Ha a k¢t ÀllÁtÀst ´sszevetj¡k, azt kell
mondanunk: A müv¢szet, de csakis a müv¢szet k¢pes arra, hogy tÃll¢pjen az emberi ¢let esetlegess¢gein ¢s t¢nyszerüs¢gein, s megmutassa a l¢nyegit, a sorsszerüt. A tudomÀnyossÀgot, a
t¢nyszerüs¢get el kell felejten¡nk, ezeknek el kell veszÁteni´k jelentûs¢g¡ket, hogy a
lelkileg l¢nyegi, a sorsszerü vilÀgosan Àlljon elûtt¡nk. A tudomÀny fejlett formÀitÂl
nincs is t´bb¢ Àtmenet a müv¢szethez. Harmadszor van a müv¢szet-tudomÀny. LukÀcs
itt ezt nem elemzi, ha azonban a tudomÀny mint olyan meghatÀrozÀsa erre is ¢rv¢nyes,
akkor a müv¢szet-tudomÀnynak a mÀr tiszta formÀba emeltet kell vilÀgunk valamifajta
t¢nyek¢nt, valamifajta esetlegess¢gk¢nt felfognia. A müv¢szetrûl azonban lehet olyan
formÀban is Árni, hogy az ne legyen t´bb¢ t¢nyszerüs¢gnek tekinthetû. Ez, negyedszer,
a kritika, az irodalom- ¢s a müv¢szetkritika. TalÀn valamifajta müv¢szetrûl szÂlÂ müv¢szet, olyat¢nvalÂ ÁrÀs müv¢szetrûl ¢s irodalomrÂl, hogy ne kezelj¡k t´bb¢ azokat
pusztÀn a vilÀg t¢nyeik¢nt, hanem ûk maguk is feloldÂdjanak a formÀban. S van, ´t´dsz´r, az essz¢, àmely ugyanazokat a k¢rd¢seket teszi fel az ¢lethez, mint minden kritikÀnak nevezett ÁrÀs, csak ¢ppen egyenesen az ¢lethez fordul vel¡k, ¢s nem kell neki irodalom ¢s müv¢szet
mint k´zvetÁtûÊ. A dolog fogalmilag minden, csak nem egy¢rtelmü: vagy kritika¢rtelmez¢sem hamis, s a kritika talÀn m¢gis valami mÀs, mint müv¢szet a müv¢szetrûl, vagy
pedig hiÀnyzik m¢g valami, ami az essz¢t ä ezt az Ágy vagy Ãgy, de müv¢szetszerüt ä
a szorosabb ¢rtelemben vett müv¢szettûl (ahol l¢lekrûl ¢s sorsrÂl van szÂ) megk¡l´nb´zteti. A p¢ldÀk azonban segÁtenek: essz¢k PlatÂn dialÂgusai, a misztikusok ÁrÀsai,
Montaigne ESSZ°I , valamint Kierkegaard imaginÀrius naplÂi ¢s novellÀi. Az essz¢ tehÀt egyfajta müv¢szeti müfaja a filozÂfiÀnak, amely a szorosabb ¢rtelemben vett müv¢szettel valamifajta rokonsÀgot mutat fel. S Ãgy tünik, nem kev¢sb¢ ¢rt¢kes egy¢b filozÂfiai müfajoknÀl, melyeket LukÀcs itt nem emlÁt. Ha valamifajta tÀmpontra akarunk
talÀlni, figyelj¡nk fel a k´vetkezû kifejez¢sre: à[...] az emberi temperamentumoknak egy
mÀsfajta megnyilvÀnulÀsa.Ê Ehhez a mÀsfajta megnyilvÀnulÀshoz tartozik a kritika ¢s az
essz¢. Ez rendesen a müv¢szetrûl valÂ ÁrÀst vÀlasztja megjelen¢si formÀnak. Ha viszont
ugyanezzel a temperamentummal k´zvetlen¡l ä irodalom ¢s müv¢szet mint k´zvetÁtû
n¢lk¡l ä az ¢let fel¢ fordulunk, akkor essz¢istÀk vagyunk. Az eddigieket ´sszefoglalva
azt mondhatjuk talÀn: eddig a viszonyulÀsnak hÀrom fajtÀja soroltatott fel. Elûsz´r is
adva van a tudomÀny, amely az ä esetleges ä t¢nyeket ¢s ´sszef¡gg¢seiket mutatja fel
nek¡nk; m¢ghozzÀ olyan mÂdon, hogy itt nincsenek pÂtlÀsok ¢s Àtmenetek, ahonnan
ugyanis nem vezet el semmi a viszonyulÀs mÀs mÂdjaihoz. AzutÀn van müv¢szet,
amely a tartalmakat, a lelkek ¢s a sorsok ter¡let¢re tartozÂ t¢nyeket ¢s ´sszef¡gg¢seiket
a tiszta formÀba emeli. Van v¢g¡l az essz¢, amely alapjÀban v¢ve ugyanezt teszi, csakhogy talÀn mÀsok a tartalmak, amelyeket a tiszta formÀba emel. °s valÂban: à[...] van-
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nak ¢lm¢nyek, amiknek nincsenek kifejezû gesztusaik, ¢s amik kifejez¢s utÀn vÀgyÂdnak m¢gis.
°s az eddig elmondottakbÂl kiveszed bizonyÀra, hogy mik ¢s milyenek ezek az ¢lm¢nyek. Az intellektualitÀs, a fogalmisÀg ez, mint szentimentÀlis ¢lm¢ny, mint k´zvetlen valÂsÀg, mint spontÀn
l¢telv; a vilÀgn¢zet a maga meztelen tisztasÀgÀban, mint lelki szenzÀciÂ, mint motorikus ereje az
¢letnek. A k´zvetlen¡l feltett k¢rd¢sek: mi az ¢let? mi az ember? mi a sors? De csak mint k¢rd¢sek,
mert a felelet itt sem felelet igazÀn, nem ÏmegoldÀsokatÎ hozÂ, mint a tudomÀnyban vagy mint
ä magasabb szinten ä a filozÂfiÀban, hanem szimbÂlum, sors, trag¢dia, csakÃgy, mint bÀrmely
k´lt¢szetben.Ê15
A dolog tehÀt, Ãgy tünik, a k´vetkezûk¢ppen fest: az essz¢ m¢giscsak egyfajta müv¢szet, ahol is a lelkek ¢s sorsok helyett az intellektualitÀs, a fogalmisÀg mint szentimentÀlis ¢lm¢ny, mint k´zvetlen valÂsÀg, mint spontÀn l¢telv emelûdik formÀvÀ (most
mÀr ÃjbÂl ¢rthetj¡k a kritikÀt is müv¢szetnek: a kritikÀban a müv¢szet mint ¢lm¢ny,
mint spontÀn l¢telv lesz formÀra emelve); mindent lehet azonban tudomÀnyosan is kezelni, mint t¢nyt, illetve mint a t¢nyek szintj¢n l¢vû ´sszef¡gg¢st. Ebben az esetben
müv¢szet helyett pszicholÂgiÀval, kritika helyett müv¢szettudomÀnnyal, essz¢ helyett
pedig megint pszicholÂgiÀval van dolgunk: a pszichologizmussal a filozÂfiÀban.16 TisztÀbb magassÀgokban azutÀn mindez feldolgozhatÂ valÂban filozÂfiailag is. Most m¢g
azonban valami k´z¢psû szinten mozgunk (hogy szabad-e ezt mondanunk, neh¢z k¢rd¢s: a tudomÀnytÂl ugyanis ä tudjuk ä nincsenek Àtmenetek), ahol nincsenek àmegoldÀsokÊ, csak k¢rd¢sek mint feleletek: szimbÂlum, sors, trag¢dia. Itt talÀn a legfontosabb: az essz¢ szintj¢n is vannak vÀlaszok. Ezek a vÀlaszok azonban àcsakÊ k¢rd¢sek,
abban az ¢rtelemben, hogy nem àmegoldÀsokÊ. °s megoldÀsok n¢lk¡l minden csak
szimbÂlum ¢s sors ¢s trag¢dia. Minden abba az irÀnyba mutat, hogy itt ä annak ellen¢re, amit LukÀcs a filozÂfia tisztÀbb magassÀgairÂl mond ä nem valamifajta àfilozÂfiai
müfajÊ szem¢lyes megvÀlasztÀsÀrÂl van szÂ, nem az essz¢ista vagy ¢ppen a filozÂfus
tehets¢g¢rûl (csak nem hihetem, hogy LukÀcs szÀmÀra PlatÂn àkisebbÊ lett volna Arisztotel¢szn¢l, Montaigne àkisebb tehets¢güÊ filozÂfus Descartes-nÀl, Kierkegaard Hegeln¢l!). Minden valÂszÁnüs¢g szerint a vilÀghoz valÂ viszonyulÀs mÂdjÀrÂl van szÂ. Ez mÀr
majdnem egy¢rtelmüv¢ lesz, amikor LukÀcs az essz¢ista irÂniÀjÀt elemzi. Essz¢ ä kÁs¢rlet ä a szÂ egyfajta szer¢nys¢gre utal. De mÀr magÀt a szer¢nys¢get is ironikusan
¢lj¡k meg. àMert gûg´s udvariassÀg ennek a szÂnak egyszerü szer¢nys¢ge. Ironikusan inti le
sajÀt gûg´s rem¢nyeit a v¢gsû pontok megk´zelÁt¢s¢rûl.Ê17 Ezek utÀn LukÀcs a platÂni dialÂgusok irÂniÀjÀt elemzi, hogy v¢g¡l is azt ÀllÁtsa: az Ãjabb essz¢istÀknÀl is rÀtalÀl erre
az irÂniÀra. à°s nagy, modern essz¢istÀk ÂriÀsi tudomÀnyos apparÀtusÀban (csak Weiningerre
eml¢keztetlek) ugyanezt az irÂniÀt ¢rzem, ¢s csak mÀsfajta megnyilvÀnulÀsÀt mÀsoknak ä Diltheynek p¢ldÀul ä finoman Âvatos tartÂzkodÀsÀban.Ê18 Az irÂnia: tÀvolsÀgtartÀs az ÀbrÀzolttal szemben, tudatos tÀvolsÀgtartÀs a t¢nyekhez, egyfajta majdnem-frivolitÀs, amely
prioritÀst ad a szempontnak, a fogalomnak a lÀtottakkal szemben. à°s nem ¢rzed-e, milyen kedves ¢s meghatÂ irÂnia, hogy amikor egy ilyen vÀgy teljes¡l, amikor egy nagy kritikus beleÀlmodja
a mi vÀgyainkat korai firenzei festm¢nyekbe vagy g´r´g szobrok torzÂiba, ¢s elhozza onnan azt,
aminek mi mÀshol hiÀba kerest¡nk formÀt, hogy akkor a tudomÀnyos kutatÀs Ãj eredm¢nyeirûl
besz¢l, Ãj adatokrÂl, Ãj mÂdszerekrûl, r¢gi adatok Ãj elrendez¢s¢rûl? Adatok mindig vannak, ¢s
mindig benn¡k van minden, de minden idûnek mÀs g´r´g´k kellenek, ¢s mÀs k´z¢pkor, ¢s mÀs
reneszÀnsz.Ê19 Ez a tÀvolsÀgtartÂ, majdnem frivol lÀtÀsmÂd azonban m¢giscsak nagyon
problematikus LukÀcs szem¢ben. MÀr SzÂkrat¢sznÀl is problematikus volt: à°s SzÂkrat¢sz [...] kimondja a hozzÀ hasonlÂ emberek ´r´k ideÀljÀt, amit sohasem fognak meg¢rteni sem
a t´retlen¡l emberien ¢rzûk, sem a l¢ny¡k legm¢ly¢n po¢tÀk, azt, hogy ugyanannak az embernek
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kell Árnia a trag¢diÀkat ¢s kom¢diÀkat. Hogy szempont dolga a trag¢dia ¢s kom¢dia: a kritikus
kimondta itt legm¢lyebb ¢let¢rz¢s¢t, a szempont, a fogalom prioritÀsÀt az ¢rz¢s felett, a legm¢lyebben g´r´gellenes gondolatot, amit csak elk¢pzelni lehet.Ê20 A problematikus tehÀt a
szempont, a fogalom prioritÀsa ä nem a t¢nyekkel, hanem az ¢rz¢ssel szemben.21 Egyfajta frivol intellektualizmus az, amit itt az essz¢ista az essz¢ista szem¢re vet.22 à[...] ha
egyszer egy gondolkodÀsi mÂd problematikussÀ vÀlt ä ¢s ez a gondolkodÀsmÂd s annak ÀbrÀzolÀsa
nem is vÀlt problematikussÀ, hiszen mindig is az volt ä, akkor az ¡dv´ss¢g mindenfajta probl¢ma
eset¢ben csakis a k¢rd¢sess¢g legv¢gsû ki¢lezetts¢g¢bûl, egyfajta radikÀlis az Ãton v¢gigmen¢sbûl
szÀrmazhat.Ê23 Nincsen mÀs Ãt, csakis az essz¢istÀ¢ ä hiszen a tudomÀny szÂba sem j´het, a t¢nyektûl nem vezet Ãt a l¢nyegis¢gekig. MegoldÀsokrÂl pedig a tudomÀnyban
szÂ se ess¢k ä mindaddig, amÁg el nem jû a filozÂfus, akinek sarujÀt megoldani sem
¢rdemes az essz¢ista. àAz essz¢ista egy Schopenhauer, aki a ParergÀt Árja, arra vÀrvÀn, hogy
elj´jj´n az û (vagy a mÀs) orszÀga mint akarat ¢s k¢pzet: û a Keresztelû, aki kivonul a pusztÀba,
hogy ott hÁrt adjon arrÂl, akinek el kell j´nnie, arrÂl, akinek û nem ¢rdemes sarujÀt sem megoldani
[...] Az elûfutÀr tiszta tÁpusa, s nagyon k¢rd¢sesnek tünik, hogy az ilyen ´nmagÀban, tehÀt az
Àltala megj´vend´ltek sorsÀtÂl f¡ggetlen¡l, egyÀltalÀban ig¢nyt tarthat-e ¢rt¢kre ¢s ¢rv¢nyess¢gre.Ê24 Lehetetlen nem lÀtni, hogy a megoldÀs itt megvÀltÀs ä L´sung ist Erl´sung ä,
hogy itt müfajok ¢s münemek csak az¢rt jÀtszanak szerepet, mert ûk a viszonyulÀs
formÀi, àhozzÀrendelt, zugerechnetesÊ formÀi. Lehetetlen nem lÀtni, hogy itt a kiz´kkent idûrûl van szÂ, ahol az essz¢ista csupÀn a kiz´kkent idû hÁrn´ke, s a filozÂfus ¢s
csakis a filozÂfus az, aki megvÀltÂ lehet, aki arra sz¡letett, hogy a kiz´kkent idût helyretolja. àAz essz¢ nyugodtan ¢s b¡szk¢n ÀllÁthatja szembe a maga t´red¢kess¢g¢t a tudomÀnyos
egzaktsÀg kis beteljes¡lts¢geivel ¢s az impresszionista frissess¢ggel, de legtisztÀbb megvalÂsulÀsa,
legerûteljesebb c¢lba ¢rkez¢se is erûtlenn¢ lesz, ha megj´tt a nagy eszt¢tika.Ê25 A nagy eszt¢tika?
MÀr hogyan lenne a nagy eszt¢tika megvÀltÀs? Hiszen k¢ts¢g sem lehet felûle, hogy a
megvÀltÀsrÂl van szÂ! IrÂnia? Persze. Az essz¢istÀk mindig ironikusak. Vagy a nagy
eszt¢tika, vagy a l¢nyegtelenbe valÂ belehullÀs apokalipszise. Nem feledkezhet¡nk
meg rÂla, hogy LukÀcs eg¢sz ¢letmüv¢ben csak egyetlen r´vid pillanat volt, ahol az
eszt¢tika mint megvÀltÂpÂtl¢k nem Àllt a k´z¢ppontban. A T¹RT°NELEM °S OSZTçLYTUDAT t´rt¢nelmi pillanata, amikor is az e vilÀgi gyakorlati megvÀltÀs pusztÁtÂ hit¢ben ¢lt.
Hogy mit ¢rtett akkoriban LukÀcs essz¢n, az most mÀr alapjÀban v¢ve vilÀgosnak
tünik. Az ugyanis vilÀgos mÀr, hogy az essz¢forma a vilÀghoz valÂ sajÀtos viszonybÂl
fakad. Mi hatÀrozza meg ezt a viszonyulÀst ä ezt azonban m¢g alapjÀban v¢ve nem
tudjuk. A mondottak utÀn talÀn azt ÀllÁthatnÀnk, hogy hÀrom lehetûs¢g van. Lehet
az essz¢ annak term¢ke, hogy szerzûje k¢ptelen elûrenyomulni a megoldÀsokhoz,
hogy hiÀnyzik a talentuma vagy ¢ppen ehhez sz¡ks¢ges jelleme (eml¢kezz¡nk csak
arra, hogy LukÀcs temperamentumrÂl besz¢l!). Vagy az hatÀrozza meg az essz¢formÀt, hogy a szerzû egy bizonyos pillanatban k¡lsû okokbÂl nem k¢pes rÀ, vagy ¢ppen
elvesztette k¢pess¢g¢t arra, hogy megalkossa az abszolÃt rendszert. V¢gezet¡l: lehet,
hogy minden a korbÂl adÂdik, a kiz´kkent idûbûl. Vannak talÀn olyan korszakok,
amelyekben nem lehets¢ges filozÂfia.
Nos, 1912 ûsz¢rûl van LukÀcsnak egy levele, amely vilÀgos vÀlaszt ad k¢rd¢s¡nkre.
A lev¢lben LukÀcs Margarete Susmann-nak A L°LEK °S A FORMçK-at illetû kritikÀjÀra
vÀlaszol. à¹n [...] jellemvonÀst csinÀl abbÂl a helyzetbûl, amelyben a k´nyvet Ártam, vagy abbÂl
a helyzetbûl, amelyben ilyen k´nyvek ÁrÂdnak. A v¢gsû, feloldhatatlan lezÀrÀs hiÀnya a k¢ts¢gbees¢s a k´nyvben, de ä legalÀbbis ma Ãgy ¢rzem ä a tÀvolban n¢hÀnyszor m¢giscsak feltünik.
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¹n ezt a c¢lt el¢rhetetlenk¢nt fogja fel, ¢s el¢rhetetlens¢g¢t t´rt¢netfilozÂfiai Ïfaktumk¢ntÎ, korunk
jellemzûjek¢nt. Elûttem (abban az idûben is, amikor a kezdû ¢s befejezû essz¢t Ártam) a c¢l felt¢tlen¡l el¢rhetûk¢nt ¢s el¢rendûk¢nt Àllt. Ha m¢gsem ¢rn¢m el, ez nem olyan ÏfaktumÎ volna, amelyikbûl k´vetkeztet¢seket lehetne levonni a metafizikai ¢rz¢s l¢nyeg¢re vonatkozÂan, hanem Át¢let
rÂlam (¢s csak rÂlam), a filozÂfiÀhoz valÂ el nem hivatottsÀgomrÂl.Ê26
Ha egyszerüen csak az essz¢formÀrÂl szeretn¢nk tudni, hogy vajon azt a szem¢lyes
k¢ptelens¢g vagy a t´rt¢nelmi konstellÀciÂ hatÀrozza-e meg, akkor a mondottak mÀr
elegendûk is lenn¢nek. LukÀcs Ãgy v¢li, az essz¢ szerzûj¢nek arra valÂ k¢ptelens¢g¢bûl
ered, hogy megragadja az abszolÃtat.27 Ami azonban itt engem a leginkÀbb izgat, arra
k¢nyszerÁt, hogy folytassam az id¢zetet: àAmennyiben az ember a v¢gsû, mindent eld´ntû
k¢rd¢sre valÂ vÀlaszt elutasÁtja, amivel minden kategÂriÀnk elvesztette valÂban konstitutÁv jelent¢s¢t, ¢s minden, amit a Felett¡nk ¢s Rajtunk KÁv¡l levûrûl kijelent¡nk, benn¡nk marad, reflexÁv
lesz, az ember elveszÁti a fogalmak szigorÀ¢rt valÂ d´ntû felelûss¢get, amit csak az abszolÃt rendszerbe valÂ hierarchikus besorolÀs nyÃjthat. Nincs olyan, amit ezekben az essz¢kben meg ne prÂbÀltam volna, hogy elker¡ljem ezt a vesz¢lyt. Minden ä lÀtszÂlag ä nagyon is szubjektÁv, Ïk´ltûiÎ,
t´red¢kes mozzanat abbÂl a t´rekv¢sbûl fakadt, hogy egy¢rtelmü, ¢les ¢s felelûss¢gteljes lehessek ä
an¢lk¡l, hogy a kiteljesedett rendszer magÀtÂl ¢rtetûdû felelûss¢g¢vel rendelkeztem volna, rendelkeztem volna mÀr. °s az essz¢isztikus forma etikÀja a k¢ts¢gbees¢s, amely e formÀnak ebbûl az
ûsi kettûss¢g¢bûl adÂdik.Ê28 Ha valaki egyszer mÀr Ãgy v¢li, hogy a c¢l, a fogalmak szigora,
a àmegoldÀsÊ mindenk¢ppen el¢rhetû, akkor felelûtlens¢g, ha az essz¢ k¢ts¢gbees¢s¢t
nem akarja meghaladni. Ez¢rt volt LukÀcs szÀmÀra Heller çgnes ÀllÀspontja ä hogy
ugyanis LukÀcsnak azt kellett volna mondania: àa filozÂfiai essz¢k irÀnt van tehets¢gem,
ez¢rt ¢n ezt fogom müvelni, s csinÀljanak bÀrmit is a t´bbiek, nem tartozik rÀmÊ ä elfogadhatatlan. Nem szabad megfeledkezn¡nk rÂla: az essz¢ nem mÀs, mint az ÀllÀspont, a fogalom prioritÀsa az ¢rz¢ssel szemben, amit sem az 1912-es LukÀcs, sem Heller nem tudnak
tolerÀlni. Csak ha mindezt figyelembe vessz¡k, csak akkor tudjuk magunknak megmagyarÀzni LukÀcs Dilthey-nekrolÂgjÀnak kegyetlen hidegs¢g¢t: àígy eg¢sz ¢let¢n kereszt¡l a pszicholÂgiai Ï¢lm¢nyÎ-fogalommal operÀlt mint centrÀlis fogalommal ä egy zavaros ¢s
minden teherbÁrÂ ¢s rendszer¢pÁtû k¢pess¢g n¢lk¡li fogalommal. így lett a filozÂfus Diltheybûl
essz¢ista. °s ha sÁrjÀnÀl megsiratjuk az utolsÂ finom ¢s nagystÁlü n¢met essz¢istÀt ä mÀr ¢let¢ben
megsirattuk egy filozÂfus elpusztulÀsÀt, egy kitünû ember¢t, akit a rossz kor, amelybe sz¡letett, ¢s
amelytûl nem bÁrta emancipÀlni magÀt, pusztÁtott el.Ê29
II. A heidelbergi talÀlkozÀs utÀn:
A tudomÀny mint hivatÀs ä A tudomÀny hivatÀsa
Weber k¢t 1919-es elûadÀsÀt, A TUDOMçNY MINT HIVATçS-t ¢s A POLITIKA MINT HIVATçS -t szinte LukÀcs 1912 ¢s 1919 k´z´tti ÃtjÀra valÂ reakciÂk¢nt is felfoghatnÀnk:
A TUDOMçNY MINT HIVATçS-t egyenesen vÀlaszk¢nt LukÀcs LEV°L A KíS°RLETRýL cÁmü essz¢j¢re. BizonyÁtani nem tudnÀm, hogy Weber olvasta LukÀcs essz¢j¢t, jÂllehet,
ezt nemcsak kizÀrni nem lehet, hanem tulajdonk¢ppen nagyon is valÂszÁnü.30 Az viszont valÂszÁnütlennek lÀtszik, hogy Weber, amikor 1919 elej¢n a k¢t elûadÀst tartotta,
ismerte volna mÀr LukÀcs kommunista àkarrierj¢tÊ. JÂllehet, m¢g ezt sem lehet kizÀrni. Legyen azonban bÀrhogy is, semmik¢pp sem tudom kiverni a fejembûl a gondolatot: Weber mÀr korÀbban megsejtette, hovÀ vezet LukÀcs Ãtja.
Amit Weber A TUDOMçNY MINT HIVATçS cÁmü hÁres elûadÀsÀnak r¢szletes elem-
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z¢s¢vel meg szeretn¢k mutatni, az a k´vetkezû: Max Weber ellenszenve az essz¢ista
LukÀccsal szemben egyÀltalÀban nem azon alapszik, hogy azt gondolta volna: a tudÂs
meg¢lhet ¢s meg kell hogy ¢ljen àÏgyakorlatiÎ rutinmunkÀjÀvalÊ. Kimondta ezt vagy sem,
LukÀcs essz¢izmusÀval szembeni ellenszenv¢ben valamifajta f¢lelem rejlett a d¢monikustÂl, aminek l¢t¢t tagadni, amit az ¢letbûl kirekeszteni nem akart, a tudomÀnytÂl ä
legalÀbb az egyetemrûl ä azonban tÀvol szeretett volna tartani. Igen nagyra becs¡lte
LukÀcs talentumÀt, amint azt a mÀr id¢zett levelek is tanÃsÁtjÀk. Ez a tehets¢g azonban
f¢lelemmel t´lt´tte el. Nem az¢rt, mintha szerinte LukÀcsnak k¢pesnek kellett volna
lennie a àÏgyakorlatiÎ rutinmunkÀraÊ is, s nem is az¢rt, mintha a rendszerezût ´nmagÀban magasabbra ¢rt¢kelte volna az essz¢isztikusnÀl.31 Hanem mert az essz¢ista k¢ptelen a k´vetelm¢nyt teljesÁteni, melyet a tudÂsnak teljesÁtenie kell: a sz¡ks¢ges ´nfegyelmet magÀra k¢nyszerÁteni. Az essz¢ista nem el¢g bÀtor, hogy belÀssa: a àv¢gsû k¢rd¢sekÊ
szigorÃ-racionÀlisan meg nem oldhatÂk. Weber jÂl ¢rtette LukÀcsot: az essz¢ nem ad
megoldÀst a v¢gsû k¢rd¢sekre. De e k¢rd¢seket csak az¢rt hagyja nyitva, mert az
essz¢ista ä akÀr szem¢lyes, akÀr t´rt¢neti-szociÀlis okokbÂl ä àm¢gÊ nem talÀlt rÀ a megoldÀs-megvÀltÀsra. Szeretn¢m m¢g egyszer hangsÃlyozni: k¢t diametrÀlisan ellent¢tes
vilÀgfelfogÀs harcÀrÂl van itt szÂ, nem pedig a szük c¢hes szempontok harcÀrÂl àa szellem ´nmozgÀsaÊ ellen. Hogy a v¢geredm¢nyt elûlegezzem: Max Weber szÀmÀra LukÀcs a maga essz¢izmusÀval azok k´z¢ tartozott, akik korunk sorsÀt nem tudjÀk ¢s nem
akarjÀk elviselni. àKorunknak, a vilÀg racionalizÀlÀsa, intellektualizÀlÀsa, varÀzslat alÂl valÂ
feloldÀsa korÀnak az a sorsa, hogy ¢ppen a v¢gsû ¢s legmagasabb rendü ¢rt¢kek hÃzÂdtak viszsza a nyilvÀnossÀgbÂl, m¢gpedig vagy a misztikus ¢let vilÀg m´g´tti birodalmÀba, vagy az egy¢nek
egymÀssal valÂ k´zvetlen kapcsolatainak testv¢ris¢g¢be.Ê àAki a kornak ezt a sorsÀt nem tudja
f¢rfiasan elviselni, annak ezt kell mondani: t¢rjen vissza inkÀbb hallgatva, a szokÀsos nyilvÀnos
renegÀt-reklÀm n¢lk¡l, egyszerüen ¢s szer¢nyen a r¢gi egyhÀzak szÀnÂan kitÀrt karjai k´z¢.Ê32
LukÀcs mÀs utat jÀrt. Minthogy a kornak ezt a sorsÀt nem tudta f¢rfiasan elviselni,
a Weber szem¢ben lehetetlent kÁs¢relte meg, azt, hogy elm¢letileg megfogalmazza a
vÀlaszt a v¢gsû, mindent eld´ntû k¢rd¢sre, s Ágy meghaladja az essz¢isztikus forma
k¢ts¢gbeesett etikÀjÀt. MiutÀn ez nem siker¡lt neki ä a nagy eszt¢tikamegvÀltÀs m¢gsem j´tt meg ä, nem valamelyik r¢gi egyhÀz szÀnÂan kitÀrt karjai k´z¢ t¢rt vissza,
hanem egy Ãj egyhÀz, egy olyan egyhÀz harcosa lett, amely az e vilÀgi megvÀltÀsra
t´rekedett. Az eredm¢ny ä itt benn¡nket mindez csak müv¢nek szÁnvonalÀt ¢s ¢rt¢k¢t tekintve ¢rdekel ä ismeretes. TalÀn csak ettûl akarta Weber LukÀcsot visszatartani?33
Van egy hely az elûadÀsban, ahol Ãgy tünik, mintha Weber szÀmÀra m¢giscsak a
fent emlegetett c¢hszerü lenne a d´ntû, mintha az lenne a v¢lem¢nye: àHa nem tudod
magadra erûltetni a c¢h szük szabÀlyait, akkor lehetsz akÀrmekkora zseni, nem k¢r¡nk belûled.Ê Mintha Weber beÀllÁtottsÀga a k´z¢pszert tÀmogatnÀ. De errûl szÂ sincsen. A legcsek¢lyebb m¢rt¢kben sem tekintette kellemes t¢nynek, hogy a tudomÀnyban a legk¡l´nf¢l¢bb ¢s megsz¡ntethetetlen okokbÂl gyakran a k´z¢pszert tÀmogatjÀk.34 Csakhogy amikor a tudomÀny irÀnti belsû elhivatottsÀgrÂl kezd besz¢lni,
m¢gis Ãgy lÀtszik, mintha a modern tudomÀnyban n¢lk¡l´zhetetlen specializÀciÂ azt
jelenten¢, hogy szemellenzût hordunk. àA tudomÀnyos munkÀs azt az ¢letben egyszer ¢s
talÀn t´bb¢ sohasem fell¢pû teljess¢g¢rz¢st, hogy itt valami olyasmit csinÀltam, ami tartÂs lesz,
csak szigorÃ specializÀciÂval szerezheti meg. A valÂban v¢g¢rv¢nyes ¢s becs¡letes teljesÁtm¢ny ma
minden esetben szakteljesÁtm¢ny. Aki tehÀt nem k¢pes kifejezetten egyoldalÃvÀ vÀlni [a n¢met
eredetiben: Aki tehÀt nem k¢pes egyszer legalÀbb, hogy Ãgy mondjam, szemellenzût
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venni ä V. M.] ¢s elmer¡lni abban a k¢pzetben, hogy lelk¢nek sorsa attÂl f¡gg, helyesen ¢rtelmezi-e azt, ¢ppen ezt a fordulatot ennek a k¢ziratnak ezen a hely¢n, az csak maradjon tÀvol a
tudomÀnytÂl.Ê35
ögy lÀtszik, mintha Weber szÀmÀra is a àÏgyakorlatiÎ rutinmunkaÊ lenne a d´ntû,
mintha ¢ppen ez a rutinmunka k¢pezn¢ a tudomÀny l¢nyeg¢t. °szre kell azonban
venn¡nk az id¢zett sz´vegben az àegyszer legalÀbbÊ szavakat. Weber nem azt mondja,
hogy a tudomÀnyos munkÀs munkÀja sorÀn szemellenzût kell hogy hordjon. Weber
azt mondja: a tudomÀnyos munkÀsnak meg kell hogy legyen a k¢pess¢ge, hogy a r¢szletekben szakszerüen elmer¡lj´n, sût hogy ezt szenved¢llyel tegye. E n¢lk¡l a k¢pess¢g
n¢lk¡l nem lehet tudomÀnyos munkÀs, Ãgy valahogy, ahogy senki sem lehet festû
an¢lk¡l, hogy ne lenne k¢pes àterm¢szethüenÊ ÀbrÀzolni valamit. A szakszerü r¢szletmunka irÀnti szenved¢ly azonban ´nmagÀban nem vezet eredm¢nyre. Ez csak egyik
elûfelt¢tele annak, hogy az, ami d´ntû, az à´tletÊ ¢rv¢nyes¡lhessen. Az utÂbbinak a
tudomÀnyban à[...] ä ezt [...] sokszor nem lÀtjÀk ä nincs kisebb szerepe, mint a müv¢szet ter¡let¢nÊ.36 De: àAz ´tlet nem pÂtolja a munkÀt. S mÀsfelûl a munka ugyanÃgy nem pÂtolhatja
vagy nem k¢nyszerÁtheti ki az ´tletet, mint a szenved¢ly.Ê37 Munka; a r¢szleteken valÂ munka
irÀnti szenved¢ly; ´tlet. A tudÂsnak ezenkÁv¡l term¢szetesen àszem¢lyis¢gnekÊ is kell
lennie ä de ami a tudÂs szem¢lyis¢g¢t teszi, az megint csak nem k¡l´nb´zteti meg ût
senkitûl, aki valami jelentûset akar ¢s k¢pes l¢trehozni ä bÀrmiben is. àÏSzem¢lyis¢geÎ
tudomÀnyos t¢ren csak annak van, aki kizÀrÂlag az ¡gyet szolgÀlja. °s nemcsak a tudomÀny
ter¡let¢n van ez Ágy.38 Nem ismer¡nk nagy müv¢szt, aki valaha is mÀst tett volna, mint hogy az
¡gyet szolgÀlta ¢s csakis azt. [...] A politikÀban sem mÀs a helyzet.Ê39 Mindaz, amit eddig felsoroltunk, fontos, de nem megk¡l´nb´ztetû jegye a tudomÀnynak mint hivatÀsnak;
mindez nem k¡l´nb´zteti meg a tudomÀnyt a müv¢szettûl vagy a politikÀtÂl. Ami a
tudomÀnyt mint hivatÀst minden mÀs hivatÀstÂl, k¡l´n´sen a müv¢szettûl ¢s a politikÀtÂl megk¡l´nb´zteti, az k¢t dolog. Egyr¢szt tisztÀban kell lenn¡nk azzal, hogy a tudomÀny a szellemi produkciÂ egyetlen olyan ter¡lete, ahol haladÀsrÂl besz¢lhet¡nk.
àA müv¢szettel k´z´s eme felt¢telekkel [...] szemben Àll egy olyan mozzanat, amely munkÀnkat [a
tudomÀnyos munkÀs munkÀjÀt ä V. M.] m¢lyen megk¡l´nb´zteti a müv¢szi munkÀtÂl. A
tudomÀnyos munka a haladÀs r¢sze.Ê àEz a tudomÀny sorsa, sût ez a tudomÀnyos munka ¢rtelme, ennek van alÀrendelve, ¢s ezt szolgÀlja, eg¢szen sajÀtos, valamennyi t´bbi ä ugyanennek
a t´rv¢nynek alÀvetett ä kulturÀlis elemtûl elt¢rû ¢rtelemben: minden Ït´k¢letesÎ tudomÀnyos alkotÀs Ãj Ïk¢rd¢seketÎ jelent, ¢s azt akarja, hogy fel¡lmÃljÀk ¢s elavuljon.Ê40 Ez a pont szempontunkbÂl mÀr ´nmagÀban is fontos: minthogy a tudomÀnyban van haladÀs, bizonyos idû eltelt¢vel m¢g a legnagyobb tudomÀnyos felfedez¢sek is puszta tudomÀnyt´rt¢neti ¢rdekess¢gekk¢ lesznek. A nagy eszt¢tika egyÀltalÀban nem l¢tezhet tehÀt.
Ez azonban m¢gis csupÀn mell¢kes k´r¡lm¢ny. Ami itt fontosabb, a mÀsodik dolog,
az a k´vetkezû: àA tudomÀnyos haladÀs az egyik eleme, ¢spedig a legfontosabb eleme annak az
intellektualizÀciÂs folyamatnak, amelynek az ember ¢vezredek Âta alÀ van vetve, s amellyel szemben ma rendszerint oly hallatlanul negatÁv mÂdon foglalnak ÀllÀst.Ê41 Mit jelent ez az àintellektualizÀlÂdÀs ¢s racionalizÀlÂdÀsÊ? àA fokozÂdÂ intellektualizÀlÂdÀs ¢s racionalizÀlÂdÀs
[...] nem jelenti az ember sajÀt ¢letfelt¢teleinek fokozÂdÂ ÀltalÀnos ismeret¢t. Hanem valami mÀst
jelent: annak a tudÀsÀt vagy abban valÂ hitet, hogy ha akarjuk, bÀrmikor megismerhetj¡k ezeket, hogy tehÀt itt elvileg nem mük´dnek k´zre semmif¢le titokzatos, kiszÀmÁthatatlan hatalmak,
hogy ellenkezûleg, szÀmÁtÀssal uralmunk alÀ hajthatunk ä elvben ä minden dolgot. Ez azonban
azt jelenti, hogy feloldjuk a vilÀgot a varÀzslat alÂl. Nem kell t´bb¢ a vadember mÂdjÀra, akinek
a szÀmÀra l¢teztek titokzatos hatalmak, mÀgikus eszk´z´kh´z nyÃlni, hogy uralmunk alÀ gyürj¡k
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vagy k¢rlelj¡k a szellemeket. Technikai eszk´z´kkel ¢s szÀmÁtÀssal ¢rj¡k el ezt. Az intellektualizÀlÂdÀs elsûsorban ezt jelenti.Ê42 Azt gondolhatnÀnk: a XIX. szÀzad szokÀsos tudomÀnyfanatizmusa: szÀmÁtÀssal uralmunk alÀ gyürhetj¡k a dolgokat. A nyugati civilizÀciÂ embere, mint a l¢tezû ura ä ahogy k¢sûbb Heidegger megfogalmazta. Weber felfogÀsa
azonban sokkal rafinÀltabb. A k´vetkezû bekezd¢sben a haladÀs mÀr id¢zûjelbe ker¡l.
Mindez ugyanis megfosztotta az embert az ¢let ¢rtelm¢tûl. àDe vajon ÀllÁthatjuk-e, hogy
ennek a nyugati kultÃrÀban ¢vezredek Âta folyÂ folyamatnak, a varÀzs alÂl valÂ feloldÀsnak ¢s
egyÀltalÀn, ennek a ÏhaladÀsnakÎ, amelynek a tudomÀny is szerves r¢sze ¢s elûrehajtÂ ereje, volna
valamilyen, e tiszta praktikumon ¢s technikumon tÃlmutatÂ ¢rtelme? Ezt a k¢rd¢st a leg¢lesebb,
elvi formÀban Lev Tolsztoj müvei vetik fel. SajÀtos Ãton jutott el ide. T´preng¢s¢nek eg¢sz problematikÀja egyre inkÀbb a k´r¡l a k¢rd¢s k´r¡l forgott, hogy a halÀl ¢rtelmes jelens¢g-e vagy sem.
VÀlasza az, hogy a kultÃra embere szÀmÀra nem. °spedig az¢rt nem, mert a civilizÀlt, a ÏhaladÀsbaÎ, a v¢gtelenbe beÀllÁtott egyedi ¢letnek a maga sajÀt, immanens ¢rtelme szerint nem volna
szabad befejezûdnie.Ê43 àS minthogy a halÀl ¢rtelmetlen, a kultÃra embere is az, hiszen ¢ppen a
maga ¢rtelmetlen Ïhaladni akarÀsÀvalÎ pecs¢teli ¢rtelmetlens¢gg¢ a halÀlt.Ê44 Vajon ez csak
Tolsztoj? S Weber r¢sz¢rûl egyfajta ironikus elhÀrÁtÀsa a maga feltette k¢rd¢snek, vagy
Weber sajÀt vÀlasza is? Minden lÀtszat ellen¢re nem olyan k´nnyü megvÀlaszolni ezt.
Itt ugyanis ä jÂllehet, Weber indicativust hasznÀl: àweil der Tod sinnlos ist, ist es auch
das Kulturleben als solchesÊ ä Tolsztoj v¢lem¢ny¢rûl van szÂ. àTolsztoj k¢sei reg¢nyeiben
kiv¢tel n¢lk¡l ez a gondolat k¢pezi müv¢szet¢nek alaphangjÀt.Ê45 Tegy¡k fel azonban, az indicativus azt jelzi, Weber azonosul a tolsztoji gondolattal. TehÀt a tudomÀny: intellektualizÀlÂdÀs ¢s racionalizÀlÂdÀs, azaz a vilÀg feloldÀsa a varÀzslat alÂl; ez azonban azt
jelenti, hogy az ¢let ä a kultÃr¢let, a nyugati civilizÀciÂ ¢lete ä ¢rtelmetlenn¢ vÀlt. à[...]
mi a tudomÀny hivatÀsa az eg¢sz emberis¢g ¢let¢n bel¡l? ¢s mi az ¢rt¢ke?Ê46 Nem vezet-e a
gondolatmenet elker¡lhetetlen¡l egyfajta romantikus tudomÀnyelleness¢ghez? Itt
ugyanis PlatÂn barlanghasonlatÀnak leÁrÀsa k´vetkezik az çLLAM-bÂl, s a leÁrÀs lezÀrÀsak¢pp a k´vetkezûk Àllnak: àFokozatosan [...] megtanulja, hogy belen¢zzen a f¢nybe, s
akkor az a feladata, hogy lemenjen a barlangban ¡lûkh´z ¢s kivezesse ûket a vilÀgossÀgra. ý a
filozÂfus, a nap pedig annak a tudomÀnynak az igazsÀga, amely egyed¡l nem ¢ri be t¢vk¢pekkel
¢s Àrnyakkal, hanem a dolgok igaz ¢rtelm¢t keresi.Ê öj bekezd¢s: àIgen, ki az, aki ma Ágy szeml¢li
a tudomÀnyt?Ê47 Mit jelent ez a k¢rd¢s? Ma mÀr nem az igazsÀgot akarja a tudomÀny?
Vagy a k¢rd¢s ¢ppen kritikÀja àaz irracionalitÀs modern intellektuÀlis romantikÀjÀnakÊ?48
Az elemz¢s ezt k´vetû l¢p¢sei olyan izgalmas-¢rdekesek, hogy a legszÁvesebben egyszerüen csak idemÀsolnÀm az eg¢szet. A fogalom felfedez¢se a g´r´g´kn¢l, a racionÀlis
kÁs¢rlet bevezet¢se az Ãjkor kezdet¢n. àMÀrmost mit jelentett a tudomÀny ezeknek az embereknek az Ãjkor k¡sz´b¢n?Ê49 ä teszi fel azutÀn Weber a k¢rd¢st. à[...] az igaz müv¢szethez
vezetû utat [...] a[z igaz ä csak a n¢metben] term¢szethez vezetû utatÊ ¢s àm¢g enn¢l is t´bbet:
[...] az Istenhez vezetû utÊ-at. àEzt az utat akkor nem a filozÂfusoknÀl, nem a filozÂfia fogalmaiban ¢s dedukciÂiban lelt¢k meg. Az eg¢sz akkori pietista teolÂgia, elsûsorban Spencer azt tartotta, hogy Isten nem talÀlhatÂ meg azon az Ãton, amelyen a k´z¢pkor kereste. Isten rejtve van,
Ãtjai nem a mi Ãtjaink, gondolatai nem a mi gondolataink. Az egzakt term¢szettudomÀnyokban
azonban fizikailag meg lehet ragadni müveit, s azt rem¢lt¢k, hogy itt nyomÀra bukkannak a vilÀggal valÂ szÀnd¢kainak. °s ma? Ki hiszi ma m¢g ä eltekintve n¢hÀny nagy gyermektûl, ¢ppen
a term¢szettudomÀnyokban ä, hogy a csillagÀszat vagy a biolÂgia vagy a fizika vagy a k¢mia
ismeretei valamit is mondanÀnak nek¡nk a vilÀg ¢rtelm¢rûl vagy akÀr csak arrÂl is, hogy milyen
Ãton lehetne nyomÀra akadni ennek az Ï¢rtelemnekÎ ä ha ti. van?Ê50 Igen, az Ãjkor hajnalÀn
a tudomÀny ¢rtelme: fellelni az igaz term¢szetet, Istent, a vilÀg ¢rtelm¢t. Mi nem hi-
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sz¡nk t´bb¢ ebben. De vajon akkor egyÀltalÀban igazsÀg-e az, amit a tudomÀny nyÃjt
nek¡nk? àMinden term¢szettudomÀny arra a k¢rd¢s¡nkre ad vÀlaszt, mit tegy¡nk akkor, ha
technikailag uralkodni akarunk az ¢leten. De hogy uralkodjunk-e felette technikailag, ¢s hogy
akarjuk-e ezt, hogy van-e ennek v¢gsû soron egyÀltalÀn ¢rtelme, azt vagy t´k¢letesen figyelmen
kÁv¡l hagyjÀk, vagy felt¢telezik c¢ljaik szempontjÀbÂl az igenlû vÀlaszt.Ê51 °s alapjÀban v¢ve
Ágy van ez a szellemtudomÀnyokkal is. à[...] vegy¡nk egy olyan tudomÀnyÀgat, mint p¢ldÀul
a müv¢szettudomÀny. A müalkotÀsok l¢tez¢se adott t¢ny az eszt¢tika szÀmÀra. TisztÀzni igyekszik,
milyen felt¢telek mellett k´vetkezik be ez a t¢nyÀllÀs. De nem veti fel azt a k¢rd¢st [...], hogy legyenek-e müalkotÀsok.Ê52 Vagy: àNem tudom, hogyan tudnÀ valaki megoldani, hogy ÏtudomÀnyosanÎ d´nts´n a francia ¢s a n¢met kultÃra ¢rt¢ke k´z´tt. Mert itt is k¡l´nb´zû istenek
Àllnak egymÀssal harcban, ¢spedig mind´r´kre. [...] Csak azt lehet meg¢rteni, mi az isteni az
egyik ¢s a mÀsik szÀmÀra, illetve az egyik ¢s a mÀsik rendben.Ê53 TehÀt m¢gsem maga a vilÀg
az, amit a tudomÀny felold a varÀzslat alÂl? Az istenek ¢s d¢monok tovÀbbra is jelen
vannak, harcolnak egymÀssal, ¢s a tudomÀny, melynek varÀzslat alÂl feloldott vilÀga
nem azonos az igazi vilÀggal, nem szabadÁtott meg ¢s nem is tud megszabadÁtani ezektûl
az istenektûl ¢s d¢monoktÂl? Weber ÀllÀspontja bizonyosan nem eg¢szen egy¢rtelmü.
öjra id¢zem, amit az intellektualizÀlÂdÀsrÂl ¢s racionalizÀciÂrÂl, a vilÀg varÀzslat alÂl
valÂ feloldÀsÀrÂl mond: àA fokozÂdÂ intellektualizÀlÂdÀs ¢s racionalizÀlÂdÀsÊ azt jelenti,
hogy ànem mük´dnek k´zre semmif¢le titokzatos, kiszÀmÁthatatlan hatalmak, hogy ellenkezûleg,
szÀmÁtÀssal uralmunk alÀ hajthatunk ä elvben ä minden dolgot. Ez azonban azt jelenti, hogy
feloldjuk a vilÀgot a varÀzslat alÂl. Nem kell t´bb¢ vadember mÂdjÀra, akinek a szÀmÀra l¢teztek
titokzatos hatalmak, mÀgikus eszk´z´kh´z nyÃlni, hogy uralmunk alÀ gyürj¡k vagy k¢rlelj¡k a
szellemeket. Technikai eszk´z´kkel ¢s szÀmÁtÀssal ¢rj¡k ezt el. Az intellektualizÀlÂdÀs elsûsorban
ezt jelenti.Ê Mindez Ãgy hangzik, mintha Weber szerint a Nyugatnak ez a varÀzslat alÂl
feloldott vilÀga ä a nyugati embernek legalÀbbis ä maga a vilÀg, az û vilÀga lenne. Vagy
az intellektualizÀlÂdÀs v¢gsû soron m¢giscsak egy àminthaÊ, egyszerüen csupÀn a tudomÀny eljÀrÀsmÂdja, amely ä ami a vilÀggal valÂ technikai bÀnÀsmÂdot illeti ä megengedi nek¡nk, hogy k¢nyelmesebben kezelj¡k a vilÀgot, s ne kelljen a vadak mÂdjÀn
mÀgikus eszk´z´kh´z nyÃlnunk; de amelynek a vilÀgrÂl valÂ igaz tudÀshoz semmi
k´ze sincsen, hiszen azt tovÀbbra is d¢monok ¢s istenek uraljÀk? Majdnem minden
amellett szÂl, hogy ez az utÂbbi volt Max Weber ÀllÀspontja. A mÀsik elûadÀsban, A
POLITIKA MINT HIVATçS-ban Weber egy¢rtelmüen ¢s vilÀgosan besz¢l àa vilÀg irracionalitÀsÀnak tapasztalatÀÊ-rÂl.54
Ami Weber szÀmÀra biztosan a legfontosabb volt, az k¢t dolog. Elûsz´r: az istenek
¢s d¢monok harcÀban az egyes embernek ä legyen tudÂs, müv¢sz vagy bÀrmi mÀs ä
magÀnak kell d´ntenie. àAz egy¢n szÀmÀra sajÀt v¢gsû ÀllÀsfoglalÀsÀtÂl f¡ggûen az egyik az
´rd´g ¢s a mÀsik az isten, ¢s el kell d´ntenie, melyik az û szÀmÀra az isten ¢s melyik az ´rd´g.Ê55
Ami a v¢gsû k¢rd¢seket illeti, nem segÁt semmifajta racionÀlis megismer¢s. °s ami a legabszurdabb a szÀmÀra: a d´nt¢shez alapot a tudomÀnyban keresni. MÀsodszor (¢s ezzel Weber meg is vÀlaszolja a k¢rd¢st: mit jelent tulajdonk¢ppen a tudomÀny a szÀmunkra?):
a tudomÀnynak ä a vilÀg irracionalitÀsa ellen¢re ä vilÀgossÀgot kell teremtenie. à[...]
ha mindez Ágy van, akkor voltak¢ppen mif¢le pozitÁvumot nyÃjt a tudomÀny a gyakorlati ¢s szem¢lyes Ï¢letnekÎ? [...] Elûsz´r is term¢szetesen ismereteket nyÃjt arrÂl a technikÀrÂl, amelynek
segÁts¢g¢vel szÀmÁtÀs r¢v¢n uralmunk alÀ hajtjuk az ¢letet, a k¡lsû dolgokat csakÃgy, mint az
emberek cselekv¢s¢t [...]. MÀsodszor [...] rendelkez¢sre bocsÀtja a gondolkodÀs mÂdszereit, a gondolkodÀs szerszÀmait ¢s iskolÀjÀt. [...] Szerencs¢re azonban m¢g ezzel sem mer¡lt ki a tudomÀny
teljesÁtm¢nye, hanem m¢g egy harmadikra is rÀmutathatunk: ez a vilÀgossÀg.Ê56 VilÀgossÀg ä
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mire vonatkozÂan? à[...] meg tudjuk mondani, [...] hogy ezt ¢s ezt a gyakorlati ÀllÀsfoglalÀst
lehet belsû k´vetkezetess¢ggel, tehÀt becs¡letess¢ggel levezetni a dolog belsû ¢rtelme szerint ebbûl
¢s ebbûl a v¢gsû vilÀgn¢zeti alapÀllÀsbÂl [...], ezekbûl ¢s ezekbûl viszont nem. K¢pekben szÂlva,
ha ezt az ÀllÀsfoglalÀst vÀlasztod, akkor ezt az istent szolgÀlod, ¢s megs¢rted ezt ¢s ezt a t´bbit. [...] A filozÂfia mint szaktudomÀny ¢s a k¡l´nb´zû tudomÀnyszakok l¢nyegileg filozÂfiai
jellegü elvi vizsgÀlÂdÀsai meg is prÂbÀljÀk ezt.Ê57 VilÀgossÀg tehÀt a k¡l´nf¢le istenek vÀlasztÀsÀnak k´vetkezm¢nyeit illetûen. De semmifajta vilÀgossÀg, ami a v¢gsû k¢rd¢seket illeti.
Nincs mit csodÀlkozni azon, hogy Weber gyül´lte a lukÀcsi essz¢t. Ez ugyanis ä bevallottan vagy sem ä mindig az igaz Istent akarta megtalÀlni, s Ágy a tudomÀnyra hÀrÁtani azt a vÀlasztÀst, melynek terh¢t az egyesek vÀllÀrÂl senki sem veheti le, ¢s senkinek
sem szabad levennie. Ez Weber szem¢ben annak a kis haladÀsnak is a visszav¢tele lenne, amirûl a Nyugat t´rt¢net¢ben besz¢lhet¡nk.
Egyvalamit azonban fel kell hoznunk LukÀcs ments¢g¢re ä v¢giggondolta ezt Weber vagy sem: a tudÀs itt ÀbrÀzolt elk¢pzel¢s¢n bel¡l nincsen hely a filozÂfia szÀmÀra.
Amit Weber filozÂfiÀnak tekintett, az ä Heidegger szavaival szÂlva ä àfilozÂfiatudo mÀnyÊ, de nem filozÂfia. LukÀcs feltehette volna Webernek a k¢rd¢st: kedves Herr
Weber, mit jelent a haladÀs a filozÂfiÀban? Csakhogy ez a k¢rd¢s ä amely az ¢n k¢rd¢sem ä a lukÀcsi ÀllÀspontrÂl ¢ppoly kev¢ss¢ volt feltehetû, mint a weberirûl.
III. Heidelberg elûtt ¢s Heidelbergben: LukÀcs k¢t korai eszt¢tikÀja
MÀrkus Ãgy v¢li,58 hogy LukÀcs HEIDELBERGI MþV°SZETFILOZñFIç-ja59 ¢ppÃgy t´red¢k, mint a HEIDELBERGI ESZT°TIKA.60 Heller Ãgy v¢li,61 A HEIDELBERGI MþV°SZETFILOZñFIA lekerekÁtett k¢sz mü, s csak az¢rt vagyunk hajlamosak t´red¢knek tekinteni, mert szerzûje, mielûtt kiadhatta volna, el¢gedetlenn¢ vÀlt vele, s Ãjra akarta
Árni. Nem szeretn¢k itt e vitÀban ÀllÀst foglalni, az adott ´sszef¡gg¢sben nem is k¡l´n´sebben ¢rdekes szÀmunkra a dolog. Itt csak az a fontos, hogy a k¢t münek vagy
müt´red¢knek van egy-egy fejezete, amelyeket illetûen nem is mer¡lhet fel a k¢ts¢g:
a k¢sûbbinek a korÀbbi hely¢re kellett volna l¢pnie. E k¢t fejezet t¢mÀja: müv¢szet ¢s
¢lm¢nyvalÂsÀg viszonya. Pontosabban ä s ezzel mÀr benne is vagyunk a probl¢ma kellûs k´zep¢ben ä, a MþV°SZETFILOZñFIAI R°SZ (1912ä1914) k¢rd¢ses fejezete62 bizonyos tisztÀzatlansÀgok ellen¢re felfoghatÂ annak magyarÀzatak¢nt, hogy mennyiben
lehet, illetve nem lehet a müv¢szetben az ¢lm¢nyvalÂsÀg szolipszizmusÀnak b´rt´n¢t
megsz¡ntetni, mÁg az ESZT°TIKAI R°SZ (1916ä1918) megfelelû fejezet¢rûl63 szÂlvÀn,
ha pontosak akarunk lenni, egyÀltalÀn nem szabad müv¢szet ¢s ¢lm¢nyvalÂsÀg viszonyÀrÂl besz¢ln¡nk ä a k¢sûi müben ugyanis az eszt¢tikumnak semmi k´ze sincsen az
¢lm¢nyvalÂsÀghoz. Hogy pontosan milyen t¢nyezûk jÀrultak hozzÀ LukÀcs beÀllÁtottsÀgÀnak megvÀltozÀsÀhoz, azt meglehetûsen neh¢z lenne megmondani. HabilitÀciÂs
tervei, Windelband, Weber, Lask v¢lem¢nye az essz¢isztikusrÂl64 nem hagyhatÂk figyelmen kÁv¡l, m¢gis szeretn¢m az olvasÂ figyelm¢t felhÁvni arra a k´r¡lm¢nyre, hogy
az a trag¢dia, amely ä ha nem is felt¢tlen¡l kialakÁtotta, de mindenk¢ppen ä megerûsÁtette LukÀcsnak azt a meggyûzûd¢s¢t, hogy az ¢lm¢nyvalÂsÀgban lehetetlen a kommunikÀciÂ, 1911-ben k´vetkezett be. Seidler Irma ´ngyilkossÀgÀra gondolok.65 AkkortÀjt LukÀcs ÁrÀsaiban k¢ts¢gtelen¡l sajÀt szem¢lyes probl¢mÀira is kereste a vÀlaszt.66 1916ä1918-ban k¢rd¢sei mÀr sokkal kev¢sb¢ voltak szem¢lyes jellegüek.
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De bÀrhogyan Àlljon is a dolog, annyi bizonyos, hogy Heidelbergbe valÂ visszat¢r¢se
utÀn LukÀcs Ãgy ¢rezte, Àt kell Árnia az elsû fejezetet, m¢ghozzÀ radikÀlisan. Az elsû
vÀltozat minden k¢ts¢get kizÀrÂan essz¢isztikus, ¢s ä hogy Ãgy mondjam ä dialektikus
àmegoldatlansÀgaÊ ellen¢re, vagy ¢ppen annak k´vetkezt¢ben igen profetikus: az àel¢rhetetlen f´ldi paradicsomÊ-ra valÂ vÀgyakozÀs szellem¢ben ÁrÂdott. Az ESZT°TIKç ban azutÀn valami àmegoldÀsraÊ v¢lt talÀlni. Mif¢le megoldÀsrÂl van itt szÂ? A k¢rd¢s
most mÀr mind´r´kre nyitva marad. Hogy LukÀcs egy pillanatra abban a meggyûzûd¢sben ¢lt-e, hogy megalkotta a ànagy eszt¢tikÀtÊ, azazhogy a tudomÀnyos munka kisstÁlüs¢g¢hez valÂ menek¡l¢st elker¡lve, meghaladta a t´red¢keset, a megoldatlant, a
frivolan nyitottat? ä erre nincsen vÀlasz, s a magam r¢sz¢rûl meg vagyok gyûzûdve
rÂla, hogy maga LukÀcs sem tudott volna a k¢rd¢sre vÀlaszt adni. Menek¡l¢se a kommunizmushoz, az abszolÃt bizonyossÀghoz a àpÀrtÊ-ban ¢s a àpÀrtÊ Àltal (amelyn¢l ¢lete v¢g¢ig ä kegyetlen tapasztalatai ellen¢re ä megmaradt ä credo quia absurdum est),
arra lÀtszik utalni, hogy LukÀcs a teÂriÀban azutÀn is a megvÀltÀst kereste, hogy kÁs¢rletet tett valamifajta szigorÃan àtudomÀnyosÊ-kantiÀnus formÀra. De a teÂria nem
hozott megvÀltÀst. K¢sûi ´n¢letrajzi vÀzlatÀban, a MEG°LT GONDOLKODçS-ban ezt Árja:
àLegjobb esetben... Ï¢rdekesÎ-excentrikus heidelbergi magÀntanÀrrÀ fejlûdhettem volna.Ê67 °s
ezt minden valÂszÁnüs¢g szerint mÀr akkor sem akarta felt¢tlen¡l. SzÀmÀra a teÂria ä
legyen az àtudomÀnyÊ vagy bÀrmi mÀs ä soha nem volt ´nc¢l, mindig csak eszk´z volt
ä a megvÀltÀs eszk´ze.68 A k¢t fejezet ´sszehasonlÁtÀsa itt persze csak n¢hÀny fontos
pontra korlÀtozÂdhat: amÃgy sem az ¢lm¢nyvalÂsÀg vagy az eszt¢tikai t¢telez¢s probl¢mÀja ¢rdekel benn¡nket, hanem kizÀrÂlag LukÀcs elm¢leti alappozÁciÂjÀnak megvÀltozÀsa.
Ha futÂlagos pillantÀst vet¡nk a MþV°SZETFILOZñFIA elsû fejezet¢nek sz´veg¢re,
Ãgy tünik, mintha a müv¢szet mÀr itt is igen hatÀrozottan elvÀln¢k az ¢lm¢nyvalÂsÀgtÂl. àHa tehÀt, egyr¢szt, nem reflektÀlunk arra, hogy milyen m¢lys¢gesen valÂszÁnütlen az, hogy
a mü immanens t´k¢letess¢ge emberi (tehÀt t´r¢keny ¢s t´k¢letlen) alkotÂ müveletnek k´sz´nheti
l¢tez¢s¢t, ¢s ha, mÀsr¢szt, nem tudatosodik a befogadÂi magatartÀs ama sajÀtossÀga, hogy mint
¢lm¢ny, k´zvetlens¢g¢nek felszÀmolÀsa n¢lk¡l, ´r´k ¢rv¢nyü normÀknak kell hogy megfeleljen,
ha tehÀt az adottsÀgok e komplexusÀbÂl nem vilÀglik ki a mü belsûleg paradox jellege, akkor az
a nagy mÂdszertani vesz¢ly keletkezik, hogy a müv¢szetet tÃlsÀgosan k´zelÁtj¡k az ¢lm¢nyvalÂsÀghoz, s Ágy f¢lreismerj¡k tulajdonk¢ppeni l¢nyeg¢t. Az a vesz¢ly keletkezik, hogy ez a folyamat
Ãgy jelenik meg, mint az ¢lm¢nyvalÂsÀgbeli k´zl¢sfolyamat egyszerü, legfeljebb lehetû legintenzÁvebb folytatÀsa ¢s kiteljesed¢se, a mü pedig mint a kifejez¢s puszta eszk´ze, ami megint csak
felszÀmolja l¢tez¢s¢nek elsûdleges t¢ny¢t: immanens ´nmagÀban lezÀrt voltÀt. Mert ebben a paradoxonban, ebben az ¢lm¢nyvalÂsÀghoz69 valÂ egyidejü k´zels¢gben ¢s tÀvolsÀgban rejlik a müv¢szet l¢nyege: amikor elismerj¡k l¢tez¢s¢t, egyszersmind vilÀgosan kell lÀtnunk e l¢tez¢s
valÂszÁnütlens¢g¢t is, ¢s nem szabad a müv¢szetet sem ´sszecser¢l¢seket lehetûv¢ tevû ¢s igazi konstitutÁv sajÀtossÀgait elfedû k´zels¢gbe hozni mÀs ¢rt¢kszf¢rÀkhoz, sem azt nem hagyhatjuk, hogy
hasonlÂk¢ppen ´sszezavarÂ, tÃlsÀgosan erûs rokonsÀg Àlljon fenn a müv¢szet ¢s az ¢lm¢nyvalÂsÀg k´z´tt, ami elhomÀlyosÁtanÀ mindkettû legsajÀtabb l¢nyeg¢t.Ê70 Az id¢zett sz´veg szÀnd¢ka k¢ts¢gtelen¡l egy¢rtelmü. Mindenekelûtt arra akarja felhÁvni figyelm¡nket, milyen nagy vesz¢ly rejlik abban, ha a müv¢szetet ¢s az ¢lm¢nyvalÂsÀgot tÃlsÀgosan k´zelÁtj¡k egymÀshoz. Ha ezt tessz¡k, f¢lreismerj¡k a müv¢szet tulajdonk¢ppeni l¢nyeg¢t. FennÀll az a vesz¢ly, hogy a folyamat, àamely az alkotÀstÂl a müv´n Àt a mü¢lvezetig
v¢gbemegyÊ,71 Ãgy jelenik meg, mint az ¢lm¢nyvalÂsÀgbeli k´zl¢sfolyamat egyszerü folytatÀsa ¢s kiteljesed¢se, ami megsz¡nteti a mü l¢t¢nek primer t¢ny¢t. A müv¢szet l¢-
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nyege ugyanis LukÀcs szerint abban a paradoxonban Àll, hogy az ¢lm¢nyvalÂsÀghoz
valÂ viszonya k´zeli s egyszersmind tÀvoli. Arra hÁvja fel a figyelm¡nket, hogy egyÀltalÀban nem ¢rthetj¡k meg a müv¢szetet, ha nem vessz¡k ¢szre a distanciÀt, amely
elvÀlasztja az ¢lm¢nyvalÂsÀgtÂl. Mialatt azonban minderre felhÁvjÀk a figyelm¡nket,
a sz´veg vilÀgossÀ teszi a szÀmunkra: a vesz¢ly akkor Àll fenn, ha a müv¢szetet tÃlsÀgosan k´zelÁtj¡k az ¢lm¢nyvalÂsÀghoz, nem pedig, ha egyÀltalÀban k´zelÁtj¡k; hogy a
müv¢szet specifikuma egyidejü k´zels¢ge ¢s tÀvolsÀga az ¢lm¢nyvalÂsÀghoz, azazhogy
a müv¢szet nemcsak tÀvol, hanem k´zel is Àll az utÂbbihoz; hogy nem hagyhatjuk,
hogy müv¢szet ¢s ¢lm¢nyvalÂsÀg k´z´tt tÃlsÀgosan erûs rokonsÀg Àlljon fenn, de rokonsÀg az¢rt fennÀll k´z´tt¡k; tovÀbbÀ azt tanuljuk meg, hogy a mü megalkotÀsÀnak
¢s ¢lvezet¢nek folyamata az ¢lm¢nyvalÂsÀgbeli k´zl¢sfolyamatnak nem egyszerü folytatÀsa ¢s beteljes¡l¢se, de az¢rt m¢giscsak valamifajta folytatÀsa.
Most pedig a fejezet v¢g¢re ugrunk: àEzzel, Ãgy lÀtszik, vilÀgossÀ vÀlt az ¢lm¢nyvalÂsÀgbeli k´zl¢sfolyamattal kapcsolatos vizsgÀlÂdÀsunk mÂdszertani jelentûs¢ge: ha lehets¢ges ebben
a folyamatban adekvÀt tartalmi k´zl¢s, akkor lehets¢ges, sût sz¡ks¢gszerü, hogy fokozatosan emelkedû hierarchia ¢p¡lj´n fel a k´zvetlen ¢lm¢nykifejez¢stûl az isten k´zvetlen megismer¢s¢ig, amely
hierarchiÀban a müv¢szet a legjobb esetben is csak Àtmeneti stÀdium; ha viszont bebizonyosodott,
hogy ez a folyamat semmif¢le k´zl¢sre ¢s k´z´ss¢gre nem alkalmas, akkor azok a szervek, amelyek
az Ïigazi l¢nyegetÎ megragadjÀk, teljesen k¡l´nb´znek ettûl a l¢nyegtûl, ¢s a müv¢szetnek az a
paradox beosztÀs jut a rendszerben, hogy [...] normatÁv ¢s ÀltalÀnos k´zvetlens¢ggel rendelkezzen
[...], objektÁv, egy¢n feletti ¢rt¢kkel bÁrjon. [...] Az eszt¢tika, k´zponti ¢rt¢k¢nek ´r´kk¢valÂsÀga,
ÀltalÀnossÀga ¢s objektivitÀsa jÂvoltÀbÂl ¢lesen elvÀlik az ¢lm¢nyvalÂsÀgtÂl; a mü normatÁv hatÀsÀnak spontaneitÀsa ¢s ¢lm¢nyszerüs¢ge, tovÀbbÀ az a tendencia, hogy ne lehessen az ¢lm¢nyvilÀg zavaros ¢s elszigetelû k´zvetlens¢g¢t meghaladni, f¢lre¢rt¢s¢t lek¡zdeni, eleve kizÀr minden
lehets¢ges k´zeled¢st mÀs ¢rt¢kszf¢rÀkhoz.Ê72
Itt, Ãgy lÀtszik, a müv¢szet talÀn m¢g tÀvolabb van az ¢lm¢nyvalÂsÀgtÂl, mint a fentebbi sz´veg szerint. Ha pedig itt tovÀbbmenn¢nk, s azt a kritikÀt olvasnÀnk, amelyet
LukÀcs mindenekelûtt Fiedler eszt¢tikafelfogÀsÀn gyakorol, ez a benyomÀsunk m¢g
csak fokozÂdna. M¢gis, a müv¢szetnek itt az a funkciÂja, hogy megragadja az àigazi
l¢nyegetÊ (m¢g ha ez az igazi l¢nyeg id¢zûjelbe ker¡l is), minthogy az ¢lm¢nyvalÂsÀgbÂl
kiindulva ez nem lehets¢ges. °s a v¢geredm¢ny a k´vetkezû (LukÀcs itt elhunyt legjobb barÀtjÀra, Popper LeÂra hivatkozik, akinek gondolataibÂl sokat k´lcs´nz´tt):
à[...] szÀmÀra a technika ¢s az anyag elm¢lete volt a müv¢szet metafizikÀjÀnak igazi elûfoka;
mert n¢zete szerint a technikai akarÀs ¢s az anyag t´rv¢nye a müre irÀnyulÂ akarat metaszubjektÁv
hordozÂi, mely müre irÀnyulÂ akarat az akarÂ ¢s odaadÂ szubjektumokon kereszt¡l k¢nytelen megvalÂsulni, s amely a müben szubsztancializÀlÂdik, hogy az emberektûl vÀgyva vÀgyott, Àltaluk megteremtett, de akaratuk ¢s ¢lm¢ny¡k szÀmÀra m¢gis mind´r´kre el¢rhetetlen f´ldi paradicsomot hozzon l¢tre.Ê73
N¢zz¡k meg ezek utÀn az ESZT°TIKA felfogÀsÀt. Ami a vÀltozÀs l¢nyeg¢t illeti, teljesen egyet¢rtek MÀrkussal: àMindezÀltal maga az eszt¢tikai t¢telez¢s nem annyira Ãgy jelenik
meg, mint a k´z´ns¢ges ¢let alapvetû antinÂmiÀinak v¢gsû ¢s egyed¡li (Àm ¢pp ez¢rt ÏhamisÎ)
meg- ¢s feloldÀsa (ilyen felfogÀsa maga is normatÁv inadekvÀciÂt k¢pvisel), hanem mint az emberi
tudat alapstruktÃrÀjÀhoz tartozÂ egyik, az ¢lm¢nyvalÂsÀgban sz¡ks¢gszerüen csupÀn t´red¢kesdepravÀlt, ellentmondÀsos formÀban ¢rv¢nyes¡lû meghatÀrozottsÀg ¢s lehetûs¢g t´k¢letes ¢s teljes
megvalÂsulÀsa.Ê74 Mert LukÀcs itt (ez alkalommal egy¢rtelmüen ¢s hatÀrozottan) azt
mondja: àAzok a zavarossÀgok, amelyek itt fel szoktak l¢pni, ÀltalÀban k¢t tÁpusra vezethetûk
vissza. Vagy felismerik az eszt¢tikai t¢telez¢s ¢rv¢nyess¢gjelleg¢t, de ä mivel k´z´s nevezûre hozzÀk
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az ¢rv¢nyess¢gi formÀt ¢s az ¢lm¢nytranszcendenciÀt ä ¢rv¢nyess¢ge l¢nyeg¢t sz¡ks¢gk¢ppen eltÀvolÁtjÀk eredeti jelleg¢tûl, logizÀljÀk vagy etizÀljÀk. Vagy pedig ragaszkodnak az ¢lm¢nyszerüs¢ghez, de ezÀltal az eg¢sz szf¢rÀt tÃlsÀgosan k´zel viszik valamif¢le ¢rv¢nyess¢gen inneni (vagy
tÃli) Ï¢lethezÎ, s Ãj szerkezeti kevered¢seket okoznak, pszichologizÀljÀk vagy metafizikaivÀ teszik
az eszt¢tikÀt aszerint, hogy az adott esetben szÀmba j´vû ¢letfogalom pszicholÂgiai-e vagy metafizikus. S ennek sorÀn figyelmen kÁv¡l hagyjÀk, hogy az eszt¢tika formÀja ugyanÃgy ¢rv¢nyess¢gi
forma, mint az elm¢let¢ vagy az etikÀ¢, hogy tehÀt ä an¢lk¡l, hogy ezzel ¢lm¢nyjellege okvetlen¡l fel kellene hogy szÀmolÂdj¢k ä pontosan Ãgy eltÀvolodott az Ï¢lettûlÎ, mint
ezek, s nem t¢telez ¢s okoz kisebb distanciÀt az ¢lettûl, mint ûk.Ê75 A àtÃlsÀgosan k´zel
viszikÊ kifejez¢s itt is elûfordul. Itt azonban nincsen a k´zelnek ¢s tÀvolnak semmif¢le
paradoxonja t´bb¢, a müv¢szet itt ¢ppoly tÀvolra ker¡lt az ¢lettûl, mint a logika ¢s az
etika, az ¢lettûl valÂ distanciÀja ¢ppoly nagy, mint ez utÂbbiak¢, szÂ sincsen arrÂl, hogy
az ¢lm¢nyvalÂsÀgot transzcendÀlnÀ. Egyszerüen ott van. °s ha LukÀcs Ãgy v¢lte, hogy
az ¢lm¢nyt m¢gis elemeznie kell, ez csak az¢rt van, hogy megmutassa: az ¢lm¢nyszerünek nem sz¡ks¢gk¢ppen van k´ze az ¢lm¢nyvalÂsÀg szubjektivitÀsÀhoz. àAhhoz
azonban, hogy az eszt¢tikum mint autonÂm ¢rv¢nyess¢gi mÂd l¢nyeg¢t megvilÀgÁtsuk, az a legfontosabb, hogy rendszerbeli funkciÂjÀnak ´sszes lehetûs¢ge tekintet¢ben tisztÀzzuk az ¢lm¢ny
fogalmÀt.Ê 76 Csak az ESZT°TIKç -ban lesz az eszt¢tikai t¢telez¢s valÂban kiindulÂponttÀ.
Az ¢lm¢nyvalÂsÀg megoldhatatlan probl¢mÀi semmif¢le szerepet nem jÀtszanak t´bb¢. Ha egyÀltalÀban terÁt¢kre ker¡lnek, akkor csak az¢rt, mert ahhoz, hogy megvilÀgÁthassuk az eszt¢tikumot, meg kell ¢rten¡nk az ¢lm¢ny k¡l´nf¢le lehetûs¢geit.
MüalkotÀsok vannak ä hogyan lehets¢gesek?, nem pedig: MüalkotÀsok vannak ä mire jÂk?
Hogy a mondottakat alÀtÀmasszam, szeretn¢m m¢g r´viden az ¢lm¢nyvalÂsÀg k¢t
elemz¢s¢t szembeÀllÁtani. MþV°SZETFILOZñFIA : à[...] gyenge intenzitÀsÀn bel¡l [a gyakorlati valÂsÀgrÂl van szÂ ä V. M.] mintha minden kifogÀstalanul mük´dne, ¢s az ¢lm¢nyvalÂsÀg embere csak nagyon ritkÀn, a nagy elhagyatottsÀg gyÀszos idûszakaiban ¢bred e meghasonlottsÀg tudatÀra, ¢s m¢g ilyenkor is csak szubjektÁven, csupÀn ÏÀt¢liÎ, de nem ¢rti meg.Ê77
à[...] itt is hiÀba lehet biztosÁt¢kot talÀlni a legszem¢lyesebb, a k´zvetlen¡l Àt¢lt dolog ÀtadÀsÀra
valÂ k¢pess¢gre [...] a sajÀt individualitÀs b´rt´ne tÀgul itt vilÀggÀ ä mik´zben m¢gis b´rt´n
marad [...] Ez az ¢lm¢nyvalÂsÀg ember¢nek m¢ly nyomorÃsÀga ¢s felszÀmolhatatlan magÀnyossÀga.Ê78 àA szolipszizmus [...] az ¢lm¢nyvalÂsÀg belsû szerkezet¢nek fogalmi kifejez¢se.Ê79 VitÀn
fel¡l Àll, hogy itt a müalkotÀs meg¢rt¢s¢nek valÂsÀgos kiindulÂpontja ¢ppen ez a teljes
elmagÀnyosodÀs az ¢lm¢nyvalÂsÀgban, a szolipszizmus, a kommunikÀciÂ lehetetlens¢ge. MÀr az ¢lm¢nyvalÂsÀg ilyen jellemz¢se ´nmagÀban is arra csÀbÁt benn¡nket,
hogy Ágy gondoljuk. Ezzel szemben az ESZT°TIKA eg¢szen elt¢rû szempontbÂl elemzi
az ¢lm¢nyvalÂsÀgot: a à[...] k¢szen adott tÀrgyiassÀg olyan vilÀgÀt jelenti, amelynek elvei k¡l´nnemüek, ¢s ez¢rt a tÀrgyiassÀgot elvileg vegyes tÀrgyiassÀgk¢nt hatÀrozzÀk megÊ.80 Az ember
magatartÀsÀt az ¢lm¢nyvalÂsÀgban LukÀcs k´zvetlen, term¢szetes magatartÀsnak nevezi: à[...] e k´zvetlen, term¢szetes magatartÀs felt¢telezi, hogy a tÀrgyiassÀg k¢sz vilÀgÀban van,
amelyet a maga mÂdjÀn befogad, amelyen azonban semmit sem vÀltoztathat, amelyben semmit
sem teremthet.Ê81 Az ¢lm¢nyvalÂsÀg vilÀga a k¢sz, vegyes tÀrgyak vilÀga. Ezzel a müv¢szet
egyszerüen mint egyfajta sajÀtos t¢telez¢s van szembeÀllÁtva. Az ¢lm¢nyvalÂsÀg nem
siralomv´lgy t´bb¢, amelynek probl¢mÀit a müv¢szet Àltal, a müv¢szetben kellene
megoldani ä jÂllehet, e megoldÀs csak lÀtszat lehet.
E àmüv¢szettudomÀnyÊ hüv´s objektivitÀsa m¢g az 1916ä1918-as ¢vek szem¢lyesen mÀr kiegyensÃlyozottabb LukÀcsÀt sem tudta kiel¢gÁteni. A mü ä egy¢rtelmüen ä
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torzÂ maradt. LukÀcs ahelyett, hogy a müv¢szetben transzcendÀlta volna sajÀt individualitÀsÀnak b´rt´n¢t, az individualizmus vilÀgÀnak meghaladÀsÀt vÀlasztotta. A Weber szerint mindenfajta elm¢letben visszautasÁtandÂ k¢rd¢sre ä à[...] a harcolÂ istenek
k´z¡l melyiket szolgÀljuk, vagy esetleg valaki eg¢szen mÀst, ¢s ki legyen az?Ê82 ä felt¢tlen¡l
szem¢lytelen ä filozÂfiai ä vÀlaszt kÁvÀnt kapni. S ily mÂdon ä àegy istentûl idegen, prÂf¢ta
n¢lk¡li korbanÊ83 ä nem ¢rdekes-excentrikus heidelbergi magÀntanÀrrÀ, hanem prÂf¢tÀvÀ lett. Müv¢t illetûen is siralmas k´vetkezm¢nyekkel.
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9. Max Weber levele LukÀcs Gy´rgyh´z 1916.
augusztus 14-¢n. LEVELEZ°S , i. h. 628. o.
10. Hogy a MþV°SZETFILOZñFIA LukÀcsnak
abbÂl az ig¢ny¢bûl sz¡letett, hogy v¢gre tetû
alÀ hozzon egy rendszeres müvet, az semmik¢ppen sem vonhatÂ k¢ts¢gbe. Azt a k¢rd¢st
azonban, hogy valÂban rendszeres münek
kell-e tekinten¡nk, mÀr nem lehet minden tovÀbbi n¢lk¡l igennel megvÀlaszolni. Heller
çgnesnak p¢ldÀul az a v¢lem¢nye, hogy A
HEIDELBERGI MþV°SZETFILOZñFIA egy hoszszÃ essz¢. àA MþV°SZETFILOZñFIA valÂban
essz¢, mintegy 250 g¢pelt oldalon, ami a legt´bb,
amit terjedelemben egy essz¢ m¢g el tud viselni.Ê
Heller çgnes AZ ISMERETLEN REMEKMþ. Gond,
1992/1. 54. o. EzenkÁv¡l szeretn¢m m¢g felhÁvni az olvasÂ figyelm¢t Max Weber egy level¢re. MÀr id¢ztem Weber augusztus 14-i level¢t. Erre LukÀcs ä ¢rthetû mÂdon ä azonnal
reagÀlt, mert aug. 23-Àn mÀr Weber vÀlaszlevele is megÁrÂdott. Ez utÂbbiban olvashatjuk
a k´vetkezûket: àAmikor... ¢n az ´n munkÀjÀnak
kitünû (¢s emellett nagyon ÏszakszerüÎ) mÀsodik r¢sz¢re hivatkoztam, û [Lask ä V. M.] azt hozta fel:
ÏIgen, de vajon rÀszÀnja-e magÀt valaha is, hogy
valÂban ÀtalakÁtsa az elsût? ¢s vajon befejez-e egy
fejezetet vagy legalÀbb egy r¢szfejezetet?ÎÊ (Max
Weber LukÀcs Gy´rgyh´z 1916. aug. 23-Àn.
LEVELEZ°S , i. m. 634. o.) A k¢rd¢s mÀrmost az,
mirûl van itt szÂ. Az emlÁtett munka minden
k¢ts¢get kizÀrÂan a MþV°SZETFILOZñFIA . Ha
MÀrkus rekonstrukciÂja helyes, s ez szÀmomra vitÀn fel¡l Àll, akkor a nevezett II. r¢sz,
amely AZ ALKOTñI °S BEFOGADñI MAGATARTçS
FENOMENOLñGIAI VçZLATA cÁmet viseli, mÀr
Heidelbergben ÁrÂdott; ezzel szemben az elsût
ä A MþV°SZET MINT àKIFEJEZ°SÊ °S AZ °LM°NY-
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VALñSçG K¹ZL°SFORMçI ä LukÀcs m¢g Firenz¢ben Árta, azelûtt, hogy a heidelbergi habilitÀciÂra gondolt volna. Ezt a fejezetet 1916ä
1918-ban habilitÀciÂs dolgozata szÀmÀra,
amely ma a HEIDELBERGI ESZT°TIKA (magyarul: HEIDELBERGI ESZT°TIKA II. ESZT°TIKAI
R°SZ ) cÁmet viseli, ÀtÁrta. Ezek szerint talÀn Ãgy
Àll a dolog, hogy a mÀr Heidelbergben ÁrÂdott
sz´vegek m¢g Lask szÀmÀra is el¢g rendszeresek-tudomÀnyosak voltak, ¢s csak az
1911-es sz´veget tekintette essz¢isztikusnak.
Lasknak ezt a megjegyz¢s¢t felt¢tlen¡l szem
elûtt kell tartanunk, ha arra a k¢rd¢sre keress¡k a vÀlaszt, hogy tulajdonk¢ppen mit is jelentett a heidelbergiek szÀmÀra az, hogy valami essz¢isztikus.
11. à[...] az ember teljesen elsz´rnyed N¢metorszÀg
szellemi hanyatlÀsÀtÂlÊ ä Árta 1911 szeptember¢ben mÀr id¢zett level¢ben Paul Ernstnek.
LÀsd: LEVELEZ°S , i. m. 423. o.
12. Heller: i. h. °rdemes talÀn r¢szletesebben
id¢zni Hellert, hogy megmutassuk, milyen
k¡l´nf¢lek¢ppen magyarÀzhatÂ az eg¢sz t´rt¢net. àHatalmas talentuma valÂban a filozÂfiai
essz¢ÁrÂ tehets¢g¢ben rejlett. Teoretikus szem¢lyis¢ge
nem lelhetett otthonra a fegyelmezett szisztematikus
vizsgÀlÂdÀsban. [...] AmÁg LukÀcs Ãgy hitte, hogy
korszakÀnak szava a fragmentÀciÂ¢ volt, addig nem
nyÁlt diszkrepancia abszolutisztikus Ázl¢se ¢s sajÀt k¢pess¢gei k´z´tt. A helyzet egy¢rtelmünek tünt szÀmÀra. Mivel korunk fragmentÀciÂt ig¢nyel, az essz¢, a
fragmentum az, melyben korunk szelleme teljes kifejezûd¢shez juthat. [...] Bloch vagy inkÀbb Ïp¢ldÀjaÎ
bizonyÁtotta szÀmÀra, hogy a filozÂfia klasszikus formÀtuma m¢g mindig lehets¢ges [...]. Ez a felismer¢s
´nmagÀban v¢ve m¢g nem kellene hogy vÀlsÀghoz
vezessen. Hogy LukÀcsot m¢gis vÀlsÀgba sodorta, ez
filozÂfiai karakter¢nek gyenges¢g¢t mutatja. [...] k´vetkeztet¢se a k´vetkezûk¢ppen hangzik: [...] ha az
abszolÃtum nem t´rt darabokra a kor gÀtjain, akkor
[...] arra kell t´rekedn¡nk, hogy el¢rj¡k a legmagasabb rendüt, a rendszert magÀt. A filozÂfia feladatÀnak ilyen felfogÀsa azonban semmif¢le racionÀlis
v¢dvonalat sem kÁnÀl Rickerttel szemben, m¢g kev¢sb¢ Lask ¢s Max Weber s¡rget¢se ellen¢ben. Mikor
LukÀcsot rendszeralkotÀsra szÂlÁtottÀk fel, nem tettek
egyebet, csak kifejezt¢k a filozÂfia belsû normÀit. LukÀcs egyszerüen nem rendelkezett olyan kognitÁv eszk´z´kkel, amelyekkel ellenÀllhatott volna ennek a vele szemben tÀmasztott ig¢nynek, de m¢gsem volt k¢pes
ennek a posztulÀtumnak a szellem¢ben Árni. °rezte,
hogy nem tud egyszerre megfelelni a m¢ltÂ mü meg-

ã

711

ÁrÀsÀt szorgalmazÂ protokoll, az ´nmagÀhoz valÂ
hüs¢g ¢s a szisztematikussÀg k´vetelm¢nyeinek. [...]
RÀtartisÀga ¢s b¡szkes¢ge nem tudta elviselni, hogy
nem k¢pes megfelelni a normÀnak, vagy inkÀbb annak, amit a normÀnak hitt. Ugyanakkor pedig nem
volt el¢g hiÃ vagy narcisztikus l¢lek ahhoz, hogy sajÀt talentumÀt tartsa olyan normÀnak, amelynek
mÀsok nem tudnak megfelelni.Ê (Heller: i. h. 54ä
55. o.)
13. LÀsd LukÀcs Gy´rgy: IFJöKORI MþVEK, i.
kiad. 304ä321. o. A LEV°L A KíS°RLETRýL n¢met sz´vege jelentûsen elt¢r a magyartÂl, annÀl sokkal hosszabb is. Minthogy a n¢met sz´veg a k¢sûbbi, nyugodtan tekinthetj¡k az eredeti magyar sz´veg javÁtott vÀltozatÀnak. Ahol
az elûbbi elt¢r az utÂbbitÂl, ott az elûbbit id¢zem.
14. Georg LukÀcs: DIE SEELE UND DIE FOR2
MEN. NeuwiedäBerlin, 1971. 9ä10. o. V´.
LukÀcs Gy´rgy: IFJöKORI MþVEK. 306. o.
15. N¢met sz´veg: i. h. 15. o. Magyarul: i. h.
311. o.
16. LukÀcs m¢g ´reg korÀban is hangsÃlyozta
azt a pozitÁv hatÀst, amelyet Husserl LOGIKAI
VIZSGçLñDçSOK cÁmü müve, mindenekelûtt
annak elsû k´tete, a filozÂfiai pszichologizmus
kritikÀja gyakorolt rÀ.
17. N¢met¡l: i. h. 19. o. Magyarul: i. h. 314.
o. A n¢met sz´vegbûl ezen a helyen az àironikusÊ szÂ hiÀnyzik. De az eg¢sz bekezd¢s az eszsz¢ ironikus voltÀrÂl szÂl ott is.
18. N¢met¡l: i. h. 19ä20. o. Magyarul: i. h.
314. o.
19. N¢met¡l: i. h. 23ä24. o. Magyarul: i. h.
317. o.
20. N¢met¡l: i. h. 26. o. Magyarul: i. h. 319ä
320. o. Kiemel¢s tûlem ä V. M.
21. Az elsû ´nmagÀban teljesen term¢szetes
lenne az essz¢ben: àPersze van müv¢szettudomÀny, ¢s kell is lennie. Pontosan az essz¢ legnagyobb
k¢pviselûi mondhatnak le rÂla a legkev¢sb¢: amit
megalkotnak, tudomÀny is kell legyen, ha egyszer
mÀr ¢letlÀtomÀsuk a tudomÀny k´reit meghaladta.Ê
N¢met¡l: i. h. 24. o.
22. A LELKI SZEG°NYS°GRýL cÁmü essz¢j¢ben
(l. a 2. sz. jegyzet) Ãgy tünik, LukÀcs szÀmÀra
egy pillanatra eg¢sz egyszerüen isteni adomÀny, ha valaki k¢pes arra, hogy ne rendelje
alÀ az ¢rz¢st a szempontnak. °s ott û ezt m¢lyen tragikus ¢rtelemben ä persze az ¢rz¢st a
szempontnak megint csak alÀrendelve ä, ´nkritikusan fogalmazza meg.
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23. N¢met¡l: i. h. 27. o.
24. N¢met¡l: i. h. 29. o.
25. N¢met¡l: uo.
26. LukÀcs Gy´rgy levele Margarete von Bendemannhoz 1912. szept. 25-¢n. LEVELEZ°S , i.
h. 501. o.
27. Ez ä gondolom ä nem lehetett mindig Ágy.
Az talÀn t¢nyleg kiss¢ frivol lenne, ha valaki
PlatÂn, Montaigne vagy Kierkegaard filozÂfiÀra valÂ el nem hivatottsÀgÀrÂl besz¢lne. A dolog nincs eg¢szen tisztÀzva, jÂllehet a LEV°L A
KíS°RLETRýL -ben ä furcsa mÂdon abban a bekezd¢sben, ahol a gondolkodÀsmÂd mindig is
problematikus voltÀrÂl besz¢l ä a k´vetkezû
mondat talÀlhatÂ: àA modern essz¢ elvesztette azt
az ¢lethÀtteret, amely PlatÂnnak ¢s a misztikusoknak
erej¡ket adta.Ê N¢met¡l: DIE SEELE UND DIE
FORMEN , i. h. 27. o.
28. LukÀcs Gy´rgy levele Margarete von Bendemannhoz 1912. szept. 25. i. h. 501. o.
29. LukÀcs Gy´rgy: WILHELM DILTHEY . In:
LukÀcs Gy´rgy: IFJöKORI MþVEK (1902ä
1918), i. h. 553. o.
30. àTegnap Windelband mellett ¡ltem (szÀnd¢kosan), ¢s Gotheinnel ¹nre tereltem a besz¢lget¢st.
W[indelband] erre tett n¢hÀny (tÀrgyilag jelent¢ktelen) megjegyz¢st az ¹n essz¢irûl, nem kimondottan
barÀtsÀgtalanul, de ahogy vÀrtam: a forma term¢szetesen rendkÁv¡l tÀvol Àll tûle, errûl kifejezetten
nyersen nyilatkozott.Ê Max Weber levele LukÀcs
Gy´rgyh´z 1912. jÃlius 22-¢n. LEVELEZ°S , i. h.
489. o. Ezt a helyet nyugodtan felfoghatjuk
annak bizonyÁt¢kak¢nt, hogy Weber maga olvasta az essz¢k´tetet.
31. Eml¢kezz¡nk csak ä LasktÂl egyet¢rtûn
id¢zett ä mondatÀra: àAz essz¢ista [...] egy hajszÀllal sem kevesebb a szakszerü szisztematikusnÀl ä
talÀn ¢ppen ellenkezûleg!Ê
32. Max Weber: A TUDOMçNY MINT HIVATçS.
In: Max Weber: çLLAM, POLITIKA, TUDOMçNY.
K´zgazdasÀgi ¢s Jogi K´nyvkiadÂ, Budapest,
1970. 155ä156. o.
33. Mielûtt Weber elûadÀsÀnak r¢szletes ismertet¢s¢hez ¢s elemz¢s¢hez fogn¢k, hangsÃlyoznom kell a k´vetkezûket: amint az mÀr az
eddig mondottak alapjÀn is vilÀgossÀ kellett
hogy vÀljon, Weber mindent megtett az¢rt,
hogy LukÀcs Heidelbergben habilitÀlhasson.
BizonyÀra mÀr akkor is tisztÀban volt a
t¢nnyel, hogy LukÀcs zsidÂ volta akadÀly lehet, LukÀcs eset¢ben azonban ez a k´r¡lm¢ny
bizonyÀra nem befolyÀsolta ût. Amikor LukÀ-

csot szinte mÀr le akarta besz¢lni a habilitÀciÂrÂl, ez csak az¢rt volt, mert LukÀcs nem akarta
¢s nem tudta feladni essz¢izmusÀt. Az¢rt tartom ezt fontosnak hangsÃlyozni, mert Weber
a k´vetkezûket mondja az elûadÀsban: àAmikor fiatal tudÂsok tanÀcs¢rt j´nnek az emberhez habilitÀciÂs ¡gy¡kben, a rÀbesz¢l¢s sz´rnyü felelûss¢g¢rzetet kelt. Ha zsidÂ, term¢szetesen azt mondom
neki: lasciate ogni speranza.Ê (I. m. 131ä132. o.)
34. L. i. m. 132. o.
35. I. m. 132. o.
36. I. m. 134. o.
37. I. m. 133ä134. o.
38. Ez a mondat nem szerepel a magyar fordÁtÀsban.
39. I. m. 135. o.
40. I. m. 136. o.
41. I. m. 137. o.
42. I. m. 137ä138. o.
43. I. m. 138. o.
44. Uo.
45. Uo.
46. I. m. 139. o.
47. Uo.
48. I. m. 141. o.
49. I. m. 140. o.
50. I. m. 140ä141. o.
51. I. m. 143. o.
52. Uo.
53. I. m. 147ä148. o.
54. Max Weber: A POLITIKA MINT HIVATçS.
MedvetÀnc F¡zetek, Budapest, 1989. 78. o.
55. Max Weber: A TUDOMçNY MINT HIVATçS.
I. h. 148. o.
56. I. m. 150. o.
57. I. m. 151. o.
58. MÀrkus: i. m. i. h. 39. o.
59. Magyarul: HEIDELBERGI ESZT°TIKA I. MþV°SZETFILOZñFIAI R°SZ, 1. i. h.
60. Magyarul: i. m. II. ESZT°TIKAI R°SZ, 1. i. h.
61. Heller: i. m. i. h. 51. o.
62. A müv¢szet mint àkifejez¢sÊ ¢s az ¢lm¢nyvalÂsÀg k´zl¢sformÀi.
63. Az eszt¢tikai t¢telez¢s l¢nyege.
64. Ahol mindenekelûtt Lask v¢lem¢nye kellett hogy sÃlyosan ess¢k a latba. Hiszen Lask
az elsû fejezet essz¢isztikus jelleg¢t egy¢rtelmüen ¢szrevette; szeretn¢m eml¢keztetni az
olvasÂt Weber 1916. augusztus 23-Àn LukÀcshoz Árott level¢re (l. fentebb). Az ismert dokumentumok f¢ny¢ben Ãgy tünik, hogy Weber
ä aki amÃgy is eln¢zûbb volt LasknÀl LukÀcs
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essz¢izmusÀval szemben ä a MþV°SZETFILO ZñFIA elsû fejezet¢nek essz¢isztikus jelleg¢t
nem akarta felt¢tlen¡l ¢szrevenni. A münek
az ESZT°TIKç -¢val formÀlisan azonos k¢rd¢sfeltev¢se mÀr maga is faszcinÀlta Webert, eleve àtudomÀnyosnakÊ tekintette azt. Az elsû
mü a k´vetkezû mondattal kezdûdik: àAz az
eszt¢tika, amely illegitim elûfeltev¢sek n¢lk¡l kÁvÀn
megalapozÀst nyerni, ezzel a k¢rd¢ssel kell hogy
kezdje: ÏMüalkotÀsok l¢teznek ä hogyan lehets¢gesek?ÎÊ (LukÀcs Gy´rgy: A HEIDELBERGI MþV°SZETFILOZñFIA °S ESZT°TIKA. A REG°NY ELM°LETE . I. h. 15. o.) A mÀsodikban a megfogalmazÀs Ágy szÂl: àÏMüalkotÀsok l¢teznek ä hogyan lehets¢gesek?Î ä ezzel a ä ha r¢szleteiben nem
is szÂ szerinti, szellem¢ben ä kanti k¢rd¢ssel kell
kezdûdnie minden olyan eszt¢tikÀnak, amelyet az
eszt¢tikum tiszta ¢rv¢nyess¢gtanak¢nt ä tehÀt nem
metafizikak¢nt ¢s nem is pszicholÂgiak¢nt ä kÁvÀnunk megalapozni.Ê (Uo. 249. o.) ä Marianne
Weber Árja Weber-¢letrajzÀban: LukÀcs à¢ppen
egy eszt¢tikÀn dolgozott; egy j´vûbeni rendszer r¢szek¢nt gondolta azt el, amelynek meg kellett nyitnia a
szÀmÀra az akad¢miai pÀlyÀhoz vezetû utat. Weber
elm¢ly¡l benne, ¢s ezt a megjegyz¢st teszi: ÏNagyon
erûs benyomÀsom van rÂla, ¢s eg¢szen biztos vagyok
benne, hogy a probl¢ma felvet¢se definitÁve a helyes
felvet¢s. Nagy jÂt¢tem¢ny, hogy miutÀn Ártak eszt¢tikÀt a befogadÂ ÀllÀspontjÀrÂl, most meg megkÁs¢rlik
az alkotÂ¢rÂl üzni, v¢gre egyszer mÀr a >mü< mint
olyan jut szÂhoz [...]ÎÊ. (Marianne Weber: MAX
W EBER . EIN LEBENSBILD .3 I. C. B. Mohr [Paul
Siebeck], T¡bingen, 1984. 473. o.) A legfontosabb azonban ebben az ´sszef¡gg¢sben, hogy
Weber ¢ppen A TUDOMçNY MINT HIVATçS cÁmü elûadÀsban a lukÀcsi k¢rd¢sfeltev¢st mint
a tudomÀnyos eszt¢tikai k¢rd¢sfeltev¢st tekinti: àVagy mint ahogyan a modern eszt¢tÀk (kimondva, mint p¢ldÀul LukÀcs Gy´rgy, vagy gyakorlatilag) ebbûl az elûfelt¢telbûl indulnak ki: Ïvannak müalkotÀsokÎ ä ¢s felteszik a k¢rd¢st: hogyan lehets¢ges
ez (¢rtelemszerüen)?Ê (I. h. 154. o.)
65. L. LukÀcs essz¢j¢t A LELKI SZEG°NYS°GRýL, i. h. ¢s Heller çgnes¢t: LUKçCS GY¹RGY
°S SEIDLER IRMA. In: Heller çgnes: PORTR°VçZLATOK AZ ETIKA T¹RT°NET°BýL. Budapest, 1976. 385ä422. o.
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66. Weber: àÏSzem¢lyis¢geÎ tudomÀnyos t¢ren csak
annak van, aki kizÀrÂlag az ¡gyet szolgÀlja. °s
nemcsak a tudomÀny ter¡let¢n van ez Ágy. [Ez a
mondat a magyar fordÁtÀsbÂl hiÀnyzik ä V.
M.] Nem ismer¡nk nagy müv¢szt, aki valaha is mÀst
tett volna, mint hogy az ¡gyet szolgÀlta ¢s csakis azt.
M¢g olyan rangÃ szem¢lyis¢g eset¢ben is, mint amilyen Goethe volt, megbosszulta magÀt ä müv¢szet¢ben ä, hogy vette magÀnak a szabadsÀgot ¢s
Ï¢let¢bûlÎ akart müalkotÀst csinÀlni. De m¢g ha ebben t¢vedn¢k is, mindenesetre Goeth¢nek kell lennie
valakinek ahhoz, hogy ezt megengedhesse magÀnak,
¢s abban mindenesetre mindnyÀjan egyet¢rtenek velem, hogy ezt û sem tehette meg b¡ntetlen¡l, û, akihez
foghatÂ csak minden ezer ¢vben egyszer ¢l.Ê (A TUDOMçNY MINT HIVATçS, i. h. 135. o.)
67. LukÀcs Gy´rgy: MEG°LT GONDOLKODçS.
In: LukÀcs Gy´rgy: MEG°LT GONDOLKODçS.
°LETRAJZ MAGNñSZALAGON. Magvetû, Budapest, 1989. 56. o.
68. L. essz¢imet: A DIALEKTIKA NYOMçBAN.
LUKçCS 1918ä1919-BEN . In: VçLTOZñ EVIDENCIçK . SzÀzadv¢g KiadÂ, Budapest, 1992.
53ä99. o. (Ez az essz¢ a hetvenes ¢vek elej¢n
ÁrÂdott, amikor is m¢g teljesen kritikÀtlanul
elfogadtam LukÀcs viszonyÀt az elm¢lethez
mint eszk´zh´z.) °s A FILOZñFUS °S A POLITIKA. In: 2000, 1990/1. 51ä57. o.
69. A magyar fordÁtÀs hibÀs ä V. M.
70. LukÀcs Gy´rgy: A HEIDELBERGI MþV°SZETFILOZñFIA °S ESZT°TIKA. A REG°NY ELM°LETE , i. h. 20. o. Kiemel¢sek tûlem ä V. M.
71. Uo.
72. I. m. 44. o.
73. I. m. 48. o. Kiemel¢s tûlem ä V. M.
74. MÀrkus Gy´rgy: i. m. i. h. 43. o.
75. LukÀcs Gy´rgy: i. h. 254. o. Kiemel¢s tûlem ä V. M.
76. Uo. Kiemel¢s tûlem ä V. M.
77. I. h. 28. o.
78. I. m. 38ä39. o.
79. I. m. 39. o.
80. I. h. 266. o.
81. I. m. 267. o.
82. Max Weber: A TUDOMçNY MINT HIVATçS.
I. h. 153. o.
83. Uo.
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T¹RT°NET NINCS.
alaptalan f¢lelmem. legalÀbb
alapzata volna. nincs: van.
mibe tünik Àt,
hol volt, ami vesztes¢g,
vagy hol nem, ma mÀr
legenda.
mennyi minden vÀr
bele nem gondolÀsra,
lappang ä
kinek szem¢re vetni nincs
mit Ãgysem ¢rdemes
tehÀt:
marad, mÃlik, marad.
belÀtni? mit, hova. vilÀgos
kint van.
jÂ n¢zni, ¢lesen, ahogy k¢t faÀg
megtartja, amit a s´t¢t
leejt.

MILYEN IDý
Milyen idû, az ember mindig csak enne,
vagy aludna, aztÀn meg csodÀlkozik,
ha ÀlmÀban feketehimlût kap, ami
nem fÀj, csak megoldandÂ, mert ebben
meg is lehet halni, ¢s most annyi mÀs
van, k¡l´nben undorÁtÂ is, m¢g jÂ,
hogy nem h¢tv¢g¢re esett, ¢s van
rendel¢s, csak mit szÂl majd az Ãj
orvos ä nem szÂl semmit, csak
hogy feketehimlû mÀr nincs, ez is
vigasztalÂ, ¢s lÀm, reggelre t¢nyleg elmÃlt ä
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KalmÀr Melinda

A POLITIKA PO°TIKçJA
IrodalomideolÂgia az ´tvenes ¢vek elsû fel¢ben
Az autentikus idealizmus korszaka
Amikor a hetvenes ¢vek k´zep¢n Italo CalvinÂt megk¢rt¢k, hogy besz¢ljen az irodalom ¢s a politika kapcsolatÀrÂl, azt mondta, hogy lehets¢ges az irodalomnak helyes ¢s
helytelen politikai alkalmazÀsa. Helytelen, ha a politika magÀra hagyja az irodalmat,
¢s hallani sem akar rÂla, de az is, ha tÃl sokat foglalkozik vele, s ilyenkor Ãgy v¢li, az
alkotÂnak a politikai igazsÀg hangjÀt kell megszÂlaltatnia, ¢s azokat az ¢rt¢keket kell
megjelenÁtenie, amelyeket a politika birtokol vagy birtokolni szeretne. Az irodalomnak ebben az esetben Calvino szerint ornamentÀlis szerepe van, amely a hatalom
ÀllandÂsÀgÀt sugallja, ¢s annak ´nbizalmÀt hivatott erûsÁteni; ¢s ez csakis rossz irodalom ¢s rossz politika lehet. UgyanÁgy: a politikÀval szemben ÀllÂ alkotÀs, amely magÀt
´r´k emberi ¢rt¢kek ¢s az igazsÀg ûrzûjek¢nt mutatja fel, s amelynek hÀtter¢ben a
müv¢szet klasszikus, mozdulatlan ideÀja jelenik meg, nem mÀs, mint az irodalom helytelen politikai alkalmazÀsa.
Calvino gondolatmenete innentûl fogva elbizonytalanodik, hiszen logikusan k´vetkezne a harmadik lehetûs¢g, amely mÀr nem az irodalom politikÀja, ¢s nem a politika
irodalma lenne; abban az esetben, ha az alkotÂ v¢gleg lemondana prÂf¢tai szerep¢rûl,
mert senkire sem akarna hatni, ¢s felelûss¢get sem ¢rezne senki ¢s semmi irÀnt, vagyis
nemcsak kelletlen¡l elfogadnÀ, hanem ´nmagÀt majdhogynem tagadva hirdetn¢ is a
modern müv¢szet paradoxonÀt, amit szÀmÀra a szabadsÀg k¢nyszere teremtett: ne
k´vessetek engem, csak magamnak ¢s magam¢rt besz¢lek. De mert a szÂ nem oldozhatja el magÀt v¢gleg a tÀrsadalmi l¢ttûl, s m¢g dologinak nevezett hatalmi struktÃrÀjÃ
tÀrsadalmakban sem vÀlik soha dologgÀ, s Ágy egy pillanatra sem zÀrÂdhat magÀba
szem¢lytelen¡l, Calvino nemzed¢ke szinte rem¢nytelen¡l belebonyolÂdott a politikusprofetikus ¢s a nem profetikus, magÀ¢rt valÂ müv¢szet dilemmÀjÀba. àFiatalsÀgom ¢veiben
1945-tûl kezdûdûen, az ´tvenes ¢veken kereszt¡l ¢s azon tÃl, a legfûbb probl¢ma az irodalom ¢s
a politika kapcsolata volt. Majdnem azt mondhatnÀm, minden besz¢lget¢s e k´r¡l forgott. Az ¢n
generÀciÂmat Ãgy lehetne meghatÀrozni, mint amelyik egyszerre k´telezte el magÀt az irodalomnak ¢s a politikÀnak. [...] Ma, amikor ezt a k¢t problematikus ter¡letet ´sszevetem, k¢t egymÀstÂl elk¡l´n¡lû ¢rz¢sem van, ¢s mindkettû az ¡ress¢g: nincs olyan politikai program ¢s nincs
olyan irodalmi program, amiben hihetn¢k.Ê (Calvino: RIGHT AND W RONG POLITICAL USES
OF LITERATURE .)1
Az ´tvenes ¢vek keleten ¢s ennek vet¡letek¢nt n¢mik¢pp nyugaton is, megnyugtatÂ
t´rt¢nelmi kit¢rût jelentettek azzal, hogy a SzovjetuniÂ utÀn most mÀr az Ãgynevezett
n¢pi demokrÀciÀk (k¢sûbb Ãj proletÀrdiktatÃrÀk) kulturÀlis ideolÂgiÀja is (Ãjra) egy¢rtelmü/szoros ´sszef¡gg¢st teremtett a müv¢szet sajÀtos t´rv¢nyszerüs¢gei ¢s tÀrsadalmi szerepe k´z´tt. Ebben az ideolÂgiÀban a szÂ k´zvetlen viszonyban van a cselekv¢ssel, ¢s a müv¢szetnek ha nem is mindenhatÂ, de kiemelkedû szerep jut a valÂsÀg
(Àt)alakÁtÀsÀban. A modern EurÂpa baloldali elk´telezetts¢gü ¢s/vagy premodern lel-
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kü müv¢szei a szocialista realizmus forradalmi-prÂf¢tai ideolÂgiÀjÀban egy visszavetÁtett utÂpiÀra talÀltak rÀ, amely az alkotÂ ¢s a gondolkodÂ tradicionÀlis, Ágy soha nem
volt tÀrsadalmi szerep¢t ÀllÁtotta volna helyre. TalÀn ez¢rt van, hogy mÁg a hatvanas
¢vek emleget¢se t´bb¢-kev¢sb¢ hasonlÂ ¢rzeteket kelt benn¡nk nyugaton ¢s keleten,
az ezt megelûzû ¢vtizedrûl eg¢szen elt¢rû elk¢pzel¢seink vannak, lehetnek. Sydney
Pollack amerikai filmrendezû p¢ldÀul nemr¢giben azt mondta egy interjÃ alkalmÀval,
hogy erûsen vonzÂdik az ´tvenes ¢vek vilÀgÀhoz, mert ez volt az autentikus idealizmus
utolsÂ ¢vtizede.
Ezt a korszakot nem egy, hanem k¢t egymÀst erûsÁtû dÀtum zÀrta le: 1956 ¢s 1968;
mindkettû az eurÂpai status quo megtartÀsÀt jelentette, f´ldrajzi ¢s tÀrsadalmi/szociÀlis tekintetben egyarÀnt. S mik´zben a t´rt¢nelemformÀlÂ radikÀlis eszm¢ket keleten
¢s nyugaton is legyûzte a k´r¡lm¢nyek hatalma, hiteltelenn¢ vÀltak az utÂpiÀk, ennek
k´vetkezt¢ben megvÀltozott az utÂpiÀhoz valÂ viszony, EurÂpa nyugati fel¢ben pedig
v¢gleg eltünt a profetikus szellemi magatartÀs k´zege. (Ezen a t¢nyen a Kelet-K´z¢pEurÂpÀban tovÀbb ¢lû, sût megerûs´dû politikus ellenirodalom virÀgzÀsa sem vÀltoztatott.) Visszat¢rt a korÀbbi kÁnzÂ paradoxon: a szÂ elvesztette sÃlyÀt a t´rt¢nelmi-tÀrsadalmi l¢ttel szemben, ¢s m¢gis szavakat kellett talÀlni arra az Ãjra nyilvÀnvalÂvÀ vÀlt
ellentmondÀsra, amely az alkotÀs hatni vÀgyÂ term¢szete ¢s a müv¢szet modern tÀrsadalmi szerepe k´z´tt fesz¡lt. A dilemma feloldhatatlansÀgÀt mutatja, hogy Michel
Foucault, francia filozÂfus csak majd tÁz ¢vvel 1968 utÀn mondja ki, hogy a g´r´g b´lcs,
a zsidÂ prÂf¢ta ¢s a rÂmai t´rv¢nyhirdetû hamis modellek a ma ¢rtelmis¢ge szÀmÀra,
mert megszünûben van a szellem ember¢nek prÂf¢tai szerepe: à[...] ¢s nemcsak arra
gondolok, hogy megmondjÀk, mi fog t´rt¢nni, hanem arra a t´rv¢nyhirdetû funkciÂra is, amire
oly sokÀig pÀlyÀztak: ÏN¢zz¢tek csak, mit kell tenni, mi a jÂ, ¢s k´vessetek engem.ÎÊ 2
A k´z¢p-kelet-eurÂpai ember m¢g ha baloldali elk´telezetts¢gü is, aligha tudja az
´tvenes ¢veket az autentikus idealizmus beteljesÁtûj¢nek tekinteni, s a profetikus idealizmus ¢rtelmez¢se helyett sokkal inkÀbb egy hatalomk¢p megrajzolÀsÀval van elfoglalva. A korszakrÂl alkotott elk¢pzel¢seink k´z´tt hÀrom dominÀns k¢p vÀltja ¢s/vagy
fedi egymÀst. Az ´tvenes ¢vek megjelenhettek a politikai romanticizmus nagy korszakak¢nt, amikor a hatalom piramisszerü, lenyüg´zû monumentalitÀsÀban ¢s a müv¢szi
szolgÀlatban nem lehetett nem hinni. (Az autentikus idealizmusk¢phez k¢ts¢gtelen¡l
ez Àll legk´zelebb.) Van Ãgy, hogy a hatalmat olyan ¢pÁtm¢nynek lÀtjuk, amely alapvetûen elnyomÂkra ¢s elnyomottakra tagolÂdott, ¢s nem a hit, hanem a f¢lelem volt a
politikai ¢s az emberi viszonyok alakÁtÂja. De megmutatkozhat az ´tvenes ¢vek Ãgy
is, mint kibogozhatatlan hatalmi szÀlak sz´vev¢nye, amelynek legfûbb jellemzûje a bizonytalansÀg. Ez a hÀrom lek¡zdhetetlen mÁtosz minduntalan ÀtjÀrja az ´tvenes ¢vekrûl
valÂ gondolkodÀsunkat.
A k¢rd¢s most mÀr az, hogy a nyugati ¢s a keleti ´tvenes¢vek-mÁtoszok egymÀsra
csÃsztatott k¢pei nem mutatnak-e l¢nyegesnek olyan tanulsÀgokat, amelyeket eddig
hangsÃlytalannak gondoltunk. MegtudhatnÀnk Ágy talÀn azt is, hogy van-e a profetikus idealizmusnak ¢s a politikai pragmatizmusnak, a hitnek, a f¢lelemnek ¢s a bizonytalansÀgnak olyan talÀlkozÀsi pontja, amelynek k´zel¢ben a hatalom ¢s az alkotÂ alkut
k´thet egymÀssal.
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A profetikus idealizmus utÂpiÀja
¢s pragmatizmusa MagyarorszÀgon 1949 ¢s 1952 k´z´tt
1. A müv¢szet tÀrsadalmi szerepe ¢s az alkotÂi szerep¢rtelmez¢s
Az ´tvenes ¢vek prÂf¢tai idealizmusÀnak felvirÀgzÀsa Kelet-K´z¢p-EurÂpÀban megszakÁtotta, majd pedig sajÀt k¢p¢re formÀlta azt a hosszÃ modernizÀciÂs folyamatot, melynek r¢szek¢nt a centralizÀlt, k´zponti hatalom felbomlott, s vele egy¡tt eltünt udvari
kultÃrÀja ¢s irodalma, amely kiszolgÀlta az uralkodÂ rendet, de cser¢be v¢detts¢get
¢s tÀmogatÀst ¢lvezett, s ez¢rt olykor r¢szes¡lhetett a t´rv¢nyhirdet¢s ceremÂniÀjÀbÂl
¢s pompÀjÀbÂl. Ugyanakkor a monarchikus irodalmi modell sz¢tes¢s¢vel megszünt a
hatalomellenes irodalom varÀzsa is, ¢s a tÀrsadalmi ¢let marginÀlis jelens¢g¢v¢ vÀlt.
A kommunista kulturÀlis ideolÂgia keret¢ben MagyarorszÀgon 1949 ¢s 1952 k´z´tt
egy teoretikus, egy ÁrÂ ¢s egy politikus m¢gis kÁs¢rletet tett arra, hogy a szocialista realizmus elveinek magyar adaptÀciÂja k´zben a müv¢szetet Ãjra ´sszekapcsolja az alkotÂ
egy¢rtelmü tÀrsadalmi elk´telezetts¢g¢vel. LukÀcs Gy´rgy, D¢ry Tibor ¢s R¢vai JÂzsef
t´rekv¢sei azon a ponton talÀlkoztak, ahol a tÀrsadalmi utÂpia, a belletrisztika ¢s a
politikai ¢rdek egymÀs vÀgyait ÀlmodhatjÀk. IdeÀik sajÀtos vonÀsait a t´rt¢nelmi k¢nyszer ¢s a szem¢lyes sors k¡l´n´s ´sszef¡gg¢sei alkotjÀk.
LukÀcs Gy´rgy, a szocialista müv¢szi teÂria magyarorszÀgi megalapozÂja nem hitt
a müv¢szet tÀrsadalomÀtalakÁtÂ szerep¢ben, hiszen sokat vitatott IRODALOM °S DEMOKRçCIA cÁmü k´tet¢ben azt mondja, hogy àami tÀrsadalmilag sz¡ks¢gszerüen nincsen,
azt semmif¢le k´lt¢szet nem tudja ¢lûv¢ varÀzsolniÊ.3 MÀsfelûl viszont az volt a meggyûzûd¢se, hogy az Ãj tÁpusÃ, k´zvetlen demokrÀciÀban, ahol az ÀllampolgÀr ¢s a magÀnember elk¡l´n¡lts¢ge megszünik, az alkotÂ meg¢rtheti ¢s ÀbrÀzolhatja az egy¢ni l¢t ¢s a
tÀrsadalmi l¢t k´z´tti objektÁv ´sszef¡gg¢seket, vagyis a müv¢sz nem vÀltoztathatja
meg alapvetûen, de müv¢szet¢vel t¡kr´zheti teljes eg¢sz¢ben az igaz valÂsÀgot, s ezzel
jelentûs szerephez jut a helyes cselekv¢si strat¢giÀk kialakÁtÀsÀban. LukÀcs ebben a
szociÀlis-müv¢szi utÂpiÀban a àszabadsÀg k¢nyszereÊ alÂl akarta felszabadÁtani az elk´telezûdni vÀgyÂ alkotÂt, s ezzel a müv¢szet prekapitalista, premodern, tradicionÀlis
szerep¢nek modellj¢t ÀllÁtotta a müv¢szek el¢.
Az 1949ä50-es LukÀcs-vitÀban ezt a teoretikus Âhajt R¢vai JÂzsef, a kulturÀlis ideolÂgia megtervezûje praktikus, politikai megszorÁtÀsokkal eg¢szÁtette ki. A pÀrtos irodalom lenini elv¢t Ãgy ¢rtelmezte, hogy megszünik a burzsoÀ tÀrsadalom ÁrÂjÀnak szem¢lyes szabadsÀga ¢s a n¢ptûl valÂ elszigetelûd¢se. Az alkotÀs munkÀjÀba ez k´zvetlen
beavatkozÀst is jelent, s ezÀltal az irodalom ¢s a k´z´ns¢g szerves kapcsolatÀnak soha nem
lÀtott bensûs¢g¢t teremti meg. R¢vai ¢rvel¢se mÀr f¢lre¢rthetetlen¡l alÀrendelte az
irodalmat a politikÀnak, s hely¢t egy¢rtelmüen az ideolÂgia legitimÀciÂs formÀi k´z´tt
jel´lte ki, cser¢be viszont olyasmit ajÀnlott szÀmÀra, ami csak a tradicionÀlis tÀrsadalmakban volt meg, s amit a modern, szem¢lytelen hatalmi struktÃrÀjÃ tÀrsadalmakban
az alkotÂk mÀr r¢gen elvesztettek: kiemelkedû szerepet a valÂsÀg ÀtalakÁtÀsÀban ¢s a
nemzet ¢let¢ben. A politikai garanciÀkkal ellÀtott prÂf¢tasÀg pedig ÀllandÂ alku tÀrgya
lehetett, ¢s ez nem maradt hatÀs n¢lk¡l az irodalmi alkotÀsok eszt¢tikai minûs¢g¢re
sem.
2. A profetikus idealizmus politikai jÀt¢kter¢nek alakulÀsa ä az alkufolyamat
Irodalom ¢s politika, po¢tika ¢s tÀrsadalmi mozgÀs bonyolult jÀt¢kszabÀlyainak alakulÀsÀra jellemzû az a folyamat, amely az 1949-es LukÀcs-vitÀval kezdûd´tt, majd az 1951es ÁrÂkongresszuson kereszt¡l az 1952 ûsz¢n megrendezett D¢ry-vitÀhoz vezetett.
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A politikai fordulat utÀn, 1949-tûl LukÀcs tÀgan ¢rtelmezhetû nagyrealizmus-elm¢lete mÀr nem felelt meg a normatÁv mintateremt¢s aktuÀlis k´vetelm¢nyeinek; mindemellett mereven klasszikus Ázl¢s¢vel m¢g ki is zÀrta volna az irodalmi ¢letbûl azt a
fiatal nemzed¢ket ¢s fûk¢nt a gyorsan reagÀlÂ lÁrÀt, amelynek forradalmi lelkesed¢s¢re
a hatalom leginkÀbb szÀmÁthatott. A politikai ¢s po¢tikai akadÀlyok elhÀrÁtÀsa v¢gett
a kultÃrpolitika elt´r´lte tehÀt a ànagy irodalomÊ nyomasztÂ k´vetelm¢ny¢t, ¢s ehelyett
a fiatal irodalom, az Ãgynevezett der¢khad klasszikusan sematikus irodalmÀt tÀmogatta. (A der¢khad nemzed¢k¢nek [el]ismert k´ltûi ¢s ÁrÂi: Acz¢l TamÀs, Devecseri
GÀbor, Karinthy Ferenc, Kuczka P¢ter, Nagy SÀndor, SomlyÂ Gy´rgy.) Ez a tÀmogatott sematizmus 1949 ¢s 1951 k´z´tt m¢g ellÀtta ideolÂgiai, normatÁv ¢s propagandaszerep¢t, de ezzel k¡ldet¢se befejezûd´tt, autentikus korszaka lezÀrult. 1951-tûl mÀr
legitimÀlÀsra alkalmatlannÀ vÀlt, ez¢rt a mintateremt¢s egyszerü formÀit bonyolultabbak kellett hogy felvÀltsÀk, s a szocialista realizmus meseirodalmÀt felnûtt irodalommÀ
kellett ÀtalakÁtani. Az irodalom ¢s a politika k´z´tt kialakult erût¢rben politikai probl¢mÀt jelentett az, hogy a sematizmus ÁrÂi ¢s k´ltûi elszigetelûdtek az ÁrÂi tÀboron bel¡l,
¢s az ifjÃ szocialista irodalom ¢s a r¢gi emigrÀns kommunista irodalom egyre inkÀbb
kiszorult az irodalmi ¢let tÀrsasÀgi nyilvÀnossÀgÀbÂl, noha k¢pviselûik megtartottÀk
vezetû szerep¡ket a folyÂiratok ¢l¢n ¢s az ÁrÂsz´vets¢gben. A politikai fesz¡lts¢g megsz¡ntet¢se ¢s egy hat¢konyabb, differenciÀltabb irodalmi ideolÂgia megteremt¢se ¢rdek¢ben R¢vai az 1951-es ÁrÂkongresszuson meghirdette a sematizmus elleni harcot,
de mÀris ¢s mindv¢gig k¢tfrontos harcot vÁvott: egyfelûl igyekezett visszaszorÁtani az Ãgynevezett baloldali tÃlzÂkat, ¢s ¢letszerübb, szÁnvonalasan ÀbrÀzolÂ irodalmat vÀrt tûl¡k, mÀsfelûl viszont eloszlatta azok illÃziÂit, akik a ànagy irodalomÊ minûs¢gi k´vetelm¢nyeinek rehabilitÀlÀsÀt rem¢lt¢k.
Az ÁrÂkongresszus utÀn a pÀrt a k¢tfrontos harcban a k¢t front k´z¢ szorult; az egyik oldalon az ÁrÂk a sematizmus elleni harc k´vetkezetess¢g¢t vÀrtÀk az irodalompolitikÀtÂl, a mÀsik oldalon pedig helytelenÁtett¢k az ÃtitÀrsakkal szembeni àliberalizmustÊ,
¢s azt mondtÀk, hogy hiba volt 1951-ben a sematizmus elleni harcot meghirdetni,
amÁg az Ãj, szocialista irodalom elsû hajtÀsai meg nem erûs´dtek. Ezzel szemben szerint¡k a kultÃrpolitika utat nyitott a polgÀri befolyÀsnak ¢s az ÃtitÀrsak kritikÀtlan
dicsûÁt¢s¢nek, s ezzel hÀtt¢rbe szorÁtotta a proletÀr- ¢s kommunista ÁrÂkat, k¡l´n´sen
a munkÀsÁrÂkat.
Az irodalmi vitÀk valamilyen formÀban mindv¢gig a legitimÀciÂ ¢s a hiteless¢g egymÀssal ´sszef¡ggû k¢rd¢sei k´r¡l folytak; ¢s nemcsak a kultÃrpolitika ¢s az irodalom
k´z´tt, hanem az ÁrÂi tÀboron bel¡l is. A der¢khad ¢s BenjÀmin LÀszlÂ csoportja ÀllandÂ k¡zdelmet vÁvott az igazi, hiteles ¢s hivatalosan elismert proletÀrirodalom¢rt,
amelynek ideolÂgiÀja a szÀrmazÀstan volt (a hiteles szÀrmazÀs), vagyis hogy ki sz¡letett
valÂban proletÀrnak. A kommunistÀk ¢s a (volt ¢s m¢g mindig) n¢piek is harcoltak
egymÀssal a tÀrsadalom objektÁv ¢rdekeit megjelenÁtû vÀrosi vagy paraszti irodalom¢rt, a tehets¢ges ¢s kev¢sb¢ tehets¢ges ÁrÂk pedig a müv¢szi vagy az eszmei szempont elsûdlegess¢g¢¢rt. SajÀtos e tekintetben D¢ry Tibor esete, aki az elk´telezetten autonÂm irodalom paradoxonÀt, az autentikus szocialista realizmust akarta megvalÂsÁtani.
Az irodalompolitikai jÀt¢kt¢rben tehÀt ÀllandÂ alkudozÀs folyt r¢szben az ´nÀllÂ
gondolkodÀs ¢s ´nÀllÂ alkotÀs lehetûs¢g¢¢rt, r¢szben pedig szem¢lyes ÁrÂi, politikai
¢s ezzel ´sszef¡gg¢sben idûnk¢nt anyagi ¢rdekek ¢rv¢nyesÁt¢s¢¢rt, melyek olykor jÂl
kieg¢szÁthett¢k egymÀst. A kultÃrpolitika tudatosan is gerjesztette az ÁrÂk k´z´tti verseng¢st, p¢ldÀul azzal, hogy semmit nem ismert el egy¢rtelmüen, ¢s senkinek sem
engedte meg, hogy munkÀjÀval egy pillanatra is el¢gedett legyen. (Erre a taktikÀra
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jellemzû az a beszÀmolÂ, amely 1950 oktÂber¢ben k¢sz¡lt, ¢s az ÁrÂkongresszus elûk¢szÁt¢s¢rûl szÂlt. A tervezett felszÂlalÀsok t¢mÀjÀnak listÀjÀn mÀr szerepelt a Csillag folyÂirat bÁrÀlata, holott a lap m¢g csak egy hÂnapja, szeptembertûl jelent meg az ÁrÂsz´vets¢g orgÀnumak¢nt, s Ágy aligha lehettek m¢g komoly hibÀi. A Csillag korÀbban
is mük´d´tt 1947 december¢tûl, kommunista befolyÀs alatt, de koalÁciÂs szellemben.)
Az alapelv tehÀt az volt, hogy mindenki t¢vedhet, sût biztosan t¢vedni is fog, bÀrmennyire igyekszik megfelelni feladatÀnak.
A kultÃrpolitika megf¢lemlÁtû hadmüveleteinek ¢s k´vetkezetlen¡l alkalmazott
k¢tfrontos harcÀnak v¢g¡l az lett az eredm¢nye, hogy 1951-tûl a sematikus ÁrÂk ¢s a
sematizmust ellenzûk egyarÀnt k¢nyelmetlen¡l ¢rezt¢k magukat; ¢s bÀr ÁrÂk csak nagyon kis szÀmban ker¡ltek b´rt´nbe ebben az idûben, a politikai elÁt¢ltek p¢ldÀja tÀplÀlta a f¢lelmet a sohasem el¢gg¢ jÂ alkotÂkban.
Az ÁrÂtÀrsadalom egyre nyilvÀnvalÂbban (alapvetûen) k¢t pÀrtra szakadt, ¢s k´lcs´n´sen klikkek l¢trehozÀsÀval vÀdoltÀk egymÀst, szükebb ¢rtelemben viszont csak
az ifjÃ sematikusokat nevezt¢k klikknek. 1952. jÃlius elej¢n HorvÀth MÀrton egy feljegyz¢sben azt Árta R¢vainak, hogy a klikk tagjai egyre elkeseredettebbek, ¢s nem mernek a nyilvÀnossÀg el¢ l¢pni, amÁg àa pÀrt nem mossa le rÂluk a rÀgalmakat, amit az ellentÀbor rÀjuk kent. Minthogy k´z´sen tÀmadjÀk ûket, megerûs´dik k´z´tt¡k a csoportszolidaritÀs:
egymÀst nem bÁrÀljÀk, mert ennek ûszintes¢g¢t Ãgysem hinn¢ el senki, de nem is v¢dik meg egymÀst,
mert az rossz v¢rt sz¡lne. Az elvi ÀllÀspontok majdhogynem eltüntek a szÁnrûl! Az a taktikÀjuk,
min¢l kevesebb tÀmadÀsi fel¡letet adni, kib´jt´lni az idût az irodalmi vitÀig, zavarba hozva a
mÀsik tÀbort, amelynek Ágy nincs kivel hadakozniÊ.4
Az irodalmi vita, amire HorvÀth MÀrton utal, a FELELET vitÀja lesz majd, de ennek
t¢zisei ekkor m¢g el¢gg¢ k´rvonalazatlanok. A kultÃrpolitika irÀnyÁtÂi csak azt ¢rz¢kelt¢k egy¢rtelmüen, hogy a klikkel szemben mÀr kialakult D¢ry tÀbora fûk¢ppen azok
k´z¡l, akiket LukÀcs k´vetûinek ¢s hÁveinek tartottak. (M¢szÀros IstvÀn, Keszi Imre,
E´rsi IstvÀn, Abody B¢la.) ýk elsûsorban a BenjÀmin fûszerkesztûs¢ge alatt megjelenû
öj Hangban publikÀltak, ami azt jelentette, hogy az igazi proletÀrirodalom¢rt versengû BenjÀmin¢k hajlandÂk voltak tÀrsulni a ànagy irodalomÊ hÁveivel az ortodoxokkal
szemben. (UtÂlag 1953 v¢g¢n a pÀrtvezet¢s ezt Ãgy ¢rt¢kelte, hogy a BenjÀmin- ¢s a
D¢ry-, illetve LukÀcs-tÀbor ´sszefogÀsa az àerk´lcsi vonalÊ gyûzelme volt a vilÀgn¢zeti
f´l´tt).
1952 nyarÀtÂl D¢ry kulcsfigurÀja a magyar irodalmi ¢letnek. A FELELET mÀsodik
r¢sz¢nek megjelen¢se ¢l¢nk vitÀt vÀltott ki a sajtÂban, mik´zben D¢rynek rendkÁv¡li
mÂdon megnûtt a tekint¢lye az ÁrÂk k´z´tt, s ez a kultÃrpolitikai vezet¢st komolyan
aggasztotta. A vita ÀllÀsÀrÂl jÃliustÂl folyamatosan ¢rkeztek a jelent¢sek a pÀrt agitÀciÂs-propaganda osztÀlyÀra. D¢ry mÃltjÀt ¢s Âvatlan kijelent¢seit mÀr egy ¢vvel korÀbban is kivizsgÀlta a K´zponti Ellenûrzû BizottsÀg, de fegyelmi hatÀrozatot akkor
nem hozott. R¢vai k¢r¢s¢re Ill¢s B¢la megism¢telte egy ¢vvel korÀbbi panaszait D¢ryvel kapcsolatban, de most szint¢n R¢vai k¢r¢s¢re ezeket le is Árta. Ill¢s szerint D¢ryrûl
k´zszÀjon forog, hogy szovjetellenes, GestapÂnak nevezte a szovjet hatÂsÀgokat, Zsdanov k´nyv¢re pedig azt mondta, hogy ezek miatt nem dolgozhatunk rendesen, nyugodtan. Az ÀllandÂ vÀdpontok kell¢ktÀrÀbÂl elûker¡lt az is, hogy D¢ry talÀn francia
vagy angol ¡gyn´k volt. R¢vai utasÁtotta Kiss KÀrolyt, a KEB eln´k¢t, hogy diszkr¢ten
vizsgÀlja ki az ¡gyet, mert D¢ry tehets¢ges ÁrÂ, akit ànem lehet egyszerüen elint¢zniÊ.5 R¢vai hÁrhedten arrogÀns viselked¢se ellen¢re Âvatosan bÀnt a tehets¢gesnek tartott
ÁrÂkkal, s bÀr t´bb hÂnapon kereszt¡l halmozÂdtak a jelent¢sek, tanulmÀnyok ¢s adatok a FELELET -vitÀhoz ¢s ennek mell¢kpereihez az irodalmi ¢let minden ter¡let¢rûl
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(LukÀcsrÂl, Illy¢srûl, Veres P¢terrûl, BenjÀminrÂl, a klikkekrûl, az ÃjsÀgokrÂl ¢s a kÀros n¢zetekrûl), a kulturÀlis jÀt¢kt¢r legfûbb alakÁtÂja nehezen szÀnta el magÀt a D¢ryvitÀra. NyÀr v¢g¢re azonban oly m¢rt¢küv¢ vÀlt az ÁrÂk k´zti fesz¡lts¢g, hogy az ÁrÂsz´vets¢gben fegyelmi b¡ntet¢s terhe mellett megtiltottÀk, hogy bÀrki klikkekrûl besz¢ljen. (NyugtalanÁtÂ volt az esem¢nyek nemzetk´zi visszhangja is, az, hogy jÃliusban
egy bolgÀr ¢s romÀn k´ltûnûk¡ld´tts¢g nem tudta mire v¢lni a magyar irodalmi ¢letben uralkodÂ zürzavart. M¢g rosszabb volt az, hogy Acz¢l TamÀst meghÁvtÀk a szovjet
nagyk´vets¢gre, ¢s HorvÀth MÀrton ¢rtes¡l¢se szerint elismertett¢k vele, hogy a sematizmus elleni k¡zdelem cÁm¢n a pÀrtossÀg ellen folyik a harc, ¢s ez LukÀcs mük´d¢s¢vel kapcsolatos.)
Mindezek utÀn augusztus v¢g¢n, a Szabad N¢pben jelent meg R¢vai elsû bÁrÀlÂ cikke
D¢ryrûl, amit az akkoriban szokÀsos koreogrÀfia szerint az ÁrÂsz´vets¢g k¡l´nb´zû fÂrumain t´bbsz´r megvitattak. R¢vai nyilvÀnvalÂan sokat merÁtett a D¢ry-kritika k´r¡li
talÀlgatÀsokbÂl ¢s ¢rtelmez¢sekbûl, mivel erre az idûre ¢ppen a megfelel¢s¢rt folyÂ
verseny miatt az ÁrÂkban mÀr kialakultak az ´nk¢ntes ´nmeggyûz¢s mÂdszerei. Az
¢rvrendszer tehÀt hÂlabdaszerüen formÀlÂdott, amit vezetûk ¢s irÀnyÁtottak k´z´sen
gyarapÁtottak.
A kulturÀlis ¢let alakulÀsÀt tehÀt sok tekintetben a politikusok ¢s az ÁrÂk k´z´tt, illetve az ÁrÂi tÀboron bel¡l l¢trej´tt erûviszonyok hatÀroztÀk meg, azaz a politika nem
egyszerüen adminisztratÁv int¢zked¢sek f¡ggv¢nye volt. A D¢ry-vitÀt megelûzû politikai, müv¢szi ¢s szem¢lyes harcokban az irodalmi csoportok kusza sz´vev¢nye alakult
ki, s a folytonosan vÀltozÂ viszonyokat a kultÃrpolitika csak elv¢tve, bizonytalanul ¢s
koncepciÂtlanul tudta befolyÀsolni.
3. Az eszt¢tikai minûs¢g ä a profetikus idealizmus po¢tikÀja
A teÂria
A sematizmus virÀgzÀsÀnak idej¢n, 1950-ben R¢vai JÂzsef a LukÀcs-vitÀt lezÀrÂ cikk¢ben arra figyelmeztette az ÁrÂkat ¢s a politikusokat, hogy a pÀrtirodalom nem lehet
gyenge szÁnvonalÃ, hiszen ennek politikai haszna igen csek¢ly lenne. àA szocialista realizmus, a pÀrtirodalom hegemÂniÀja nem utolsÂsorban azon mÃlik, hogy siker¡l-e fejleszten¡nk
szÁnvonalÀt.Ê6
°ppen ez¢rt megÁg¢rte, hogy tÀmogatja a szocialista irodalom fiatal k¢pviselûit, de
elutasÁtotta a baloldali tÃlzÀsokat ¢s a sematizmus abszurditÀsait. (ý is, mint LukÀcs,
Marxra hivatkozott, aki Lassalle-lal folytatott vitÀjÀban elutasÁtotta a schillerizÀlÀst,
azaz az eszm¢k nyÁlt megjelenÁt¢s¢t a müvekben.) R¢vai a baloldali tÃlzÂkat arra intette, hogy ¢rts¢k meg, nem lehet szocialista irodalmat adminisztratÁv rendszabÀlyokkal teremteni, az ÃtitÀrsakat pedig figyelmeztette, hogy àsz´vets¢ges ¢s ÃtitÀrs mivoltuk
csak Àtmeneti Àllapot lehet, l¢pcsûfok, amelyen nem lehet megÀllniÊ. Az Àtmeneti Àllapot v¢gpontjÀn àaz igazi, komoly irodalomÊ, a szocialista realizmus vÀgyk¢pe jelent meg R¢vai
elûtt, s ez¢rt a sematizmus elleni k¡zdelmet valÂjÀban nem az 1951-es ÁrÂkongreszszuson hirdette meg, s k¢tfrontos harcÀt sem 1952-tûl vÁvta, hanem kultÃrpolitikusi
tev¢kenys¢ge kezdet¢tûl fogva; vagyis R¢vai koncepciÂjÀban ¢s politikai szereposztÀsÀban mindig is (àmÀrÊ) benne volt az egyensÃlyozÀs, azaz az enged¢s ¢s korlÀtozÀs kettûs k¢nyszere, amelynek gravitÀciÂs k´z¢ppontjÀban a megvalÂsÁthatÂ szocialista realizmus nagyravÀgyÂ, r´geszm¢s Àlma volt.
A szocialista realizmus fogalmÀnak ÀllandÂan vÀltozÂ ¢s a politikai k´r¡lm¢nyekhez
igazodÂ ¢rtelmez¢s¢ben l¢nyeges fordulat 1952-ben k´vetkezett be. A hangsÃlyaiban
Ãj politika teoretikus megalapozÀsÀt LukÀcs Gy´rgy vÀllalta februÀri cikk¢ben, amely
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a Csillagban jelent meg A SEMATIZMUS ELLENI HARC MAI çLLçSA °S PROBL°MçI cÁmmel.
LukÀcs mÀsf¢l ¢vvel az ût elÁt¢lû vita lezÀrÀsa utÀn minden bizonnyal nem ´nk¢nt l¢pett a nyilvÀnossÀg el¢, s ha m¢gis megtette, ez az¢rt lehetett, mert korÀbbi n¢zeteitûl
nem kellett nagyon eltÀvolodnia. írÀsÀban, amelyet az ÁrÂsz´vets¢gben is felolvasott,
kÁs¢rletet tett arra, hogy a müalkotÀs eszmei ¢s müv¢szi tartalmÀt egy kompozÁciÂelm¢letben a megfelelû vilÀgn¢zet elve alapjÀn k´z´s nevezûre hozza. Azt hangsÃlyozta,
hogy csak az egys¢ges, egytÂnusÃ vilÀgn¢zet biztosÁthatja az alkotÀs kompozicionÀlis
egys¢g¢t ¢s harmÂniÀjÀt; ez a vilÀgn¢zet pedig a legmodernebb, legÀtfogÂbb, (leg)objektÁv(ebb) teÂria, a marxizmusäleninizmus. Olyan rugalmas po¢tikai formÀt keresett,
amelyben az alkotÂ teljes m¢rt¢kben szabad, mert az egyetlen helyes vilÀgn¢zetet ´nk¢nt ¢s sajÀt
belÀtÀsa alapjÀn, mintegy erk´lcsi meggyûzûd¢sk¢nt, sajÀtjak¢nt ismeri el, ¢s tudja, ¢rzi, hogy
müalkotÀsÀnak teljess¢g¢t, vagyis megfelelû minûs¢g¢t csakis ez az egy vilÀgn¢zet adhatja. A szocialista realizmus megvalÂsÁthatatlan, fiktÁv po¢tikÀja talÀn ebben a teÂriÀban nyerte
el igazi alakjÀt, s ¢ppen ebben a formÀban volt LukÀcs ¢s R¢vai müv¢szetpolitikai elk¢pzel¢seinek talÀlkozÀsi pontja, az idea ¢s az ideolÂgia ¢rdekk´z´ss¢ge. Amit LukÀcs
1952 elej¢n elmondott, az alig k¡l´nb´z´tt a nagyrealizmus k´vetelm¢ny¢tûl, tehÀt
nem mondott l¢nyegesen mÀst, mint korÀbban, ¢s csak teoretikus emelkedetts¢g¢ben
t¢rt el R¢vai kultÃrpolitikai vÀgyaitÂl, amelyekben szint¢n erûs volt a folytonossÀg.
(°rdekes, hogy a kitünû hÁrszolgÀlattal rendelkezû brit diplomÀcia magyarorszÀgi
k¢pviselete is felfigyelt a vÀltozÀsra, ¢s a budapesti k´vets¢g szokatlanul inger¡lt hangÃ levelet k¡ld´tt a londoni k¡l¡gyminiszt¢riumba. A jelent¢s arrÂl szÂlt, hogy a magyar kultÃrpolitika feltehetûen moszkvai sugallatra megt¢vesztû propagandafogÀsk¢nt a szocialista realizmusnak egy kev¢sb¢ politikus, elvont, teoretikus fogalmÀt akarja bevezetni, ¢s ezzel akar Ãjabb hÁveket szerezni magÀnak itthon, de fûk¢ppen a nyugati k´zv¢lem¢ny k´r¢ben. ögy gondoltÀk, mindent meg kell tenni annak ¢rdek¢ben,
hogy a brit nyilvÀnossÀg tÀj¢kozÂdhasson az ¡gyben, ¢s meg¢rtse: Moszkva nem a kultÃra v¢delmezûje az amerikai kultÃriparral szemben, ahogyan azt magÀrÂl ÀllÁtja, hanem ¢ppen ellenkezûleg, az igazi kultÃra àsÁrÀsÂjaÊ. àK¢ts¢gtelen¡l ez az elsû alkalom, hogy
a kommunista irodalmi eszm¢nyk¢p sterilitÀsa leleplezûdik; m¢gis Mr. LukÀcs cikke a budapesti
kommentÀrokkal kieg¢sz¡lve olyasmi, aminek k´nnyen bedûl a nyilvÀnossÀg. Sajnos e tekintetben
a nyugati k´zv¢lem¢nyt nehezebben tudjuk befolyÀsolni, mint a magyart.Ê7
Az aggodalom persze felesleges ¢s tÃlzott volt, hiszen a nyugati k´zv¢lem¢nyt sohasem fenyegette az a vesz¢ly, hogy egys¢gesen kiÀlljon a szovjet rendszer mellett.
K¢t mÀsik ¢szrev¢tel azonban figyelemre m¢ltÂ lehet a k¡lsû szeml¢lû n¢zûpontjÀban:
az egyik annak felt¢telez¢se, hogy nyugaton ¢s keleten l¢nyegesen elt¢rûen Át¢lhetik
meg a szocialista kultÃra ideÀjÀt ¢s ideolÂgiÀjÀt, vagyis hogy az autentikus idealizmussal kapcsolatban nagyobb m¢rt¢küek lehetnek az illÃziÂk, a mÀsik ¢szrev¢tel pedig a
szocialista realizmus fogalmÀnak ¢rtelmez¢s¢ben beÀllott 1952-es magyar kultÃrpolitikai vÀltozÀs.)
A reg¢ny
A minûs¢gi hatalmi irodalom (a szocialista realizmus) vÀgya ¢s teÂriÀja ¢s az ennek
ellentmondÂ, fûk¢pp a sematizmust tÀmogatÂ politikai gyakorlat sajÀtos eszt¢tikai paradoxont hozott l¢tre: olyan utÂpisztikus po¢tikÀt, a szocialista realizmust, amelynek
sohasem volt irodalma, hiszen a sematizmus nem volt az, ¢s egy olyan irodalmat, a
sematizmust, amelynek sosem volt eszt¢tikÀja, hiszen a szocialista realizmus ÀltalÀnos
k´vetelm¢nyei k´zvetlen¡l nem a sematizmust ÁrjÀk elû. A kettû k´z¢ szorult müvek
eszt¢tikai ¢s politikai szempontÃ ¢rt¢kel¢sei a legvÀltozatosabb k¢pet mutathatjÀk. Eb-
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ben az ellentmondÀsos gondolatk´rben mozog tehÀt az a feltev¢s, hogy a diktatÃrÀnak
nem felt¢tlen¡l rossz irodalomra van sz¡ks¢ge hatalma megerûsÁt¢s¢re, mik´zben a
vele szemben ÀllÂk csakis jÂ irodalmat akarnÀnak; inkÀbb az alku tÀrgya ¢s eredm¢nye
az, ami ilyen esetben leginkÀbb k¢rd¢ses lehet.
1952-ben, amikor a sematikus irodalom normateremtû szerep¢re mÀr nem volt
sz¡ks¢g, ¢s a sematizmus sokkal inkÀbb az alkufolyamat, a konszenzus akadÀlyÀvÀ vÀlt,
a magyar kultÃrpolitika bevezette a szocialista realizmus metafizikus, fiktÁv po¢tikÀjÀt,
de innentûl fogva az Ãj irÀny ellentmondÀsos k´vetkezm¢nyeit is el kellett viselnie. Ez
a teÂria engedte egy jobb, irodalmibb irodalom kialakulÀsÀt, de ezzel a szocialista realizmus alapelveinek ¢rtelmez¢s¢t kivonta a hatalmi kontrollÀlhatÂsÀg k´r¢bûl. Az
1952-es k´lt¢szeti ¢s szerelmi vitÀk mÀr errûl a politikai-po¢tikai Àtrendezûd¢srûl szÂlnak, amelynek idûleges lezÀrÀsÀt a D¢ry-vita jelentette.
R¢vai ez alatt az idû alatt v¢gsû soron mindig ugyanazt mondta, mert r´geszm¢s
volt, ¢s azon bel¡l rugalmas. Csak hangjÀnak akusztikÀja volt mÀs a vÀltozÂ hatalmi
erûterekben, amelyeknek alakÁtÀsÀban persze û maga is r¢szt vett. M¢gis sz¡ntelen¡l
k¡szk´d´tt a gyakorlati ¢let irÀnyÁtÀsÀval, mert az valahogy mindig valamilyen irÀnyban elt¢rt az akaratÀtÂl. R¢vai jÂ irodalmat akart, olyat, amely magas szÁnvonalÃ, ¢s
ezzel egy¡tt ¢s ¢ppen ez¢rt teljes m¢rt¢kben meg tudja nyerni a k´z´ns¢get a hatalom
akaratÀnak. çllandÂan s¡rgette a reg¢nyes pÀrtt´rt¢net megalkotÀsÀt, mert meggyûzûd¢se volt, hogy a kommunista pÀrt t´rt¢net¢t az irodalombÂl lehet a legjobban megismerni, nem a pÀrtfûiskolai szeminÀriumok anyagÀbÂl. A szocialista kultÃra tervezûje
az irodalmi mÀsk¢nt ÀbrÀzolÀs igazsÀgÀra ¢s t¡kr¢re vÀgyott, arra az igazsÀgra, amely
az eurÂpai szellemi hagyomÀny szerint a politikai tekint¢lytûl ¢s a gazdasÀgi hasznossÀgtÂl egyarÀnt f¡ggetlen tudott lenni, a magyar tradÁciÂban pedig ezzel nem ellent¢tesen a politikai/tÀrsadalmi igazsÀg megszÂlaltatÂja is volt. D¢ry k¢sz¡lû reg¢nytrilÂgiÀja azt a rem¢nyt keltette benne, hogy a tÀrsadalom eg¢sz ¢let¢t ¢rtelmezû nagy
eposz, a szocialista mÀsk¢nt ÀbrÀzolÀs megvalÂsulhat. Az ekkor mÀr hasznavehetetlen,
sematikus ÁrÀsok t´meg¢ben D¢ry reg¢nye a szocialista nagyepika Ág¢rete volt, amelyben az eszt¢tikum ¢s a kommunista vilÀgn¢zet teljes egys¢ge teremtûd´tt volna meg.
Az 1952-ben elk¢sz¡lt mÀsodik r¢sz azonban csalÂdÀst okozott R¢vainak. ögy Át¢lte
meg, hogy D¢ry müv¢nek vilÀgn¢zeti hibÀi ¢ppen az¢rt vesz¢lyesek, mert a FELELET
irodalmi szÁnvonala magas. R¢vai olyan reg¢nyt vÀrt D¢rytûl, amely a politika igazsÀgÀt fejezi ki, de amit szÁvesen olvasnak az emberek, vagyis legitim hatalmi irodalmat
akart. Nem tudni, mennyire tudatosan, azt felt¢telezte, hogy az emberek ´nk¢ntes,
aktÁv ¢s fûk¢nt ¢rzelmi feloldÂdÀsa az ideolÂgiÀban a t´rt¢netmondÀs, a t´rt¢netk¢nt
megnevez¢s ismerûs aktusÀban valÂsulhat meg. A nem fogalmi ¢pÁtkez¢sü t´rt¢net
mindenki szÀmÀra ¢rthetû, ¢s sajÀt ¢lm¢nyeivel, sajÀt ¢rzelmeivel kieg¢szÁthetû volt. A
valÂsÀgos elemekbûl ¢p¡lû fiktÁv vilÀg felmutatÀsÀval a politika a d¢j¥ vu ¢rzet¢t akarta
kelteni Ãgy, hogy a t´rt¢net r´gzÁtett igazsÀgÀn kereszt¡l ne a kitalÀlÀs, hanem a rÀismer¢s ¢lm¢ny¢t ¢bressze fel az olvasÂban, mintha mÀr tudott dolgokra kellene eml¢keznie, s ekkor az irodalomban felfedezni v¢li az ¢letet, majd az ¢letben rÀtalÀl a fiktÁv
igazsÀgra. àA sematizmus elleni harc ä harc az olyan irodalom ellen, amelyben olyan figurÀk
szerepelnek, akikben az ember nem ismer sajÀt magÀra, sajÀt jobbik ¢nj¢re vagy az azt fenyegetû
vesz¢lyekre. Az alakokkal nem tud igazÀn eggy¢ vÀlni, vel¡k gyül´lni ¢s szeretni, ¢s nem kap
kedvet vel¡k egy¡tt harcolni ¢s cselekedni.Ê (R¢vai JÂzsef az elsû ÁrÂkongresszuson elhangzott besz¢d¢bûl.)8
A politikÀt ellentmondÀsos viszony füzi az irodalomhoz. Szeretn¢, ha az irodalom
a lenini terminus szerint a politikai munka csavarjak¢nt mük´dne, ugyanakkor hisz
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a fikciÂ l¢lek- ¢s tÀrsadalomformÀlÂ erej¢ben, abban, hogy a vÀgyott valÂsÀg megjelenÁt¢se valahogyan hatÀssal lehet a majdan t´rt¢nûkre, s ez¢rt mindenk¢ppen elûny´sen akar megmutatkozni a fiktÁv vilÀgban. Egyszerre tiltja ¢s csÀbÁtja is az irodalmat, amelynek az ideolÂgia nem l¢tezû valÂsÀgÀt kellene Ãgy ÀbrÀzolnia, mintha az
az igazsÀg hordozÂja lenne. A politika annÀl inkÀbb k¢nyszer¡l az irodalmat ¢s ÀltalÀban a megjelenÁt¢st felhasznÀlni sajÀt l¢te ¢s c¢ljai igazolÀsÀra, min¢l nagyobb a sz¡ks¢g ¢s a lehetûs¢g a mintateremt¢s ¢rzelmi, k¢pi formÀira. Azaz nem modern tÀrsadalmakban az irodalomnak egyÀltalÀn nem ornamentÀlis, sokkal inkÀbb valamif¢le mÀgikus szerepe lehet az ember k´zremük´d¢s¢nek elnyer¢s¢ben. Nagyon tanulsÀgos
az, amit Michel Foucault mondott egy interjÃ alkalmÀval a politika ¢s a fikciÂ viszonyÀrÂl. àA fikciÂnak megvan az a lehetûs¢ge, hogy igazsÀgk¢nt jelenjen meg, mivel a fikciÂ az
igaz besz¢d hatÀsÀt tudja kelteni, ¢s el tudja hitetni, hogy ez az igaz besz¢d felmutathat vagy
elûÀllÁthat valamit, ami Ágy m¢g soha nem l¢tezett, ¢s hogy ezt a soha nem l¢tezût a fikciÂ Àltal
megteremtheti. Aki a t´rt¢nelmet a politikai realitÀs alapjÀn teremti ÃjjÀ, ¢s politikÀjÀt ezzel igazolja, az a politikÀnak egy olyan k¢p¢t, fikciÂjÀt teremti meg, ami a t´rt¢nelmi igazsÀgban Ágy
soha nem l¢tezett.Ê9
Idea ¢s ideolÂgia Ãgy tünik, a k´z´s fikcionÀlÀsban (p¢ldÀul a kollektÁv reg¢nyÁrÀsban) talÀlhatja meg ¢rdekk´z´ss¢g¢t, amennyiben mindkettû hisz a müv¢szet tÀrsadalomformÀlÂ erej¢ben, a müv¢sz hisz az alkotÂ t´rt¢nelmi felelûss¢g¢ben, a hatalom pedig szavatolja a müv¢szet kiemelkedû szerep¢t, ha nem is a tÀrsadalom ¢let¢nek
alakÁtÀsÀban, de az uralkodÂ ideolÂgiÀban mindenk¢pp.
D¢ry FELELET cÁmü reg¢nye k¢t ambiciÂzus ember, az ÁrÂ ¢s a politikus (R¢vai) vÀgyÀnak keresztezûd¢s¢ben Àll, mindketten hittek a szocialista realista fikciÂ megvalÂsÁthatÂsÀgÀban, D¢ry az autentikus idealizmusban, R¢vai az autentikus ideolÂgiÀban.
D¢ry k¢sûbb nem szÁvesen eml¢kezett vissza a FELELET -vitÀra, talÀn ¢ppen az¢rt, mert
ebben a reg¢ny¢ben a szocialista realizmus lehetetlen k´vetelm¢ny¢nek meg akart felelni. A müben valÂban jelen volt azoknak a hibÀknak a jÂ r¢sze, amiket felrÂttak neki,
de mindenekelûtt az a kompozicionÀlis ¢s vilÀgn¢zeti kettûss¢g (az egy¢ni ¢s a k´z´s
morÀl kett¢szakÁtottsÀga), amit LukÀcs 1952 februÀrjÀban a teÂria sÁkjÀn ÀthidalhatÂnak t¡ntetett fel. R¢vai ezt a kettûss¢get szerette volna megsz¡ntetve lÀtni, de Ãgy,
hogy a reg¢ny mind mondanivalÂjÀban, mind pedig hatÀsÀban alkalmas legyen a legitimÀlÂ fikciÂ szerep¢re. Lehetetlent kÁvÀnt tehÀt, hiszen ha D¢ry jobb reg¢nyt Árt
volna, fikcionÀlisan egys¢gesebbet, akkor feltehetûen csak R¢vai haragjÀt siker¡lt volna kivÁvnia. Ha eleget tett volna a szocialista propagandairodalom sematikus, normatÁv elvÀrÀsainak, akkor sosem ker¡lt volna a k´zel¢be annak, amit R¢vai az igazi szocialista reg¢nytûl vÀrt. VitÀra egyik esetben sem lett volna alkalmas. Ez pedig azzal a
tanulsÀggal jÀrt, hogy ha a mü tÃlsÀgosan zÀrt, az aktuÀlis politikÀtÂl nem befolyÀsolt
univerzum, akkor a politika elveszÁtheti befolyÀsÀt ¢s irÀnyÁtÂ szerep¢t ebben a k¡zdelemben. Ha viszont a mü nagym¢rt¢kben megfelel a politikai elvÀrÀsoknak, akkor
a sajÀt hitel¢tûl foszthatja meg magÀt az alkudozÀsban, ¢s ha az irodalom elveszti hitel¢t, akkor megszünik legitimÀlÂereje is, ¢s ¢rt¢ktelenn¢ vÀlik a politika szÀmÀra.
MegoldÀs pedig nincs, mert:
A D¢ry-vita eredm¢nye azt mutatta, hogy az a mü, amely legitimÀciÂs alku eredm¢nyek¢nt j´tt l¢tre, mindenki szÀmÀra k¢tes ¢rt¢kü, ide ¢rtve a politikust, az ÁrÂt ¢s
az olvasÂt is.
A politizÀlÂ irodalom, ha az uralkodÂ hatalom mellett agitÀl, akkor a legitimÀciÂs
folyamatnak csak r´vid, korai szakaszÀban alkalmas arra, hogy feladatÀt ellÀssa (ennek
bizonysÀga a klasszikus sematizmus r´vid t¡nd´kl¢se ¢s sz¡ks¢gszerü hanyatlÀsa).
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Ha viszont a politizÀlÂ irodalom hatalomellenes, akkor ennek olvasÀsÀt a hatalom
megtiltja, ¢s kialakul az irodalom sz¢tvÀlÀsÀnak az a szellemi ¢s ¢rz¢ki ter¡lete, amit
SzilÀgyi çkos kivÀlÂan elemzett AZ °RZ°KI CSçBíTçS IRODALMA cÁmü tanulmÀnyÀban.10 Ehhez hozzÀtehetj¡k m¢g, hogy az ellenirodalom annyi helyet foglal el a politikai ¢s irodalmi jÀt¢kt¢rben, amennyi a hatalomigazolÂ irodalom ellensÃlyozÀsÀhoz
sz¡ks¢ges, ¢s olyan formÀban jelenik meg (politikus vagy apolitikus irodalomk¢nt),
amely ehhez a szerephez a legmegfelelûbb. Az irodalom politikai alkalmazÀsÀnak k¢tf¢le mÂdja mÀr csak az¢rt is felt¢telezi egymÀst, mert a tiltÀs elÀrulja, hogy a hatalom
hisz az irodalom felforgatÂerej¢ben, ¢s ezzel megteremti sajÀt felforgatÂ irodalmÀt, ¢s
megerûsÁti a tÀrsadalmi folyamatokra nagy befolyÀssal bÁrÂ fikciÂ mÁtoszÀt.
A legk¡l´n´sebb az apolitikus irodalom helyzete, amelyben mindenki megtalÀlhatja a sajÀt politikai ¢rtelmez¢seit is. °bren tarthatja az autonÂm gondolkodÀs vÀgyÀt,
¢s ugyanakkor a hatalom n¢zûpontjÀbÂl: elterelheti a figyelmet az ember politikai,
tÀrsadalmi k´t´tts¢geirûl. (Nem v¢letlen, hogy az öjhold k´r¢t a hatalom egyÀltalÀn
nem tudta ¢s nem akarta integrÀlni, de m¢g Erd¢lyi JÂzsef eset¢ben is Âvatos volt,
mert mint mondtÀk, nagy mestere annak, hogy verseiben gondolatokat rejtsen el.)
Az apolitikus mü a politikÀhoz valÂ viszonyÀban az¢rt is neh¢z helyzetben van, mert
¢rtelmez¢s¢nek tÀg lehetûs¢ge folytÀn felhasznÀlhatÂ a hatalmi viszonyok konszolidÀlÂdÀsÀval szemben, ugyanakkor megfelelû ideolÂgiÀval be is illeszthetû ebbe a folyamatba. (Ez¢rt s¡rgett¢k n¢hÀnyan ÁrÂtÀrsaikat az 1953-as jÃniusi fordulat utÀn, hogy
az Ãj folyamatokat egy¢rtelmüen tÀmogatÂ verseket Árjanak, holott nyilvÀnvalÂ volt a
politikus irodalom vÀlsÀga.)
A vita v¢geredm¢nye
Az ElûadÂi Iroda vitÀja, azaz a tulajdonk¢ppeni D¢ry-vita, amelyre 1952. szeptember
v¢g¢n, oktÂber elej¢n ker¡lt sor, a hatalom k¢nyszerü engedm¢nyeinek tehetetlens¢gi
nyomat¢ka folytÀn nem ¢rte el c¢ljÀt. MolnÀr MiklÂs, az Irodalmi öjsÀg akkori szerkesztûje erre Ágy eml¢kszik vissza: àA D¢ry-vita [...] eg¢szen mÀst hozott, mint R¢vai rem¢lte.
Megint helyreÀllt valamif¢le egys¢g, de ezÃttal az engedetlens¢g egys¢ge. A D¢ry ¢s barÀtai elleni
¢les pÀrtkritika r¢v¢n a pÀrt felsû vezet¢se elvesztette legjobb ÁrÂinak kilenctized¢t, ¢s megingatta
hit¢ben a marad¢k egytizedet is, amely nem kapta meg a vÀrt tÀmogatÀst.Ê11
N¢hÀny hÂnappal R¢vai levÀltÀsa utÀn, 1953 oktÂber¢ben ¢s november¢ben HorvÀth MÀrton irÀnyÁtÀsÀval elk¢sz¡ltek azok a t¢zistervezetek, amelyek az addigi irodalompolitikÀt tekintett¢k Àt. Ezek arrÂl szÂlnak, hogy a vita nem tudta megsz¡ntetni
az irodalom kett¢szakÁtottsÀgÀt, azaz nem siker¡lt egymÀshoz k´zelebb hozni a sematikusokat ¢s a àD¢ryäLukÀcs-irÀnyzatotÊ. àCsak alig n¢hÀny ÁrÂra tudott a pÀrt tÀmaszkodni
ä az ÁrÂk tÃlnyomÂ t´bbs¢ge a Ïk¢t frontonÎ helyezkedett el. A pÀrt szÀmÀra Ãgy nem maradt mÀs
vÀlasztÀs, mint a Ïharc k¢t frontonÎ ä a sematizmus ellen ä, amely azonban Ágy Àtalakult harccÀ
Ïmindenki ellenÎ, olyan k¡zdelemm¢, amelyben a pÀrt ÃgyszÂlvÀn magÀra maradt. Az 1952
ûsz¢n tartott elûadÂi irodai vita ¢s a kormÀnyprogram nyilvÀnossÀgra hozatala k´z´tti idûszakot
a pÀrt elszigetelts¢ge, az ÁrÂk elkedvetlened¢se jellemezte.Ê12
Az 1952-es fordulatot R¢nyi P¢ter a k´vetkezûk¢ppen jellemezte egy vele k¢sz¡lt
interjÃban: àA zÀrszÂ utÀn [...] f´lment¡nk HorvÀth MÀrton szobÀjÀba. HorvÀth keserüen
megjegyezte: ÏBev¢geztetett; a pÀrtnak nincsenek t´bb¢ ÁrÂi. Egyetlen lehetûs¢g van ä fordult
Gimeshez ä, te fogod Árni a verseket, maga, R¢nyi, a novellÀkat, ¢n meg a reg¢nyeket. Ez lesz a
magyar irodalom.ÎÊ13
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A R¢vai-trag¢dia14
1953-ig a politikai szereposztÀsban R¢vai kapta a legnehezebb feladatot. A diktatÃra
legitimÀlÂ ideolÂgiÀjÀt kellett megteremtenie, Ãgy is mondhatnÀnk, a politikai hatalom legitimÀciÂs image-¢t û tervezte meg, ¢s ami m¢g nehezebb volt, megkÁs¢relt egy
legitimÀciÂs folyamatot az ideolÂgia eszk´z¢vel elindÁtani, majd az Ágy megszerzett Àtmeneti egyezs¢geket megtartani. Dalos Gy´rgy azt Árja egy tanulmÀnyÀban, hogy szerinte az MDP hitt az irodalom l¢tfontossÀgÃ tÀrsadalmi szerep¢ben15 ä ¢n azt hiszem,
hogy ebben elsûsorban R¢vai hitt, akinek az lehetett a meggyûzûd¢se, hogy az ideolÂgiÀban a fikciÂ a legitimÀciÂs bÀzis megteremt¢s¢nek a leghatÀsosabb eszk´ze. K¢pess¢gei alkalmassÀ tett¢k a legfûbb kultÃrideolÂgus szerep¢re: biztosan Át¢lte meg,
hogy mi az irodalom, ¢s azt is, hogy mi hasznos a politika szÀmÀra. 1951 elej¢n megfelelû
idûben ¢rezte meg, hogy mikor kell vÀltani, vagyis egy ¢vvel a szocialista realizmus ¢s
a proletÀrirodalom hegemÂniÀjÀnak meghirdet¢se utÀn, az erûltetett, feszÁtett tervek
bevezet¢sekor, amikor a sematikus irodalom mÀr f´ltünûen elt¢rt a tapasztalt valÂsÀgtÂl, ¢s amikor a der¢khad kis csoportja annyira megerûs´d´tt, hogy irritÀlta a hivatalos irodalombÂl kiszorult ¢s t´bbs¢gben l¢vû ÁrÂkat. A vÀltÀst R¢vai valÂszÁnüleg
nem tervezte meg, de Ãgy viselkedett, mint egy nyomÀsm¢rû müszer fel¡gyelûje; ÀllandÂan szabÀlyozni igyekezett a politikai ¢let k¡l´nb´zû ter¡letein felgy¡lemlett fesz¡lts¢geket, ami a legitimÀciÂ elengedhetetlen felt¢tele volt. SegÁtette ût ebben a szerep¢ben korÀbbi meggyûzûd¢se, amely a tÀrsadalmi, politikai Àtmenetet hosszabbra
tervezte. Emiatt 1948 november¢ben a sztÀlini formula meghirdet¢sekor mint az ideolÂgiai ¢s az elm¢leti munka felelûse igen kÁnos helyzetbe ker¡lt. (A sztÀlini formula: a
n¢pi demokrÀcia bet´lti a proletÀrdiktatÃra alapvetû funkciÂit, tehÀt ehhez az elvhez
kell most mÀr mindenkinek felzÀrkÂzni, ehhez k¢pest ¢s utÂlag is ´nkritikÀt gyakorolni.) R¢vai a LukÀcs-vitÀban is ¢ppen az¢rt hangsÃlyozta a BLUM-T°ZISEK hibÀit,
mert ez elfedhette, hogy a n¢zetelt¢r¢sek ellen¢re a hÃszas ¢vek v¢g¢n, ¢s 1948ä49-ben
is, rokonszenvezett a LukÀcs-f¢le elk¢pzel¢sekkel. Csakhogy û a BLUM-T°ZISEK vitÀjÀt
¢s a LukÀcs-vitÀt is tÃl akarta ¢lni, hogy ezek utÀn, bÀr sokkal Âvatosabban, de ugyanabban a szellemben folytathassa (kultÃr-)politikai elk¢pzel¢seinek a megvalÂsÁtÀsÀt.
Szenved¢lyes politikus volt, ¢s szenved¢lyesen szerette a hatalmat.
R¢vai 1953-ig reformdiktÀtor volt, egyezkedû ¢s eszt¢tizÀlÂ, aki lÀgy diktatÃrÀt
akart megvalÂsÁtani a kultÃra ter¡let¢n, s akinek nem kedveztek a politikai k´r¡lm¢nyek,
amelyek mÀst vÀrtak tûle, mint amit engedtek neki. R¢vai feladata a legitimÀlÂ ideolÂgia
megteremt¢se volt, ami nem mük´dhetett a politikai diktatÃra szabÀlyai ¢s logikÀja
szerint, k¡l´n´sen nem a szocializmus ¢pÁt¢s¢nek kezdeti szakaszÀban, az eredeti ÀllamosÁtÀs idûszakÀban (k¢sûbb a kÀdÀrizmusban mÀr igen). R¢vai trag¢diÀja, ha volt
ilyen, nem az volt, hogy tehets¢ge ellen¢re r¢szt vett a hatalmi politizÀlÀsban, hiszen
k¢pess¢gei ¢ppen erre tett¢k alkalmassÀ. Mük´d¢s¢nek alig feltÀrhatÂ rejt¢lyei inkÀbb
abbÂl adÂdnak, hogy a diktatÂrikus hatalom gyakorlÀsÀhoz legitimÀciÂs jÀt¢kszabÀlyokat igyekezett komponÀlni, de ekkor ez m¢g nem volt idûszerü. Sz¡ks¢gszerü kÁs¢rlet volt, de nem idûszerü, ¢s ez¢rt az Àltala kitalÀlt vagy inspirÀlt kultÃrpolitikai
elvek politikÀt alkottak a politikÀban. R¢vai tev¢kenys¢ge nem volt annyira ellentmondÀsos, mint amennyire annak lÀtszik, sût bizonyos szempontbÂl nagyon is k´vetkezetes, legfeljebb nem tünik logikusnak. Ez annak a k´vetkezm¢nye, hogy ez a fajta hatalmi logika nemcsak direktÁvÀkkal ¢s adminisztratÁv Ãton kormÀnyoz, hanem mÀr a
felvilÀgosult diktatÃra ig¢nyeit k´veti, vagyis sokat alapoz az ´nk¢ntess¢g elv¢re, kialakÁtja az ´nk¢ntess¢g k¢nyszer¢t, felkÁnÀl az ¢rtelmis¢gnek bizonyos helyeket ¢s sze-
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repeket a tÀrsadalom ¢let¢ben, ¢s ezeket alku tÀrgyÀvÀ teszi, s ilyenformÀn elismeri
¢s elismerteti a legitimÀciÂs folyamat ´sszjÀt¢kjelleg¢t. V¢g¡l ebben a jÀt¢kban mindenki r¢szt vesz, az is, aki nem, hiszen aki ellenÀll, az is csak a jÀt¢kszabÀlyok Àltal
kialakÁtott, az ellenÀllÀs szÀmÀra fennmaradt formÀkat vÀlaszthatja. Ez¢rt volt olyan
neh¢z 1953 utÀn ez ellen a hatalom ellen lÀzadni annak az ¢rtelmis¢gnek, amely maga
is r¢szt vett a megengedû jÀt¢kszabÀlyok kialakÁtÀsÀban. Nagyon pontosan fogalmazza
meg ezt Illy¢s Gyula az EGY MONDAT A ZSARNOKSçGRñL cÁmü vers¢ben:16
às mert minden c¢lban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;
mint vÁz a medret,
k´veted ¢s teremted;
k¢mlelûdsz ki e k´rbûl?
û n¢z rÀd a t¡k´rbûl,
û les, hiÀba futnÀl,
fogoly vagy, s egyben foglÀr;
dohÀnyod zamatÀba,
ruhÀid anyagÀba,
beivÂdik, evûdik
velûdig;
eszm¢ln¢l, de eszme
csak ´v¢ jut eszedbeÊ
R¢vai trag¢diÀja tehÀt nem az irodalom ¢s a politika k´z´tti szem¢lyes meghasonlÀsÀban volt, hiszen 1953-ig mint kultÃrpolitikus praktikusan ¢s jÂl gondolkodott;
meghasonlÀsa 1953 jÃniusÀban kezdûd´tt azzal, hogy ¢ppen akkor ker¡lt ki a politikÀbÂl, amikor reformirÀnyzat kezdett kialakulni a politikai vezet¢sben, mik´zben a
n¢gyes fogat mÀsik hÀrom tagja tovÀbbra is hatalomban maradt. De az erûviszonyok
R¢vai szÀmÀra voltak a legkedvezûtlenebbek, mert egy kem¢ny diktatÃra legitimÀciÂs
ideolÂgiÀjÀnak megtervez¢se olyan ellentmondÀsos feladat, amely sz¡ks¢gszerüen
tartalmazta a bukÀs lehetûs¢g¢t, ¢s amikor ez bek´vetkezett, jÂ ¡r¡gyet szolgÀltatott
arra, hogy RÀkosi ût okolhassa az esem¢nyek menet¢¢rt. Erre utal, hogy 1953 ûsz¢n
az MDP KV oktÂberi hatÀrozatÀnak irÀnyelveit m¢g mindig R¢vai dolgozta ki, szÀmÁtottak tehÀt a tapasztalatÀra, holott mÀr nem volt tagja a PB-nek, ¢s nem û vezette
mÀr a N¢pmüvel¢si Miniszt¢riumot sem, a pÀrt kulturÀlis ¡gyeit pedig Farkas MihÀly
irÀnyÁtotta. Az 1949 ¢s 1953 k´z´tti irodalompolitika ¢rt¢kel¢s¢re viszont bizottsÀgot
neveztek ki, amelyben R¢vai mint kompromittÀlt szem¢ly mÀr nem vehetett r¢szt.
Az 1953 elûtti irodalompolitikÀt ¢rt¢kelû feljegyz¢sek sz´vegvariÀnsai meglehetûsen bizonytalanok R¢vai szerep¢nek megÁt¢l¢s¢ben. Egyfelûl elismerik, hogy a sematizmus elleni harc jelszava helyes volt, sût olyan politikai hibÀkra mutatott rÀ, amelyeket
l¢nyeg¢ben csak a k¢t ¢vvel k¢sûbbi kormÀnyprogram tÀrt fel. MÀsfelûl azonban azzal
vÀdoljÀk R¢vait, hogy az ÀltalÀnos politikÀtÂl elt¢rû politikÀt folytatott. à[...] az irodalmi
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hibÀk elemz¢se k´zben pÀrtunk helyes Ãton jÀrt, mivel azonban nem az orszÀgos politika irÀnymutatÀsa segÁts¢g¢vel, hanem sok ponton annak ellen¢re jutott el az irodalompolitikai programhoz, c¢lkitüz¢seit nem tudta valÂra vÀltani, sût sok esetben c¢lkitüz¢sei el is torzultak.Ê17
Ezek az elemz¢sek Ãgy ¢rvelnek, hogy R¢vait a pÀrt ÀltalÀnos gazdasÀgi ¢s politikai
programja akadÀlyozta abban, hogy irodalompolitikai elk¢pzel¢seit valÂra vÀltsa, de
ha mÀr Ágy volt, mindenk¢ppen û a felelûs az irodalmi k´zv¢lem¢ny jobbratolÂdÀsÀ¢rt.
R¢vai tehÀt, aki a sematizmus elleni harcot meghirdette, nem az¢rt ker¡lt ki a k´zvetlen politikai hatalombÂl, mert adminisztratÁv ¢s diktatÂrikus eszk´z´ket hasznÀlt, hiszen ezzel nem volt egyed¡l. Az ÁrÂk ¢s müv¢szek persze fell¢legeztek, hiszen R¢vai
liberÀlis müv¢szetpolitikusnak egyÀltalÀn nem volt nevezhetû, jÂ modorÃnak m¢g kev¢sb¢. (Ennek ellen¢re az ÁrÂsz´vets¢g oktÂberi ¡l¢sein n¢hÀnyan f¢l¢nken ¢rdeklûdtek levÀltÀsÀnak k´r¡lm¢nyei felûl.) BukÀsÀnak igazi oka az volt, hogy az û diktatÃraelk¢pzel¢se elt¢rt a RÀkosi¢tÂl, ¢s feladatÀt tekintve el is kellett hogy t¢rjen. R¢vai tehÀt
nem volt jÂ vagy jobb diktÀtor, mint RÀkosi, csak egy mÀsfajta diktatÃrÀt k¢pviselt,
aminek viszonylagos k¡l´nÀllÀsÀt mÀr ¢rz¢kelni lehetett, de l¢nyeges jellemzûit m¢g
nem igazÀn. Ez¢rt azt mondhatjuk, hogy a politikai hatalom legitimÀciÂs ideolÂgusÀnak sorsk¢pe van inkÀbb, mint pÀlyak¢pe, mivel az Àllamszocializmus hûskorÀnak vez¢ri szereposztÀsÀbÂl a sz¡ks¢gszerü, de nem idûszerü szerepet kapta.
R¢vai szÀmÀra 1956 oktÂbere jelentette az igazi megrend¡l¢st. Egyfelûl sajÀt 1953
elûtti enged¢kenys¢g¢vel magyarÀzhatta az esem¢nyek alakulÀsÀt, mÀsfelûl a vele
szemben megnyilvÀnulÂ ellens¢ges ¢rz¢seket az is tÀplÀlta, amit 1953 elûtt tett, ¢s az
is, amit nem tett meg 1953 utÀn.
1956 utÀn mÀr nem tudott bekapcsolÂdni annak a politikai formÀnak a kialakÁtÀsÀba, amivel korÀbban k¢nyszerüen kÁs¢rletezett, s ennek k¡l´n´ss¢ge fûk¢pp abban
van, hogy a hatvanas ¢vek elej¢tûl fokozatosan ki¢p¡lt lÀgy diktatÃra hatalomfelfogÀsÀnak folytonossÀga nem a RÀkosi-diktatÃra ÀltalÀnos jellemvonÀsai k´z´tt keresendû,
hanem sokkal inkÀbb a R¢vai-f¢le kultÃrpolitikÀban ¢s annak 1953 utÀni mÂdosÁtott vÀltozatÀban. Vagyis a kÀdÀrizmus ÀltalÀnos jellemvonÀsainak elûzm¢nyei talÀn egy szükebb szf¢rÀban ¢s mÀs szinten vannak. Az pedig a hatalmi, ideologikus legitimÀciÂs
modell vizsgÀlata szempontjÀbÂl tanulsÀgos lehet, hogy ebben a kultÃrpolitikÀban milyen nagy szerepet jÀtszott az irodalmi fikciÂ k´r¡l folytatott alkudozÀs.
R¢vaizmus R¢vai n¢lk¡l
HorvÀth MÀrton, Darvas JÂzsef ¢s KirÀly IstvÀn 1954-es szerepl¢s¢t Acz¢l TamÀs ¢s
M¢ray Tibor Ãgy Át¢lik meg TISZTíTñ VIHAR cÁmü k´nyv¡kben, hogy elûbbiek elvtelen¡l szembefordultak korÀbbi felettes¡kkel, R¢vaival, ¢s csupÀn karrierizmusbÂl Àlltak a reformok mell¢. Ez r¢szben Ágy is volt, hiszen nem k¢ts¢ges, hogy szem¢lyes egzisztenciÀjukat tekintve sem volt mindegy, hogy mikor ¢s milyen m¢rt¢kü lelkesed¢ssel csatlakoztak a reformt´rekv¢sekhez. Ezzel egy¡tt viszont kitartottak egy liberÀlisabb irodalompolitika mellett, ¢s fûn´k¡k bukÀsa utÀn ûk a sz¢lsûbaloldal ellen¢ben
tovÀbbra is a r¢vaizmust k¢pviselt¢k R¢vai n¢lk¡l. HovÀth MÀrton az 1954. februÀr
3-i PB-¡l¢sen visszautasÁtotta M¢ray Tibor irodalompolitikai elk¢pzel¢seit, ¢s vele
szemben kifejtette, hogy tovÀbbra is fenntartja azt a v¢lem¢ny¢t, miszerint a k´zvetlen¡l agitÀlÂ irodalom egyoldalÃ k´vetel¢se ebben a helyzetben helytelen. àAmikor û
ezt a r¢szt erûteljesen hangsÃlyozta, az vezette, hogy ragadja v¢gre kez¢be a pÀrt a müv¢szet zÀsz-

728

ã

KalmÀr Melinda: A politika po¢tikÀja

lajÀt is. Szünj¢k meg az a helyzet, hogy mi v¢dj¡k a politikÀt, D¢ry, Illy¢s stb. pedig a müv¢szetetÊ18
ä ¢rvel HorvÀth MÀrton sajÀt ÀllÀsfoglalÀsa mellett.
R¢vai kultÃrpolitikÀjÀnak folytatÀsak¢nt Ãjra egyezs¢get ajÀnlottak a kiemelkedû
ÁrÂknak. Errûl tanÃskodik annak a hatÀrozattervezetnek az 1953. november 28-i vÀltozata, amelyet az emlÁtett PB-¡l¢sen vitattak meg. Nem utasÁtottÀk vissza az alkotÂk
prÂf¢tai ambÁciÂit, de igyekeztek ezt ism¢t alku tÀrgyÀvÀ tenni. à¹rk¢ny ¢s mÀsok azzal
l¢ptek fel, hogy az ÁrÂknak a mi viszonyaink k´z´tt is vÀtesznek kell lenni, a pÀrt hibÀi azt bizonyÁtjÀk, hogy ma is sz¡ks¢g van az ÁrÂk prÂf¢tai nemzetmentû szerep¢re, mint a mÃltban. [...] A
pÀrt ´r´mmel ¡dv´zli azt, hogy az ÁrÂk a maguk felelûss¢g¢t olyan magasra ¢rt¢kelik, mint a pÀrt
felelûss¢g¢t, szÁvesen fogad minden helytÀllÂ bÁrÀlatot, amelyet munkÀja felett gyakorolnak.
Amennyiben azonban az ÁrÂk Ãgy v¢lik, hogy a pÀrt tapasztalataira, elm¢leti ¢s gyakorlati segÁts¢g¢re nincsenek rÀszorulva, Ãgy megfosztjÀk magukat egy ilyen jelentûs segÁts¢gtûl, amely ¢pp
arra hivatott, hogy lehetûv¢ tegye, megk´nnyÁtse az ÁrÂknak elfoglalni hely¡ket a n¢p, a nemzet
¢l¢n.Ê19
A r¢vaizmus tovÀbbfejleszt¢se viszont az a t´rekv¢s, hogy a mÀsodik vonalbÂl elûl¢pett
Ãj kultÃrpolitikusok nagyobb ¢rv¢nyes¡l¢si lehetûs¢get Ág¢rtek a kev¢sb¢ tehets¢ges
¢s a nem f´ltünûen sematikus ÁrÂk szÀmÀra is. Erre az¢rt volt sz¡ks¢g, mert ezek az
ÁrÂk elnyomottsÀgrÂl besz¢ltek, ¢s azt panaszoltÀk, hogy 1953 elûtt a pÀrt elitpolitikÀt
folytatott. Ennek megvÀltoztatÀsÀra az irodalompolitika r¢gi-Ãj irÀnyÁtÂi azt tervezt¢k,
hogy a szakk´nyvek cs´kkent¢s¢vel ¢s a àfelesleges szovjet müvek kiadÀsÀnak felszÀmolÀsÀvalÊ papÁrt biztosÁtanak a àk´z¢pkÀderÊ ÁrÂk müveinek megjelentet¢s¢hez; s ez
mÀr a diktatÂrikus politika organikus fejlûdûk¢pess¢g¢t jelentette. ElhatÀroztÀk, hogy
bûvÁtik a k´nyvkiadÀs lehetûs¢geit, az Irodalmi öjsÀgot hetilappÀ alakÁtjÀk Àt, n´velik
az öj Hang terjedelm¢t, ¢s egyes napilapokat (p¢ldÀul a Magyar Nemzetet) vasÀrnapi
irodalmi mell¢klettel lÀtnak el. Minden eszk´zzel igyekeztek bizonyÁtani, hogy a kiemelkedû ÁrÂk ¢s a b¢k¢s szÀnd¢kÃ, nem makacsul ellenÀllÂ k´z¢pkÀderek egyarÀnt
megtalÀlhatjÀk szÀmÁtÀsukat az irodalmi ¢letben. (Az integrÀciÂs kÁs¢rlet azonban,
amely most a korÀbbinÀl jÂval sz¢lesebb k´rü volt, az elk´vetkezû hÀrom ¢vben ism¢t
a politikusok szÀnd¢kÀval ellent¢tes folyamatokat id¢zett elû.) àAz ÁrÂkat szorosabban be
kell vonni a tÀrsadalmi munkÀba, tÀrsadalmi megbecs¡l¢s¡ket n´velni kell, arra kell t´rekedni
k¡l´n´sen a b¢kemozgalomban, hogy jelentûs esem¢nyek alkalmÀbÂl ÁrÂk tartsanak gyül¢si besz¢deket, referÀtumokat. Az orszÀgyül¢si k¢pviselû ÁrÂkat fel kell szÂlaltatni a Parlamentben. (A
legjelentûsebb ÁrÂk arck¢peit meg kell festetni ¢s ki kell adni kisebb formÀtumban.) A jelentûsebb
ÁrÂk gondosan vÀlogatott r¢gebbi ¢s Ãj müveit sorozatban meg kell jelentetni. (Irodalmi esteket
kell szervezni.) A nagyobb szabÀsÃ irodalmi esteket komoly tÀrsadalmi esem¢ny rangjÀra kell emelni. Az ÁrÂsz´vets¢g szÀmÀra 1954-ben egy reprezentatÁv ¢p¡letet kell rendelkez¢sre bocsÀtani a
vÀros centrumÀban, amelynek megfelelû elûadÂterme ¢s klubhelyis¢gei vannak. ä Min¢l elûbb
v¢gre kell hajtani az ÁrÂi honorÀriumok folyamatban l¢vû emel¢s¢t.Ê20 (A sz´vegben zÀrÂjelbe
tett mondatokat a szerzûk ÀthÃztÀk.)
A politikai ¢s az irodalompolitikai cezÃrÀk
Az elûzûkbûl talÀn kitünik, hogy a politikai ¢s az irodalompolitikai cezÃrÀk nem felt¢tlen¡l esnek egybe. Az irodalompolitika esem¢nyei 1949 ¢s 1952 k´z´tt rendkÁv¡l
sürün tagoltak, s ennek oka a legitimÀciÂs ´sszjÀt¢k hatÀsainak kiszÀmÁthatatlansÀgÀban van.
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Az irodalmi fordulat ¢s az ÁrÂk ellenÀllÀsÀnak kezdete sokkal inkÀbb 1952-ben volt,
mintsem k´zvetlen¡l az 1953-as nagy politikai vÀltÀs utÀn, amikor, ¢ppen ellenkezûleg, az ÁrÂk k´r¢ben zavart vÀrakozÀs figyelhetû meg.
Felt¢telezhetj¡k ugyanakkor 1953 elûtt egy valamelyest ´nÀllÂ irodalompolitika l¢tez¢s¢t, amelyben az engedm¢nyek k¢nyszere ¢s struktÃraformÀlÂ hatÀsa àmindig is
mÀrÊ jelen van, s ez a folyamatos ellentmondÀsossÀg minduntalan felborÁtja a vizsgÀlÂdÀs cezurÀlis rendj¢t.21
Lehets¢ges, hogy a politikai gyakorlaton bel¡l k¢tf¢le hatalmi elk¢pzel¢s ¢lt egymÀs
mellett: az egyik a fizikai erûszakra ¢s a megf¢lemlÁt¢sre ¢p¡lt, a mÀsik viszont irÀnyÁtÂ
¢s megengedû volt egyszerre, s ami engedte a politikai jÀt¢kszabÀlyokat vÀltozni. Ez
utÂbbi a f´lvilÀgosult szocialista diktatÃra kÁs¢rlete, amely ebben az idûszakban nem
¢lhetett az abszolÃt szocialista diktatÃra erûszakot demonstrÀlÂ ÀllandÂ jelenl¢te n¢lk¡l. A kettû egy¡tt kombinÀciÂs k¢nyszer volt, de ebben az ideolÂgia nem k´vette mindig ¢s mindenben pontosan sem a hazai politikai gyakorlatot, sem a szovjet mintÀt. A
k´vet¢s valahogy olyanformÀn t´rt¢nt, mint egy dallamvÀltozatokbÂl ¢pÁtkezû kÀnon,
ahol a variÀns dallam k´veti az ût megelûzût, ¢s k´zben vannak ¡temelt¢r¢sek ¢s hangsÃlyos, fordulatot jelentû egybees¢sek is.
A szocialista realizmus
Ha a szocialista realizmus fogalmÀt nem csupÀn a sematikus irodalommal prÂbÀljuk
´sszevetni, akkor az jelenthetne egy olyan eszm¢t, amely felmutatnÀ az emberi t´rekv¢sek leglehetetlenebb paradoxonjÀt s a modern ¢rtelemben vett müv¢szi profetizmus
alapjÀt is, amelyik megkÁs¢rli a szociÀlis k´t´tts¢geket ¢s az emberi autonÂmiÀt egymÀsban t´k¢letesen feloldani. Ennek es¢lyeirûl szÂl az a besz¢lget¢s, ami BuÄuel ¢s
Picasso k´z´tt zajlott. Arra a k¢rd¢sre, hogy mi a v¢lem¢nye a szocialista realizmusrÂl,
Picasso ÀllÁtÂlag azt felelte: àA szocialista realizmusrÂl k¡l´nlegesen jÂ a v¢lem¢nyem. Csak
¢ppen senki nem csinÀlt olyat. Senki. Becsaptak minket. Minden vÀgyam, hogy szocialista realizmust tudjak csinÀlni. Senki sem k¢pes rÀ.Ê22
1949 ¢s 1952 k´z´tt a magyar kultÃrÀban m¢gis hÀrman prÂbÀlkoztak meg ezzel,
¢s mind a hÀrman lÀtvÀnyosan kudarcot vallottak: LukÀcs marxistak¢nt a teÂriÀban,
D¢ry szociÀlisan elk´telezett ÁrÂk¢nt a reg¢nyben, R¢vai pedig leninistak¢nt a kultÃrpolitikÀban. A k¡l´n´s az, hogy folytathatÂsÀg tekintet¢ben egyed¡l R¢vait igazolta
az idû; de a politikus szocialistarealizmus-vÀgyÀt a gyakorlati ¢let praktikus ¢rdekei
alakÁtjÀk, s Ágy û nem volt ¢s nem is lehetett az autentikus idealizmus prÂf¢tÀja.
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Szentp¢tervÀron Ãjra
В Санкт-Петербурге снова

LeszÀllt a k´d nem tudtam merre jÀrok
Az utcatÀblÀig se lÀttam el
Valahol elmaradtak a barÀtok
Vacogtam ¢s nem volt szÀmomra hely
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A vÀrosban ahol sz¡lettem egykor
Valamelyik ´t¢ves hajnalÀn
Hittem sokÀig jû egy kedvesebb kor
SzÀz grammokon kihÃzhatom talÀn
Addig de hamarabb fogyott el Àm a
PolcrÂl a vodka mint a fett betük
A hÁrlapokbÂl s nem jut n¢kem mÀra
Se t´bb t¡t¡ de kaphatok tetüt
Szentp¢tervÀron Ãjra hÀt meg¢rtem
Mondtam magamban hogy Lenin ledûl
Sz¢l fÃtta el ¢s visszahozta P¢ter
LÀzÀlmait a Finn-´b´l felûl
LeszÀllt a k´d nem lÀttam merre jÀrok
Dohogtam csak hogy nyugtassam magam
S szorongtam is megÀstÀk mÀr az Àrkot
Hol kuksolok majd g¢ppisztolyosan
Vacogtatott a t¢li ¢j az utcÀn
Puskin vagy rendûr sziluettje nem
Suhant Àt t¢velyegtem mint a pusztÀn
MÂzes hada bÀr egyszem¢lyesen
S ahogy megÀlltam ´kl´met emelve
Mely mint a c¢kla Àzott veresen
Borcs-sür¡ k´dben tejf´llel keverve
Magam magamnak voltam levesem
De csillagok zsÁrkarikÀk nem Ãsztak
Fejem f´l´tt ily savanyÃ-sovÀny
A l¢ amelybe csontnak s n¢mi hÃsnak
Pottyantam r¢g egy t¢li ¢jszakÀn
Kond¢r-korom korom kora belûled
Hogy mÀszhatn¢k ki sÁkos vagy nagyon
Mindegyre visszacsÃszom jÂl kifûzted
Uram te is de jÂl van rÀd hagyom
A sürüj¢ben itt alul nem is rossz
Elszopogatni szaftos k¢zfejem
Csak arra k¢rlek tÃl sokÀ ne kÁnozz
Egyszerre szÃrj villÀdra Istenem
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így szÂnokoltam alig Àllva lÀbon
De Isten messze volt vagy nem figyelt
S mint baltÀjÀt Raszkolnyikov kabÀtom
Alatt cipeltem sÃlyos szÁvemet
Hideg volt k´d volt s az jutott eszembe
K´p´nyegem megint let¢phetik
°s r¢mlett hallom k´zeledni szembe
A Bronzlovas d¡b´rgû l¢pteit
De nem j´tt senki csak a holtak Àrnya
S a k´d gomolygott ballagtam tovÀbb
LÀmpÀk derengtek rÀm fagy-celofÀnba
Csomagolt sÀpatag hortenziÀk
S Ãgy tetszett ekkor Àrny¢k lettem ¢n is
HalvÀny akÀr a t¢li alkonyok
Mikor P¢ter-PÀl tornya tüj¢n v¢gig
Isten hasÀbÂl arany v¢r csorog
Megdermedt lÀbam haza nem talÀlhat
L¢pegetek de mÀshovÀ oda
Hol Mandelstam lohol telefonÀlgat
S Ár konyhaasztalÀn Ahmatova
A z´ld szalonban tea gûze terjeng
Szivarf¡stfelhûn puttÂ k´ny´k´l
ElûszobÀbÂl sÀrcipût levetve
Blok l¢p be ¢s a kerevetre dûl
Hodaszevics heringgel a kez¢ben
CsÃszkÀl a jÀrdÀn PuskinrÂl motyog
S megindulnak Kronstadt fel¢ a j¢gen
V¢gsû rohamra a bolsevikok
Ez volt az Àlom amit rÀm bocsÀtott
A fagy amÁg a jÀrdaperemen
Cs¡cs¡ltem Àm megleltek a barÀtok
°s hazavittek m¢g elevenen

733

FIGYELý

K°T BíRçLAT EGY
K¹NYVRýL
Baka IstvÀn: Farkasok ÂrÀja
Tolna Megyei K´nyvtÀr ä SzekszÀrd vÀros ´nkormÀnyzata. SzekszÀrd, 1992. 78 oldal, 125 Ft
I
SZçRNYALñ K°TS°GBEES°S
ImpressziÂk Baka IstvÀn versesk´tet¢rûl
Ez az elûzû Baka-k´tetekn¢l szigorÃbban vÀlogatott, s Ágy, az Ãj versekkel egy¡tt, teltebb,
feszesebb, a k´ltû lehetûs¢geinek jobbik fel¢n
tÃlsÃlyos versesk´nyv zavarba hozhatja, aki
arra kÁvÀncsi, hogy pontosan miben k¡l´nb´zik ez a k´tet a t´bbitûl, vagy hogy milyen
lelki-kifejez¢smÂdbeli Àllapotban van ¢ppen
a k´ltû. Mert bÀr t´bbf¢l¢t tud, hangot, stÁlust is vÀlt, ha egy idûre kiÁrja a r¢git (vagy
csak eljÀtszik vele egy darabig, hogy mÀst is
tud), mindig ugyanazt csinÀlja: az ¢rz¢ki vilÀg borzalmait ¢s gy´ny´reit, olykor borzadÀlyos gy´ny´reit adja elû a gravitÀciÂnak f¡g¢t
mutatÂ balettfigurÀkkal. Lehet-e ¢desebb a
borzadÀly, mint amilyen a GYçSZMENET cÁmü
dalban, amint egy n¢p tÀncol-porlik a neml¢tbe a t¡nd¢rk´nnyüs¢gü zen¢re? Van-e hideglelûsebb erotika, mint mikor a SÀtÀn hegedüj¢nek hangjÀra àa h´lgyek izzadt szirmai
mint pÀrzÀs k´zben megfagyott csigÀk tapadnak
´sszeÊ?
¹t egymÀstÂl ¢rdekesen el¡tû ¢s egymÀst
olvasmÀnyosan kieg¢szÁtû ciklus van ebben a
vÀlogatott k´tetben, a leg´regebb vers 1972es sz¡let¢sü, a legfiatalabb 1991-es, de talÀn
n¢hÀny nagyon is idûh´z-k´rnyezethez k´t´tt, izgatottan undorodÂ verset kiv¢ve (elsûsorban a Liszt-ciklus egypÀr darabjÀra gondolok) Árhatta volna most is az eg¢szet. Nincs
szer¢nyebb k´ltû BakÀnÀl, szem¢rmess¢g¢ben minduntalan elbÃjik valaki m´g¢, persze

csak a jÀt¢k, a n¢ha v¢rfagylalÂ jÀt¢k kedv¢¢rt is ä k´nnyü neki, tudjuk a fordÁtÀsaibÂl
is, hogy milyen k´nnyed¢n tÀncol a mÀs cipûj¢ben, de a maga lÀbÀval ä hol Liszt Ferenc
m´g¢ (k´zel Àll hozzÀ a zene, nyilvÀn ez az
egyik magyarÀzata vÀlasztÀsÀnak), hol egy ¢rz¢kenyen kitalÀlt orosz k´ltû m´g¢, akinek a
maga oroszra stilizÀlt nev¢t adja, hol az okosbolond-igazmondÂ Yorick hagyomÀnyosan
kedvelt alakja m´g¢. (M¢g szerencse, hogy
oly r¢gen kitalÀltÀk azt, amit szerepversnek
mondunk, s az m¢g nagyobb, hogy Baka a
zsÀner csÀbÁtÀsÀban is ritkÀn esik a hÁgsÀg bün¢be.) Sût. Nemcsak mÀs m´g¢ bÃjik, hanem
maga m´g¢ is. A maga k´z¢leti-politikai k´z¢rzet¢nek vagy ¢ppen nagyon ÀltalÀnos emberÀllapotÀnak eltÀvolÁtÂ r¢tegei m´g¢. (àPorunkra ¢gi sÁrg´d´r csontkorhad¢ka hÂ peregÊ ä ez
nemcsak egy n¢p halÀla, sokkal szem¢lyesebb
annÀl, ¢s nem is csak az ¢g¢ ¢s a vilÀgegyetem¢, hanem egy ember ´r´k halÀla.) Baka IstvÀn mint Baka IstvÀn ritkÀn szÂl ebben a k´tetben, nyÁlt szerelmes verset MagyarorszÀghoz Ár (legalÀbbis a BALCSILLAGZAT felsû r¢teg¢t Ágy ¢rtem), m¢g ha a r¢tegek egyszerre
¢s elvÀlaszthatatlanul ¢rv¢nyesek is. Hanem
ha egyszer arra vetemedik, hogy eredeti sz¢gyentelens¢g¢ben gyakorolja a mesters¢get,
akkor nagyon tudatosan cselekszik ä amÃgy
is nagyon tudatosan komponÀlÂ, kifinomult
hatÀsvadÀsz ä, tudja, hogy eddigi pÀlyÀjÀnak
egyik legjobb darabjÀt Árta meg, beteszi a k´tet legk´zep¢be, ¢s megteszi cÁmadÂ versnek.
A FARKASOK ñRçJç-ra gondolok.
°s persze nincs ´nzûbb, erûszakosabb l¢ny
se nÀla. Ez a rejtûzk´dûnek igen, tartÂzkodÂnak nem mondhatÂ k´ltû, ha ÀtlÀtszÂ ÀlcÀban
is, naivul, gyermeteg indulattal kijajgatja fÀjdalmait ä ¢s micsoda tanult k¢sz¡lettel, nemcsak sz¡letett forma¢rz¢kkel, hanem hibÀtlanul megtanult tudnivalÂkkal is, dallamaivalmetaforÀival kiel¢gÁtve az ember sz¡letett
versig¢ny¢t, s k´zben ¢beren szerkesztve ¢s
adagolva s egy pillanatig sem gondolva ä s
gyanÃt sem ¢bresztve ä, hogy a moderns¢g a
formÀn mÃlna. Hogy k´nnyed formaalkotÂ,
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tudjuk sok szÁvesen csinÀlt ä ¡gyesen felhasznÀlt ä versfordÁtÀsÀbÂl is. De eredeti verseiben valami mÀssÀ alakul ez a k¢pess¢ge az
egy¢b elemek ´tv´zet¢ben: a sÃly, a mÀzsÀs,
trampli l¢ptek, a l¢t otromba atrocitÀsai, a
szenved¢s, minden szenvedve, fen¢kig meg¢lt pillanat ä mennyire szÁnes lehet a vilÀg,
mennyire tele van egymÀstÂl rikÁtÂan el¡tû,
sokszor gy´trelmess¢g¡kben is ¢lvezetesen
¢rz¢kelhetû, mert az ¢rz¢kel¢s ´r´m¢t adÂ
dolgokkal! ä az agresszÁv ¢leterû, az erûszakos, olvasÂzaklatÂ, vad erejü ¢s kiszÀmÁtott
hatÀsÃ k¢pek szÀrnyalÂ dallamokban. A ritmikus rep¡l¢s csak az agyvelû-diÂbelet falÂ
varjÃval, a b¡d´s harcsabendûvel, a felhabzÂ
hattyÃd´ggel, a vilÀg szurdik-ÁnyfalÀbÂl szivÀrgÂ v¢rrel, a v¢rrel, a v¢rrel egy¡tt ¢rv¢nyes. Ha nem tizenkilenc ¢v verseibûl vÀlogatna a FARKASOK ñRçJA, ha egy kitartott pillanathoz k´tûdne, azt mondanÀm, a kiÀbrÀndultsÀg k´nyve. (°s ha ´sszef¢rne a rezignÀltsÀg ÀllapotÀval az ÀllandÂ izgatottsÀg, az ÀllandÂ orgazmus ¢s hÀnyinger.) Hogy kiÀbrÀndult. Mibûl? Egy ideÀlk¢pbûl, mikor a valÂsÀgban soha semmi se olyan? Vagy t´bbûl?
Sz¢lesebb ez a csalÂdottsÀg ä ¢s t´bb is, mert
k¢ts¢gbees¢s ä, mint amekkora helyet foglal
el a vilÀgegyetemben egy pillanatnyi vagy
akÀr t´bb, k¡l´nb´zû idûpillanatnyi politikai
helyzet. (àGennye fakadt ki a r¢gi sebeknek, s
mÀris az Ãj sebe fÀj.Ê Vagy m¢g elûbb: àDe hiÀba
ujul meg a nÂta: ami r¢gi, se ÃjÊ.) BelejÀtszik az
is, hogy a k´ltû k´zben àk´z¢pkorÃÊ lett? GenerÀciÂvÀltÀst ¢rez (àez nem a te vilÀgod mÀr,
YorickÊ)? A roppant mindens¢g ¢s m¢rhetetlen kicsis¢g¡nk ÀllandÂ kÁnos ¢rzete? (àAz Isten t¢li szÀjÀban megy¡nk.Ê) A vilÀg mindig s
most egyre jobban, ¢s term¢szettudomÀnyos
f¢lmüvelts¢g¡nk riadalmÀban m¢g annÀl is
jobban fenyegetû v¢ge? (Mert àûsz van az ürben, a v¢g k´zelegÊ.) Egy hosszÃnak Ág¢rkezû
nyomasztÂ vilÀgrendszer (à¢s nem mÃlik az ¢j
nem mert Helsingûr ´r´kÊ) ¢s tavaszszagÃ, egyszersmind Ãj vesz¢lyekkel terhes sz¢tes¢se?
Az a fenyeget¢s, amely ¢letelem¡nk, anyanyelv¡nk gy´kereire tÀmad, a tÃlvilÀgi temetû, a harangkÁs¢rtet dermedt hangjÀra bolyongÂ kÁs¢rtetgyÀszmenet, amely k´r¡l àIdegen nevekkel Àllnak a fejfÀk, sÁrk´vekÊ, àhÃszf¢lek¢pp ¢rtelmezhetû szavainkÊ vesz¢se, hogy àtrombitanyÀlÁzüÊ a k´lt¢szet, ¢s szeg¢ny Yorick azt
sem tudja mÀr, àkinek az anyanyelv¢nÊ? Hogy

a mindenkori hatalom em¢sztûg´dreiben
mindannyian elem¢sztûd¡nk (mert àmegevûd¡nk minden¡ttÊ), emberek hatalma ¢s Isten
hatalma ´sszemosÂdik, de mÀr a kegyetlen
Isten szeme sincs rajtunk, mert àszÀraz avarra
¡vegcserepekk¢nt Isten halott tekintete peregÊ?
(Nincs ¢lettelenebb, kietlenebb szÂ, mint ez
a vilÀgv¢gi, homokzizeg¢sü àperegÊ, ahogy
Baka itt-ott elhelyezi.) Hogyha odakint minden olyan jÂ, amilyen sohasem lehet, akkor
is ott a szenved¢ly, a betegs¢g, a halÀl? RÃt,
kiszolgÀltatott Àllapot az ember ¢lete. M¢gis:
àBe gyalÀzatos-¢des a l¢t!Ê, mondja a k´ltû orosz
ÀlcÀjÀban, meg nem hûk´lû anapesztusokban, m¢ltÂn àe vid¢kÊ-hez, amelynek àcsÂkjÀt
a csizmatalphoz tapasztja a fagyÊ, ezt mondja r¢szeg-oroszosan egy r¢szeg orosz szÀjÀval (akinek mellesleg Ãgy tetszik Schumann Esz-dÃr
zongora´t´se, àhogy a k´nny a pohÀrba lecsurranÊ, mert hova csurogjon egy orosz k´nynye?). TehÀt ez a r¢ms¢ges l¢t m¢gis ¢des.
K´zhely, ugye? De k´rnyezet¢ben t´m´r, hely¢nvalÂ, dÃs jelent¢sü, nagy holdudvarÀban
benne Jeszenyin, messzirûl a kocsmÀs sÁrva
vigadÀs, de m¢g Hamlet àvizenyûssz¡rke alkoholtÂl pÀrÀs ¢s m¢gis ¢rtelemtûl csillogÂÊ szeme is.
°s itt a vilÀgnagy csel, a m¢gis-¢let´szt´n. Baka alkata szerint a csalÂdÀs ¢s a heves rem¢nyked¢s k´ltûje. LÀtni a s¢r¡l¢keny bûr
s¢r¡l¢seit, ¢rezni az alatta mozgÂ izmok rem¢ny¢t. Az ¢let´szt´n-anyagÃ biolÂgiai ¢let´r´m´t.
°rz¢ki k´lt¢szet ez m¢g a k´lt¢szet eredeti
¢rz¢ki term¢szet¢hez k¢pest is. S a szÂ jelent¢sskÀlÀjÀnak minden fokÀn. ögy is, hogy
konkr¢tsÀgra t´r, tapintani akar mindent
(csakis ott van elem¢ben), mint Yorick a
Hamlet orrcsonkjÀt. Egyszerüen Ãgy is, hogy
erotikus (nemegyszer viszolygatÂan), a legvÀratlanabb pillanatokban, a legvÀratlanabb
elemekkel (àremeg a bÀlterem remeg s vonaglÂ k¢kes ajkait sz¢jjelnyitja a temetûÊ). A k´nnyen ÀtlÀthatÂ racionÀlis ¢rtelmen tÃl (k´r¡l, alatt,
felett) gyürüzû Àramai mintha idegektûl idegekig ÀramlanÀnak, mint a zene, s van Ãgy,
hogy bizonyos hatÀron tÃl ellenÀllnak az
elemz¢snek, csak a bûrrel foghatÂk, mint a
zene, hatÂanyagukat nem ¢rhetni tetten. A
legegyszerübb ¢s legtitokzatosabb p¢lda rÀ a
k´tet legelsû vers¢nek, a LISZT FERENC °JSZAKçI cÁmü ciklus elsû darabjÀnak egy mondata: àK´r´ttem alszik MagyarorszÀgÊ. Ami ezen
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kÁv¡l van ebben a v´r´smartysan keserü
(m¢g keserübb, mert korÀntsem a nagyszerü
halÀlrÂl szÂl, hanem arrÂl a kisszerürûl) sz¢p
hazasiratÂban, az megadja magÀt a kÁvÀncsisÀgnak, tudjuk, mi van benne, ¢s mivel hat.
Elmondhatjuk rÂla, hogy egy viharokon-siker´r´m´k´n tÃljutott nem fiatal müv¢sz
magÀnyÀnak, csalÂdottsÀgÀnak, tehetetlens¢g¢nek, orszÀgos ¢s kozmikus cs´m´r¢nek
foglalata, hogy a krumplirohasztÂ f´ldtûl az
angyalrohasztÂ mennyig ¢r a rezignÀltnak
szÀnt, de szÁnes ¢s mozgalmas k¢ts¢gbees¢s
büze, mÁg mÀr mindegy, hogy krumpli-e, angyal-e, s ahogy a k¢pek ¢lvezetes fogsÀgÀban
ä amelyek csak a heves ¢rz¢kelhetûs¢gig zsÃfoltak ä v¢gigolvassuk, tudjuk, mit mivel csinÀl. A kezdû erûs le¡t¢s, àA gyertyalÀng ä rÂzsÀllÂ asszony´lÊ a szemnek cs´ndes kÀprÀzat,
a bûrnek s¡tûs forrÂsÀg, a l¢leknek a magÀny oldÂdÀsÀnak egyetlen ä eltünû ä rem¢nye. Hamarosan, a szÂ szoros ¢rtelm¢ben
mÀs szf¢rÀban, mert az ¢gen, megism¢tli,
megnagyÁtja a szint¢n eltünû rem¢ny k¢p¢t:
àN¢mÀn f¢nylik Isten dÁszkardja: a TejÃt.Ê
(Mennyi mindene, holmija van m¢g Baka
IstvÀn nem is ember, hanem gyermek teremtette egyik ä nekem kev¢sb¢ kedves ä isten¢nek: zsebÂrÀja, bakancsa, giliszta-cipûfüzûje!)
Vesz¢lyes mondat, m¢g ha n¢hÀny sorral k¢sûbb megrozsdÀsodik is az a dÁszkard, de BakÀnak t´bbnyire siker¡lnek ezek a halÀlugrÀsok, nem esik bele a naiv banalitÀs szakad¢kÀba, mert biztos Ázl¢ssel teremti meg a k´rnyezet¡ket. (Nem Ãgy, mint mikor egy pillanatra kihagy az ¢bers¢ge, nem feszÁti meg
ennyire az izmait, s a versk´zepi szomorÃ ´ngÃny szellemeskedve csÃszik a vers szÁnvonala alÀ.) A TejÃt-k¢p tehÀt mintha mindig is
meglett volna, s ¢rteni v¢lhetj¡k azt is, hogy
a '80-ban Árt versben mi¢rt halbüz´s a àfejtetûre ÀllÁtott Mindens¢gÊ, hova fut a jelzû sok szÀla, azt is, hogy BakÀban valami eredendû ä
¢s nemegyszer ambivalens, mint a àhal-Oph¢liÀÊ-ban ä irtÂzat lappang a hal irÀnt, ¢s hogy
mivel rÀntja ´ssze vesz¢ly¢rzet¡nket a hirtelen rÀnk csapÂ, k¢t¢rtelmü àa kokÀrda a lûlap
k´zepeÊ. De a àK´r´ttem alszik MagyarorszÀgÊ ûrzi a titkÀt. Versbeli àhorizontjaÊ gusztustalan,
ostoba, szervilis, ´nhitt, csak halott csalk¢peiben ¢lû (AdybÂl, VajdÀbÂl ismert d´rgedelmes rosszkedv). °s m¢gis: maga a mondat
visszhangos, r¢teges, bolyhos, nagy, sût belÀt-

hatatlan terü. °s megrendÁtû. SzÀnalomra ¢s
szeretetre indÁt. A àMagyarorszÀgÊ-nak itt irracionÀlis helyzeti energiÀja van. Mi¢rt? Nem
tudom. Nem lÀtni az energiaforrÀst. A büv¢sz
kez¢t, hogy hogy csinÀlja a tr¡kk´t.
Van m¢g n¢hÀny ilyen felszikrÀzÂ ¢s valami ¢rthetetlen mÂdon a vers magvÀvÀ sürüs´dû, de a k´rnyezet¢bûl kirep¡lni lÀtszÂ,
csak ¢rz¢kelhetû mondat. A mi lett volna ha
mÀsk¢pp lett volna nevü, szint¢n ismert jÀt¢kban, Y ORICK MONOLñGJAI -ban p¢ldÀul.
Baka Oph¢liÀja meleg szûrü ostoba kis Àllatt¡nd¢r, nû mivolta foglya ¢s a v¢gzet Àrtatlan
eszk´ze, Ljubimov durvÀn erotikus ¢s egyszersmind Àtszellem¡lt Hamlet-alakjainak
rokona, Baka Isten meszes koponyÀja lÀgy
r¢szeit eszegetû baromfi-angyalainak, a f¢rfierût elem¢sztû tollas tyÃk-huriknak rokona.
A megvetû-vÀgyakozÂ Yorick egy Shakespeare-hez m¢ltÂ ravaszul egyszerü erûmutatvÀnnyal indÁtja a monolÂgot: às gyakorta megnyalt ajkaid Ãgy csillogtak akÀrcsak a kÁvÀnÀs nedv¢ben ÀzÂ f¡ggûlegesekÊ, s eltünûdve Oph¢lia ¢s
Hamlet t´rt¢net¢n, szÀnakozva ¢s len¢zûen,
higgadtan ¢s lÀtszÂlag k´z´ny´sen, mint a jÂ
bohÂc, aki maga nem nevet, ha nevettet, egy
szÁvig s tovÀbb hasÁtÂ k¢ppel k´zli a modern
pszicholÂgus kÂrism¢j¢t: àcsak a depressziÂjÀt
akartad orvosolni hiv¢n hogy minden f¢rfiûr¡let jege elolvad v¢g¡l a megfelelû leÀnyh¡velybenÊ (ki
nem ¢rzi a forrÂt is, a hideget is?), ¢s aztÀn:
ha û lehetett volna Hamlet hely¢ben, àMICSODA KARDJA LENN°K MOST AZ öRNAKÊ. Mi¢rt? Hogyan? Ez a vÀratlan, heroikus Wagner-dallam-sikoly nem k´vetkezik
semmibûl, de fûk¢pp k´rvonaltalan, elmosÂdÂ ¢rtelmü. De Àltala egyszerre kisimul Yorick pÃpja, alakja ¢les, karcsÃ Àrnyk¢nt nyilamlik fel az ¢terbe. A rafinÀlt k´ltû nagybetükkel kiemeli, û is tudja, hogy a kifogÀstalan
k´rnyezet csak talapzat hozzÀ. AztÀn m¢g
¡gyesen levezeti a csÃcsfesz¡lts¢get, utÀna Árja a vers utolsÂ harmadÀt, nehogy ÂsdimÂd
a v¢g¢re ker¡lj´n csattanÂnak.
A finomkodÂ Ãj elûkelûk megbotrÀnkoztatÀsÀra alpÀri malacsÀgokat (nem aff¢le
eg¢szs¢ges disznÂsÀgokat, hiszen egyÃttal az
û l¢gk´r¡ket is meg akarja jelenÁteni) dalol
ez a vÀsott BakaäHamletäYorick, àbÀr egykor
a dÀn irodalmi nyelvet az ¢n anekdotÀim teremtett¢k megÊ. A àspionnÀ z¡llesztett... müv¢szÊ az ´ncenzÃrÀt, a k¢nyes tehets¢gteleneket, a bÀna-
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tot kesergi. De melyik gimnazista nem jÀtszott a latin ars ¢s a n¢met Arsch egybecseng¢s¢vel? Vagy a Janus-anus lehetûs¢geivel?
Ahogy p¢ldÀul a MEFISZTñ-KERINGý, ez a villanyÀramos, csiganyÀlas, vesz¢ly-ÂzonszagÃ
alvilÀgi pÀrzÀs mohÂ vÀgyat ¢s g´rcs´s undort sugÀroz, a Y ORICK ARSCH POETICçJA
csak k´nnyü ¢melyg¢st akar kelteni. Ez a lopakodÂ, parf¡m´s rosszillat b¡d´sebb persze, mint akÀr a àbomlÂ, ¢des, r¢g kih¡lt tetemÊ.
Yorick n¢gy idegen nyelven is megszÂlal, legkedvesebben a kellemes kom¢diÀba fordulÂ
´t´dik szakasz àmongyûÊ-j¢vel (egyk¢nt fitogtatva ä itt is ä a maga müvelts¢g¢t ¢s gÃnyolva az Ãj müveletleneket), s a n¢gy k´zt a legexkluzÁvabb az orosz, mert a legkev¢sb¢ k´zkeletü, ¢s jÂl el is van dugva, mintha Baka
ezt csakugyan csak a maga ´r´m¢re jÀtszanÀ.
De t¢nybeli dolgokban nem szabad titkolÂzni
az olvasÂ elûtt. à¢s lesz a lirÀm gy´nge szirmu
lonc s illatozÂ akÀr a kert izsÂpaÊ: olvashatom
Ãgy is, hogy àkerti zsÂpaÊ ä mÀrpedig a zsÂpa
az oroszul, ami az Arsch n¢met¡l, az anus latinul. (Mellesleg, micsoda diadala a nyelvnek,
minden nyelvnek, hogy egyazon hangok k´r¢ eg¢szen mÀs f¢nyudvart vet a mÀs nyelvi
k´rnyezet, a tiszta, nem kecses bÀjÃ izsÂp a
Nyulak sziget¢n nûhetett volna a klastromkertben, a stÁlusÀrnyalatÀt tekintve lompos ¢s
k´z´ns¢ges zsÂpa pedig a vagÀnyok lÀger¢ben ¢ktelenkedik.)
MÁg a FARKASOK ñRçJA, a cÁmadÂ vers v¢gre egyenes ´nvallomÀsÀt olvasom, mindnyÀjunk ÀlmatlansÀgÀnak kÁnos, lid¢rces szorongÀsaiba mer¡lve, s hÀlÀsan talÀlok rÀ a rettegve ny¡szÁtû k´ltû (àEgy keskeny, üri r¢sbe e
vilÀgbÂl kisurrann¢kÊ) levegûbe lendÁtû, feloldÂ
erej¢re, a gyilkos tartalommal is vigasztalÂra:
àde Pallasz sz¡rke baglya lelkem iramlÂ eger¢t bekapjaÊ, hÀlÀtlanul azt gondolom: àUram, irgalmazz farkasodnak!Ê, Ãgy is, hogy ha mÀr csÃcsaiban sikerrel ostromolja a nagy k´lt¢szetet, legalÀbb nagy n¢ha ne menjen neki ilyen
foly¢konyan a versbesz¢d.
PÂr Judit

II
BOVARYN° KEZE
Az irodalom egyik legfontosabb k¢rd¢se
egyetlen ä jelent¢s n¢lk¡li ä szÂ megfejt¢se.
Ez a szÂ az ¢n. A vers Ágy k¢rdez: Hogy lehetn¢k ¢n? A prÂza pedig Ágy: Hogy lehetn¢k
nem-¢n? Szobor ¢s ´ntûforma. A szerepvers
¢s a lÁrai prÂza a legizgalmasabb anyaghiba
ezen a k¢t fel¡leten. A szerepvers ÁrÂja t´bbf¢lek¢ppen igyekszik feltenni ugyanazt a k¢rd¢st. A lÁrai prÂzÀ¢ meg mintha t¡relm¢t
veszten¢, mintha mÀr sovÀny vigasznak tünne neki, hogy àBovaryn¢ ¢n vagyokÊ. ä °s ¢n?
ä vÀgna hirtelen a sajÀt szavÀba (¢s Bovaryn¢¢ba). Elûbb-utÂbb mindenkit elfog ez a kÁvÀncsisÀg.
A k´zleked¢s a müfajok k´z´tt korÀntsem
müfaji k¢rd¢s. Ezt lÀtszik igazolni Baka IstvÀn utÂbbi hÀrom k´tete is. HÀrom k´tet,
ami a maga mÂdjÀn sajÀtos trilÂgiÀt alkot. A
vÀlogatott k´tetek trilÂgiÀjÀt. A sort az °GTçJAK C°LKERESZTJ°N (Sz¢pirodalmi, 1990)
nyitja, a szÂ hagyomÀnyos ¢rtelm¢ben vett
vÀlogatott ¢s Ãj versek k´tete. ReprezentatÁv
´sszegz¢se a megtett pÀlyÀnak, egyÃttal egy
k´tetnyi Ãj vers k´zz¢t¢tele. A k´vetkezû k´tet, a B EAVATçSOK (Pannon, 1991), vÀlogatott
prÂzÀkat tartalmaz, de versekkel egybekapcsolva. Minden elbesz¢l¢st megelûz egy (A
KISFIö °S A VçMPíROK eset¢ben k¢t) vers. A
versek nem egyszerüen a hangulati felvezet¢st szolgÀljÀk, ¢s nem is aff¢le intellektuÀlis
partedlik a t´rt¢net elûtt. A sÃlypont ÀltalÀban a vers ¢s a novella k´z¢ esik, a k¢t müfaj,
a k¢t k¢rd¢s egyenjogÃsÀgÀnak jegy¢ben.
Mitûl vÀlogatott k´tet azonban a FARKASOK ñRçJA? AttÂl, hogy a fentebb emlegetett
k¢t k¢rd¢s ment¢n k¡l´nleges metszet¢t adja
az ¢letmünek. Baka beemel a korÀbbi versek
k´z¡l is n¢hÀnyat a k´tetbe, de nem kizÀrÂlag esz¢tikai, hanem ciklus¢pÁt¢si szempontokat is figyelembe v¢ve. Az ´t ciklus k´z¡l
ugyanis hÀrom szerepvers-ciklus (LISZT FERENC °JSZAKçI, Y ORICK MONOLñGJAI, SZTYEPAN PEHOTNIJ VERSESFºZETE), kettû pedig az
utÂbbi hÀrom ¢v sorÀn keletkezett Ãj verseket
tartalmazza (FARKASOK ñRçJA, AZ APOKALIPSZIS SZAKçCSK¹NYV°BýL). Ezekben a ciklusokban nincs is megism¢telt vers. A vÀlogatott ¢s az Ãj (vagyis a szerep- ¢s a àsajÀtÊ) ver-
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sek k´z´tt egyfajta erûegyensÃly alakul ki a
k´tetben. A k´tetet nyitjÀk ¢s zÀrjÀk a szerepciklusok, k´z¢pre viszont a cÁmadÂ ciklus ker¡lt. E k´r¡l a szimmetriatengely k´r¡l Ãgy
fordulnak el a borÁtÂhoz k´zelebb esû ciklusok, mint az Âra tengelye k´r¡l a mutatÂk.
àA vekkerÂra jÀr, / k´zeleg-tÀvolodikÊ (FARKASOK
ñRçJA). ValÂban, ennek a k´tetnek mintha
nemcsak a mÃlt, hanem a j´vû fel¢ is meglenn¢nek a kapcsolatai. így van ez persze
minden igazi versesk´tetn¢l, m¢rt kell ezt
most k¡l´n is szÂvÀ tenni? Az¢rt, mert ebbûl
is adÂdik a k´tet vÀlogatott jellege. Baka ebben a k´tetben mintha Âvatos kÁs¢rletet tenne a hangvÀltÀsra. (A Y ORICK MONOLñGJAI ban ez a kÁs¢rlet talÀn nem is nevezhetû
annyira Âvatosnak.) Ez persze folyamatos
k´ltûi ´n¢pÁt¢s eredm¢nye, nincs tehÀt elûzm¢nyek n¢lk¡l (gondoljunk az Àtemelt versekre), m¢gis most vÀlt meghatÀrozÂvÀ, most
adott Ãj szÁnt a k´ltûi vilÀgnak. A k´tet mintha elûlegezn¢ a k´vetkezû ¢vtizedet. Hiszen
m¢rt ne sz¡lethetn¢nek m¢g a Y ORICK MONOLñGJAI -hoz hasonlÂ kulturÀlis jÀt¢kok, hiszen m¢rt ne nûhetne (¢s milyen jÂ lenne, ha
nûne) a SZTYEPAN PEHOTNIJ V ERSESFºZETE
´nÀllÂ k´nyvv¢? Ha a D¹BLING-k´tettel csÃcsÀra ¢rt pÀlyaszakasz legfontosabb mester¢nek V´r´smartyt ¢s Adyt nevezhetn¢nk, akkor ennek a mostani¢nak Mandelstamot,
Hodaszevicset, Brodszkijt. A zen¢ben, ami
annyira fontos BakÀnak, ezt az elmozdulÀst
Liszttûl Mahler fel¢ teszi meg. (Hogy
mennyire nem lehet azonban elûre kiszÀmÁtani egy ´nt´rv¢nyü k´ltûi pÀlya alakulÀsÀt,
azt mi sem bizonyÁtja jobban, mint hogy ennek a k´tetnek az elej¢re m¢gsem egy Mahler-ciklus ker¡lt, aminek terv¢rûl mÀr egy
1979-ben k¢sz¡lt besz¢lget¢sben is emlÁt¢st
tesz a k´ltû, ¢s amibûl csak a remek ä ¢s a
hangvÀltÀs kezdet¢t jelzû ä TRAUERMARSCH
k¢sz¡lt el, hanem a LISZT FERENC °JSZAKçI .
Igaz, Liszt nem egyszerüen zeneszerzû Baka
szÀmÀra, hanem sajÀt irodalmi teremtm¢nye
ä lÀsd SZEKSZçRDI MISE ä ¢s szimbÂlum is, a
magyarsÀg ¢s eurÂpaisÀg dilemmÀjÀnak
szimbÂluma.) A vÀltozÀs tehÀt ä ami egy¢bk¢nt az °GTçJAK C°LKERESZTJ°N Ãj verseit is
jellemzi, csak ott a k´tet jelleg¢bûl k´vetkezûen nem tudtak tÃlsÃlyba ker¡lni ä a romantikustÂl a groteszk, a nemzetitûl az eurÂpai fel¢ tart. Baka azonban fokozatosan ¢pÁtkezû k´ltû, tudja, ha az Ãtnak csak egyetlen

m¢ter¢t nem tessz¡k meg, akkor v¢gleg elakadunk, ¢s ha csak egyetlen mÀsodpercig elfeledkez¡nk ¢lni, az a halÀl; nem mond le
elûzû k´ltûi korszakÀban el¢rt k´ltûi ¢s megszerzett emberi tapasztalatairÂl. Ha Liszt Ferenccel EurÂpÀban utazgat, akkor nem mÀshol, mint Pesten, a Hal t¢ri hÀzban ¢jszakÀzik, ha pedig Hamletet tÃl¢lû Yorickk¢nt, aff¢le utolsÂ dÀnk¢nt monologizÀl, akkor a figyelme kiterjed a gazdasszonya ´v¢¢n¢l is
àcsÀngÂbbÊ tÀjszÂlÀsÀra is (Y ORICK MONOLñGJA H AMLET KOPONYçJA FELETT). FordulÂpont
lehet ez a k´nyv Baka k´ltûi pÀlyÀjÀn. Ebben
a k´tetben mintha mÀr elj´vendû versei
k´z¡l vÀlogatna, egy, a minûs¢gn¢l is fontosabb szempont szerint, m¢gpedig, hogy mi
k¢sz¡lt mÀr el. A van ¢s a nincs szempontja
szerint. A àSemmi lakomÀjÀnÊ (AZ APOKALIPSZIS SZAKçCSK¹NYV°BýL) Isten teli szÀjÀbÂl
igyekszik kikapni egy-egy àÁnyencfalatotÊ.
Verset, figurÀt, t¡k´rk¢pet. Baka ebben a k´tetben a sajÀt verseit vÀlogatja, de nem a sajÀt
verseiv¢.
A LISZT FERENC °JSZAKçI -ban f¢lÃton jÀr
a szerepvers ¢s a tiszteletadÀs k´z´tt. Itt inkÀbb a korÀbbi eredm¢nyek ´sszegz¢s¢rûl
van szÂ. A Y ORICK-ciklus viszont kÁs¢rlet, a
Baka-vers legmer¢szebb Àthangszerel¢se.
Szokatlanul harsÀny hang a k´ltû finom eszk´z´kkel dolgozÂ vilÀgÀban. Nincs mi¢rt csodÀlkozni, Àlarcos jÀt¢kot lÀtunk, ¢s annak bizony fel kell emelnie a hangjÀt, aki maszk
m´g¡l besz¢l.
A k´tet igazi ÃjdonsÀga azonban Sztyepan
Pehotnij alakja. MaszkrÂl itt szÂ sincs. Baka
lefordÁtotta a sajÀt nev¢t oroszra, ¢s az Ágy teremtett figurÀnak (kezdetben vala a n¢v) k´lcs´nadta a verseit. Ezeket nem fordÁtotta le
oroszra (csak a cÁm¡ket), hanem Ãgy tett,
mintha û a müfordÁtÂ lenne. (Ami persze
csak r¢szben nem igaz, ezek a versek nem müfordÁtÀsok, de a k´ltû mÀsk¡l´nben müfordÁtÂ is, nemcsak müfordÁtÂ-imitÀtor.) Ezek a
versek nem müfordÁtÀsok, orosz versek magyar nyelven Árva, a t´rt¢nelmietlen àmi lett
volna, ha...Ê jÀt¢k kell¢kei, mi lett volna, ha
Baka IstvÀn orosznak sz¡letik. °s Ãgy d´nt´tt, orosznak is sz¡letik.
A FARKASOK ñRçJA k´tet ä ¢s ezen bel¡l a
PEHOTNIJ-ciklus ä k¢tszeresen is betetûz¢se
az elûzû k¢t k´tetben megindult vÀltozÀsoknak. A hangvÀltÀsrÂl mÀr besz¢ltem. Epika ¢s
lÁra a B EAVATçSOK -ban elkezdett egymÀshoz
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k´zelÁt¢se (mintha a SzajuzäApollo-talÀlkozÀst n¢zn¢nk televÁziÂn) tovÀbb folyik. Sût
megt´rt¢nik az egyes¡l¢s. A lÁra a fikciÂ r¢sze
lesz, a fikciÂ a lÁrÀ¢. A t¡k´rk¢p k¢rdez: Hogyan lehetn¢k ¢n? Aki a t¡k´r elûtt Àll, azt
mondja: Hogyan lehetn¢k nem-¢n? Mind a
kettû azt jelenti: Hogyan lehetn¢k te? Szerencs¢s eset, ha egy szem¢lyis¢g k¢t egymÀsnak rokonszenves ¢nre szakad. Minek fordÁtanÀ le k¡l´nben Baka IstvÀn Pehotnij verseit
(itt a ciklus Ãjonnan keletkezett verseire gondolok), vagy minek is fogadnÀ el Baka verseit
Sztyepan Pehotnij (azokra a versekre gondolok, amelyek az elûzû k´tetekbûl ker¡ltek Àt:
RASZKOLNYIKOV °JSZAKçI, RACHMANINOV
ZONGORçJA, PRELþD)?
Ugyanez a rokonszenv mÀr egyÀltalÀn
nem mondhatÂ el a k´ltû Yorickhoz valÂ viszonyÀrÂl. Az Àlarcos jÀt¢k sosem jelent teljes
azonosulÀst, azonossÀgrÂl pedig egyÀltalÀn
nem besz¢lhet¡nk. Amit a monolÂgok Yorickja mond a monolÂgok Hamletj¢rûl, azt a
sajÀt teremtm¢ny¢rûl tulajdonk¢ppen Baka
is elmondhatnÀ:
àtÃl sokat fecsegt¢l
mindegy ¢n szerettelek bÀr oly rosszul epigonizÀltÀl
a tûlem hallott vicceket s¡t´tted el a tûlem lÀtott
grimaszokat utÀnoztad de milyen ¡gyetlen¡lÊ
Baka müve nem Hamlet-¢rtelmez¢s, hanem felhasznÀlÀsa egy n¢pszerü t¢mÀnak. A
modern ember ama furcsa vÀgyÀnak kiel¢gÁt¢se, hogy a mitikus erûvel bÁrÂ figurÀkat,
t´rt¢neteket kiemelje k´rnyezet¡kbûl, mint
k´ly´kfarkast az alombÂl, ¢s magÀhoz szoktassa. A mÁtoszok domesztikÀlÀsÀnak, ¢rthetûbb¢ ¢s hitelesebb¢ t¢tel¢nek szÀnd¢ka BakÀt is el¢ri. Hamletrûl neki is sajÀt informÀtora van. így aztÀn az informÀtor elfogultsÀgain kereszt¡l jut el hozzÀnk minden (lÀsd az
elûbbi id¢zetet), egy mÀsik Hamletet lÀtunk,
aki helyett àmÀs ivott a m¢rgezett kupÀbÂlÊ (talÀn
az igazi Hamlet ä ha van ilyen), egy mÀsik
Hamletet lÀtunk, akit àvoltak¢ppen a guta ¡t´tt
megÊ, ami nem is csoda, ha elolvassuk a szem¢lyleÁrÀsÀt:
àa hivatalos krÂnikÀkban sovÀny bÃskomor ¢s
filosv¢d vagy
holott ¢n eml¢kszem k´v¢r voltÀl harsÀny ¢s
kiv´r´s´d´tt
arcodrÂl vÁvÀs k´zben csorgott a verejt¢kÊ

A legsÃlyosabb dolog azonban, amit Baka
tesz Hamlettel, hogy halottÀ nyilvÀnÁtja. Mert
aki a v¢gkifejlet sorÀn hal meg, az katartikus
alak, aki viszont a mü kezdet¢tûl halott, arrÂl
mindenki azt mond, amit akar, nem tud v¢dekezni. MegkockÀztatom az ÀllÁtÀst, hogy minden fikciÂ egyidejü, jÀtszÂdj¢k a cselekm¢ny
akÀr az Âkorban, akÀr a XXI. szÀzadban,
mindig is a fikciÂ idej¢ben marad, absztrakt
idûben, ami tetsz¢s szerinti sebess¢ggel telik,
¢s kis ¡gyess¢ggel mozgÀsba hozhatÂ visszafel¢ is, de aki annyit se tud kiharcolni, hogy
legalÀbb a mü elej¢n haljon meg, vagy ha
mÀr meghalt, kÁs¢rtetk¢nt visszat¢rjen (rosszÁzü dolog lenne most Hamletnek a sajÀt apjÀval p¢ldÀlÂzni), az halott ´r´k idûkre, bÀrmikor vegy¡k is kez¡nkbe a k´nyvet, halott
¢s kiszolgÀltatott. A siker itt Yorick¢. A Shakespeare-drÀmÀbÂl egyetlen hÀnyÂdÂ koponya
el¢g szÀmÀra, hogy emberr¢ tÀmadjon, ahogy
°vÀhoz is el¢g volt hajdan egy oldalborda. Yorick a jelen idûbe a halÀl felûl l¢p be.
Az Àtl¢p¢s a fikciÂba nem k´nnyü ¢s nem
kockÀzatmentes. A legt´bbet talÀn errûl is a
PEHOTNIJ-ciklus Àrul el. Baka IstvÀn, a valÂsÀgos ember tesz rÀ itt kÁs¢rletet. Csakhogy a
legvalÂszerübb müvet is egy v¢kony, de teljesen ¡res sÀv vÀlasztja el a valÂsÀgtÂl, a semmi hÀrtyÀja, egy v¢letlen mozdulattal se
¢rinthetj¡k meg Bovaryn¢ kez¢t, tartsuk
akÀrmilyen g´rcs´sen is a k´nyvet, vÀljanak
akÀrmilyen hullÀmossÀ a lapok megizzadt ujjainktÂl. BakÀnak ez a hatÀrs¢rt¢s m¢gis siker¡l, de nagy Àrat kell fizetnie ¢rte. Egy mÀsik ember lesz, egy mÀsik vÀrosban, egy mÀsik ¢lettel. A l¢lekvÀndorlÀs k¡l´n´s formÀja.
Remek verseket Ár, de ezek a versek nem az
´v¢i, csak az û reg¢ny¢ben szerepelnek. Mert
term¢szetesen reg¢ny ez a versf¡zet, Baka
kedvenc epikai formÀja: kisreg¢ny. Ide vezetett a B EAVATçSOK vers-elbesz¢l¢s pÀrosÁtÀsa,
ide vezetett a k´ltûi ¢n egyre tudatosabb ki¢pÁt¢se. A k´ltûi ¢n azonossÀgÀnak elveszt¢s¢hez, az epikai ¢n (a nem-¢n) azonossÀgÀnak megszerz¢s¢hez. Remek verseket Ár, amilyeneket, bÀr ´sszet¢veszthetetlen¡l rÀismerni a stÁlusÀra, a sajÀt nev¢ben nem Árna (T°LI
öT, OROSZORSZçG ASSZONYAIHOZ, A TENGERHEZ, I N MODO D'UNA MARCIA). Az azonosulÀs
(¢s Ágy az ¢nveszt¢s) teljes, nem kacsingat ki
rÀnk, mint a Y ORICK -monolÂgokban a dÀnä
sv¢d nemzetis¢gi probl¢ma emleget¢sekor,
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OroszorszÀg sorsa ¢rdekli, miatta sz¢gyenkezik, û¢rte aggÂdik.
àTe, rÀngÂg´rcs´k v¢gtelenje, tenger,
HazÀmat k´rbe-k´rbe rÀzod ä
Te ûrjÁted meg sÂs gyül´leteddel,
Hogy elem¢ssze a vilÀgot?Ê
(A TENGERHEZ)
Baka IstvÀn azonosulÀsa annyira teljes, hogy
m¢g szerepverset is k´zz¢tesz Pehotnij müvei
k´z´tt (HODASZEV ICS PçRIZSBAN). Amire csak
k¢sz¡lûdik a FARKASOK ñRçJç-ban: àEgy keskeny, üri r¢sbe e vilÀgbÂl / kisurrann¢kÊ, az itt siker¡l neki. A fikciÂ vilÀgÀban. Csakhogy hiÀba egyidejü minden fikciÂ, ÀtjÀrhatatlan t¢rbeli tÀvolsÀg vÀlasztja el ûket egymÀstÂl. Az
ALçSZçLLçS A MOSZKVAI METRñBA nem lehets¢ges, ha az egyÃttal az AlvilÀgba valÂ alÀszÀllÀst is jelenti. Pehotnij ¢ppannyira nem ¢rintheti meg Bovaryn¢ kez¢t, mint a legk´z´ns¢gesebb olvasÂ, sût û m¢g a k´nyvet se olvashatja. Messze ker¡lnek egyÀstÂl. Ugyanis ha
befejezem ezt a cikket, egy mÀsik polcra teszem vissza a Baka-k´tetet, mint ahol a B OVARYN° van.
Az ¢nnek ä ennek a jelent¢s n¢lk¡li szÂnak ä a megfejt¢si kÁs¢rlete sorÀn Baka lÀtszÂlag tovÀbb n´velte a zavart. öjabb k¢rd¢seket tett f´l. De csak lÀtszÂlag n´velte. Egy
tisztess¢ges k¢rd¢st nem lehet megvÀlaszolni.
Egy tisztess¢ges k¢rd¢s elûl k¢rd¢sekbe kell
menek¡lni. Egy tisztess¢ges k¢rd¢st f´l kell
osztani k¢rd¢sekre. A jÂl kitett k¢rdûjel
egyÃttal ism¢tlûjel.
V´r´s IstvÀn

OLVASTAM EGY VERSET
A VESZTETT ILLöZIñK
MþV°SZETE
Rakovszky Zsuzsa: Egy nû a kÂrterembûl
Holmi, 1992. jÃlius
A k´zelmÃltban, m¢g januÀr elej¢n, a Kossuth rÀdiÂ hullÀmhosszÀn az egyik ÀllandÂ
müvelûd¢spolitikai rovat vezetûje ismert kri-

tikussal besz¢lgetett a mai magyar irodalomrÂl. Egyet¢rtettek abban, hogy a folyÂiratokban nem jelennek meg izgalmas besz¢lget¢sekre alkalmat adÂ versek ¢s novellÀk, de
hiÀnyoznak a m¢rf´ldk´vet jelentû, eml¢kezetes k´nyvek is, ¢s sÂvÀrgÀssal hoztÀk szÂba
a hetvenes ¢veknek a megboldogult t¡kr´z¢si elm¢let ¢rt¢krendje szerint ajnÀrozott n¢hÀny reg¢ny¢t.
Irodalomt´rt¢neti k¢pzetts¢gü kritikusok
eml¢kezet¢bûl esett ki àa r¢giek ¢s modernek
vitÀjaÊ: ¢ppen hÀromszÀz ¢ve a Bourbonok
FranciaorszÀgÀban nyilvÀnÁtotta ki azt az emberi gy´nges¢get, mely a jelen ¢rt¢keire vak
¢s s¡ket, ¢s csupÀn az egyszer beeml¢zettet
szajkÂzza vissza. M¢g a pÀrjÀt ritkÁtÂ müvelts¢gü HalÀsz GÀbor ¢s Szerb Antal is beleesett
abba a hibÀba, hogy Àtsiklott a harmadik
nemzed¢k sz¡letû remekei f´l´tt, ¢s a tanÁtvÀnyokat sÃjtÂ elsatnyulÀst jÂsolt We´res,
RadnÂti, Jankovich, Zelk ¢s a t´bbiek k´lt¢szet¢nek akkor, amikor mÀr megjelentek
olyan remekmüvek, mint a Fþ, FA, FºST, az
°NEK A HALçLRñL, a MENEKºLý NAP vagy a
SZILV ESZTER A FñTI öTON.
Pedig HalÀsz ¢s Szerb l¢nyegi fenntartÀsaik mellett talÀltak dics¢rnivalÂt is az akkori
felt´rekvû nemzed¢kben. A mai k¢t besz¢lgetû egyetlen elismer¢st sem ejtett ki a szÀjÀn.
Holott a SINISTRA K¹RZET-et a kritika t´bbhangÃ hozsannÀja fogadta, ¢s MÀndy IvÀn
utolsÂ k´teteiben (korÀbban folyÂiratokban)
olyan, a magyar novellÀt megÃjÁtÂ müvei jelentek meg, mint a S°TA A KALAPON, a K ABINSZöNYOGOK vagy A HçZIL°TRçK , ¢s ha az
utÂbbiakrÂl nem folyt szÂ nap- ¢s oldalakhosszat, ezt csak a müÁt¢szek ¢rtetlens¢g¢nek
tulajdonÁthatjuk. Mivel a k´vetkezûkben a
Holmiban k´z´lt egyik kiemelkedû vers term¢szetrajzÀt prÂbÀlom leÁrni, elûrebocsÀthatom, nem volt k´nnyü a vÀlasztÀs t´bb jelentûs k´ltem¢ny k´z´tt, m¢g Ãgy sem, hogy
csak a mÃlt ¢vfolyam k´ltûi rovatÀt vettem
szem¡gyre. T´bb lehetûs¢g k´z¡l megemlÁtem BertÂk LÀszlÂnak a szonett müformÀjÀt
s k´vetkez¢sk¢pp szellem¢t is f´lfrissÁtû verseit, Simonyi Imre mesterdalÀt, az ELFOGYHATOTT-at vagy a LELKEM öJRA, PçRIZS...-t,
melyben Tandori, tûle vÀratlanul, a szavak
pasziÀnszÀval ezÃttal a belsû vÀndorlÀs pillanatk¢p¢t ´r´kÁti meg.
Rakovszky Zsuzsa k´ltem¢ny¢n¢l az¢rt ¢r-
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demes k¡l´n´sk¢ppen elidûzn¡nk, mert k´ltûis¢ge nemcsak ÀltalÀban gazdag, hanem
egyszerre veti f´l a po¢tika idûszerü ¢s ÀllandÂ k¢rd¢seit. MÀr cÁme is megÀllÁt. Minden
cÁm eleven r¢sze a münek: kiemel, ¢rtelmez,
kieg¢szÁt ä n¢lk¡le a mü gyakran f¢re¢rthetû
volna; Eberhard L¤mmert az ÁrÂi alkotÀs, noha elsûsorban a reg¢ny elûreutalÀsai k´zt elsûrendü elûrejelz¢snek tekinti. Egyszer ¢rdemes volna elgondolkozni azon is, hogy az
ÁrÂk, kivÀltk¢ppen k´ltûk ¢s novellistÀk cÁmadÀsi gyakorlata stÁluseszm¢ny¡knek, vilÀglÀtÀsuknak mennyire meghatÀrozÂ eleme.
Egy-egy ilyen vizsgÀlat igencsak ÀrnyalhatnÀ
a kialakult ÁrÂi portr¢kat. LET°PETT çLARCOK,
AZ ºGYELý INTELMEI, A FAGYLALTçRUS ZSOLTçRAI : KÀlnoky cÁmei arra indÁtanak, hogy
verseiben a k¡l´n´ss¢g irÀnti romantikus
vonzalmÀt, a hatÀrhelyzetek modern l¢lektani izgalmÀt, a tapasztalatban lappangÂ ¢s a
valÂnak f¡g¢t mutatÂ groteszkhez vonzÂdÀsÀt vegy¡k ¢szre. EGY ESKºVý, A BöTOROK,
HUZATBAN: a cÁmek tudatÀban a filmszerü
vÀgÀsokkal, a term¢szet t´rv¢nyeinek ellentmondÂ mozgÀsformÀkon ¢s valÂszÁnütlen
tÀrsas kapcsolatokon Àt kibontakozÂ MÀndynovellÀknak a v¢g¢re ¢rve tudomÀsul kell
venn¡nk, az ÁrÂ h¢tk´znapjairÂl besz¢l, ¢pp
csak tÀrgyi k´rnyezet¢n mintegy Àlomban halad Àt, ¢s hol k¢ptelens¢gnek, hol lid¢rcnyomÀsnak ¢li meg. EGY Ný A KñRTEREMBýL: a
cÁm helyzetversre utal. çm akkor ki szÂl a
versben? Egy zsÀnerk¢p figurÀjÀt besz¢lteti a
k´ltû, vagy maszk alÂl kÁvÀn vallani? Parti
Nagy Lajosnak Rakovszky utoljÀra megjelent
versesk´tet¢rûl Árt, elm¢leti probl¢mÀkra ¢s a
po¢tika mühelyfogÀsaira egyarÀnt ¢rz¢keny
kritikÀja erre az eld´ntendû k¢rd¢sre keresi
a vÀlaszt. Az EGY Ný A KñRTEREMBýL-t olvasva a k¢rd¢shez hozzÀtehetn¢nk m¢g egy mÀsikat: Hogyan szÂl? A feleleten t´prengve k´zelebb ker¡lhet¡nk ahhoz, hogy f´lm¢rj¡k, a
kedvelt müformÀt mennyire egy¢nien hasznÀlta f´l a k´ltûnû.
Ha csak az 1. r¢szben megnyilvÀnulÂ ¢s
ritmusÀban lekottÀzhatÂ ¢rzelmi hÀborgÀst
hagyjuk magunkra hatni, akkor is ¢rezz¡k,
hogy a k¡l´nben r¢szletezû ¢rz¢kletess¢ggel
megmintÀzott hûsnû alakjÀn Àt¡tnek a szem¢lyes indulatok. Azaz bÀrmennyi ¢s bÀrmilyen a sz¡l¢szeti kÂrterem betege ¢letjeleinek

¢s helyzeteinek megfigyel¢se, egyszeri ¢lm¢ny drÀmÀja elevenÁti meg a figurÀt.
A k¢t r¢sz egy drÀma k¢t felvonÀsa, fûszereplûj¢t, munkahipot¢zis¡l, az egyszerüs¢g
kedv¢¢rt, nevezz¡k k´ltûi ¢nnek. Az elsû àfelvonÀsÊ a kÂrtermi nû helyzet¢bûl ¢s n¢zûpontjÀbÂl elevenedik meg, Àm nemcsak a
k´ltûi ¢n jelen¢t, a sz¡l¢s elûtt ÀllÂ, elvÀltozott, àp¡ffedt, k¢keres testÊ-¢t, majd àduzzadÂ bokÀÊ-jÀt jelenÁti meg, hanem az eddigi Àllapotig, fizikailag a sz¡l¢szetre vezetû ¢letÃtjÀt is
filmszerü flashbackekkel, visszapillantÀsokkal
vetÁti el¢nk. A visszapergetett filmkockÀk
¢ppoly ¢lesre ÀllÁtott k¢pek, mint a jelen
mozzanatai, ez a müv¢szi hatÀs azonban nem
az ¢ber tekintetnek, hanem a f´lid¢zû k¢pzeletnek ¢s az ´sszekapcsolÂ fantÀziÀnak, tehÀt
alanyi Àt¢l¢snek k´sz´nhetû. Mindamellett a
àzoknis-copfosÊ kislÀny, majd a bakfisok àlÀzas
suttogÀsÊ-a, a mozi elûtti vihogÀsuk, utÂbb àa
szük, iszapszagÃ kabinÊ-ban Àt¢lt àismeretlen
ÀjulÀsÊ, a vÀltozÀs kora, azutÀn àa megszokott
testÊ mellett àrongyosra n¢zett Playboy-aktÊ meg
a àbefûz¢s, nagymosÀsÊ kinagyÁtott pillanatfelv¢telei az immÀr kiÀbrÀndult fiatalasszony prÂzai tapasztalatak¢nt egy fejlûd¢sreg¢ny sürÁtett jellemfejlûd¢s¢vel vetekednek. Az 1. r¢sz
zÀrÂakkordjÀul a sz¡l¢s metaforÀja (àaz ¢les
szilvamag / kilû az ¢rett szilvaszem / hasadt hÃsÀbÂl
v¢resenÊ) ¢s a testi kÁnlÂdÀst kÁs¢rû jelens¢gek
¢rz¢keltet¢se visszavezet az eredeti helyszÁnre, a sz¡l¢szetre.
àHat ÂraÊ: ettûl a kurta, gong¡t¢sszerü
nyitÀnytÂl, mely az ¢bresztû perce, de egy
sors magÀra eszm¢l¢s¢nek kezdete is, egyre
fokozÂdÂ fesz¡lts¢g pÀtoszÀval iramlik a vers
k´ltûi elûadÀsa. A fesz¡lts¢get mindenekelûtt
az elharapott ¢s jobbÀra ig¢tlen ä Lator LÀszlÂ szavaival àkihagyÀsos, t´rmel¢kesÊ ä mondatok torlasztÀsa, ez a mintegy fulladozva egymÀs sarkÀra hÀgÂ f´lsorolÀsok siralma, tovÀbbÀ a pÀrrÁmes, viszonylag r´vid, pergû sorok,
valamint a versszakokon is ÀthÃzÂdÂ ÀtvonÀsok (enjambement-ok) sugalljÀk. A feltarthatatlanul ÀradÂ panasz a helyzetet (vagy a szerepet) Âhatatlanul egy szenvedû alany szem¢lyess¢g¢vel hitelesÁti. Ugyanakkor a szenved¢lyes versbesz¢d hatÀrozott kontÃrÃ zsÀnerrajzot, kisk´z´ss¢gi drÀmÀk jeleneteit ÀllÁtja
el¢nk, ¢s lelki konfliktusok l¢gk´r¢t sürÁti a
t´rt¢n¢sekbe. íme, a vers k´ltûis¢g¢nek egyik

Figyelû ã 741

rugÂja: egy meg¢lt, egyszeri ¢let eseteiben a
nûi sors epikumÀnak a megt¢pÀzott szem¢lyis¢g expresszivitÀsÀval ellenpontozott tolmÀcsolÀsa.
Egy k´ltût hatÀrai felûl is meg lehet k´zelÁteni, hiÀnyaibÂl is meg lehet ¢rteni. Rakovszky Zsuzsa lÁrÀjÀbÂl hiÀnyzik a transzcendencia, ami nem sz¡ks¢gszerüen jelent spiritualizmust vagy akÀr filozÂfiai nyugtalansÀgot, de legalÀbb valami kutatÂkedvet jelez a
tapasztalat m´g´ttes jelent¢s¢nek f¡rk¢sz¢s¢re. Rakovszkyt is hajtja a megismerni vÀgyÂ
szellem ¢hs¢ge, de az ´sszef¡gg¢sek v¢gtelene helyett a jelenl¢t zavarbaejtû bûs¢ge ig¢zi
vagy ¢ppens¢ggel h´kkenti meg: innen az
¢let olykor nyers, olykor tarka eseteinek
megragadÀsa, a k´znapok reg¢ny¢be illû
r¢szletek lakomÀja. Rakovszkyban semmivel
sem erûtlenebb a szemben¢z¢s ´szt´ne, mint
elûdeiben a transzcendencia felhajtÂereje,
Àm û az anyagi vilÀg: tÀrgyak, ¢lûl¢nyek, emberk´zi ¢s tÀrsadalmi kapcsolatok felhÀmjÀt
hasÁtja f´l, ¢s faggatja anatÂmiÀjukat, szerkezeti mük´d¢s¡ket. A mi napjaink jellegzetesen szociÀlis perspektÁvÀjÃ k´ltûje, m¢g ha
nem is k´zvetlen ¢rdeklûd¢se, de t¢mÀinak
problematikÀja miatt, hiszen szenved¢st´rt¢netei, telÁtsen akÀrhÀnyat hiteles fÀjdalomal,
a pillanatnyi k´rnyezet ¢s a tÀrsadalmilag
meghatÀrozott ¢letk´r¡lm¢nyek szorÁtÀsÀban
alakulnak, formÀlÂdnak. Az EGY Ný A KñRTEREMBýL lÁrai alapÀllÀsÃ, de tragikus felfogÀsÃ ¢lm¢nye elsûsorban nû ¢s f¢rfi kapcsolatrendszere ¢rt¢krendj¢nek hittagadÀsÀt
hÁrleli, erûs müv¢szi benyomÀsÀt az ¢rv¢nyes
k´z´ss¢gi szituÀciÂ felt¢teleinek lÀttatÂan
megelevenÁtett seregszeml¢j¢ben, illetve a
vesztett illÃziÂk ¢rz¢keltet¢s¢ben, ritkÀbban
reflexÁv megnevez¢s¢ben rejlû kontraszttal
¢ri el. A k´ltû a gy´ng¢bb nem up-to-date viszontagsÀgainak litÀniÀs f´lsorolÀsÀra, ezen
bel¡l ¢letrajzi mozzanatok mint tÀgabb dimenziÂjÃ elbesz¢l¢s¢re visszhangul szkepszis¢t, mint ÀllandÂ vilÀgn¢zeti Át¢letet, a strÂfav¢gi refr¢nnel (ànem is tudom, mi¢rtÊ) Montaigne-re is eml¢keztetûn a hiÀbavalÂsÀg verdiktj¢¡l olvassa rÀ. Sok k´ltûi motÁvum elhitetûereje a müv¢szileg kifejezett belsû ellentmondÀsbÂl: a k´ltûi ¢n cs´m´r¢bûl, lÀzongÀsÀbÂl ered, ahogy ezt ä t´bbek k´zt ä az elûrehaladott terhess¢g testi leÁrÀsa vagy a sz¡l¢s
naturÀlis lÀtomÀsa szeml¢lteti.

Ha az 1. r¢sz drÀmaisÀgÀt a l¡ktetû ritmuson ¢s a zaklatott versbesz¢den kÁv¡l fûk¢nt
a k´ltûi ¢n viszolyogtatÂ jelen¢nek ¢s ´nkÁnzÂ
eml¢kezete k¢peinek pulzÀlÀsa sugallta, a 2.
r¢szben az ´nf¢nyk¢pek a j´vûbe pillantÂ, de
nem kev¢sb¢ fogvÀsÁtÂ k¢pzelg¢s lÀtomÀnyaival vÀltakoznak. Ez a àfelvonÀsÊ hamar rÀhangol az egyidejü h¢tk´znap naturÀliÀira:
àismerûs a nû, aki a terem / tÃlv¢g¢be inog, a mosdÂ
fele, r¢szeg / m¢ltÂsÀggalÊ. çm a pompÀs fiziolÂgiai rajznak (àA szerelem / indÁtotta dagÀly tetûzÊ stb.) azonnal tÀgabb tÀvlatot nyit azzal,
hogy a test sz¡l¢s utÀni romlÀsÀt l¢lektelen
term¢szeti tÀrgy analÂgiÀjÀval, visszatetszû
folyamatk¢nt vetÁti el¢nk: àS itt hagy magamra,
szÀraz borsÂh¢jat, z´r´gve, / csÁkokkal ´sszeszabdalt
/ bûrrel, a lelken is nyomot hagyva ´r´kre, / jelet,
lemoshatatlant.Ê Sz¡l¢s utÀn a nû mint a term¢s f´l´sleges hullad¢ka, a test mint elhasznÀltnak b¢lyegzett tÀrgy: az ´nostorozÀs indulatÀtÂl fesz¡lû, ´nmagukban is t´bb¢rtelmüen hatalmas k´ltûi k¢pek. Megint az anyagi l¢t metamorfÂzisait lenyüg´zûen megid¢zû
k¢t szakasz, hatÀsukat a nû ¢lettani kiszolgÀltatottsÀga ¢s sz¡ks¢gszerünek f´lfogott veres¢ge k´zti drÀmai ´sszef¡gg¢s ´regbÁti.
àNyÀr leszÊ: a befejezû n¢gy versszak a
àvissz¢r tarkÀzta lÀbÃÊ nûalak elk¢pzelt j´vendûj¢nek v¢gletesen elkeserÁtû megid¢z¢se; kiindulÂpontja egy strandjelenet: ¢letk¢p a
gyomornak ¢s kicsinyes fizikai k¢nyelemnek
szolgÀlatÀba t´rt ÀldozÂpapnûrûl, f¢l szemmel mÀs nûk z´ldebb r¢tj¢re ÀcsingÂzÂ f¢rjrûl meg a l¢lekben mÀris eltÀvolodott gyerekrûl. V¢rbeli epikum, festûi szeml¢ltet¢s, m¢gis tragikum jÀrja Àt. Ez t¡kr´zûdik a belsû ellenkez¢st sugÀrzÂ jelzûkben. àGy¢rÊ gyeprûl,
àszolidÊ f¡rdûruhÀrÂl, egy szük´s ¢let dÁszlet¢rûl ¢s kell¢keirûl, aztÀn viszont az elk¢pzelt
ifjÃ vet¢lytÀrsnûk àfeszes, bronzbarnaÊ bûr¢rûl
olvasunk. °rdekes is, jellemzû is Rakovszky
Zsuzsa lÀtÀsmÂdjÀra, hogy a j´vûtûl visszaborzadva, de m¢g egy lehets¢ges osztÀlyr¢sz
lÀtomÀsÀban ¢lve elemzû-¢pÁtû szelleme magasabb fokÃ szociÀlis r¢tegekre irÀnyul ä ezÃttal is tÀrsadalomkritikÀt villant f´l a àk´nynyü, cser¢lhetû vilÀgokÊ-rÂl, melyek àaz egyetlen
helyettÊ valÂk, jÂllehet a vers v¢gkicseng¢se
szerint ez az egy sem lehet mÀs, mint àegyszerre formÀs, / aprÂ, szines ¢s jelent¢ktelenÊ.
Minden formÀhoz tapad valami tartalom.
MÁg az 1. r¢szben a jelen ¢s a mÃlt vÀltakozÂ
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mozzanatait a pÀrrÁmes, gyors mondatritmus
dramatizÀlja, a 2. r¢sz j´vûbe csapongÂ k¢pzelg¢se mintegy Àlombeli lebeg¢ssel, le-lehorgadÂ ´sszetett mondatokban tempÂzik. Ennek a j´vûk¢pnek a versritmusa is besz¢des.
A hatsoros, de csak k¢t pÀrrÁmre, azaz hÀrmas rÁmekre ¢p¡lû strÂfÀkban a hosszabb,
hol alexandrinusi, hol nibelungizÀlt sorokat
ä egy-k¢t kiv¢teltûl eltekintve ä r´videbb sorok k´vetik. Ebben az ¢rzelmi menetben a
pÀratlan, hosszabb sorok k´rnyezetet rajzolnak, kijelentenek, a pÀros r´videbbek egy´ntetü k´vetkezetess¢ggel mintegy rÀlegyintenek az elûzû megÀllapÁtÀsokra, s Ágy a felelet
szerepk´r¢ben a kudarc, a veszt¢s hangulatÀt
sugalljÀk. EzÀltal a vers a lelki esem¢ny gyÀszindulÂjak¢nt àhangzikÊ. KÀlnoky hÁres SZANATñRIUMI EL°GIç-jÀnak strÂfÀi szervezûdtek
hasonlÂ ritmusterv szerint, ¢pp csak az û h¢tsoros szakaszainak 5. sorÀt k´veti, m¢g a hetedik, az utolsÂ lehorgadÀsa elûtt egy k´zbeiktatott, felelû rÁmes sor. De mÀr a SZANATñRIUMI EL°GIA Wilde po¢mÀjÀnak, A READINGI
FEGYHçZ BALLADçJç-nak ritmusterv¢t variÀlta
a sorkettûz¢ssel, Rakovszky viszont visszat¢r
az eredeti, angol versformÀhoz. Mivel az irodalom eml¢kezete folyamatos, a versformÀk
rokon vagy ¢pp azonos hangulatÀbÂl k´vetkezûen, a ritmus expresszÁv hatÀsÀra, ahogy
mÀr KÀlnoky vers¢t, egy f¢l szÀzaddal k¢sûbb
Rakovszky Zsuzsa k´ltem¢ny¢t is az elÁt¢ltek
balladÀjÀnak ¢lj¡k Àt.
RÀba Gy´rgy

KRITIKAPçLYçZAT
G¹RBE TºK¹R
SpirÂ Gy´rgy: A J´vev¢ny
çrkÀdiaäSz¢pirodalmi, 1990. 758 oldal, 250 Ft
HÀlÀtlan feladat a g´rbe t¡k´r¢. Belen¢zv¢n
az ember visszahûk´l, megretten, avagy kineveti ´nmagÀt, ha bÀtrabb. Erre hÁv SpirÂ
Gy´rgy t´bb mint h¢tszÀz oldalas reg¢ny¢ben, amely valÂban kÁm¢letlen torzt¡k´r, az
¢les elm¢jü, mindent kÁv¡lrûl szeml¢lû ¢s kri-

tizÀlÂ cinikusok kiv¢tel¢vel mindenki szÀmÀra, aki bÀrmit komolyan vesz az ¢letben, hÀt
m¢g ha bÀrmivel kapcsolatban àSzent KomolysÀgotÊ enged meg magÀnak.
A Szent KomolysÀg v¢gletes, szinte ´nmaga parÂdiÀjÀba hajlÂ megnyilvÀnulÀsÀt ismerj¡k a t´rt¢nelem folyamÀn Ãjra meg Ãjra
felbukkanÂ, az IgazsÀgot sajÀt maguknak kisajÀtÁtÂ szektÀs mozgalmakbÂl. A nyugatrÂl
betÂdulÂ civilizÀciÂ mell¢kterm¢kek¢nt MagyarorszÀgon is gombamÂdra szaporodnak
az ilyenek (a szerzû utal is a k´nyvben az
àÂceÀnon tÃlÊ nemr¢g alakult àmormonsÀgraÊ).
AlÀbecs¡ln¢nk SpirÂ nagyszabÀsÃ vÀllalkozÀsÀt, ha kizÀrÂlag a fenti ¢rtelemben vett
àszent komolyokÊ kicsÃfolÀsÀnak, lelk¡k darabokra szed¢s¢nek, misztikÀjuk pszicholÂgiai leleplez¢s¢nek tartanÀnk. A J¹V EV°NY
sokkal t´bb enn¢l: g´rbe t¡k´r az emberrûl
magÀrÂl, t´rt¢nelmi, k´z´ss¢gi tÀvlatban ¢s
mint egy¢nrûl is.
A Szent KomolysÀg el¢ olykor g´rbe t¡kr´t kell ÀllÁtani. Erre, Ãgy v¢lem, m¢g azon
Szent Komolyoknak is sz¡ks¢g¡k van, akik
az ´nreflexiÂt sokkal magasabb fokon gyakoroljÀk, mint A J¹VEV°NY hûsei, s akik eg¢szs¢ges ´ngÃnnyal t´rekednek ´nmagukat kÁv¡lrûl is szeml¢lni, nehogy komolysÀguk ´nn´n parÂdiÀjÀba billenjen Àt.
Az ¢g fel¢ sÂhajtozÂ, a transzcendencia
utÀn javÁthatatlanul vÀgyakozÂ, mindig Ãj
meg Ãj c¢lokat ¢s ideÀlokat gyÀrtÂ ember
groteszkba hajlÂ l¢lekrajza ez. A mindenf¢le
hitet ¢s c¢lirÀnyos l¢tet tagadÂ kÁv¡lÀllÂ (lehet-e, megjegyzem, mindenen kÁv¡l Àllni?) kiv¢tel¢vel minden ember rÀker¡l SpirÂ boncasztalÀra.
A t´rt¢net az OroszorszÀg ellen vÁvott lengyel szabadsÀgharc (1830ä31) lever¢se utÀn
jÀtszÂdik EurÂpÀban. A fû szÁnt¢r FranciaorszÀg, illetve PÀrizs, ahovÀ sok ezer lengyel felkelû k¢nyszer¡lt emigrÀciÂba, k´zt¡k bizonyos P. (Potrykowski) hadnagy, aki naplÂt Ár
viszontagsÀgairÂl. A lengyel emigrÀnsok gy´k¢rtelen¡l hÀnyÂdnak ide-oda FranciaorszÀgban, megalÀztatÀsok sorozatÀt ¢lik Àt. A
nemes hazafias eszm¢k semmiv¢ vÀlnak, hely¢be egymÀs marcangolÀsa, hatalmi vet¢lked¢sek l¢pnek a àtÀvoli, k´vethetetlen nagypolitika
kisszerü parÂdiÀjak¢ntÊ.
Ebben a k¢ts¢gbeesett, rem¢nytelen l¢g-
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k´rben bontakozik ki az a vallÀsos mozgalom,
amelyet k´vetûi az Êör ºgy¢nekÊ neveznek,
s amelynek lelke Adam Mickiewicz, a k´ltû,
az emigrÀns ¢rtelmis¢g egyik vez¢ralakja. Az
û megnyer¢s¢vel terjeszti ki befolyÀsÀt a titokzatos Mester, a vilnai kisbirtokos Andrzej
Towianski a lengyel gondolkodÂk legjobbjaira (t´bbek k´z´tt a mÀsik k´ltûÂriÀsra: Juliusz S−owackira is). Towianski Mester maga a
MessiÀs, J¢zus Krisztus legÃjabb inkarnÀciÂja. Megjelen¢s¢vel kezdet¢t vette a LegÃjabb
Testamentom, Lengyelhon szenved¢sei v¢get
¢rnek, s a MessiÀs maga Àll vÀlasztott n¢pe
¢l¢re, hogy Àltala ´sszeurÂpai megÃjulÀst
hozzon.
A àK´rÊ a kezdeti lelkesed¢stûl k¡l´nf¢le
vÀlsÀgokon Àt eljut eg¢szen az int¢zm¢nyes
megmereved¢sig. A forrongÂ, XIX. szÀzadi
EurÂpa ä a pÀpa ¢s helyzete, a francia k´z¢let, a kezdûdû angol kapitalizmus ¢s a '48-as
forradalmak ä hÀtter¢ben k¢t alak rajzolÂdik
ki a leg¢lesebben: az egyik Mickiewicz, a
lÀnglelkü k´ltû, a forradalmÀr, a zseni; a mÀsik a kisember, az ÀgrÂlszakadt: Gerson Ram,
a vilnai zsidÂ nyomdÀsz mÀsodsz¡l´tt fia.
Gy´keresen k¡l´nb´znek egymÀstÂl, ¢let¡k
gÂcpontja m¢gis ugyanaz: a vilnai MessiÀssal
valÂ hullÀmzÂ, vÀlsÀgos kapcsolat. Nem lehet
nem sejteni, hogy az ÁrÂ ä aki erûteljesen jelen van reg¢ny¢ben: t´bbsz´r kiszÂl, ¢s maga
mondja el, hogy zsidÂ neve miatt apjÀt ¡ld´zt¢k ä kÁv¡lÀllÂ, s m¢gsem az: sajÀt magÀban
hordozza a szeml¢lûd¢s ¢s r¢szv¢tel fesz¡lts¢g¢t.
A J¹V EV °NY -ben alapvetû ¢let¢rz¢s a àj´vev¢nys¢gÊ, az idegens¢g: az emberi l¢t ideigleness¢g¢nek ¢s gy´k¢rtelens¢g¢nek szorongatÂ Àt¢l¢se. Ez lehet teljess¢ggel individuÀlis ¢lm¢ny, Ágy ¢li Àt a reg¢nyben Ram,
aki mindv¢gig megmarad otthontalan, megvetett, hÀnyÂdÂ zsidÂnak. CsalÀdjÀban mindenki fontosabb nÀla, a vadÂcnÀl. Mikor aztÀn a haszidok felgyÃjtjÀk apja nyomdÀjÀt, s
Ram rÀ¢bred, hogy tudat alatt û maga is erre
vÀgyott, a gyÃjtogatÀst sajÀt tettek¢nt ¢li Àt.
Gy´trû kisebbs¢gi ¢rz¢s¢re Ágy m¢g a büntudat is rÀtelepszik. A k¢ts¢gbees¢s ily m¢lys¢geibûl rÀntja ki a Mester, akinek k´vet¢se sorÀn azonban csak a kitaszÁtottsÀg Ãj formÀit
¢li Àt: m¢g a K´r sem fogadja be, kikeresztelked¢sre k¢nyszerÁti, ezzel bizonyÁtva, hogy
sohasem tartottÀk maguk k´z¡l valÂnak. K¢-

sûbb aztÀn, a Mesterbûl kiÀbrÀndulva, a kapitalista Londonban, ahol az ember teljess¢ggel magÀra van utalva, Ãjra Àt¢li fÀjdalmas
àatyÀtlansÀgÀtÊ.
Ram az egyetemes emberi elidegened¢s
szimbÂluma is lehet, de kivÀltk¢ppen Izrael
sorsÀt testesÁti meg. G¢rsÀm (azaz Gerson) ä
abbÂl a mondatbÂl van r´vidÁtve, hogy àIdegen voltÀl ott Egyiptom orszÀgÀbanÊ. A zsidÂsÀg
kitaszÁtottsÀga az Âsz´vets¢gi kezdetektûl
napjainkig sÃlyos terhe a t´rt¢nelemnek.
Nem csoda, hogy egy kitaszÁtott, àj´vev¢nyÊ
k´z´ss¢g Izraellel, a vÀlasztott n¢ppel azonosul. Az ûsi zsidÂ messiÀsvÀrÀs ¢s a szlÀv messianizus ´tv´zûdik Towianski mozgalmÀban,
aki meg¡zeni hÁveinek, hogy àvigadjanak,
mert az ör kivÀlasztotta n¢p¢t, hogy az ý harcos
n¢pe legyen, mik¢nt vala egykor Izrael...Ê. A gyakori Â- ¢s Ãjsz´vets¢gi pÀrhuzamok a kis
szektÀs mozgalmat egy nagy t´rt¢nelmi vallÀs
¢s kultÃra ´sszef¡gg¢seibe emelik (vagy inkÀbb a zsidÂ-kereszt¢ny kinyilatkoztatÀshitet
fokozzÀk le, szükÁtik be a àTohuvabohunskiÊf¢le bohÂzat kereteibe). Az öristen k¡ld´tte,
a Vend¢g, Ãgy tusakodik a K´ltûvel, mint JÀkob az angyallal; LengyelorszÀg Krisztusk¢nt
àsarokkû l¢szen... a j´vû ¢p¡letj¢n, akire pedig rÀesik, azt porrÀ zÃzzaÊ. A gyÂgyult CelinÀt (Mickiewicz feles¢ge) krisztusi fordulattal bÁzza
f¢rj¢re a Mester: àMenj, vedd feles¢gedet, mert
a te feles¢ged eg¢szs¢gesÊ; s Celina Àldott ÀllapotÀban mosolyog, mint MÀria egykor, àkinek
f¢rje, az Àcs, abban a t¢ved¢sben volt, hogy a gyermek az ´v¢Ê.
Idegens¢ge folytÀn az ember sz¡ntelen¡l
a Hon, a biztonsÀg, az Atya, az Isten utÀn vÀgyakozik. Ez¢rt lohol Ram eg¢sz ¢let¢ben az
ideÀlis Atya, az eszm¢ny utÀn; ezt keresik P.
hadnagy s az emigrÀns lengyelek a megÀlmodott Honban. Az ideÀlokat megvalÂsÁtÂ t´rekv¢s k¡ldet¢studatbÂl fakad: a k¡ldet¢s hitet kÁvÀn: ebbûl lesz a k¡ldet¢ses ember, aki
maga k´r¢ gyüjti a t´bbi k¡ldet¢sest: ebbûl
lesz a k¡ldet¢ses k´z´ss¢g.
Az ember, azaz mi ä sugallja a reg¢ny ä
nem vagyunk k¢pesek elviselni a àreÀnk fenekedû ürtÊ, a k¢ts¢gbees¢st, a rohanÀst a semmibe. Valamiben bizonyosnak kell lenn¡nk,
ez¢rt àl¢trehozzuk a vilÀgnak tÃl egyszerü k¢p¢t,
¢s mindent abba foglalunk bele, mindent ahhoz
hajlÁtunk, ahhoz t´r¡nk; ami pedig Àltalunk torzzÀ: kerekk¢ n¢zve nem f¢r bele, az nincsÊ. A hit
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ilyenformÀn csak àvakhitÊ lehet (àK¢tely ellen
egyetlen remedium a VakhitÊ), a hÁvû pedig csak
àvakmeggyûzûd¢ses l¢lekÊ. àA fanatizmus a k¢ts¢gbees¢s ÀtfordÁtÀsa vaksÀggÀÊ ä Árja SpirÂ. (Itt
persze szÀmos k¢rd¢s mer¡l fel, t´bbek k´z´tt az, hogy van-e akkor e k¢t v¢gtelen ä a
k¢ts¢gbees¢sen ¢s a fanatizmuson ä kÁv¡l
vagy k´z´tt¡k hiteles magatartÀsforma, jÀrhatÂ Ãt.) Az ellentmondÀsokat, àa r¢sz szerint
valÂ ismeretÊ, a àt¡k´r Àltal homÀlyosan lÀtÀstÊ
vÀllalÂ felnûtt hit A J¹V EV°NY -ben szÂhoz
sem jut. A k¡ldet¢ses ember sz¡ks¢gszerüen
tudathasadÀsos, hiszen mindent k´rk´r´s vilÀgÀn bel¡l kell ¢rtelmeznie, s a rajta kÁv¡l ÀllÂ c¢l ¢rdek¢ben àderüt sugÀrzÂ t´rt¢netet kell
faragni a kudarcbÂlÊ, s a veres¢get gyûzelemm¢ ÀtfordÁtani. A àmegt¢r¢sÊ is sz¡ks¢gk¢ppen tudathasadÀssal jÀr, hiszen akik Àt¢lnek
egy à¢letfordulatotÊ, azoknak àfoggal-k´r´mmel ragaszkodniuk kellÊ ahhoz, amit Àt¢ltek.
ObjektÁv igazsÀggÀ emelik az Àt¢lt ¢lm¢nyt,
k´vetkez¢sk¢pp mÀsok ¢lm¢ny¢nek igazsÀgÀt
eleve elvetik. °rtik, hogy a mÀsik megt¢rtnek
ugyanÃgy ragaszkodnia kell a sajÀt igazsÀgÀhoz, àcsak magukat nem szabad meg¢rteni¡kÊ.
Ebbûl fakad az a paradox Àllapot, amelyet a
szerzû egy k¢tszavas kifejez¢sbe sürÁt: àD¡h´dten megvÀltottnak tudta magÀt.Ê A k¡ldet¢ses
embert ez a tudathasadÀsa ÀllandÂan fesz¡lts¢gben tartja. K´rk´r´s vilÀgÀt v¢denie kell,
mint Ramnak, amikor RÂmÀba kÁs¢ri Towianskit. Mikor a Mester pÀpat¢rÁt¢si szÀnd¢ka
kudarcba fullad, ¢s kiutasÁtjÀk az ´r´k vÀrosbÂl, nem akÀrhogy tÀvozik, hanem kikecskegel. S ez a kecskegel¢s ä Ágy a szerzû ä m¢g
àa krisztusi szamaragolÀsnÀl is alÀzatosabb voltÊ.
A kecskegel¢s leÁrÀsÀt belsû gondolati vita k´veti, amit Ram folytathatott ´nmagÀval, hogy
meg¢rtse àa Mester ideÀjÀtÊ, aki e kecskegel¢s
Àltal Ãjra egyes¡lni kÁvÀnt J¢zus szellem¢vel,
àennen mester voltÀt ism¢tÊ meghÂdÁtani. De
amint Ram egy pillanatra ¢rz¢keli a kÁv¡lÀllÂk reakciÂjÀt, hirtelen megbomlik a k´rk´r´s vilÀg:
àLÀtta, hogy a bÀm¢szok n¢zik ûket ¢s vigyorognak. S egyszerre sz¢thasadt û maga; egyik felemÀsa
a bÀm¢szok k´z¢ vegy¡lt, ¢s meg¢rtette, mit ¢s hogyan n¢znek azok, ¢s mi¢rt vigyorognak. Mert a
Mesternek kecsk¢n z´ty´g¢se abban a tÀjban olyan
volt, hogy azon vigyorogni nem volt lehetetlen.Ê
Ram kem¢ny lelki k¡zdelmet folytat kiz´kkent vilÀgÀnak helyreÀllÁtÀsÀra àEz annyira

sz´rnyü gondolat volt, hogy Ram megrÀzkÂdott a
cipûje talpÀig, ¢s fej¢t leszegte, hogy a bÀm¢szokat
ne lÀssa, a Mestert ne lÀssa, ¢s csak ment, a mÀlhÀt
cipelve... Nem gondolhatott mÀsra Gerson testv¢r,
csak arra, hogy a kecske szelleme alacsony, attÂl tÀmadt ez a zürzavar. TÀn gonoszt¢vûk test¢ben lakozott az a szellem, ¢s ezt neki, a kecsk¢t kivÀlasztva, meg kellett volna ¢reznie. ý hibÀzott, nem a
bÀm¢szok, m¢g kev¢sb¢ a Mester.Ê íme, a jelens¢gek belet´r¢se, belekerekÁt¢se a vilÀgnak
àtÃl egyszerü k¢p¢beÊ. Ez azonban izzadsÀgos
k¡zdelemmel jÀr, s ÂriÀs szellemi energiÀt
vesz ig¢nybe. àA legmegterhelûbb, felem¢sztû feladat: valakit ideÀllÀ emelni ¢s ott tartani.Ê K¡l´n
elemz¢s tÀrgya lehetne, mint fogyatkozik el
lassan Ramnak ez az energiÀja, s mint jut el
odÀig, amikor mÀr nem tudja az ellentmondÀsokat be¢pÁteni, ¢s kezdet¢t veszi kiÀbrÀndulÀsa.
Nemcsak az egy¢n, hanem a àMozgalomÊ,
a k¡ldet¢ses csoport pszicholÂgiai indÁt¢kaira
¢s jellemzûire is f¢ny der¡l. Ezek a csoportpszicholÂgiai t´rv¢nyszerüs¢gek bizonyos fokig nyomon k´vethetûk bÀrmilyen mük´dû
k´z´ss¢gben, ideolÂgiai hÀtter¡ktûl f¡ggetlen¡l (ez¢rt nem biztos, hogy a vallÀsos lelket,
illetve egy k´z´ss¢g vallÀsos t´rekv¢seit kiel¢gÁtûen le lehet vezetni pszicholÂgiai indÁt¢kokbÂl).
Az ÁrÂ sok-sok ironikus megjegyz¢se m´g´tt a mÀr emlÁtett gondolat lappang: az embernek menek¡lnie kell az ür elûl! A kiÀbrÀndult, k¢ts¢gbeesett emigrÀnsokat àjÂlesû izgalommal t´lt´tte hÀt el, hogy lehetett rohangÀlni s
pletykÀlniÊ. A k´z´ss¢g ¢s az ott kapott feladat
visszaÀllÁtja az ember fontossÀgÀt sajÀt szem¢ben. Az ¢let megtelik tev¢kenys¢ggel, sût az
¢let l¢nyege maga a tev¢kenys¢g ä à´sszerohangÀlÀs, az izgatott tÀrgyalÀs, a m¢rlegel¢s, a hÁrviv¢s, a hÁrhozÀs, a vitÀzÀs, a jelentûs¢gteli pillantgatÀsok cser¢jeÊ ä lesz. Kialakul a bel¡l valÂk
¢s kÁv¡l valÂk fesz¡lts¢ge, a k´zismert àmiûkÊ kettûss¢g: a k´z´ss¢g identitÀsa pontosan
az ellenÀllÀssal szemben kristÀlyosodik ki.
(àígy n¢pszerüsÁtett¢k az ör ºgy¢t az esk¡dt ellens¢gei.Ê) S nemcsak az ellens¢ges, hitetlen k¡lvilÀggal, hanem mÀs elhivatottakkal is versengenek (lÀsd: a Lengyel FeltÀmadottak
Gy¡lekezete ¢s az ör ºgy¢nek vet¢lked¢se).
A Mozgalomban az egy¡ttgondolkodÀs ereje
is megnyilvÀnul: àHa ketten gondoljÀk ugyanazt,
az nem is hasonlÂ; ha sokan gondolnak hasonlÂt,
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az ugyanaz.Ê Kialakul tehÀt a Tan, ¢s nyilatkozni csak arrÂl lehet, amirûl a K´rnek van
hivatalos ÀllÀspontja. Egy idû utÀn, a titkolÂzÀsok eredm¢nyek¢pp megindul a r¢tegzûd¢s: lesznek szükebb ¢s tÀgabb hÁvek, àmint
mozgalomban kellÊ. K¢sûbb aztÀn magasabb
szintü szervezetts¢gre lesz sz¡ks¢g, megalkotjÀk a Hetek alcsoportjait s az ýrizûket.
àVoltak vitÀk, d¡h´sk´d¢sek, vÀdaskodÀsok, megbÀnÀsok, volt v¢gre °let a K´rben; katonÀsdi volt ez
is, gyermeteg, ûsi, kinûhetetlen, amik¢nt minden,
amit eljÀtszunk ¢let¡nkben.Ê Juliusz S−owacki lÀzadÀsa, aki szellem¢nek szabadsÀga nev¢ben
tiltakozik a megmerevedett int¢zm¢ny ellen
ä szint¢n minta¢rt¢kü. S mikor aztÀn maga
a VÀtesz-K´ltû is fellÀzad mestere ellen, hogy
teljes legyen a k¢p: kialakul a àneolÂg-ortodox
szÀrnyÊ. A J¹V EV °NY csoportpszicholÂgiÀjÀnak mottÂszerü ´sszefoglalÀsa lehet: àEgy¢ni
bonyolultsÀgok ¡dÁtû lefokoztatÀsa a t´megl¢t nagysÀgos egy¡gyüs¢g¢be!Ê
A kis mikrokozmosz ¢let¢ben pÀr ¢vtized
alatt led¡b´r´gnek azok a folyamatok, amelyek a kereszt¢ny egyhÀzban hosszÃ ¢vszÀzadok alatt jÀtszÂdtak le. Ezen tÃlmenûen a towianista mozgalom leÁrÀsÀban felsejlik az a
berendezked¢s is, amely A J¹V EV°NY ÁrÀsÀnak idej¢n m¢g javÀban mük´d´tt a kelet-eurÂpai t¢rs¢gben. SpirÂ k´zvetlen¡l is utal sajÀt à¢lm¢ny¢reÊ (k´nyveinek elkobzÀsÀra a
hatÀron), s egyszer megemlÁti, hogy àvallÀsos
ateistÀkkalÊ mÀr maga is talÀlkozott. AztÀn mikor Mickiewicz sz¢tszÂrta a Mester Ãjonnan
¢rkezett hÁveit a pÀrizsiak k´zt, hogy el ne
bÁzzÀk magukat, àbizony kÀderpolitikÀt folytatottÊ. S a hÁvû ÀradozÀs v¢g¢n szinte fejbe verû
a c¢lzÀs: à...ez az ör ºgy¢nek forradalma! Az ör
ºgy¢nek szikrÀja minden lelkekben ott van, csak a
sz¢lfÃvÀs kell, hogy ´r´m´s lÀngtengerr¢ tereb¢lyesedj¢k. Harc ez, hatalmas, ¢s szÀzadokig, a Harmadik Elj´vetelig ez a harc lesz a v¢gsû!Ê
A mÀr-mÀr fÀrasztÂ, de megunhatatlan
humor a hosszadalmas müvet sziporkÀzÂ szatÁrÀvÀ teszi, s bosszankodva bÀr, de v¢gig lehet olvasni. Vegy¡k p¢ldÀnak a Mickiewicz ¢s
mestere kialakulÂban l¢vû tanairÂl szÂlÂ leÁrÀst a k´nyv mÀsodik fejezet¢nek elej¢n. SpirÂ Ãgy ad ÁzelÁtût a TanbÂl, hogy belehelyezi
azt a kor okkult-misztikus Àramlataiba. Grabianka, a lengyel prÂf¢ta, Martinez de Pasqually, Jakob Boehme, Swedenborg, Christian Albrecht ¢s Vintras prÂf¢ta ä szÀraz tÀr-

gyilagossÀggal eszm¢k kavalkÀdjÀt zÃdÁtja az
olvasÂra Istenrûl, KrisztusrÂl, teremt¢srûl,
term¢szetrûl, kezdetrûl ¢s v¢grûl, szellemekrûl ¢s csillagokrÂl, halÀlrÂl ¢s ¢letrûl, mennyrûl ¢s pokolrÂl. N¢zeteik olykor àegybecsengenekÊ, olykor àelhÀrÁtjÀkÊ egymÀs tanait, de
a sz´vegbûl hamar kider¡l, hogy a nagy komolyan felsorakoztatott gondolatok igazsÀgtartalmÀt az elbesz¢lû m¢g csak fel sem t¢telezi. (NyÁltan is elhangzik, hogy szempontja
kizÀrÂlag eszt¢tikai: àezzel szemben Adam azt
mondja, ami szebb is...Ê.) A vallÀsfilozÂfiai, tudomÀnyos leÁrÂ hangv¢telt szÀnd¢kosan ¡gyetlen archaizmusok bontjÀk meg, olykor divatos, mai szÂ´sszet¢telek kÁs¢ret¢ben: àkorlÀtozott szÀmÃ szellemek szÀllnak a sok-sok testekbeÊ.
Az elsû pillanatra tÀn szÀraz t´rt¢nelmi-filozÂfiai beszÀmolÂnak tünû leÁrÀs tÀrgyilagossÀgÀt unos-untalan megingatjÀk a modern
k´znyelvi fordulatok ä àakÀrcsak mestere, û is
k´zvetlen¡l tÀrgyalt az angyallalÊ ä, a nyÁltan
k¢tkedû, illetve humoros k´zbevet¢sek:
àVintrasnak... megjelent volna MihÀly arkangyal,
tavaly mÀjusban pedig maga J¢zus ÀllÁtÂlag.Ê
Vagy: àTavaly ÀllÁtott be hozzÀ Christian Albrecht,
hirdette, amit szoktak, hogy a Millennium k´zel.Ê
A komolykodÂ sz´veg tele van lappangÂ k¢rdûjelekkel: lehet-e egyÀltalÀn megbÁzhatÂ ismeretet szerezni a term¢szetf´l´ttirûl? Azt
hinn¢nk: nem, de idûnk¢nt megszÂlal a k¢rlelhetetlen Át¢let: àS kik a b´lcsek k´v¢t, az ¢letelixÁrt kutattÀk, nem mind volt az csalÂ.Ê Ilyenkor
Mickiewicz kora Át¢l: àAvagy ihletetts¢gbûl valÂ
mindez, avagy elmehÀborodottsÀgbÂl.Ê A szempontok k¢rd¢s¢t az is bonyolÁtja, hogy idûnk¢nt Ãgy tünik, mintha P. hadnagy besz¢lne
(akinek a naplÂjÀt az ÁrÂ felhasznÀlta), mÀskor viszont nyilvÀn a szerzû maga szÂl. Amikor p¢ldÀul a XV II. szÀzadi Simon Morin
misztikus tanait ismerteti, Ãgy tünne, mintha
azonosulna vele (àBeleborzong az ember ma is,
ha olyan igazsÀgokat olvas, miket tÀn lelke m¢ly¢n
sejdÁt, de megfogalmazni m¢g titkos, n¢ma belsû besz¢dj¢n sem merÊ), hacsak nem Àrulkodna a
lappangÂ ÁrÂi gÃnyrÂl ism¢t egy archaizÀlÂ
rag: àaz örral valÂ egyes¡l¢s ÀllapotjaÊ. Az archaizÀlÀs nyelv¢nek alapvetû jellemzûje,
mondhatni a Szent KomolysÀgot csapja vele
agyon: àde hÀt enyh¡lhet a Mester szigora, mikor
az eg¢sz emberis¢get megt¢rÁtendetteÊ. Megjegyzem, ilyen hatÀsos, majdnemhogy hatÀsvadÀsz eszk´zzel ¢ppens¢ggel bÀrmit agyon le-
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het csapni, k¡l´n´sebb neh¢zs¢g n¢lk¡l. Az
agyoncsapÀsnak egy mÀsik gyakori formÀja
az, amikor ismert bibliai id¢zetekben egy-egy
szÂt a kontextusnak megfelelûen modern kifejez¢ssel cser¢l fel: Mickiewicz ÀllÁtja, hogy a
kijelent¢st olyan embertûl kapja àkinek û, Mickiewicz, cipûfüzûj¢t megoldani sem m¢ltÂÊ.
A TanrÂl szÂlÂ eszmefuttatÀs v¢g¢re ¢rve
az elbesz¢lû odakanyarintja valÂdi szempontjÀt (legalÀbbis ez a reg¢ny dominÀns hangv¢tele), amibûl mÀr nyÁltan kiszÂl a jÂindulatÃ,
de f´l¢nyes cinizmus: àaz Isten Àldja meg a hit¢t! s mikor semmi hinnivalÂnk nem maradt mÀr,
mert nem maradt, vajon szabad-e az Ãj hinnivalÂnak nekitÀmadnunk?Ê HasonlÂ helyrebillent¢st
talÀlunk a Mickiewicz notÂrius f¢l¢vkezdû
elûadÀsa elbesz¢l¢s¢nek a v¢g¢n, amit, mivel
az ÁrÂ ezt k¡l´n k¢ri, egyik olvasÂ sem fog
elfelejteni: àS alighanem û sem tudott m¢g a TanbÂl t´bbet; de csitt! ez blaszf¢m megjegyz¢s, feledj¡k
el gyorsan.Ê
A Szent KomolysÀgot v¢gigmosolyogva az
olvasÂban àkomolyÊ k¢rd¢sek mer¡lnek fel.
MegvalÂsÁthatÂ-e a kritikus teljes kÁv¡lÀllÀsa?
Ha nem, hogyan lehet valaki k¡ldet¢ses ember, azaz elhivatott, s ugyanakkor ´nmagÀt
´nkritikÀval szeml¢lû kÁv¡lÀllÂ? Mi mozgatja
az embert, csupÀn vÀgyai, vagy m¢gis vannak
¢rt¢kes, rajta kÁv¡l valÂ c¢lok?
A cinizmus ä az ÁrÂ megzabolÀzhatatlan
humorÀnak k´sz´nhetûen ä elsû olvasÀsra
olyannyira eluralkodik a müv´n, hogy az olvasÂnak az az ¢rz¢se tÀmad, itt valaki azon
igyekszik, hogy semmit, de semmit ne vegyen komolyan. SpirÂ magÀrÂl is elmondhatta volna, amit reg¢ny¢ben B ENIOW SKI cÁmü
k´ltem¢ny¢t dics¢rve S−owackirÂl mondott:
àKritizÀlt bizony S−owacki ¢lûket s holtakat egyarÀnt, tette pedig oly magasrendü, lebegû irÂniÀval, oly f´l¢nnyel, ami pÀratlan, mik´zben akkor
szakÁtotta Àt az irÂnia f¡gg´ny¢t sÃlyos tragikus
vallomÀssal, amikor csak k¢nye-kedve diktÀlta n¢ki.Ê A J¹V EV °NY -ben ilyesfajta f¡gg´nyÀtszakÁtÀst ritkÀn talÀlunk, de az¢rt akad, s ilyenkor kider¡l, az ÁrÂ a l¢tet nem komolytalannak, inkÀbb tragikusnak ¢s fÀjdalmasnak
tartja, s az irÂniaf¡gg´ny ennek leplez¢s¢re
szolgÀl. Ram a jeruzsÀlemi siratÂfalnÀl rÀd´bben, hogy jajgatni csak a JHVH hangokkal
lehet: Az ör tehÀt a FÀjdalomnak Istene!
àEgyetlen Isten ý; nincs is hÀt a vilÀgban mÀs,
csak fÀjdalom ¢s panaszolkodÀs; csak az embernek

kiszolgÀltatottsÀga ¢s k¢ts¢gbees¢se ¢s zokogÀsa ¢s
jajgatÀsa ¢s fÀjdalma van, ¢s nem egy¢b a vilÀg.Ê
Igazi tragikus hangon egyed¡l itt szÂlal
meg. AnnÀl megrÀzÂbb e sÃlyos vallomÀs,
mely a àKi vÀlaszthat el minket Istennek szerelm¢tûlÊ himnikus szÀrnyalÀsÀnak koroms´t¢t
ellenpontja. A transzcendencia negatÁv Àt¢l¢se ez, beletekint¢s Isten fÀjdalmas, dicsûs¢gtûl megfosztott arcÀba. UgyanÁgy Àll meg ä
vÀllalva az egyes szÀm elsû szem¢lyt ä a velencei akad¢miÀban, a ànem szokvÀnyosÊ
Bellini-madonna elûtt, aki ´regen, rÀncosan,
n¢ma gyÀsszal mered a Krisztus mell¢n l¢vû
sebre. Ez az alapvetûen tragikus ¢let¢rz¢s ÀltalÀban a gÃny k´peny¢be ´lt´ztetve, nihilizmusk¢nt jelenik meg: Istent ilyenkor nem a
fÀjdalommal, hanem az ürrel azonosÁtja. Arra azonban, hogy az þr, vagyis a semmi Àltal
teremtett ember mi¢rt k¡szk´dik ¢s lÀzad
ugyanezen þr ellen, nem ad magyarÀzatot,
csak ellentmondÀsos szÂjÀt¢kokba bonyolÂdik: àNagy müvek ¢s forradalmak titka sosem leleplezhetû, tÀn az¢rt, mert nincs is; l¢nyeg¡k az þr,
melyrûl Flaubert mesternek is volt sejt¢se egykor;
ebbe nem tudunk belet´rûdni mi soha, mert lÀzadÀsra teremt¡ve benn¡nket az ör, aki maga az þr;
ekk¢nt leplezi l¢nyeg¢t elûtt¡nk, s mert nincs, inkÀbb van, mint bÀrmi l¢tezû.Ê S milyen az a vilÀg, amelyet ez az ellentmondÀsos ör teremtett? Term¢szetesen àmondva csinÀlt vilÀgÊ. A
teremtû szÂzat ä mert hiszen valÂban àmondva csinÀltaÊ Isten a vilÀgot ä àÂriÀsi fontoskodÀssÀÊ degradÀlÂdik: àLehet, hogy mi, akik l¢tez¡nk,
csak egy ÂriÀsi fontoskodÀs Àldozatai vagyunk.Ê
àElûbb-utÂbb kider¡l ä Árja ä, hogy semmi az
¢letben meg nem oldhatÂ; mibe ûr¡ln¢nk bele, ha
nem ebbe?Ê ögy tünik, szÀmÀra az egyetlen elfogadhatÂ c¢l az ¢letben az lehet, àhogy kim¢rt
idûnket valahogy le¢lj¡kÊ. Ennek alapjÀn valÂban csak az a szomorÃ alternatÁva kÁnÀlkozik
szÀmunkra: vagy a vilÀg tÃlzott leegyszerüsÁt¢se ¢s benne sajÀt k¡ldet¢s¡nk ¢s biztonsÀgunk megteremt¢se, vagy a teljes kÁv¡lÀllÀs, àmi mÀr b´lcsek vagyunk, csaknem cinikusakÊ
jelszÂval. Ez fÀjdalmas Àllapot, korÀntsem
irigyl¢sre m¢ltÂ, hiszen aki benne van, sosem
¢lheti Àt àa r¢szv¢tel boldogsÀgÀtÊ. àçtlÀtni az embereken ä mondja SpirÂ ä a legnagyobb csapÀs,
mi ¢lût sÃjthat.Ê Egyetlen ¢rt¢k talÀn m¢gis
marad: a rÀciÂ. Ez is t´bbsz´r´sen megk¢rdûjelezûdik azonban. Mickiewiczrûl azt Árja,
hogy tanult emberek huzamosan nem bÁrjÀk
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elviselni soha, hogy àrÀciÂjuk szigorÀtÊ Ãjra
meg Ãjra elûbÀnyÀszva àennen tanultsÀguk csÃcsairaÊ Ãjra meg Ãjra felkapaszkodjanak.
Ez¢rt aztÀn v¢dtelenek a legprimitÁvebb eszm¢kkel szemben. Kik hÀt azok a kivÀltsÀgosok, akik àa tudÀs terh¢tÊ el bÁrjÀk viselni, ¢s
mi ennek a tudÀsnak a tartalma? Ugyanis
mÀsutt ezt a hitetlenkedû k¢rd¢st olvassuk:
àýk honnan tudjÀk, mi a valÂsÀg?Ê Ha pedig a
tudÀs tartalma a semmi, az ür, ¢s ez az a tudÀs, amit a kivÀltsÀgos b´lcsek birtokolnak,
akkor ki szeretne ilyen kivÀltsÀgos lenni?
Van azonban a reg¢nyben k¢t erûteljesen
megfogalmazott ¢rt¢k: az emberi l¢lekerû ¢s
a müv¢szet. Amikor csak müv¢szetrûl, müv¢szi nagysÀgrÂl, ihletetts¢grûl hallunk, a cinizmus szertefoszlik, s hely¢be ûszinte tisztelet,
sût csodÀlat ker¡l, legyen szÂ S−owackirÂl,
Mickiewiczrûl vagy PuskinrÂl. àA k´ltû... meg
tudta teremteni azt, amit a valÂsÀg nem volt k¢pes
l¢trehozni soha. A Sz¢ps¢get, a HarmÂniÀt.Ê Mickiewicz towianizmusa megbocsÀthatÂ, bizonyos ¢rtelemben csodÀlhatÂ ä ezt is sz¢pen,
müv¢szien tombolta v¢gig, mert az û lelke
nagy volt, s a jelent¢ktelen Towianskin tÃll¢pve messiÀshit¢t v¢g¡l zÀrvÀnyk¢nt a sajÀt
lelk¢be zÀrta; de a kisemberek, a k´vetûk nevets¢g tÀrgyÀvÀ tehetûk. CsodÀlatos az ember
k¢pess¢ge a lelkesed¢sre, de hogy mi a lelkesed¢s tÀrgya, az valÂjÀban mindegy. Mindebbûl a romantika ¢nkultusza ¢rzûdik, amely
f¢lres´pri az etikai kategÂriÀkat, ¢s a müv¢szetet vallÀssÀ l¢pteti elû. àA VÀlasztottnak
(vagyis a K´ltûnek) a jelmez a csontjaiba ¢g, ¢s arra tapad a hÃs. Nagy dolgok sz¡lethetnek ebbûl,
nagy jÂtettek ¢s nagy gonosztettek; a L¢tnek belsû,
humoros, etikÀt ¢s idût nem ismerû vad kettûss¢ge
megk¢pzûdik Ãjra meg Ãjra ¢s mindig vÀratlanul.Ê
Ebbûl kider¡l, hogy az ember lelkierej¢t, ihletetts¢g¢t ´n¢rt¢knek tartani vesz¢lyes, mert
ebbûl jÂtettek ¢ppÃgy sz¡lethetnek, mint gonosztettek. A k¢rd¢s csak az, s ez alapvetû
k¢rd¢s, hogy a v¢gsû valÂsÀgnak valÂban a
L¢t belsû, humoros, etikÀt ¢s idût nem ismerû vad kettûss¢g¢t tartjuk, vagy egy olyan
Rendet, melyben a JÂ ¢s Gonosz etikai kategÂriÀi ¢rtelmet nyernek?
MÁg müv¢szetszeml¢lete romantikus, a
vallÀsos l¢lek boncolgatÀsakor kifejezetten
XX. szÀzadi hatÀs, Freud¢ ¢rzûdik. Az ember
vallÀsos megnyilvÀnulÀsait szinte kizÀrÂlag
vÀgyaira vezeti vissza: àAz emberek lakta s nem
Àltaluk uralt vilÀgban (nem a rÀciÂ ¢s a dogma,

hanem) a vÀgyak a nyomÂsabb l¢tezûkÊ ä jelenti
ki olyan dogmatikai er¢llyel, mint azok, akikbûl mÀskor gÃnyt üz.
Emberszeml¢let¢nek v¢gsû kicseng¢se az,
hogy az ember: talÀny. Transzcendens sÂvÀrgÀsait, tÃlcsordulÂ k¢pzelet¢t, eszm¢inek bûs¢g¢t, a kozmoszt is uralma alÀ hajtÂ Nyelvet
a Teremtû V¢letlen ¡ltette bel¢. Tegy¡k viszont
hozzÀ: e sÂvÀrgÀsÀt, a vÀgyat a biztonsÀg, a
c¢ltudatos ¢let, k´z´ss¢g melege, a lelki harmÂnia, az Isten Àltali megszÂlÁtottsÀg, a megvÀltÀs utÀn pelleng¢rre lehet ä ¢s kell is ä ÀllÁtani, de nem lehet a beteljes¡l¢s lehetûs¢g¢t
mindenest¡l elvetni. SpirÂ horizontÀlis sÁkon
k´veti v¢gig szereplûinek ¡gyetlenked¢seit,
amint megprÂbÀlnak kapcsolatot l¢tesÁteni a
Term¢szetfelettivel. PszicholÂgiai, szociolÂgiai elemz¢se kivÀlÂ, de a vertikÀlis sÁkkal ä
vagy annak lehetûs¢g¢vel ä nem tud mit kezdeni. De nem is akar. Amit akar, azt el is ¢ri:
megmarad ¢les szemü ¢s eszü kÁv¡lÀllÂnak az
Àltala ÀbrÀzolt vilÀgban. Ami¢rt müve m¢gis
t´bb ¢s nagyobb egy virtuÂz lelki boncmüt¢tn¢l, az az, hogy szereplûinek fÀjdalmÀt ¢s kudarcÀt szÁvszorongatÂan Àt¢li: ezek a nagy
pillanatok.
Viszont Ágy elker¡lhetetlen¡l fÀjdalmas ¢s
pesszimista a konklÃziÂ: P. hadnagy nagy
nyomorÃsÀgban hal meg, ¢s nem t¢rhet
vissza az ÀhÁtott Honba; Ram mindenbûl kiÀbrÀndul, ¢s angol kapitalista lesz belûle;
Mickiewicz ugyan mindv¢gig lelki nagysÀgk¢nt Àll elûtt¡nk, verssoraibÂl, melyek az
eg¢sz reg¢ny keret¢t adjÀk, megd´bbentûen
huszadik szÀzadi rem¢nyvesztetts¢g Àrad.
A reg¢ny utolsÂ jelenet¢ben Ram ä Mickiewicz dagerrotÁpiÀjÀval a kez¢ben ä sÁr, s az
Ár asszony, a hÀzvezetûnû-szeretû d´bbenten
figyeli. Ebben az ûszint¢n patetikus pillanatban Ãjra a visszÀjÀra fordul minden: àa vÀratlan gy´ng¢ds¢g kiapadt, medr¢t ellepte az unalomÊ.
Ram ¢s az asszony mozdulÀsa itt szinte
drÀmai megjelenÁt¢se a szavalt Mickiewiczversnek. MottÂk¢nt, mint f¡lsz´veg olvashatÂ magyarul, az utolsÂ sorokban pedig lengyel¡l. àZ toba, mÂj luby...Ê
àV¢led kedvesem, v¢led ¢ltem ¢n Àt
a tünû idût, Àm a r´pke ÂrÀt
nem adnÀm oda senki f´ldlakÂnak
cs´ndes, unalmas ¢lt¢¢rt cser¢be.
Az emberek, mint magad mondtad ¢ppen,
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akÀr a kagylÂk, sÀr m¢ly¢n lapulnak:
¢vente egyszer vihar kelti ûket,
a zavaros vÁzm¢lybûl felvetûdnek,
ajkuk tÀrul, sÂhajuk szÀll az ¢gnek
¢s sÁrhely¡kre ism¢t visszat¢rnek.Ê
Mintha a àv¢led kedvesemÊ n¢mi fogÂdzÂpont lehetne e csalÂka ¢s kaotikus vilÀgban.
S Áme: àfelajzva f¡lelt az asszony, de... a vÀratlan
gy´ng¢ds¢g kiapadt, medr¢t ellepte az unalomÊ.
Mint sok elûzû, a zÀrÂakkord is valamely
¢rt¢k, rem¢ny megcsillogtatÀsa ¢s visszavonÀsa. °ppen ez¢rt az olvasÂ ä ki nyugodtan
¢rezheti magÀt sÁrhely¢re visszat¢rû kagylÂnak ä hiÀny¢rzettel teszi le a k´nyvet. De el¢gedetlens¢ge azt sejteti, hogy talÀn m¢gsem
a sÀr m¢ly¢n lapulÀs az ember rendeltet¢se,
¢s ott a rem¢ny, hogy A J¹VEV °NY-ben ÀbrÀzolt fonÀk arcunknak egyszer majd a szÁn¢t
is megpillanthatjuk. Vagy talÀn mÀr most is
lÀtjuk ä lÀtja, akinek ahhoz is van szeme.
TÂth SÀra

EGY öJABB FOGADTATçS
Imre Kert¢sz: Kaddisch f¡r ein nicht
geborenes Kind
FordÁtotta Gy´rgy Buda ¢s Kirstin Schwamm
Rowohlt, Berlin. 157 oldal, 28 DM
Magyar kebl¡nk tovÀbb dagad. Hisz NÀdas
P¢ter fûmüv¢nek kÀprÀzatos fogadtatÀsa
utÀn a n¢met nyelvter¡leten (beszÀmolt rÂla
RadnÂti SÀndor a Holmi 1992. mÀjusi szÀmÀban) ism¢t egy jelentûs sikerrûl szÂlhatunk.
°s ha mindehhez hozzÀvessz¡k, hogy a svÀjci
televÁziÂ nagy tekint¢lyü irodalmÀrok Àltal
´sszeÀllÁtott listÀjÀn az elsû helyen a most tÀrgyalandÂ reg¢ny, a negyediken a DONAU-ABW®RTS EsterhÀzytÂl (eredetileg: HAHN-H AHN
GRñFNý PILLANTçSA), a nyolcadikon Krasznahorkai müve, AZ ELLENçLLçS MELANKñLIçJA (e sorrend a januÀri ÀllÀst t¡kr´zi), akkor
kebl¡nk mÀr el sem f¢r a szük magyar mell¢nyben, hogy egy n¢met k´ltû, Heinrich
Heine sorait parodizÀljam. Minden jel arra
utal tehÀt, hogy megnûtt az ¢rdeklûd¢s az

Ãjabb magyar prÂza irÀnt, az eljutÀs EurÂpÀba ä legalÀbb e ter¡leten ä nem lÀtszik teljesen rem¢nytelennek. Hisz Ãgy lÀtszik, nem
kuriÂzum, egzotikum t´bb¢ a magyar irodalom, ¢ppen az ismerûss¢g kategÂriÀja teszi viszonylag k´nnyen integrÀlhatÂvÀ a n¢met
anyanyelvüek k´r¢ben. °s mintha kialakulÂban lenne egy komoly szak¢rtûi gÀrda, melynek tagjai, bÀr magyar nyelvtudÀs n¢lk¡l, de
a kivÀlÂ fordÁtÀsoknak k´sz´nhetûen, meglehetûs biztonsÀggal mozognak immÀr irodalmunk legÃjabb term¢kei k´z´tt. Kert¢sz
k´nyv¢nek n¢met anyanyelvü recenzensei
k´zt nem egyet talÀlunk, akik NÀdas k´nyv¢rûl is Ártak. Az persze term¢szetes, hogy a magyar Dalos Gy´rgy (Tages Anzeiger ä SvÀjc) ¢s
a magyar szÀrmazÀsÃ Eva Haldimann (Neue
Z¡rcher Zeitung, 1992. november 5.) beszÀmolt mindk¢t reg¢nyrûl. De nagyon ¢rdekes
¢s fontos ÁrÀst k´z´lt Thomas Schmid (Die
Zeit, 1992. december 4.) ¢s Hansj´rg Graf
(S¡ddeutsche Zeitung, 1992. december 3.) ä
mindketten Ártak NÀdas k´nyv¢rûl is. Ez az
ismerûss¢g kategÂriÀjÀnak elsû, n¢mileg
pragmatikus jelentûs¢ge. A mÀsodik mÀr kultÃrk´r´k, gondolkodÀsmÂdok rokonsÀgÀra
utal: ha NÀdas k´nyv¢nek befogadÀsakor
Thomas Mann volt az egyik rokoni pÀrtfogÂ,
Kert¢sz müv¢nek recenzeÀlÀsakor a kritikusok valÂsÀgos n¢vmÀmorba esnek, szinte egymÀst tÃllicitÀlva igyekeznek Ãjabb ¢s Ãjabb
nagy n¢met nyelvü szerzût behÀzasÁtani a reg¢nybe. çlljon itt egy lista, hogy szerint¡k kik
szerepelnek jel´lve vagy jel´letlen¡l a K ADDISCH -ban: Paul Celan, Goethe, Kafka, Thomas Mann, Musil, Nietzsche, Joseph Roth,
Schopenhauer, Wittgenstein. (Hadd tegyem
hozzÀ a magam¢t is: Hugo von Hofmannsthal nev¢t, akinek AZ çRNY°K N°LKºLI ASZSZONY cÁmü kisreg¢ny¢t Kert¢sz Imre kongeniÀlis fordÁtÀsÀban olvashatjuk. Ott is egy
meg nem sz¡letett gyermek k´r¡l sürüs´dnek az esem¢nyek. Ez ÀthallÀs ä ha valÂszÁnüleg ´ntudatlan is.) °s persze: àimmer wieder
Thomas BernhardÊ ä ahogy Albrecht Franke Árja (Neue Zeit, 1993. januÀr 19.). Majdnem
mindegyik kritikus megemlÁti, hogy a nagy
osztrÀk d¡h´ngû mondatainak zenei szervezetts¢g¢vel, kit¢rûivel, ism¢tl¢seivel, a narrÀciÂ t´bb besz¢dsÁkban valÂ elosztÀsÀval alapvetû hatÀst tett Kert¢sz Imre prÂzasz´v¢s¢re.
çm ezt szinte senki nem nehezm¢nyezi.
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Egyesek szerint Kert¢sz àlakonikusabbÊ (HansHarald M¡ller, Rheinischer Merkur, 1992. oktÂber 2.), sût Felix Schneider szerint Kert¢sz
prÂzÀja àkem¢nyebb, tisztÀbb, lekerekÁtettebb, mint
Bernhard nyelveÊ (Listen, 1992/30.). A sok ÀthallÀs, id¢zet, kultÃrkavalkÀd, bernhardiÀna
egyetlen kritikusnak okoz komolyabb gondot. Hansj´rg Graf Ágy Ár: àVannak r¢szletek ebben a k´nyvben, melyek Thomas Bernhard egy elkallÂdott k¢ziratÀbÂl is szÀrmazhatnÀnak. Az elbesz¢lû internÀtusi ¢lm¢nyei pÀrhuzamba ÀllÁthatÂk
Musil T¹RLESS-¢vel. N¢hÀnyszor a szemtanÃ eltünik a müvelts¢g ¢s a retorika paravÀnja m´g´tt.
De oktalansÀg lenne az idegen anyagok abszorpciÂjÀt valamif¢le irodalmi eklekticizmussal azonosÁtani.Ê Graf megoldÀsa kiss¢ posztmodern Ázü:
àA k¢pzet az ûseredeti zseni primÀtusÀrÂl essz¢isztikus ¢vszÀzadunk utolsÂ ¢vtized¢ben ¢rv¢nytelennek bizonyult.Ê Maga a recenzens Árja, hogy ez
vitathatÂ ÀllÀspont. çm û sem utasÁtja el Kert¢sz k´nyv¢t, mivel àegy auschwitzi tÃl¢lû ´nmeg¢rt¢s¢nek folyamata Àltal szÀmunkra is lehetûs¢g
nyÁlik a vilÀg ¢s a zsidÂsÀg m¢lyebb meg¢rt¢s¢reÊ.
çltalÀban megÀllapÁthatÂ: a n¢met nyelvü
kritikÀk nemigen foglalkoznak stÁlusk¢rd¢sekkel, sokkal inkÀbb Kert¢sz ÀllÀspontjÀt,
n¢zeteit, filozÂfiÀjÀt prÂbÀljÀk kifejteni ¢s
meg¢rteni. MÀr a recenziÂk cÁmei is a Kert¢sz-f¢le condition humaine min¢l vilÀgosabb
meg¢rt¢s¢t t¡kr´zik: A TöL°LýNEK NINCS VçLASZTçSA (Stefan Schomann, Berliner Zeitung,
1993. januÀr 22.); AUSCHWITZ MINT NEM
TöL°LHETý TöL°L°S (Gerd Prokot, Neues
Deutschland, 1993. februÀr 8. ä NB.: talÀn
nem v¢letlen, hogy az egykori NDK egyik vezetû lapjÀban napvilÀgot lÀtott ÁrÀs az egyetlen, amelyik a nÀcizmus ¢s rasszizmus Ãjra¢led¢s¢nek hÂnapjaiban egy kiss¢ aktualizÀlja Kert¢sz egzisztenciÀlis t¢mÀjÀt); A TöL°L°S
TöL°L°S°NEK NEH°ZS°GEI (Margarete Hannsmann, a Rowohlt KiadÂ ismertet¢s¢ben); EGY
öJ °LET LEHETETLENS°GE (Gy´rgy Dalos, Tages Anzeiger); EGY SZABAD LçGER°LET (Thomas Schmid, Die Zeit) ä ¢s m¢g folytathatnÀnk a sort. Stefan Schomann egyenesen arra a meglepû v¢gk´vetkeztet¢sre jut: àKonkr¢t
¢lm¢nyeit Kert¢sz mÀs k´nyvekben dolgozta ki. A
K ADDISCH tiszta filozÂfia ¢s retorika.Ê Mindennek persze megvan az a vesz¢lye, hogy a kritikusok, hogy Ãgy mondjam, tÃl komolyan
veszik Kert¢sz megnyilatkozÀsait, nem lÀtjÀk
a distanciÀt az elbesz¢lû B. ¢s a szerzû k´z´tt,

kettej¡ket akaratlanul is azonosÁtjÀk, ¢s Ágy
egy nagyra nûtt essz¢nek fogjÀk fel a k´nyvet. °s tÃl s´t¢t is lesz a Kert¢sz n¢zeteirûl
ekk¢nt alkotott k¢p, csak Ãgy r´pk´dnek az
à´nmegsemmisÁt¢sÊ, a àradikÀlis lemondÀsÊ kategÂriÀi, Roland H. Wiegenstein egyenesen felt¢telezi, hogy az elbesz¢lû a k´nyv v¢g¢n felhangzÂ ima, a v¢gsû çmen utÀn talÀn ´ngyilkos lesz (Frankfurter Rundschau, 1992. Nr.
228). Akadt persze olyan kritikus is, aki meglÀtta a reg¢ny v¢g¢nek katarzisÀt: àKert¢sz
k´nyve olyan, akÀr a palimpszeszt, kettûs mÂdon
olvashatÂ ÁrÀs: a radikÀlis elutasÁtÀs alatt feltünnek
egy mÀs, humÀnusabb l¢tez¢s lehetûs¢g¢nek ÁrÀsjelei.Ê (Frankfurter J¡dische Nachrichten,
1992/12.) °s akadt egy kritikus, a kivÀlÂ Thomas Schmid (Die Zeit), aki k¢pes volt a reg¢ny
formÀjÀra is feleletet talÀlni, aki tehÀt az ÁrÂ
eszm¢it ¢s narrÀciÂs megoldÀsait egyszerre,
mint egymÀstÂl elvÀlaszthatatlanokat elemezte. Schmid megoldÀsa, olvasata meggyûzû ¢s
tanulsÀgos a magyar nyelvü olvasÂnak-kritikusnak egyarÀnt. Mindamellett ä a f¢lre¢rthetû n¢met fordÁtÀs miatt valÂszÁnüleg ä kiindulÀsa t¢ves. K´nyv¢nek elej¢n Kert¢sz
àk´z¢p¢rtelmis¢girûlÊ besz¢l, àk´z¢phegys¢gi, k´z¢pmeg¢lhet¢sü, k´z¢pn¢zeteket vallÂ, k´z¢pkorÃ,
k´z¢ptermetü, k´z¢pkilÀtÀsokkal rendelkezûÊ alakokrÂl, ¢s ez az ironikus-szarkasztikus-szÂjÀt¢kos jellemz¢s korÀntsem arra a àmittlere IntellektuellÊ-re vonatkozik, akirûl a n¢met kritikus Ár. °s akit ekk¢nt jellemez: àRendszerint
tehets¢ges, de n¢mileg elkurvult, szÁvesen monologizÀl ´nmagÀrÂl; minden ¢rvre megvan az ellen¢rve, minden indulatra az ellenindulata; mestere a
relativizÀlÀsnak, ´nmaga visszavonÀsÀnak. ¹nmagÀt nem veszi komolyan, m¢gis folyton maga k´r¡l
kering...Ê Nos, ez a kiss¢ cinikus, ironikus, frivol alak bizonyosan nem a Kert¢sz Imre Àltal
ÀbrÀzolt, k´zepesen megnyomorÁtott keleteurÂpai ¢rtelmis¢gi, sokkal inkÀbb egy nyugat-eurÂpai arck¢pcsarnokban lehetne otthonos. A tovÀbbiakban viszont Schmid, aki a
k´nyvet àa negÀciÂ mozgÀsak¢ntÊ, àa valÂsÀg felbomlÀsak¢ntÊ fogja fel, mesteri leÁrÀsÀt adja a
Kert¢sz-f¢le formÀlÀsnak, elemezve egyidejüleg az olvasÂ befogadÀsi folyamatÀt. àA szerzû nagy teljesÁtm¢nye, hogy reg¢ny¢t k¢pes kivezetni
a hermetika kamrÀjÀbÂl ä an¢lk¡l, hogy a megb¢k¢l¢s kik´tûj¢be kormÀnyoznÀ...Ê Schmid szerint
az elbesz¢lû mÀr a bevezetû àNem!Ê felkiÀltÀssal vilÀgos helyzetet teremt: û besz¢l egyed¡l,
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ellentmondÀs nem lehets¢ges, mÀs nem juthat szÂhoz. A v¢gtelen¡l kanyargÂ mondatok
labirintusÀban az olvasÂ bizonytalanul ¢rzi
magÀt, az ÁrÂ sok mindent tisztÀzatlanul hagy
a szÀmÀra, Àm ¢ppen ez k¢nyszerÁti a befogadÂt arra, hogy ebben a kihalt vilÀgban k´r¡ltapogatÂzzon. àB. mindent elmond, de egyidejüleg Àrny¢kszerü is kÁvÀnna maradni. çm hermetikus univerzuma fokozatosan felnyÁlik. B. ä sajÀt szÀnd¢kai ellen¢re ä fokozatosan alakot ´lt, ifjÃsÀga, hÀzassÀga, internÀtusi ¢vei, egzisztenciÀja
hatÀrozott k´rvonalakkal kezd kirajzolÂdni, a tÃl¢l¢s miszt¢riumÀnak mÀsik oldala, a banalitÀs is
lÀthatÂvÀ vÀlik. °s ekkor az olvasÂ, nagyon lassan
bÀr, de bÁzni kezd B. vilÀgÀban. A reg¢ny mozgÀsa
¢ppen azt a folyamatot Árja le, melyet B. kategorikusan elutasÁt: a normalizÀlÂdÀs folyamatÀt.Ê ögy
¢rzem, ezek komolyan megfontolandÂ szavak. Hiszen teljesen nyilvÀnvalÂvÀ teszi
Schmid meggyûzûd¢s¢t, hogy minden komoly müalkotÀs v¢giggondolt forma, a teljes
negÀciÂ reg¢nye csak tagolt, megformÀlt
eg¢szk¢nt k¢pes egzisztÀlni. °s a recenzens
nem esik bele a k´nnyen felnyÁlÂ csapdÀba:
az elbesz¢lû B.-t korÀntsem azonosÁtja az ÁrÂ
Kert¢sz Imr¢vel.
Nagy siker¢t lÀtva, magam sem szeretn¢k
ebbe a csapdÀba esni, ez¢rt m¢g ironikusan
sem mondanÀm, hogy, lÀm ä a K ADDIS szavai
szerint ä most Kert¢sz Imre àa magyarorszÀgi
sikertelen ÁrÂ sz¢gyenletes egzisztenciÀjaÊ utÀn eljutott àa magyarorszÀgi sikeres ÁrÂ ¢ppÃgy sz¢gyenletes egzisztenciÀjÀhozÊ. Hiszen ezek csak B.
´ngy´trû mondatai lenn¢nek. ¹r¡lj¡nk hÀt
inkÀbb egy Ãjabb nagy magyar irodalmi sikernek a n¢met nyelvter¡leten.
BÀn ZoltÀn AndrÀs

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI
Garaczi LÀszlÂ: Nincs alvÀs!
Pesti Szalon, 1992. 140 oldal, 130 Ft
(Elsû megoldÂkulcs: àA vÀlasz a szÀj maga.Ê)
Nincs alvÀs?
Vajon k¢nyszerüs¢get vagy buzdÁtÀst rejt a
Garaczi-k´tet cÁm¢ben szereplû felkiÀltÂjel? S

ki gyûz le mif¢le sÀrkÀnyt a borÁtÂn lÀthatÂ
D¡rer-k¢pen?
Elûtt¡nk talÀn a szerzû (szent? vagy sz´rnyeteg?), amint levonva a konzekvenciÀkat,
de nem tudvÀn elszakadni az ´r´kletes t´rt¢netmondÀstÂl, a semmi helyett a mindent
vÀlasztja. Mintha k´tet¢nek valamennyi sz´vege a t´rt¢net gesztusÀt hordoznÀ, de nem
egyetlen t´rt¢net¢t. Tetszûleges komponensekbûl kevert t´rt¢netkokt¢lokkal van dolgunk, aminek k´vetkezm¢nyek¢nt figyelm¡nk k´z¢ppontjÀba a v¢geredm¢ny helyett
a mixer mozdulatai ker¡lnek. A tetszûlegess¢g sz´vegb¢li gesztusa a sz´vegen kÁv¡lre
utal: a receptek szÀma n´velhetû, eg¢szen a
v¢gtelens¢gig.
A sz´vegek egymÀs k´z´tti tetszûlegess¢g¢nek e gesztusa besz¢des. Elsûre Ãgy tünik,
mintha t´rt¢neteket olvasnÀnk, vÀrakozÀsunknak a sz´vegek azonban nem tesznek
eleget. T´rt¢netk¢nt, primer elbesz¢l¢sszinten a sz´veg nyitott rendszernek bizonyul; a
kapcsolatok szerteÀgaznak, vÀratlan ¢s nehezen k´vethetû fordulatok utÀn izgatottan
vÀrjuk, hogy ´sszefussanak a szÀlak, ami
azonban rendszeresen elmarad. ZÀrttÀ a t´rt¢net amÃgy nyitott rendszere kizÀrÂlag metaszinten vÀlik. A szerzû reflektÁv kommentÀrja, t´rt¢netfeletti mozdulatai semmisnek
nyilvÀnÁtjÀk az ´sszhang helyreÀllÁtÀsÀra irÀnyulÂ fÀradozÀsainkat. P¢ldÀul a t´rt¢net a
sz´veg v¢g¢n el´lrûl kezdûdik (V °RSZEM °S
PçRNARçZçS ), vagy a primer mes¢lû kronologikus sorrendben visszaszÁvja a mondottakat
(I NT°S AZ OSZLñKHOZ), avagy a primer t´rt¢net szereplûje t¢ved¢sbûl metaszinten cselekszik, s a nemkÁvÀnatos t´rt¢netb¢li esem¢nyek helyett a sz´vegnek vet v¢get (LEGYEK
A B¹RT¹N¹D?), vagy a t´rt¢net egy folytatÀsos k¢preg¢ny gesztusÀval megszakad a legizgalmasabb pillanatban (EGY LONDINER), s v¢g¡l a szerzû, egyszerüen elunvÀn a mes¢l¢st,
csomagolatlan nyom a sz´veg v¢g¢re valami
àVÀltoztasd meg l¢ted!Ê tÁpusÃ jÂ tanÀcsot
(T°GY JñT, °S TþNJ EL!).
Mi t´rt¢nik itt? ä k¢rdezhetj¡k. Nem, nem
a t´rt¢net szabadult el. A t´rt¢netet (nyitott
rendszer) folyamatosan megzabolÀzzÀk ¢s
megsz¢gyenÁtik (zÀrt rendszer). Mintha a t´rt¢netmondÀsbÂl csak a mondÀs maradna,
mintha ez lenne a t´rt¢netek k´z´s nevezûje,
akÀrcsak az anagrammÀknak a k´nyv hÀtsÂ
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borÁtÂjÀn, melyek mindegyike ´nÀllÂ jelent¢ssel bÁr, de azt csupÀn amaz egy k´z´s jelent¢s ÀlcÀjÀul hasznÀlja, amit a benn¡k rejtûzû n¢v k¢pvisel. Ki besz¢l, mit vagy kit jelentenek ezek a sz´vegek?
(MÀsodik megoldÂkulcs: àTanuljatok, akik
intelmet kaptatok!Ê)
írÂi intenciÂ pedig l¢tezik. No nem a mindent tudÂ szerzû¢, hanem az Ãj tÁpusÃ semmit nem tudÂ¢, aki most mint szelÁd h¡lye
l¢p szÁnre, a tÀrgy- ¢s szem¢lyis¢gveszt¢s viharai utÀn immÀr mÀsvilÀgi boldogsÀgban
egyes¡lve Ãjra ÁrÂ¢nj¢vel. R¢g nincs mit
mondania, s ez t´bb¢ nem is aggasztja, leplezetlen mosollyal kÁnÀlja fel a sz´vegben sajÀt magÀt. írogat, n¢zelûdik, belekezd, abbahagyja, vigasztal, tanÀcsokat oszt ä alapjÀban
exhibicionista. Nem bujdosik szerepekbe,
amikor besz¢l, magÀt gondolja.
MÀsr¢szt a tudÂs olvasÂ alÂl, a tÀrgy- ¢s
szem¢lyis¢gveszt¢s viharaiban szerzett valahÀny fegyver¢vel mintha kilûn¢k a lovat.
Kezdetben mindketten hittek benne, ¢s ez jÂ
volt, mert volt mirûl besz¢lni¡k. AztÀn mÀr
csak az ÁrÂ hitt, ¢s ez is jÂ volt, mert akadt
mit bizonygatni. De mit kezdjen egymÀssal
k¢t hitevesztett? Sz¢tÁrt sz´vegen mÀr nincs
mit sz¢tolvasni. Mi a teendû? Mivel foglalja
el magÀt a àk¢pzelet meddû prÂf¢tÀjaÊ (138. o.),
ha a szerzû egyoldalÃan szerzûd¢st bontott,
ha k´z´tt¡k v¢gleg semmiv¢ foszlott kettej¡k distanciÀja, a sz´veg. Visszafel¢ f¢s¡lni a
macskÀt? Hitet verni a szerzûbe, helyreolvasni a sz´vegeket ¢s felt´lteni ûket jelent¢ssel?
(Harmadik megoldÂkulcs: àL¢gy r¢sen!Ê)
Megoldhat-e egy k¢rd¢sekkel zsÃfolt sz´veg
felkiÀltÂjelektûl hemzsegûket? Nem arrÂl
szÂl-e inkÀbb a sok felkiÀltÂjel, hogy csak ez
van. àEz ilyen.Ê Mintha a sz´vegek sajÀt megoldÀsukat is kiker¡ln¢k, s ha kell, a nyitott ¢s
zÀrt rendszer ad hoc koncepciÂjÀra is fittyet
hÀnynÀnak. Olvasunk, megfejt¢seket halmozunk fel, v¢g¡l gyanÃt fogunk ä forgolÂdunk
k´rbe-k´rbe.
De vizsgÀljunk meg egy sz´veget k´zelebbrûl, p¢ldÀul a T RANZIT MUNDI cÁmüt
(63ä65. o.), melyben k¡l´n´sen Àtt´rhetetlennek lÀtszik a fentebb tÀrgyalt meta-intencionalitÀs, a rendhagyÂ sz´vegparadigma szigo-

rÃ konzekvenciÀja. LÀssuk, hogyan mük´dik
a dolog, s mük´dik-e egyÀltalÀn! A sz´veg bevezet¢sek¢nt a szerzû hÀrom pontban jel´li
meg t´rt¢nete c¢ljÀt: 1. hogy elmes¢ln¢, mik¢nt lesznek kajova indiÀnokbÂl neofita drÃzok, 2. Don PirulÂbÂl s¢rtûd´tt pacifista, 3.
hÀrom koboldmakibÂl szagos m¡ge. A mÀsodik ¢s harmadik esetben gondosan figyelmezteti is az olvasÂt, hogy eleget tett Ág¢ret¢nek. De mikor lesznek a kajova indiÀnokbÂl
neofita drÃzok? Ha a kajovÀk ismerik az
anyai Àgon drÃz Karl May k´nyveit, a sz¢lsûs¢ges kajovakommandÂ pedig szert tett a
TRANZIT MUNDI -ra, k¢zenfekvû-e a szillogizmus, hogy a kajovÀk elolvastÀk a TRANZIT
MUNDI-t? °s ha igen, nem tudjuk-e rÂluk azt
is, hogy tudjÀk, hogy Karl May a k´nyveiben
minden kajovÀt k¢tszÁnünek, barbÀrnak, r¢szegesnek ¢s eszelûsen falÀnknak ÀbrÀzolt ä
ez pedig kajova n¢zûpontbÂl aligha akceptÀlhatÂ? Ha tehÀt a kajovÀk egyr¢szt olvastÀk a TRANZIT MUNDI -t, mÀsr¢szt tudjÀk,
hogy Karl May hazudik, nem k¢zenfekvû-e,
hogy annak a k´nyvnek sem hisznek, amit
Karl May ellens¢g¡knek, Don PirulÂnak
postÀzott?
¹sszekevern¢ a szerzû a drÃzokat a moszlimokkal? Elfelejten¢, mit Ág¢rt m¢g? Vagy
csupÀn a t´rt¢netmondÀs nyitott rendszer¢nek intencionÀlis ´sszef¡gg¢stelens¢g¢vel van dolgunk? Csakhogy ezt a nyitott
rendszert nem a t´rt¢netek maguktÂl ¢rtetûdû ´sszezavarodÀsa hozza l¢tre, hanem a
szerzû reflektÁv kommentÀrja, az a gesztus,
amely a metaszinten mük´dû zÀrt rendszert
lenne hivatott megvalÂsÁtani. Itt azonban
¢ppen n¢lk¡le Àllna meg a t´rt¢net a sajÀt
lÀbÀn, senki sem firtatnÀ a kajovÀk tovÀbbi
sorsÀt.
A mindent tudÂ szerzû ¢s a semmit sem
tudÂ abban hasonlÁtanak egymÀsra, hogy
mindketten tÃltesznek az olvasÂn, egyik a
mindent-, mÀsik a semmittudÀsban. Nem t¢telezhetj¡k fel csak Ãgy jelen szerzûrûl sem,
hogy v¢gzetes szÂrakozottsÀgÀban tud is,
meg nem is, s hogy elfelejti tudÀsÀt palÀstolni. Nem, itt csak valami mÀsrÂl lehet szÂ! TalÀn arrÂl, hogy mÀs besz¢l, mint akirûl gondoljuk. A szelÁd h¡lye, aki mÀr csak a mondÀs
gesztusÀt ism¢telgeti, aki elrontja a sztorikat,
´sszekeveri a narrÀciÂs paradigmÀt (hol ¢n,
hol mi), itt a t´rt¢netzavar nyitott rend-
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szer¢be sodrÂdvÀn maga is el van mes¢lve; a
beteges ´nmutogatÂ valaki mÀsnak a t´rt¢nete.
Ki teremti meg a sz´veg zÀrt rendszer¢t?
Hol kaphatni rajta ezt a rejtûzk´dût, aki nem
ugyanaz, mint aki azt mondja àelmes¢lem nektekÊ (63. o.), meg azt, hogy à¢s mi ¢ppen ezt
akartuk elmes¢lniÊ (65. o.). Ez utÂbbirÂl mÀr
tudjuk, hogy az ilyesfajta fordulatokat r¢gi
szerzûktûl tanulta, s nem Ãgy, hanem Ãgyabbul ¢rti ûket. De mi c¢lja van ¢ppen ûvele az
elûbbinek, aki kicsoda? TalÀn û az, aki mÀr
nem szÂlalhat meg Ágy, direktben, mert kir´h´gn¢k, meg Ãgy gondolnÀk, hogy nem Ãgy
¢rti, hanem Ãgyabbul. Ez¢rt szÂba hoz egy
k´nyvet, ami nem tudjuk, mirûl szÂl, de
lehet, hogy û Árta, csak nem meri k´zreadni; ehelyett Ár rÂla. De meg sem mondja, mi
van benne, csak sejteti, hogy olyan direkt
mondatok, mint àTartsd szÀrazon az imaportÊ
(65. o.), mert azok meg cikik. De ezt felt¢telezni rÂla, meg azt, hogy û lenne Karl May,
megint tÃl direkt¡l hangzik. Ahogy û sem,
Ãgy mi sem engedhet¡nk meg magunknak
ilyen egyszerü megoldÀsokat.
A sz´veg cÁme tehÀt annak a k´nyvnek a
cÁme, amirûl csak annyit tudunk, hogy az
Isteni Kegy Fiainak szent bibliÀja. A rejtûzk´dû pedig ¡zenet¢t talÀn nem is azoknak
szÀnja, akik szÁvesen lÀtnÀk ût ama mÀsik
mes¢lûnek, akit û csak figurÀjÀvÀ tesz, szÂ
szerint kifigurÀz. TalÀn ama r¢gi olvasÂban
bÁzik, aki direktben olvas, s tudatni kÁvÀnja
orszÀggal-vilÀggal, hogy Àcsi, n¢zz¢tek, mi
lesz a radikÀlis ifjÃkori eszm¢kbûl, mi lesz
Don PirulÂbÂl, minden elmÃlik egyszer ä sic
transit gloria mundi. Az utolsÂ mondat, à¢s mi
¢ppen ezt akartuk elmes¢lniÊ (65. o.), Ágy m¢giscsak az û mondata, ¢s azt jelenti, hogy bÀr a
figurÀlis metÀzÂ elbesz¢lû, csak azt akarta elmes¢lni, hogy nem is akarta elmes¢lni, û, a
rejtûzk´dû, csak azt akarta elmes¢lni, hogy
elûbb vagy utÂbb mindent el kell mes¢lni
egyszer.
Ezzel pedig szÀmtalan probl¢mÀt elhÀrÁt a
tudÂs olvasÂ gondolatainak ÃtjÀbÂl, aki, immÀr talajt ¢rezve lÀba alatt, Ãjra nekiveselkedhet, hogy r¢szes¢v¢ vÀljon a vilÀg mÃlatÀsÀnak.
Vagy m¢gsem? (da capo al fine)
HÀrs Endre

A DRAMATURG
MINT T¹RT°NETíRñ
CzÁmer JÂzsef: K´zjÀt¢k
PÀtria k´nyvek, 1992. 514 oldal+17 k¢p, 148 Ft
A memoÀr, a szem¢lyes eml¢kez¢sek, tanÃsÀgt¢telek müfaja ÀltalÀban ´n¢letrajzot jelent. Ovidius, Szent çgoston, Rousseau p¢ldaadÀsai utÀn akÀr RÀkÂczi Ferenc, akÀr
Goethe vallomÀsait olvassuk, a tanÃsÀgt¢tel
elûter¢ben mindig ott lÀthatjuk a tanÃsÀgtevû ¢letÃtjÀt. Vagyis elsûsorban magÀrÂl a
szerzûrûl van szÂ, aki ´sszefoglalja mindazt,
ami ût formÀlta azzÀ, aki lett. ä CzÁmer JÂzsef
tanÃsÀgt¢tel¢bûl szinte teljesen hiÀnyzik az
´nfelmutatÀs. CzÁmer egy ¢vtized hazai szÁnhÀzt´rt¢net¢rûl szÀmol be, amelyet mint gyakorlÂ dramaturg maga tapasztalt. °s minthogy szÁnhÀzi ¡gyekben mÀr jÂ ideje aligha
van szak¢rtûbb tanÃ ebben a tÀrgyk´rben,
müv¢t felett¢bb ¢rdekes, mozgalmas szÁnhÀzt´rt¢neti szakk´nyvnek kell tekinten¡nk,
amelyet mostantÂl nem n¢lk¡l´zhet, aki hiteles k´rk¢pet kÁvÀn a hÀborÃ utÀni Ãjrakezd¢sektûl az 1956-os izgalmakig terjedû idûszak magyar szÁnhÀzt´rt¢net¢rûl. S minthogy
¢n, aki ezt a beszÀmolÂt Árom, t´rt¢netesen
ugyanebben az idûben egy mÀsik oldalrÂl, de
hasonlÂk¢ppen szÁnhÀzk´zelben voltam (tanÀr a szÁnhÀztudomÀny felsûoktatÀsÀban), ¢s
akÀrcsak û, mindmostanÀig ugyanabban a
müv¢szetk´zeli ¢letben ¢lek (m¢g korban is
csaknem egyidûsek vagyunk: û egy ¢vvel fiatalabb nÀlam) ä el¢g hiteles tanÃja lehetek
mindannak, amit û bel¡lrûl ¢lt Àt, ¢s ¢n kÁv¡lrûl ä historikusk¢nt ä tanÃsÁtok.
Ahogy kezdtem, ez a k´nyv nem ´n¢letrajz; itt tudatosan ker¡li a vallomÀstevû, hogy
magamagÀrÂl szÂljon. Csak a kezdetek elûzm¢nyeirûl emlÁt egyet-mÀst, hogy r¢gi f¢lre¢rt¢seket oszlasson el. Volt ugyanis egy k´reinkben k´zkeletü t¢ved¢s, hogy CzÁmer arisztokrata ûs´k leszÀrmazottja. Ez pedig SztÀlin
¢s RÀkosi à´ld´klû szÀzadaÊ idej¢n alaposan
nehezÁthette az ¢letutat. Most r´viden meg
kellett emlÁtenie, hogy valÂjÀban szeg¢ny ä
mondhatnÂk, proletÀr ä sorbÂl emelkedett a
nagy k¢pzetts¢gü ¢rtelmis¢giek sorÀba. Ez
tulajdonk¢ppen meglepû is, hiszen a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti ¢vtizedekben nagy szeren-
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cs¢nek, nagy szÁvÂssÀgnak ¢s nagy intelligenciÀnak kellett egy¡tt hatnia, hogy egy àszeg¢ny gyerekÊ olyan t´rt¢nelmi-filozÂfiai-l¢lektani müvelts¢ghez, olyan sz¢les k´rü
nyelvtudÀshoz (amelyhez szervesen tartozik
az Âg´r´g ¢s a latin nyelvek birtokbav¢tele is)
juthasson, amellyel a hÀborÃ v¢gezt¢vel, az
akkor mÀr tÃl harmincadik ¢v¢n CzÁmer
megindulhatott a hazai ¢rtelmis¢gi ¢letben.
De itt mÀr megint szem¢lyes tanÃk¢nt kell
emlÁtenem, hogy nem sokkal a hÀborÃ befejez¢se utÀn BoldizsÀr IvÀn kivÀlÂ hetilapjÀnak ä az öj MagyarorszÀgnak ä û is, ¢n is belsû
munkatÀrsai voltunk. Ott ¢s akkor ismertem
meg. Azt hittem, û is a pedagÂgiai tovÀbbvezetû Ãt fel¢ t´r, mint ¢n. ý azonban egyszeriben dramaturg, azaz a szÁnhÀzak fû drÀmaszak¢rtûje lett. BÀr nem is az akart lenni.
Most, amikor mÀr n¢gy ¢vtizednyi dramaturgmÃlt hÃzÂdik m´g´tte, bevallja, hogy
àk´zjÀt¢kÊ-nak gondolta ezt a foglalkozÀst.
Negyven ¢ven Àt Ãgy tekintett arra a foglalkozÀsra, amelynek leghivatottabb szakembere lett, hogy ez ideiglenes tev¢kenys¢g.
Hol û akart kil¢pni a v¢gzet adta ÃtrÂl, hol
ût akartÀk eltÀvolÁtani k¡l´nb´zû okokbÂl...
de mindig kider¡lt, hogy nincs jobb nÀla. °s
Ágy hosszÃ ideig az ifjÃsÀgi szÁnjÀtszÀs fû szakembere, majd fûvÀrosi ¢s vid¢ki szÁnhÀzakban az eg¢sz szÁnhÀzi ¢let leghitelesebb szak¢rtûje, tanÀcsadÂja lett. Olykor m¢g miniszt¢riumi ÁrÂasztal mellett is, ahol egyÀltalÀn
nem szeretett ¡lni, ¢s ahol mindig idegen
maradt. De az ¢let dialektikÀja Ãgy hozta,
hogy a v¢ghetetlen gyakorlat a legavatottabb
tanÀcsadÂvÀ tette, ¢s a szÁnhÀzi ¢let mÀr meg
is szokta, hogy tûle vÀrja el a tanÀcsokat.
Ilyen ÂriÀsi gyakorlattal, hozzÀ¢rt¢ssel,
müvelts¢ggel ¢s Árni tudÀssal mondja el most
annak a kalandos ¢vtizednek hazai szÁnhÀzi
¢let¢t. Az sem ¢rdektelen, hogy ilyen biztonsÀgos stÁlus¢rz¢kkel sohase akart ÁrÂ lenni.
Nem müv¢szi ihlet, hanem t´rt¢netÁrÂi feladattudat k¢sztette erre a k´nyvre, mint
ahogy r¢gebben kultÃrpolitikai sz¡ks¢glet indÁtotta ¢rdekes essz¢i megfogalmazÀsÀra.
Ez a k´nyv tehÀt l¢nyeg¢ben t´rt¢nelmi
szakk´nyv szÁnhÀzaink ¢s szÁnhÀzpolitikÀnk
egy viharos ¢vtized¢nek jellemz¢s¢re. A hivatal ¢s a szÁnhÀzi gyakorlat sÃrlÂdÀsai, a b¡rokrÀcia ¢s a müv¢szet konfliktusai jelentik a
tÁz ¢v cselekm¢nyÃtjÀt. Lelkes, de hozzÀ nem

¢rtû szÁnigazgatÂk, nagyon is hozzÀ¢rtû, de
kiszÀmÁthatatlan indulatÃ rendezûk, alÀzatosan müv¢szi, de ´n¢rdekbûl alkalmazkodni
akarÂ szÁnmüv¢szek ¢s szÁnmüv¢sznûk ingadozÀsai teszik felett¢bb cselekm¢nyess¢ a hiteles beszÀmolÂt. El¢g talÀn arra utalni, hogy
az alkotÂerût ¢s a fondorlatos intrikÀt egyesÁtû Major TamÀs ¢s a müv¢szi megszÀllottsÀgot az idegzavarodottsÀgig csÃszÂ tÃlzÀsokkal
vegyÁtû ApÀti Imre (k¢t igazÀn nagy müv¢sz,
s ha mÀs- ¢s mÀsk¢ppen is, de ponyvareg¢nybe illû jellem) konfliktusai hogyan szÁnezik
az eg¢sz ¢vtizedet, s mÀris ¢rz¢keltethetû a
k´nyv mÀr-mÀr sz¢pirodalmi ¢rdekess¢ge.
De talÀn enn¢l is ¢rdekesebb ¢s dokumentumszerübb a hivatalok ä fûleg a Miniszt¢rium ¢s a Dramaturgiai TanÀcs ä illet¢keseinek
viselked¢shullÀmzÀsa. A fû vezetûk ä Darvas,
a miniszter ¢s Kende IstvÀn, a D¢T¢ (Dramaturgiai TanÀcs) alakjai, az ÁrÂasztaloknÀl ¡lûk
hozzÀ nem ¢rt¢se, a müv¢szi ¢s a politikai
szempontok ´sszef¢rhetetlens¢ge ¢s a mindezt lÀtÂ szak¢rtû tÀrgyilagos ÀbrÀzolni akarÀsa olyan ¢rdekes olvasmÀnnyÀ teszi CzÁmer
k´nyv¢t, amely nemcsak a szakmai ¢rdeklûdû, de a kalandos olvasmÀnyokat kedvelû ¢s
a t´rt¢nelmet alaposabban ismerni kÁvÀnÂ
szÀmÀra is az olvasni ¢rdemes olvasmÀnyok
k´z¢ sorolja a K ¹ZJçT°K -ot.
Heged¡s G¢za

FEH°R FERENC:
A MEGFAGYOTT
FORRADALOM
(°RTEKEZ°S
A JAKOBINIZMUSRñL)
FordÁtotta Vajda JÃlia
Cser¢pfalviäMagvetû, 1992. KonTEXTus
k´nyvek. 246 oldal, 398 Ft
Feh¢r Ferenc k´nyve t´bb mint egy ¢vtizede
sz¡letett: akkor a francia t´rt¢netÁrÀs szÀmÀra lÀzba hozÂ ÃjÁtÀs volt m¢g Furet ironikus
tÀmadÀsa a àleninista vulgÀtaÊ, az ott is f¢lhivatalosszÀmba menû terrorimÀdÂ t´rt¢netfel-
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fogÀs ellen. Az angolszÀsz tÁpusÃ àsocial interpretationÊ-re meg t´bbnyire s¡ket volt a
francia t´rt¢n¢sztÀbor: legjobb esetben is Edmund Burke konzervatÁv ¢s angol elfogultsÀgainak Ãjra¢leszt¢s¢t lÀttÀk benne. Ez¢rt akkor Feh¢r Ferenc publikÀlt tanulmÀnyai nagy
ä ¢s persze a fent jelzett jobb- ¢s fûleg baloldali elfogultsÀgoktÂl nem mentes ä visszhangot vÀltottak ki. Sajnos a hazai k´z´ns¢ghez
nem juthatott el idej¢ben ez a jakobinizmusinterpretÀciÂ, mely egy-k¢t vitathatÂ tÃlinterpretÀciÂja ellen¢re is ä vagy talÀn ¢ppen
azok k´vetkezt¢ben? ä igen ¡dv´sen jÀrulhatott volna hozzÀ, hogy fel¢bressze dogmatikus ÀlmukbÂl a forradalmi terror àf¢ktelen
glorifikÀlÂitÊ (BibÂ), akik egy lapidÀris jakobinizmus-bolsevizmus analogizÀlÀs alapjÀn
v¢dt¢k m¢g a francia forradalom 200. ¢vfordulÂjÀnak megeml¢kez¢sein is ama forradalmi vÁvmÀnyokat, melyeket ûk az idûegys¢g
alatt levÀgott fejek mennyis¢g¢vel m¢rtek.
(De ezek Marat imÀdÂibÂl azÂta De Maistre
adorÀciÂjÀba mentek Àt, Ãgyhogy az û megvilÀgÁtÀsuk-megt¢r¢s¡k mÀr nem lehet e monogrÀfia hatÀst´rt¢neti ¢rdeme.) Feh¢r megÀllapÁtÀsait az elmÃlt tÁz ¢v t´rt¢nelme sem
igazolni, sem konfirmÀlni nem tudta, de k¢ts¢gkÁv¡l ä legalÀbbis EurÂpa ezen r¢sz¢n ä
n¢mileg mÀs akusztikÀjÃ t¢rbe helyezte; a
forradalmi terror utÀn a restaurÀciÂ r¢m¡lete az igazÀn visszhangos t¢ma. A monogrÀfia
gondolatilag szervesen kapcsolÂdÂ, de a kifejt¢sben szerkezetileg k¡l´nÀllÂ ä ¢s ´nÀllÂan is megÀllÂ ä fejezetekre bomlik, ez¢rt talÀn egyszerübb ¢s k´vethetûbb, ha a kritikusi
v¢lem¢ny kifejt¢se k´veti Feh¢r Ferenc ezen
¢pÁtkez¢si mÂdjÀt. A T¹RT°NETíRçS DILEMMçJA az angol ¢s francia àrevizionistaÊ t´rt¢netÁrÂk szellemi erûter¢ben kÁvÀnja elhelyezni Feh¢r ´nn´n ¢rtelmez¢s¢t. E t´rt¢netÁrÂi
hagyomÀny k´z´s àtranszcendentÀlis fûk¢rd¢seÊ, hogy 1789 mi¢rt nem az 1688-as angol
dramaturgiÀt k´vette a r¢gi rend materiÀlis
¢s morÀlis vÀlsÀgÀnak megoldÀsÀra. HagyomÀnyos magyarÀzat àa szokÀsos szenthÀromsÀg,
nemzet, liberÀlis-kapitalista tulajdon ¢s k¢pviseleti
rendszerÊ mell¢ a szabadelvü szempontbÂl
eretnek eszme, a tÀrsadalmi egyenlûs¢g felv¢tele, ¢s Tocqueville-tûl kezdve innen illik
szÀmÁtani a liberalizmus ¢s a demokrÀcia eszm¢inek divergenciÀjÀt. A nem liberÀlis demokrÀcia (nem a laissez-faire ´konÂmiai, nem a

gondolatszabadsÀg szellemi ¢s nem a magÀn¢rdekek k¢pviselet¢n ÀllÂ parlamentÀris politika alapjÀn nyugvÂ demokrÀciaideÀl) szellemi ûse Rousseau. A TçRSADALMI SZERZýD°S
elemz¢se az eg¢sz disszertÀciÂ kulcsfogalmak¢nt szereplû volont¢ g¢n¢rale vs. volont¢ de tous
fogalomelemz¢se ä talÀn kiss¢ r´vidre zÀrtnak tünhet ä m¢g akkor is, ha tudom, hogy
e münek nem t¢mÀja Rousseau politikai filozÂfiÀjÀnak Àrnyaltabb bemutatÀsa. Fran§ois
Furet ¢s Augustin Cochin megk´zelÁt¢si
mÂdjÀnÀl k´zelebb ¢rzi magÀhoz Feh¢r Ferenc àaz olyan teoretikus outsiderek, mint Jacob
Talmon ¢s Hannah ArendtÊ t¢ziseit, m¢ghozzÀ
ä legalÀbbis szÀmomra ä az eg¢sz monogrÀfia
legmeggyûzûbb mondandÂjÀnak vonatkozÀsÀban: a jakobinizmus nem valamely hûsi
magaslata ¢s/vagy politikai m¢lypontja a
nagy forradalmi folyamatnak, hanem àaz
eg¢sz folyamattÂl valÂ radikÀlis eltÀvolodÀsÊ. Az
eg¢sz francia forradalom vonatkozÀsÀban
k¢ts¢ges a modernizÀciÂs (mindenekelûtt az
indusztrializÀciÂ) program egy¢rtelmü igenl¢se ä az egy Condorcet tragikus sorsÃ kiv¢tel¢vel a RousseauäRobespierre-f¢le ideolÂgiai àfûvonalÊ programatikusan modernizÀciÂellenes. Feh¢r k´nyve egyik kulcsmondatÀnak ¢rzem a pÀrizsi sans-culotte-ok paternalista mentalitÀsÀt illusztrÀlÂ k´zl¢st, vagyis
azt, hogy az ¢hÁns¢g ¢s a drÀgasÀg szorÁtÀsÀban sohasem a m¢ltÀnyos magasabb b¢rek¢rt
k¡zd´ttek, hanem àaz Àllamilag szavatolt alacsony ¢lelmiszerÀrak¢rtÊ. TalÀn innen ¢rthetû
meg, hogy mi¢rt AZ ASSIGNAT T¹RT°NETE lett
az eg¢sz monogrÀfia ä amennyire f¢lbalkÀni
bezÀrtsÀgombÂl meg tudtam Át¢lni ä egyik
legnagyobb visszhangot kivÀltÂ fejezete. A t¢mÀt megk´zelÁthetj¡k a àmindenhatÂ Àllam, az
adminisztratÁv despotizmusÊ klasszikus tocqueville-i t¢mavÀltozatak¢nt, ¢s ha tetszik, àt´rt.
mat.-osÊ terminolÂgiÀval is. De term¢keny lehet a HayekäPopper-iskola tervez¢skritikai
megk´zelÁt¢si mÂdja is, a francia forradalmÀrok ama kollektÁv imaginaire-je vonatkozÀsÀban, àmely arra ´szt´k¢lte r¢sztvevûit, hogy l¢trehozzÀk a feljegyzett t´rt¢nelem elsû tudatosan tervezett tÀrsadalmÀtÊ. °s ezen terv nem a gazdasÀgi expanziÂ, àa n´veked¢s ¢s felhalmozÀsÊ kultusza, hanem eme polgÀri programokkal
szembeni nyÁlt ellens¢gess¢g alapjÀn nyugodott. A terror ebben a felfogÀsban nem az elsû terrort´rv¢nyekkel kezdûd´tt, hanem àaz

Figyelû ã 755

elsû elkobzÀsi aktustÂl kezdve a francia forradalom
kormÀnyai csak forradalmi legitimÀciÂra tarthattak
szÀmot, m¢g a legszükebb financiÀlis vonatkozÀsban isÊ. A jakobinizmus mint antikapitalista
forradalom (ha Ãgy tetszik mint gazdasÀgi ellenforradalom) bemutatÀsa Feh¢r k´nyv¢nek
legmeggyûzûbb ¢s legÀtgondoltabb r¢sze. àA
maximalizÀlÀs funkciÂja az volt, hogy a forradalom
test¢n bel¡l antikapitalista forradalom gazdasÀgi
modelljek¢nt szolgÀljon...Ê °s ez nem mer¡lt ki
a puszta fogyasztÀsrestrikciÂs politikÀban, a
rousseau-i luxuskritika napipolitikai alkalmazÀsÀban! àA k´zponti hatalom uralma alÀ ker¡lt a termel¢s ¢s fogyasztÀs ´sszes szf¢rÀja, minden
Àr- ¢s b¢rmozgÀs.Ê (Egyetlen hiÀny¢rzetemnek
adn¢k hangot: e hipercentralizÀciÂs folyamat
kivÀlÂ narratÁvÀjÀt, Thiers forradalomt´rt¢net¢t meg kellett volna itt emlÁteni, mert û
negyven ¢vvel Tocqueville elûtt felfedte az
¢conomie dirig¢e ¢s a jakobinus diktatÃra l¢nyegi kapcsolatÀt.
A polgÀri szabadsÀgjogokkal szembeni elsû nyÁlt àterroristaÊ-tÀmadÀs az 1793-as alkotmÀny vitÀjÀban t´rt¢nt, a tulajdonjog Àllampolitikai korlÀtozÀsÀt k´vetelû robespierre-i alkotmÀnytervezetben: innen keltezi
Feh¢r a jakobinizmus àprotoszocialistaÊ szÁnezet¢t is. A àgazdasÀgi alapokÊ ezen elm¢ly¡lt bemutatÀsa utÀn k´vetkezik a dramaturgiai csÃcspont, a MI A àJAKOBINIZMUSÊ? cÁmü fejezet. Az elemz¢s alapja ä legalÀbbis kiindulÂpontja ä a Cochin-f¢le àles soci¢t¢s de
pens¢eÊ, illetve a Brinton leÁrta szabadkûmüves-szerü titkos tÀrsasÀgok nagy hatÀsÃ
àpressure groupÊ-okkÀ vÀlÀsa a forradalom
radikalizÀlÂdÀsi folyamatÀban ä a jakobinus
àanyatÀrsasÀgÊ szigorÃ politikai ¢s ideolÂgiai
ellenûrz¢se k´zepette. E àsoci¢t¢-mªreÊ meg¢rt¢se a legt´bb eszmet´rt¢n¢sz szÀmÀra kem¢ny diÂnak bizonyul, mindenekelûtt az¢rt,
mert megprÂbÀltÀk a modern politikai pÀrtok analÂgiÀjÀra ¢rtelmezni. Feh¢r Ferenc
fontos k¡l´nbs¢gre hÁvja fel a figyelmet: àha
a jakobinizmusnak volt valÂdi megk¡l´nb´ztetû jellege, akkor az pontosan az volt, hogy nem szolgÀltatott modellt a k¢sûbbi liberÀlis parlamenti pÀrtok
¢s vÀlasztÀsi g¢pezet¡k szÀmÀraÊ, c¢lja ¢ppen a
tisztÀn artikulÀlÂdÂ tÀrsadalmi ¢rdekek megjelen¢s¢nek, a k¡l´n¢rdekek k¢pviselet¢nek
elvet¢se, ezek elfojtÀsa volt. FilozÂfiai alapja
Rousseau lÀzadÀsa a àstandardÊ felvilÀgosodÀs rideg racionalizmusa ¢s à¢rtelmes ¢r-

dekÊ-koncepciÂja ellen, politikai konklÃziÂja
az angolszÀsz tÁpusÃ k¢pviseleti rendszer eszm¢j¢nek elvet¢se, melyet csaknem szÂ szerint
azonos fordulatokkal fedezhet¡nk fel A TçRSADALMI SZERZýD°S K °PV ISELýKRýL szÂlÂ fejezet¢ben ¢s Robespierre Feh¢r Àltal is id¢zett
Anglia-ellenes filippikÀjÀban: àA kormÀnyzÀs
gyalÀzatos mÂdja ez, ahol a k´z er¢nye pusztÀn botrÀnyos szÁnielûadÀs, amelyben a szabadsÀg Àrnya
megsz¡nteti magÀt a szabadsÀgot, a jog felszenteli
a despotizmust, nyÁltan kereskednek az emberek jogaival...Ê Az Àruba nem bocsÀthatÂ szabadsÀg
a lehetû legradikÀlisabb mÂdon elszakÁtandÂ
az àempirikus emberekÊ, a t¢nyleges t´bbs¢g
magÀn¢rdek¢tûl ¢s partikulÀris szabadsÀgvÀgyÀtÂl: egyr¢szt àaz er¢ny ´r´kk¢ kisebbs¢gben van a f´ld´nÊ, mÀsr¢szt csak ezen er¢nynek vannak t´bbs¢gi jogosÁtvÀnyai, m¢ghozzÀ olyanok, melyek minûs¢gileg mÀsok ä magasabb rendüek ä, mint a àmindenki akaratÀbanÊ megtestes¡lû nem numenÀlis szabadsÀg¢i: az er¢ny az a szabadsÀg, melyre k¢nyszerÁteni kell az embereket.
A volont¢ g¢n¢rale legnagyobb veszedelm¢nek nem azt tartom, hogy erk´lcsi elemet
akart bevinni a politikÀba ä m¢g ha ezt az ´nz¢selm¢let (Àl)naiv kritikÀjÀval tette is ä, hanem azt, hogy v¢gsû logikÀjÀban a legalitÀs ¢s
a moralitÀs k¡l´nbs¢g¢nek megsz¡ntet¢s¢t c¢lozza:
ahol a pozitÁv t´rv¢nyeknek valÂ engedelmess¢g az er¢ny, ott ¢pp az szÀmoltatik fel,
ami Antigon¢ Âta az eurÂpai erk´lcs legl¢nyege, a moralitÀs belsû parancsolatainak
szembehelyezhetûs¢ge a pozitÁv t´rv¢nyekkel. Ennyiben ez a rousseau-iärobespierre-i
k´zakarat-koncepciÂ totÀlisabb diktatÃrÀt involvÀl, mint a jakobinus diktatÃrÀt csupÀn
antikizÀlÂ pÂza ä ¢s az individuÀlis szabadsÀgjogok irÀnti ¢rz¢ketlens¢ge ä miatt kÀrhoztatÂ Benjamin Constant ¢s Tocqueville
sejthett¢k: alapc¢lja magÀnak a szabad individualitÀs kialakulÀsÀnak megakadÀlyozÀsa,
egy nem eurÂpai tÁpusÃ kollektivista tÀrsadalomideÀl realizÀlÀsa, mely nem engedi meg
àa gondolkodÀs neh¢zkes segÁts¢g¢tÊ tÀrsadalompolitikai ¢s erk´lcsi d´nt¢seink meghozatalakor (lÀsd Robespierre flor¢ali besz¢d¢t).
Ahogy àaz eurÂpai tÀrsadalomfejlûd¢s ¢rtelm¢tÊ
(BibÂ IstvÀn szavaival) jelentû jogi formÀk
felszÀmolÀsa sem àa k´r¡lm¢nyek hatalmaÊ
(Saint-Just) k´vetkezt¢ben hozott k¢nyszerint¢zked¢s, hanem a forradalmi igazsÀg-
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szolgÀltatÀs legl¢nyege: àa terror maga a gyors,
gondvisel¢sszerü igazsÀgszolgÀltatÀsÊ, jogi formÀkkal valÂ korlÀtozÀsa magÀnak az isteni
igazsÀgnak a megb¢klyÂzÀsÀt jelenten¢, azaz
a jogbiztonsÀg vÀgya eo ipso er¢nyellenes, sût
ä mivel àa terror az er¢ny emanÀciÂjaÊ ä egyenesen ellenforradalmi k´vetel¢s.
A àhivatÀsos forradalmÀrÊ portr¢jÀnak felvÀzolÀsakor hiÀnyolom BibÂ IstvÀn id¢zett müv¢nek megemlÁt¢s¢t: ha k´nyve megÁrÀsakor
m¢g nem olvashatta is a szerzû, a mostani
magyar nyelvü vÀltozatban minden bizonynyal meg¢rdemelt volna legalÀbbis egy lÀbjegyzetnyi tiszteletk´rt, annÀl is inkÀbb, mivel
BibÂ a hivatÀsos forradalmÀr mellett a hivatÀsos reakciÂs ä igencsak hasonlÂ ä t´rt¢nelmi tÁpusÀrÂl sem feledkezik meg, ami ä sajnos ä nincs minden aktualitÀs n¢lk¡l.
Int¢zm¢nyes¡lhet-e az int¢zm¢nyellenes
´ngerjesztû forradalmi radikalizmus? Ezt a
paradoxont elemzi a monogrÀfia 4. fejezete
(LA D°MOCRATIE DIRIG°E ä AVAGY A JAKOBINUS DIKTATöRA STRUKTöRçJA °S FUNKCIñJA).
A k¢pviseleti demokrÀcia rousseau-iärobespierre-i bÁrÀlata az antikizÀlÂ k´zvetlen demokrÀcia eszm¢ny¢t invokÀlta, kivÀltk¢pp annak
àegoizmusellenesÊ, azaz az egy¢nek vÀllalkozÀsb¢li ¢s ¢letformab¢li szabadsÀgÀt elvetû erk´lcsi pÀtoszÀt. A mÀssÀg mint az ellens¢g szinonimÀja nemcsak A TçRSADALMI SZERZýD°S
Rousseau-jÀnÀl jelenik meg: kÁs¢rt a korai
°RTEKEZ°SEK radikÀlis kultÃrkritikÀjÀban is,
¢s a k¢sûi alkotmÀnytervezetek nacionalista
utÂpiÀjÀban tetûzik. Ez¢rt nem nevezn¢m
Talmon utÀn szabadon àjakobinus r´gt´nz¢snekÊ azt a politikÀt, mely àa politikai ellenz¢ket
ÀrulÂnak b¢lyegzi ¢s megsemmisÁtiÊ: ha Ãgy tetszik, ez nagyon is elvi politika ezen az eszmei
alapon. Rousseau azt Árta, hogy ha ¢n kisebbs¢gbe ker¡l´k a v¢lem¢nyemmel, akkor ez
csak azt jelentheti, hogy àamit az ÀltalÀnos akaratnak hittem, az csak a sajÀt partikulÀris akaratom voltÊ, tehÀt morÀlis ¢s politikai k´teless¢gem annak feladÀsa ¢s magam alÀvet¢se a
t¢vedhetetlen k´zakaratnak ä hÀt mik¢pp lehetne tolerÀnsabb az egy ¢s oszthatatlan k´zakarat t´rv¢nyhozÂi let¢tem¢nyese mÀs mÀssÀgÀval, az ellens¢ges ellenz¢kkel, az angol liberalizmus ´nzû szabadsÀgÀt utÀnozni vÀgyÂkkal szemben?
°rdekesebb a Robespierre-f¢le er¢nyfanatizmus talÀlkozÀsa a radikÀlis terrorimÀdÂ

szekciÂpolitikusokkal. A n¢pi tÀrsasÀgok a
terror fokozÀsÀt k´vetelt¢k gazdasÀgi bajaik
orvoslÀsak¢nt, ¢s a jakobinusoktÂl megkaptÀk àa terror napirendre tüz¢s¢tÊ, Àm e gyÂgyszer
nemcsak a àburzsoÀÊ liberÀlis, hanem a plebejus k´zvetlen demokrÀcia szÀmÀra is halÀlos m¢regnek bizonyult. àA helyi csoportok a demokrÀcia v¢dûbÀstyÀi voltak, de nem voltak kis k´ztÀrsasÀgok. Belsû ¢let¡k gyakran ijesztû szÁntere
volt a kisszerü zsarnoksÀgnak, amely minden emberi jogot megtagadott a mÀsk¢nt gondolkodÂktÂlÊ
ä Árja Feh¢r Ferenc. Amikor Robespierre-¢k
ànagyszabÀsÃ zsarnoksÀgaÊ felfalta a terror
¢desgyermekeit jelentû n¢pi szekciÂkat, v¢get ¢rt a k´zpontosÁtott terrorapparÀtus ¢s a
k´zvetlen demokrÀcia f¢l¢ves fl´rtje, sût a
forradalmi kormÀnyzat rÀadÀsul m¢g nagylelkünek, majdnem liberÀlisnak is mutatkozhatott a visszamenûleges hatÀlyÃ kollektÁv
b¡ntet¢st szorgalmazÂ szekciÂpolitikusokkal
szemben (lÀsd a hÃszezrek lajstroma ¡gy¢t).
ElgondolkoztatÂ Feh¢r t´rekv¢se, hogy a
francia forradalom àveszettjeinekÊ programn¢lk¡lis¢g¢t ä illetve egyetlen programponthoz valÂ k´tûd¢s¡ket, jeles¡l a terror minden
hatÀron tÃl valÂ fokozÀsÀnak ig¢ny¢t ä azzal
magyarÀzza, hogy a munkahely ¢s a lakÂhely
sz¢tvÀlt, ¢s a ter¡leti àk´zvetlen demokrÀciaÊ
csak a szomsz¢dok feljelent¢se szintj¢n valÂsulhatott meg. àA bizottsÀgok ellenûrzik a keny¢r
mennyis¢g¢t minden hÀzban, ¢s megÀllapÁtjÀk, nem
haladja-e meg a k¢tnapi sz¡ks¢gletet: az e f´l´tti
mennyis¢get el fogjÀk kobozniÊ ä id¢zi Feh¢r a
szekciÂdemokratÀk h¢tk´znapi terrorizmusÀnak p¢ldÀjak¢nt. De ezeket a terroristÀkat
legalÀbb egy nagyon komoly motÁvum: a szÂ
szoros ¢rtelm¢ben vett ¢hÁns¢g mozgatta, s
nem elvont erk´lcsi elvek tÀplÀlta v¢rszomj.
A szekciÂk sz¢tver¢se a k´zpontosÁtÂ jakobinus diktatÃra Àltal van olyan megrÀzÂ drÀmÀja a francia forradalom t´rt¢net¢nek,
mint Danton pere ¢s halÀla.
RepublikÀnus neveltet¢sü polgÀroknak ä s
magam is ide sorolom ä nemigen illik ¢szrevenni, hogy a Nagy Terror ideolÂgiÀja nem
a girondistÀk ¢s/vagy a dantonistÀk elleni politikai perekkel kezdûd´tt, hanem a kirÀly
per¢vel. Joggal mutatja be ezt Feh¢r Ferenc
A FORRADALMI IGAZSçGSZOLGçLTATçS paradigmÀjak¢nt. Amikor volt valami tÀrgyi bizonyÁt¢k a bün´ss¢g alÀtÀmasztÀsÀra, a forradalmÀrok akkor is àa nemzeti gondvisel¢s nagy-
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szabÀsÃ bosszÃjÀnakÊ eszk´zek¢nt fÃjtÀk fel
magukat (az id¢zet Robespierre-tûl valÂ) ¢s a
formÀlis-jogi eljÀrÀsmÂd sz¢tzÃzÀsÀt tekintett¢k az igazsÀgszolgÀltatÀs forradalmisÀga fokm¢rûj¢nek. à°s amnesztiÀt adni akkor, amikor
gyeng¢k vagyunk, de megszegni a szavunkat akkor,
amikor gyûzt¡nk, annak ¢rdek¢ben, hogy kicsikarjuk a visszamenûleges b¡ntet¢st a filozÂfiai büntettek¢rt, kollektÁv gyÀvasÀg ¢s a legrosszabb fajta despotizmus, nem pedig a szabad k´ztÀrsasÀg megalapozÀsaÊ ä Árja Feh¢r Ferenc.
A forradalmi igazsÀgszolgÀltatÀs ä eg¢szen
a prairiali terrort´rv¢nyig ä a megsemmisÁtendû ellens¢g àt´rv¢nyen kÁv¡l helyez¢s¢nekÊ logikÀjÀn alapult, a jogi formÀk diadalmas felszÀmolÀsÀnak ÃtjÀn: a tÀrgyi bizonyÁt¢kok, a
tanÃvallomÀsok ¢s a v¢delem mindv¢gig szÀlka volt àa nemzeti gondvisel¢s eszk´zek¢ntÊ felfogott igazsÀgszolgÀltatÀs hÁveinek szem¢ben. A
v¢delem elt´rl¢se, mivel àa hazaÀrulÂk v¢delme
maga is hazaÀrulÀsÊ logikus konzekvenciÀja ¢s
nem valamely kisiklÀsa a kirÀly per¢vel kezdûdû retroaktÁv igazsÀgszolgÀltatÀsi parÂdiÀknak. Ezek v¢gjÀt¢ka a àlegforradalmibbÊ
bÁrÂsÀgi eljÀrÀs, a szeptemberi m¢szÀrlÀsok
àhat¢konysÀgÀvalÊ vetekedû thermidor 10-i
Át¢let Robespierre, Saint-Just ¢s Couthon ellen, mely kimer¡lt a t´rv¢nyen kÁv¡l helyezett vÀdlottak puszta szem¢lyazonossÀgÀnak
megÀllapÁtÀsÀban.
çm a ànemzeti egys¢gÊ, a homog¢n n¢p¢rdek gyilkos illÃziÂja àThermidor forradalmÀvalÊ sem szünt meg (6. T HERMIDORI FORRADALOM °S ELLENFORRADALOM: A PROTOTOTALITçRIUS POLITIKAI TçRSADALOM EMBERI
M°RLEGE):

a jakobinusok ¡ld´z¢se szÁntiszta
jakobinus mÂdszerekkel t´rt¢nt ä kollektÁv
bün´ss¢g, en masse felelûss¢gre vonÀs, azzal a
k¡l´nbs¢ggel, hogy az utcÀra vitt n¢pÁt¢leteket nem az ¢hezû sans-culotte-ok, hanem
a szÁnpompÀs ruhÀikban feszÁtû jeunesse dor¢e,
az aranyifjÃsÀg k¢pviselte. (Feh¢r szerint àa
csûcsel¢k e szervezett akciÂja prototÁpusÀnak enyh¢n
szÂlva illusztris utÂdaivÀ a huszadik szÀzadi rohamosztagok vÀltakÊ.) Thermidor nemcsak a
terroristÀk ellen alkalmazott terrort´rv¢nyekkel jÀrult hozzÀ a terrorista mitolÂgia
tÃl¢l¢s¢hez: àAz a t¢ny, hogy a terror megd´nt¢se
egyenlûv¢ vÀlt a burzsoÀ egoizmus korlÀtlan kavalkÀdjÀval, nagym¢rt¢kben elûsegÁtette annak a
t´rt¢nelmi mÁtosznak a fennmaradÀsÀt, hogy a terrorra sz¡ks¢g van a n¢p jÂl¢te biztosÁtÀsa ¢rdek¢-

ben.Ê Ez a mitolÂgia volt a melegÀgya a XIX.
szÀzadi jakobino-szocializmusnak, s ezen eszmet´rt¢neti filiÀciÂval foglalkozik a k´nyv zÀrÂfejezete (7. PROTO-SZOCIALISTA VOLT-E A JAKOBINIZMUS?). E k¢rd¢sben volna vitÀm a
szerzûvel, de meggyûzûd¢sem, hogy a v¢lem¢nyk¡l´nbs¢gek megl¢te m¢g àaz ¢sz olyan
nyilvÀnos hasznÀlata eset¢nÊ (Kant) is, mint egy
recenziÂ megÁrÀsa, v¢gsû soron vilÀgn¢zetikonfesszionÀlis k¢rd¢s, tehÀt magÀn¡gy.
Ludassy MÀria

KRITIKAPçLYçZAT
NEMZETTUDAT ä MñDSZER
çLTAL HOMçLYOSAN
Csepeli Gy´rgy: Nemzet Àltal homÀlyosan
SzÀzadv¢g, 1992. 288 oldal, 320 Ft
1
Csepeli Gy´rgy ä professzor az ELTE SzociolÂgiai Int¢zet¢ben, a tudomÀnyok nagydoktora. Mint oktatÂ ¢s kutatÂ a hetvenes ¢vek
reform¢rtelmis¢g¢hez tartozik. °rdeklûd¢se
a tÀrsadaloml¢lektan ¢s a szociolÂgia hatÀrter¡let¢n mozog. A szociÀlis csoportok ¢s nagycsoportok tudatÀt elemzi, elsûsorban gyakorlati indÁttatÀsbÂl, tapasztalati felm¢r¢sek
alapjÀn. Tudatjelent¢seket k¢szÁt. VizsgÀlatÀnak alanyai az iskolÀsok, a fiatal felnûttek ¢s
az ¢rtelmis¢giek, mikor melyik.
E hÀrom csoportot 1975-tûl nyolc felm¢r¢sben szondÀzta meg a nemzeti tudat ´szszef¡gg¢s¢ben. Errûl elsû k´nyve 1985-ben
jelent meg. A NEMZETI TUDAT °S °RZ°SV ILçG
MAGYARORSZçGON A 70-ES °VEKBEN (MÃzsÀk)
utÀn egy tanulmÀnyk´tete k´vetkezett. A
CSOPORTTUDAT ä NEMZETTUDAT (Magvetû,
1987) e t¢mÀbÂl tucatnyi folyÂirat-publikÀciÂt k´z´lt Ãjra. Az ¢rtekez¢sek 1974 ¢s 1985
k´z´tt sz¡lettek, s pontosan feler¢szben kutatÀsi beszÀmolÂk.
Az elemz¢s alkotÀst´rt¢net¢ben ezutÀn
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r¢sz´sszefoglalÀsok k´vetkeztek. Egy elûadÀs
szerkesztett sz´vege elsûk¢nt, mely 1985-ben
az °rt¢k, ¢rt¢kkonfliktus ¢s tÀrsadalmi vÀltozÀs cÁmü munka¢rtekezleten hangzott el a nemzet
fogalmÀnak nyelvi reprezentÀciÂjÀrÂl. Ez a
HoppÀl MihÀly ¢s Szecskû TamÀs szerkesztette °RT°KEK °S VçLTOZçSOK II. cÁmü k´tetben
olvashatÂ (T´megkommunikÀciÂs KutatÂk´zpont, 1987). Enn¢l teljesebb az a szintetizÀlÂ
tanulmÀny, amely ugyan elûbb jelent meg
(Kossuth, 1986) a HuszÀr Tibor szerkesztette
k´tetben. A MAGYAR °RTELMIS°G A 80-AS
°V EKBEN mÀr cÁm¢ben is ´sszefoglalÂ szÀnd¢kot sejtet, Csepeli Gy´rgy is szintetizÀlÂ tanulmÀnnyal szerepel a k´tetben. A àkettûs
k´t¢sÊ-es nemzeti azonossÀgtudatrÂl szÂlva
elsû ¢rtelmis¢gvizsgÀlatÀnak egyik legfontosabb k´vetkeztet¢s¢t foglalja ´ssze. Eszerint a
magyar t´rt¢nelem antidemokratikus hagyomÀnyai az akkori jelen antidemokrÀciÀjÀnak
tapasztalataival ´tv´zûdve a magyar ¢rtelmis¢get fog¢konnyÀ tett¢k a historizÀlÂ, ¢rzelmi
megk´zelÁt¢sbe r´gz¡lt nemzettudatra. A kudarcok let´r¢st, a sikerek eufÂriÀt csiholtak:
ez a kettûs k´t¢s, amely azzal a k´vetkezm¢nnyel jÀr, hogy a magyar ¢rtelmis¢g egy
r¢sz¢nek szem¢ben a nemzeti ¢rt¢kek elvÀlnak a demokrÀcia ¢rt¢keitûl.
Ez a k¢t tanÀcskozÀs is azt helyezte vizsgÀlÂdÀsainak k´z¢ppontjÀba, hogyan teszik, ha
teszik, dinamikussÀ a tudatot a nyolcvanas
¢vek n´vekvû konfliktusai. A k´vetkezû tanÀcskozÀs, amelyen Csepeli Gy´rgy beszÀmolt ä ezÃttal korreferÀtum formÀjÀban ä
vizsgÀlatÀnak ÀllÀsÀrÂl, 1988-ra esik. A TÀrsadalomtudomÀnyi Int¢zet tihanyi konferenciÀja a politikai int¢zm¢nyrendszer vÀlsÀgÀnak ¢s reformlehetûs¢geinek ´sszef¡gg¢s¢ben vette szÀmba egyebek k´z´tt az aktuÀlis
tudatÀllapotokat is. Ez alkalommal Csepeli
Gy´rgy a nemzeti konszenzus ¢rt¢kvonzataival foglalkozott. Ez a megk´zelÁt¢s alkalmat
adott rÀ, hogy kutatÀsainak fogalmi rendszer¢t vÀzolja fel. ñvatos k´vetkeztet¢sk¢nt
azonban levonta, hogy a magyar ¢rtelmis¢gben jelen van a nemzettudat àhell¢nÊ-racionÀlis ¢s az Âtestamentumi ä àzsidÂÊ-profetikus ä modellje. Az olvasÂhoz ez az elûadÀs A
MODELLVçLTçS ANATñMIçJA cÁmü ´sszeÀllÁtÀs
r¢szek¢nt jutott el (szerkesztette Simon JÀnos
¢s SzabÂ JÀnos, TÀrsadalomtudomÀnyi Int¢zet, 1989).

Csepeli Gy´rgy ¢rtelmis¢gvizsgÀlatainak
´sszesÁtû tanulsÀgait elûbb adtÀk ki angolul,
mint magyarul. A STRUCTURES AND CONTENTS OF HUNGARIAN NATIONAL I DENTITY a
Majna melletti Frankfurtban jelent meg. A
magyar feldolgozÀst s benne egy mÀsodik ä
tovÀbbfejlesztett ä nagyobb vizsgÀlat eredm¢nyeit ä 1989-ben kellett volna kiadni, de csak
1992-ben jutott el a boltokba, k´nyvnapi kiadvÀnyk¢nt. A SzÀzadv¢g KiadÂ e vÀllalkozÀsÀt p¢nzzel tÀmogatta a Müvelûd¢si ¢s K´zoktatÀsi Miniszt¢rium, valamint a SzÀzadv¢g
Politikai Iskola.
IntellektuÀlis ¢s tudomÀnyos ¢rtelemben
ez a k´nyv is csupÀn egy ÀllomÀs. Csepeli
Gy´rgy a magyar nemzettudat terepkutatÀsait a kilencvenes ¢vekben is folytatja. C¢lja
az, hogy egykor reprezentatÁv anyag birtokÀban alkossa meg a t¢mak´r Ãgynevezett k´z¢pszintü elm¢let¢t. Olyan teÂriÀt alkosson,
amely fogalmi kereteivel, metodolÂgiÀjÀval
sokat mond a nemzetk´zi tudomÀnyossÀgnak is, a t¢nyek ¢s ´sszef¡gg¢sek bemutatÀsÀval pedig figyelemre m¢ltÂ k¢pet adjon a
kelet-k´z¢p-eurÂpai gondolkodÀsmÂd ¢s ¢rz¢svilÀg egy fontos szelet¢rûl, oda¢rtve a magyar variÀnst is. Az ¢rdeklûdû ¢rtelmis¢gi e
leÁrÀsoktÂl ä ez mÀr a recenzens javaslata ä
inkÀbb magyarÀzÂ, mintsem prognosztikus
¢rt¢ket vÀrjon. Valami olyat, amitûl jobban
meg¢rti magÀt s k´rnyezet¢t, de ne vÀrja,
hogy Csepeli Gy´rgy kutatÀsainak ismeret¢ben k´nnyebben megjÂsolja, hogyan fog viselkedni nemzeti ¡gyekben a magyar intelligencia.
2
A cÁm, NEMZET çLTAL HOMçLYOSAN ä k¢tszeres rÀjÀtszÀs. Utal Ingmar Bergman filmj¢re
¢s a vizsgÀlati tÀrgy tudomÀnyos megragadÀsÀnak neh¢zs¢geire. HomÀlyos a l¢lek t¡kre,
elhomÀlyosÁtja ¢rdek ¢s indulat. Ugyanez teszi nehezen megfoghatÂvÀ a nemzeti problematika ÀtlÀtÀsÀt, a tÀrsadalomkutatÂ szÀmÀra
viszont a jelens¢gk´r tÀrgyszerü ¢s elfogulatlan elemz¢s¢t.
A k´tet elsû ä nagyobbik ä r¢sze a nemzeti
tudat vizsgÀlatÀnak elm¢leti k¢rd¢seivel foglalkozik. MÀsodik r¢sze (137ä228. o.) a magyar
¢rtelmis¢giek nemzeti azonossÀgtudatÀt ¢s
attitüdjeit mutatja be ä k¢t vizsgÀlat alapjÀn,
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melybûl egyet 1983-ban, egyet pedig 1989ben ejtettek meg. Az utÂbbi r¢sz a k´tet forrÂ
magva. A jÂ ¢rz¢kkel kivÀlasztott t¢mÀnak,
bÀr àa nyolcvanas ¢vtized v¢g¢ig Ãgy tünhetett,
hogy [...] t´rt¢netszociolÂgiai adal¢kÊ (221. o.),
megvolt a maga idûszerüs¢ge a szocialista
reformgondolkodÀs szÀmÀra is. (Csepeli
Gy´rgy kutatÀsainak egy metszet¢t ¢ppen a
Perspektiven des Demokratisches Sozialismus cÁmü
folyÂirat 1988/3. szÀmÀban k´z´lte, POLITISCHE PSYCHOLOGIE IN UNGARN cÁmen.) De
hogy a tÀrsadalmi gondolkodÀs szÀmÀra milyen fontos, az a rendszervÀltozÀs menet¢ben
der¡lt csak ki. A volt szocialista orszÀgokban
ez lett a k´z¢let ¢s a k´zv¢lem¢ny k´zponti
kategÂriÀja. Ma mÀr tudjuk, jelentûs¢gben
csak a demokrÀcia fogalma vetekedhet vele a
tudatmezûben.
Ilyen jellegü tapasztalatok nyomÀn nem
csupÀn a vizsgÀlat eredeti k¢rd¢sfeltev¢se
mÂdosult, mÂdszertana alakult n¢mileg Àt,
hanem a k¢zirat is ´t ÀtdolgozÀs utÀn jutott
el a v¢gsû megfogalmazÀshoz. E sz´vegformÀlÀs visszat¡kr´zte, hogy a politika el¢be
vÀgott a kutatÀsnak ¢s publikÀlÀsnak. SajnÀlatos mÂdon nem a jegyzetekben, ahol az ¡dv´s ¢s hely¢nvalÂ, hanem a t´rzsanyagban.
Ott viszont azok a publicisztikus bet¢tek, melyekkel mind az elm¢leti, mind a gyakorlati
fejezetekben talÀlkozhatunk, megbontjÀk a
vizsgÀlat logikÀjÀt. Ez a k´nyv legalÀbb anynyira szÂl a tÀrsadalmi v¢lem¢nyformÀlÂkhoz, mint a szükebb szakmÀhoz: arra n¢zve
ad fogÂdzÂt, hogyan szokÀs a vilÀgban ¢s MagyarorszÀgon e tÀrgyk´rben tudÀsszociolÂgiai elemz¢st v¢gezni. Az ilyen bemutatÀs term¢szetesen f´l¢rt¢keli az elemz¢s tudomÀnyos minûs¢g¢t. A gondolatmenetek belsû
egys¢ge ¢ppen a vÀllalt c¢l ¢rdek¢ben szent
¢s s¢rthetetlen.
A publicisztika a vizsgÀlati anyag feldolgozÀsa sorÀn sz¡remkedik be az elemz¢sbe, s
amikor a tudati m¢lyszerkezet feltÀrÀsa ker¡l
sorra (207ä228. o.), helyenk¢nt mÀr a belsû
levezet¢seket helyettesÁti. Gondoljuk Àt a k´vetkezû k¢t p¢lda tanulsÀgait. Csepeli Gy´rgy
1989-ben egyebek k´z´tt megvizsgÀlta, milyen tÀrsadalompolitikai prioritÀsokat vallanak a megk¢rdezett ¢rtelmis¢giek. A vÀlaszokat a Boole-f¢le faktoranalÁzisnek vetette alÀ.
Eljutott ahhoz a k´vetkeztet¢shez, hogy àa
kapott faktorstruktÃrÀbÂl kitünik: a vÀlaszadÂk

egys¢gesen valljÀk a demokratikus int¢zm¢nyek tovÀbbfejleszt¢s¢nek programjÀt, azonban ¢rezhetûen
k¡l´nf¢le prioritÀsok s¡rget¢se rejlik a k´z´snek tünû program m´g´ttÊ (159. o.). Arra a kettûss¢gre kapunk adatokat, amelyek kifejlett formÀban k¢sûbb szembeÀllÁtottÀk egymÀssal a
nemzeti ¢s a liberÀlis ideolÂgiÀk politikai tÀborÀt. Hogy erre adatokat kapunk, az a vizsgÀlat erûss¢ge. Hogy e megfigyelt kettûss¢ghez a szerzû szociolÂgiai ¢szrev¢teleket füz,
az term¢szetes. De amikor e szociolÂgiai okfejt¢s (v´. 160. o.) eljut odÀig, hogy az Àllamszocializmus ÃjraelosztÀsos szerkezet¢nek
fenntartÀsÀban ¢rdekelt ¢rtelmis¢giek ¢s hivatalnokok àÀtvÀltottak a nemzeti ideolÂgiÀraÊ,
Csepeli Gy´rgy kiszÂl a vizsgÀlatbÂl az olvasÂhoz. Olyat tesz, amit a szÁnmüvek kinyomtatott sz´veg¢ben àf¢lreÊ jelz¢ssel szoktak felt¡ntetni. A gondolatmenet m¢g egy politolÂgiai jÂslatot is megkockÀztat: a kilencvenes
¢vek k¢rd¢se, mondja, tud-e az Ãj politikai
rendszer a gazdasÀgi rendszervÀltÀshoz elegendû szÀmÃ ¢s sÃlyÃ tÀrsadalmi szereplût
toborozni. Ez igen plauzÁbilis f´ltev¢s, de teljesen f¡ggetlen a kiindulÂ t¢nytûl, hogy tudniillik a megk¢rdezettek hÀnyadik helyre soroltak h¢t kijelent¢st (gazdasÀgi reform, demokratizÀlÀs, emberi kapcsolatok stb.), amelyek ´sszess¢g¡kben megadtÀk: az egyes t¢mÀknak milyen viszonylagos fontossÀgot tulajdonÁtottak.
Csepeli Gy´rgy szÀmos esetben terjeszkedik tÃl vizsgÀlatÀnak bizonyÁtÂ anyagÀn. E
t¢ny megingatja az ´sszefoglalÂ eszmemenet
hitel¢t. A vizsgÀlatnak az az ÃjdonsÀga, hogy
a maga ¢rv¢nyess¢gi k´r¢n bel¡l elûre jelezte, milyen m¢ly a megosztottsÀg a magyar ¢rtelmis¢g nemzeti tudatÀban. ArrÂl is kapunk
n¢hÀny hiteles ´sszef¡gg¢st, milyen tÀrsadalmi-kulturÀlis hÀtt¢rt¢nyezûk magyarÀzzÀk e
jelens¢get. Az oksÀgi lÀnc kibontÀsa ¢s annak
bizonyÁtÀsa alkotja a meggyûzûerût, hogy a
k¡l´nb´zû jelens¢gek k´z´tt az egy¡ttjÀrÀsok
¢s kapcsolatok nem a v¢letlen müvei. Ha
Csepeli Gy´rgy a levezet¢sek igazsÀgÀt futurolÂgiai ¢szrev¢telekkel tÀmogatja meg, mint
p¢ldÀul a 221. oldalon: à...a kilencvenes ¢vek
folyamatait ez a politikai-ideolÂgiai vita fogja uralni, kiszorÁtva az ÀllamszocializmusrÂl a plurÀlis demokratikus piacgazdasÀgra valÂ Àtmenet l¢nyegi
k¢rd¢sfeltev¢seinek pragmatikus megvitatÀsÀtÊ, akkor gondolatmenet¢ben a bizonyÁtÂ ¢s a bi-
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zonyÁtandÂ helyet cser¢l. A k´tet meggyûzûerej¢nek e publicisztikus felhÁgÁtÀsÀt a recenzenshez hasonlÂan bizonyÀra minden olyan
olvasÂ is sajnÀlja, aki egy¢bk¢nt a szerzû liberÀlis-demokrata nemzettudat-felfogÀsÀval ¢rt
egyet.
3
M¢g nem az ¢rt¢kel¢s, pusztÀn a t¢nyszerüs¢g kedv¢¢rt sz´gezz¡k le, hogy a k´tet feltÀrÂ, egyben mÂdszereket kiprÂbÀlÂ vizsgÀlatokrÂl ad szÀmot. Nincs szÂ reprezentativitÀsrÂl: a vizsgÀlati adatok, ´sszef¡gg¢sek r¢szben illusztrÀlnak jelens¢geket, r¢szben arra
alkalmasak, hogy segÁts¢g¡kkel tudomÀnyos
hipot¢ziseket fogalmazzanak meg (134. o.).
Ennek a jellegnek teljesen megfelel a szer¢ny
c¢lkitüz¢s. A szerzû egy helyen (218. o.) arrÂl
besz¢l, hogy àk¢t vizsgÀlatunk adal¢kot szolgÀltatÊ a nemzeti tudat fenomenolÂgiÀjÀhoz, s
àhozzÀsegÁthet a (benne rejlû) ideolÂgiai tartalmak
pontosabb meg¢rt¢s¢hezÊ.
Ez betü szerint igaz; s nagy ¢rdemet hordoz magÀban: Csepeli Gy´rgy jÂ idûben tett
f´l egy kitünû k¢rd¢st, amellyel utat t´rt egy
¢rz¢keny tÀrsadalomtudomÀnyi ter¡leten.
HozzÀadta szem¢lyes t´bblet¢t egy korszerü
szeml¢leti irÀnyhoz. A szerzû azt folytatta s
m¢lyÁtette el, ami vizsgÀlÂdÀst a t´rt¢nelminemzeti tudat k´r¡l felm¢r¢seivel Angelusz
RÂbert, B¢k¢s Ferenc ¢s Unger MÀtyÀs kezdem¢nyezett, s egy¡tt haladt HuszÀr Tibor,
Hankiss Elem¢r, Hunyady Gy´rgy, mÀs
´sszef¡gg¢sben SzabÂ MiklÂs t´rt¢n¢sz kutatÀsaival. (A k´tetet SzabÂ MiklÂson kÁv¡l
Bayer JÂzsef, Buda B¢la, JuhÀsz Gyula, Kende LÀszlÂ ¢s Kolosi TamÀs lektorÀlta.) Csepeli
Gy´rgy hivatkozÀsai (¢s k´nyv¢nek k´sz´netnyilvÀnÁtÀsa) alapjÀn az is vilÀgos, hogy kutatÀsai sokat k´sz´nhetnek olyan eszmet´rt¢n¢szeknek is, mint HanÀk P¢ter, LackÂ MiklÂs ¢s Szücs Jenû.
A csoportk´zi viselked¢s ¢s a szociÀlis
nagycsoportok tÀrsadaloml¢lektanÀnak kÁs¢rletes ¢s tapasztalati vizsgÀlata (az elûÁt¢letess¢g, a sztereotÁpiÀk, az etnocentrikus gondolkodÀs, a nacionalizmus ¢s a rasszizmus t¢mak´reiben) sz¡lûf´ldj¢n, AmerikÀban is
visszahatÀs volt a spekulatÁvnak ¢rzett nagyelm¢letekre, Talcott Parsons funkcionalizmusÀra. Az Àllamszocializmus orszÀgaiban m¢g

inkÀbb. Mit ajÀnlottak helyette? C. Wright
Mills, aki olyan megsemmisÁtûen bÁrÀlta Parsonst (ànagy elm¢lete ´tven szÀzal¢k szÂszaporÁtÀs,
negyven szÀzal¢k szociolÂgiai k´zhely. A t´bbi tÁz
szÀzal¢kot empirikus vizsgÀlatnak kell alÀvetniÊ),
Ágy lÀtta: àA mÂdszerek a probl¢mÀk bizonyos sorÀnak kialakÁtott mÂdszerei, az elm¢let pedig a jelens¢gek bizonyos sorÀnak elm¢lete.Ê Az ´sszef¡gg¢sek kidolgozÀsa k´zben elm¢letet alkot(ha)tunk a fogalom- ¢s kategÂriak¢pz¢s
szintj¢n, a szociolÂgiai modellalkotÀs szintj¢n
s a tapasztalati adatok kodifikÀlÀsÀval kialakÁtott k´z¢pfokÃ elm¢letek szintj¢n. Ez a metodolÂgia AmerikÀban is Àthaladt az int¢zm¢nyes¡l¢s folyamatÀn az intellektuÀlis kismüvess¢gtûl az int¢zeti ä immÀr szÀmÁtÂg¢pes,
matematizÀlt ä, csak munkacsoportokban elv¢gezhetû nagy kutatÀsi programokig.
MagyarorszÀgon Csepeli Gy´rgy is azokhoz a tÀrsadalomkutatÂkhoz tartozott, akiket
az Àllamszocializmus felismert vÀlsÀga, az azt
kÁs¢rû legitimÀciÂs vÀlsÀg fog¢konnyÀ tett
mindenf¢le megk´zelÁt¢s irÀnt, ami a dogmÀk megrend¡l¢s¢vel egy pillanatra ism¢t
kaotikusnak, rendezetlennek tünû valÂsÀgot
¢rtelmezhetûv¢ tehette. Egy olyan tudÀsszociolÂgia, amely lehetûv¢ tette az alternatÁv vilÀglÀtÀsok verseny¢t, a hozzÀillû metodolÂgiÀval ä mÀr csak t¢mÀjÀra vÀrt. Nem vitathatÂ, hogy az egyik ilyen kit¡ntetett t¢ma ä
a nemzettudat jelens¢gk´re volt.
A nemzettudat feltÀrÀsÀnak jelzett irÀnyÀt
Csepeli Gy´rgy sajÀt vizsgÀlatainak menet¢ben Ãgy jÀrta v¢gig, hogy a szeml¢let ¢s mÂdszerek mÂdosulÀsÀnak minden szakasza rajta
hagyta jellegzetess¢geit munkÀjÀn. Egy korai, 1974-es tanulmÀnyÀnak (v´. CSOPORTTUDAT ä NEMZETTUDAT, 145ä146. o.) bevezetû
mondataibÂl m¢g a f´lfedez¢s izgalma Àrad:
àA szociÀlpszicholÂgus legizgalmasabb kalandja,
ha gyakorta tapasztalt h¢tk´znapi t¢nyeket ´nmagukban igyekszik megismerni. R¢szeire bontva, jÂl
fel¢pÁtett megimer¢si technikÀk ÃtjÀn kialakÁtja
gondolati mÀsukat, a bizonyÁtatlan ´sszef¡gg¢sek
ÀthidalÀsÀra hipot¢ziseket k¢pez, melyeket Ãjra ¢s
Ãjra prÂbÀnak vet alÀ, s v¢g¡l eljut a kiszemelt jelens¢g tudomÀnyos absztrakciÂjÀhoz. A kaland ezzel m¢g nem ¢r v¢get. ValÂdi izgalom akkor fog el
benn¡nket, amikor a tudomÀnyosan ismert jelens¢g elûfordulÀsÀt kezdj¡k el vizsgÀlni, immÀr tudomÀnyos szemsz´gbûl n¢zve, visszacsatolva a kutatÂmunkÀt az ¢letbe.Ê Ennek sorÀn ä fejezi be
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gondolatmenet¢t ä a tÀrsadaloml¢lektani jelens¢get ´sszef¡gg¢sbe kell ÀllÁtani, ¢s az az
´sszef¡gg¢s csakis tÀrsadalmi ¢s t´rt¢nelmi
lehet.
E k´vetkeztet¢s teljesen evidens, ha a
nemzettudat a kutatÀs tÀrgya, hiszen annak
t´rt¢neti, politikaelm¢leti ¢s szellemtudomÀnyi feltÀrÀsa MagyarorszÀgon nagy hagyomÀnyokra tekint vissza. K¢rd¢s az ä m¢g mindig
Csepeli Gy´rgy elûbbi gondolatmenet¢t folytatva ä, hogy àa jelens¢g lehetû legpontosabb regisztrÀlÀsa, m¢r¢se, genezis¢nek, szerkezet¢nek ¢s
funkciÂjÀnak az ismereteÊ hogyan nyer ¢rtelmet
àa tÀrsadalom t´rt¢nelmi mozgÀsÀbanÊ.
Ha ezt a kapcsolÂdÀst a tÀrsadaloml¢lektani anyagfeltÀrÀs ¢s a t´rt¢nelmi ¢rv¢nyess¢g k´z´tt az û konkr¢t vizsgÀlatainak mÂdszertani szempontjaira, az alkalmazott eljÀrÀsok ¢rv¢nyess¢g¢re fogalmazzuk Àt, k¢t k¢rd¢shez jutunk el. Ki tudja-e k¡sz´b´lni a k¢rdûÁves anyaggyüjt¢s belsû bizonytalansÀgait
az a fejlett matematikai apparÀtus, eset¡nkben a Bool-faktoranalÁzis, a hierarchikus faktoranalÁzis, a CLUSTAN-eljÀrÀs, a kanonikus
korrelÀciÂszÀmÁtÀs, amely bizonyos m¢rt¢kben alkalmas az informÀciÂ rejtett ´sszef¡gg¢seinek feltÀrÀsÀra? TovÀbbÀ: mennyire illeszkednek a szociolÂgiai modellalkotÀs tapasztalati Ãton kialakÁtott fogalmai ¢s kategÂriÀi a kutatÀsba kÁv¡lrûl bevezetett t´rt¢netszociolÂgiai magyarÀzÂ fogalmakhoz?
Az elsû k¢rd¢st illetûen az ember hajlik a
nemleges vÀlaszra, mondvÀn: a k´tet bizonyÁtÀsai nem meggyûzûk. A mÀsodik k¢rd¢sre az a vÀlasz, hogy ellentmondÀsosan. Csepeli Gy´rgy kiker¡lhetetlen¡l bele¡tk´z´tt a
vÀlasztott megk´zelÁt¢si mÂd korlÀtaiba.

4
Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek az ¢vtizedes munkÀnak vitathatatlan eredm¢nyei.
MÂdszertani oldalrÂl kialakult egy t´bb¢-kev¢sb¢ zÀrt elm¢let, egy fogalom- ¢s kategÂriarendszer a tapasztalati alapon nyugvÂ elm¢leti keret szintj¢n. Ezt az elm¢leti keretet meg
lehet tanÁtani mindenkinek, ha egy korÀbban
csak spekulatÁvan leÁrhatÂ jelens¢gk´r elemezhetûv¢ t¢tel¢t akarjuk vele illusztrÀlni.
Csepeli Gy´rgy 1983-ban az alapadatokbÂl
elsûdleges faktorokat k¢pezett, majd azokbÂl

ÀtfogÂbb mÀsodlagos faktorokhoz jutott el.
AzokbÂl megalkotta a nemzettudatban megfigyelhetû n¢zettÁpusokat. Ehhez hozzÀrendelte az ¢rtelmis¢g k¡l´nb´zû kommunikÀciÂs szerepeket bet´ltû foglalkozÀsi csoportjait,
s megvizsgÀlta, felfogÀsuk miben k¡l´nb´zik
egymÀstÂl. 1989-ben az alapadatokbÂl r¢szben mÀs faktorokat k¢pezett, azokbÂl klasztereket alkotott, amelyekhez a kivÀlasztott ¢rtelmis¢gi minta belsû tagolÀsÀt finomabb osztÀlyozÀssal v¢gezte el. Bevezette a magatartÀsi vÀltozÂk k´z¢ a vallÀsi neveltet¢st ¢s az ¢rtelmis¢giv¢ vÀlÀs nemzed¢ki elt¢r¢seit. így a
nemzettudat gondolkodÀsi csoporttÁpusait
kapta eredm¢ny¡l.
Mindennek eredm¢nyek¢nt kapunk egy
fogalmi ¢s kategÂriaszerkezetet, amelyben
helyet foglal a nemzetre vonatkozÂ tudÀsk¢szlet n¢gy k´zponti kategÂriÀja: a tematizÀciÂ, a tipizÀciÂ, a relevancia, valamint az interpretÀciÂ. Ez ¢s a hozzÀ kapcsolt egy¢b fogalmak lehetûv¢ teszik, hogy bÀrmely orszÀg
bÀrmely vizsgÀlt n¢pess¢gcsoportjÀnak nemzettudatÀt, annak szerkezet¢t, mük´d¢si mechanizmusÀt le lehessen Árni. Mivel pedig ez
egy konkr¢t orszÀg konkr¢t tÀrsadalmi csoportjÀnak nemzettudati leÁrÀsÀra k¢sz¡lt,
olyan kieg¢szÁtû kategÂria-rendszerhez is
hozzÀjutunk, amely csak ebben a vizsgÀlatban ¢rtelmes. P¢ldÀnak felhozhatjuk az
1983-as kutatÀs tizen´t elsûdleges faktorÀt
(nemzeti ´nsajnÀlat, nemzeti ´nkritika stb.),
amelyeket a szerzû n¢zetszervezû szempontokk¢nt hatÀrozott meg, ¢s az ´t mÀsodlagos
faktort, amely Csepeli Gy´rgy szerint a magyar nemzetre vonatkozÂ gondolkodÀs ´t
ideologikus orientÀciÂja.
Az is az eredm¢nyekhez tartozik, hogy az
adatok ilyen finom hÀlÂba fogÀsa k´zben feltÀrult a nemzetre vonatkozÂ tudÀsk¢szlet
nem egy r¢szlete, melynek hiteless¢g¢hez szÂ
sem f¢rhet. Ezeket egyenk¢nt bÀrki fel tudja
hasznÀlni a jobb ´nismeret szolgÀlatÀban, de
meg is lehet tanÁtani, mint a nemzeti gondolkodÀs egyes jellegzetess¢geit. JÂl alkalmazhatÂ felosztÀs az àÀllam-Ê, a àkultÃr-Ê ¢s
az àÀllampolgÀr-nemzetÊ fogalmi hÀrmasa
(17ä23. o.). TÀmaszkodni tudunk az oktatÀsban a nemzet csoportism¢rveirûl olvasottakra
is (34ä46. o.). Ha a nemzeti azonossÀgtudat
konfliktusairÂl esne iskolai ÂrÀn szÂ, felhasznÀlhatÂ a szerzû osztÀlyozÀsa (114ä115. o.),
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de meggyûzûen tipizÀlhatjuk a hazafelfogÀsokat is a szerzû kategorizÀlÀsa nyomÀn
(116. o.). InformatÁv a nemzetrûl valÂ tudÀs
tÀrsadalmi megoszlÀsÀnak elemz¢se is (123ä
128. o.).
A vizsgÀlati eredm¢nyeket bemutatÂ szÀz
oldalrÂl a figyelmes olvasÂ maga is kivÀlaszthatja azokat az ÃjdonsÀgokat, melyeket a magyarsÀgtudat egyes metszeteirûl ´sszeszedhet. Sok t¢ny ¢s r¢sz´sszef¡gg¢s van ezeken
az oldalakon, melyekkel a k´z´ns¢g elûsz´r
talÀlkozhat. °rdemes kiemelni, hogy az
anyagnak egyenrangÃ r¢sze a jegyzetapparÀtus (229ä249. o.), amely szempontjaival ¢s
adataival azt az olvasÂt tÀmogatja, akit a
tÀrgyk´r irÀnti ¢rdeklûd¢se tovÀbbelemz¢sre
k¢sztet. A k´tetet ugyanis nem lehet Àtfutni,
azt tanulmÀnyozni kell.

5
Meg¢ri-e a rÀfordÁtott idût? Erre nem tudnÀnk egy¢rtelmü igennel vagy nemmel felelni. Egyr¢szt a k´tet ä fûleg neh¢zkes stÁlusa
¢s az eg¢sz k´nyvbe sz¢tszÂrt mÂdszertani
megjegyz¢sek k´vetkezt¢ben sokszor f´l´slegesen megdolgoztatja az olvasÂt. A modern
¢rtekezû prÂza p¢ldÀul azt a gondolatot,
hogy a nemzet mint tÀrsadalmi nagykategÂria viszonylag tartÂs t´rt¢neti alakulat, egyszerübben is meg tudja fogalmazni, mint a
k´tetnek e gondolatmenete: àE viszonylagos
ÀllandÂsÀg, a megfordÁthatatlan folyamatok hatalmÀn folyamatosan fel¡lemelkedû megfordÁthatÂsÀg
a modern keretek k´z´tt szervezûdû nemzeti tÀrsadalom viszonyainak sokr¢tüs¢ge ¢s egymÀs hatÂerej¢t k´lcs´n´sen erûsÁtû, integrÀlÂ jellege folytÀn
Àll elû. A modern tÀrsadalom komplex viszonyt´mege az egyes r¢sztvevû, funkciÂk szerint elk¡l´n¡lt viszonyok erej¢t megsokszorozza, akkumulÀciÂs
t´bbletk¢nt r´gzÁti, miÀltal a sz¡ks¢gk¢ppen fell¢pû
sz¢thÃzÂ erûkkel szemben hat¢kony ´sszetartÂ erûk
szabadulnak fel, melyek keretek¢nt a nemzet mint
a tÀrsadalomszervez¢s modern formÀja jelenik
meg.Ê (11. o.) VilÀgos, nemde? A bevezetût
id¢zt¡k.
M¢gsem a stÁlus vagy az elemz¢si sÁkok ä
tartalom, metodika ä nehezen k´vethetû sokszoros vÀltÀsa miatt tÀmadnak az emberben
fenntartÀsok, hanem a mÂdszertani k¢telyek
okÀn. A metodika belsû ellentmondÀsait
kezdj¡k f´lfejteni a mintav¢tellel. A vizsgÀlat

mindk¢t alkalommal fûk¢nt a humÀn ¢rtelmis¢gre (ÁrÂkra, müv¢szekre, ÃjsÀgÁrÂkra,
magyarät´rt¢nelem szakos tanÀrokra) terjedt
ki. E k´rt a politikai ¢s gazdasÀgi k´z¢pvezetûk, valamint az agrÀr¢rtelmis¢giek eg¢szÁtett¢k ki. OrvosokrÂl, m¢rn´k´krûl, k´zgazdÀszokrÂl, a pedagÂgusok t´bbs¢g¢rûl semmit
sem mond a vizsgÀlat. A szerzûnek ez az ´nkorlÀtozÀsa abbÂl a korhoz k´t´tt, nem eg¢szen szerencs¢s d´nt¢sbûl fakadt, hogy 1983ban mintÀjÀt (600 fû) a tÀrsadalom kommunikÀciÂs modellje alapjÀn, az abbÂl adÂdÂ ¢rtelmis¢gi szereposztÀs szerint r¢tegezve
(123ä127., 134. o.) ÀllÁtotta ´ssze. Ettûl 1989ben sem t¢rt el, viszont a megk¢rdezett szem¢lyeket kizÀrÂlag Budapestrûl vÀlogattÀk
´ssze. E mÀsodik menetben gazdagodott a
szociolÂgiai r¢tegzetts¢g aszerint, hogy a
megk¢rdezett szem¢lyeknek mi az ¢letkoruk,
vallÀsuk, s hÀnyadik nemzed¢kbeli ¢rtelmis¢giek. M¢g mindig nem ker¡lt viszont be az
osztÀlyozÀsba a lakÂhely, noha ¢ppen a nemzettudat szempontjÀbÂl fontos faktor, hogy
valaki falun, kisvÀrosban, nagyvÀrosban vagy
Budapesten ¢l-e.
A kommunikÀciÂs szerep: tÀrsadaloml¢lektani szempont. Min¢l inkÀbb kiterjeszkedik a kutatÀs a szociolÂgiai ¢rtelmez¢sre ä a tÀrsadalmi hÀtt¢r, a neveltet¢s befolyÀsÀra ä, annÀl nagyobb torzÁtÀs szÀrmazhat az
ilyen mintav¢telbûl. IllusztrÀciÂk¢nt emlÁthetj¡k a vallÀsi hÀtt¢r magyarÀzÂ ¢rt¢k¢t. Az
1989-es vizsgÀlat zsidÂ, protestÀns ¢s katolikus kulturÀlis k´rnyezetet vett f´l f¡ggû vÀltozÂnak. (AteistÀt ekkor sem.) A 671 fûs mintÀbÂl katolikus volt 40, protestÀns 41, zsidÂ
19 szÀzal¢k. Hagyjuk most figyelmen kÁv¡l
azt a kis torzÁtÀst, hogy a vizsgÀlati szem¢lyek
vallÀsi hovatartozÀsÀt az apa csalÀdja szerint
hatÀroztÀk meg, noha az anya kulturÀlis befolyÀsa e t¢ren legalÀbb olyan erûs, s csak azt
jegyezz¡k meg, hogy a minta vallÀsi ´sszet¢tele elt¢r a magyar ¢rtelmis¢g vallÀs szerinti
megoszlÀsÀtÂl. A zsidÂk fel¡lreprezentÀltsÀga
szÀmos ponton oda vezetett ä p¢ldÀul az ¡ld´z´tts¢gre vonatkozÂ k¢rd¢s anyagÀban
(237ä239. o.) ä, hogy a t¢mÀra vonatkozÂ informÀciÂk jelentûs r¢sz¢t a vizsgÀlat nem tudta hasznosÁtani. A katolikusok alulreprezentÀltsÀga viszont, mint olvashatjuk, legalÀbb
egy ´sszef¡gg¢sben ànem adott el¢g markÀns k¢pet ahhoz, hogy ¢rtelmezni tudjuk az adatokatÊ
(227. o.).
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LÀthatÂ, hogy e p¢ldÀban a vizsgÀlat ¢rv¢nyess¢g¢t k¢t k´r¡lm¢ny korlÀtozza: a vÀlasztott mÂdszer (k¢rdûÁv p¢ldÀul a m¢lyinterjÃ
helyett) ¢s a mintakivÀlasztÀs mÂdszere (statisztikai esetlegess¢g a reprezentativitÀs helyett). ¹sszevethetj¡k, mennyivel t´bbet tudunk meg a magyar n¢pess¢g nemzettudatÀrÂl p¢ldÀul az oral-history kutatÀsok m¢lyinterjÃibÂl, de e vizsgÀlatsorozat kieg¢szÁtû
m¢lyinterjÃinak segÁts¢g¢vel is. Hasznos lett
volna n¢mi ´sszevet¢st olvasni a k¢tf¢le eljÀrÀs k´z´tt.
R¢szben m¢g a mintav¢tel probl¢mÀjÀhoz
tartozik, hogy a vizsgÀlt szem¢lyek mennyire
voltak ûszint¢k. A nemzeti t¢ma f´lvet¢se ÀltalÀban is ¢rz¢kenys¢geket ¢rint. A k¢rd¢sk´r
1983-ban m¢g tabut¢ma is volt. Esetleg nem
szÁvesen vallott identifikÀciÂs fesz¡lts¢geirûl a
zsidÂ szÀrmazÀsÃ ¢rtelmis¢gi, ÀllÀspontjÀnak
esetleg nacionalista vagy vallÀsos implikÀciÂirÂl a katolikus ¢s protestÀns. Emellett sokan
tanÃsÁtottak bizalmatlansÀgot ÀltalÀban a kik¢rdez¢ssel mint feltÀrÂ mÂdszerrel szemben. 1983-ban a minta egynegyede megtagadta a k´zremük´d¢st. Ez az arÀny a vezetûk k´z´tt el¢rte az egyharmadot. A 600 szem¢lybûl csak 90 mondta, hogy a k¢rdûÁv jÂ.
Sokan provokÀciÂnak ¢rezt¢k e tudatszondÀzÀst, ¢s tÀrsadalmi fÂrumokon, vagy mint
1989-ben a sajtÂban tiltakoztak ellene.
Minderrûl maga a szerzû tudÂsÁt (131ä136.,
241. o.), mint ahogy azt is f´lveti, hogy talÀn
àPisa ferde, nem a toronyÊ. Egy mÀsik helyen
(210. o.) kit¢r arra, hogy az 1983-as vizsgÀlat
elsûdleges faktorai eg¢sz¡kben nem magyarÀznak t´bbet a n¢zetszervezûd¢s tÀmpontjaibÂl, mint az ´sszvariancia 42 szÀzal¢kÀt. A
szakirodalom a 40 szÀzal¢kot ¢ppen csak elfogadhatÂ ¢rt¢knek tekinti. A matematikai
eszk´z´kkel fÀradsÀgosan megalkotott ¢rt¢krendszer magyarÀzÂ¢rt¢ke tehÀt abban az
esetben is korlÀtozott maradt volna, ha a kifogÀstalan mintav¢tellel ´sszeÀllÁtott vizsgÀlati k´r mindig megfelelû ûszintes¢ggel nyilatkozott volna, amirûl ebben az esetben szÂ
sem volt.
6
E megÀllapÁtÀssal mÀr Àt is l¢pt¡nk a fogalmi
rendszer elemz¢si tartomÀnyÀba. A belsû ellentmondÀsok illusztrÀlÀsÀra k¢t probl¢mÀt

emlÁthet¡nk. A kisebb jelentûs¢gü t¢ny, hogy
az 1989-es vizsgÀlat l¢nyeges vÀltoztatÀsokkal
k´vette az 1983-as tudatszondÀzÀst. így elveszett az a lehetûs¢g, hogy a k¢sû Àllamszocialista idûszak nemzettudatÀnak ÀllapotrajzÀt
egy folyamat r¢szek¢nt lehessen egybevetni a
fordulat ¢v¢nek tudatleÁrÀsÀval. Ez az ¢rv¢nyess¢gkorlÀtozÂ k´r¡lm¢ny annÀl sajnÀlatosabb, mert vele a t´rt¢netis¢g egyik ¢rv¢nyesÁt¢si lehetûs¢g¢tûl esett el a vizsgÀlat. Ennek
fontossÀgÀt a szerzû is kiemeli, mondvÀn àdinamikus mentÀlis struktÃrÀkrÂl van szÂ, melyek a
t´rt¢netileg kidolgozott ideologikus tudÀsk¢szlet elemeibûl j´nnek l¢tre, s a mindenkori aktuÀlis helyzetnek megfelelûen vÀltoznakÊ (144. o.). E felszÁni tudati ingadozÀsokat persze û is igyekszik
megk¡l´nb´ztetni a viszonylag ÀllandÂ hatÂt¢nyezûktûl. Ezt Ãgy oldja meg, hogy a t¢mÀban tapasztalati Ãton kialakÁtott fogalmi
rendszer¢t t´rt¢neti szociolÂgiai magyarÀzÂ
fogalmakkal veti egybe. K¢t fogalompÀrt
hasznÀl. Az egyik: az Àllam- ¢s kultÃrnemzet
fogalma. A mÀsik: Ferdinand T´nnies k¢t ä
ugyancsak nevezetes eszmet´rt¢neti pÀlyafutÀst leÁrt ä fogalma: a Gesellschaft ¢s a Gemeinschaft.
T´nnies K ¹Z¹SS°G °S TçRSADALOM cÁmü
k´nyv¢nek magyar kiadÀsa Âta (Gondolat,
1983) a k´z´ns¢g szÀmÀra is k´nnyen ellenûrizhetû, hogy ez az eredetileg 1887-ben leÁrt
k¢t tÀrsulÀsi tÁpus, a K´z´ss¢g ¢s a TÀrsadalom, nem arra szolgÀl, amire a magyar szerzû
is alkalmazza. T´nnies modellj¢ben e k¢t tÀrsadalomszervezû elv vÀltja egymÀst a t´rt¢nelemben. TovÀbbÀ e fogalmakat a n¢met tudÂs
a àtisztaÊ, azaz az elvont szociolÂgia statikus
ideÀlfogalmaik¢nt hasznÀlja. Ebben a vizsgÀlatban viszont terepkutatÀs magyarÀzÂ elveik¢nt jelennek meg a t´rt¢nelem jelen idej¢ben.
A szerzû e k¢t ikerfogalom ¢s a t´rt¢netileg kialakult k¢t nemzettÁpus fogalmai
k´z¢ ä Ãgy tünik az olvasÂnak ä egyenlûs¢gjelet tesz. A sz´veg ebben az ´sszef¡gg¢sben szÂl a àGemeinschaftÊ ¢s àGesellschaftÊ
tÁpusÃ nemzeti ideolÂgiÀrÂl (144. o.) ¢s az
ilyen tÁpusÃ nemzeti szÂkincsrûl (139ä144.,
242. o.). Az ´sszefoglalÀsban mÀr (225. o.) a
vallÀsi hÀtt¢r nemzetideolÂgiai ´sszef¡gg¢seirûl szÂlva àÀllamnemzeti, ÏGeschellschaftÎ tÁpusÃ
nemzeti identitÀsÊ-rÂl olvashatunk a zsidÂ csalÀdt´rt¢neti hagyomÀny eset¢ben, mÁg a ke-
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reszt¢ny csalÀdi hÀtt¢r àa ÏGemeinschaftÎ kiindulÀsÃ kultÃrnemzeti felfogÀsÊ-t involvÀlja. Az
azonossÀgra azonban nincs bizonyÁt¢k.

7
A k´tet segÁts¢g¢vel a mai magyar ¢rtelmis¢gi
nemzettudat r¢szlegesen tÀrul fel. Csepeli
Gy´rgy sok mindent elmond vÀlasztott tÀrgyÀrÂl, sokszor ¢rdekesen, bÀr ÀltalÀban tÃl
bonyolultan. Eddig ismeretlen dolgokat is
bemutat. KÀr, hogy eg¢sz mondanivalÂja abba a leÀrny¢kolt hiteless¢gü zÂnÀba ker¡l,
ami a ànagyon valÂszÁnüÊ ¢s a àtudomÀnyosan bizonyÁtottÊ ¢rtelmez¢si tartomÀny k´z¢ esik. Eg¢szen bizonyosak csak abban lehet¡nk, hogy a magyar ¢rtelmis¢g a
nemzeti k¢rd¢sben megosztott. Ilyen is,
olyan is, ¢s ennek a tagoltsÀgnak gy´kerei
m¢lyen belenyÃlnak a szükebb tÀrsadalmi
k´rnyezet kulturÀlis l¢gk´r¢be. Az Àllamszocialista korszak ezt a kulturÀlis meghatÀrozottsÀgot csupÀn elfedte, rÀr¢tegzûd´tt, de
l¢nyeg¢n keveset vÀltoztatott.
A vizsgÀlat ¢rdekess¢ge, hogy bemutatja:
mit jelent, ha egy elemz¢si mÂd ä el¢rve hatÀrait ä szembeker¡l azzal a t¢mÀval, amit feltÀrni akar. Mert ha egy m¢goly Ág¢retes megk´zelÁt¢s gondolati esetlegess¢geket tartalmaz, a leg´tletesebb matematikai apparÀtus
sem tud segÁteni rajta. A kutatÂ mindig azt
kapja vissza a komputertûl, amit beletÀplÀlt.
Kronstein GÀbor

EZ IS AKVARELL
SzÁnes vÁz
Nemzetk´zi akvarellkiÀllÁtÀs
Ernst MÃzeum, 1993. januÀr 21.äfebruÀr 21.
FelÃjult bennem az irigys¢ggel elegy bosszÃsÀg, amit nyugati kortÀrs gyüjtem¢nyek egyik¢ben-mÀsikÀban ¢reztem, ha lÀttam mÀsod-,
harmadvonalbeli müveket ÀllandÂ gyüjtem¢ny, kortÀrsi mÃzeum anyagÀba emelni.
FelÃjult az ¢rz¢s az Ernst MÃzeum kiÀllÁtÀ-

sÀn, melynek vÀltozatos ¢s impresszionÀlÂ
anyagÀbÂl akadna bizony elsû vonalbeli is,
amivel gazdagodhatna a Sz¢pmüv¢szeti MÃzeum kortÀrs gyüjtem¢nye mellett nem egy
mai magyar müv¢szettel foglalkozÂ mÃzeum.
Nyugaton ä N¢metorszÀgban legalÀbbis sok
hely¡tt Ágy volt a k´zelmÃltig ä az anyagi bûs¢g miatt f´l´s kiÀllÁtÂt¢rrel rendelkezv¢n,
nemegyszer àmÃzeumok müv¢szet¢v¢Ê avattak erre ¢rdemtelen, kiforratlan, esetleges
vÀlasztÀsÃnak tetszû munkÀkat is. (A pontossÀg kedv¢¢rt k¢t megjegyz¢s. 1. A àt´k¢letes
müv¢szi szabadsÀgÊ korÀban a kvalitÀs fogalma is relativizÀlÂdott. Lehets¢ges, hogy amit
lÀtunk, az nem ad hoc megÁt¢l¢s miatt nÁvÂtlan [lÀtszik nÁvÂtlannak], hanem egy Àltalunk
fel nem ismert koncepciÂ szerinti vÀlasztÀs
eredm¢nye. 2. Lehetnek az idegen szÀmÀra
ismeretlen ¢s ¢rthetetlen, de lokÀlisan indokolt szempontok. Mindezt nem tudjuk figyelembe venni. V¢g¡l is nem bÃjhatunk ki a
bûr¡nkbûl.) NÀlunk sok esetben a tÀlcÀn kÁnÀlt ä azaz honi kiÀllÁtÀson szereplû, forint¢rt
is megszerezhetû ä arra igen m¢ltÂ munkÀkat sem tudjÀk k´zgyüjtem¢nyek megvÀsÀrolni. E kortÀrsi akvarellkiÀllÁtÀson sem lÀttam jel¢t vÀsÀrlÀsnak. S ez a gond k¡l´n´sen
az¢rt tetszett idûszerünek, mert n¢hÀny h¢ttel korÀbban zÀrult a Sz¢pmüv¢szeti MÃzeum AZ AKVARELL cÁmü kiÀllÁtÀsa, melynek az
anyaga ÃgyszÂlvÀn nem talÀlt kontaktust a
mai müv¢szettel, csaknem teljes m¢rt¢kben
hiÀnyozvÀn a gyüjtem¢nybûl a klasszikus
avantgarde mint ´sszek´tûkapocs.
Tudjuk, ebben nemcsak a àp¢nzeszk´z´kÊ
hiÀnya a ludas, hanem a kultÃrÀnak az a
megk´zelÁt¢se is, melyben k´z´s volt a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti kultuszkormÀnyzat ¢s az
´tvenes ¢vek kultÃrpolitikÀjÀnak müv¢szetszeml¢lete. A k´z´s nevezût a kozmopolitizmus varÀzsszavÀban lelhetj¡k f´l, amely szÂ
egyszersmind magyarÀzat, Át¢let ¢s f´ljelent¢s
is volt. Gumifogalomk¢nt minden belef¢rt,
ami egy igen bornÁrtan ¢s szüken ¢rtelmezett
àk´z¢rthetûs¢genÊ kÁv¡l esett. Ez a k´z¢rthetûs¢g pedig egy¢rtelmü tendenciÂzussÀggal volt azonos. ä Emellett term¢szetesen szÀmos k¡l´nbs¢g is volt a k¢t kurzus müv¢szetfelfogÀsÀban. Ahogyan a Horthy-korszak
egy r¢sz¢ben dicsf¢ny ragyogta be a rÂmai iskolÀt, de l¢tezhetett mellette p¢ldÀul a Szinyei TÀrsasÀg is, mÀsfelûl viszont ¢hen halt
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Derkovits, ¢s elpusztult Vajda, Ãgy a àfordulat ¢veÊ utÀn az egyed¡li hat. eng. szocreÀl
nem volt oly nyomasztÂan akad¢mikus ¢s ÀltalÀnos, mint sz¡lûhely¢n; BernÀth Aur¢l (¢s
mÀsok) kollaborÀciÂjÀnak ellent¢telek¢nt bocsÀnatos bün lehetett, ha meglÀtszott az
ecsetvonÀs, ha àapolitikusÊ tÀjk¢pet festett valaki. Ezzel szemben maga KassÀk is hitte ¢vekig, hogy v¢ge a modern müv¢szetnek, s ezalatt a hÀborÃ elûtt feltünt legkivÀlÂbbak
munkÀssÀga kit´r´ltetett a magyar müv¢szetbûl, lettek l¢gyen az illetûk a t¡dûbaj, a
nyomor vagy a nÀcizmus Àldozatai, netÀn ¢ltek perif¢riÀra szorÁtottan.
Az¢rt nem f´l´sleges talÀn bevezet¢sk¢pp
ez a r´vid eml¢keztetû retrogrÀd ¢s ideologikus müvelûd¢si idûszakokra, melyeknek k´zgyüjtem¢nyeink is kÀrÀt lÀttÀk, mert az emlÁtett varÀzsszÂ napjainkban is fel-felbukkan
mint az elÁt¢lendû, korlÀtozandÂ müvelûd¢si
jelens¢g lesÃjtÂ minûs¢gjelzûje. Csak rem¢lni
lehet, hogy a j´vûben nem lesz k¡lorszÀgi (¢s
belf´ldi) mütÀrgyak megvÀsÀrlÀsÀnak a szeg¢nys¢g mellett àkozmopolitizmusukÊ is akadÀlya. MagyarorszÀg szÀmÀra, minden vez¢reszme ¢s jelszÂ n¢lk¡l, kitÀgulÂban a vilÀg, s
ez ellen hadakozni hiÀbavalÂ ¢s anakronisztikus; mellesleg rossz eml¢kü ¢s semmibe
foszlott müvelûd¢spolitikai ideÀlokat id¢z.
°rdekes v¢letlen, hogy a Sz¢pmüv¢szeti
MÃzeum kiÀllÁtÀsÀt n¢hÀny nap k¡l´nbs¢ggel
k´vette az Ernst MÃzeum akvarellkiÀllÁtÀsa.
A nemzetk´zis¢g ez esetben k´z¢p-eurÂpai,
N¢metorszÀgtÂl RomÀniÀig ¢s CsehorszÀgtÂl
Szlov¢niÀig terjed; harminch¢t müv¢sz munkÀi h¢t orszÀgbÂl. Ha nem volna az emlÁtett
t´rt¢nelmi-ideolÂgiai-p¢nz¡gyi eredetü hiÀtus gyüjtem¢nyeinkben, a k¢t kiÀllÁtÀs folyamatosan elvezethetne az akvarell kezdeteitûl
napjainkig.
A àtiszta akvarelltÊ ezen a kortÀrs kiÀllÁtÀson sokkal kev¢sb¢ lehet szÀmon k¢rni, mint
a Sz¢pmüv¢szetiben, akÀr müfaji, akÀr technikai ¢rtelemben. çm ha ez a rendez¢s szempontja, s a kezdem¢nyezû a Magyar Akvarellfestûk TÀrsasÀga, akkor a n¢zû ä legalÀbb az
elsû k´rben ä azt vizslatja, hogyan s mivel k¢sz¡lt a mü. Szinte minden r¢sztvevû àfeszegeti a müfaj hatÀraitÊ, nem szÂlva azokrÂl,
akik mÀr Àt is t´rt¢k e hatÀrokat. K´z¢piskolai rajztanÀrom, az akvarellfestû KÀssa GÀbor
antiboh¢m, tisztesen konzervatÁv alakja jut

eszembe, aki ´sszehajthatÂ kis sz¢ken ki¡lve
valamelyik utcasarokra, a tÃlsÀgosan kÁvÀncsi
gyerekek orrÀt befest¢kezve ecsetj¢vel, Ázes,
eleven s ma mÀr dokumentum¢rt¢kü akvarelleket festett a r¢gi ñbudÀrÂl. IgazÀn komolyan azonban nagym¢retü figurÀlis akvarellkompozÁciÂit vette; Ágy feszegette, a maga
mÂdjÀn, a müfaj hatÀrait. ögy lÀtszik, szÀzadunk müv¢szet¢nek egyik velejÀrÂja a hagyomÀnyos eljÀrÀsokat Ãj feladatokkal szembesÁteni. A biedermeier k¢pecske, a f¡zetlapnyi
vÁzfestm¢ny egy mai müv¢sz kez¢n rendszerint tÀblak¢pm¢retüv¢ n´vekszik, olykor a
festûalap anyaga, minûs¢ge, alakja vÀltozik
meg, vagy ä ¢s ez a leggyakoribb ä a müv¢sz
egyetlen alkotÀson bel¡l szÁvesen alkalmaz
mÀs technikÀkat is a vÁzfest¢k mellett.
Stefanovits P¢ter p¢ldÀul elegyes anyagokbÂl, a legk¡l´nb´zûbb eljÀrÀsokkal alkotott hÀrom tÀrgyegy¡ttes¢nek mÀr kev¢s k´ze van az akvarellhez, hacsak a müvekbe illesztett beszÀradt fest¢kestÀlkÀk jelenl¢te
nem ez a bizonyos àk´zÊ. Bukta Imre egyik
müv¢vel oly mÂdon kÁvÀn megfelelni ´nmaga àagrÀriusÊ szellem¢nek ¢s az akvarell k´vetelm¢nyeinek, hogy egy vÁzfest¢k-´nt´zûberendez¢st szerkeszt. B¤rbel Esser (N¢metorszÀg) megmarad a sÁkban, de a vÁzfest¢k
nem kap nagyobb teret Ázl¢sesen elrendezett
mütermi hullad¢kkompozÁciÂin, mint a ragasztÀs, az ¢get¢s, a sz¢n, kr¢ta, grafit ¢s a
tempera. Szirtes JÀnos nagym¢retü ¢s tÀblak¢pjellegü munkÀit aligha gondolnÀ bÀrki is
akvarellnek. F¡st´l¢st, csepegtet¢st, tÀrgyak
lenyomatÀt, aranyfest¢ket alkalmazott tablÂin.
JÂ n¢hÀnyan vannak ugyanakkor, akiknek
a müvei k´nnyedek, Àttetszûk, gyakran ¢l¢nkek, szÁnesek ä megtestesÁtik azt a fogalmat,
amit ÀltalÀban akvarellen ¢rt¡nk, ha ÃgyszÂlvÀn divatjÀt is mÃlta a hagyomÀnyos vÀzlatf¡zetm¢ret. Az akvarell ma mÀr nem a term¢szetben, az utcasarkon k¢sz¡l àegy ¡l¢sreÊ, hanem t´bbnyire a müteremben, s alkotÂja mintha attÂl tartana: müve ¢szrev¢tlen
marad a ànagyokÊ k´zt. Mayer Berta akvarellhatÀssal ¢l a legteljesebb mÂdon: ecsetvonÀsai finom sejt¢sei valaminek, ami mÀs eszk´zzel nem ¢rz¢keltethetû. LÂrÀnt JÀnos k¢pei meg egyenesen klasszikus akvarelleknek
vehetûk, felt¢ve, hogy a n¢zû nem klasszikus
tÀjak Ãjabb p¢ldÀnyait Âhajtja a keretben lÀt-
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ni, hanem tudomÀsul veszi, hogy a müv¢sz
az anyagot ¢s nagyvonalÃ kezel¢s¢t belsû tÀjak
r´gzÁt¢s¢re alkalmazza. Az osztrÀk Norbert
Maringer a gesztusfest¢szet elemeivel ¢l, amikor sz¢les ecsetj¢vel jeleket Ár a papÁrra: müvei hatÀsosak ¢s anyagszerüek, elv¢gre a vÁzfest¢sbûl ez a magatartÀs is k´vetkezhet. A
n¢met Elli Schaugg azt a megfigyel¢s¢t gy¡m´lcs´zteti, hogy a vizes fel¡letre szÂrt tÀrgyak k¡l´n´s nyomot hagynak megszÀradÀs
utÀn. Erd¢lyi Eta mozgÀsfÀzisokat id¢zû müveiben a t¢mÀnak t´k¢letes megfelelûje az eljÀrÀs. Renate Greineder (N¢metorszÀg)
¢l¢nk szÁnei kiss¢ Sonja Delaunay vilÀgÀra
eml¢keztetnek, Àm akvarellesen, az û konstruktivitÀsa n¢lk¡l. Az anyag transzparenshatÀsÀt mint a meseszerü titokzatossÀg, t´bb¢rtelmüs¢g eszk´z¢t alkalmazza Szily G¢za, lazÃrosan fejlesztett igazi akvarelljein.
Egy idû utÀn azonban, legk¢sûbb a mÀsodik k´rben eltelik a n¢zû a technika vizsgÀlgatÀsÀval, elunja a àhogyan is csinÀlta?Ê k¢rd¢s¢t, ¢s vÀgyat ¢rez, hogy m¢lyebbre hatoljon. Az eljÀrÀs ekkor mÀr t´bbnyire mint tartalmi mozzanat kelt figyelmet, aligha tudjuk
a plasztikai k´zlendûtûl elvÀlasztani. A kiÀllÁtÀs szolgÀl eml¢kezetes mozzanatokkal. IntellektuÀlis ´r´m, hogy tÃl technikÀn ¢s a müv¢szet obligÀt ´nvizsgÀlatÀn, nem egy müv¢szt ÀltalÀnos emberi k¢rd¢sek vizuÀlis megk´zelÁt¢se is foglalkoztatja. P¢ldÀul El Kazovszkij, aki, Ãgy tetszik, kifogyhatatlan abban, hogy jÂl ismert motÁvumait Ãj meg Ãj
kompozÁciÂba ¢pÁtve valami szorongtatÂt, a
lÀthatÀr irÀnyÀbÂl fel¢nk k´zelgû v¢gzetszerüt sejtessen vel¡nk. Nem d´bben¡nk meg
tÃlsÀgosan, hacsak a kimondÀs nyÁltsÀgÀtÂl
nem; sejtjeinkben mÀr ott volt a baljÂs elû¢rzet, a festû csak tudatosÁtja benn¡nk. UjhÀzi
P¢ter MEGY AZ °LET cÁmmel ¢ppen ellenkezûleg, az ¢letnek hrabali felfogÀsÀt teszi magÀ¢vÀ àcomicsÊ-ra vagy naiv reg¢ny illusztrÀciÂjÀra eml¢keztetû, szÁneiben a bayeux-i kÀrpitot is id¢zû k¢t munkÀjÀban. NÀla ugyanis
a v¢g, a v¢gzet egyelûre hÀtt¢rbe vonul, az
¢let derüs nyugalomban pergû epizÂdok
r¢szletgazdag sorozata, amely valaminû teljess¢ggel szolgÀl, s amely nem annyira elfeledteti, mint inkÀbb megnyugvÀst jelentû
happy endingg¢ teszi a halÀlt. El Kazovszkij
¢s UjhÀzi k´z´tti Petr Jedli§ka (CsehorszÀg)
ÀllÀspontja, akinek v¢rbû, erûteljes f¢labszt-

rakt àportr¢iÊ vastag fekete kontÃrok k´z¡l
kivillanÂ ¢l¢nk szÁneikkel derü ¢s borÃ, ¢let´r´m ¢s elker¡lhetetlen v¢g kettûss¢g¢nek
lend¡letes ¢s megnyerû kifejezûi. Elvontabb
nyelven szÂl Butak AndrÀs, aki àk´nyveketÊ
formÀlt egy papÁrmas¢szerü anyagbÂl, s ezeket alkalmazta festûalapk¢nt. V IZEK K¹NYV E
a n¢gy mü cÁme, talÀn a kiÀllÁtÀs cÁm¢re utalva, de lehetne az °let k´nyve is, mert hieroglifjei megkapÂ rejtelemmel ¢s tragikummal
utalnak valamire, amit mindannyian jÂl ismer¡nk, de alapjaiban nem ¢rt¡nk. Egy romÀn müv¢sz, Ion Bitzan szem¢ly¢ben m¢g
valaki ¢rzi sz¡ks¢g¢t, hogy papÁr ¢s fest¢k segÁts¢g¢vel Àtt¢teles, àmÀsodik papÁrtÊ teremtsen. NyomasztÂ m¢retü kvÀzioklevelekrûl
van szÂ (R°GI TULAJDONJOGI DOKUMENTUM
IäIV.), melyek a jÂl szimulÀlt ÂdonsÀg s az ebbûl k´vetkezû titokzatossÀg ¢s sorsszerüs¢g
levegûj¢t ÀrasztjÀk. A szint¢n romÀn Nistor
Coita egyik müve, a GYþJTEM°NY , mint
ugyancsak kvÀzimü, honfitÀrsÀ¢val rokon,
mÀsfelûl pedig egy¢ni formÀciÂinak sorokba
rendez¢s¢vel hasonlÂ kompozÁciÂs formÀt vÀlaszt, mint UjhÀzi. E müben a klasszikus
avantgarde Âta kÁs¢rtû szÀnd¢k munkÀl: leltÀrba venni a k¢pzûmüv¢szet ¢pÁtûelemeit.
Ami hasonlÂk¢ppen rem¢nytelen feladat,
mint rendszerezni az ¢let jelens¢geit. KovÀcs
P¢ter BalÀzs n¢gy müve egy sorozat n¢gy
darabja. Mindegyik tÀjk¢pnek mondja
magÀt, valÂjÀban egyetlen àtÀjÊ szem¡nk
elûtt fel¢p¡lû k¢p¢nek fÀzisai. Kettûs ¢rtelemben z´ld mü, amely mintegy a meg-megÃjulÂ ¢let, nem pedig a pusztulÀs mellett korteskedik.
UtolsÂnak emlÁtem L¢grÀdy Viktor müveit, melyek rÀm a legnagyobb hatÀst tett¢k. A
kiÀllÁtÀson nemegyszer tapasztalhattuk, hogy
amikor az alkotÂk drÀmai hatÀssal kÁvÀntak
¢lni, akkor ehhez erûtlennek ¢rezt¢k ¢s mÀs,
sürübb, szilÀrdabb anyaggal elegyÁtett¢k a
vÁzfest¢ket. L¢grÀdy müvei tiszta, r¢tegrûl r¢tegre fejlesztett akvarellek, melyek azonban
az elm¢ly¡lt ¢s aprÂl¢kos munka folytÀn, az
eljÀrÀs minden lehetûs¢g¢t kiaknÀzva, szuggesztÁv drÀmai erût sugÀroznak. Elsû pillantÀsra valamely ismeretlen faktÃra lek¢pez¢s¢nek, lÀtvÀnyhü ÀbrÀzolÀsÀnak hat a n¢gy mü.
Mintha egy f´lfedez¢sre vÀrÂ f´ldr¢sz domborzata jelenne meg, ahogyan sok szÀz m¢ter
magasbÂl lÀtszik, vagy egy Ãj anyag kidolgo-
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zatlan fel¡lete a mikroszkÂp alatt. De hamarosan rÀj´v¡nk, hogy valami igazÀbÂl nem l¢tezûnek a meggyûzû, hiteles ÀbrÀzolÀsÀt lÀtjuk. Klee ideÀlja valÂsul meg: a lÀthatÂvÀ tev¢s. A klasszikus mÂdon alkalmazott hagyomÀnyos eljÀrÀs merûben jelenkori, aktuÀlis
k¢pi kifejez¢s eszk´zek¢nt l¢p el¢nk. °let ¢s
halÀl k¢rd¢se az emberi nem l¢tk¢rd¢sek¢nt
vetûdik fel itt; mintha egy ember utÀni vilÀg
rem¢nytelen k¢p¢t lÀtnÀnk.
MindazonÀltal a kollektÁv kiÀllÁtÀs ÀltalÀnos k¢pe derüsebb enn¢l. Derüsebb ¢s
egy´ntetübb az ´sszk¢p a kiÀllÁtÂteremben,
mint odakint az utcÀn. V¢g¡l is gyûz´tt az akvarell: t´bbs¢gben az Àttetszû ¢s lenge hangulat. A poklot jÀrÂ vagy a m¢lys¢gbe hatolÀst megkÁs¢rlû müvek pedig kiker¡lhetûk,
szigorÃsÀguk elfeledhetû. MÀs k¢rd¢s, hogy
szemhunyÀs a valÂsÀg fÀjdalmas dolgai felett
nem vÀltoztat a t¢nyeken. A kiÀllÁtÀs figyelemre m¢ltÂ, sok b´ng¢sznivalÂval, egy¢ni lelem¢nnyel. S a mÃzeumoknak (mÀst emlÁteni
se merek) vÀsÀrolnivalÂval.
KovÀts Albert

A HOLMI POSTçJçBñL
A SZERKESZTý
MAGçNLEVELE
E´rsi IstvÀn legutÂbbi Gombrowicz-naplÂjÀban (Holmi, 1993/4.) t´bbek k´z´tt Kis JÀnos
MÀrkus Gy´rgyrûl Árott tanulmÀnyÀra (Holmi, 1992/12.) is reflektÀl. MÀrkus gondolkodÂi ÃtjÀnak jelentûs¢g¢t azzal v¢li a legc¢lirÀnyosabban igazolni, hogy ellent¢tet konstruÀl

û ¢s a t´bbi, megnevezetlen LukÀcs-tanÁtvÀny
(Heller çgnes, Feh¢r Ferenc, Vajda MihÀly)
k´z´tt. Amazok àÃgy oldottÀk meg vilÀgn¢zeti
vÀlsÀgukat..., hogy villÀmgyorsan kilapÀtoltÀk
mindazt, aminek k´ze volt Marxhoz, LukÀcshoz,
egyszÂval mindahhoz, amibûl vagy egy f¢l ¢vszÀzadon Àt ¢pÁtkeztek... Mivel a gondolatok kereslet¢nek
¢s kÁnÀlatÀnak alakulÀsÀt nem utolsÂsorban a divat
hatÀrozza meg, a LukÀcs-tanÁtvÀnyok t´bbnyire
posztmodernistÀk lettek, meg tucatliberÀlisok, lelkes
mÃltmegtagadÂk... (LegalÀbbis a nyolcvanas ¢vek
k´zep¢ig ez jellemezte ûket ä azÂta mÀr nem kÁs¢rem
fejlûd¢s¡ket.)Ê
A LukÀcs-iskola (¢s àÂvodaÊ) felbomlÀsa a
legÃjabb kori magyar kultÃra egyik fontos ¢s
feldolgozatlan t´rt¢nete. Egy nagy mester paradigmÀjÀnak ´sszeomlÀsa minden tanÁtvÀnyt a hüs¢g ¢s hütlens¢g dilemmÀja el¢ ÀllÁt; E´rsit ¢ppÃgy (LukÀcsrÂl szÂlÂ drÀmÀjÀban), mint mÀsokat. Egy nyelvhez valÂ hüs¢g
(amelyben p¢ldÀul a liberÀlis csak tucatliberÀlis lehet) gyakran pusztÀn az oktalan makacssÀg t¡nete. Ha E´rsi kicsit tovÀbb olvassa Feh¢rt ¢s Hellert, akkor T HE GRANDEUR & T WILIGHT OF RADICAL UNIV ERSALISM (A RADIKçLIS UNIV ERZALIZMUS TºND¹KL°SE °S BUKçSA)
cÁmü tanulmÀnyk´tet¡kben (Transaction
Publishers, New Brunswick, London, 1991)
h¢t nagy kritikai m¢ltatÀst talÀlhatna MarxrÂl ¢s nyolcat LukÀcsrÂl ä bizonyÀra a villÀmgyors kilapÀtolÀs jelek¢nt. (Ezek egy r¢sze
Ãjabban magyarul is megjelent.) Vajda gondolkodÀsmÂdjÀt mindig is ä marxista ¢s nem
marxista korszakÀban egyarÀnt ä szellemi
tradÁciÂinak drÀmai megk¢rdûjelez¢sei jellemezt¢k a àvÀltozÂ evidenciÀkÊ jegy¢ben. De û
is tanulmÀnyok sorÀban fejezte ki hÀlÀjÀt LukÀcsnak, ¢s dolgozta ki ugyanakkor kritikai
distanciÀjÀt vele szemben.
E´rsi megjegyz¢se komisz.
RadnÂti SÀndor

