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Tandori Dezsû

SZAKADJ KI

BÀrmit megmagyarÀzhatsz, Ágy se m¢rsz el
addig, mÁg Ãgysem ¢rsz el az eg¢sszel,
a magyarÀzÂ jel t´rt t´red¢k jel. ä ä ä

çtkelve a Torony utÀn a SzajnÀn,
a korlÀton tÃl a vÁzre hajolvÀn,
valami vÁz-fedûje-Àrny borul rÀm.

Mintha ûk kirÀndulnÀnak, e tüntek,
¢s ¢n: prÂbÀlnÀm szÂlÁtani ûket,
de f¢lek, ´sszet´rnek, k´dbe hülnek.

Szp¢rÂ sosem ¢lt kinn t¢li hidegben,
m¢gis û nyugtat most szÀrny-vetve engem,
lehetne tovÀbb nyugton bÀrmi mentem.

Auteuil-be igyekszem, az akadÀlyra.
Kanyart a verebek¢ ott a pÀlya,
velem keny¢r, mag; tünt¡k Àr-apÀlya;

megl¢t¡k Àrnya. Ezzel a halottak,
kik vÁg pill¢nyi hajÂn tovafutnak,
nem kezdenek mÀr semmit, eljutottak

arrafel¢, hol semmit odahagyni
nem lehet, nem kell, f´l´tti-alatti
intelem nem int szÀrny-k¢zzel: àSzakadj ki...Ê ä ä ä

Honn¢t ¢s mire? Hagynak t¡relemmel,
maradjak, ami voltam, amit ember
szabÀsa tür ama sz¡rke szinekkel,

mik magyarÀzhatÂk, de el nem ¢red
szÀrny-alÂl-jelen¢s¡k, eme l¢nyek
semmik¢nt jelenÁtik az eg¢szet,

mely t´red¢k jel, Àtjutva a Szajna
hÁdjÀn, fÀzottan bet¢rve a parkba,
int¢st hallva, ¢pp visszan¢zni arra,
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hol ez nekik mÀr csak kirÀndulÀsuk,
¢s akik neked ûk m¢g: sz¡rke mÀsuk,
elûtted jÀrÂ k¢pzelt rÀndulÀsuk;

hogy mintha volna olyas lehetûs¢g,
mely k¢szs¢ggel kihagyja eszelûs¢t,
hagyja, k¢pzelt dolgÀval bÁbelûdj¢k,

k¢pzelt dolgÀval, amely a vilÀg ma,
a vilÀg tegnap s holnap, s oly irÀnyba
n¢zzen, hol m¢gis: visszazÀr a szÀrnya...

Kinek ¢s mit? Semmire ¢s sehogy,
¢s nem gyarapszik, hazugul, mi fogy.

SZP°RñNAK, PçRIZSI

Ha majd halott lesz ¹n, ¢s ¢n, Ãton Auteuil-be,
Megyek az Egyes¡lt Nemzetek f¢l-k´rÃtjÀn,
Megy¡nk, ki-melyik-Ãt, mert ¹nnek kedve szottyan,
Hogy egy pille-hajÂs programjÀt ne t´r´lje,

Mondom, de hÀt kinek, hajÂznak egybegyülve,
Mind, kikhez szÂlhatok, de csupÀn a borostyÀn
Rezd¡l a parkban itt, ahogy ä muszÀj! ä hugyozvÀn
N¢zek, nem lÀtja-e akÀrki, egyre, k´rbe:

Akkor, ¹n tudja jÂl, ugyanÃgy semmi nem lesz,
Nem lesz t´bb, mint ami szÂk¢nt elmÃlhat ilyk¢pp,
Csak nem ragaszkodom kiv¢teles helyemhez,

Nem ahhoz, hogy az ¢lût m¢g oda visszaints¢k,
Ahol se hol, se merre nincs mÀr, ¢s nincs ahonn¢t;
Nicsak, mit ad nekem? Nincs. °s az sincs, amit elvesz.
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Tandori Dezsû: Versek ã 773

SEMMI MAGYARçZAT

Ti eltüntetek ä semmi magyarÀzat
nem veri f´l a hÀzat.

Akik utÀnatok m¢g itt maradtak,
reÀtok nem mutatnak.

AkÀrmi jel k¢l, csak a k¢pzelettel,
mint ´nk¢ny t¢velyeg fel.

De nincs lent ¢s f´nt, nem mutat semerre,
fonjatok bÀrmi jelbe.

TÀrjam sz¢t bÀr karom, vÀgjam hanyattom,
nincs mit Ágy odahagynom:

veletek nincs mit, merû jelbesz¢d csak,
kakas, mibe a sz¢l kap,

¢s a tetûn nem szÂl kiÀltozÀstok,
n¢mÀk vÀlaszra mÀsok,

forog a fü, kÂrÂvÀ hull a szÀraz
¢vszakban, Áme, mÀr az

fog teret, ami azon tÃl-lazul,
mi megvolt igazul.

   JEGYZETEK, ELSýSORBAN   
A VERSEK ELMONDHATñSçGçHOZ

A SZAKADJ KI a hÀrom darab k´z¡l mÀsodikk¢nt keletkezett, mintegy a SZP°RñNAK,
PçRIZSI  magyarÀzatÀul. Ez¢rt az 1. ¢s a 2. sorban a magyarÀzatelem. Elm¢rni valameddig
ä kb. m¢rûeszk´zzel, m¢r¢si lehetûs¢ggel, felfogÀssal eljutni valameddig. A hÀrom vo-
nal utÀn Ãj, cselekm¢nyes r¢sz kezdûdik. FelfokozÂdik, de ez hanggal nem ¢rz¢kelte-
tendû, a k´vetkezû hÀrom vonalig. Az 5. ¢s a 6. sor term¢szetesen fordÁt a valÂsÀgon.
A vÁzen siklÂ hajÂ nem vethet a fent ÀlldogÀlÂra Àrnyat. Alapk¢pzetem, hogy halottaim
ä Szp¢rÂ¢k, tehÀt a meghalt madarak ä PÀrizsban jÀrtomkor mindig hajÂkÀznak a



SzajnÀn, ez a pille-hajÂ motÁvum etc. SzÀrny-vetve: a madÀr hirtelen kil´ki oldalt a
szÀrnyÀt. Mentem: menni, az, hogy valahova megyek. Auteuil: a pÀrizsi akadÀlypÀlya,
vagyis lÂversenyt¢r. Kanyart: lÀsd P¢csett stb. A kanyarban. Az egyik tÀvoli kanyarban
szoktam etetni ezt a n¢pet, ha korÀbban ¢rkezem, s az aluljÀrÂbÂl, a pÀlya hÀtsÂ bejÀ-
ratÀnak alagÃtjÀbÂl bukkanok ki. Az emberek el¡cs´r´gnek, piknikeznek a f¡v´n etc.
A pontosvesszûk kurta szakaszokat tagolnak, az ism¢tl¢s, mely rÁmet lop a sor belse-
j¢be: eltÀvolÁtÀst c¢loz. Tür ember szabÀsa: amit ember felfoghat. A sz¡rke szÁnek: igen
vÀltozatos Àrnyalatok. A madÀr szÀrnytollai alÂl bukkannak elû, kromatikus egy¡ttes,
elûbukkanÀsuk azt jelzi, a madÀr jÂl, biztonsÀgban ¢rzi magÀt. Pl. ha kezemben ¡l,
fireg-forog, alszik. RÀndulÀsuk: halÀlukkor kb.

A SZP°RñNAK, PçRIZSI term¢szetesen Ronsard Hel¢na-szonettj¢nek k´sz´nheti l¢-
t¢t. SokÀra ugrott be a halott szÂ az ´reg helyett. Szp¢rÂ term¢szetesen mÀr r¢g halott
(1988. jÃnius 6.). Az elsû vers valÂban semmif¢le magyarÀzandÂt nem hagy itt.

A SEMMI MAGYARçZAT logikus zÀrad¢k. Nem veri f´l a hÀzat: groteszk, lezser, de
nem vicces. Rejtendûk ezek a l¢nyegi elemei. InkÀbb cs´ndes megrend¡l¢ssel mon-
dandÂ. A 3. ¢s 4. sor: a m¢g ¢lûk l¢te nem àutalÊ, nem àfoglalkozikÊ a holtak¢val. Persze
mi, emberi l¢nyek egybelÀtjuk ûket. ýk nem egyek a tünt tÀrsakkal ma. Az fog teret:
az teresedik, annak lesz kiterjed¢se. Az utolsÂ k¢t sor ritmust vÀlt, visszautal KÀlnoky
LÀszlÂ F°RFIKOR cÁmü vers¢re.

TD 1993. I. 2.

Megj.: Figyelemre m¢ltÂ szempont a k¢tszer is elûfordulÂ ¢s ¢n ¢rtelmez¢se. Egy¢rtel-
mü ä tartalmilag, logikai mÂd. De t´bbletet sugall, akk¢pp, hogy ha majd halott lesz ¹n
is, ¢s ¢n is. Persze, a vers akkor ¢rtelmetlen volna. çm a vers egy valÂsÀghelyzetet fejez
ki ä melyrûl Ágy az gyanÁthatÂ, hogy (a kommentÀtor ä àa k´ltûÊ ä szerint) szintÁgy
jÂcskÀn ¢rtelmetlen. Az elsû versben szereplû ¢s ¢n utÀn az¢rt ker¡lt ä utÂlag ä kettûs-
pont, hogy ugyanezt a visszazÀrÀst adja, leheletnyit. Kibontani e t´bblet¢rtelmet itt
sem szabad, de az elbizonytalanÁtÀs bele¢rzendû (Àltala, a verstartalomba etc.), hang-
hatÀssÀ is tehetû. K¢tszerkettûs ¢rtelemig itt sem bonthatÂ le azonban. Mondani sem
kell, hogy a kommentÀtor ä àa k´ltûÊ ä azonossÀgÀt kÁvÀnja kifejezni ez az elem, olyas
´nazonossÀgÀt, mely csak a halottaival elemien megl¢vû azonossÀg r¢v¢n lehet az û
szÀmÀra hiteles. Mivel pedig e kifejez¢s ¢rdek¢ben alighanem a h¢tk´znapi ÀllagÃnÀl
nagyobb erûfeszÁt¢sek t¢tetnek, a kommentÀtor ä àa k´ltûÊ ä ezt tartja hitelesen annak,
ami û; azt az egyben-l¢tet, amit ez a sugallt ´sszemosÀs sejtet.
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Petri Gy´rgy

     A LíRAI °N     
MEG AMIT ZçRñJELBE TETT

Az ÃjsÀgokbÂl mÀr csak az
idûjÀrÀs-jelent¢st.
(A sporthÁreket r¢gebben sem.)

Egy pohÀr vizet k¢r.
Mindennek mÀr csak
utÂÁze van.
Az se legyen.

T¡k´rbe n¢z,
olyan sz´gbûl m¢gpedig,
ahonnan û nem lÀtszik.

OkafogytÀni l¢t.
Nem vet v¢get neki
ä hisz v¢ge van.

(A t¡k´rben egy¢bk¢nt
mÀsf¢l t´r¡lk´zû, egy nikkelezett f¢mrÃd
s egy bojler sz¢le lÀtszik.

A szomsz¢d szobÀban
egy nû szÀmÁtÂg¢pel,
akit szeret.

Este valÂszÁnüleg
vagy inkÀbb majdnem biztos:
m¢g elmennek valahovÀ,
be¡lnek egy [vagy t´bb] valamire

û meg û,
vagyis ûk.
Egy nû, egy f¢rfi.)
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NÀdasdy çdÀm

TANöVALLOMçS

 
Nem tudom, hogy a mÀsik mit akart,
mi¢rt ¡ld´g¢lt eg¢sz este
a nyakunkon, azt mondta, zen¢sz.
Meg azt is mondta: zeneelm¢let szakos.
(ApÀm azt mondta volna: À! ezek szerint
semmilyen hangszeren se tud jÀtszani.)
K¢t nagy k´v¢r csellÂ is Àllt ott,
az egyik feket¢s, a mÀsik inkÀbb sÀrgÀs,
most jut eszembe: talÀn nem is csellÂk
voltak, hanem nagybûgûk, az¢rt lehettek
olyan irdatlanul nagyok. °s kettû volt.
Gondolom, jÀtszott rajtuk, ¢s akÀr
meg is k¢rhettem volna (l¢tezik
olyan, hogy valaki egyszerre k¢t
nagybûgûn jÀtsszon? ugye nem? ¢s ha
zeneelm¢let szakos?), de Âvakodtam,
nehogy kedvet csinÀljak neki
a maradÀshoz, nem zenebohÂc
vagyok, a szÀnd¢kaim halÀlos komolyak.
CingÀr emberke volt, stuccolt bajusszal,
¢s biztos elmondta a v¢lem¢ny¢t rÂlam,
az¢rt nem hÁvtak t´bbsz´r.

HçZTþZN°ZýBEN

MÀr ahogy befordultunk, exkuzÀlt,
hogy milyen ronda egy helyen lakik,
bÀr meg kell jegyeznie: itt alig
tartÂzkodik, mÀr akkor is utÀlt

itt lenni, mikor szeg¢ny AnyukÀt
(a D¢dit) Àpolta egy darabig,
itt mindenki a l¢pcsûre szarik,
mondta, ¢s beljebb l´kte a kukÀt.
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¹nmagÀt felzabÀlÂ ¢tterem.
SzennyvÁzlevezetû, ´rv¢nylû k´rrel.
A boncnok h¡mm´g, valamit kivesz.

ögy volt, hogy stramm leszek ¢s f¢ktelen ä
de csak azt n¢ztem, hogy a k´ny´k´mmel
v¢letlen¡l se ¢rjek semmihez.

AKADOZñ ESTE, BELGçKKAL

A halÀl is ott volt vel¡k, be¡lt
k´z¢j¡k, a fel-felcsapÂ nevet¢s k´z¢,
a ragadÂs mübûr sarok¡l¢sre,
a hamutartÂn valÂ folytonos
huzakodÀs k´z¢ (csak egy jutott
a hÀrom ´sszetolt asztalra ä itt
kiv¢telszÀmba megy mÀr a dohÀnyos).
Nem vett¢k ¢szre. Csontkez¢t
pedig n¢ha a mÀrvÀnylapra tette,
olyankor a sÂsmogyorÂ-szemek
ijedten Àtrendezûdtek tÀlkÀjukban.

SzÀntÂ Piroska

AKT

çllt a f¡rdûszobat¡k´r elûtt a Fû utcai parÀnyi àgarzonÊ-lakÀsomban, nem csukta be
az ajtÂt, valami neccf¢le hajlek´tû volt rajta, ¢s borotvÀlkozott, meztelen¡l, f¡rd¢s
utÀn.

Megint elcsodÀlkoztam azon, hogy a f¢rfiak nem sz¢gyellik magukat a nûk elûtt,
pedig igazÀn sz¢gyellhetn¢k, mert nem sz¢pek. MÀrmint attÂl nem sz¢pek, hogy f¢r-
fiak. Minden embernek van keze, lÀba, hÀta, hasa, melle, de a f¢rfiak k´zep¢n feles-
leges r¢szletez¢ssel egys¢gbontÂ formÀk szerepelnek, zavarÂk, a f¡gefalev¢l a szobro-
kon pedig egyszerüen marhasÀg. Akkor m¢g nem lÀttam f¡g¢t, csak szÀrÁtott koszorÃit
a boltokban, aztÀn a badacsonyi ¢lû f¡gebokor rÂzsÀslila term¢stûl roskadozÂ Àgai alatt
lelkemben bocsÀnatot k¢rtem a f¡gefalev¢l elsû alkalmazÂitÂl ä az egyik fûforma t´-
k¢letesen indokolja, persze, mÀr lÀtom.
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Tizennyolc ¢ves koromig nem lÀttam ilyesmit ä csak egyszer, s akkor sem igazÀn.
ZÀrdista koromban, mikor hosszÃ sorban pÀrosÀval vittek s¢tÀlni, a vÀrosi kiserdû ala-
csony bokrai k´z¡l hirtelen elûbukkant egy eszelûsen vigyorgÂ t¡sk¢s arc, ingfoszlÀny
s valami ugrÀlÂ barnasÀgot rÀzÂ mocskos k¢z, az ember egy¢b r¢sz¢t eltakartÀk a füz-
fabokor lebegû, rÀzkÂdÂ Àgai. Az elûtt¡nk jÀrÂ k¢t vezetû apÀca persze t¡st¢nt hÀtra-
arcot vez¢nyelt, ¢s soha t´bb¢ nem s¢tÀltunk arra, csak egymÀsnak suttogtuk, azaz
sÃgta nekem Ica, a pÀrom: szatÁr! Annyira nem hasonlÁtott a bennem ¢lû mitolÂgiaian
fiatal erdûben, v¢kony feh¢r lÀnytest utÀn bakugrÀsokkal futÂ patÀs ¢s szakÀllas figu-
rÀhoz, hogy csak halkan csuklottam egy nevet¢st Ica f¡l¢be: àH¡lye!Ê

Mikor a fûiskolÀn kezdt¡nk aktot rajzolni, a modell t´k¢letes izomemberminta volt,
s a pÂz sablonos, jobb lÀbÀra nehezedû, csÁpûre tett kezü, barna, ¢les arcÃ f¢rfi, teljesen
tÀrgyszerü, szoborszerü, ¢szre se vettem, hogy nem tÀj, csend¢let vagy enteriûr, s csak
otthon k¢rdeztem meg Pannit, mindentudÂ ¢s minden¢rt felelûs testv¢remet:

ä Minden f¢rfi ilyen?
Pannit fekete humora s az elve, hogy àgyereknek nem szabad hazudniÊ, igazÀn reÀ-

lis feleletre k¢nyszerÁtette.
ä Ilyen. Valamennyi eddigi ¢teri ideÀlod ¢s szerelmed ott viseli ezt a szerszÀmot.
KÁnos, gondoltam, ¢s ami a legfurcsÀbb, egyszerüen k¢ptelens¢gnek ¢reztem, hogy

´sszef¡gg a szerelemmel, pedig vid¢ken ¢ltem addig, s gy´ny´rk´dve n¢ztem a pÀrzÂ
Àllatokat, a lovak voltak a legszebbek, de a tar¢jÀt rÀzÂ kakas ¢s a fel-felugrÀlÂ kecske
is, csak az elvÀlni nem tudÂ kutyÀk arca igazolta, amit latinbÂl tanultam: post coitum
omnis animal tristis.

Ez az akt, a f¡rdûszoba nyitott ajtajÀba keretezve, profilban, feltünûen vilÀgos ¢s
teljesen szabÀlytalan fiatal test. Nem ¢rdektelen, modern szobor. A felsû harmada, a
koponya s a has k´z´tt valahogy negatÁv. A szobrÀsz kivÀjta a mell¢t, ahelyett hogy
kidomborÁtotta volna, pedig a vÀll izmosan, g´mb´lyüen erûs, hosszÃ karja is erûs, ¢s
a borotvÀlkozÂ keze, nohÀt, ilyen kezet m¢g sosem lÀttam. HosszÃ ujjak, letompÁtva
a v¢g¡k´n, mintha levÀgtÀk volna egyenesre, pedig az ilyen hosszÃ ujjak hegyesek
szoktak lenni, ez nem az, nagyon feh¢r, s ahol Àtvillan k´zt¡k a tenyere, az kifejezetten
rÂzsaszÁnü. Az eg¢sz test szÁnhatÀsa is feh¢r-rÂzsaszÁn, a feh¢rbe egyetlen cs´pp nÀpo-
lyi sÀrgÀt kevern¢k, ha festen¢m, de, mondom, inkÀbb szobrÀsznak valÂ. Nagyon
hosszÃ a lÀba, ¢s inkÀbb vastag, mint v¢kony, de sz¢p formÀjÃ, ¢s nagyon szilÀrd posz-
tamense a t´rzsnek ä az eg¢szen keskenynek ¢rzûdik mellette. Hasa nincs egy cs´pp
sem, tompora is alig, s a comb sz¢p Áve csak valami v´r´sessÀrgÀn csillogÂ hajzatot
enged lÀtni. A lÀbfeje t´k¢letes gyereklÀb, a hibÀtlan, sima ujjak hintÀzva ¢rintik a gy¢-
k¢nyt, amire nagyon b¡szke vagyok ä otthon az Alf´ld´n a tÀp¢iak ÀruljÀk k´tegekben
a hetipiacon ä, Pesten nem lÀttam m¢g f¡rdûszobÀban. F´lfel¢? HÀta, sajnos, hajlik a
hajlÀsra, s a nyaka is. No de ekkora koponya ¢s ekkora orr! Nem, nem sasorr. K¢tszer
g´rbe, de szerencs¢re nem konyul le, elûreugrik, kihÁvÂan, most a feh¢r szappansza-
kÀllbÂl k¡l´n´sen. A f¡le nagy, csaknem lengedezû, a hajszorÁtÂ hÀlÂ sisakja is hozzÀ-
jÀrul a jelentûs¢g¢hez. Az arcrÂl mÀr az este kider¡lt, hogy egyszerüen gy´ny´rü, von-
zÂ ¢s bÀjos. Hogy lehet egy csÃnya f¢rfiarc ilyen sz¢p. Persze a kutyabarna forrÂ k¢t
szem vilÀgÁtja be leginkÀbb, de a k¢t szem nem egyforma, a bal hunyoribb, kisebb, a
jobb nagyobb ¢s komoly. IszonyÃ szerencse, hogy a szem´ld´ke s´t¢tebb, mint az a ä
nem sok, g´nd´r´d¢sre hajlamos s ¢pp ez¢rt hajlek´tû hÀlÂval fegyelmezendû ä haj,
az hÀromf¢le szÁnü szûke, van k´zte sÀrgÀs is, v´r´ses is, szalmaszÁn fakÂ is, vonul az
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Áve f´lfel¢, ha meg¢ri, kopasz lesz. Az arc nagyjÀbÂl hÀromsz´gletü, egyeduralkodÂ a
homlok, s a szem´ld´kcsont kiugorva zÀrja le. Sz¢pen megrajzolt Áves szÀja arÀnylag
kicsi, buggyant az alsÂ ajka, s kem¢nyen k¢tfel¢ osztottan g´mb´lyü az Àll, innen indul
az egyenlû szÀrÃ hÀromsz´g, ami a kev¢ss¢ kiugrÂ jÀromcsontig szalad. Itt a legszebb
az arcbûre, puha, sima kis ter¡let a szÀj k¢t oldalÀn, k¡l´nben egyenetlen, r¡csk´s,
valaha pattanÀsos lehetett. CsillogÂ, figyelû, cs´pp huncutsÀggal ä vagy k¢telked¢ssel
ä borÁtott arc, ha a pÀrnÀmra hajlik, gyerekesen szelÁd nyugalom ter¡l rÀ, ¢ppen csak
jelzi a belsû mosoly jelenl¢t¢t. Pedig a fej az egyetlen, ahol nem ¢rzûdik, milyen sima,
tiszta ¢s feh¢r a bûre, ami nyÀron hÂlyagos pecsenyepirosra s¡l, az arcbûre viharvert,
szeles kapitÀnybûrü, de csak szemre az, ¢rint¢sre puha ¢s jÂ szagÃ, minden¡tt.

*
Lehet, hogy szobrÀsz lettem volna, ha tudom, mi az a àger¡sztÊ. Az ¢n mesters¢gem,
mint minden k¢zmüves¢, tele van romlott idegen szavakkal ä spakli, stafli, blindrÀma,
kremzi, pemzli ä, a ger¡szt, az az agyagszobor drÂtvÀza, ami a puha, mintÀzhatÂ agya-
got megtartja, v¢di a rÀtapasztott agyagcsomÂkat a lehullÀstÂl, a szobor agyagmintÀjÀt
az ´sszeroskadÀstÂl. Nem tudtam azt tizenn¢gy ¢ves koromban, mikor a kubikg´d-
r´kbûl kiÀsott, alig ÀtgyÃrt agyagot hasznÀlni kezdtem, sorra leszakadt a kis figura
keze-lÀba ä csak piszkot csinÀlsz vele, az ablakpÀrkÀny mÀr csak Ãgy ragad ä dobta ki
kev¢ss¢ müv¢szetbarÀt akkori csalÀdom a müveimet, ahogy a napos pÀrkÀnyon szÀ-
rÁtottam ûket, ¢s t´r´tt k¢sfokkal prÂbÀltam csiszolgatni az agyag egyenetlens¢geit ä
hÀt visszat¢rtem a nem annyira piszokteremtû rajzhoz ¢s fest¢shez. AztÀn persze a fû-
iskolÀn meglÀttam, hogy hogyan csinÀljÀk a szobrÀszok, de azoknak a r¢gi, ablakon
kidobott, sz¢ttottyanÂ agyagdaraboknak az eml¢ke nem volt ¢ppen szoborformÀlÀsra
ingerlû. °s az agyag Ãgysem volt a v¢gleges megoldÀs, kikapartÀk a rÀ´nt´tt gipszfor-
mÀbÂl, s maradt a àger¡sztÊ. Mert azt is felhasznÀlta a szobrÀszn´vend¢k, dehogyis
dobta ki, sokszor ÀthajlÁtgatta, talapzatot csinÀlt neki (posztamens!), s Ãj agyagr¢teget
rakott rÀ, Ãj szobornak.

Ez a f¡rdûszoba ajtÂkeret¢be komponÀlt akt lett ¢nbennem a àger¡sztÊ, a harminc-
¢ves Pista akkori aktja, csinÀlhatott vele az idû, amit akart, nekem az maradt, aki akkor
volt, mint az orosz sz¢tcsavarhatÂ fababÀk egymÀsba rejtett darabjai, a kicsi legutolsÂ
azonos a legnagyobbal. El is k´vetett az idû mindent, ami csak kitelt tûle, ezzel az akttal,
nem sajnÀlta a fÀradsÀgot. Az az ostrom utÀni t´rmel¢khalmokat ker¡lgetû, botra tÀ-
maszkodÂ, hajlott hÀtÃ, hetven¢vesnek lÀtszÂ csontsovÀny v¢nember maga volt a ge-
r¡szt, a bordÀi kiÀlltak, a tompora megszünt, a csÁpûcsont ¢ppen hogy Àt nem ¡t´tte
a bûrt, a furcsÀn megmaradt lÀbfejet ¢s kezeket jÂformÀn csak a sÁp- ¢s karcsont tar-
totta, meg a kipÃposodÂ t¢rdkalÀcs s a szÃrÂs bokacsont ä teljes erûvel nekitÀmadt ¢s
ÀtformÀlta az ¢hez¢s, az ¢letvesz¢ly ¢s a bujkÀlÀs. De mÀr az elsû darab keny¢r ÀtszÁ-
nesÁtette az arcot, az ÂriÀsivÀ nûtt szemet is megmelegÁtette, a test Àt¡t´tt szerkezet¢t
lassan ¢pÁtgetni tudta a m¢goly kev¢s tÀplÀl¢k is, a bûre mÀr ä vagy m¢g egyfolytÀban?
ä a r¢gi volt, amint elkezdhette azokat a v¢get nem ¢rû mosakodÀsokat ä szappanozÀst,
hideg-forrÂ tusolÀst, amire m¢g Eti tanÁtotta. Sokszor elmes¢lte, hogyan Àllt mellette,
mint egy ÂvÂnû a kisgyerek mellett, s vez¢nyelte: k¡l´n beszappanozni orrod, f¡led,
karod, melled, el´l, hÀtul, k´z¢pen! Most le. A combot, lÀbszÀrat, lÀbat, most a forrÂ
tus, most a hideg! Mert addig û csak belefek¡dt a kÀdba, gyorsan v¢gigszappanozta
¢s eleresztette magÀt a forrÂ vÁzben, rÂmai ÀbrÀndokat ringatva pocskolt ¢s nyÃjtÂzott,
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mÁg meg nem tanulta a spÀrtai Eti mÂdszer¢t, s Ãgy megszokta, mint az esti-reggeli
fogmosÀst. Lassan, ¢s hogy id¢zzek is szemtelen¡l a àKivÀlasztottÊ-bÂl, àminden k¡-
l´n´sebb teketÂria n¢lk¡l, csak emberi tÀplÀl¢k segÁts¢g¢velÊ Ãjra elûttem Àllt a har-
minchat ¢ves f¢rfiakt, s a jÀrÀsa is a r¢gi, oldalazÂ, sietû, f¢lrehajolt fejjel elm¢lÀzva
¡getû mozgÀsa is visszat¢rt, amit az ¢n gyors, hosszÃ l¢pteim alig bÁrtak k´vetni a vÀros
utcÀin, mert mÀr az az idû is elk´vetkezett, amikor egymÀsba karolva jÀrhattunk. Az
arc az¢rt, ahogy Ãgy oldalrÂl pillantottam fel rÀ, m¢gis viselte az elmÃlt ¢vek v¢sûj¢nek
nyomait, de a v¢lt szabadsÀg mÀr hÃzott egyet az elûrehajlÂ nyakvonalon: egyeneseb-
ben emelkedett ki a kulcscsontok k´z¡l. A k´vetkezû ¢vekben ä ne emlÁtsek ¢vszÀmo-
kat ä a mindennel dacolÂ elszÀntsÀg ÀllandÂsÁtotta ezt a fejtartÀst, csak egy-egy k¡l´n
csapÀs ¡t´tte le idûnk¢nt az ÀllÀt m¢lyen a nyakg´d´r fel¢.

MagyarorszÀg fogta magÀt ¢s elkezdett hÁzni, ez az ¢n sajÀt tulajdonommÀ lett k¡l´n
aktom is egy testesedû, majd k´v¢r f¢rfi m´g¢ hÃzÂdott: maga tÁpust vÀltoztatott ä
nevetett rÀ egy r¢gi barÀtnûje. Nagy, szabÀlytalan agyagcsomÂkat rakott rÀ a f¢rfikor,
hasa lett ¢s hÀta, m¢g a lÀba, karja is megvastagodott. Az ¢n ä szerinte ä libat´mû ́ sz-
t´n´m, ennek is ́ r¡lt. LegalÀbb lesz mibûl lefogynia, gondoltam, Ãgy is lett, nemcsak
mibûl, hanem mitûl is. Mintha csak ellene Âhajtott volna dolgozni, ¢s ki akarta volna
prÂbÀlni a lehetûs¢g¢t a RombolÀs ¢s az idû, alattomosan ker¡lgette, hogy hol, melyik
testr¢sz¢n essen neki ¢s vÀltoztassa meg azt. Eleve biztos gyûzelemre lovaglÂ ellens¢g
l¢t¢re, mÀr fiatalkorÀban nekiugrott a gyomrÀnak, jelezve, hogy kÁm¢letlen¡l bel¡lrûl
kezdi ä de ezzel csak annyit ¢rt el, hogy az à¹tven fel¢Ê verset megÁrassa vele ä hÀt
hozzÀfogott k¡lsûleg is vÀgni-¡tni. A gy´ny´rü koponyÀn kezdve.

àJ´jj´n le, a f¢rj¢t el¡t´tte egy autÂ!Ê ä visÁtotta fel a keskeny udvar m¢ly¢bûl egy
kislÀny hozzÀm, az ¢ppen a porrongyot rÀzÂ n¢nihez, a negyedik emeletre. Csak-
ugyan, a fodrÀszat elûtt ¡lt a f¢rjem, csurom v¢r arccal, szakasztott, mint Banquo kÁ-
s¢rtete a lakomÀn, a Papnevelde utcai szÀjtÀtÂk ¢s a f¢lig fodrÀszolt h´lgyek kar¢jÀban,
ahol is siker¡lt ki¢rdemelnem a àk´z´ny´s egy d´gÊ cÁmet. àMÀs asszony, ha Ágy lÀtja
a f¢rj¢t!Ê ä àmicsoda egy undok!Ê, àhozzÀ se mer nyÃlni, pfuj!Ê, àitt hal meg a szeme
elûttÊ ä igaz, ¢n csak annyit mondtam: àHÁvtÀk a mentûket?Ê SajnÀlatos mÂdon meg-
fosztottam a Papnevelde utcÀt egy lÀtvÀnyos àsÁrva borult rÀÊ-tÂl ä viszont erre t¡st¢nt
telefonÀltak a mentûk¢rt, s f¢l Âra mÃlva mÀr a drÀga Marton Tibor doktor ¡v´lt´tte:
ezt a Vas PistÀt ¢n varrom ´ssze, ne f¢ljen, drÀgÀm, kifoltozom! Nem is maradt csak
egy v¢kony feh¢r csÁk a bal szem´ld´ke f´l´tt, s csak egy h¢tig volt kalÂzarca a k¢t
jÀromcsontot s a szem´ld´kcsontot egybefoglalÂ sz¢nfekete monoklitÂl, s t¢pett lett a
szem´ld´ke is ä olyan leszel, mint Mynheer Peeperkorn, vigasztaltam, mikor kider¡lt,
hogy egyik metszûfogÀt is ki kell szedni ä azt, persze, ami legjobban tetszett nekem,
mert egy teljesen indokolatlan feh¢r folt volt rajta. Azt a s´prük¢szÁtû kisiparost, aki
a mentûkocsibÂl ÀtalakÁtott, sz¢les sÀrhÀnyÂjÃ tragacsÀval felszaladt az Egyetem utca
jÀrdÀjÀra, s el¡t´tte a jÀrda sz¢l¢n szokÀsa szerint elveszetten bÀm¢szkodÂ PistÀt, s aki
folyton bemÀszkÀlt a kÂrhÀzba, elk¢pesztûen ronda virÀgcsokrokkal prÂbÀlva kien-
gesztelni benn¡nket, s k´ny´r´gve, hogy ne jelents¡k fel, sajnos, durvÀn ki kellett
dobnom ä k¢ptelen volt elhinni, hogy nem szokÀsunk az ilyesmi ä meg minek is? Nem,
a koponyÀtÂl nem nyughatott a RombolÀs, m¢g k¢tszer megprÂbÀlta elcsÃfÁtani azt a
fejet, amit nemcsak az akttal egy¡tt, de k¡l´n, magÀt a fejet is irtÂzatosan szerettem.
Egy hÃsv¢tra hazaigyekvû ifjÃ egyetemista elsû autÂÃtja k´zben az Erzs¢bet hÁd alatti
pesti zebrÀn ¡t´tte el, ¢s ahelyett hogy mentûket hÁvott volna, a TrabantjÀba szusza-
kolta f¢lÀjult ÀldozatÀt, Ãgy vitte be a kÂrhÀzba, s mÀr Marton elsûseg¢lye utÀn tele-
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fonÀlta meg nekem, hogy hol keressem, Ãgy lÀtszott, Pista m¢g meg tudta mondani,
hovÀ vigye ä csak a bal f¡l¢t kellett felvarrni, a heg sz¢p simÀn elfek¡dt a haj alatt, a
t´bbi zÃzÂdÀs volt, a bal vÀllÀn kiugrÂ csontcsomÂ maradt. A RombolÀs r´h´g´tt a
markÀba: ha keveslen¢d a k¡lsû jeleket, akkor l¢gy nyugodt, az¢rt t´rt¢nt valami bel¡l
is ä majd meglÀtod, mi. Csak vÀrj! Csak vÀrj!

1961 ûsz¢n hat h¢tig bÃjtuk ¢s ¢lvezt¡k RÂmÀt, ¢jjel-nappal, boldogan, s aztÀn egy
hirtelen lezÃdulÂ tramontana elûl lefutottunk d¢lre, s meg sem Àlltunk Amalfiig. And-
rÀs-napra olyan forrÂsÀg fogadott benn¡nket, hogy lemart rÂlunk minden g´nc´t, s
a helybeliek sz´rny¡lk´dû ¡v´lt´z¢se k´z´tt belerohantunk a tengerbe. ä N¢zd, az a
part ott szemben mÀr Afrika ä Àlltunk a kik´tû b¡szke ¢s gy´ny´rü mozaikja elûtt:
àContra hostes fidei semper pugnavit AmalfiÊ, az olasz nap kegyesebb volt az akthoz, mint
a szentendrei Duna t¡kr¢n csillogÂ ä bronzzÀ p´rk´lte. ä Le kell tusolni, ragadok a
sÂtÂl ä mondta, s Àllt a tus alatt a hellenisztikus testes csÀszÀrszobor, m¢g a tÂgakez-
dem¢ny is ott volt, ahogy stÁlusossÀ prÂbÀltam rendezni rajta a f¡rdûlepedût. Bele-
ment a jÀt¢kba, ´sszefogta a vÀllÀn, de hiÀba, a hasÀn voltak legszebbek a redûk, utÂ-
v¢gre Szophokl¢sznak is volt hasa, ha szimmetrikusabb is, mint az ´v¢. KÀr volt ezt
¢szrevennem, alighogy haza¢rt¡nk, egy k´ld´ks¢rv-operÀciÂ hege keresztben kett¢-
hasÁtotta a hasat ä a k´ld´ke eltünt.

T¡nd´klû kora nyÀri reggelen Szentendr¢n ¢rte el a koponyÀra irÀnyzott Ãjabb
csapÀs, az agy¢rg´rcs. LÀngoltak a rÂzsÀk, szikrÀzÂ z´ld-piros-arany volt a vilÀg, Ci-
celle, a macskÀnk boldogan hemperegve az ¡vegz´ld füben, jÀt¢kos kedvvel kapott a
lecs¡ngû mozdulatlan jobb keze fel¢, ahogy a jÀrni mÀr alig tudÂ testet iszonyÃ erû-
feszÁt¢ssel vonszoltam a kapu fel¢, s az isten irgalmÀra hivatkozva k¢rtem egy arra t¢-
vedû idegen autÂst, hogy vigyen be benn¡nket.

ä Nem lesz nagy baj, csak j´jj´n be Szentendr¢rûl, mert hetekig eltart ä nyugtatott
meg az orvosunk, r¢gi barÀtunk ä, s csakugyan: àremek¡l van!Ê, kiÀltotta mÀsnap reg-
gel, mÀr a folyosÂ v¢g¢rûl, ahogy rohantam a szobÀja fel¢. Hat h¢tig fek¡dt bent ä
soha ilyen forrÂ nyarat, k¡l´n szenvedett tûle ä, a sz¢p lÀbÀt elint¢zte az ¢rg´rcs, a
jobb v¢konyabb maradt, mint a bal, most lett csak modern szobor belûle! S a jobb keze
ugyan mÀr az elsû nap meggyÂgyult, de az ijeds¢g ki¡t´tte belûle a cigarettÀt, ami Ãgy
hozzÀtartozott, mint a sajÀt teste, mintha a keze folytatÀsa lett volna, csak elkaptam a
szememet a kez¢rûl, amit mindig Ãgy szerettem n¢zni ä csonkÀnak ¢reztem ä, ¢s verset
Árni sem bÁrt cigaretta n¢lk¡l.

ä Mielûtt megbolondultok, szokj rÀ a pipÀra ä tanÀcsolta az orvosunk, minden f¢ny-
k¢p¢szek ´r´m¢re: à´reg k´ltû pipÀvalÊ. CsinÀlhattak, amit akartak, nekem ott Àllt a
szentendrei kertben a kis ûszibarackfa elûtt f¢loldalra billent fejjel, Ãgy szorÁtotta az
ajkÀhoz jobb kez¢vel a cigarettÀt, mintha egy szomjazÂ inna.

Negyedszer jÀrtunk mÀr AngliÀban, mikor a Nemes Sziget is besorolt abba a sÀvba,
ahol a koponyÀra t´rû erûk rohantak. AngliÀban minden mÀsk¢ppen van, helyeseb-
ben a kontinensen van mÀsk¢pp, mondjÀk ûk, persze. çlmÀbÂl ¢bredt, s a f¡rdûszo-
bÀba igyekezve megfeledkezett arrÂl, hogy AngliÀban az ablakot nem kinyitjÀk, ha-
nem feltoljÀk, s az ajtÂ nem befel¢, hanem kifel¢ nyÁlik. ögy zuhant hÀtra, hogy a r¢z-
pÀntos szekr¢ny sarka hold formÀjÃ vÀgÀst szelt a koponya hÀtsÂ dombjÀba (protube-
rancia ocipitalis externa). Zuhogott belûle a v¢r, elnyelte egy pillanat alatt az ¢n Ãti k´-
t´zûcsomagom vatta- ¢s g¢zk¢szlet¢t.

°lete utolsÂ napjÀig, ahÀnyszor csak v¢gigsimÁtottam a lassan hÂfeh¢rr¢ vÀltozÂ
tonzÃrÀja feletti pilisen, mindig Àtvillant bennem az a londoni reggel s az angol orvos
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ä mellesleg a magyar k´vets¢g ÀllandÂ orvosa volt ä m¢lys¢ges felhÀborodÀst leplezû
k´z´nye, ahogy ä vasÀrnap!!! ä hat ´lt¢ssel ´sszevarrta a sebet ä csontja nem t´r´tt,
hÀla istennek ä, de a v¢rt mÀr velem t´r´ltette le ä csinÀlja csak, mordult rÀm, vasÀrnap
term¢szetesen nem j´tt be az alkalmazottam, maga persze nem f¢l a v¢rtûl? ñ, dehogy
ä vigyorogtam rÀ ä, tudja, ugye, hogy mi, akiket maguk hunoknak hÁvnak, rend-
szeresen isszuk a v¢rt. TalÀn m¢g el is hitte a hivatÀsa magaslatÀn ÀllÂ szigetfi.

Ez mÀr az utolsÂ nagy kanyar volt. Ha jobban figyelek a jelzûtÀblÀkra, hiszen k¢t-
s¢gkÁv¡l jelzûtÀblÀk voltak az Ãt ment¢n, s mind egy irÀnyba mutatott, akkor sem tu-
dom megvÀltoztatni a c¢lirÀnyt. Volt m¢g egy utolsÂ jelzûtÀbla, mikor Izraelben sike-
r¡lt m¢g egyet igazÁtani az orrcsonton, hogy Ãjabb g´rb¡letet formÀljon rajta. °n csak
zokogtam a Jad Vasemben, de û sz¢gyellte s fekete szem¡veg m´g¢ prÂbÀlta rejteni
a k´nnyeit, el is zuhant az alacsony, sz¢les l¢pcsûk´n, egyenesen az orrÀra. Pedig ak-
koriban mÀr gyakran jÀrt bottal, Szentendr¢n a k´veken, jÀt¢kosan kopogva, nem sz¢-
gyellte, szerette ä az ¢desapja r¢gimÂdi, bambuszfejes botjÀt jobban, mint azt a n¢p-
müv¢szeti csodÀt, amit a szigligeti juhÀsz barÀtom egyenesen neki faragott. Pedig an-
nak az ¢gett somfa feje m¢g hasonlÁtott is rÀ. Csak ¢ppen erre az utazÀsra nem vitte
magÀval, Ãgyis ott felejtett¡k volna.

ä Az orrcsonttal nem lehet semmit sem csinÀlni ä k´z´lte vidÀman az ´sszecsûd¡lt
n¢pek k´z¡l kiszaladÂ francia orvos, mik´zben egy nû, ugyancsak franciÀul, Âtesta-
mentumi Àtkokat szÂrt vijjogÂ sikoltozÀssal azokra, akik a hÀborÃ utÀn negyven´t ¢v-
vel a puszta lÀtvÀnnyal is gyilkolni k¢pesek. M´g´tt¡nk JeruzsÀlem ragyogott hÂfeh¢r
hÀzaival a z´ld hegyen, s ¢n azt gondoltam, hÀnyszor fogom m¢g v¢rbe fagyva lÀtni,
istenem.

így nem lÀttam t´bb¢. De az utolsÂ, a fogfÀjÀs bÀrÀnybûr¢be bÃjt gyilkos betegs¢g
is az arcÀra t´rt. A trigeminus mandibularis ÀgÀt kapta el a herpes zoster, elviselhe-
tetlen¡l fÀjdalmas sebek ¢s ki¡t¢sek prÂbÀltÀk t´nkretenni a nekem olyan sz¢ps¢ges
arcot. Az elsû h¢ten, ahogy az ¡tk´zû szakÀll v´r´s-ûsz t¡sk¢i k´z¢ furakodva ¢s lassan
elfeketedve, darabokra t´rve hullottak le, mÀr nem is kalÂzkapitÀny, hanem egy Àlar-
cosbÀli briganti-f¢lmaszk m´g¡l n¢zett ki, mintha a szÁnpadi velencei Àlarcosok nyeles
arctakarÂjÀt tartanÀ maga el¢ kiss¢ balra, csak a jobb arcfele maradt ¢rintetlen. De a
f¡l¢t, torkÀt is megtÀmadta, s hÃzÂdott a nyÀlkahÀrtyÀn egyre lejjebb.

Nem szabad ennyire szeretni egy mÀsik embert, egy mÀsik ember test¢t, a mÀsik
ember l¢ny¢t tÀrolÂ v¢g¡l is csak tokot. Nem illik, nem szabad, nem is szokÀs mÀr ́ reg-
korban, amikor foltok ¢s rÀncok ¢s felesleges bûrredûk hatalmaskodnak, ¢s minden
elk¢pzel¢snek ¢s lehetûs¢gnek fittyet hÀnyva tünnek el ¢s ¡tk´znek ki Ãjra vagy mÀs-
fel¢. Nem volna szabad, de lehet. Amint az utolsÂ vend¢g is eltünik Szentendr¢n, meg
se tessz¡k azt a hÃsz l¢p¢st a kicsi hÀzig, ahol Ãgyis egymÀshoz ¢r az Àgyunk, mÀr
k¢ts¢gbeesetten kapaszkodunk egymÀsba, csak az¢rt, hogy àmegvagy m¢gÊ.

ä Van m¢g f¢rjem? ä kaptam el egy arra futÂ seb¢sz barÀtunk k´peny¢t, azon a
folyosÂn, azon az ûsz´n csak futottak elûlem az orvosok.

ä M¢g egy darab megvan belûle ä mondta Izinger, ¢s futott tovÀbb ä û is szerette.
Csak egy darab? Nem, megvolt az akt eg¢szen, cs´vek ¢s tük ¢s ragtapaszok fogsÀ-

gÀban az Àgyhoz k´tve. M¢gis t´bbet ¢rinthettem, mint valaha is ä forgatni ¢s emelni
kellett; k¢t angyal Àllt mellettem, ¢s segÁtett minden Àldott nap ä egyed¡l nem bÁrtam
volna, a test neh¢z volt. AnikÂ ¢s TamÀs. Tûl¡k nem sz¢gyellte elfogadni a legtestibb
testi segÁts¢get, amit a kÂros ÀpolÂszem¢lyzet-hiÀnyban szenvedû kÂrhÀz nem bÁrt
megadni, s a nyomorult betegs¢gtûl megtÀmadott k´zponti vez¢rl¢se sem tudott ko-
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ordinÀlni. A k¢t angyal ¢s k´z´ttem rokoninÀl rokonibb kapcsolat füzûd´tt, ¢s ä talÀn
ûket is egybefüzte egymÀssal. Valira term¢szetesen rÀbÁzhattam nyugodtan, ´r¡lt is
neki, de Valinak ezer dolga volt, csalÀdja is, s ritkÀn mertem csak ig¢nybe venni. Mert
szÂ szerint az Àgyhoz k´t´tte az infÃziÂ csaknem eg¢sz nap benne csorgÂ folyad¢kot
vezetû tüje, ha nem fogta valamelyik¡nk a kez¢t, f¢leszm¢letlen¡l ki-kiforogta vagy
egyszerüen kihÃzta magÀbÂl, mert hÀla istennek ÂrÀkig f¢lÀlomban, f¢leszm¢letlen-
s¢gben Ãszott, s ha besz¢lt is, csak ennyit: Â, istenem. Istenem. Nem felkiÀltÂjellel.
Ponttal.

ä Bezzeg ¢jjel ordÁt, kiabÀl, meg magÀt hÁvja, hogy sz´ktesse meg, nem lehet tûle
aludni ä morgott velem az Àgyszomsz¢dja.

ä Bizony, ¢n se tudok ä sipogta az ablak melletti Sanyi bÀcsi.
Nem, nem kaphatott k¡l´nszobÀt azon az osztÀlyon. A szomsz¢dok zajosan ´rven-

dezû vagy r¢m¡lten suttogÂ lÀtogatÂi ¢s tÀg szemmel bÀmulÂ unokÀi elûtt kellett el-
viselnie a kitÀrulkozÀst, forgatÀst, kezel¢st, valamennyi sz¢gyen¢t. °jszakÀra ott kellett
hagynom, csak az ¢jszakÀs nûv¢rt vÀrhattam meg.

A hatvanegy napig tartÂ kÂrhÀz nem bÀntotta az arcot. A testet annÀl inkÀbb. Sebek,
dagadÀsok, elszÁnezûd¢sek k´vett¢k egymÀst, idûnk¢nt v¢rv´r´sre marta s hevesre
rÀngatta a lÀz, ¢s pusztÁtotta, pusztÁtotta. Ha àki¡ltett¡kÊ az ÀgyÀtÂl alig f¢lm¢ternyire
l¢vû sz¢kbe, csak roskadt ´ssze, az olyan nagyon vÀgyott helyzetvÀltozÀst csak igen
r´vid ideig bÁrta, m¢g egy-egy szÂ, de m¢g egy fejbÂlintÀs is fÀrasztotta a rohamosan
apadÂ testet s az ¡lt¢ben hÂfeh¢rr¢ vÀlt vonaglÂ arcot.

De ha fek¡dt, magasra felcsavart Àgyon, a kegyelmes eszm¢letlens¢get egymÀson
ÀtvonulÂ, egymÀst keresztezû idûsÀvok vÀltottÀk fel, sût ÂrÀkig tartÂ àtisztaÊ periÂdu-
sok is, a segÁtû angyalok ilyenkor bizakodtak, ¢n nem, csak vÀrtam ezeket az idûk´z´-
ket, amikor besz¢lt hozzÀm, vagy csak n¢zett rÀm szeretettel, az igazi szem¢vel, s ¢rez-
te, hogy fogom a kez¢t.

VasÀrnap d¢lutÀn, mikor v¢gre kihÃztÀk ä mÀr a keze fej¢bûl, mert a v¢nÀja hely¢n
csak egy k¢k-lila daganat volt ä az infÃziÂs tüt, megint tiszta ¢s vilÀgos lett a szeme. ñ,
istenem ä mondta ä, ¢s a bal kez¢vel Àtkulcsolta az ¢n jobb kezemet. ImÀdkozunk? ä
k¢rdeztem, ¢s egyszerre kezdt¡k mondani, latinul, a miatyÀnkot. A àne nos inducatÊ-
nÀl egy percre megd´ccent a hangja, majd halkan ¢s vilÀgosan mondta tovÀbb. Etire
gondoltam, persze. AztÀn elaludt, ¢s csaknem vidÀman ¢bredt, ivott, mosolygott ä
meggyÂgyul! ä szaladt ki a folyosÂn vÀrakozÂ lÀtogatÂk k´z¢ AnikÂ. De az ugyancsak
lÀtogatÂba j´tt orvosnû barÀtnûnk, Judit, csak lehajtotta a fej¢t, keze ¢s szûke haja el-
takarta az arcÀt.

ä MÀr nem tart sokÀ ä fogta Àt mÀsnap reggel a vÀllamat az orvosunk, s àne itassaÊ,
futott tovÀbb.

A szoba ¢pp aznapra ¡r¡lt ki. Nyugodtan ¡lhettem mellette, n¢ztem. Laza àvi-
gyÀzzÊ-ban fek¡dt a hÀtÀn, a lepedû csak a mell¢tûl lefel¢ takarta, a k¢t karja kinyÃjtva
pihent, a mell¢n kilÀtszott a klasszikus kis sz¡rke-feh¢r szûrcsomÂ, ami valamikor v´-
r´sesszûke volt. Szimmetrikusan emelte a k¢t lÀbfej a v¢kony takarÂt, ami pontosan
k´vette a test formÀjÀt, ahogy a k¢t nyugvÂ kar az oldalÀhoz szorÁtotta. Meztelen vÀlla
sz¢p ¢s izmos, hÀtrahajlÂ feje, arca nyugodt, kisimulÂ. Orvos, ÀpolÂnû nem lÀthatÂ.
TamÀs ¢s AnikÂ nem mozdul a folyosÂrÂl, vÀltjuk egymÀst, a kinti k¢nyelmes fotelban
majdnem elalszom. D¢lutÀnig nem vÀltozik a tartÀsa, de ¢szreveszem, hogy akÀrmi-
lyen halkan nyÁlik az ajtÂ, n¢ha az¢rt v¢gigfut az arcon valami. HÀt f¢lig nyitva ha-
gyom, hogy folyton be-be lehessen n¢zni. Most AnikÂ hangja: tess¢k megn¢zni, nem
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lÀtom, l¢legzik-e ä s ¡veggolyÂ nagysÀgÃ k´nnyek kezdenek gurulni a sz¢p kis arcÀn.
T¡kr´t tartok a f¢lig elnyÁlt szÀja el¢, a t¡k´r nem homÀlyosodik, bal kezem a mell-
kasÀn, alatta nem mozdul a szÁve. Menjetek ki, mondom AnikÂ¢knak s a k´zben isten
tudja, milyen ¢gi-f´ldi tÀvÁrÂn hÁrt kapott, vÀratlanul megjelenû G´rgeynek. A szem¢t
nem kell lezÀrni, csukva van, az arca olyan sz¢p ¢s b¢k¢s, mint a szerelemben, szobor.
K¢t hÂnap Âta elûsz´r vagyunk ketten, egyed¡l.

AztÀn kil¢pek a folyosÂra, ¢s becsukom az ajtÂt. HÀla istennek nem kellett megvÀr-
nia, mÁg megvakul vagy megb¢nul, ¢s isten tudja, milyen agyi kÀrosodÀs t¢pi sz¢t.
K¡l´nben is most alszik. Reggelre kialussza magÀt, s odaÀll a mosdÂ feletti lÀmpaf¢-
nyes t¡k´rh´z, ¢s rendesen megborotvÀlkozik. Nagy Ãrhoz hivatalos, csak nem fog
borostÀsan megjelenni elûtte.

Gergely çgnes

APU

Eml¢ke m¢zszÁnü falakban.
A falak hült helye a Napban.
N´vekszik, nincs m¢rt meghÃzÂdnia.
A temetû nem szerves k¢mia.

A levegû meg¡vegesedik.
A nyirok ¢s a k´d
nem vÀr novemberig.
Ablakok m´g´tt fuldoklik, kinek
nem vÀlt v¢r¢v¢, hogy azokat a falakat
t´bb¢ senki nem ¢pÁti meg.
Csak a csontok k´zt lakozÂ tudja, hogy
nem az a t¡nem¢ny, ami d¢libÀbk¢nt elforog,
ha ki¢gett torokbÂl ´klendezik a szÁv.
Az eml¢kez¢s nem vegetatÁv.

Az a katonaszÁnü hÀtizsÀk
az egyszerü asztallapban kitapinthatÂ.
Ha nincs a fÀban diÂfag´rcs,
¢pp csak elszÁnezûd¢s:
jÂl lÀthatÂ, hogy a termoszbÂl
ki´ml´tt a tea.
Pedig a termoszban kellett volna maradnia.
A melegnek az alsÂnemüben, a szÂnak benn,
az imak´nyvben.
Semmi sem illanhat el.
Kil¢p, elindul, mindent magÀval cipel.



LegsÃlyosabb a harmincnyolc ¢v.
Mert k´r¡lhatÀrolhatÂ.
A tÀrgyak: csupa toll.
Az idû: konyhasÂ.
TÀrgyak k´zt meghemperedhet
kecskebak, oroszlÀn.
A sÂ azt ûrzi meg mindenbûl,
mindenkibûl,
amiv¢ lefokoztÀk.

PÀria. így van igazÀn k´zel.
Az ajtÂf¢lfÀn elbarnult a jel.
A rÀcs a gyenge füv´n felvilÀglik,
az °lmunkÀs hÁd Ãjra FerdinÀnd hÁd,
rossz ¢s rosszabb k´zt, mint erûs gerenda,
ÀtparÀzslik egy Memphis cigaretta,
a Felsûbb °nnek nincs t´bb, ami fÀj ä
a falak hült hely¢n DÀvid kirÀly.

Szuly Gyula

FOGA NEKI SE MARADT

B¢kejobb. RÀzzuk egymÀs¢t. Kivel?
A tenyeremben hadicsel.
T´rt¢nelmi pillanat.
Ne adjon szemmel vert szemet!
Foga neki se maradt.

Csapott c¢lg´mbbel Ãgy c¢lzunk...
Melyik az a c¢lfekete?
Keresg¢lem, hol lehet
az alsÂ sz¢le k´zepe,
elfelejtettem, merre van
a c¢lfekete ¢s a c¢l,
amint meglÀtom, elsuhan,
hÁr¢t k´lti, hogy nem ¢l.
Tudom, hogy ez ÀlhalÀl,
nevet a bajusza alatt,
m¢g rÀtalÀlok, bÀrha most
holtat jÀtszik ¢s nem fogad.
Filippin¢l talÀlkozunk
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¢s Dob utcÀn meg¡tk´z¡nk,
¢s meg¡tk´znek emberek,
hogy a b¢ke napja Ágy letünt,
hogy Cannae alÀ k¢sz¡l¡nk
¢s Waterloora indulunk,
bÀr csak a K´ny´k utca vÀr,
s hogy a c¢lg´mb¡nk csapott
s a zÀrÂcsapÂnk mit se zÀr,
¢s ha û meghalt is, el¢m
ker¡l, eg¢sz alakot ad,
de alsÂ sz¢le k´zep¢n
ä bÀr Ãgy lÀtszott, mÀr benne van ä
a c¢lg´mb szÁn¡res marad

AZ ýRBñD° M°G UGYANAZ

Akit ûr¡l ÀllÁtottak egyszer,
ezt a bÂd¢t lakta m¢g,
keresi a berendez¢st,
itt volt a f¡gg´ny, ott a k¢p.
CicÀzÂ b¢kegalamb-tollak
k´z¢ szorulva, megmaradt
Àrny¢kok lebbentik el¢be
a t¢pett turulmadarat.
JÀrÂkelû dÁszl¢p¢st vÀg ki,
d´ngj´n alatta BudavÀr!
(AknÀzott b¢ke´vezetbe
kÁs¢rtû l¢lek hazajÀr.)
Fegyverrel tiszteleg az ûrs¢g,
a dÁszl¢p¢s csak tÀmolyog.
Kez¢t a civilkalapjÀhoz
illesztve kÁvÀn jÂ napot.
V¢letlen¡l ¢lesre t´lt´tt
dÁszl´v¢s sort¡ze d´r´g.
àLûtt rÀm k¡l´nb is ä mondja ä, folytasd,
amÁg csak el nem ter¡l´k,
de addig itt az ûrbÂd¢ban
szeretn¢k k´r¡ln¢zni m¢g
ä ez volt a legmeghittebb sarka.
Itt Àllt egy japÀn vÀza. Arra
f¡gg´tt a f¡gg´ny. Ott a k¢p!Ê
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DÀvidhÀzi P¢ter

TEVE, MENY°T, CETHAL

Egy perc, alig n¢hÀny szÂ, mind´ssze hat r´vidke sor, az is szinte csak Ãgy futÂlag
odavetve. Elûsz´r hallvÀn vagy olvasvÀn talÀn humoros, de jelent¢ktelen k´zjÀt¢knak
tünhet az eg¢sz pÀrbesz¢d a HAMLET harmadik felvonÀsÀnak v¢szterhes mÀsodik szÁ-
n¢ben, megbÃjva a jÂl ismert ¢s elûre vÀrt, f¢nyesre id¢zett nagymonolÂgok Àrny¢kÀ-
ban. °pp lezajlott a vÀndorszÁn¢szek idegfeszÁtû elûadÀsa, darab a darabban, melytûl
a bün´s´k leleplezûd¢s¢t vÀrtuk; a felzaklatott kirÀlyn¢ elûbb Rosencrantzot ¢s Guil-
densternt szalajtotta fiÀ¢rt, eredm¢nytelen¡l, s most immÀr mÀsodszor hÁvatja ût ma-
gÀhoz, ezÃttal Poloniusszal, s¡rgetûbben. Hamletnek tehÀt indulnia kell. K¢sz¡lûdik
is, hogyne, csak m¢g vÀratlanul, lÀtszÂlag merû szesz¢lybûl, felmutat az ¢gre: àLÀtja-e
azt a felhût, majdnem olyan, mint egy teve?Ê Polonius odapillant, majd k¢szs¢gesen rÀbÂ-
lint: àIsten engem, valÂsÀgos teve alakÃ.Ê Hamlet azonban nem hagyja annyiban. àNekem
Ãgy tetszik, meny¢thez hasonlÁt.Ê A fûkamarÀs ezzel sem szÀll vitÀba. àA hÀta olyan, mint a
meny¢tnek.Ê Csakhogy a kirÀlyfinak mÀr ez sem el¢g. àVagy inkÀbb cethalforma?Ê Az ́ reg
udvaroncnak szeme se rebben. àNagyon hasonlÂ cethalhoz.Ê Ennyi az eg¢sz. Hamlet m¢g
meg¡zeni anyjÀnak, hogy azonnal f´lkeresi, s mindenkit elbocsÀtvÀn v¢gre csakugyan
elindul hozzÀ, sz´rnyü felhÀborodÀsÀban lelkierû¢rt fohÀszkodva, hogy csak besz¢d-
del bÀntsa meg, ha kell, s ne t´rj´n ¢let¢re. Ezzel ¢r v¢get a szÁn, megig¢zve vÀrjuk
tehÀt a bontakozÂ sorstrag¢dia nagyszabÀsÃ fejlem¢nyeit, s nemigen ¢r¡nk rÀ elidûzni
a felhûk alakjÀnak talÀlgatÀsÀnÀl. A nagy esem¢nyekhez s a lenni vagy nem lenni k¢r-
d¢s¢hez m¢rve a furcsa szÂvÀltÀs t¢tje lÀtszÂlag annyira elt´rp¡l, hogy nem tulajdo-
nÁthatunk neki k¡l´n´sebb jelentûs¢get, s mivel Polonius m¢g ugyanebben a felvo-
nÀsban meghal, talÀn el is felejtj¡k az eg¢szet.

Szoros drÀmabeli funkciÂjÀt tekintve e kis jelenet megt¢vesztûen egyszerü, s nem
Ág¢r tÃlsÀgosan m¢ly ¢rtelmet. Ha ugyanis a szerkezeti hely¢nvalÂsÀg strukturalista
elve alapjÀn prÂbÀljuk ¢rtelmezni, tehÀt nem elszigetelten, hanem szÀmÁtÀsba v¢ve a
jelent¢s¢t meghatÀrozÂ kontextust s a benne szereplûk, fûk¢nt a kezdem¢nyezû sze-
m¢ly szÀnd¢kait ¢s dramaturgiai hivatÀsÀt, amint azt mÀr Arany JÀnos mÂdszerk¢nt
ajÀnlotta AZ EMBER TRAG°DIçJA ¢rtelmez¢s¢hez, akkor Hamlet nyilvÀn sajÀt kiismer-
hetetlens¢g¢re akar c¢lozni e kis p¢ldÀzattal. Hiszen k´zvetlen¡l elûtte ugyanez¢rt
k¢rte meg Guildensternt, Rosencrantz jelenl¢t¢ben, hogy jÀtsszon egy fuvolÀn, s ami-
kor az szak¢rtelem hÁjÀn k¢ptelennek bizonyult rÀ, a kirÀlyfi maga vonta le a mind-
kettûj¡knek szÂlÂ tanulsÀgot: ha egy hitvÀny sÁpot nem tudtok megszÂlaltatni, ugyan
mik¢nt k¢pzelhetitek, hogy rajtam fogtok jÀtszani? A k¢t besÃgÂ m¢g mellette t¢blÀbol,
amikor Poloniust k¢rdezgeti a felhûrûl, s a pÀrbesz¢d v¢g¢n, ha nem is hÀrmuknak
cÁmezve, de rÀjuk utalva jegyzi meg, f¢lre: àCsak addig tesztek engem bolonddÀ, a meddig
kedvem tartja.Ê Ezek szerint tehÀt a felhû-pÀrbesz¢det az¢rt kezdem¢nyezi, hogy a meg-
figyel¢s¢vel megbÁzott Poloniusnak s k´zvetve mindhÀrmuknak madÀrnyelven ¢rt¢-
s¢re adja: a vÀltoz¢kony felhûk alakja is megfoghatatlan, de ûrajta m¢g kev¢sb¢ fognak
eligazodni. Innen n¢zve a minden Àtmenet n¢lk¡li t¢mafelvet¢s, valamint az ¢les ¢s
´nk¢nyes, indoklÀs n¢lk¡li vÀltÀsok csupÀn a szÁnlelt ûr¡lts¢g ism¢rvei akarnak lenni,
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hogy Polonius ezektûl f¢lrevezetve jelentsen majd Claudiusnak, elaltatandÂ annak
gyanÃjÀt, s lehetûleg meggyûzv¢n rÂla, hogy az ifjÃ herceg tÀn hÂbortos, de Àrtalmat-
lan. Poloniust valamennyire, talÀn, siker¡l is megt¢vesztenie, a rossz lelkiismeretü
Claudius vesz¢ly¢rzete azonban ¢berebb: mÀr a k´vetkezû jelenet elej¢n utasÁtja Guil-
densternt ¢s Rosencrantzot, hogy szabadÁtsÀk meg ût ¢s orszÀgÀt a herceg kockÀzatos
¢s aggasztÂ jelenl¢t¢tûl.

Ez az ¢rtelmez¢s egyetlen mozzanatÀra szükÁti a pÀrbesz¢d jelent¢startomÀnyÀt, s
mind a fuvolÀzÀs, mind a felhûn¢z¢s metaforÀjÀnak csupÀn legelvontabb k´z´s c¢lza-
tÀra figyel, eltekintv¢n sokatmondÂ k¡l´nbs¢geiktûl, de amit pedz, az a felhû-dialÂgus
r¢sztvevûinek fontos probl¢mÀja, sût az eg¢sz jelenet egyik legizgalmasabb alapmotÁ-
vuma: a kiismerhetetlens¢g. Hiszen nemcsak Hamlet prÂbÀl mÁmelt ûr¡lts¢g¢vel
megfoghatatlannÀ vÀlni, hanem Polonius is alakoskodik, s amit egymÀsnak mondanak
valamirûl, itt ¢s mÀsutt, abbÂl sohasem tudhatjuk biztosan, mennyire gondoljÀk ko-
molyan, s mi az igazi v¢lem¢ny¡k. Mindkettej¡kn¢l szÀmolnunk kell m´g´ttes szÀn-
d¢kokkal ¢s taktikai megfontolÀsokkal; ha mondanak valamit, ÀllÁtÀsaikban mindig
valami mÀs is kifejezûdik. A fûkamarÀsrÂl, akit tÃlsÀgosan hajlamosak vagyunk eleve
Hamlet szem¢vel lÀtni ¢s aszerint megÁt¢lni, Samuel Johnson kommentÀrja Âta Àlta-
lÀban azt tartjÀk, hogy szenilitÀsa miatt k¢nyszer¡l az egy¡gyüen tudÀl¢koskodÂ v¢n
bolond szerep¢be, tehÀt akaratlanul, valÂszÁnübb azonban, hogy rÀ is jÀtszik erre, t´b-
bek k´zt ¢ppen az¢rt, hogy informÀtork¢nt k´nnyebben bizalmÀba f¢rkûzz´n a meg-
figyelni kÁvÀnt Àldozatnak. Ha eleve olyan bÀrgyÃ volna, mint amilyennek olykor mu-
tatkozik, akkor hogyan tanÁthatnÀ p¢ldÀul a mÀsodik felvonÀs elej¢n RajnÀldot any-
nyi aprÂl¢kos szak¢rtelemmel a k´rm´nfont puhatolÂzÀs fort¢lyaira, k´zt¡k ¢ppen a
csetlû-botlÂ mondatfüz¢s ¢s szÁnlelt feled¢kenys¢g hasznÀra? Nem, amit û a felhûkrûl
mond, azt ¢ppÃgy nem tekinthetj¡k jÂhiszemü meggyûzûd¢s¢nek, ahogy Hamlet Àl-
lathasonlatait sem a magÀ¢nak. SzerepjÀtszÀsuk miatt nem der¡lhet ki pÀrbesz¢d¡k-
bûl, hogy milyennek lÀtjÀk az ¢gi formÀkat, egyet¢rt¢s¡k semmit sem szavatol, s talÀn
m¢g abban sem lehet¡nk teljesen biztosak, vannak-e odafent felhûk egyÀltalÀn. Itt
vÀlik el ¢lesen a k¢t metafora: a fuvolÀt lÀthattuk Hamlet kez¢ben, s megszÂlaltatÀsa
hatÀrozott szak¢rtelmet kÁvÀnt volna Guildensterntûl, az eredm¢nyt a k´z´ns¢g meg
tudta volna Át¢lni; a felhûk eleve vÀltoz¢konyak, ¢rtelmez¢s¡k az egy¢ni k¢pzelet f¡gg-
v¢nye, a megegyez¢s tÀrgyi alapja k¢tes, s a n¢zû vagy olvasÂ lÀtni amÃgy sem lÀthatja,
hogy a szereplûk mire mutatnak f´l. K¢t szÁnlelût hallunk besz¢lni valamirûl, amit
nincs mÂdunk ellenûrizni. Ha akarnÀnk se tudnÀnk megÀllapÁtani, mi itt az igazsÀg.
Ismeretszerz¢si p¢ldÀzatk¢nt a jelenet semmi bizonyossal nem kecsegtet; sugallt filo-
zÂfiÀja, ha van, m¢lys¢gesen agnosztikus.

De bÀrmennyi itt a bizonytalansÀgi t¢nyezû, s bÀrmilyen titkos ¡gyrûl szÂl m¢g ez
a kis dialÂgus, alaphelyzete ismerûs: egy lÀtvÀny ¢rtelmez¢se zajlik. Merûben vizuÀlis
alakzatok ¢rtelmez¢se persze csak r¢szben hasonlÁt sz´vegek ¢rtelmez¢s¢hez, s a k¢t-
f¢le feladat k´zt nem elhanyagolhatÂ a k¡l´nbs¢g, az irodalmi müvek ¢rtelmezûje
m¢gis ´nn´n sorsÀra ismerhet a felhûolvasÀsban. Mikor Arany JÀnos, kritikusk¢nt, a
korabeli Àtlagk´lt¢szet hatÀrozatlan jelent¢sü verselm¢nyeivel k¡szk´d´tt, ´nk¢nte-
len k¢pzettÀrsÁtÀssal talÀlt szeml¢ltetû analÂgiÀt Hamlet ¢s Polonius jelenet¢ben. àA
versolvasÂ [...] gyakran ¢rzi magÀt Polonius helyzet¢benÊ, panaszolja Fejes IstvÀn 1861-ben
megjelent, sz¢tfolyÂ k´ltem¢nyein borongva. àAz ÁrÂ-Hamlet csak mutogatja neki felhû-
darabjait, û meg jÂ hiszemmel, fog¢kony vÀrakozÀssal t´rli szem¢t s oculÀrjÀt, biztatja cs´k´ny´s
k¢pzelet¢t, ha valahogy oda tudnÀ sarkalni, hogy azt lÀssa, mit Hamlet lÀtni v¢l; de a mi nem
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sikerülv¢n, vagy rÀmondja Poloniussal: jÂ, legyen cethal, mit ¢n bÀnom! ä vagy, ha kev¢sbb¢
udvarias avagy tiszte k¢nyszerÁti igazmondÀsra, kereken odatÀlalja, hogy biz az se hal, se meny¢t,
se teve, hanem felhÂlyagzott vÁzpÀra.Ê A hamleti felhûjelenet azonban Arany szerint fûk¢nt
a hatÀrozatlan s ez¢rt elhibÀzott k´ltem¢nyek ¢rtelmezûj¢nek k¢ptelen feladatÀt szem-
l¢lteti; ide tartozik minden olyan tÃlidealizÀlt mü, amelynek szerzûje àaz eszm¢t test n¢l-
k¡l akarnÀ ¢rz¢keink el¢ ÀllÁtaniÊ, azaz àfelhû utÀn kapdosÊ, persze hasztalanul, Ãgyhogy
bizonytalan sz´veg¢t mindenki mÀshogy ¢rti. (A felhûszerüs¢get Arany nemcsak lÁrai
k´ltem¢nyekben tekinti hibÀnak: az epikus ZrÁnyit az¢rt is becs¡li, mert nÀla az egyes
szem¢lyek, csoportok, valamint a helyszÁn ànem zavart bizonytalansÀgban felhûznek az ol-
vasÂ elûttÊ.) Ellenben a siker¡lt mü szerinte k¢pes arra, hogy a szerzû lelk¢ben t´rt¢n-
teket pontosan ¢s egy´ntetüen felid¢zze minden olvasÂjÀban, azaz hÁven c¢lba juttassa
a szerzûi jelent¢st, azt ¢s csakis azt, nem t´bbet, nem kevesebbet. KritikÀiban t´bbsz´r
elmarasztal egy-egy k´ltem¢nyt, melynek olvasÂja nem tudja erûlk´d¢s n¢lk¡l (Polo-
nius feladatÀra is illen¢k a szÂ:) àutÀnk¢pzelniÊ a szerzû lÀtomÀsÀt. Arany idûnk¢nt maga
is ¢rezte, hogy amit a rossz müvek ¢rtelmez¢si probl¢mÀjÀrÂl mond, az valamennyire
minden mü¢re ¢rv¢nyes, s a k¡l´nbs¢g inkÀbb viszonylagos, mint abszolÃt, a felhûje-
lenetet m¢gsem a mü¢rtelmez¢s egyetemes szimbÂlumÀnak szÀnta, hanem gyakori
kudarcait akarta vele megvilÀgÁtani.

A jelenet, amelynek itt csak egyetlen vonatkozÀsÀt sajÀtÁtotta ki egy irodalomkritikai
t¢tel¢nek p¢ldÀzatÀul, m¢lyebb ¢s szem¢lyesebb, sût bensûs¢ges hÃrokat is ¢rinthetett
a k´ltû-kritikus lelk¢ben. Amikor arrÂl tünûd´tt, sajÀt egykori hÀnyattatÀsaira eml¢-
kezv¢n megk´nnyebb¡lten ¢s m¢gis szorongva, hogy aki k´ltûnek sz¡letett, az milyen
k´nnyen elkallÂdhat a mostoha k´r¡lm¢nyek k´z´tt, s az ¡gyes navigÀlÀs rÀtermett-
s¢ge hÁjÀn mennyire hasznavehetetlen hajÂt´r´ttj¢v¢ vÀlhat az ¢let sodrÀnak, akkor
ugyanazzal a megindÁtÂ k¢ppel szeml¢lteti a veszendû n¢pi tehets¢get: a felhûk jÀt¢-
kÀn fantÀziÀlÂ pÀsztorfiÃ k¢p¢vel. Szeg¢ny, kibukott, ¢lhetetlen KÂsza Bandi, A FALU
BOLONDJA jobb sorsot ¢rdemelt cÁmszereplûje t´bbek k´zt ¢ppen Ágy marad meg em-
l¢kezet¡nkben. àñra-hosszan n¢zte a felhûket, / Toldva-foldva k¢pzeletben ûket: / Majd bikÀ-
nak, majd toronynak lÀtvÀn, / Majd betyÀrnak szilaj lova hÀtÀn. / Majd nagy fÀnak k¢pzele egy
foltot / Ez alakult, amaz elmosÂdott, / °s mikor Ágy elmosÀk a szellûk, / MegsohajtÀ az eloszlÂ
felhût.Ê A k´ltû-kritikus egys¢ges probl¢mavilÀgÀra ¢s osztatlan fog¢konysÀgÀra vall,
hogy a T¹RED°KES GONDOLATOK eszmefuttatÀsa is ezzel kezdi a hamvÀba holt ûste-
hets¢gre vallÂ viselked¢smÂdok sorÀt. àAma bojtÀr fiÃ, ki oly keservesen rÁkatja furulyÀjÀt,
s ÂrÀkig eln¢zi a felhûk jÀt¢kÀt vagy a folyam sietû viz¢t, szerencs¢sebb viszonyok k´zt hÁrneves
k´ltû fogott lenni.Ê A felhûket ÀtlelkesÁtû k¢pzeletgazdagsÀg nyilvÀn egyik legfontosabb
ism¢rve annak az ¢rz¢keny àpo¢tai ked¢lyÊ-nek is, amelyet TompÀhoz Árott egyik levele
szerint Arany mindkettej¡kben f´lismert: akinek ilyen hajlam adatott, az àminden ¢rint-
kez¢st fÀjdalmas ¡t¢snek ¢rezÊ, ¢s àversÁrÀs n¢lk¡l is po¢ta maradt volnaÊ. A HAMLET felhû-
jelenete tehÀt pozitÁvabb k¢pzettÀrsÁtÀsokat is ¢breszthetett volna Aranyban, m¢gpe-
dig talÀn ¢ppen a herceg k´ltûi szenzibilitÀsÀval ´sszef¡gg¢sben, Àm Fejes IstvÀn ver-
seinek jellegzetes hibÀja, a sz¢tomlÂ alaktalansÀg, erre nem adott, nem erre adott al-
kalmat.

Egy kicsit, szerencs¢nkre, Ágy is t´bbet kapunk itt a pÀrbesz¢d ¢rtelmez¢s¢bûl, mint
amennyire az alaktalan k´lt¢szet megrovÀsÀhoz okvetlen¡l sz¡ks¢g volna. MegvilÀgÁ-
tandÂ ugyanis, hogy mik¢nt osztozik a rossz mü ¢rtelmezûje Polonius gy´trelmeiben,
Arany hangulatfestû nyitÂbekezd¢se ´nk¢ntelen¡l abbÂl is elÀrul valamicsk¢t, hogy
mit gondolt û a szÂban forgÂ jelenetrûl. àA jÂ ´reg Polonius, midûn egy darab felhût a dÀn
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kirÀlyfi kedv¢¢rt hol tev¢nek, hol meny¢tnek, hol cethalnak k¢pzel, nem oly vadat tesz, a milyet
tesz valÂsÀggalÊ, fejtegeti mindjÀrt az elej¢n. àIgazÀn ki is tudna oly ¡res, hatÀrozatlan, sz¢t-
folyÂ, elmosÂdÂ valamihez, mint egy felhûfoszlÀny, hatÀrozott, t´m´r, ÀllandÂ k¢pet csatolni; vagy
ki volna biztos a felûl, hogy a mit û zarÀndoknak n¢z, egy mÀsik szeml¢lû nem pÀlmÀnak, szirtnek,
sz´kûkÃtnak k¢pzeli-e, ki arrÂl, hogy mire felkiÀlt: ÏÁm! Àrbocos hajÂ!Î a lÀtvÀny nem vÀltozik-e
´bl´s szÀjÃ krokodillÀ?Ê S a magyarÀzat, mely ha a k´lt¢szet¢rtelmez¢snek nem is, a fel-
hûn¢z¢snek mindenkori hermeneutikÀja akar lenni: àMinden egyes n¢zû a sajÀt magÀ¢bÂl
tesz hozzÀ egy darab phantasiÀt, mÁg az ür betelik, az alak kidomborÃl, s a k¢p, egy percig legalÀbb,
k¢sik visszafolyni az eredeti semmis¢gbe.Ê

BÀr e Shakespeare ihlette hasonlattal s a belûle levont k´vetkeztet¢seivel Arany itt
elsûsorban a gy´nge k´ltem¢nyek ¢rtelmez¢si bonyodalmait kÁvÀnja szeml¢ltetni,
gondolatmenet¢nek ÀltalÀnos hermeneutikai irÀnya modern irodalomelm¢leti, l¢lek-
tani ¢s b´lcseleti t¢telek fel¢ mutat. HasonlÂ gondolatot fogalmaz meg nagy hatÀsÃ
alapmüv¢ben (1931) Roman Ingarden, amikor a müalkotÀsban àÀbrÀzolt tÀrgyiassÀgokÊ
egyes àmeghatÀrozatlan helyeirûlÊ azt ÀllÁtja, hogy ezeket elvileg nem lehet hitelesen ki-
t´lteni, s vagy mindv¢gig ¢szrev¢tlenek maradnak, vagy ürjeiket az olvasÂi fantÀzia
´nk¢ntelen¡l àkieg¢szÁtiÊ, esetleg àopalizÀlÂÊ k¢t- vagy t´bb¢rtelmüs¢g¡knek megfele-
lûen ingadozva a lehets¢ges megoldÀsok k´zt. A szÀzadelû alakl¢lektani irÀnyzata vi-
zuÀlis kÁs¢rletekkel, p¢ldÀul k¢tf¢le tÀrgyk¢nt felfoghatÂ ÀbrÀk szeml¢ltet¢s¢vel prÂ-
bÀlta felszÁnre hozni a rejtett ¢rz¢kel¢si folyamatot, amelynek sorÀn a k¡lvilÀgbÂl ¢r-
kezû ingereket egys¢gekbe rendezz¡k, s ennek ¢rdek¢ben sz¡ks¢g szerint bezÀrunk,
hosszabbÁtunk, csoportosÁtunk, lehetûleg kit´ltv¢n minden olyan hiÀnyt, mely az alak
eg¢sz¢t zavarnÀ. (Ebbûl a szempontbÂl is elemezhetû kritikat´rt¢neti lelet, hogy az
àidomteljess¢gÊ eszm¢nye jegy¢ben Arany min¢l zÀrtabb k¢pi, formai ¢s jelent¢sbeli
egys¢geket kÁvÀnt, amelyek k´nnyen, ÃgyszÂlvÀn maguktÂl ´sszeÀllnak, ¢s mintegy
befogadÂi erûfeszÁt¢s n¢lk¡l felismerhetûk.) Ilyen alakl¢lektani kÁs¢rletÀbrÀkat, k´z-
t¡k egy kacsÀnak vagy nyÃlnak egyarÀnt tekinthetû Àllatrajzot hasznÀlt idevÀgÂ filo-
zÂfiai vizsgÀlÂdÀsai seg¢deszk´z¢¡l Wittgenstein is az 1940-es ¢vek mÀsodik fel¢ben,
a àvalaminek lÀtÀsÊ probl¢mÀin t´prengve, el¢gedetlen¡l Wolfgang K´hler eredm¢-
nyeivel s ÀltalÀban a korabeli pszicholÂgia tisztÀzatlan fogalomhasznÀlatÀval. Ami elût-
t¡nk van, s nem konvencionÀlisan egy¢rtelmü, azt ´nk¢ntelen¡l egy hallgatÂlagos ¢r-
telmez¢s¡nk szerint lÀtjuk valaminek, fejtegette, s ez erûltet¢s n¢lk¡l, a k¢pzelet segÁts¢-
g¢vel szokott t´rt¢nni, de bek´vetkezhet az àaspektusvÀltÀsÊ, azaz egyszer csak valami
mÀsnak kezdj¡k lÀtni. A filozÂfus ugyanakkor t´bbsz´r hangsÃlyozta a finom k¡l´nb-
s¢get ak´z´tt, hogy valaki csak tudja, milyennek kell ¢rtelmeznie egy k¢pet, illetve
hogy olyannak is lÀtja; tovÀbbÀ hozzÀtette, elû lehet Árni valaki szÀmÀra, hogy akarattal
minek igyekezz¢k lÀtni egy ÀbrÀt; sût kit¢rt az eszt¢tikai t¢mÀjÃ besz¢lget¢sek olyan
felszÂlÁtÂ mondataira, mint p¢ldÀul àígy kell lÀtnod, mert a szerzû szÀnd¢ka szerint ez akar
lenniÊ, ami hasonlÂ mü¢rtelmez¢si helyzetre utal, mint amelyet Arany illusztrÀlt a fel-
hû-pÀrbesz¢ddel.

Arany id¢zett nyitÂbekezd¢se mindehhez k´zel jut a felhûjelenet tovÀbbgondolÀ-
sÀval, de egy olyan kritikusi probl¢mÀjÀt szeml¢lteti vele, mely ût a HAMLET-tûl f¡g-
getlen¡l, eszt¢tikai t´preng¢sei kezdet¢tûl foglalkoztatta, itt kifejtett gondolatait tehÀt
nem tekinthetj¡k Ãgy, mintha a jelenet ´nÀllÂ ¢s teljes ¢rtelmez¢s¢nek szÀnta volna
ûket. M¢gis elgondolkodtatÂ, hogy e szeml¢ltet¢s k´zben mit tekint probl¢mamentes-
nek ¢s mit problematikusnak a pÀrbesz¢dbûl. Milyen magÀtÂl ¢rtetûdûen elhiszi ¢s
mennyire komolyan veszi, hogy Hamlet ¢s Polonius a felhûk formÀjÀt akarjÀk azono-
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sÁtani, hogy csakugyan errûl van szÂ, hogy csakis erre megy ki a jÀt¢k, s hogy e prÂ-
bÀlkozÀsaikat legf´ljebb a k´z´s tÀrgy ill¢kony term¢szete akadÀlyozza! Nem mulasztja
el ¢szrevenni, hogy Polonius a herceg àkedv¢¢rtÊ k¢pzeli ÀllatformÀknak, amit lÀt, de
ek´zben ûszinte igyekezetet t¢telez f´l rÂla, amik¢nt lÀthatÂlag Hamlet jÂhiszemüs¢-
g¢t sem vonja k¢ts¢gbe. Maga a herceg nÀla tev¢nek, majd meny¢tnek, v¢g¡l cethal-
nak lÀtja a felhût, s nem csak Ágy nevezi; az udvaronc is valÂban ezeket igyekszik felis-
merni odaf´nt, s nem csupÀn utÀnamondja. Eszerint mindk¢t szereplû a vilÀg egy je-
lens¢g¢t prÂbÀlja itt jellemezni, tÀrgyi megismer¢sre t´rekednek, probl¢mÀjuk tisztÀn
ismeretelm¢leti, sût annak is esetleges, hiszen egy ÀllandÂ formÀjÃ szilÀrd test eleve
kizÀrta volna. Arany bizonyosan ¢rezte, hogy enn¢l t´bbrûl van szÂ, s valami mÀs is
forog itt kockÀn, de a hatÀrozatlan k´lt¢szet bÁrÀlatÀt Árva nem bocsÀtkozhatott a
shakespeare-i jelenet tovÀbbi boncolÀsÀba. Hiszen mit vÀlaszolhatnÀnk a k¢rd¢sre,
hogy diÀkos tudÀsszomj ide vagy oda, a kirÀlyfit mi¢rt ¢rdekelte volna egyszer csak,
s oly kitartÂan, az udvar f´l´tt elhÃzÂ fellegek alakja?

MÀsrÂl vagy legalÀbb mÀsrÂl is szÂl ez a pÀrbesz¢d, m¢gpedig olyasmirûl, ami rejtett
dimenziÂk¢nt ott lappang minden ¢rtelmez¢s hÀtter¢ben: a hatalmi viszonyok tuda-
tosÁtÀsÀrÂl. A jelenet sokatmondÂan p¢ldÀzza hatalom ¢s ¢rtelmez¢s k´lcs´nhatÀsÀt,
c¢l ¢s eszk´z ÀllandÂ szerepcser¢j¢t: az ¢rtelmez¢s c¢ljÀt a hatalmi viszonyok k¢ny-
szerpÀlyÀin, vagy legalÀbbis azokat szÀmÁtÀsba v¢ve (legjobb esetben: Àtt´rve) lehet
megk´zelÁteni, de az ¢rtelmez¢s egyÃttal a hatalmi viszonyok felm¢r¢s¢nek eszk´ze.
A kirÀlyfi, eml¢kezz¡nk, nem azt k¢rdi PoloniustÂl, hogy milyennek talÀlja a felhûket,
hanem hogy ugye û is tev¢nek, meny¢tnek, cethalnak lÀtja ûket, azaz ugye elfogadja
az û mindenkori ¢rtelmez¢s¢t, s ugye nem mer, mert nincs mÂdjÀban, nyÁltan szem-
beszeg¡lni vele? Nem felhûn¢z¢s, aminek tanÃi vagyunk, hanem sugallt, elûÁrt, szÀ-
mon k¢rû felhûlÀttatÀs. A fûkamarÀs sem hiheti annyira ûr¡ltnek ût, hogy ne sejten¢
mÀr az elsû k¢rd¢sn¢l: t´bbrûl van szÂ, mint ¢rtelmetlen szesz¢lyrûl; a mÀsodik k¢rd¢s
megerûsÁtheti, a harmadik v¢gk¢pp meggyûzheti arrÂl, hogy ezÃttal miben is Àll a
àrendszerÊ, ami Hamlet esztelens¢gk¢nt hangzÂ besz¢d¢nek nyitja. Turgenyev 1860-
ban Árott (Arany¢val k´r¡lbel¡l egykorÃ) essz¢j¢ben Ãgy v¢li, hogy a felhûjelenet sorÀn
az udvaronc mint felnûtt igyekszik b´lcsen engedni egy beteges, haszontalan ¢s hasz-
navehetetlen kirÀlyi gyermek szesz¢ly¢nek; Àm ez az ¢rtelmez¢s nem szÀmol azzal,
hogy a hercegnek bÀrmi komolyabb c¢lja lehet a k¢rdezget¢ssel. Pedig valÂszÁnü, hogy
van: a kettej¡k k´zti hatalmi viszony bonyolult, de minden Áz¢ben kitapogathatÂ, s
Hamlet alighanem ¢ppen ennek egy d´ntû pontjÀt, a PoloniustÂl vÀrhatÂ szembenÀl-
lÀs lehetûs¢geit ¢s m¢rt¢k¢t akarja meghatÀrozni s mindkettûj¡kben tudatosÁtani. Per-
sze nincsenek illÃziÂi a mÀsikkal kapcsolatban; tudja, hogy az Claudiusnak dolgozik,
gyanÁtja, hogy titkon az ́ reg intrikus tovÀbbra is jelent¢seket fog tenni rÂla, tehÀt eleve
nem rem¢li, hogy megt´rheti ¢s sajÀt szolgÀlatÀba k¢nyszerÁtheti. Csak megalÀzko-
dÀsra akarja bÁrni ¢s kigÃnyolni megalÀzkodÀsÀt, figyelmeztetv¢n ezÀltal a nyÁlt szem-
beszeg¡l¢s lehetetlens¢g¢re, s hogy mintegy k´z´sen meggyûzûdjenek arrÂl, hol hÃ-
zÂdnak k´zt¡k a felszÁni erûvonalak. A m¢lyben Ãgyis minden marad a r¢giben: Ham-
let egyelûre nyÁltan maga sem szÀllhat szembe Claudiusszal, ez¢rt hallgatÂlagosan tür-
nie kell, hogy Polonius annak szolgÀlatÀban k¢mkedj¢k ûutÀna; Poloniusnak meg mÀr
csak megbÁzatÀsa ¢rdek¢ben sem szabad nyÁltan ́ ssze¡tk´z¢sbe ker¡lnie a herceggel,
aki rangban amÃgy is f´l´tte Àll, s akit valÂdi vagy szÁnlelt ûr¡lts¢ge, valamint Ophelia
irÀnti vonzalma m¢g vesz¢lyesebb¢ tesz. Hamletet ÂvatossÀgra inti a szellemtûl kapott
nagy feladat: bosszÃt Àllni apja meggyilkolÀsÀ¢rt egy ellens¢gektûl ny¡zsgû terepen;
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az udvaroncnak is van f¢ltenivalÂja, k¢t gyermek¢rûl kell gondoskodnia egy f¢lelmetes
udvarban, ahol bÀrmi megt´rt¢nhet. CsÁnjÀn kell hÀt bÀnniuk egymÀssal; k¡l´nb´zû
mÂdon ¢s m¢rt¢kben, de mindketten kiszolgÀltatottak, egyik¡k sem engedheti meg
magÀnak, hogy rosszul m¢rje fel a helyzetet.

PÀrbesz¢d¡k t´rt¢netesen a felhûk alakjÀrÂl szÂl, de nem csupÀn s nem is elsûsor-
ban az ¢rdekli ûket. Az ¢gi lÀtvÀny ¢rtelmez¢se inkÀbb alkalmul, jÂformÀn csak ¡r¡gy-
k¢nt szolgÀl egy Hamlet Àltal kezdem¢nyezett, de mindkettûj¡knek fontos hatalmi
prÂbat¢tel lefolytatÀsÀra, melynek sorÀn mintegy tisztÀzhatjÀk, hogyan is Àllnak ¢ppen
egymÀssal, ¢s mire szÀmÁthatnak a k´zelj´vûben. °ppen az¢rt, mert a felhûformÀk
azonosÁtÀsa lehetetlennek ¢s c¢ltalannak tünik, s az ¢rtelmezû pÀrbesz¢d hangoztatott
tÀrgyÀt mondvacsinÀltnak talÀljuk, a dialÂgus mÀr-mÀr komolytalan szÂvÀltÀssÀ sÃly-
talanodn¢k, ha jelentûs¢g¢t nem kezden¢nk azonnal mÀsutt keresni, s f´l nem ismer-
n¢nk, hogy csupÀn Àttevûd´tt a sÃlypontja; e felismer¢s f¢ny¢ben az im¢nt m¢g c¢l-
talannak lÀtszott nyelvi jÀt¢k Àtl¢nyeg¡l, m¢gpedig egy nagyon is c¢ltudatos hatalmi
jÀtszma eszk´z¢v¢. Az ¢rtelmez¢s itt egyfajta teszt, vizsga, kÁs¢rlet, sût rituÀl¢, melyet a
rangban feljebb ÀllÂ Ár elû az alacsonyabb sorsÃnak: hacsak szÁnleg is, jelk¢pes hüs¢g-
nyilatkozatot kell tenned. LÀtszÂlag persze csek¢lys¢g, amit a herceg PoloniustÂl k¢r,
azt is csak Ãgy szedelûdzk´d¢s k´zben veti f´l, s mÀr-mÀr megt¢vesztûen udvarias mo-
dorban. A helyzet m¢gis lid¢rces Àlmainkat id¢zheti. Tenned semmit nem kell, m¢g
alÀÁrnod sem, csak mondj igent, sût el¢g, ha bÂlintasz, s mehetsz tovÀbb b¢k¢vel, az
aktus teljesen fÀjdalommentes, k¡l´nben is pusztÀn a felhûk alakjÀrÂl van szÂ, mit szÀ-
mÁt az neked, ¢peszü ember Ãgysem hiheti, hogy ennyire vÀltoz¢kony jelens¢gekrûl
¢rdemes komolyan vitatkozni. Hamlet azt sem firtatja, hogy Polonius mit gondol vÀ-
laszadÀs k´zben: nem k¢r meggyûzûd¢ses behÂdolÀst, be¢ri n¢vlegessel. Olyan be-
sz¢daktusra ´szt´k¢li a mÀsikat, mely lÀtszÂlag semmire sem k´telez. Ha azonban az
¢rtelmez¢s hatalmi meghatÀrozottsÀgÀnak szimbÂlumak¢nt fogjuk fel a jelenetet, ak-
kor hallatlanul nagy a t¢t: a k¢r¢s teljesÁt¢s¢vel az ¢rtelmezû lemond sajÀt v¢lem¢ny¢-
rûl vagy legalÀbbis annak hangoztatÀsÀrÂl, szellemi illegalitÀsba vonul, sût f¢lû, hogy
mind´r´kre eladja lelk¢t az ´rd´gnek. Honnan is oly ismerûs mindez?

IdevÀgÂ t´rt¢nelmi tapasztalatainkat Shakespeare, Ãgy lÀtszik, a maga korÀbÂl bû-
s¢gesen ismerte, hiszen a t¢ma alakvÀltozataival k¡l´nf¢le müfajok mÀs-mÀs hangv¢-
tel¢ben el-eljÀtszott. BÀr a HAMLET tragikus esem¢nylÀncolatÀban ¡de k´zjÀt¢kk¢nt
hat a felhûepizÂd, a bel¢rejtett hatalmi jÀtszma ¢letre-halÀlra szÂl, s ´nk¢ntelen de-
rünket mÀris fesz¢lyezi valami, nevet¢s¡nkbe rossz elû¢rzet vegy¡l. A MAKRANCOS
H¹LGY hasonlÂ jelenetei, amelyekben KatÀnak Ãjdons¡lt f¢rje k¢nye-kedve szerint
kell Àt- meg Àt¢rtelmeznie a felhûkn¢l sokkal maradandÂbb jelens¢geket, sz¢lesebb ¢s
vaskosabb kom¢diÀzÀssal, bÀr (nek¡nk, ma mÀr) nemegyszer torokszorÁtÂ humorral
elevenÁtik meg az asszonyszelÁdÁt¢s mÂdozatait, mik´zben a n¢zû tudja, hogy a szerel-
mi hadvisel¢s legkÁm¢letlenebb csatÀja sem v¢rre megy. Ha azonban egy pillanatra
eltekint¡nk e àszelÁdÁtû iskolaÊ (àtaming schoolÊ) komikusnak szÀnt jelenetez¢seitûl, ami
benn¡k tulajdonk¢ppen zajlik, az kÁs¢rtetiesen eml¢keztet a totalitÀrius rendszerek
egyes kÁnzÀsi mÂdszereire, sût egyik jellegzetes ́ sszef¡ggû koreogrÀfiÀjÀra: Petruchio
¢hezteti KatÀt, nem hagyja aludni, megalÀzÂ cselekedetekre k¢nyszerÁti, nyilvÀnvalÂ
k¢ptelens¢gek elismer¢s¢re bÁrja, mÁg v¢g¡l a nyilvÀnos vizsgaelûadÀson, akÀr a kon-
cepciÂs perek v¢gsû tÀrgyalÀsÀn, az asszony lÀtszÂlag ´nk¢nt ¢s szabad akaratÀbÂl el-
jÀtssza, amit ura elvÀr tûle. Mielûtt apjÀt viszontlÀthatnÀ, KatÀnak d¢li tizenkettûkor
azt kell mondania, hogy reggel h¢t Âra van; a napot elûbb holdnak kell neveznie, majd
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Ãjra napnak, s megint holdnak, mÁg csak f´l nem adja ´nÀllÂ v¢lem¢ny¢nek hangoz-
tatÀsÀt (àLegyen hÀt hold ä vagy nap ä ha jÂl esik. / S ha kedved szottyan m¢cslÀngnak nevezned,
/ Szavamra az lesz n¢kem is!Ê); egy idûs f¢rfit bimbÂzÂ hajadonnak kell szÂlÁtania, hogy
nyomban bocsÀnatot is k¢rjen tûle t¢ved¢s¢¢rt; mÀsok elûtt le kell t¢pnie fûk´tûj¢t, ¢s
rÀ kell taposnia stb. Rendezûi felfogÀson mÃlik, hogy Kata Ágy kicsikart engedelmes-
s¢g¢t igazi Àtnevelûd¢s¢nek vagy a tÃlerû felismer¢s¢bûl szÀrmazÂ szÁnlel¢s¢nek tulaj-
donÁtjuk (az 1970-es ¢vek egyik magyar elûadÀsÀban m¢g utolsÂ nagymonolÂgjÀt is
keserü irÂniÀval fordÁtotta visszÀjÀra), de a darab v¢g¢n mindenk¢ppen olyasmit
mond ¢s tesz, amire az elej¢n m¢g szÁnleg sem lett volna hajlandÂ. A kom¢diavÀlto-
zatban tehÀt a sorozatos Àt¢rtelmeztet¢s (sût pusztÀn Àtneveztet¢s), az erûviszonyok
tudatosÁtÀsÀnak mÀs eszk´zeivel vÀltogatva, valÂban megt´ri az Àldozat akaratÀt. Kata
egy pillanatra sem hiheti a delet reggelnek, a napot holdnak, a v¢nt ifjÃnak, de ¢ppen
a tûle elvÀrt nyilatkozatok nyilvÀnvalÂ k¢ptelens¢ge ismerteti f´l vele, s vel¡nk n¢zûk-
kel is, hogy f¢rjura sem az igazsÀg keres¢s¢t veszi komolyan, hanem valami eg¢szen
mÀst. A HAMLET felhû-pÀrbesz¢d¢nek lappangÂ szellem¢t A MAKRANCOS H¹LGY
k´nnyed vÁgjÀt¢ki mozdulattal engedi ki a palackbÂl, de amit megpillantunk, az min-
den groteszk bÀja ellen¢re baljÂs k¢pzettÀrsÁtÀsokat vÀlt ki, elfeledni vÀgyott eml¢keket
¢breszt, s a mosoly arcunkra fagy. Be kell lÀtnunk, ha eddig nem tudtuk volna, hogy
Ãjabb keletü tapasztalataink legf´ljebb nek¡nk Ãjak; alapt¢mÀjuk az a kiszÀmÁthatÂan,
mondhatni ked¢lyesen ÀllandÂ t´rt¢nelmi banalitÀs, miszerint a meg- ¢s Àtnevez¢s,
ÃgyszÂlvÀn bÀrmi¢, sosem pusztÀn a tÀrgyhoz igazodik, hanem a hatalmi k¡zdelem
szimbolikus eszk´ze.

Hogy a HAMLET talÀnyos felhûvitÀjÀnak a mai n¢zû vagy olvasÂ mi¢rt erre a jelen-
t¢s¢re eml¢kszik jobban, s a drÀmÀt oly t¡zetesen ismerû Arany JÀnos mi¢rt inkÀbb
egy mÀsikra, azt hiÀba igyekezn¢nk t´rt¢nelmi kor¢lm¢nyek elt¢r¢seivel magyarÀzni.
Hiszen Aranynak is bûven kijutott a megprÂbÀltatÀsokbÂl, ¢ppen az 1849 utÀni ´n-
k¢nyuralom k´zepette, amelyek a felhûjelenet lappangÂ hatalmi t¢tj¢re fog¢konyabbÀ
tehett¢k volna, mint hermeneutikai p¢ldÀzatk¢nt kibonthatÂ jelent¢s¢re. Mint 1854-
ben, az elmÃlt hÀrom ¢vre visszatekintve Árja egy level¢ben, a hatÂsÀgok ût is igyekez-
tek kezess¢ szelÁdÁteni. àMajd ezzel, majd azzal ijesztgettek; idomÁtottak, dressÁroztak, abrich-
toltak. De m¢g most sem vagyok eg¢szen hÀmbavalÂ.Ê Nagykûr´si tanÀri ÀllÀsa megtartÀsÀ-
nak 1851-ben az volt a felt¢tele, hogy ́ n¢letrajzot Ár a Cs. Kir. TanhatÂsÀghoz, benne
a forradalom alatti viselt dolgaival. Egyetemi oklevele ¢s tanÀri k¢pesÁt¢se nem l¢v¢n,
fokozottan kiszolgÀltatott helyzetben szÀnta rÀ magÀt az irat elk¢szÁt¢s¢re ¢s a hozzÀ
mell¢kelt bizonyÁtÂ okmÀnyok ´sszegyüjt¢s¢re. Amit ebben olvashatunk, az a mente-
getûz¢sre k¢nyszerÁtett ember gy´trelmes dokumentuma, melynek mÀr szokatlanul
k´r¡lm¢nyes mondatfüz¢se sejteti, micsoda megalÀztatÀs lehetett megfogalmazni:
à¢pen nem politikai c¢lokbÂl, hanem [...] csupÀn az¢rt, mivel [...] hivatali fizet¢semet mÀsf¢l ¢vig
meg nem kaphattam, s ez Àltal megszorult helyzetbe jutottam, k¢nytelen val¢k csalÀdom eltartÀsa
tekintet¢bûl a forradalmi kormÀnytÂl egy alÀrendelt irodai hivatalt elfogadni. így t´rt¢nt, hogy
1849-iki mÀjus 25-ik¢tûl jÃnius 30-Àig a bel¡gyministeriumnÀl csupÀn mint fogalmazÂ (con-
cipista) alkalmaztatvÀn, ideiglenesen Pestre felmentem; de csakhamar ÀtlÀtvÀn a dolgok ÀllÀsÀt,
s e l¢p¢semet megbÀnva, m¢g mielûtt a forradalmi kormÀny Szegedre kivonult volna, ezt oda-
hagyva jÃl. 1-sûj¢n SzalontÀra csalÀdomhoz visszautaztamÊ.

De hiÀba volt a szÀmtalan enyhÁtû formula, hiÀba a àk¢nytelen val¢kÊ, az àalÀrendeltÊ,
hiÀba k¢tszer is a àcsupÀnÊ, majd az àideiglenesenÊ, a àcsakhamarÊ, sût a àmegbÀnvaÊ, 1853-
ban visszak¡ldik neki, hogy àÃjabb s kimerÁtûbbÊ ´n¢letrajzot k¢szÁtsen helyette, immÀr
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àszigorÃbban, r¢szletesebbenÊ, s t¢rjen ki arra is, amit az elsûben nem emlÁtett: a szabad-
sÀgharc alatti irodalmi mük´d¢s¢re. ýszintes¢g¢rt kisebb hibÀk eln¢z¢s¢t Ág¢rt¢k cse-
r¢be. A csalÀdja kenyer¢t f¢ltû tanÀr, mi mÀst tehetne, k¢nytelen-kelletlen ezt is meg-
Árja, Ãjabb mell¢kelt okmÀnyokkal bizonyÁtvÀn, hogy àa pÀrtmozgalmakbanÊ egyÀltalÀn
nem vett r¢szt, mint aff¢le àegyszerü falusi emberÊ ¢ldeg¢lt àmintegy elszigetelveÊ, ¢s csak
addig Árt egyn¢hÀny verset meg cikket a N¢p barÀtjÀba, ameddig a magafajta àvid¢ki
ember legkev¢sbb¢ sem tudta magÀt tÀj¢kozni, hogy vajjon forradalom-e a bek´vetkezett vÀltozÀs,
vagy pedig a legvalÂdibb t´rv¢nyszerüs¢g tereÊ; a lap szerkeszt¢se azonban mindv¢gig n¢l-
k¡le zajlott, szalontai visszavonultsÀgÀban cs´ndesen tengetv¢n napjait, m¢g ha p¢nz-
¡gyi okbÂl engedte is, hogy nev¢t mint szerkesztûtÀrs¢t rÀnyomtassÀk a cÁmoldalra.
TalÀn nem tÃlfeszÁtett pÀrhuzam: amik¢nt Hamletnek nem volt el¢g, hogy Polonius
elfogadja az elsûk¢nt rÀtukmÀlt tevehasonlatot, s amint PetruchiÂnak sem, hogy Kata
reggelnek nyilvÀnÁtja a delet, ugyanÃgy a Cs. Kir. TanhatÂsÀg sem ¢rte be azzal, hogy
a k´ltû egyszer Àt¢rtelmezte cselekedeteit, t´redelmesen, a hatalom ¢rt¢krendje, ha
nem is annak szÀja Áze szerint. àElsû Ázben elhallgattam azt, a mit nem k¢rdeztek, t. i. az
irodalmi mük´d¢st; mÀsodÁzben megvallottam oly nyÁltan, hogy megdics¢rtek ¢rteÊ ä tudÂsÁtja
nemsokÀra L¢vay JÂzsefet, aki hasonlÂ szorongattatott helyzetben tanÀcs¢rt fordult
hozzÀ. àTanÀcsolni nem akarok e r¢szben, mert kiki tudja sajÀt k´r¡lm¢nyeit: de f¢lû, hogy ha
az ember sz¢pÁt magÀn, mÀs forrÀsbÂl szinte [¢rtsd: szintÃgy ä D. P.] megtudjÀk, s ez roszabb,
mint n¢mi k´z´ns¢ges botlÀs.Ê Ism¢telt meghurcoltatÀsa ¢ppens¢ggel mÀst is esz¢be jut-
tathatott volna (s ki tudja, tÀn esz¢be is juttatott) Aranynak a felhûjelenetrûl, mint a
hatÀrozatlan k´lt¢szet ¢rtelmez¢s¢nek tisztÀn irodalomkritikai vagy ismeretelm¢leti
probl¢mÀjÀt.

Ha m¢gsem Ágy t´rt¢nt, a müv¢szet leigÀzhatatlansÀgÀba vetett hit¢nek k´sz´nhetû.
Az ´nk¢nyuralom mÂdszerei a magÀnember kiszolgÀltatottsÀgÀnak ¢rzet¢t bel¢suly-
kolhattÀk, a k´ltû¢t nem. Nemcsak arra gondolhatunk itt, jÂlesû b¡szkes¢ggel, hogy
a szabadsÀgharc eltiprÂjÀt semmilyen jutalom¢rt nem volt hajlandÂ ÂdÀval dicsûÁteni.
Amikor BulcsÃ KÀroly versesk´tet¢t bÁrÀlva, 1860-ban visszatekint az elmÃlt ¢vtizedre,
a szemtanÃ hiteless¢g¢vel szÀmol be az alÀvetetts¢g csak lÀtszÂlagos egy´ntetüs¢g¢rûl,
tulajdonk¢ppeni v¢gletes elt¢r¢seirûl, sût a politikai hatalom v¢gsû tehetetlens¢g¢rûl
a k´ltûi nyelv minden alÂl kiszabadulÂ lelem¢nyess¢g¢vel szemben. àA szellemek egy¢ni
szabadsÀga nem kev¢sb¢ lÀtszott ny¡g´zve a k¢pzelet orszÀgÀban, mint a polgÀr¢ a gonoszhÁrü
paragraphok hÀlÂi k´z´ttÊ, kezdi fejteget¢s¢t a lÀtszattal, elismerv¢n, hogy persze a k´l-
t¢szetben is kÀrt okozott a àszellemi embryo-veszt¢sÊ, hogy tudniillik àa gondolatot mÀr sz¡-
leml¢se perc¢ben meg kelle nyesni, megfosztani legnemesebb teny¢szmagvÀtÂl, mielûtt szÂvÀ mert
volna alakÃlniÊ, de nyomban hozzÀteszi, hogy mindez itt m¢gsem bizonyult v¢gzetes-
nek: àmiutÀn a szellemet a leg¡gyesb kaloda rendszer sem k¢pes dughÀzban tartani, hanem Ãgy
jÀr vele, mint gyermek az eltaposni akart napsugÀrral, hogy midûn talpa alatt hiszi, mÀr ism¢t
felj¡l ragyog, ä volt alkalom egyet-mÀst, habÀr leplezetten, kimondani; sût e lepel n¢mileg szebb¢
tette a gondolatot, ä s az elûbb rikÁtÂ hang, a billentyükre alkalmazott hangfogÂ Àltal, ha vesztett
is erûben, bÀjban m¢g nyertÊ. Az utÂbbi meglepû s nyilvÀn n¢pszerütlen gondolatot, mi-
szerint a müveknek valamelyest m¢g jÂt is tett, hogy szerzûik eleve a hatalom elvÀrÀ-
sainak ¢s a cenzÃra tür¢si hatÀrainak tudatÀban ÁrtÀk ûket, Arany nem habozik nyo-
mat¢kosÁtani. àIsten Âvjon, hogy ez Àtkos idûszak szÂszÂlÂja legyek: de az t¢ny, elvitÀzni nem
lehet, hogy a k´lt¢szet sohasem hatott nÀlunk kevesebb hühÂval, ¢s Ágy annyira sajÀt nemes esz-
k´zeivel, mint ¢p e szomorÃ napok kezdet¢n.Ê Elûbb-utÂbb persze az irodalom is megsÁny-
lette, folytatja m¢g Arany, a rÀ nehezedû nyomÀst, de egy darabig sikerrel ellen tudott
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Àllni. Ha û ezt Ágy tapasztalta, akkor szinte term¢szetes, hogy a felhûjelenetet mü¢r-
telmez¢si jelk¢pnek tekintve nem a nyomasztÂ hatalmi elûÁrÀsra ¢s a besz¢daktus Àltali
alÀrendel¢sre figyelt f´l, hanem az ¢rtelmez¢st megnehezÁtû tÀrgyi hatÀrozatlansÀgra.
S ha mÀr egyszer a szerinte rossz k´ltûi nyelvhasznÀlat felhûk¢nt sz¢tomlÂ bizonyta-
lansÀgÀt illusztrÀlta Polonius ¢rtelmezûi helyzet¢vel, akkor nem eml¢keztethette itt
ugyanez a jelenet a k´ltûi nyelv szabadsÀgÀra, melyet ¢ppÃgy nem lehet hatÀrok k´z¢
szorÁtani, mint a napsugarat vagy ä a felhûket.

A minden elnyomÀson fel¡lkerekedû napsugÀr, Arany sz¢p metaforÀjÀnak vigasza
¢s rem¢nye, azÂta sem tudta sz¢toszlatni a HAMLET felhûinek nyomasztÂ k¢pzettÀrsÁ-
tÀsait. Amikor az 1970-es ¢vekben N¢meth G. B¢la t´m´ren jellemezni kÁvÀnta a k´-
p´nyegforgatÂ SzilÀgyi Ferenc 1849 utÀni Magyar HÁrlapjÀt, mely egyszerre prÂbÀlt
udvarhü ¢s ellenz¢ki lenni, a pÀrbesz¢d idevÀgÂ jelent¢s¢t el¢g nyilvÀnvalÂnak ¢rezte
ahhoz, hogy a hatalom kiszolgÀlÀsÀnak jelk¢pek¢nt hasznÀlja. àSzilÀgyi ugyan, ha Ãgy
kÁvÀntÀk tûle, most is bÀrmely pillanatban k´nnyed¢n tev¢nek n¢zte a felhût, de most olyan t´r-
t¢nelmi helyzet volt ez, amelyben m¢giscsak szÁvesebben n¢zte maga is felhûnek azt. LapjÀnak
legsajÀtosabb vonÀsa kezdettûl ¢ppen ez a kettûs alkalmazkodÀs volt.Ê A mÃlt szÀzadi irodalmat
kutatÂ tudÂs, Arany bÁrÀlatainak sajtÂ alÀ rendezûje, nyilvÀn jÂl ismerte a nagy k´ltû-
kritikus tisztÀn ¢rtelmez¢stani kommentÀrjÀt, de sajÀt bûr¢n tapasztalvÀn a kem¢ny
¢s puha diktatÃrÀk mÂdszereit, a jelenet lÀthatÂlag mÀsf¢le asszociÀciÂkat mozgÂsÁtott
benne. Erre vall, k´zvetve, a humÀn tudomÀnyok helyzet¢t felvillantÂ szarkasztikus
eml¢kk¢pe is, amely akaratlanul a felhûolvastatÀst juttatja esz¡nkbe. àFilozÂfia, iroda-
lom, t´rt¢nelem: ugyan k¢rem, megmondja azt a pÀrtk´zpont, itt ¢s most ¢ppen kirûl, mirûl, mit
kell mondani, s m¢g kit¡ntet¢st is kap az, aki pontosan ezt ism¢tli.Ê Az irodalomt´rt¢n¢sz, aki
mÀr gyerekkorÀban Àt¢lt megalÀztatÀsokat, s akit 1949-ben a totalitÀrius hatalom szÀl-
lÀscsinÀlÂi kizÀrtak az E´tv´s CollegiumbÂl, az 1950-es ¢vekbeli hÀnyattatÀsa utÀn so-
rozatosan felm¢rhette, gimnÀziumi tanÀrk¢nt az 1960-as ¢vek elej¢n, hogy a finomabb
k¢nyszerÁtû eszk´z´k korÀban mi vÀr arra, aki tÀgÁtani mer¢szel az elûÁrt ¢rtelmez¢s
m¢g mindig szoros gÃzsÀn. Meggyûzûdhetett rÂla, hogy milyen k´vetkezm¢nyekkel
jÀrhat ideolÂgiai ellenûr´k jelenl¢t¢ben filozÂfiai tovÀbbk¢pzû szeminÀriumot vezetni,
majd az eretnekgyanÃs oktatÂ szÀmÀra kiagyalt àÃjabb prÂbaÊ gyanÀnt, m¢gpedig Àp-
rilis negyedik¢n, ¡nnepi besz¢det mondani. ögy talÀltÀk, persze, hogy elsû alkalom-
mal a polgÀri b´lcselet uszÀlyÀba ker¡lt, s mÀsodjÀra sem nyilatkozott el¢gg¢ rend-
szerhüen, emiatt v¢gvesz¢lybe ker¡lt fûvÀrosi tanÀrsÀga, s figyelmeztett¢k: csak azon-
nali pÀrtfelv¢teli k¢relem ÀrÀn maradhat hely¢n. K¢rni a bel¢p¢st: a harmadik, v¢gsû
prÂba. A dilemmÀnak talÀn mÀr akkor f´lsejlett k¢sûbbi t¢tje is: ha k´t¢lnek Àll, az Ágy
szerzett àolyan-amilyen v¢detts¢gbenÊ idûvel megtarthatja szuver¢n gondolkodÀsra buj-
togatÂ egyetemi elûadÀsait, fiatal koll¢gÀkat nevelhet posztgraduÀlis mühely¢ben, s
publikÀlhatja tanulmÀnyait, amelyek a szÀzad nagy magyar k´ltûit mÀshogy ¢rtelme-
zik ¢s sokkal t´bbre ¢rt¢kelik, mint az ideolÂgia ûrei elvÀrtÀk. Hogy a d´nt¢s micsoda
gy´trûd¢sbe ker¡lt, s eml¢ke milyen sebet szakÁt f´l ma is, arrÂl ́ n¢letrajzi essz¢j¢ben
csak egy tûmondat Àrulkodik, ¢ppen a maga kopÀr, mentegetûzni k¢ptelen, fokozha-
tatlan egyszerüs¢g¢vel. àMegtettem.Ê

Ilyen traumÀk ¡thetnek Àt, elfojthatatlanul, a felhûjelenet bÀrmely Ãjabb ¢rtelme-
z¢s¢n. Nem a hÀborÃ utÀni ¢vtizedek meggy´t´rt ember¢nek szomorÃ kivÀltsÀga,
hogy ´nk¢ntelen beidegzûd¢ssel azonnal megalÀzÂ utasÁtÀsk¢nt olvassa Hamlet k¢r-
d¢seit, de fÀjdalmas pÀrhuzamok vonÀsÀra legalÀbb annyi oka van, mint elûdeinek
lehetett ezen a tÀjon, az ´nk¢nyuralmi korszakokban nem szük´lk´dû ¢vszÀzadok so-

DÀvidhÀzi P¢ter: Teve, meny¢t, cethal ã 795



rÀn. Oka, sût okunk; mert helyesebb itt t´bbes szÀm elsû szem¢lyben fogalmazni,
mindannyiunkat, persze magunkat is bele¢rtve. Aki kisgyermekk¢nt ¢lte Àt az 1950-es
¢veket, s Ágy a kem¢ny diktatÃra korÀbÂl talÀn nincs mi¢rt sz¢gyenkeznie, a k´vetkezû
¢vtizedekben az is ¢pp el¢g tapasztalatot gyüjthetett a felhûolvastatÀs mÂdozatairÂl,
az Ãtsz¢lien otrombÀktÂl a leheletfinomakig. Az ¢letben maradÀs mÀr r¢g nem f¡gg´tt
tûle, de az elûmenetelnek tovÀbbra is felt¢tele maradt az alattvalÂi k´z´s tudat szim-
bolikus ¢s rituÀlis elfogadÀsa, s min¢l kisebb, halvÀnyabb ¢s ¢szrev¢tlenebb rajzolatÃ
megpecs¢tel¢ssel, tulajdonk¢ppen annÀl megalÀzÂbb mÂdon. Ha bizonyÁtvÀnyt akar-
tak kapni, kisdiÀkok nemzed¢keinek kellett a hatalom utÀn mondaniuk, vagy leg-
alÀbbis nyÁltan meg nem k¢rdûjelezni¡k, hogy 1956-ban ellenforradalom zajlott.
UgyanÁgy kellett egyetemi oktatÂk ¢s hallgatÂk t´megeinek v¢gigjÀtszaniok, rezzen¢s-
telen komolysÀggal, a minden szakon k´telezû ideolÂgiai tantÀrgyak vizsgÀit, Hamlet
¢s Polonius felhûdialÂgusÀnak ¢melyÁtûen szÂszÀtyÀr epigonvÀltozatait, mik´zben a
rezsim urait egyre kev¢sb¢ ¢rdekelte, hogy a felek magukban mit gondolnak elûÁrt
szÁnjÀt¢kuk aznapi t¢mÀjÀrÂl. V¢g¡l mÀr nyilvÀnvalÂan csakis a lÀtszat kedv¢¢rt folyt
az eg¢sz, e lÀtszat minimumÀnak fenntartÀsÀhoz azonban mindv¢gig ragaszkodni kel-
lett, amin¢l l¢lek´lûbbet szinte ki sem talÀlhattak volna. Aki e semmis¢gnek tünû prÂ-
bÀkon Àtment, az felnûttk¢nt ugyanolyan groteszk ¢s szÀnalmas ´nÀmÁtÀssal prÂbÀl-
hatta mindezt felejt¢ssel meg nem t´rt¢ntt¢ tenni, ily mÂdon visszanyerni korÀn el-
veszÁtett ́ nbecs¡l¢s¢t, s legalÀbb ́ regedv¢n szert tenni valamicske emberi m¢ltÂsÀgra,
amilyen tragikomikus igyekezettel kapaszkodik a feled¢keny Polonius nemesveretü
szentenciÀk magasztos erk´lcsis¢g¢be. àMindenek f´l´tt / L¢gy hü magadhoz: Ágy, mint nap-
ra ¢j, / K´vetkezik, hogy Àl mÀshoz se l¢ssz.Ê Eff¢le zengzetes tanÁtÀst sokaktÂl hallhattunk,
akiknek ¢lete legf´ljebb annyira hitelesÁthette szavukat, mint a HAMLET ´r´kk´n ala-
koskodÂ udvaroncÀ¢. Szeretn¢nk hinni, hogy immÀr mÀsk¢pp lesz. K¡l´nben f¢lû,
hogy a hatalmi megrÀzkÂdtatÀsokat Àt¢lt Shakespeare e jelenete az Ãj nemzed¢kek
szÀmÀra olyasmirûl is fog szÂlni, aminek sejtelm¢t manapsÀg, Àtkeresztelt utcÀk tÀblÀit
silabizÀlva, s az Àtnevez¢s logikÀjÀt nem mindig ¢rtve, m¢g igyeksz¡nk elhessegetni:
hogy a rendszervÀltÀs Ãjabb felhûprÂba. Amit azelûtt tev¢nek hÁvtak, s bizonygatnunk
illett, hogy àvalÂsÀgos teve alakÃÊ, azt k¢sûbb meny¢tnek kellett tartanunk, s ´nÀllÂ le-
lem¢nnyel kereshett¡k, Â, borzongatÂ szabadsÀg, az elûÁrt v¢gk´vetkeztet¢s helyess¢-
g¢nek bizonyÁt¢kait, p¢ldÀul àa hÀta olyan, mint a meny¢tnekÊ, mostantÂl pedig, nos, cet-
halforma lesz, s aki boldogulni akar, az k¢szs¢ggel elismeri, hogy ànagyon hasonlÂ cet-
halhozÊ, sût ûszint¢n Ãgy eml¢kszik, hogy û mindig annak tartotta, mert l¢nyege szerint
¢s eredendûen az, nem is lehetne mÀs.
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De milyen jÂ idû lett k´zben idekint, az istenit!
Dolgozik a front! Kis¡t´tt a nap! AkÀrha mÀjus volna!
J¢, mÀr nem is f¢lek. Nem is haragszom.
Nem ¢rdekel Isten.
Ez a t¢ma engem mÀris nem ¢rdekel!
Sz¢pen s¡t a nap.
NahÀt.
S¡t a tÀborra, a szem¢t TÀborra a hazug Nap.
Mint mÀr ugyanÁgy, ¢vmilliÂk Âta!
Ez egy ilyen ´r´k pillanat: a hamu arcok szÁne à¢ppÊ sose lÀtszik, elborÁtja a valÂt a
napi ragyogÀs.

Az ¢let maga szÁnlel.
HÀt szÂval Ágy Àllunk!
S mint az ¢let kÁnjaiban gyakran, fel¡lrûl lÀttam magamat hirtelen, amint a rossz-

kedv feket¢s, hangosan z¡mm´gû felhûj¢ben trappolok a Budapest ToronyszÀllÂ
alatt, ¢s izgatottan kavargÂ muslicarajk¢nt kÁs¢r valami ÀdÀz hangulat, ûrj´ngû kÁs¢r-
tethad a fejem k´r¡l, àhangyÀsÊ glÂria. à°s ez Ágy megy, miÂta csak lej´ttem a fÀrÂl!Ê

ögy vagyunk mi mÀr mindig, mint hÀborÃ k´zben a pinc¢bûl felj´ttek!
çtmenetileg Àtmehet¡nk ezen az Ãttesten, sietûsen ¢s piszkos gondolatainkat lep-

lezve, s´t¢ted¢sig elint¢zhetj¡k az elint¢zendûket, ennivalÂt ¢s tisztÀlkodÂszereket vÀ-
sÀrolhatunk, megkereshetj¡k anyÀnkat, felt¢ve, hogy ¢l m¢g, persze mÀr nem ¢l, de
nem kell tÃl sokat ugatni, nehogy t¢ged is idû elûtt Àrokba rÃgjanak, hazudj valami
tekint¢lyes igazolÀst. Fincsi, lopott napsugÀr cirÂgat. JÂ, mi? Pssszt, ne dicsekedj vele,
csak hasznÀld ki, ha hagyjÀk! Vegy¡lj el a jÀrÂkelûk k´zt, lopÂzz a zebrÀn a villamoshoz
te is, kicsit vesz¢lyes, de hÀt minden vesz¢lyes: csendben faszolj. °lvezd a szabadlÀbat.
Mit gondolsz, meddig tart m¢g? A holnapot meg¢ri? Fontos ez? Milyen ¢jszakÀja lesz
a kis szÁvemnek? HÀnyadik lesz ez mÀr, csak nem a hetedik, jaj, abban a pocsolyÀban?
Jubileum!

Fel¡ltem a villamosra.
Ablakban napoztam, mint a kovÀszos uborka.
Vagy mint akit megvertek, de mÀr k¢szs¢gesen elismeri û is. Mi mÀst tehetne? àMi

a fen¢t csinÀljak? HÀt meg fog d´gleni. Ez a vilÀg sora. Pedzem! Majd ¢n is: Ágy. Rend-
ben is van ez. Egy Àltalam nem kellûk¢ppen ismert, de valÂsÀgos rend ´leli a szorÁtÀ-
sÀba most, mint valami kÁgyÂ, a kutyÀmat. Nyugalom: nem ember, ez csak Àllat! Nem
kell Ãgy sajnÀlni, nem grÂf. Korcs. Nem az¢rt sajnÀlom, mert hasonlÁtok rÀ? De nekem
szerencs¢m van: ¢n m¢g itt vagyok, ÁrÂnak mondanak, embernek tartanak, k´z´l a
Holmi, bemondanak, mint a t´k Àszt. De a kutya mi? HÀt semmi! Semmi...Ê

S a v¢gÀllomÀs fel¢ z´ty´gve, a gonosz sorssal csak-csak kiegyeztem, habÀr sava-
nyÃn. Mintha nyakig mer¡ln¢k egy vÀjdling langyos mosogatÂvÁzbe, mÀr gigÀmig ¢r
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a sz¡rke l¢, a kosz ä ¢s viselj¡k el! Odakint, a z´rgû villamosablakon tÃl a hamis ra-
gyogÀsok, idebenn, falnak szorultan pedig ¢n, a hallgatag baldÂver ¢s gyilkos, az ¢lbûl
simlis utastÀrsak kopott falanxÀban: zsibbadok. Befüt a napf¢ny ä m¢g û is cukkol,
kokszol, hevÁt! Izzadok. Van Àm ebben valami puha ¢s k¢nyelmes is, mÀr-mÀr... Vi-
selj¡k csak el, hogy gan¢k vagyunk! Fekete bÀrsony tapintÀsÃ gyÀsz, komisz keserüs¢g,
fokozhatatlannak tetszû tisztÀnlÀtÀs! àDe m¢g ezt is hogy utÀlom magamban most!
Nem kell.Ê Amikor pedig a jÀrgÀny bekanyarodott a v¢gÀllomÀsra, ferd¢n kisandÁtot-
tam a t¢ri Âra fel¢, s azt kutattam volna, hÃsos nÀdszÀlk¢nt hajladozva a t¡lekvû vÀllak
k´zt, hogy mennyi a pontos idû. Mert arra gondoltam, ezt meg fogom jegyezni, ¢pp
hÀny Âra volt aznap, amikor... çm v¢g¡l elkaptam a pillantÀsomat onnan!

Hogy, hogy nem, elsz¢gyelltem magam.
A villamoskocsirÂl lekecmeregve, rossz konyakot, horgolt mell¢nyt, nyÃlbundÀt,

csizmÀt s ́ tven mÀs eff¢l¢t fill¢rek¢rt vesztegetû vajdasÀgi parasztasszonyok, ifjÃ pesti
csÂrÂk meg ´nmagukat ÀrulÂ erd¢lyi szeg¢nyek: kûmüvesi vagy bÀrmi egy¢b b¢res
seg¢dmunkÀ¢rt foltozott bekecseikben ¢vek Âta hasztalan itt bokÀzÂ, komor magyar
proletÀrok sorfala k´zt hÃztam le a Moszkva t¢ri metrÂm¢lybe, az ipari f¢lhomÀlyba,
a volt szocialista b¡d´sbe ä a luxusbÀnatommal! Kezdett is elkopni, elfogyni lassan...
ºld´g¢ltem a bugyik¢k motoros nyÁlon, bÀnatosan lÂgÀztam a lÀbam, magoltam az
ÃjsÀgban virÁtÂ pletykaszemetet, ¢s suttyomban, finoman ejtettem a t¢mÀt, àa kutyÀ-
matÊ, ugyanÃgy, mint r´vidnadrÀgos koromban a hosszan fÀjÂ, megalÀzÂ s¢relmeimet
ä hogy ha mÀr tÃl sokÀig zokogtam akÀrmin, a g´rcs´s-rossz sÁrÀs v¢gt¢re valami tom-
pa, ¢lvezetesen m¢labÃs fÀsultsÀgig terelt, a tÃl nagyokat sÂhajtÂ, kopott k´z´nyig!
Tyh!: Ágy szokott az ember ilyenkor csinÀlni, s m¢g egyszer: tyh! ä ilyen ¢lesen f¡ty¡lû,
nagy-r´vid kil¢gz¢seket mÁvel, k´zben teny¢r¢llel csapkodja a combja oldalÀt, ¢s szi-
pÀkol... Nincsen agya, nincsen mÀr szÁve. S fel-felriad: j¢, mÀr nem is arra gondol,
amire gondol. Te piszkos ember ä cs¡t´rt´k van, hÀt ma is csak cs¡t´rt´k van! m¢g
rengeteg a dolog, az elint¢znivalÂ: Árni kell, enni kell, magunkat kicsit jÂl ¢rezni kell!
Az a fû. Meg hogy mit Ár az ÃjsÀg.

Az¢rt megeresztettem m¢g egy utolsÂ telefont a sint¢reknek.
Mert amikor a vÀros mocskos szÁv¢ben, a Blaha Lujza t¢r alatt fel¢rtem a m¢lybûl,

¢s a koldusaluljÀrÂban a l¢pcsû fel¢ settenkedtem volna, hogy a KlauzÀl utca v¢g¢n
felkeressem ama KÀdÀrt, ÀllandÂ eb¢delûhelyemet, amelyrûl immÀr t´bb mint k¢t hete
egy Ãj, de kiss¢ utÀlt fejezetet fogalmazgattam ebbe a Napk´nyvbe, a szemem sarkÀbÂl
¢szrevettem, hogy ä heh! ä frissen le van hÀnyva az a pici zug, ahol az egyetlen mük´dû
nyilvÀnos telefon bÃjik meg. Tegnap hÀnyhattÀk le, kedden m¢g nem lÀttam. Ahon-
nan ¢n m¢g sose telefonÀltam. Akkora t´meg vÀr a sorÀra mindig...! Most persze ¡res.
Pedig mÀr rÀszÀradt! K´rbesunyÁtottam. °n csak emberektûl viszolygok. Meg a ku-
tyÀktÂl.

Bel¢ptem a zugba.
A hÀtsÂ zsebembûl kikapartam a f¢lbet¢pett cetlire G¢gyuri¢knÀl felfirkantott tele-

fonszÀmot, s mivel olykor szokÀsom bÀvÀn ´r´kre megjegyezni, amit ¢ppen lÀtok,
mintha csuklan¢k, egy pillanatra kin¢ztem, s bennem maradt ä olyan izgatÂan tÀn-
torgott elûttem ez az emberalattjÀrÂ agÂra! A d¢ltÀji siserahad ´nkioldva t¢blÀbolt,
l´kd´sûd´tt. Az agresszÁv modorÃ ÃjsÀgÀrusok kalitkÀja elûtt az a csonkolt lÀbÃ kol-
dus, aki mÀskor az Astoria-aluljÀrÂban a f´ld´n fekve szokta a farkaskutyÀja szÀjko-
saras fej¢t sÁrva csÂkolgatni, k¢reget¢s helyett, nem buta ́ tlet, most kibontotta a t¢rd-
csonkjÀt t¢pett-koszos vÀsznaibÂl, ¢s a kiÀllÂ csontot ¡t´getve-csapkodva veszekedett
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egy nyitott kabÀtÃ, szotyolÀs cigÀnyasszonnyal; az automata b¡f¢n¢l k¢rges ponchÂ-
ikban piÀs chilei suhancok vert¢k a gitÀrt meg a cs´rgûdobokat, kalapozva ä mily bÀ-
jos-¡de k¢p, ez maradt '68-bÂl, a Gvantana °rÀbÂl! ä, ¢s v¢letlen¡l t´bb hÀztartÀsi nûk
tolattak elûttem m¢rgesen, orbitÀlis cekkerekkel, Corvin-partvisokkal, miegymÀs, ¢s
a gy´ny´rü, feldurrantott hasukkal t´rtek utat ebben a zsibvÀsÀrban terhesmama-ci-
pûben vonszolt, elkÁnzott maguknak. Egy pillanatra Àtvillant bennem, ostobÀn, hogy
ä Tolvaj! Tolvaj! FogjÀk meg! ä k¢ne most kiÀltanom, aztÀn f¢l lÀbon cikÀzva futÀsnak
erednem k´zt¡k: na, kapÀsbÂl Àjultra vern¢nek a v´r´s orrÃ hÀziasszonyok, nem
¢rn¢m el a l¢pcsût, mÀr eszm¢letlen fek¡dn¢k ä de legalÀbb nem volna kutya¡gy t´b-
b¢! ä, ¢s ¢lvezettel k´pk´dn¢ a fejemet, szÂval cipûsarokkal rÃgnÀ ki a fogakat a szÀm-
bÂl az Ãjonnan ¢rkezett, spontÀn csûcsel¢k, mint mÃltkor a metrÂl¢pcsû alatt annak
az ´nmutogatÂ, nagykabÀt alatt meztelen betegnek, mÁg viszont a vidÀm zsebtolvajok
ä az a paplandzsekis kamasz a 6-osrÂl, meg a k´rbetekert sÀlas, p´rgekalapos, belvÀ-
rosi pali, meg a zsÁros hajÃ, hosszÃ fazon is, akit a Dob utcÀban lÀtok ¡gyk´dni na-
ponta, az oszlopnÀl reppelû àretik¡l´sÊ, h¢tker¡leti utcagyerekekrûl nem is besz¢lve!
ä villÀmsebesen kipakolnÀk az ´nfeledt jÀrÂkelûket, lefosztanÀk a lincselûkrûl a l¢t,
mint t¢li kukoricÀrÂl a csuh¢t ä de Ãgy kellene nekik! Ez lenne az ¢n faramuci el¢g-
t¢telem! A v¢rszagtÂl megelevenedne a szemk´zti fal is, ahol a kÂcos, Ãjmagyar kuru-
cok most unottan ÀsÁtoznak csak a csuklÂlÀncos stricijeikkel, mert sajna kora d¢l, àko-
tornak a frÀjerek, vÀrni kell a csÃcsraÊ...! Milyen hullafeh¢r itt mindenki bûre! S ez a
hibÀs neon alatti, ideges hullÀmzÀs! A magÀnak jajszÂt se engedû, faarcÃ nyomor. °s
az ijedten alamuszi gyül´leteink mÀsfelûl, àpolgÀriÊ oldalrÂl; mindig ez a rossz, ret-
tegû zsivaj, k´lcs´n´s inger¡lts¢g, tarkabarka siets¢g, a szerencs¢tlens¢gen is hidegen
Àltaln¢zû, jÀrÂkelûi gûg¡nk, alvilÀgi egymÀstÂl mocskolÂdÀsunk, pillanatrÂl pilla-
natra...!

Rutinosan visszahajoltam a f¡lk¢be, hÀtat fordÁtottam az eg¢sznek.
TÀrcsÀztam.
Megfogadtam: csak egyszer prÂbÀlkozom.
MÀssal besz¢lt, lenyomtam, visszaadta az ´t´st, amin meghatÂdtam, ism¢t tÀrcsÀz-

tam, de megint mÀssal besz¢lt, akkor ism¢t lenyomtam, kÀromkodtam, Ãjra bedob-
tam, nem tudom, mi¢rt, tÀrcsÀztam, nem cs´ng´tt ki, ¢s m¢g negyedszer is bedobtam
az ´t´st, holott megfogadtam, hogy csak egyszer prÂbÀlkozom; ¢s egyre fojtogatÂbb
hûs¢g lett a zugban, okÀd¢kszag, a gyapjÃkabÀt alatt ´ml´tt rÂlam a vÁz, viszkettem,
reszkettem, ideges lettem, amitûl viszont ¢lesebb¢ lett a belsû pillantÀsom, megreme-
gett bennem a koldusaluljÀrÂ, itt volt minden, a hÀtammal is lÀttam, itt volt teljesen
feleslegesen, m¢gis lerÀzhatatlanul, valÂsÀgosan, ¢n magam csinÀlom! ä tÀn nem? ä, s
egyszeriben türhetetlennek talÀltam az ́ r´k¢letem jelenbelis¢g¢t, hogy ez a Blaha most
van, Ágy t´rt¢nik, ¢s menthetetlen, nem j´n a MessiÀs, akkor meg mit bÀmulok, kavarok,
int¢zkedek, evvel is csak n´velem a bünt¢ny okozta kÀrokat ä mit? ä, m¢gse tudom
lecsapni, dehogynem, r´gt´n megyek, elmegyek, az¢rt is, ha mindjÀrt az ingem¢r is!
csak egyetlenegyet kicsenghet m¢g! amikor felvett¢k.

HallÂ, Ebrend¢szet. HallÂ, egy kutya. Hol? A JÀnos-kÂrhÀz elûtt, a Szent JÀnos KÂr-
hÀz elûtt, az Àrokban, ahol a kocsik, illetve a villamosok, az ́ tvenhatosok, hallÂ, benne
van a lukban, ¢n nem tudom kiszedni! DiktÀlja a cÁmet, ker¡let ¢s hÀzszÀm. Nem tu-
dok cÁmet, nincs hÀzszÀm, ott van a Rh¢dey utca utÀn ́ tven-szÀz l¢p¢sre, pont a sÁnek
alatt, akkor nem tudunk segÁteni, sajnÀlom. Ijedt f¢rfihang volt. BunkÂ, fiatal, rendes.
Szeg¢ny kutya. Mi csak cÁmre megy¡nk ki. Ha nincs cÁm, sajnÀljuk. J´jj´n ki, mond-
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tam. J´jjenek ki! Ekkor a vonal hallhatatlannÀ vÀlt ä tehÀt a gonosz ¢s reÀlis: egyetlen
¢rtelemben ä, messzi-messziv¢. Mit mond? Maga mit mond? Tess¢k szÁves cÁmet mon-
dani! (àMi¢rt nem tette le?!Ê) Azt m¢g hallotta, hogy nincs cÁm? Hallottam, akkor a
kutyÀjÀnak annyi. Nem az ¢n kutyÀm. Ki¢? Ha ¢n azt tudnÀm, egy kutya, ¢pp ez a
probl¢ma! DiktÀlja a cÁmet, mert ha nem tud cÁmet mondani... A Hüv´sv´lgyi Ãt ele-
j¢n, egy kutya, az Àrokban, ott a sÁnek alatt! çrokban, igen, Árom, hÀnyas szÀm? HÃsz.
KÀb¢. Vagy huszon´t? A mÀsik oldalon van, a domboldal alatt! Ne tess¢k szÂrakozni...
Mondom, hÃsz! Ok¢, hÃsz, de meg kell vÀrni az IFA-t, felt¢tlen tess¢k ott lenni, kÀb¢
egy Âra, ¢rtettem? Akkor j´nnek? BeÁrom, kÀb¢ egy Âra, mÀs koll¢gÀk mennek,
visszaolvasom a cÁmet, fontos, hogy lÀssÀk ´nt! HÀny is? HÃsz. Tizenkilenc. Nem tu-
dom!

írjam vagy ne Árjam, tess¢k mondani?
LÀttam a sildes sapkÀjÀt az ÁrÂasztalon heverni, ÀrvÀn ¢s szeg¢nyen. Ostoba Àllatja.

KÀsÀs-v¢kony hangja van, mint a nudlif¡tyiknek. JÂindulatÃ kisegÁtû, egy b¢ni. Nyo-
mor¢k. Onnan van neki az empÀtiÀja. A cigarettapaklijÀnak a dohÀnya ki van szÂrÂdva
az asztalÀra. A legolcsÂbbat szÁvja, de szeretne segÁteni. írja, hÃsz. Azt Árja, hogy hÃsz!
Hüv´sv´lgyi Ãt hÃsz. IFA-teherautÂt tess¢k vÀrni. Az milyen? IFA. De hogy n¢z ki?
MÀr un engem. Uram, nem tetszik ismerni a teherautÂkat? Hogy mondjam magÀnak,
egy nagy, de nem tÃl nagy, nem egy kamion! K´zepes. Micsoda? IFA. De ûk engem
mirûl ismernek meg? IFA! Hol vÀr?

HÃsz!
Letette.
Vagy megszakadt a vonal. Vagy lejÀrt a tantuszidû...
öjra prÂbÀlkoztam, de mÀr mÀssal besz¢lt.
Kiestem a lehÀnyt zugbÂl; kizuhantam a sajÀt levemben Àzva, kÀbultan. Dehogy

megyek vissza harmadszor is! Haldoklik. IFA. Mi az az IFA, miazhogyifa? Csak
´sszevissza besz¢lt ez a szerencs¢tlen. Fogyat¢kos Àllat. A v¢g¢n meg p¡ff, letette! Le-
rÀzott. MÀr reggel is kÂkadt volt. Nem ugatott, csak lÂgatta a fej¢t, bele a pocsolyÀba.
Ez buta. Ennek v¢ge.

V¢ge.
FelmÀsztam a napf¢nyre az EMKE-n¢l, ¢s elinaltam volna eb¢delni. Futtomban ke-

servesen kenegettem a vizes tarkÂmat a tenyerem ¢l¢vel, oldalt n¢zve, merev f¢lmo-
sollyal, zilÀltan, mint egy igazi ÀrulÂ. N¢lk¡lem nem foglalkoznak a kutyÀval, meg-
mondtÀk. Itt k¢ne Àllni a Jelengetû Jakabnak, de nincs, a fene se t´rûdik vele; szÀjjunk
be, gyÃccsÀl, tüz! PÀpÀ. Ha az EMKE-ben, most csak egy szikkadt szendvicset bekapn¢k,
m¢g ¢ppen vissza¢rn¢k. HÀtha. M¢g a mai ÁrÀs is vesz¢lybe ker¡lhet a v¢g¢n! ñ, a
sint¢rfejü, kÂbor Àllatok. Nem hagyhatom ott. Dehogynem. De szeg¢ny nyomor¢k
tovÀbbÁtotta. SzolidaritÀs. TalÀn m¢gis oda fognak menni! Ezek soha.

Az AkÀcfa utca sarkÀn lec´vekeltem.
Mert vannak nekem ilyen dolgaim; az utÂbbi idûben, ¢s erre b¡szke vagyok, n¢ha

kapcsibÂl kihÁvom a sorsot egy kis bÃjÂcskÀra, mondvÀn, asszed, B¢ni, most ¢n jobbra
fordulok, kajÀlni! Mivel Ágy d´nt´ttem. De nem ä mert elnyÁrok balra, az¢rt is, ahovÀ
te nem vÀrod soha, p¢ldÀul visszamegyek a h¡lye kutya ÀrkÀhoz... Semmi ¢rtelme,
hogy ezt tegyem. Az¢rt csinÀlom meg! Sz¢l tÀmadt ¢pp. K¡l´n´s volt. M¢g flikflakkolt
a nap is valamicsk¢t: felragyogott pillanatokra, november v¢g¢hez k¢pest valÂszÁnüt-
len¡l forrÂn, csurgatott lÀngos az izzÂ bÀdogplatni ¢gen, Àm a kerge sz¢l mÀr min-
denf¢le z´rgû szemetet focizott az Ãttest k´zep¢re; kartonok meg drÂtok, mindenf¢le
elszabadult müanyag g´ngy´leg csapÂdott a szaporÀn f¢kezû autÂk alvÀzÀhoz, nyitva



felejtett ablakok csapÂdtak, ¢s nagyokat pufogtak a kirakaternyûk... àCsakis az¢rt fog
kivonulni az Ebrend az IFA-val, mivel erre nem lehet szÀmÁtani! Ez fog d´nteni. A
vilÀg k´vetkezetlen¡l irracionÀlis. K´ny´k´m´n j´n ki a sz´cskelogikÀja! Akkor tehÀt
ma nem eszem. A kedvenc ¢ttermemben. Amirûl ¢pp Árok. DuplÀn fontos volna! De
nem. Helyette lelkesen fogadom az Ebrend¢szetet!Ê

Hüv´s lett, mind hüv´sebb...
TÀn m¢g ez is belejÀtszott! Az Àrokban vacogÂ eb erûsen esûs, fekete-feh¢r mozi-

k¢pe ä bÀr olyan nagyon-nagyon nem Àlmodtam magam el¢! Hogyisne. FÀztam csak,
a dzsekim alatt csatakosra izzadt ingemben dideregve haboztam a sarkon, percekig.
Menj¡nk vissza! Semmi ¢rtelme. De lÀssuk meg! Dobjuk csak fel az IFA platÂjÀra, ´n-
kezüleg! Igyuk ki, fen¢kig! írjuk alÀ a fuvarlevelet is. Ha meg nem j´nnek ä tÀrgy-
nyerem¢ny-sorsolÀs. HÀtha ketrec is van! Nem: zsÀk ¢s hurok. Mindegy. Vigy¡k el a
balh¢t. Nem eb¢delek ma. Ma ¢n nem eszem!

De ettem.
Gyorsan befordultam az AkÀcfa utcÀba ä àannyi idûm van m¢g!Ê ä, ¢s megkerestem

azt a mogorva ´reg spinkÂt, aki abban a pimf, s´t¢t helyis¢gben csoszogva ¢s foltos
k´t¢nyben m¢ri ki a rÀntott combot-mellet tojÀssalÀtÀval, eddig nem volt gusztusom
bemenni, ott a hajdani szocreÀl-lokÀl utÀni, dohos lukban. A MAXIM. Azokat a bÂbitÀs
kurvÀkat is, kamaszkoromban mind hogy szerettem volna! àMost viszont telet´mhe-
tem magam mikrohullÀmÃ s¡tûben forrÂsÁtott pipihulladarabokkal!Ê Az avas f¢lho-
mÀlyban aztÀn sietûsen, rÀgatlanul nyeltem a hÃst, ¢s k´h´gtem tûle meg fulladoztam,
mindenf¢le rÀivott nagymÀlnÀk dacÀra. El¢g drÀgÀn is m¢rt tetemr¢szek voltak! Hol-
ott csupa bamba korÀban legyilkolt, csirkegyÀri alomfelesleg. àNem kell ezzel annyit
foglalkozni! Majd ha lesz a vilÀgon csirketemetû ¢s disznÂtemetû meg bÀrÀny- ¢s te-
h¢ntemetû is, szÂval ahol az ́ sszes megzabÀltak csontjait, mint a v¢rtanÃk¢t az emberi
vilÀgban, ¡nnep¢lyes, lassÃ gyÀszzen¢vel ¢s fÀtyolos zÀszlÂk kÁs¢ret¢vel legalÀbb valami
k´z´s sÁrnak adjÀk! ¢s ezt elharsogjÀk kelettûl nyugatig...!Ê Komoran kimÀsztam a te-
temkim¢r¢sbûl.

Vissza¡gettem a f´ld alÀ.

6

RohanvÀst ¢rkeztem, nehogy lek¢ssem a 12 ÂrÀt, nehogy a sint¢rek azt mondhassÀk,
mÀr integetve nekem a begyÃjtott IFA-rÂl, àsajna, bazmeg, idû van, mÀskor percre
megj´ssz!Ê ä egy percet se k¢stem; de hisz velem volt s van ñra, az örnak Angyala
meg a t¡zes nyÁlvesszû a szÁvemben, m¢g a gyerekkorbÂl, hogy ahÀnyszor elk¢stem,
annyiszor megpofoztÀl, kem¢nyen bel¢m vÀgtad a f¢lelmed, Ãgy ugrÀlt a szemed,
rendszeresen beleborzadtam, hogy te mÀr azt hitted, el¡t´tt valami autÂ, vagy egy
cukrosbÀcsival fagyizni mentem? hogy mertem? hÀt nem mertem! az utolsÂ harminc-
h¢t ¢vben mÀr nem mertem elk¢sni sehonnan, a m¢g mozgÂ villamosbÂl vÀgÂdtam
ki most is, cakkos lyukat robbantva a csuklÂs ajtÂ falÀba, ¢s nyomban ÀtszÀlltam a zeb-
rÀn, ¢s szÀlltam virtuÂzan a k´vetkezû zebra fel¢, de m¢g szÀlltomban is csak b´f´gtem
fel magambÂl a zsÁros, ¢desk¢s csirkehullaszagot, mert bÀnatodban te is mindig ett¢l,
de az Ãttest f´l´tt ¢ppen pirosra vÀltÂ lÀmpÀk alatt puff! belerohantam egy halk szavÃ
katolikus k´ltûnûbe, kutyÀt mentek, csÂkolom! pont ide vÀrom az Ebrend¢szetet, ¢n
fedeztem fel, itt fekszik az Àrokban mÀr napok Âta, nem akarja megn¢zni? de k´zben
jobbra-balra tÀncikÀltam, ugrÀltam, kerestem az IFA-t (vagy UFA-t?), àmit mond, mit
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mond?Ê, kÀrÀlta erre, û is mÀsfele n¢zve, nem tÃl kedvesen, merûn befel¢ figyelve
magÀba: ¢pp kotlott, lÀttam a szem¢n, m¢g azt se vette ¢szre, hogy mÀr k¢tfelûl elin-
dultak az autÂk ellen¡nk, ¢n igen, de elûsz´r nem moccantam, valami lÀzas, pirulÂs
zavar ́ nt´tt el, haljunk meg! s a hars forgalomban is tovÀbb dadogtam h¡lye mes¢met
az Àrki kutyÀrÂl, û azonban tovÀbbra se figyelt, szÂrakozottan bÂlogatott, pislogott,
szÂrta a tÀrsalgÀsi k´zhelyeket, mire kezet csÂkoltam neki d¡h´mben, mondja, nem
ÀllnÀnk fel erre a cs´pp jÀrdaszigetre? kiabÀltam bele a f¡l¢be, hogy meghallja, de
mindjÀrt megrÀntottam az alkarjÀt is, mintha tüzoltÂbÀlon akarnÀm tÀncba vinni a
szabÂdÂ menyecsk¢t, csak hogy a veszett kocsik k´z¡l m¢g idûben kimentsem magun-
kat, aztÀn ä ¢rthetetlen! ä azon a teny¢rnyi szigeten, abban a f¡lsiketÁtû zajban is ne-
kiÀlltam vele helyeskedni egy sort: hogy van, mit csinÀl, mondja, mikor j´v¡nk ´ssze?
holott hÀt a pokolba kÁvÀntam! ¢pp hogy nem akartam most csecsegni vele! no de ý
csakhamar csitÁtÂlag vÀllamra tette sz¢p, mÀjfoltos kez¢t, viszontlÀtÀsra, sok sikert kÁ-
vÀnok, szÂlt, azzal sarkon fordult, ¢s habozÀs n¢lk¡l visszagyalogolt az egymÀssal szem-
ben ÀradÂ kocsik tenger¢be, a k´vetkezû pillanatban mÀr nem is lÀttam, csak Àlltam,
felkacagtam az ¢gre, mi az isten, hÀt ez a nû bolondnak n¢zett engem, de minek kezd-
tem bele, t¢nyleg, mi k´ze hozzÀ, kinek mi k´ze a kutyÀmhoz! ¢s ¢n is begÀzoltam a
torlÂdÂ autÂk k´z¢, milyen igaza van! az ÂrÀmat is sürün n¢zegetve, idegesen ny¡-
zs´gtem az Ãttest k´zep¢n, hogy m¢g idej¢ben ¢szrevegyek minden arra d´rgû teher-
kocsit, meg hÀt azok is ¢szrevegyenek engem, tovÀbbÀ az elvÀlasztÂ vonalon fel-felug-
rÀlva azt is kileshessem, merre volna talÀlhatÂ a Hüv´sv´lgyi Ãt 20., bÀr a sz¢les aszfalt
k´zep¢rûl alig lÀtszÂdtak a kopott hÀzszÀmok, de hiÀba j´ttek-mentek mellettem k¡-
l´nf¢le teherautÂk, nem tudtam megÀllapÁtani, UFçK-e vagy IFçK-e, ¢s csak annyi
¢rtelme volt az ¢letem szeleburdi kockÀztatÀsÀnak, hogy megtudtam: a Hüv´sv´lgyi
Ãt pÀros oldalÀn, ameddig ellÀtni, sehol sem Àll teherautÂ! se furgon! vagy hogy hÁvjÀk
ezeket, kizÀrÂlag szem¢lykocsik parkolnak, ezek a LadÀk, lÀdÀk, halÀllÀdÀk; s v¢g¡l,
amint mÀr visszafel¢ baktattam a felhÀborodottan dudÀlÂ kocsitengerben, egyszer
csak meg¢rtettem, hogy eleve elrontottam mindent, mert azt nem mondtam meg az
Ebrend¢szetnek ä arra egyÀltalÀn nem is eml¢keztem! ä, hogy a Hüv´sv´lgyi Ãt k´-
zep¢n is hÃzÂdik egy jÀrdasziget, Ãgyhogy itt k¢t Ãt van! nem egy! ¢s a villamossÁn
melletti, az mÀr egy harmadik Ãt! ä de ott nem Àllhat meg semmif¢le autÂ! vele szem-
ben pedig csak a parkolÂsÀvban szabad megÀllni, ami viszont mÀr tÃl messze esik a
haldoklÂ ebtûl! no akkor ez igazÀn balszerencs¢s eb, m¢g a sint¢rek se tudjÀk megk´-
zelÁteni, k¡l´nben se ismerek a vilÀgon egyetlen teherautÂmÀrkÀt...

IFçT meg plÀne nem!
vagy UFçT?
azt mondta: UFA?
mit mondott?
elfelejtettem
UFA vagy IFA?
honnan ismerem meg?
S ez a riadalom mind nagyobbra nûtt bennem!
BÀr bizakodtam m¢g. öjra felugrottam a teny¢rnyi, k´z¢psû jÀrdaszigetre: hÀt ne

legyek h¡lye? ne oda Àlljak, ahol az elûbb is mennyire cserbenhagytak, de innen leg-
alÀbb lÀtnak a sofûr´k! Mert ez a spiccen van! A hÀromfelûl j´vû utcÀk talÀlkozÀsÀnÀl!
Innen majd le tudom inteni az ¢nkocsimat, ¢rkezz¢k bÀrmely irÀnybÂl! De hÀt melyik
lesz az ¢n kocsim? NetÀn egy k´nnyü cabriolet? Mint a hÀborÃ elûtti reg¢nyekben. Ha
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tudnÀm, mi az a kabriol¢! Csak sejtem. Az nem teherkocsi. Teherkocsi nem is j´n erre,
momentÀn. TÁz perce. Az¢rt nem j´n, mivel ¢n Ãgy vÀrom! Minthogy oly hosszasan
megbesz¢lt¡k ezt. KÀr. Vagy pedig ez a vaspÀnyvÀs ä huhÃ! ä, ez a vasabroncsos, platÂs
hogyhÁjjÀk, tÀn ez lesz! De nem Àllt meg. àMÀr k¢snek. T¢nyleg, hogy zÃgnak el itten
az autÂk! Mintha a sebess¢g¡kkel is azt mutatnÀk a spiccre kiÀllt faszinak, tÀgulj! Hogy
ker¡lsz te ide? Kopj le, tag, mienk ez a r¢sz! Ember nem Àllhat itt. Ne majomkodj,
bazmeg, lekvÀrosra kenlek, ha ennyire el¢m Àllsz!Ê Cs´r´mp´lve robogtak, csikorog-
tak, s¡vÁtettek! A beÀllÂ pirosnÀl meg Ãgy Ãsztak fel¢m, mint sanda t´rpecÀpÀk: ac¢l-
k¢kesen villogÂ pofÀval, kivagyin, a lefegû sÀrhÀnyÂikkal ortombÀn csattogva az alat-
tomosan hidegedû sz¢lben! AkÀrha a tÀtott szÀjuk elûtt integetn¢k. Engedj be! Zaj volt.
Amilyen a modern szabadban. Haha. A szokott k´d´sÁt¢s. AgresszÁv f¡st´lg¢sek!
Mekkora bün ez ä mintha ¢n Àlmodtam volna! A vilÀg. Mikor j´nnek? Itt vagyok. Ki-
tartok. Itt vÀrom a sint¢rem mackÂs tenyer¢t: tegye rÀ a kÂbor lelkiismeretemre!
SZTK-alapon jÀr nekem a rend¢szeti jÂsÀg!

De csak nem akart j´nni.
AztÀn m¢gis j´ttek, nagy sokÀra ä ismeretlen teherautÂk, ÂriÀskerekü g¢pszekerek,

konvojban is, olajfeket¢re, -z´ldre, -k¢kre festve, ilyen is, meg olyan is, hatszÀzhatvan-
hatf¢le szÀllÁtÂkocsi, a platÂrÂl lelÂgÂ vasakon veszett¡l lobogÂ v´r´s rongyokkal, huj-
jogÂ kÁs¢rûkkel, recsegve-ropogva robogva sehova! Ki a vÀrosbÂl, be a vÀrosba. Mo-
tormonstrumok, agyatlan Àllatok. Nem ismerem ûket. Nem is akarom. Csak j´nne az
az egy! Az IFA. Vagy UFA? àKegyelem!Ê

Akkor vadul integetni kezdtem, fel-felugrÀlva a forgalom k´zep¢n!
ögy d´nt´ttem, minden teherkocsinak integetek eztÀn ä nehogy annak az egynek

v¢letlen ne integessek! S mÀr nyÁva, ¡v´ltve vÀgtatott a sz¢l, a l¢g komor lûn ä no nem
igazÀn, a l¢gk´rnyezeti katasztrÂfa bek´vetkezte Âta ily reg¢nyes dolgok Pesten nem
t´rt¢nnek! ä, csak d¢lben mÀris bej´tt ez a vigasztalan-sz¡rke alkonyat; nem esett, nem
is d´rg´tt, de olyan furcsÀn k¢k lett az ¢g. S´t¢tk¢k az eg¢sz vilÀg. S a k´zeli hÀzak,
mint koszos k´ddarabok! A k¡l´n´s homÀlyban kihÁvÂan valÂsnak tetszett ez a kusza,
piszkoskem¢ny realitÀs, ami a Hüv´sv´lgyi Ãt legkezdete itt ä annak a legk´zep¢n, az
esû elûl menek¡lû jÀrmüforgalomban meg Àlomszerüen ¢n vagy ki, egy r´vid kabÀt-
ban vacogÂ, ugrabugra emberke, haha.

Mit csinÀlsz, f¡tyi?
VÀrom a sint¢reket.
Hol vannak?
Nem tudom.
Hideg van. T¢ged elfelejtettek! M¢rt nem m¢sz haza?
Nem tudom.
Integettem a sz¢lben!
Egy idû utÀn aztÀn eszembe jutott a kutya. Hogy meg k¢ne n¢zni. Semmi ¢rtelme.

De hÀtha elvitt¢k. KizÀrt. Ott van az! De valaki, jÂt¢t l¢lek, ha csendben m¢gis itt jÀrt...
Le fogom k¢sni a mentû-teherautÂt, amÁg n¢zegetem! TalÀn mÀr ki is nyiffant. Teta-
nuszban rÀng. Ott g´rcs´l. Nem n¢zem meg! çllok, mint a rendÁthetetlen Âlomka-
tyesz, az Ãt k´zep¢n ä tapodtat se!

S persze azonnal hÀtrafutottam.
R¢szint a befel¢ tartÂ kocsisorban kanyarogva-cikÀzva, Àngolnak¢nt sikolva a v¢r-

szomjas t¡lekedûk k´zt, r¢szint meg jÂl hasra is esve a sÁnek k´zt, a rohad¢k talpfÀk!
meg a f¢lelem is, hogy rosszkor j´n a villamos! De nem j´tt, s rettegve odabukdÀcsol-
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hattam a betonÀrokhoz, csak f¢l szemmel bandzsÁtva az Àrokba, nehogy a teteme k¢pe
bel¢m ¢gjen, ha... Ott volt!

°lt.
Ez ugyan mÀr nem sokÀig, gondoltam.
Nem is ugatott.
°szre se vett. Megfelelû helyet keresett magÀnak a sÀrban folyton, eszelûsen forgo-

lÂdva maga k´r¡l, remegve hol ide, hol oda tette le a csapzott fenek¢t a jeges pocso-
lyÀban: rendezkedett, vacakolt. Fel se n¢zett...

Ayrton! ä kiÀltottam magamban. Megismertem! Most ismertem csak meg.
Azoknak, akik nem olvastak volna Verne GyulÀt ä az ilyen elesettek egyre t´bben

lesznek! ä most tapintatosan a f¡l¢be sÃgom: Ayrton az egy gûg´s, ÀrulÂ tenger¢sz,
akit a Grant kapitÀny, akinek gyermekei vannak, b¡ntet¢sbûl kitesz egy lakatlan szi-
getre, ott ¢ljen meg, ha tud, ¢s Ayrton, ez a megÀtalkodott gazember, ¢vtizedeket t´lt
ott pokoli magÀnyban, aztÀn a Rejtelmes szigetben talÀljÀk csak meg ¢lelmes felfede-
zûk vagy kik, ilyen kis jÂ ked¢lyü, k´z´ss¢gi l¢nyek, hÃsz reg¢nnyel k¢sûbb, de akkor
mÀr nagyon jÂ ember az Ayrton, akkor û mÀr egy büntudatos ember, egy gÃte fische,
akkor û mÀr ¢n vagyok. NanÀ. Mindig is ¢n voltam! Ayrton, a s¢rtûd´tt. Akit a szerel-
mei sose szerettek. A gûg´s, a magÀnyos, a rÃt. A deviÀns. HÀt persze! De ez az eb ä
hÀt ez m¢g nÀlam is rosszabb lenne? àD´ghalÀlra ¢rett kanÀlissz¢pe vagy? Nincs ma
oly Cyrus Smith, ki hazat¢rûben t¢ged is kegyesen a fed¢lzet¢re venne, legalÀbb fel-
t¢teles bizalmat szavazva n¢ked, barÀtom...? Ayrton!Ê

FelbÀmult: vaksin, szeme sarkÀbÂl centire kilÂgÂ koszcsipÀkkal. Kievick¢lt a pocso-
lyapartra. Cidrizett a hidegtûl. Vagy ki tudja, mÀr sok mÀstÂl is: ¢hs¢gtûl meg lÀztÂl...
S reggel Âta valahogy ´sszement. A szûre rongyos lett, mindene olyan rondÀs. Szeg¢-
nyes megjelen¢sü kutya. Az elg´rb¡lt lÀbai! Cakkos, hegyes f¡le! SzembogarÀban ama
gonosz lÀng lobogott mÀr, a kÂborok ûszisÀrga t¡ze... Oldalra ejtett pofÀval, gyana-
kodva, gyül´lk´dve n¢zett, latolgatva, ugasson-e, vicsorogjon-e rÀm, ami eset¢ben
m¢gis a rem¢ny kifejez¢se volna, vagy csak p´kj´n egyet, ¢s forogjon tovÀbb? KisvÀr-
tatva d´nt´tt, lekapta rÂlam ¢gû szemeit, sebbel-lobbal megint a pocsolyÀba gÀzolt.
SÀrtÂl csepegû, g´nd´r bundÀjÀban a valaha drapp szûrtincsek hullÀmozva borzong-
tak a hevesen kavargÂ, olykor, v¢rcse mÂdjÀra, f¡ggûlegesen alÀzuhanÂ sz¢l´rv¢nyek-
tûl. ögy lÀttam, megmaradt erej¢t most mÀr egyetlen c¢lnak rendelte alÀ: f¢szkelûd´tt
a betonszakad¢kban, keringett ¢s kapart, kereste a hely¢t ä a kinyÃlÀsra alkalmas ter¢t!

A kutyasÁrt.
Amikor ezt felfogtam...
Elkaptam a tekintetem rÂla.
Visszarohantam a spiccre!
Oda, az utak talÀlkozÀsÀhoz, a parÀnyi senkif´ldj¢re, a lÀmpÀk alÀ, ahova ¢peszü

ember nem Àll ki: a h¡ly¢k csÃcsÀra! Sejtettem mÀr, hogy a Rend¢szettûl nem fognak
j´nni. Senki se fog j´nni. TalÀn elt¢vedtek, vagy mÀr eleve becsaptak, nem szÀmÁt.
M¢gse tudtam hazaindulni. Franc tudja, hogy van ez. ElhatÀroztam, most mÀr min-
denkinek integetek ezentÃl, az ´sszes erre elhaladÂ kocsinak! Mi¢rt ne? ögyse Àllnak
meg. Ha az anyÀm fek¡dne a vizesÀrokban, akkor se ÀllnÀnak meg! Senki se Àllna
meg itt, talÀn nem is tudna, meg nem is szabad, nem teszik lehetûv¢ a k´zleked¢si
szabÀlyok... Fünek-fÀnak felugrÀltam! FelsikÁtottam! BrahibÂl. Meg tehetetlens¢gbûl,
h¡lyes¢gbûl. Mint a beetetett gyerekek a popkoncerteken vagy a k´v¢r n¢ger hÀzi-
asszonyok a t¢v¢-evang¢listÀk vasÀrnap d¢lelûtt´nk¢nt k´zvetÁtett t´megzsÃrjain.

°s akadtak mÀr palik, akik visszaintegettek!
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Nemcsak a terhesek seg¢dmelÂs kocsikÁs¢rûi, de a magÀnautÂsok k´z¡l is el¢g sokan,
a sebtiben letekert oldalablakon Àt f¢l testtel kizuhanva meglendÁtett¢k-meglÂbÀltÀk
fel¢m a k¢zi lÂfaszt, bemutattÀk ezt a n¢pszerü, r¢gi figurÀt! pedig hogy siettek! ezek
az ifjÃ hüv´sv´lgyi vÀllalkozÂk! tr¢fÀsan rÀm emelt¢k a lÀthatatlan puskÀjukat... Telt-
mÃlt az idû. S mÀr Ãgy fÃjt a sz¢l, hogy kÀprÀztam tûle! HomÀlyosan lÀttam mindent,
fÀjtak a reumÀs csontjaim is. A fÀradtsÀg zsibongÂ fÀjdalma lepett el, a tÃl sok!

AztÀn mÀr nem integettem senkinek, hanem csak Ãgy Àlltam.
Nem tudtam rÀvenni magam, hogy hazainduljak. F¢ltem a kutya ÀtkÀtÂl? çh, fÀ-

radt voltam, torkig voltam; aznapra r¢g zsibbadÀsig tele voltam nem vÀrt ¢lm¢nyekkel.
àJÂ-jÂ, de az¢rt ez tÃl sok, ez mÀr ki¡t, bep´nd´rÁt, ez¡stpapÁrv¢konnyÀ egyengeti a
lelkem! AprÂ bogarakat ereget sz¢t az ereimben!Ê Ny¡zsg¢s ¢s zÃgÀs lett eg¢sz valÂm.
Csak Àlltam ott elcsigÀzva ä de valami vad ¢s engesztelhetetlen gyül´letet ¢reztem ma-
gamban felgy¡lemleni, azt meg kell mondani. A kÀprÀzat hozta? Ez a d¢li alkonyat?
Vagy a kegyetlen sz¢l csalogatta elû szÁvem igaz valÂsÀgÀbÂl, a ronda redûimbûl?

Mi volt ez?
Vihar k¢sz¡lûd´tt, ugye? De aztÀn magÀba holt, ki se robbant; a melegfront Ãgy

vonult tovÀbb, hogy az esû nem tudott leesni, a betonvilÀg megint egyszer nem tudott
megf¡r´dni; ma se siker¡lt kizokognia magÀbÂl ezt a jÀrvÀnyos bajt, bizonyÀra engem,
az Ãj idût. àLassan fojtotta meg a kora d¢lutÀnt, orozva vette el a f¢ny¢t. çlnok lett
Ãjabban a felhûvilÀg is, term¢szet¡nk, eme meggyalÀzott hajdani szüz, meddû szipir-
tyÂ mÀra, holott jÂ anya lehetett volna, de ezt se illik hangsÃlyosan emlÁteni, m¢g po-
litikus nÂtÀnak veszik. Nincs ¢bren a negyede se. Alszom. ¹l, aki teheti, a t´bbit meg
le´lik. SorsÀra hagyjÀk Istent, sorsÀra hagyom Istent. Hiszen nagyfiÃ. Ha k¢pes rÀ,
majd megv¢di magÀt, ha meg nem ä hÃzd ki a beleit a szÀjÀn Àt!

Itt fogom hagyni ezt a halÀlraÁt¢ltet.Ê
De rettegtem volna m¢g egyszer Ayrtont lÀtni, sehogy se szerettem gondolni rÀ ä

à¢n nem akarok! Gondoljon vele mÀs!Ê Forog ¢s veszekszik. SajÀt csontjÀval ¢s bûr¢vel vi-
tatja meg, hol lenne a legjobb...! Lehunyja hü kutyaszem¢t Ayrton.

Ez a vilÀg?
Ez volna?
Egyik oldalt kÂrhÀzkolosszus, elaggott t¢gla¢p¡let, szÀzados halÀlrovar, mellette

meg a titokban ¢lû gazdagok szük lejtûje f´lfel¢, meg m¢g egy, a Kiv¢telezettek UtcÀja,
ez a z¡ll´tt, szeles kanyar, ¢s aztÀn a Hüv´sv´lgy, a VÀrosmajor meg a procc Pasar¢t
kaotikus ́ sszefutÀsa, meg ez az oda-vissza h´mp´lygû jÀrmüforgalom? Odaf´nt pedig
puffadtk¢k fellegekben az ¢vezredek Âta naponta lesben ÀllÂ, de amÃgy jellegtelen,
vadkeleti gonoszsÀg rohan a vÀrosba, szellûk´n bukfencezve?

Mit¢vû legyek itt?
Nem tudtam. De megfellebbezhetetlen Át¢letet ¢reztem feltornyosulni, mintha ir-

datlan magassÀgÃ fal sz´kkenne k´r¢m semmibûl, benne pedig k´d´s, szük folyosÂ
nyÁlna a villamosmegÀllÂ fel¢ ä ¢s csak afel¢, semerre mÀshova! ä, ami beterel magÀba
s´t¢ten, s elvezet, mint tÀrgyalÀs v¢gezt¢n a foglÀr a megszeppent, felhev¡lt rabot.

Kopott volt a tÀj, nyomasztÂan elnyütt.
A villamos jÀrdasziget¢rûl m¢g t´bbsz´r visszafordultam, meg-megp´rd¡ltem,

hogy ́ r´kre magamba igyam ezt a koszos k¢pet, az eg¢szet, az elbaszott vihart, a disz-
nÂsÀgom formÀjÀt, a zajt, az ¡ress¢get, pedig ugye semmis¢g, nem is a kutyÀrÂl van
szÂ, csak a rideg hÀzak k´z´tt ez a helyrehozhatatlan pillanat, amit meg¢ltem, ¢s az
aljas vilÀg k¢kellû l¢gtonnÀi ebben a grandiÂzus krecliben!

àItt jÀrtam.Ê
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°s akkor sÁrtam. Mert aznap harmadszor mentem mÀr hazafel¢ ugyanonnan, ¢s har-
madszor is dolgomv¢gezetlen. àMint P¢ter. De P¢ter jÂ volt. Csak f¢lt. °n viszont nem
gyÀva vagyok, hanem ÁrÂ. °s m¢g ma is meg kell csinÀlnom a leck¢m. K¡l´nben csûd.
MÀs nem ¢rdekel.Ê De az¢rt a fogamat csikorgattam a villamoson. àNem tÃl drÀmai.
JÂ ÁrÂ nem ÀbrÀzol k´nnyet. SÁrjon a fogyasztÂ, az a hatÀs!Ê

àNem vagyok jÂ ÁrÂ. SzentimentÀlis pojÀca vagyok!Ê
àK¡l´nben is, most nem ÀbrÀzolok. °lek!Ê
S tovÀbb sÁrtam. BÀr inkÀbb csak k´nnyeztem, fulladozva, fogcsikorgatva. Ezt mÀr

nem tudom ÀbrÀzolni. Meg nem is akarom. àMilyen ravasz! Hisz az ¢letemmel is Àb-
rÀzolok, m¢g a kisujjammal is. A le nem met¢lt fitymÀmmal is ÀbrÀzolok ¢n, hajaj!
Csak ez ma sok mÀr.Ê S feszengtem az utas¡l¢sen; k¡l´nf¢le f´ld feletti s f´ld alatti
villamosokon nedvesedû arccal dÃltam-fÃltam, pofÀkat vÀgtam, vagy meredten n¢z-
tem kint az els´t¢t¡lt, szeg¢nyes fasort, a pÂkhÀlÂs falat, az esû elûl menek¡lû koldu-
sokat, f¢mes villÂdzÀst, alagÃti port... àMa irtÂztatÂ lettem. AkÀr a t´bbiek. S v¢gre,
magamnak is! De nem jÂ. Pocs¢k mÂkuci oson haza. Senki se Àll meg. ý se. The poor
stays poor and the rich will get richer. Ha volna bennem m¢ltÂsÀg¢rzet, ´ngyilkos lenn¢k.
Ehelyett azonnal Árni fogok, amint haza¢rek ä bûvÁtem a KÀdÀrt.Ê Istenre pedig megint
nem gondoltam, gondoltam. àElfelejtettem, na ezen a marhasÀgon is valahogy tÃlju-
tottam, talÀn ¢pp Ayrton k´zvetlen szeml¢l¢se Àltal! ýt azonban plÀne nem akarom
felzavarni eztÀn, ott a szakad¢kban! çlmomban se j´jj´n elû.Ê

Lerogytam a g¢pem el¢.
Nem pihentem semmit, meg se mosakodtam. Billegtem a sz¢ken. àLegyen, ami

lehet! T´rt¢njen, ami kell!Ê De mÀr a tegnapi sz´veg is rossz volt, m¢giscsak, j´ttem
rÀ azonnal, àrokokÂÊ, vagyis tÃldÁszÁtett, ami a narcisztikus gondolkodÀs legbiztosabb
jele, ¢n csak tudom, àÀllandÂan t´mblekvÀr vagyok, sürÁtett remekl¢s, ¡res hadovaÊ,
hÃzzuk ki! hÃzzuk ki! °s kihÃztam. AztÀn kihÃztam m¢g t´bbet, m¢g t´bbet! mÀr a
tegnapelûttieket is eldobÀltam mind, Â, irgalom atyja, megsemmisÁtettem csaknem hÀ-
rom oldalt, de k´nnyed¢n v¢rzû szÁvvel, tÃlsÀgosan is k´nnyü k¢zzel ä s akkor megÀllt
a kezem. àírÂ hÃz. AttÂl ÁrÂ. De annak fÀjni is kell. Ha nem fÀj, mit se ¢r ä akkor nem
t´rt¢nik ÀtvÀltozÀs, nem t´rt¢nik semmi. Akkor mÀr az eg¢sz rossz, caklipakli. Ajv¢.Ê
MegÀllt a szÁvem.

Felugrottam a sz¢kbûl.
Odamentem a telefonhoz, kapkodva, reszketve tÀrcsÀzni kezdtem a Magyar Tele-

vÁziÂ k´zponti szÀmÀt, mert t¢nyleg, a Zs¢ mondta, hogy a kettesen van egy àN¢gylÀbÃ
PajtikÀkÊ nevü müsorszÀm, ahol talÀlt Àllatokat is ajÀnlanak aranyszÁvü n¢zûink figyel-
m¢be, szÂval hogy ûk begyüjtik ezeket, ¢s a müsorban tovÀbbadjÀk, ezt az eg¢rutat el
is felejtettem teljesen, nagy ebrend¢szeti vÀrakozÀsomban ä vagy mi¢rt? eh, mindegy!
°rdekes mÂdon egybûl kapcsoltÀk a N¢gylÀbÃ PajtikÀkat, egy gyÀrtÀsvezetû kapcsibÂl
beleszÂlt, àhallÂka?Ê, te, mondom neki, bocs a zavarÀs¢rt, ¢n az Iz¢ vagyok, tudod, az
az Iz¢ Fej, mÀr hogyne ismern¢lek, parancsolj, hÀt te, van egy ilyen iz¢ kutya egy Àrok-
ban, ¢s elhadartam az eg¢szet sebtiben, de a hirtelen rem¢nytûl mÀr kiss¢ vakogva,
figyelj, nem tudnÀtok valami kocsival kiszaladni ¢rte, esetleg ¢n is j´v´k, hozhattok
kamerÀt, ha akarjÀtok, vÀllalok nyilatkozatot is

te, ¢n ¢rtlek, mondja a kellemes hangÃ gyÀrtÀsvezetû, de ez nem Ágy megy
ezt nem is mi csinÀljuk, mi csak bemutatjuk a kutyÀkat, n¢ha cicÀkat, de jÂ
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adok neked hÀrom telefonszÀmot, ezek ilyen Àllatmentû egyes¡letek
¢s m¢g visszahÁvlak
mert ezek nem mindig veszik fel, ugye tudod
¢s ha talÀlok egy valamilyen kocsit a hÀzban, esetleg kij´v´k veled ¢n
¢s t¢nyleg r´gt´n lediktÀlt hÀrom telefonszÀmot: a Fekete IstvÀnt
te, mondom, azt ne mondd, azok nem j´nnek ki, mÀr besz¢ltem vel¡k
akkor mondom neked, mondja, a Piros ElefÀntot, mert azok rendesek
meg a Salamon Elem¢r Term¢szetv¢delmi Egyes¡letet is mondom
talÀn-talÀn
meg mondom a Piros ElefÀnt Eln´knûj¢nek az otthoni telefonszÀmÀt
az egy fantasztikus ember
k´sz
Elûsz´r felhÁvtam az Eln´knût. Nem vette fel. AztÀn magÀt a t´krendes Piros Ele-

fÀntot. Az is mÀssal besz¢lt. M¢g egyszer hÁvtam. Meg m¢g h¢tszer...! AztÀn a Salamon
Elem¢rt is felhÁvtam, t´bbsz´r. Minek? Ma m¢g nem Ártam egy sort se! HÀrom is elmÃlt
mÀr! Az ablak m´g´tt egyre feket¡lû ¢gbolt. Mi k¢sz¡l? AtyavilÀg, sejtem. UtoljÀra
m¢g megprÂbÀlom a Salamon Elem¢rt, aki persze majd Ãgyse veszi fel, utÀna k´ny´r-
telen¡l elhajÁtom k¢theti munkÀmat, semmi se maradjon, hogy megbolonduljak, ¢s
gyorsan felkeressem azt a f¢ktelen rajongÂt, akivel kapcsolatban a nyÀron becs¡-
letszavamat adtam a feles¢gemnek, hogy azt soha t´bb¢. àLemegyek k¢zÀllÀsba.Ê

De mÀr reszkettem a fÀradtsÀgtÂl.
A Salamon Elem¢r megint mÀssal besz¢lt.
KinyÃjtÂztam. Akkor kezdûdik ism¢t a vagabund ¢let! Mivel nyissak? R´gt´n a

csajt, vagy elûbb l¢legezzek be n¢mi alkoholt? Visszamentem az ÁrÂasztalomhoz, ki-
csavaroztam a konyakos¡veget, ¢s akÀr egy gyenge jellemü Chandler-figura, ki mi-
elûtt az alvilÀg kez¢re jÀtszanÀ a csalÀdi r¢szv¢nypapÁrokat meg a lÀnytestv¢r¢t, m¢g
k¢zzel Árott lev¢lben r¢szletesen meggyÂn a magÀndetektÁvnek, aki valamikor rendes
volt hozzÀ, bÀr û azt egyÀltalÀn nem ¢rdemelte meg: szÁvdobogva belekalapÀltam a
naplÂmba mindazt, ami aznap ¢s elûzû nap t´rt¢nt velem, hogy legutolsÂ mondatk¢nt,
szikÀran lesz´gezhessem: à...azzal, hogy nem mertem kiemelni az ÀrokbÂl ä halÀlra
Át¢ltem!Ê ä ¢s m¢g szemben¢zzek ezzel a mondattal, mielûtt kellemesebben is elkÀr-
hozom, haha.

De utÀna nem tudtam felÀllni a sz¢krûl.
Roppantul ¢s mÂdfelett utÀlkoztam. Mintha ringana a szoba, hÀt hullÀmzana k´-

r¡l´ttem szinte! àValami rÀz.Ê àEzt ki k¢ne hasznÀlni.Ê Kinyitottam az ÁrÂf¡zetet a g¢-
pemben, rÀn¢ztem a sz´vegre, a KÀdÀr-fejezetre, ¢s jajongva Ãjra kÁvÀnni akartam,
akarni akartam! Mint azt a leÀnyt. SÂhajtva bele is ¡ltettem a szÃrÂs szÁvembe, rÀakasz-
tottam a felhorgadt lelkemre gyül´lk´dve, rem¢nykedve, haragosan meg ÀbrÀndosan
az eg¢szet, ami m¢g megmaradt, ¢s ringattam-ringattam, hogy a müv¢szet, nagyot
kiÀltva, netÀn Ãjra felnyÁlna bennem! ä s mÀr el is kezdett csicseregni a t¢mÀm, igen,
az erûs mühelyi izzadsÀgszagban mÀr-mÀr kezdett volna elûfurakodni odabentrûl az
Ãj ¢s nagy, gy´ngy´zû lÀtomÀs, amikor ä telefoncs´rg¢s.

A gyÀrtÀsvezetû.
Hogy nem tud segÁteni. Pedig szeretett volna. Sehol sincs szabad kapacitÀs. Rend-

ben. Akkor a kutya meg fog d´gleni. HÀt azt û is tudja. R¢szv¢t. Viszont! Bocs, de
dolgozom! Lecsaptam. Nem volt igazam. Vissza¡ltem. àSz¢testem! Elmegyek ahhoz
a nagy leÀnyhoz, isten lÀtja lelkem! Minek ¡ln¢k itt?Ê
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Odarontottam a telefonhoz.
°s elkezdtem hÁvni Ãjra az ́ sszes Àllatmentû egyes¡leteket! HajszÀl hÁja volt. Sorban

hÁvtam mindet, egymÀs utÀn, mindegyiket hiÀba, azutÀn a rendûrs¢get is, hÀt ott csak
nevettek; a telefonk´nyvbûl kin¢zett humanitÀrius alapÁtvÀnyok k´z¡l is felhÁvtam pÀ-
rat, ûk plÀne nem Àlltak szÂba velem. àçllatokkal, k¢rem, mi nem foglalkozunk.Ê De
ism¢t ÃrrÀ lett rajtam az a gy´trelmes megszÀllottsÀg, ami d¢lelûtt, csak most sokkal
kÁm¢letlenebb¡l leigÀzott, valÂsÀggal maga alÀ taposott a k¢ts¢gbees¢s ´rv¢nye ä ne
hazudj ekkorÀt! A k¢ts¢gbees¢s munkaf¢lelem volt, meg merev kÀbulat, elszÂrakozÀs;
szaggatott lelki mozdulatok. Nem voltam magamnÀl. Valami s´t¢ts¢g ä vagy vilÀgos-
sÀg? ä Àtvette az uralmat bennem: hajszolt, parancsolt, mohÂn befont, mint szûlûinda
a buta karÂt. Vagy csak nem akartam elbukni m¢gse? A kurvasÀg ellen tiltakozott ben-
nem egy mÀsik kurvasÀg?

KÁvÀncsi lettem, hogy mi lesz a v¢ge, ha nem hagyom abba.
TÀrcsÀztam ¢s hallÂztam rend¡letlen¡l, riadt bocsÀnatokat k¢rtem, veszekedtem,

udvaroltam, ezredszer is eldarÀltam a kis h¡lye mes¢met k¡l´nb´zû, kelletlen titkÀr-
nûknek, akik persze mindjÀrt a munkaidej¡k vÀrhatÂ v¢g¢re c¢lozgattak, amit ¢n
egyÀltalÀn nem akartam meghallani, inkÀbb megvÀrtam, amÁg alkalmat adnak rÀ,
hogy elk¡ldjem a bÃs, bocskoros apjukba ûket, mielûtt lecsapom, aztÀn a telefon-
k´nyvre g´rbedtem ism¢t, bÀr tudtam, hogy rem¢nytelen, ma v¢get ¢rt egy term¢-
keny korszakom, meg fogom csalni Manyit, visszaszokom a cigarettÀra, meg akarok
halni, innen ki kell szabadulni, apu¢khoz vÀgyom a seholba, amikor felvette a Salamon
Elem¢r.

Nem akartam hinni a f¡lemnek.
Salamon Elem¢r Term¢szetv¢delmi Egyes¡let, tess¢k, bÃgta a f¡lembe egy lÀnyos

hangÃ f¢rfi, kinek oly tÀvolrÂl j´tt a tenorja, mintha tÂ aljÀrÂl j´nne, gy´ng¢n ¢s gyen-
g¢den, tengerszem m¢ly¢rûl, valami v¢gtelen alulrÂl. Egy jÂlelkü buzi! futott Àt a kÁ-
vÀnsÀg bennem. Tess¢k mondani, miben lehet¡nk a segÁts¢g¢re? Fogtam, ¢s elmond-
tam neki. ý meg, csodÀk-csodÀja, igencsak a szÁv¢re vette, h¡mm´g´tt, tovÀbbi r¢sz-
leteket akart hallani, azt hittem, jegyzetel, mert minden hÁvÀst r´gzÁtenie kell, a szak-
szerü segÁts¢gnyÃjtÀs v¢gett, jÂ Salamon Elem¢r¢kn¢l ez a szokÀs. àDe mi most szaj-
r¢zunk ä vÀgott a szavamba egyszer csak ä, k¢pzelje, most futott be a karÀcsonyi nagy
szeretetszÀllÁtmÀny, eg¢sz ¢vben ezt vÀrjuk, ¢s mindenki odaszaladt. SzortÁrozni, ¢rti.
Isteni dolgok j´ttek! Egyed¡l vagyok a tÀmaszponton. Csak engem hagytak itt, k¢p-
zelje. Ilyenkor ¡nnepi a hangulat pedig, gondolhatja, fantasztikus, ezek jobbnÀl jobb
cuccok, uram, maga azt el se tudja k¢pzelni, m¢g engem se engednek k´zel, pedig
nemsokÀra itt a karÀcsony, ¢s az emberfia szeretne kicsit fell¢legezni. Mondjam az
ûszint¢t? FÀj a szÁvem, uram, hogy a telefonnÀl kell ¡ln´m!Ê

Meglepûdtem: nem is haragszom rÀ. De hÀt olyan bÀrgyÃn ûszinte volt! LÀtni v¢l-
tem, amint valamely alaposan term¢szetv¢dett tisztÀs k´zep¢n, mondjuk egy kis erdei
fahÀzban BudÀn, magÀra hagyva rÀngatja a telefondugÂkat az ´z´nvÁz elûtti kapcso-
lÂfalban be-ki-be! ä ¢s hÀt, sajna-sajna, most ¢n akadtam be neki, ezzel a k¢ts¢gbeejtû
kutyat´rt¢nettel. ý pedig elbesz¢lget velem, mivel unatkozik. °s fÀj a szÁve. Olyan
eg¢sz salamonelem¢res lett a hangulatom tûle nekem is! àMondja, mindezt ingyen
kapjÀk? Na hallja! TotÀlisan ingyen: mi seg¢lyszervezet vagyunk! Nek¡nk kell sz¢t-
osztani. °s nem j´hetn¢k oda segÁteni ¢n is, szortÁrozni? DrÀga uram, elvileg semmi
akadÀlya! De, mondom, meghagytÀk, hogy ûket most senki se zavarja! M¢g nekem is
tilos odacsengetni.Ê
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LustÀn a villÀra eresztettem a k¢zibesz¢lût.
írni k¢ne. Minek?
Micsoda nap, micsoda nap.
Belepillantottam a sz´vegbe: hÁg fosad¢k, semmi. àDe mÀr v¢gigÁrom, akÀrmilyen

gy´trû ¢s hiÀbavalÂ, ez az ÁrÂ sorsa. N¢ha elt¢ved. Megfagy. Szib¢ria. PapÁrlap-hÂme-
zû. Est¢b¢.Ê Csak untam. Odacipeltem a telefont az ÁrÂasztalomra, s mÁg t¢tovÀn le-
p´ty´gtem a k´vetkezû mondatot, semmi¢rt, a mÀsik kezemmel oldalt nyÃltam, a szÀ-
mokat mÀr kÁv¡lrûl tudtÀk az ujjaim, Ágy hÁvtam valamit, vakon, egy szÀmot a sok k´-
z¡l, vagyis valakit, pardon, felhÁvtam valakit, de nem volt ott a fejem egyÀltalÀn ä a
rossz KÀdÀrba mer¡lt. ögyhogy amikor felvett¢k, nem is tudtam, melyik szÀmmal be-
sz¢lek, meg kellett k¢rdeznem. A Piros ElefÀnt ¡gyeletese volt. Igen, egy kutya. Iz¢,
egy kutya, de mÀr a v¢g¢t jÀrja. HOL VAN AZ A KUTYA HELYILEG? Mintha az
atomhÀborÃ kit´r¢s¢nek hÁr¢t tudattam volna vele, elcsuklott a hangja. àBakÂ Tibor
vagyok, k¢rem, azonnal k´z´lje, hol van az a kutya!Ê

Megmondtam. Kicsit csodÀlkoztam ugyan az idegess¢g¢n...
à°s otthagyta?Ê
àOtthagytam.Ê
àHÀt menjen vissza ¢rte!Ê
àNincs kocsim.Ê
àNa ¢s?Ê
Ekkor valaki kit¢pte a kez¢bûl a kagylÂt.

(FolytatÀsa k´vetkezik.)

M¢sz´ly Dezsû

LEV°L PETýFINEK ä
1956 DECEMBER°BEN

Istened, a VilÀgszabadsÀg,
kiben hitt¢l, semerre nincsen.
Istened n¢lk¡l kell megÀllnunk,
ha babrÀl a R¢m a kilincsen,
s akÀrmelyik percben bel¢phet ä
a biztonsÀgi zÀr lehullt ä
mÀr alig ¢rtelmezhetû
hajnali Àlom lett a mult.
çllunk az Àgy mellett mezÁtlÀb,
kÂtyagos fejjel pislogunk,
szem¡nk nem fogja f´l, amit lÀt ä
s nincs a fiÂkban pisztolyunk.
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FOSZLñ EML°K

Mint delfin, a habbÂl
feldobva magÀt,
vagy Âkori k¢pen
a lenge najÀd,
Ãgy nyÃlt fel a vÁzbûl
karcsÃ alakod,
lendÁtve a labdÀt,
majd hetyke habok
tajt¢k-tarajÀra
csapott le kezed,
mÁg Ãszva lebegt¢l,
vÁz sodra felett
gyûztes t¡nem¢nyk¢nt...
ñ jajj, ez a szÂ!
FoszlÂ t¡nem¢ny vagy,
t¡nd¢r viziÂ:
mÀr el sosem ¢rlek
e f´ld terein,
mÁg delfini k¢ped,
felnyÃlva delin,
Àttetszik az ¢vek
k´df¡gg´nyein.

EXITUS

Csak hagyjÀtok az ajtÂt nyitva rÀm ¢s besz¢lgessetek
tovÀbb nyugodtan, jÂ fiÃk, leÀnyok.
Valami hirtelen ÀlmossÀg szÀllt meg, hadd nyÃjtÂzzam el
a ruhatÀr-szobÀban, itt a bundÀk k´zt, a jÂ
meleg s´t¢tben.
Ne is vegy¢tek ¢szre majd hajnal fel¢,
ha a r´vidke zenesz¡netekben
nem halljÀtok t´bb¢ az ismerûs,
hullÀmzÂ horkolÀst. A zsivajos,
zajlÂ, kavargÂ vilÀgbulirÂl
angolosan tÀvozni ûsi jog.
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GÀbor Gy´rgy

àA HATALOM MUTATJA MEG AZ EMBERTÊ1
 

Szent çgoston Àllamb´lcselet¢nek ´r´ks¢ge ¢s BibÂ IstvÀn
 

Egy felbomlÂ, alkotÂr¢szeire hullÂ vilÀgbirodalom perif¢riÀjÀn, helyi hÀborÃktÂl ¢s
menek¡ltÀradatoktÂl zaklatott korban, az ideolÂgiai vitÀk ¢s a vallÀsi intolerancia bÀ-
mulatosan sokf¢le megnyilvÀnulÀsÀt megjelenÁteni k¢pes idûszakban, az ûsi, nemzeti
isteneket elhagyÂk felett kesergûk vagy az akÀr naponta Ãj ¢s Ãjabb istenekhez meg-
t¢rûk credÂitÂl zajos vilÀgÀban ä az V. szÀzad elej¢n ä Szent çgoston nem ¢ppen szÂ-
nokinak szÀnt k¢rd¢st szegez olvasÂjÀhoz a DE CIVITATE DEI lapjain: àaz igazsÀgossÀg
megszün¢s¢vel mi egy¢bb¢ vÀlnak az orszÀgok, mint hatalmas rablÂbandÀkkÀ? Hisz mi mÀs a
rablÂbanda, mint kicsiny birodalom?Ê (DE CIV. DEI, IV, 4). A àdoctor gratiaeÊ nevezetes
p¢ldÀval, Nagy SÀndor ¢s egy elfogott tengeri kalÂz dialÂgusÀval illusztrÀlja mondan-
dÂjÀt: àa kirÀly megk¢rdezi a kalÂzt, mi jogon vesz¢lyezteti a tenger biztonsÀgÀt, amire az bÀtran
Ágy felel: Ïugyanazon jog alapjÀn, melyen te az eg¢sz f´ldet; csakhogy ¢n kis hajÂmmal teszem,
hÀt rablÂnak neveznek, mÁg te nagyszÀmÃ hajÂhaddal, Ágy fejedelemnek mondanakÎÊ. (Uo.)

BibÂ Szent çgoston fenti sorait t´bb ÁrÀsÀban is id¢zi,2 s a DE CIVITATE DEI-ben
megfogalmazott Àllamb´lcseleti tanÁtÀst, mint a kereszt¢ny gondolatk´r reprezentatÁv
megnyilvÀnulÀsÀt az eurÂpai politikai hatalomgyakorlÀs d´ntû fordulatak¢nt ¢rtelme-
zi. A tovÀbbi elemz¢s elker¡lhetetlenn¢ teszi, hogy ä ha kiss¢ hosszabban is ä felid¢zz¡k
BibÂ idevonatkozÂ gondolatait. A JOGSZERþ K¹ZIGAZGATçS cÁmü 1944-es ÁrÀsÀban Ágy
Ár: à...a kereszt¢nys¢g megjelen¢se d´ntû fordulat, s ez a d´ntû fordulat jut kifejez¢sre Szent çgos-
ton klasszikus mondÀsÀban: ÏRemota itaque iustitia quid sunt regna, nisi magna latrocinia?
quia et ipsa latrocinia quid sunt, nisi parva regna.Î Nem ez¢rt, mintha az Âkor nem ismerte
volna azt a gondolatot, hogy az Àllam c¢lja a k´zjÂ, s hogy az igazsÀgossÀgra tekintettel nem l¢vû
Àllamhatalom csak m¢reteiben k¡l´nb´zik a rablÂbandÀtÂl. A kereszt¢nys¢g a gondolat erk´lcsi
hûfokÀban ¢s sÃlyÀban hozott vÀltozÀst azÀltal, hogy az Àllamot mindenest¡l a bün gy¡m´lcs¢nek
ÀllÁtotta be, ¢s azÀltal, hogy Krisztus p¢ldÀzatai nyomÀn ä melyek a MessiÀs f´ldi kirÀlysÀgÀrÂl
szÂlÂ tanÁtÀst ¢s rem¢nyked¢st akartÀk ellensÃlyozni ä a l¢lek erûit ÀllandÂan az orszÀg ¢s az
uralkodÀs (Isten orszÀga) k¢peivel ¢rz¢keltette. EzÀltal az egyetemes kereszty¢n vilÀgk¢pbe bele-
Àgyazott, eleven k¢pekben ¢lû morÀlis fellebbez¢si fÂrumot ÀllÁtott a f´ldi hatalom mell¢ ¢s f´l¢, s
ennek a l¢lektani Àt¡tûereje sokkal nagyobb volt, mint annak az ¢rtelemre apellÀlÂ tanÁtÀsnak,
mely egyszerüen szembeÀllÁtja a hatalom hiÃ voltÀt a b´lcs tartÂzkodÀsÀval. Abban az arÀnyban,
amelyben az Àgostoni gondolat mindjobban ÀtjÀrta a kereszty¢n k´z¢pkor politikai gondolkodÀsÀt,
ker¡ltek a politikai hatalomgyakorlÀs ¢s a politikai hatalom gyakorlÂi mind fokozÂdÂ m¢rt¢kben
morÀlis defenzÁvÀba... Mindennek hatÀsÀra s mindezzel pÀrhuzamosan ¢rv¢nyes¡l a morÀlis de-
fenzÁvÀba szorult hatalommal szemben mind nagyobb erûvel az a gondolat, hogy az Àllamhatalom
mük´d¢s¢nek belsû l¢nyege nem a hatalomgyakorlÀs, hanem valamely erk´lcsi c¢l, az igazsÀgos-
sÀg, a k´zjÂ ¢rv¢nyesÁt¢se. Ezzel kezdûdik EurÂpÀban a politikai hatalomgyakorlÀsnak az az Àt-
alakulÀsa, mely a hatalomvisel¢s jellegzetes helyzeteit, mindenekelûtt a monarchikus uralkodÂ
helyzet¢t, mindinkÀbb morÀlis tartalommal t´lti meg. Az uralkodÂi funkciÂ t¢nyleges ÀllapotbÂl
erk´lcsi minûsÁt¢ss¢ vÀlik, amely azzal a nagy jelentûs¢gü k´vetkezm¢nnyel jÀr, hogy az igazsÀg-
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talansÀg ettûl kezdve nem merû rosszallÂ jelzûje az uralkodÂnak, hanem egy olyan k´r¡lm¢ny,
amely az uralkodÂi minûs¢get, legalÀbbis annak morÀlis ¢rtelemben vett ¢s erk´lcsi tartalommal
telt megfogalmazÀsÀban, teljess¢ggel meg is sz¡nteti. Ez jut kifejez¢sre a zsarnokgyilkossÀgrÂl
szÂlÂ k´z¢pkori elm¢let visszat¢rû tanÁtÀsÀban, mely szerint a zsarnokot b¡ntetlen¡l meg lehet
´lni, mert hiszen nem uralkodÂ, hanem lÀzadÂ.Ê3 Akad¢miai sz¢kfoglalÂjÀban BibÂ Szent
çgoston vilÀgt´rt¢nelmi jelentûs¢g¢t abban lÀtja, hogy az û Àllamelm¢let¢tûl szÀmÁt-
hatjuk azt, àhogy az eurÂpai politikai fejlûd¢s a hatalom sz¡ntelen ´nigazolÀsÀnak ¢s morali-
zÀlÂdÀsÀnak t´rt¢neteÊ. ¹sszegezve: àmai szekularizÀlt szÂval ezt a t¢telt Ãgy fejezhetn¢nk ki:
a hatalom demoralizÀl, a hatalom igazolÀsra szorul, a hatalomgyakorlÀs csak valamilyen morÀlis
c¢lja r¢v¢n kaphat igazolÀst, nyerhet felment¢stÊ.4

An¢lk¡l, hogy a kereszt¢nys¢g t´rt¢neti ¢s morÀlis k¡ldet¢s¢rûl vallott bibÂi elk¢p-
zel¢seket akÀr a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben is megk¢rdûjelezn¢m, eszmet´rt¢netileg
sz¡ks¢gesnek lÀtszik k¢t vonatkozÀsban is pontosÁtani BibÂ gondolatait.

MÀr az Âsz´vets¢gi hagyomÀnyban, az izraeli kirÀlysÀg kialakulÀsÀtÂl kezdûdûen
teolÂgiailag komoly gondot jelentett a f´ldi, monarchikus ÀllamformÀnak ¢s az isteni
kirÀlysÀgnak a lehets¢ges megfeleltet¢se. Gedeon ¢s SÀmuel egyarÀnt a teokrÀciÀra
hivatkozva utasÁtotta el a kirÀlysÀg gondolatÀt (BIR 8, 22ä23; I. SçM 8, 10ä18), hiszen
az amfiktionikus sz´vets¢g ́ sszetartÂja nem a vilÀgi vezetû, hanem a kultuszi k´zpont.
Izrael szÀmÀra a kirÀlysÀg f´ldi int¢zm¢nye mindig is idegen volt, hiszen a n¢p igazi
kirÀlya, legfûbb ura Jahve, aki karizmatikus megbÁzottai Àltal fogja megszabadÁtani
n¢p¢t. A jahvista tradÁciÂt hordozÂ prÂf¢tÀk nem v¢letlen¡l fordultak szembe a reÀl-
politikailag felt¢tlen¡l sz¡ks¢ges kirÀlysÀg int¢zm¢ny¢vel,5 s noha àa dÀvididÀk legiti-
mitÀsÀt ugyan egyetlen prÂf¢ta sem vitatta, azonban respektusuk e dinasztiÀval szemben, leg-
alÀbbis a dinasztia tetteivel szemben, csak korlÀtozott voltÊ.6 Izraelben Isten orszÀgÀnak (mal-
chut Jahve) f´ldi foglalata az emberi kirÀlysÀg, hiszen az izraeli kirÀlyok Jahve kirÀly-
sÀgÀt szolgÀljÀk (I. KRñN 28, 5ä7). Az izraeli kirÀlysÀg szakrÀlis int¢zm¢ny volt, s a
kirÀlynak mint Jahve helytartÂjÀnak legfûbb k´teless¢ge ä isteni b¡ntet¢s terhe mellett
ä az igazsÀgossÀg ¢rv¢nyesÁt¢se. így a kirÀlyok Àltal elk´vetett bün´k nem egyszerü
v¢tkek, hanem az örral (s vele a legfûbb igazsÀggal ¢s erk´lccsel) valÂ szembefordulÀs
nyÁlt jelei, s mindez a dinasztia elker¡lhetetlen bukÀsÀhoz fog vezetni (JER 10, 21).

MÀsfelûl az izraeli kirÀlysÀg ´sszeomlÀsa utÀn Isten orszÀgÀnak gondolata eszkato-
logikus jelent¢st vett fel, s DÀniel apokalipszis¢ben az Emberfia Isten vilÀg feletti ural-
mÀnak elj´vetel¢t jelk¢pezi, aki immÀr v¢gleg legyûzi a VadÀllat k¢p¢ben megjelenû
f´ldi uralkodÂkat, politikai hatalmakat (DçN 7, 1ä22).7 Az öJSZ¹VETS°G , a sz¡letû ke-
reszt¢ny gondolkodÀs ezt az eszkatologikus mozzanatot helyezi elût¢rbe8 ä PÀl a ZSI-
DñKHOZ íROTT LEV°L-ben (11, 10) emlÁti, hogy çbrahÀm vÀrta àazt a szilÀrd alapokon
nyugvÂ vÀrost, amelyet majd az Isten tervez ¢s ¢pÁtÊ9 ä mik´zben Isten orszÀgÀnak ¡dvt´r-
t¢neti kiteljesed¢se sajÀtos e vilÀgi hangsÃlyokat vesz fel. Keresztelû JÀnos mÀr k´ze-
linek tudta a mennyek orszÀgÀt (MT 3, 2), maga J¢zus elj´vetel¢vel hirdette meg azt,
s igehirdet¢s¢ben elsû helyen szerepel az orszÀg ´r´mhÁre (MT 4, 23; 9, 35).10 Az em-
bernek f´ldi ¢lete sorÀn meg kell t¢rnie, hinnie kell J¢zus Krisztusban, hogy bel¢p-
hessen Isten orszÀgÀba, amelyben az idûk v¢g¢n a hatalom àaz ör¢ ¢s Felkentj¢¢ leszÊ
(JEL 11, 15), a hÁvûk Krisztus ¢s az Isten orszÀgÀban megkapjÀk az ´r´ks¢get, J¢zus
tanÁtvÀnyai pedig ´r´kk¢ r¢szesednek az uralom dicsûs¢g¢ben (JEL 3, 21).11

A konstantini fordulatot k´vetûen, attÂl kezdûdûen, hogy az addig ¡ld´z´tt egyhÀz
be¢p¡lve az ÀllamapparÀtusba ´sszefonÂdott a csÀszÀri int¢zm¢nyekkel, a keresz-
t¢nys¢gnek radikÀlisan szembe kellett n¢znie az ¡dvt´rt¢neti keretbe Àgyazott e vilÀgi
t´rt¢nelem k¢rd¢s¢vel, hiszen az ¡dvt´rt¢net univerzÀlis felfogÀsa megk´vetelte a bi-



rodalomhoz k´tûdû t´rt¢nelemszeml¢let e vilÀgi irÀnyultsÀgÀt, annak megvÀlaszolÀ-
sÀt, hogy az isteni ¡dvrend mily mÂdon bontakozik ki ¢s valÂsul meg az e vilÀgi t´r-
t¢nelem folyamatÀban. J¢zus Krisztus az eg¢sz emberi t´rt¢nelemnek az ura, belûle
vÀlik ¢rthetûv¢ mÃlt, jelen ¢s j´vû, a f´ldi uralkodÂ pedig ä az Âsz´vets¢gi kirÀlyokhoz
hasonlÂan ä Isten kegyelm¢bûl kirÀly (Konstantin hatalma numen divinum). Az Isten
orszÀgÀnak immanenciÀjÀt hirdetû Ãj politikai teolÂgia ezÀltal a cezaropapizmus elv¢t
involvÀlja.12 Mindenesetre nem v¢letlen, hogy a nagy kereszt¢ny t´rt¢netÁrÂk tev¢-
kenys¢ge ¢ppen ebben a t´rt¢nelmi helyzetben vÀlt jelentûss¢, akkor, amikor teolÂgiai
¢s politikai ¢rtelemben egyarÀnt sz¡ks¢gess¢ vÀlt az e vilÀgi t´rt¢nelem tanul-
mÀnyozÀsa (Euszebiosz, SzÂkrat¢sz, SzodzÂmenosz ¢s Theodor¢tosz).

A t´rt¢netÁrÂ ettûl kezdve k¢t dolgot tehet: vagy apologetikus szÀnd¢koktÂl vez¢-
relve arra t´rekszik, hogy kimutassa az Isten kegyelm¢bûl uralkodÂ csÀszÀr birodal-
mÀnak t´rt¢nelmi k´zeled¢s¢t az ¡dvt´rt¢neti Isten orszÀgÀhoz, s a t´rt¢nelmet ta-
nulmÀnyozva annak menet¢ben az isteni birodalom realizÀlÂdÀsÀt, fokozatos kitelje-
sed¢s¢t ¢rje tetten, vagy ä ¢ppen ellenkezûleg ä a fennÀllÂ kritikÀjak¢nt a f´ldi biro-
dalmakat eleve az isteni, a J¢zus Àltal meghirdetett mennyei orszÀg tagadÀsak¢nt Árja
le. Az elûbbi az àadd meg a csÀszÀrnak, ami a csÀszÀr¢Ê evang¢liumi elv¢tûl Jusztinosz
apolog¢tÀnak a csÀszÀrt a kereszt¢nyek felt¢tlen lojalitÀsÀrÂl biztosÁtani igyekvû szÀn-
d¢kÀn s Tertullianusnak a csÀszÀrral ́ nfeledten parolÀzÂ s az uralkodÂrÂl panegirikus
sorokat zengû attitüdj¢n Àt Lactantius DE MORTIBUS PERSECUTORUM cÁmü munkÀjÀ-
ig, melyben a szerzû nagy vigalommal ¢s felett¢bb naturalisztikus ÁrÂi v¢nÀval festi le
az egykori ¡ld´zûk pusztulÀsÀt, mint az isteni civitas elj´vetel¢nek f¢lre¢rthetetlen je-
l¢t, s a jeles egyhÀzt´rt¢net-ÁrÂig, Euszebioszig tart, akin¢l az ¡dvt´rt¢neti kiteljesed¢s
s az e vilÀgi esem¢nyek t´k¢letes paralelitÀst mutatnak. Mindenesetre a krisztusi p¢l-
dÀzattÂl s az evang¢liumi elvektûl kiss¢ tÀvolabbra ker¡lt hatalom nem ¢ppen a sze-
retet belsû t´rv¢ny¢tûl vez¢relve, de legalÀbbis a morÀlis elvek kiteljesÁt¢s¢nek sajÀto-
san ¢rtelmezett gyakorlatÀval elgondolkodtatÂ ä mondhatni hÃsba vÀgÂ ä à¢rveketÊ
szolgÀltatott, s kev¢s vÀlasztÀsi lehetûs¢get kÁnÀlt az ¢let¢hez ragaszkodÂ pogÀny em-
ber szÀmÀra.

Ugyanakkor ä s ebben BibÂnak igazat adhatunk ä Szent çgoston az elûbbiekkel
sz´ges ellent¢tben, tÀvol minden k¢tes apolÂgiai szÀnd¢ktÂl, a civitas Deit m¢g pers-
pektivikusan sem azonosÁtja a csÀszÀr birodalmÀval ä ¢ppen az ellent¢tekre hÁvja fel
minduntalan a figyelmet ä, de nem azonosÁtja az egyhÀz fogalmÀval sem. A f´ldi t´r-
t¢nelem Szent çgostonnÀl nem mÀs, mint àcivitas permixtaeÊ;13 a pozitÁv ¢s negatÁv
¢rt¢keknek egymÀssal valÂ ÀllandÂ kevered¢se, amely az idûk v¢gezet¢ig, Isten vÀro-
sÀnak v¢gleges elj´vetel¢ig tart. Az Àllam nem egyszerüen a bün k´vetkezm¢nye, de
csak akkor t´ltheti be az egyetemes rendben feladatÀt, ha a b¢ke ¢s az igazsÀgossÀg
folytonos megvalÂsÁtÀsÀra t´rekszik (DE CIV. DEI, XIX, 5). IgazsÀgossÀg, b¢ke ¢s rend
n¢lk¡l az Àllam pusztulÀsra Át¢ltetett. BibÂ megÀllapÁtÀsa enn¢lfogva teljesen hely¢n-
valÂ: àSzent çgoston teolÂgiai ÀllÀsfoglalÀsaival szemben nagyon sok fenntartÀsnak van ¢s lehet
helye, ezek benn¡nket most nem ¢rdekelnek. Az l¢nyeges, ami az Isten orszÀgÀrÂl szÂl, ami egy-
szerre megfogalmazza ennek a vilÀgnak a mÀsodrendüs¢g¢t ¢s hiÀbavalÂsÀgÀt egy jobb vilÀggal
szemben, ugyanakkor azonban olyan m¢rt¢keket ad ennek a jobb, isteni vilÀgnak a jegy¢ben az
e vilÀgi dolgok megÁt¢l¢se szÀmÀra, amelyek egyben az alapvetûen tÃlvilÀgra beÀllÁtott kereszt¢ny
ÀllÀspontbÂl csudÀlatos kivezetû mÂdon egyben utat mutatnak afel¢ is, hogy ezt az e vilÀgot is
lehet a mÀsik vilÀg fel¢ k´zelÁteni... çgoston nem a lÀzadni akarÂkhoz fordult, hogy azokat le-
csendesÁtse, elsûsorban az urakhoz fordult, ¢s a kirÀlyokhoz fordult, hogy azokat erk´lcsi felelûs-
s¢ggel t´ltse el.Ê14
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BibÂ politikai filozÂfiÀjÀnak kiv¢telesen ritka pillanata az a fent id¢zett antropolÂ-
giai jellegü ¢s ig¢nyü indÁtÀs, amely ugyanakkor szÀmtalan Ãjabb k¢rd¢st vet fel.15

LegalÀbbis problematikus, hogy a hatalom humanizÀlÂdÀsÀnak ¢s humanizÀlÀsÀnak
jogos ig¢nye mennyire k¢pes realizÀlÂdni egy metafizikailag megalapozott vagy akÀr
egy isteni legitimitÀsÃ term¢szetjogi bÀzison. Az egy¢ni ¡dv´z¡l¢s kereszt¢ny gyakor-
latÀt a szakrÀlis hatalom kollektivista, totalitÀrius ¢s univerzalisztikus tudata az auto-
daf¢k ¢s exkommunikÀciÂk k¢ts¢gtelen¡l c¢lrat´rû ¢s c¢lirÀnyos gyakorlatÀval min-
denesetre semlegesÁthette. Ez m¢g akkor is igaz, ha az egyes ember a kodifikÀlt ¢s
hatalmilag ellenûrz´tt parancsolatokkal szembeÀllÁtotta a tÁzparancsolat bensûv¢ tett
ethoszÀt, sajÀt hit¢t. A hit¢letbe valÂ Àllami beavatkozÀst elutasÁtÂ III. szÀzadi keresz-
t¢nys¢g hatalomra jutvÀn, a IV. szÀzadtÂl az àuna vera catholica fidesÊ nev¢ben mÀr
maga k´veteli meg az Àllami intervenciÂt s az egy ¢s igaz vallÀstÂl elt¢rû hitvilÀggal
valÂ v¢gsû leszÀmolÀst. Az etikai posztulÀtumok ¢s a hatalmi argumentÀciÂ k¡l´n´s
´tv´zet¢t jelentett¢k Theophilosz ¢s K¡rillosz f¢lanalfab¢ta kopt szerzetesei, akik a po-
gÀnysÀggal kapcsolatosan fejtett¢k ki sajÀtos v¢lem¢ny¡ket, csakÃgy, mint H¡pathia
matematikusnû bestiÀlis meggyilkolÀsÀnak esete, az ath¢ni filozÂfiai iskola bezÀrÀsÀ-
nak nem egy kor oktatÀsi reformjÀhoz p¢ldÀt szolgÀltatÂ tette, vagy az ñSZ¹VETS°G
n¢p¢nek d¢monizÀlÀsa, a àmindens¢g pestisÊ-ek¢nt valÂ k´zvetlen aposztrofÀlÀsa ¢s ek-
k¢nt valÂ kezel¢se.

Itt term¢szetesen nem a krisztusi vagy akÀr az evang¢liumi p¢ldÀzatrÂl van szÂ,
melyrûl BibÂ ¢rz¢kenyen ¢s teljes joggal mint az àemberk´zeli gy´ng¢ds¢gÊ àt¢ren ¢s idûn
kÁv¡l ÀllÂÊ tanÃsÀgÀrÂl besz¢l.16 A àszelÁds¢g hatalmÀnakÊ, a àharag hiÀbavalÂsÀgÀnakÊ
krisztusi gondolata azonban ä mik¢nt azt BibÂ is megjegyzi ä az egyhÀz dogmatikai
t¡relmetlens¢g¢ben int¢zm¢nyes¡lt,17 s a morÀlis, transzcendens term¢szetjogi nor-
mÀk mÀs nyomat¢kot kaptak a rÂmai jog kÁnÀlta racionÀlis tÀrsadalomszervez¢s ke-
retein bel¡l. Joggal Árja Ludassy MÀria: àA fennÀllÂ pozitÁv-jogi rendszerrel elm¢letben szem-
beÀllÁthatÂ isteni legitimitÀsÃ term¢szetjog a gyakorlatban egyarÀnt vezethet a Ïminden hatalom
Istentûl eredÎ mindent igazolÂ elv¢hez ¢s a hatalomtÂl az isteni eredet erk´lcsis¢g¢t szÀmon k¢rû
ÏforradalmiÎ princÁpiumhoz.Ê18

Szent çgoston az isteni gondvisel¢s Àltal irÀnyÁtott t´rt¢nelmet k¢t vÀros, a f´ldi-sÀ-
tÀni (Civitas Terrena, Civitas Diaboli) ¢s a mennyei-isteni (Civitas Coelestis, Civitas
Dei) egymÀshoz valÂ viszonyÀban Árja le, s azokat az ´nszeretet, illetve a mÀsok fel¢
nyitott alÀzatos szeretet alapelveivel hatÀrozta meg. A f´ldi vÀros ¢s hatalom mük´d¢-
s¢nek eg¢sz mechanizmusÀval ¢lesen szembeker¡l a teremtû ¢s gondviselû isteni aka-
rat szÀnd¢kÀval, hiszen àmiutÀn Isten felruhÀzta az embert ¢sszel, ¢s megteremtette ût sajÀt
k¢p¢re, azt akarta, hogy uralkodj¢k, de nem mÀs emberek felett, hanem csakis az Àllatok felett.
így voltak az igazak az elsû idûkben pÀsztorok, akik az Àllatokat uraltÀk, de nem kirÀlyok, kik az
embereken uralkodnak... Mindebbûl vilÀgosan kitünik, hogy mit is k´vetel valÂjÀban a teremt-
m¢nyek rendje ¢s mit a bün b¡ntet¢se. Mert jogos az a megÀllapÁtÀs, hogy a szolgasÀg az emberi
bün k´vetkezm¢nyeÊ (DE CIV. DEI, XIX, 15).

Ne r¢szletezz¡k azt, hogy az idûs´dû Szent çgoston a szabad akarat elv¢nek k¢r-
d¢s¢ben milyen tÀvolra ker¡lt ifjÃkori n¢zeteitûl, s ne foglalkozzunk azzal sem, hogy
a ànon posse non peccareÊ Àgostoni elve a praedestinatio t¢tel¢vel mik¢nt eredm¢nyezi
azt, hogy a t´rt¢nelem eg¢sze s benne a mindenkori Àllam a bün k´vetkezm¢nye, az
emberi term¢szet romlottsÀgÀnak sajÀtos kifejezûd¢se. Csak a rend kedv¢¢rt jegyez-
z¡k meg, hogy ¢ppen Szent çgoston vitapartner¢nek, az eretnekk¢ nyilvÀnÁtott Pela-
giusnak a szabad akaratra vonatkozÂ tanÀbÂl k´vetkezik az elnyomÀs, az igazsÀgtalan
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hatalom, a kizsÀkmÀnyolÀs minden formÀjÀnak elvet¢se, amennyiben ezek az ember
szabadsÀgÀt gÀtoljÀk, erk´lcsi felelûss¢g¢t s tetteinek sÃlyÀt cs´kkentik.

Ha azonban ä mik¢nt Szent çgoston ÀllÁtja ä a bün olyannyira megrontotta az em-
beri term¢szetet, hogy az ́ nerej¢bûl jÂt tenni k¢ptelen, s ezt csupÀn az isteni kegyelem
oldhatja csak meg, a bün´ss¢g t´rt¢nelmi ÀllapotÀban az àelkÀrhozott t´megÊ feladata
kitartani Isten mellett, aki vÀlasztottait t¢vedhetetlen¡l vezeti az ¡dv´ss¢gre. Nem il-
domos tehÀt a k¡l´nf¢lek¢ppen berendezkedû ¢s funkcionÀlÂ hatalmak vonatkozÀ-
sÀban erk´lcsi m¢rc¢t alkalmazni, hiszen a bün Àltal megrontott emberi term¢szet ¢s
a t´rt¢nelem Ãgyis az isteni eleve elrendel¢s f¡ggv¢nye. Mindenesetre a praedestina-
tio a hatalomnak (csakÃgy, mint az egyes embernek) ÀllandÂ morÀlis ´nfelment¢st
kÁnÀl, s az erk´lcsi m¢rce legfeljebb k¡l´nb´zû m¢retü hullahegyek ´sszem¢r¢s¢ben
mük´dtethetû ä mÀr akinek ehhez egyÀltalÀn kedve szottyan. BibÂ megÀllapÁtÀsa t´r-
t¢netileg k¢ts¢gtelen¡l igaz: àAz eurÂpai hatalomgyakorlÀs sz´rnyüs¢geivel szemben valÂ
szemrehÀnyÀsainkban ezt sokszor el szoktuk felejteni, hogy az¢rt hÀnyjuk szemre az eurÂpai ha-
talomgyakorlÀsnak a maga sz´rnyüs¢geit, mert pontosan ennek az eurÂpai hatalomgyakorlÀsnak
arÀnylag magas erk´lcsi m¢rc¢it szoktuk meg, ¢s egyÀltalÀn el tudjuk k¢pzelni, hogy a hatalom-
gyakorlÀssal szemben magas erk´lcsi m¢rc¢t lehet alkalmazni, ami a k´zel-keleti hatalomgyakor-
lÀsoknÀl egyÀltalÀn f´l sem vetûdik.Ê19 A fenti sorok utÀn legfeljebb csak azon tünûdhe-
t¡nk el, hogy angyalok hÁjÀn hÀny Hitler, SztÀlin, Pol Pot vagy Szaddam Husszein f¢r
el a tü hegy¢n.

BibÂ Szent çgoston-olvasatÀban csakÃgy, mint a k´z¢pkorrÂl, a hüb¢ris¢grûl vagy
a kl¢rusrÂl, az ÁrÀstudÂ ¢rtelmis¢g tÀrsadalomszervezû szerep¢rûl vallott n¢zeteiben
ä Ãgy v¢lem ä valÂjÀban a szerzû tÀrsadalomideÀjÀnak gy´kereit fedezhetj¡k fel. Nem
v¢letlen¡l emeli ki BibÂ, hogy àSzent çgoston szellem¢ben a kirÀly, a f´ldesÃr ¢s a jobbÀgy
szerepeit funkciÂk¢nt fogadta el, lehetûv¢ tette tehÀt a funkciÂjÀt nem bet´ltû kirÀllyal, f´ldesÃrral
¢s jobbÀggyal szemben tÀrsadalomkritika ¢rv¢nyes¡l¢s¢tÊ.20 Az Àllamhatalomnak mint szol-
gÀlatnak, erk´lcsi feladatnak a gondolata ´sszecseng a hatalmak megosztÀsÀnak bi-
bÂi elv¢vel: àA hatalom erk´lcsi minûsÁt¢s¢t vallÂ gondolatk´rt... a hatalmak megosztÀsÀnak az
elve segÁtette tÃl: az a gondolat, hogy a hatalomgyakorlÀs megÁt¢l¢s¢re hivatott fÂrumot valahol
az Àllamon bel¡l, a hatalomgyakorlÀs belsû szervi tagozÂdÀsÀban ¢s tagozÀsÀval kell megke-
resni.Ê21

ValÂjÀban ä m¢g ha Ludassy joggal nevezi utÂpikusnak a szabadsÀgjogok ¢s szo-
cializÀlÀs, szakszerü vezet¢s ¢s munkÀs´nkormÀnyzat elveire ¢p¡lû bibÂi tÀrsadalom
megvalÂsÁtÀsÀnak az illuzÂrikusan àk´nnyed-kontinuus ¢s b¢k¢s-kompromisszumosÊ lehetû-
s¢g¢t22 ä a hatalom ab ovo bün´ss¢g¢nek t¢tel¢bûl k´vetkezû humanizÀciÂs szÀnd¢k
egy¢rtelmüen jelenti a hatalommegosztÀs t¢ny¢t, illetve a civil tÀrsadalom hatÂk´r¢-
nek fokozÂdÂ ¢s egyre teljesebb kisz¢lesÁt¢s¢t.

Ennek a folyamatnak a kezdet¢t lÀtta BibÂ a kereszt¢ny Àllamelm¢let ¢s morÀlteo-
lÂgia IVäV. szÀzadi ä sokszor igencsak ambivalens ä ´sszefonÂdÀsÀban, s ezt az elsû
nyugati tÁpusÃ szerzetesrendek l¢trej´tt¢tûl kezdûdûen. A szerzetesrendeken bel¡l a
kereszt¢nys¢g olyan szellemi ¢s gyakorlati modellj¢t kÁs¢relte meg kialakÁtani, amely
Isten vÀrosÀnak vÁziÂjÀt igyekezett f´ldi k´r¡lm¢nyek k´z´tt megvalÂsÁtani, annak
f´ldi àjelek¢ntÊ funkcionÀlni.23 Az a fiktÁv hatalmi helyzet, mellyel J¢zus Krisztus a
szerzetesek felett bÁr, valÂjÀban a morÀlis elvÀrÀsok gyakorlatÀban jelenik meg, s Krisz-
tus katonÀi mindennapi ¢let¡k sorÀn a kereszt¢ny erk´lcs ¢s lelkis¢g harcosaivÀ vÀl-
nak. Az imitatio Christi Ágy nyerheti el az igazi ¢rtelm¢t, hiszen àKrisztus kirÀlysÀgÀnak
k´vet¢se fûk¢ppen a megtestes¡l¢sbûl k´vetkezû erk´lcsi parancsok alapjÀn lehets¢ges. A hatalom
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csak ezen az alapon vÀlhat szentt¢Ê.24 BibÂ ez¢rt is tulajdonÁt a szerzetesrendeknek k¡-
l´nleges tÀrsadalomszervez¢si szerepet, s ez¢rt Árja, hogy a szerzetess¢g àvalamit Àt´r´-
k´lt, ha leegyszerüsÁtett ¢s primitÁv formÀban is, Szent çgoston Àllamk¢p¢bûl ¢s tÀrsada-
lomk¢p¢bûl, aminek jegy¢ben a tÀrsadalom legk¡l´nb´zûbb hatalmi helyzeteit funkciÂkkÀ, felada-
tokkÀ, kereszt¢ny k´teless¢gekk¢ Àt¢rtelmezni ¢s ÀtnemesÁteni igyekezettÊ.25

BibÂ a modern tÀrsadalmat is hasonlÂan Árja le: a fû hangsÃly a hatalom an-archi-
kussÀ, azaz uralom n¢lk¡liv¢ t¢tele mellett az erk´lcsi szempontok ¢rv¢nyes¡l¢s¢re s
a k´lcs´n´s szolgÀltatÀsok rendszer¢nek ki¢pÁt¢s¢re ker¡l. Id¢zz¡k ism¢t BibÂt: àA
hatalom an-archikussÀ, uralom n¢lk¡liv¢ vÀlÀsa, a hatalom f´loldÀsa... Ãgy k´vetkezik be, ha
mindnyÀjan azt akarjuk, ¢s abba az irÀnyba hatunk, hogy minden eddig hatalomgyakorlÀsnak
ismert funkciÂt szolgÀlattÀ alakÁtunk Àt mind szervez¢si formÀjÀban, mind a hozzÀ hasonlÂ er-
k´lcsi tartalmakban, ¢s az eg¢sz tÀrsadalmat k´lcs´n´s szolgÀlatok ¢s szolgÀltatÀsok rendszer¢v¢
alakÁtjuk Àt, ahol minden helyzetben mindenki f´lveszi mind a pult m´g´tt ÀllÂ kiszolgÀlÂ, mind
a pult elûtt ÀllÂ ¡gyf¢lnek a helyzet¢t; ¢s a szervez¢s legmagasabb szintj¢n sem j´n l¢tre a hata-
lomgyakorlÂ, a trÂnon ¡lû ¢s az elûtte instanciÀzÂ embernek a viszonylata, hanem minden¡tt a
k´lcs´n´s szolgÀlatok viszonylatÀban alakul ki. Ez egy lehets¢ges, an-archikus, vagyis uralom
n¢lk¡li tÀrsadalomszervez¢s, ami azonban nem elprimitivizÀlt tÀrsadalomszervez¢s, hanem szÀ-
mot vet a modern tÀrsadalom fokozÂdÂ integrÀlÂdÀsÀval ¢s bonyolÂdÀsÀval. Ez elsûsorban az
uralomgyakorlÀs morÀlis tartalmainak a vÀltoztatÀsÀt is kÁvÀnja, de Ãgy, hogy minden morÀlis
elm¢ly¡l¢s egyben megfelelû szervezeti formÀkban hÀtv¢det ¢s tÀmaszt¢kot is kap, mert merûben
morÀlis szentenciÀknak a hirdet¢s¢vel nyilvÀnvalÂan nem fogunk egy Àllamszervezetet morali-
zÀlni tudni. NyilvÀnvalÂ, hogy az ilyen mÂdon kialakulÂ tÀrsadalomban meg kell t´rt¢nnie min-
dennemü felelûtlen, kev¢s szem¢lyre koncentrÀlÂdÂ mamuttulajdon felszÀmolÀsÀnak, egyÀltalÀn
mindennemü funkciÂ n¢lk¡li hatalmi helyzet ¢s funkciÂ n¢lk¡li privil¢gium felszÀmolÀsÀnak.Ê26

Ugyanis àa modern demokrÀciÀban nem az az ÃjsÀg, hogy a modern demokrÀcia sokak k´zvetlen
uralma, hanem az, hogy a modern demokrÀcia az uralom fogalmÀnak, az uralom jelens¢g¢nek
a megsz¡ntet¢s¢re irÀnyulÊ.27

BibÂ ä mellesleg vitathatÂ ä Szent çgoston-¢rtelmez¢se tÀgabb kontextusba helyez-
ve r¢sz¢v¢ vÀlhatott modern Àllamelm¢leti koncepciÂjÀnak, amelynek vez¢rmotÁvuma
az antietatizmus, az Àllamhatalmak elvÀlasztÀsÀnak elve ¢s a participatÁv demokrÀcia
kiteljesÁt¢s¢nek gondolata. A hatalom humanizÀlÂdÀsa nem t´rt¢nhet meg mÀsk¢nt,
csak Ãgy, ha ezenk´zben a tÀrsadalom maga minden lehets¢ges mÂdon igyekszik
neutralizÀlni az Àllami-hatalmi rendszert, s t´rekszik az alulrÂl valÂ irÀnyÁtÀs fokoza-
tos ki¢pÁt¢s¢re, a helyi ¢s k´zvetlen demokratikus formÀk mük´dtet¢s¢re, azaz ä BibÂ
szavaival ä a àszabadsÀg ¢s demokrÀcia objektÁv technikÀinakÊ elsajÀtÁtÀsÀra. Az emberi sza-
badsÀg, a morÀlis kiteljesed¢s nem valÂsulhat meg olyan erk´lcsi ÀltalÀnossÀgban,
amely az Àllam formÀjÀt ´lti magÀra. Dosztojevszkij Nagy InkvizÁtorÀnak ¢rveit J¢zus
csÂkjÀval megsemmisÁti ugyan, de a valÂsÀgos inkvizÁtorok nem szoktak meghatÂdni
a szeretet ûszinte gesztusaitÂl. Az eltÀrgyiasult, int¢zm¢nyes¡lt, jogi kereteket ´lt´tt
àinkvizÁtormorÀlÊ megszün¢s¢t BibÂ az àan-archikusÊ, az autonÂm individuumok sza-
bad kooperÀciÂjak¢nt mük´dû uralom n¢lk¡li tÀrsadalomtÂl vÀrja.

Ezzel hÀt el¢rkezt¡nk volna Isten ÀllamÀba? S vajon àaz emberis¢g nagyobb, mint az
ÀllamÊ buberi elve ä mindenfajta blaszf¢mia n¢lk¡l ä az isteni civitasra is vonatkoztat-
hatÂ lenne? ögy gondolom, m¢g a transzcendensre valÂ hajlam n¢lk¡l is igazat ad-
hatunk Bubernek, amikor Ágy Ár: àA messiÀsi megvÀltÀst nem az Àllam hozza el, hanem Isten
KirÀlysÀgÀnak igazi hÁrn´ke ¢s elûfutÀra a k´z´ss¢g.Ê28
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8. Ebben az ¢rtelm¢ben talÀlkozhatunk a k¡-
l´nb´zû kereszt¢ny v¢rtanÃaktÀkban (SZENT
MARIANUS °S JAKAB SZENVED°SE 2, 1; SZENT
FºL¹P HERAKLEAI PºSP¹K SZENVED°SE XIV;
Euszebiosz Pamphilu: A PALESZTINAI V°RTA-
NöK XI, 23; SZENT °LETþ °S HITVALLñ MAXI-
MOSZ ATYçNAK °LETE °S V°RTANöSçGA 9), s
ebben a jelent¢sben bukkan fel a kereszt¢ny
apolog¢tÀk ÁrÀsÀban is (Jusztinosz: I. APOLñ-
GIA LXI, 4; Jusztinosz: PçRBESZ°D A ZSIDñ TRI-
FñNNAL LI, 2; Antiochiai Szent Theophilosz:
AUTOLºKOSZHOZ  II, 36; Ireneusz: AZ APOSTO-
LI IGEHIRDET°S FELTçRçSA 42; 83).
9. Az àIsten orszÀgaÊ (baszileia tou Theouäregnum
Dei) kifejez¢s MçRK EVANG°LIUMç-ban talÀl-
hatÂ (MK 1, 14 stb.), amely az elsû kereszt¢ny
missziÂ nyelv¢n ÁrÂdott. MçT° EVANG°LIUMA,
amely a zsidÂ-kereszt¢ny gy¡lekezet nyelveze-
t¢t viselte magÀn, ûrizkedett Isten nev¢nek ki-
ejt¢s¢tûl, Ágy itt a àmennyek orszÀgaÊ (baszileia tÂn
ouranÂnäregnum coelorum) kifejez¢s szerepel
(MT 4, 17 stb.).
10. C. H. Dodd (THE PARABLES OF THE KING-
DOM. London, 1935) arra hÁvja fel a figyelmet,
hogy J¢zus a szem¢ly¢ben, szavaiban ¢s tettei-
ben megvalÂsult eszkatolÂgiÀt (realised eschato-
logy) hirdetett, amely itt van mÀr, de a betelje-
sed¢s m¢g vÀrat magÀra.

11. A zsidÂ ¢s a kereszt¢ny t´rt¢netfelfogÀsrÂl,
k¡l´nbs¢geirûl az eszkatologikus lÀtÀsmÂdrÂl
lÀsd R. Bultmann: HISTOIRE ET ESCHATOLO-
GIE. Paris, 1959. 24ä49. o. Bultmann k¢t
àeonÊ-rÂl, a jelen ¢s a j´vû àeonÊ-jÀrÂl besz¢l
az e vilÀgi t´rt¢nelemben, mik´zben àaz ¡dv-
t´rt¢net egys¢get alkotÊ (i. m. 27. o.). Ugyanakkor
Gressmann-nal ellent¢tben (DIE RELIGION
DES JUDENTUMS IM SP®THELLENISTISCHEN
ZEITALTER. 1926. 502. skk) Ãgy v¢li, hogy az
ñSZ¹VETS°G -ben eszkatolÂgiÀrÂl a szÂ valÂs
¢rtelm¢ben nem lehet besz¢lni.
12. Ennek a szelleme mÀr tetten ¢rhetû Eu-
szebiosz EGYHçZT¹RT°NET -¢nek X. k´nyv¢-
ben, valamint Konstantin ¢let¢rûl Árott mun-
kÀjÀban.
13. V´. H. I. Marrou: CIVITAS  DEI, CIVITAS
TERRENA: NUM TERTIUM QUID? Studia Patristi-
ca, 2. 1957. 342ä350. o.
14. BVT III. k´tet, 23. o.
15. V´. Ludassy MÀria: KRISZTUS °S CONDOR-
CET. BIBñ ISTVçN HUMANISTA UTñPIçJA 1971ä
72-BýL. In: SZABADSçG, EGYENLýS°G, IGAZ-
SçG. Magvetû, 1989. 156ä214. o.
16. V´. BVT III. k´tet, 19ä22. o.
17. V´. uo. 22. o.
18. Ludassy MÀria: i. m. 183. o.
19. BVT III. k´tet, 24. o.
20. Uo. 32. o.
21. BVT I. k´tet, 276ä277. o.
22. V´. Ludassy MÀria: i. m. 213ä214. o.
23. Szent Benedek REGULç-jÀnak prolÂgusÀ-
ban a c¢lt abban jel´li meg, hogy àfel kell ÀllÁ-
tanunk az ör szolgÀlatÀnak iskolÀjÀtÊ, s Ágy àKrisz-
tus Urunknak, az igazi KirÀlynakÊ harcosak¢nt,
àaz ý vezet¢se alÂl magunkat soha ki nem vonva,
mindhalÀlig Àllhatatosan megmaradunk tanÁtÀsa
mellett a monostorban, ¢s a b¢ketür¢s¡nkkel r¢szt ve-
sz¡nk Krisztus szenved¢seiben, hogy aztÀn orszÀgÀ-
nak is m¢ltÂ r¢szesei lehess¡nkÊ. (REGULA, prol. 3;
45; 50.)
24. MolnÀr TamÀs: A HATALOM K°T ARCA: PO-
LITIKUM °S SZENTS°G. EurÂpa, 1992. 113. o.
25. BVT III. k´tet, 30. o.
26. Uo. 77ä78. o.
27. Uo. 96. o.
28. Martin Buber: DER HEILIGE WEG. Frank-
furt am Main, 1920. 40ä41. o.
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DeÀk çgnes

       BIBñ ISTVçN       
POLITIKATUDOMçNYI ELýADçSAI

A SZEGEDI EGYETEMEN ä 1946ä47

BibÂ IstvÀnt 1946 jÃliusÀban nevezt¢k ki a Szegedi TudomÀnyegyetem çllam- ¢s Jog-
tudomÀnyi Kara politikai tansz¢k¢re egyetemi nyilvÀnos rendes tanÀrrÀ. Egyetemi ta-
nÀri mük´d¢se hivatalosan 1950 ûsz¢n szünt meg, amikor a kar d¢kÀnja àillet¢kes hely-
rûl nyert felhÁvÀs alapjÀnÊ lev¢lben k¢ri BibÂt, hogy adja be nyugdÁjaztatÀsi k¢relm¢t.
Egyetemi pÀlyafutÀsÀnak legintenzÁvebb szakasza az 1946/47-es tan¢v, amelyben a
tanrend tanÃbizonysÀga szerint nemzetk´zi jogi elûadÀsokon ¢s szeminÀriumokon, A
demokrÀcia probl¢mÀi cÁmü elûadÀsÀn kÁv¡l heti ´t ÂrÀban tartotta Politika cÁmü fûkol-
l¢giumÀt. Ezen kurzus megism¢tl¢s¢re a k´vetkezû tan¢vekben mÀr nem ker¡lt sor,
mivel a kulturÀlis kormÀnyzat erûteljes l¢p¢seket tett e tÀrgy oktatÀsÀnak marxista
szellemü egys¢gesÁt¢s¢re, ez¢rt BibÂ tev¢kenys¢g¢nek fû szÁnter¢t Àthelyezte a Kelet-
eurÂpai TudomÀnyos Int¢zetbe. A szegedi egyetemen ezutÀn fûkoll¢giumot nem hir-
detett, elûadÀsait azonban tovÀbbra is megtalÀljuk a tanrendben SzabadsÀg, k¢pviselet
¢s ´nkormÀnyzat, A legitimitÀs, Modern Àllamelm¢letek cÁmmel. Egykori diÀkjÀnak, Szent-
p¢teri IstvÀnnak a visszaeml¢kez¢se szerint az 1947/48-as tan¢v mÀsodik f¢l¢v¢ben
meghirdetett egy a tanrendben nem szereplû elûadÀst is A fasizmus tÀrsadalmi ¢s politikai
hÀtter¢rûl. M¢g az 1948/49-es tan¢v mÀsodik f¢l¢v¢nek tanrendj¢ben is talÀlkozunk
BibÂ IstvÀn nev¢vel, a kiskoll¢giumok k´z´tt K´zigazgatÀstan ¢s Az eurÂpai nemzetek ¢s
a nemzetis¢gi k¢rd¢s kurzusÀval. A Magyar TudomÀnyos Akad¢mia K¢zirattÀra (Ms
5116/12ä21) ûrzi ebbûl az idûszakbÂl nemzetk´zi jogi elûadÀsainak ¢s Politika cÁmü
fûkoll¢giumÀnak g¢piratos jegyzeteit, valamint egy munkÀstanfolyam r¢sz¢re k¢szÁ-
tett szociolÂgiai elûadÀsainak vÀzlatait. Gondosan fel¢pÁtett, megfogalmazott, meg-
szerkesztett sz´vegek ezek, m¢gis tudjuk, hogy tÀvolrÂl sem tekinthetj¡k ûket àv¢gle-
gesenÊ kidolgozott vÀltozatoknak. Hiszen mÀr fent emlÁtett tanÁtvÀnya is a k´vetkezû-
k¢pp jellemezte BibÂ IstvÀn elûadÂi szem¢lyis¢g¢t: à...ÀltalÀban g¢pelt jegyzetet vagy k¢z-
ÁrÀsos jegyzetet hozott az elûadÀsra, de azokat nem hasznÀlta. Sokszor Àllva vagy s¢tÀlva a ka-
tedrÀn, illetve a katedra elûtt besz¢lt. Szem¡veges arca ́ sszevont szem´ld´kkel szinte szuggerÀlta
a hallgatÂit. N¢ha nekem Ãgy tünt, hogy nem is hozzÀnk besz¢l, lehet, hogy nem is lÀtja, kik
vannak ott. Annyira a sajÀt pillanatnyi gondolatfüz¢se hatÀsa alatt volt, hogy ¢n magam is na-
gyon sokszor Ãgy ¢reztem, hogy nem vel¡nk, hanem sajÀt magÀval van elfoglalva. Sût az is erûs
sejt¢sem volt, hogy bizonyos dolgokat most, ebben a pillanatban mÀsk¢nt lÀt, mint ahogy û ezt
elûtte leÁrta. MÀsodpercekre megÀllt, mert Ãgy lÀtszott, hogy valamit itt megvÀltoztatott, amit û
mÀr t´bbsz´r r´gzÁtett ¢s t´bbsz´r tisztÀzott magÀban.Ê Mindezek mellett is ezek az elûadÀs-
jegyzetek rendszerezett ¢s alaposan kifejtett ´sszefoglalÀsÀt nyÃjtjÀk BibÂ ebben az
idûszakban sz¡letett politolÂgiai essz¢i elm¢leti alapjainak, mÀsr¢szt t´rt¢netfilozÂfiai
¢s politikaelm¢leti gondolatainak kiindulÂpontjÀt jelzik (ezen gondolatok ¢rettebb ki-
fejt¢s¢t AZ EURñPAI TçRSADALOMFEJLýD°S °RTELME cÁmü müv¢bûl ismerj¡k). A sz´-
vegek ¢rt¢k¢hez hozzÀjÀrul az a t¢ny, hogy didaktikai c¢ljuk folytÀn a feltett k¢rd¢sek
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¢s az azokra adott vÀlaszok igen vilÀgos, bÀr n¢hÀny ponton talÀn ¢ppen ez¢rt kev¢sb¢
Àrnyalt kifejt¢st nyernek. Az ¢letmü e szakaszÀbÂl, az 1940-es ¢vekbûl hasonlÂ jellegü,
rendszeres politikaelm¢leti fejteget¢sekkel nem rendelkez¡nk (AZ çLLAMHATALMAK
ELVçLASZTçSA EGYKOR °S MOST cÁmü akad¢miai sz¢kfoglalÂ csak e gondolatmenet
egyes elemeit ¢rinti), de a politikatudomÀny funkciÂjÀra ¢s az Àllam int¢zm¢ny¢nek
a tÀrsadalmi integrÀciÂban bet´lt´tt szerep¢re vonatkozÂan ezek az elûadÀsjegyzetek
az ¢letmü eg¢sz¢t figyelembe v¢ve is egyed¡lÀllÂan r¢szletesen vilÀgÁtjÀk meg BibÂ
IstvÀn politikaelm¢leti alapt¢teleit.

ElûadÀsait a politika mint szisztematikus tudomÀny funkciÂjÀnak meghatÀrozÀsÀval kezdi.
K´vetkezetesen a àpolitikaÊ terminolÂgiÀt hasznÀlja mindenf¢le megk¡l´nb´ztetû jel-
zû n¢lk¡l, a mai politikaelm¢let avagy politolÂgia terminolÂgia ¢rtelm¢ben. Nem
pusztÀn szÂhasznÀlati k¢rd¢s ez BibÂ szÀmÀra, hiszen kifejti, hogy tÀrgyÀt ezzel is el
kÁvÀnja k¡l´nÁteni a XIX. szÀzad mÀsodik fel¢tûl elterjedt àÀltalÀnos ÀllamtanÊ foga-
lomtÂl, amely csupÀn a politikai gyakorlat leÁrÀsÀra, rendszerez¢s¢re t´rekszik, s
amely ezÀltal tudatosan àdepolitizÀltÊ formÀja e tudomÀnynak. BibÂ kiindulÂpontja
az a t¢tel, miszerint a politika a dolgok helyes int¢z¢s¢nek tudomÀnya, melyben az
elm¢let ¢s a gyakorlat elemeinek egyarÀnt jelen kell lenni¡k. Mindv¢gig hangsÃlyoz-
za, hogy elûadÀsaiban nem absztrakt elm¢leti probl¢mÀkat kÁvÀn tÀrgyalni, hanem àa
politikai ¢lû folyamatokban megnyilvÀnulÂ dolgokat ¢s ezeknek belsû ¢rtelm¢tÊ. Hogy milyen
jelentûs¢get tulajdonÁtott e terminolÂgiai k¢rd¢snek, mutatja az a t¢ny is, hogy HuszÀr
Tiborral folytatott besz¢lget¢sei kapcsÀn is kit¢r erre a probl¢mÀra: àAkkor r¢gebben a
politikÀnak nevezett tansz¢kre ker¡ltem, aminek akkortÀjt, nem sokkal elûbb, AlkotmÀnytani ¢s
K´zigazgatÀsi tansz¢k lett a neve MoÂr GyulÀnak igen konzervatÁv reformmüve alapjÀn. Ennek
az volt az indoka, hogy a politika f¢lre¢rthetû kifejez¢s, de nekem ¢ppen a f¢lre is ¢rthetû politika
volt az igazi szakmÀm, m¢g ha elm¢leti sÁkon is. Az 1946/47-es tan¢vben nagyon lelkesen adtam
elû ezt a politikÀt.Ê Ennek a politikai elm¢let ¢s gyakorlat elemeit egyarÀnt magÀban
foglalÂ politikakoncepciÂnak a hely¢t az eurÂpai t´rt¢netfilozÂfiai ¢s politikaelm¢leti
tradÁciÂkban k¢t ellent¢tpÀr erûter¢ben hatÀrozta meg: az ¢rt¢kelûänem ¢rt¢kelû po-
litika, utÂpizmusärealizmus szempontjainak ¡tk´zûzÂnÀjÀban.

Az ¢rt¢kelûänem ¢rt¢kelû ellent¢tpÀr szorosan kapcsolÂdik az elm¢let ¢s gyakorlat egy-
s¢g¢nek, illetve sz¢tvÀlasztottsÀgÀnak alapelv¢hez, hiszen ez utÂbbi term¢szetszerüleg
az ¢rt¢kÁt¢letektûl tartÂzkodÂ leÁrÀst r¢szesÁti elûnyben az ¢rt¢kÁt¢leteket megfogal-
mazÂ ÀllÀsponttal szemben. BibÂ e k¢t szeml¢letmÂdot nem pusztÀn leÁrÂ kategÂriÀk-
kal, hanem nagyon is intenzÁv ¢rt¢ktartalmakkal rendelkezû fogalmakkal jellemzi: a
politika mint csupÀn a jelens¢gek leÁrÀsÀra szorÁtkozÂ tudomÀny konzervatÁv, szkep-
tikus, nem kÁvÀnja a javÁtÀst, illetve kiÀbrÀndult e javÁtÀs lehetûs¢g¢bûl; ezzel szemben
az ¢rt¢kelû irÀnyzat haladÀst keresû, abban hÁvû, optimista felfogÀs.

Az utÂpizmusärealizmus ellent¢te szÀmos ponton ¢rintkezik az ¢rt¢kel¢s ¢s Át¢lkez¢s,
illetve leÁrÀs alternatÁvÀjÀban megfogalmazÂdott dilemmÀkkal. BibÂ az utÂpizmus ¢s
realizmus fogalmÀt mint a politikatudomÀny ûsi ¢s t´rt¢neti ellent¢tpÀrjÀt, k¢t sz¢l-
sûs¢gig vihetû elvet Árja le, melyben az utÂpizmus jelenti azt a szeml¢letet ¢s mÂdszert,
mely szerint a leendû Àllapotot Ãgy Árom le, hogy azt a lehetûs¢ggel semmif¢le kap-
csolatba nem hozom, mÁg a realizmus szeml¢let¢tûl indÁttatva a valÂsÀgot Ãgy Árom le,
mintha fel sem t¢telezn¢m, hogy ebbûl a valÂsÀgbÂl àkifel¢ is lehet menniÊ. Mindk¢t sz¢l-
sûs¢ggel szemben BibÂ sajÀt ÀllÀspontjÀt a k´vetkezûk¢pp r´gzÁti: àA dolgok sem nem
eg¢szen olyanok, amilyenek, ¢s sem nem olyanok, amilyeneknek lenni´k kellene. A k´vetelm¢nyek
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ÀtalakÁtÂ hatÀsÀt fel nem ismerû realista a tÀrsadalom egy reÀlis hatÂt¢nyezûj¢t hagyja ki.Ê A
modern eurÂpai politikaelm¢letben e k¢t irÀnyzat szembenÀllÀsÀnak megerûs´d¢s¢t
Morus TamÀs ¢s Machiavelli elm¢let¢nek megsz¡let¢s¢tûl eredezteti. Morus elk¢pze-
l¢sei, BibÂ ¢rtelmez¢s¢ben, a kereszt¢ny Àllamelm¢let tradÁciÂit k´vetik, mely szerint
a hatalom ä az Àllam ä erk´lcsi igazolÀsra szorul. Morus azonban ezt az elvet s az abbÂl
k´vetkezû Át¢lkez¢st a valÂsÀg ¢s lehetûs¢g elemeivel nem szÀmolÂ radikÀlis n¢zûpon-
tig fejlesztette; ezzel szemben Machiavelli demoralizÀlt Àllamelm¢let¢vel a fennÀllÂ ha-
talmi viszonyokat a valÂsÀg egyed¡li t¢nyezûinek tekintette.

BibÂ IstvÀn sajÀt n¢zeteinek hely¢t a k¢t egymÀshoz kapcsolÂdÂ ellent¢tpÀr kon-
textusÀban term¢szetesen nem egyik¡k vagy mÀsikuk elfogadÀsÀban kereste, m¢g
csak nem is e k¢t sz¢lsûs¢g szempontjainak egyidejü ¢rv¢nyesÁt¢s¢ben, hiszen a marxi
elm¢let kritikÀjak¢nt p¢ldÀul Ãgy fogalmazott, hogy Marx elm¢let¢ben àa v¢gsûkig vitt
realizmust kapcsolja ́ ssze a legv¢gsûkig vitt tÀrsadalomkritikÀvalÊ. BibÂ c¢lja e sz¢lsûs¢geket
kizÀrva, e k¢t pÂlus k´z´tti igen tÀg t¢rben, de semmik¢ppen nem a t¢r m¢rtani k´-
z¢ppontjÀban definiÀlni sajÀt pozÁciÂjÀt. A merev realizmustÂl ugyanis egy¢rtelmüen
elhatÀrolja magÀt, mÁg a mÀsik pÂlust tekintve szÀnd¢kosan nyitva hagyja a k´zeled¢s
¢s tÀvolodÀs lehetûs¢g¢t. JÂl mutatja ezt az, ahogyan ´sszegzi ÀllÀspontjÀt e k¢rd¢st
illetûen: àAmikor azt mondjuk, hogy a politikÀnak ¢rt¢kelnie kell, ez nem jelenti az egyik v¢glet
mellett valÂ ÀllÀsfoglalÀst, hanem csak azt, hogy a k´z¢pÃtra Àllva kizÀrtuk a nem ¢rt¢kelû v¢g-
letet.Ê Ide kapcsolÂdik az a megÀllapÁtÀsa, hogy az utÂpiÀk ä bÀr az Àltaluk megfogal-
mazott program tudatosan elszakad a valÂsÀg elemeitûl ä mindig a t´rt¢nelmi hely-
zetek sz¡ks¢gleteibûl nûnek ki. S ha az Àltaluk javasolt megoldÀsi mÂdok t´rt¢nelmi
felt¢telei akkor hiÀnyoznak is, de ä mint BibÂ hozzÀteszi ä ¢ppen a sz¡ks¢gletekhez
valÂ kapcsolÂdÀsuk folytÀn àa legirreÀlisabb utÂpiÀhoz is hozzÀkanyarodhatik a t´rt¢nelemÊ.
Ez az utÂpizmus fel¢ fenntartott v¢kony erecske alÀtÀmaszthatja azok v¢lem¢ny¢t, akik
BibÂ ¢letmüv¢nek ¢rt¢kel¢sekor az àaktualitÀsäidej¢tmÃltsÀgÊ dilemmÀi k´z´tt azt a
t¢nyt hangsÃlyozzÀk, hogy BibÂ IstvÀn hosszÃ tÀvÃ gondolkodÂ volt, elemz¢seit, ja-
vasolt tÀrsadalmi àkÁs¢rleteinekÊ programjÀt kora politikai folyamatainak ig¢nyei ins-
pirÀltÀk, de azok ¢rv¢nyess¢g¢t û maga sem kÁvÀnta bezÀrni a pillanatnyi aktualitÀs
¢s megvalÂsÁthatÂsÀg perspektÁvÀjÀba.

A politikatudomÀny tÀrgyak¢nt k¢t alapvetû k¢rd¢sk´rt jel´l meg: elsûk¢nt a hatalom
¢s szabadsÀg viszonyÀt, errûl azonban elûadÀsaiban r¢szletesen nem szÂl. A mÀsik a
hatalmi formÀk s mindenekelûtt az Àllam mint a hatalomgyakorlÀs dominÀlÂ formÀ-
jÀnak vizsgÀlata. Nem jelenti azonban ez azt, hogy BibÂ a politikatudomÀny tÀrgyÀt
az Àllamra szükÁten¢, meghatÀrozÀsa szerint a politikatudomÀny vizsgÀlÂdÀsi k´re a
tÀrsadalom ´nfenntartÂ ¢s ´nmagÀt szabÀlyozÂ tev¢kenys¢g¢nek a lehetû legtÀgabb
szf¢rÀjÀt ́ leli fel. A politikatudomÀny tÀrgyÀnak ä mondja ä àazt az erûfeszÁt¢st tekintj¡k,
amelyben a k´z´ss¢g a maga egyensÃlyÀt megtartja vagy megkeresiÊ. Ezen egyensÃly t¢nyezûi
egyik oldalon a tÀrsadalmi viszonyok folytonos vÀltozÀsa, a mÀsikon pedig az ember
f¢lelme az ÀllandÂ vÀltozÀsoktÂl s ebbûl eredû t´rekv¢se az ÀllandÂsÀgra. Ezen t¢nye-
zûk egyensÃlya teremthet meg egy olyan tÀrsadalmi gyakorlatot, amely a teljes meg-
mereved¢st elker¡lve k¢pes a vÀltozÀs sz¡ks¢gleteinek folyamatosan megfelelni. Eb-
ben az egyensÃlykeres¢sben a szokÀsok, tradÁciÂk, erk´lcsi szabÀlyok, a vallÀs, a tÀr-
sadalom egyes tagjainak egymÀssal valÂ mindennapi ¢rintkez¢si formÀi ¢ppoly fontos
szerepet jÀtszanak, mint az ÀllampolgÀrok kodifikÀlt jogai, az Àllam jogi, hatalmi in-
t¢zm¢nyrendszere. A szükebb ¢rtelemben vett politikai szf¢rÀn tÃli t¢nyezûknek tehÀt
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BibÂ legalÀbb olyan fontos szerepet tulajdonÁt ebben az egyensÃlykeres¢sben, mint az
Àllamhatalmi szervek mük´d¢si szabÀlyainak. Ugyanakkor a klasszikus liberÀlis elm¢-
let tradÁciÂival szemben hangsÃlyozza, hogy az Àllamhatalom k´r¢n tÃl esû tÀrsadalmi
szf¢rÀk befolyÀsolÀsÀra, ha nem is direkt irÀnyÁtÀsÀra az Àllamnak mindig is voltak ¢s
vannak lehetûs¢gei, s mÀr csak ez¢rt sem lehets¢ges a politikatudomÀny tÀrgyÀt az
Àllami szervezet vizsgÀlatÀra korlÀtozni. A hatalom ¢s szabadsÀg elemeinek egyidejü
jelenl¢te, egyensÃlya, egyensÃlyzavarai, illetve egyensÃlytalansÀgai az Àllamhatalom-
ban ¢s a tÀrsadalmi tev¢kenys¢g egy¢b ter¡letein egymÀssal szoros ´sszef¡gg¢sben,
egy¡ttesen k¢pezik a politikatudomÀny tÀrgyÀt.

çllamelm¢leti fejteget¢seit a k´vetkezû gondolatmenettel indÁtja: az eurÂpai kereszt¢ny
kultÃrk´rben a tÀrsadalomszervezûd¢st a puszta, korlÀtlanul ¢rv¢nyes¡lû hatalmi
szervezûd¢stûl àa tÀrsadalom megegyez¢ses szervezeteÊ fel¢ irÀnyulÂ t´rekv¢s jellemzi.
Ennek inspirÀlÂ motÁvuma ä s itt BibÂ teljes eg¢sz¢ben AZ EURñPAI TçRSADALOMFEJ-
LýD°S °RTELME cÁmü müv¢bûl mÀr jÂl ismert t¢telt vÀzolja fel ä a kereszt¢ny Àllam-
felfogÀs elûsz´r Szent çgoston Àltal kifejtett elve, mely szerint àaz Àllamot eredendûen
terheli a bün. Az Àllam erk´lcsi igazolÀsra szorul, mert k¢nyszert alkalmaz, katonÀskodÀst, ´l¢st
stb. k´vetelÊ. AquinÂi Szent TamÀs e bün´ss¢g kinyilvÀnÁtÀsa mellett a hangsÃlyt arra
a gondolatra helyezi Àt, hogy az Àllamnak a k´z javÀt megvalÂsÁtÂ int¢zm¢nynek kell
lennie ä folytatja BibÂ.

Ezen tradÁciÂk tudatos k´vetûjek¢nt vallja, hogy az Àllam alapfunkciÂja nem a ha-
talomgyakorlÀs. Robert M. McIver amerikai politolÂgust id¢zi (akire BibÂ A NEMZET-
K¹ZI çLLAMK¹Z¹SS°G B°NULTSçGA °S ANNAK ORVOSSçGAI cÁmü tanulmÀnyÀnak elû-
szavÀban is hivatkozik): àa hatalom megk¡l´nb´ztetû jegye az Àllamnak, de nem l¢nyegeÊ.
Ebben az ¢rtelmez¢sben az Àllam elsûsorban nem hatalmi szerv, hanem ¢ppen ellen-
kezûleg, a rideg hatalomgyakorlÀstÂl elmozdulva a tÀrsadalomszervez¢s racionalizÀl-
tabb, humanizÀltabb szerve: àA hatalom kÁs¢rû jelens¢ge az Àllamnak, de nem l¢nyege. Az
Àllam eg¢sz funkciÂja a hatalomnak valamilyen racionalizÀlÀsa. Amibûl az Àllam kinû: az ha-
talom, de amit ezzel kifejt, az nem a hatalom megerûsÁt¢se, hanem az ellenkezûje.Ê A hatalom
tÀrsadalmi egy¡ttmük´d¢ss¢ valÂ humanizÀlÀsÀnak folyamatÀban BibÂ az Àllamhata-
lomnak jelentûs szerepet tulajdonÁt, de e folyamat elûfelt¢teleit nem az Àllamhatalmi
szervek mük´d¢si elveiben, fel¢pÁt¢s¢ben, szervezet¢ben keresi. Nem is az emberek
elvont erk´lcsi megjavulÀsÀban, az emberi term¢szet csodÀkba illû vÀltozÀsÀban, ha-
nem a àtÀrsadalmiasodÀsÊ, az egy¢nek tÀrsadalmi ¢rintkez¢s¢nek finomodÀsÀban ¢s el-
m¢ly¡l¢s¢ben, melynek egy, bÀr igen centrÀlis eleme a morÀlis elvek benyomulÀsa a
tÀrsadalmi ¢rintkez¢s mindennapi viszonyaiba s ezÀltal a politikai hatalmi viszonyokba
is. EzÀltal ä fejti ki ä egy hatalmi eszk´zeit tekintve gyenge kisebbs¢g is juthat politikai
jelentûs¢gre (s ennek p¢ldÀjak¢nt a munkÀsmozgalmak XIX. szÀzadi gyors politikai
megerûs´d¢s¢t emlÁti), ha oly morÀlis erût tud felmutatni, mely a hatalmi eszk´z´k
birtokÀban levû t´bbs¢get megzavarja, s k´vetel¢seinek elfogadÀsÀra k¢szteti. Ugyan-
akkor figyelmeztet BibÂ arra is, hogy ennek a humanizÀlÂdÀsi folyamatnak vannak
korlÀtai is, az Àllam int¢zm¢ny¢t nem lehet teljesen àelmoralizÀlniÊ, a hatalmi elv annak
mindig is r¢sze marad.

Felvetûd´tt mÀr a BibÂ ¢letmüv¢vel foglalkozÂ kutatÂk k´z´tt az a k¢rd¢s, hogy
Àllamelm¢let¢re hatottak-e a szÀzadfordulÂ anarchista elm¢letei. ElûadÀsainak az Àl-
lamelm¢letek t´rt¢net¢t tÀrgyalÂ r¢sz¢ben szÂl az anarchista irÀnyzatokrÂl, mind Stir-
ner individualista, mind Bakunyin kollektivista koncepciÂjÀrÂl, azonban ezt ¢rt¢kelû
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megjegyz¢sek n¢lk¡l teszi. Ezt az irÀnyzatot a kereszt¢ny Àllamelm¢let tradÁciÂinak
folytatÂjak¢nt ¢rtelmezi, de oly irÀnyzatk¢nt, amely az eredeti àa hatalom igazolÀsra
szorulÊ t¢telt àaz Àllam nem igazolhatja magÀtÊ t¢tell¢ sarkÁtja. Ezt az ÀllÀspontot BibÂ
minden bizonnyal a sz¢lsûs¢ges utÂpizmus tÁpusai k´z¢ sorolta. BibÂ Àllamelm¢let¢-
nek ¢s az anarchizmus tÀrsadalomfilozÂfiÀjÀnak ¢rintkezû eleme az, hogy a tÀrsada-
lomszervez¢sben BibÂ is cs´kkenthetûnek tartja a hatalmi elemek arÀnyÀt, de nincs
jele annak, hogy Ãgy gondolnÀ, azok teljesen kiiktathatÂk, megsz¡ntethetûk lenn¢-
nek. ElûadÀsjegyzeteiben nyomÀt sem talÀljuk anarchista tÁpusÃ Àllamelleness¢gnek,
ellenkezûleg, a modern eurÂpai Àllam BibÂ felfogÀsÀban tÀvolrÂl sem az emberi sza-
badsÀgot mÀr l¢t¢n¢l fogva lehetetlenn¢ tevû int¢zm¢ny, hanem a hat¢kony ¢s az em-
beri szabadsÀg mind nagyobb k´reit biztosÁtÂ tÀrsadalomszervez¢s elengedhetetlen
felt¢tele.

N¢zetei ¢les ellent¢tben Àllnak az Àllam hatalmi elemeit hangsÃlyozÂ Àllamkul-
tusszal, az Àllam mindenhatÂsÀgÀnak eszm¢ny¢vel, mely az Àllam tÀrsadalmat ellen-
ûrzû ¢s irÀnyÁtÂ egyoldalÃ szerep¢t hangsÃlyozza. Ez irÀnyzat modern Ãjrafogalma-
zÀsÀt a n¢met politikai gondolkodÀs a mÃlt szÀzad mÀsodik fel¢nek megerûs´dû Àl-
lam-hatalom kultuszÀban ismeri fel. Ebbe a tÁpusba sorolja a marxi elm¢letet is, mely
a hatalomkultusz ¢s az Àllamelleness¢g sajÀtos vegy¡let¢t hordozza magÀban.

Ugyanakkor BibÂ bÁrÀlja a klasszikus angolszÀsz liberÀlis Àllamjogi tradÁciÂt is,
amely az Àllam szerep¢t az Àllam ¢s a tÀrsadalom szembeÀllÁtÀsÀnak s¢mÀjÀban ¢rtel-
mezte, a szabadsÀg szf¢rÀjak¢nt a tÀrsadalmat, a hatalom szf¢rÀjak¢nt a mind kisebb
hatÀsk´rre szorÁtandÂ Àllamot nevezve meg. BibÂ mind az Àllam-hatalom kultuszt,
mind az Àllam minimalizÀlÀsÀnak programjÀt sz¢lsûs¢gnek minûsÁti, sajÀt n¢zûpontjÀt
mindkettûtûl elk¡l´nÁti: àHa a k¢t n¢zetet ́ sszevetj¡k, azt lÀtjuk, hogy egyik oldal a minden-
hatÂ Àllamot, a mÀsik oldal az emberek szabad szf¢rÀjÀnak tisztelet¢t sz¢lsûs¢gesen veszi.Ê

BibÂ megÀllapÁtÀsa szerint mindk¢t elm¢let: a mindenhatÂ ¢s a tÀrsadalmat maga
alÀ gyürû Àllam, illetve a tÀrsadalmi tev¢kenys¢g perif¢riÀjÀra szorult Àllam t´rt¢nelmi
megfelelûit megtalÀlhatjuk, ha nem az elm¢leteket megfogalmazÂk elk¢pzel¢seinek
megfelelûen is. Az elsûre p¢lda lehet a t´r´k birodalom, mely tÀrsadalmi-politikai szer-
vezet¢ben a tÀrsadalom direkt mÂdon f¡gg´tt ¢s kiszolgÀltatott volt a politikai hatalom
t¢nyezûivel szemben, s ahol àa parancsteljesÁt¢s mellett a belsû ´ntev¢kenys¢g teljesen hiÀny-
zottÊ. A mÀsik sz¢lsûs¢g p¢ldÀja azonban BibÂ szÀmÀra korÀntsem az angolszÀsz libe-
rÀlis à¢jjeliûrÊ Àllam, hanem a cÀri OroszorszÀg, mely Àllama zsarnok, de a tÀrsadalom
mük´d¢si ter¡let¢nek csak kicsiny szelet¢re befolyÀst kifejteni tudÂ Àllamhatalom,
amely k¢ptelen a magÀba zÀrt, elszigetelt s ¢ppen ez¢rt stagnÀlÂ tÀrsadalom integrÀ-
lÀsÀra: àEz a tÀrsadalommal szemben tehetetlen Àllam egy fel¡letes uralmi k¢pzûdm¢ny, amely
a tÀrsadalom megl¢vû ¢p¡lete f´l´tt bizonytalan magassÀgban lebeg, ¢s hatÀstalanul ingadozik
¢rv¢nyes¡l¢s ¢s ¢rv¢nytelens¢g k´z´tt.Ê Az eurÂpai Àllamfejlûd¢s, magÀban foglalva az an-
golszÀsz fejlûd¢st is ä szÂl BibÂ t¢tele ä eme v¢gletek k´z´tt ¢s f´l´tt helyezkedik el.

E tÀrsadalomfejlûd¢s l¢nyege nem a tÀrsadalom ¢s az Àllam dichotÂmiÀja, hanem
¢pp ellenkezûleg, e kettû intenzÁv ¢s folyamatos egymÀsra hatÀsa: àAz Àllamszervezet
elevenen behatol a tÀrsadalom sz´ved¢k¢be, ¢s a maga hatÀsait pontosan ki tudja fejteni, de az
eg¢sz rendszer a tÀrsadalom aprÂ egys¢geinek kimüvelt r¢szletmunkÀjÀra van alapÁtva.Ê A fel-
adat nem a tÀrsadalom ¢s az Àllam mük´d¢si szf¢rÀjÀnak k¡l´nvÀlasztÀsa, hanem an-
nak biztosÁtÀsa, hogy az egymÀsra hatÀs folyamatos ¢s k´lcs´n´s legyen. E k´lcs´nha-
tÀsban az egymÀs mell¢ rendelts¢gnek ¢s a hierarchikus szervezûd¢snek egyarÀnt sze-
repe lehet. Ennek elûfelt¢tele term¢szetesen az, hogy a tÀrsadalom autonÂm t¢nye-
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zûk¢nt fennmaradjon, s ne vÀljon az Àllamhatalom puszta f¡ggel¢k¢v¢. BibÂ t´rt¢neti
szempontbÂl nem tekinti a modern centralizÀlt ÀllamapparÀtus ki¢p¡l¢s¢t negatÁv fo-
lyamatnak, hiszen az ¢ppen a k´z¢pkorban EurÂpÀban is jellemzû oroszosan nem ha-
t¢kony Àllamot tette tÀrsadalomszervez¢si szempontbÂl term¢keny, pozitÁv t¢nyezûv¢,
persze csak akkor, ha ezzel egyidejüleg nem rombolta le a tÀrsadalom autonÂm kis
k´reinek szf¢rÀjÀt. A modern eurÂpai Àllam ä BibÂ felfogÀsÀban ä a tÀrsadalom àeurÂ-
pai szervezetts¢g¢nekÊ egy eleme, annak integrÀlÂ t¢nyezûje s nem term¢szetszerü ellen-
fele ¢s akadÀlya.

Ennek megfelelûen az Àllam tev¢kenys¢gi k´r¢nek meghatÀrozÀsÀt illetûen a t´r-
t¢netis¢g elv¢t hangsÃlyozza: tÀrsadalmank¢nt vÀltozott ¢s vÀltozik az Àllamhatalom
cselekv¢si ¢s befolyÀsi k´re. A modern eurÂpai Àllam t´rt¢net¢ben sem volt ez mÀs-
k¢pp. A klasszikus liberÀlis tradÁciÂ szerint az Àllam feladata a b¢ke biztosÁtÀsa a k¡l-
ellens¢gek ¢s a tÀrsadalmi b¢k¢t vesz¢lyeztetû belsû ellens¢gek ellen, rendûri k´zrend,
jogbiztonsÀg megteremt¢se, k¡lellens¢g elleni v¢delem. E befolyÀsi t¢r tÀgulÀsa elû-
sz´r a nevel¢s irÀnyÀban t´rt¢nt meg, majd az emberek fizikai ¢letfelt¢teleit k´zvetle-
n¡l ¢rintû tev¢kenys¢gekre is kiterjesztette az Àllam hatÀsÀt. A t´rt¢netis¢g elve azon-
ban nem jelenti azt, hogy BibÂ minden ter¡leten a tÀrsadalmi szervezetts¢g intenzÁ-
vebb¢ vÀlÀsak¢nt ¢rtelmezte ¢s elfogadta volna az Àllamhatalom befolyÀsÀnak megje-
len¢s¢t vagy megerûs´d¢s¢t. Elm¢letileg is kifejti, hogy a t´rt¢netis¢g elve nem zÀrja
azt ki, hogy ne lehetne àhelyes ¢sszelÊ meghatÀrozni, hogy àmit szabad ¢s c¢lszerü a tÀrsa-
dalomnak szabÀlyozniÊ az Àllamhatalom eszk´zeivel. Mutatja ezt az is, hogy az Àllamnak
a gazdasÀgi tev¢kenys¢g mindennapi praxisÀba ¢s irÀnyÁtÀsÀba valÂ benyomulÀsÀt
nem tartotta kÁvÀnatosnak, hangsÃlyozva, hogy àa tulajdon ¢s a kizsÀkmÀnyolÀs nem akkor
szünik meg, ha az Àllam kez¢be helyezz¡k, hanem ha ezek a fogalmak a k´z´ss¢giesed¢s ¢s
tÀrsadalmiasodÀs [kiemel¢s ä B. I.] valamilyen Ãj szervezet¢nek az uralma alÀ ker¡lnekÊ.

çllamelm¢leti fejteget¢seinek tÀrgya a tÀrsadalom szervezetts¢g¢nek, Hajnal IstvÀn
terminolÂgiÀjÀt hasznÀlva a tÀrsadalom kis k´reinek ¢s az Àllamhatalomnak a viszo-
nya. A tÀrsadalom alapegys¢ge szÀmÀra nem az elszigetelt egy¢n, hanem a tÀrsadalom
autonÂm kis csoportjai, melyek l¢tez¢se n¢lk¡l az egy¢n atomizÀlt ¢s a hatalommal
szemben elker¡lhetetlen¡l kiszolgÀltatott. BibÂ egyidejüleg bÁrÀlja a klasszikus libe-
rÀlis egy¢nkultuszt ¢s a konzervatÁv elm¢letekre jellemzû k´z´ss¢gitudat-kultuszt is.
LegvilÀgosabban ezt az 1946 ûsz¢n tartott munkÀstanfolyami szociolÂgiai elûadÀsai-
ban fejtette ki: àA valÂsÀg az, hogy az individualizmusnak ¢s a kollektivizmusnak ez az ellent¢te
mesters¢ges ¢s kihegyezett ellent¢t. Az egyik oldalrÂl vilÀgosan fel kell ismern¡nk, hogy bÀr-
mennyire ÀtalakÁtja is a k´z´ss¢g az egy¢ni megnyilvÀnulÀsokat, lelke, szem¢lyis¢ge ¢s a sajÀt
szem¢lyis¢g¢rûl valÂ tudata m¢giscsak az egy¢neknek van, nem pedig a k´z´ss¢geknek, t´rzseknek,
osztÀlyoknak, nemzeteknek. Mindazok a szÂlÀsmondÀsok, melyek a t´rzs szellem¢rûl, a prole-
tÀrosztÀly tudatÀrÂl vagy a magyar nemzeti g¢niusz bÀnatÀrÂl [kiemel¢s ä B. I.] szÂlnak, pusz-
ta k¢pek, melyek az egyes ember lelkivilÀgÀbÂl ismert jelens¢geket visznek Àt k¢pszerüen eg¢sz k´-
z´ss¢gekre. A k´z´ss¢g tehÀt soha abban az ¢rtelemben nem lehet elûbbrevalÂ, hogy a k´z´ss¢get
alkotÂ egy¢nektûl f¡ggetlen¡l l¢tezz¢k. A mÀsik oldalrÂl viszont... az ember puszta testi l¢te is
k´z´ss¢gi felt¢teleken mÃlik, a testi l¢ten tÃlmenû lelki megnyilvÀnulÀsai k´z´tt pedig ÃgyszÂlvÀn
egy sincsen, amely k´z´ss¢gi adottsÀgoktÂl f¡ggetlen lenne; m¢g akkor sem, ha teljes egyed¡lva-
lÂsÀgban folyik le. EgymagÀban elm¢lkedû, bÀnkÂdÂ ¢s egyed¡l ¢lû embernek a gondolatai, ¢r-
zelmei ¢s cselekedetei is a legnagyobb m¢rt¢kben f¡ggnek attÂl a k´z´ss¢gtûl, amelyben felnûtt...
Az individualizmus ¢s kollektivizmus kihegyezett vitÀjÀban tehÀt az az igazsÀg, hogy lelke ¢s tu-
data csakis az egy¢nnek [kiemel¢s ä B. I.] van, ennek az egy¢ni l¢leknek ¢s tudatnak azonban
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nyilvÀn semmi olyan megnyilvÀnulÀsa nincs, amely ne f¡ggne ´ssze mÀs egy¢nek megnyilvÀnu-
lÀsaival, vagyis az emberi k´z´ss¢g [kiemel¢s ä B. I.] l¢tez¢s¢vel.Ê

Az egy¢n ä a tÀrsadalom ´nszervezûdû kis k´rei ä az Àllamhatalom kapcsolatrend-
szer¢ben a mÀsodik elem centrÀlis jelentûs¢g¢t BibÂ tÀrsadalomfilozÂfiÀjÀban jÂl mu-
tatjÀk az ¢szak-amerikai tÀrsadalomfejlûd¢srûl Árott fejteget¢sek. Az amerikai modellt
term¢szetesen az eurÂpai tÀrsadalomfejlûd¢s egyik tÁpusak¢nt tÀrgyalja, de hozzÀteszi,
hogy e tÁpus a tradÁciÂ elemeit ànagym¢rt¢kben tÃlracionÀlis ¢s ennek k´vetkezt¢ben ki¡resedû
formÀbanÊ ¢lteti tovÀbb. Megvan a l¢tezû kis ¢s nagy tÀrsadalmi egys¢gek szabadsÀga,
biztosÁtott az egy¢n szabadsÀga is, de nincsenek meg azok a stabil, tradicionÀlis kis ¢s
nagy tÀrsadalmi egys¢gek, amelyekben az egy¢n ezekkel a szabadsÀgokkal ¢lhetne.
Az emberek hivatÀsukba valÂ bele¢p¡l¢se, a tÀrsadalomba valÂ integrÀltsÀga laza a
tÀrsadalom t¢rbeli stb. mozg¢konysÀga folytÀn, s ez az egy¢nek elszigetelts¢g¢hez ve-
zet, ami szabadsÀgukat àbizonytalannÀÊ teszi: az egy¢n szabad, de atomizÀlt. Ebben a
tÀrsadalomban tisztÀn ¢rv¢nyes¡l a tÀrsadalmi funkciÂkat ¢s szerepeket sz¡let¢s alap-
jÀn Àt´r´kÁtû àcsalÀdi szelekciÂÊ hely¢be l¢pû modern àszakmai, hivatÀs- ¢s foglalkozÀsszerü
szelekciÂÊ; a tÀrsadalmi integrÀciÂ elemei k´z´tt a hatalmi t¢nyezû szük k´rre szorÁtott,
a jogi szabÀlyozÀs minden tekintetben biztosÁt¢kot nyÃjt erre; de ezen integrÀciÂ oly
elemei, mint a tÀrsadalmi-erk´lcsi szabÀlyok ¢s fûk¢pp a szokÀsbeli szabÀlyok, melyek
k´telezû ereje az ÀllandÂ ¢s ism¢tlûdû egy´ntetü gyakorlatban rejlik, sokkal gyeng¢b-
ben ¢rv¢nyes¡lnek itt, mint az eurÂpai tÀrsadalomfejlûd¢si modellben. Ez a tÀrsada-
lom sokkal inkÀbb az egy¢n, mint a stabil, sajÀt tradÁciÂkkal rendelkezû kis k´r´k sza-
badsÀgÀra ¢p¡l. A tradÁciÂk szerep¢nek hangsÃlyozÀsÀval BibÂ a klasszikus angol li-
berÀlis eszmek´rh´z k´zelÁt, n¢zeteit a konzervativizmus elm¢leteitûl elk¡l´nÁti az,
hogy a tradÁciÂ fenntartÀsa szÀmÀra ´nmagÀban nem ¢rt¢k, hanem egy eleme a tÀr-
sadalmi gyakorlatnak, s legalÀbb ilyen jelentûs¢get tulajdonÁt a vÀltozÀsra t´rekvû ele-
meknek.

TÀvol Àllt tûle a szabadsÀg absztrakt ¢rtelmez¢se. A szabadsÀg BibÂ szÀmÀra nem elvont,
¡nnep¢lyesen deklarÀlt elvek ´sszess¢ge, nem is pusztÀn a politikai szervezet mük´-
d¢si elveinek egyike, hanem a tÀrsadalom mindennapi tev¢kenys¢g¢nek jellemzûje.
Az angolszÀsz liberÀlis eszmek´rh´z kapcsolÂdik ebben is, mely az egy¢n mint abszt-
rakt, elvont l¢tezû helyett sokkal inkÀbb az empirikus egy¢n mindennapi tev¢kenys¢-
g¢hez k´tûdû mozgÀsi t¢r kiterjed¢s¢t tekinti a szabadsÀg alapr¢teg¢nek, s nem az
elvont politikai elvek kinyilvÀnÁtÀsÀt. A politikai szf¢ra szabadsÀga igazÀn hat¢konyan
a tÀrsadalom kis k´reinek ¢s az azokban tev¢kenykedû egy¢nek àdepolitizÀltÊ szabad-
sÀgÀra ¢p¡lhet rÀ: àAmit EurÂpÀban emberi ¢s ÀllampolgÀri szabadsÀgnak ¢s szabadsÀgjognak
nevez¡nk, az nem valami olyan, amit bÀrhol ¢s bÀrmikor ki lehet hirdetni ¢s hatÀlyba lehet l¢p-
tetni. Ehhez hozzÀtartozik a tÀrsadalmiasodÀsnak egy olyan rendszere, amelyen bel¡l az emberek
ezeket a jogokat ig¢nylik ¢s ki is tudjÀk harcolni. Hogy ez az emberekben kialakuljon, az nem
merûben nevel¢si k¢rd¢s, hanem sok mÃlik azon, hogy az emberek kisebb egys¢gekben ki¢pÁtett¢k
¢s megszoktÀk a szem¢lyes biztonsÀgnak az ÀllapotÀt. Mert a kis egys¢gekben k´lcs´n´s, szabad,
intenzÁv, egy¡ttes ¡gyint¢z¢sben alakul ki az a szellem, amely elûbb a kis egys¢geken bel¡l ¢s az
utÀn, amikor mÀr ezekhez a kis jogokhoz hozzÀszokott a tÀrsadalom, ÀltalÀnos emberi szabad-
sÀgjoggÀ lesz. Ez t´bb ¢vszÀzad munkÀja.Ê Ez¢rt tulajdonÁtott oly nagy jelentûs¢get az
Egyes¡lt çllamokat illetûen annak a t¢nynek, hogy ott ezek a tradicionÀlis kis egys¢gek
nem alakultak ki, mert mint kifejti, à...minden lÀthatÂ szabadsÀgint¢zm¢ny annyit ¢r, ameny-
nyire egy ilyen elm¢ly¡lt szervezetre rÀ tud ¢p¡lniÊ. Ugyanez a hiÀny jellemezte a XVIII.
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szÀzad v¢gi FranciaorszÀgot is. BibÂ elûadÀsjegyzeteiben a nagy francia forradalom
alapk¢rd¢sek¢nt azt jel´li meg, hogyan lehet, illetve nem lehet demokratikus int¢z-
m¢nyeket funkcionÀltatni egy olyan tÀrsadalomban, amely ilyen int¢zm¢nyek mük´d-
tet¢s¢re nincsen szoktatva. V¢lem¢nye szerint a francia tÀrsadalom majd csak az 1875ä
1940-es alkotmÀny ideje alatt nûtt bele a demokratikus politikai int¢zm¢nyrendszer
kereteibe. Ez persze nem azt jelenti, hogy a àfelk¢sz¡letlenÊ tÀrsadalomra hivatkozva le
kellene vagy le volna szabad mondani a szabadsÀgint¢zm¢nyek megteremt¢s¢rûl, de
ä mint mondja ä àsohasem a v¢gsû, legmerevebb elvek alkalmazÀsa, hanem az elvek reÀlis ada-
golÀsa adja a demokrÀciÀtÊ. Ebbûl a szempontbÂl az Àllamhatalom mük´d¢si k´r¢nek
kiemelt fontossÀgÃ ter¡lete a k´zigazgatÀs, s fontos feladat az à¢letk´zeli b¡rokrÀciaÊ
megteremt¢se, mivel az k´zvetlen¡l a tÀrsadalom mindennapjaiba, a tÀrsadalmi kis
k´r´k ¢s az egy¢n mük´d¢si szf¢rÀjÀba hatol, s a k´zigazgatÀsi tev¢kenys¢gbe be¢p¡lt
szabadsÀgelemek k´zvetlen¡l megerûsÁthetik a tÀrsadalomban ¢rv¢nyes¡lû szabad-
sÀgtendenciÀkat, mÀsr¢szt k´zvetÁtû lÀncszemet jelenthetnek az Àllamhatalom mÀs
szf¢rÀi fel¢; ebben rejlik BibÂ szÀmÀra az ´nkormÀnyzati elv jelentûs¢ge.

Az Àllamhatalom mük´d¢si elveire vonatkozÂan ebben az idûben megjelent cikkei-
ben, AZ çLLAMHATALMAK ELVçLASZTçSA EGYKOR °S MOST cÁmü akad¢miai sz¢kfogla-
lÂjÀban is kifejtette, hogy a n¢pszuverenitÀs ¢s a hatalmak elvÀlasztÀsa elv¢nek egy-
idejü ¢rv¢nyesÁt¢s¢t tekinti a szabadsÀg Àllamhatalmi szf¢rÀban t´rt¢nû ¢rv¢nyes¡l¢se
biztosÁt¢kÀnak. Mindk¢t elvvel r¢szletesen foglalkozik elûadÀsaiban is.

A n¢pszuverenitÀs elv¢t a politikai tekint¢ly megegyez¢ses term¢szet¢nek tudatos
megfogalmazÀsak¢nt definiÀlja. Kifejti, hogy a n¢pszuverenitÀs l¢nyege nem a àtiszta
k´z´ss¢gi akaratÊ vagy a àn¢p akaratÀnakÊ kormÀnyzÀsa, hisz ilyen elvont k´z´ss¢gi aka-
rat nem is l¢tezik. A demokrÀciÀban is egyes osztÀlyok kormÀnyoznak, a politikai elit
kormÀnyoz, de ezen aktÁv kisebbs¢g akarata a k´zv¢lem¢nyre valÂ tekintettel alakul
ki, s ez¢rt e kisebbs¢g felelûss¢ggel is tartozik. °ppen ez¢rt itt is nagyon nyomat¢kosan
figyelmeztet arra, hogy a szabadsÀg ¢s a k´z´ss¢gi ellenûrz¢s nem valÂsulhat meg ki-
zÀrÂlag àa k´zakarat fikciÂit k¢pviselû int¢zm¢nyek r¢v¢nÊ, tisztÀban kell lenn¡nk a n¢p-
k¢pviseleti int¢zm¢nyrendszer er¢nyei mellett annak korlÀtaival is: àAbbÂl a t¢nybûl,
hogy egy Àllamnak a n¢p Àltal vÀlasztott parlamentje van, m¢g semmit nem tudunk leolvasni
arra n¢zve, hogy az illetû tÀrsadalom mennyire szabad. A tÀrsadalom szabadsÀgÀt ui. az d´nti
el, hogy az egyes ember a tÀrsadalmi tekint¢lyk¢pzûd¢sben milyen m¢rt¢kben ¢s milyen mÂdszerek-
kel vesz r¢szt. Egyetemes szabadsÀg csak kis egys¢gek szabadsÀgÀn kereszt¡l tud megvalÂsulni,
¢s az ¡gyint¢z¢snek kis egys¢gekben valÂ megvalÂsÁtÀsa sz¡ks¢ges.Ê

A n¢pk¢pviseleti int¢zm¢nyek, m¢g a n¢pszuverenitÀs let¢tem¢nyese, a vÀlasztott
parlament is ´nmagÀban csak a k´zakarat fikciÂjÀt testesÁti meg, s mint Rousseau-rÂl
szÂlva kifejti, a francia forradalom esem¢nyei bebizonyÁtottÀk, hogy a hatalomkon-
centrÀciÂ e fikciÂ nev¢ben is rendkÁv¡l vesz¢lyes a tÀrsadalomra. Ez¢rt sz¡ks¢ges e
hatalomkoncentrÀciÂ megbontÀsa a hatalmak elvÀlasztÀsÀnak elv¢vel. Az a gondolat,
hogy a hatalmi Àgak egymÀsmellettis¢ge eset¢n a hatalomkoncentrÀciÂ klasszikus gÂ-
ca, a v¢grehajtÂ hatalom mellett, mellyel szemben a t´rv¢nyhozÂ ¢s igazsÀgszolgÀltatÂ
hatalmi Àgat v¢deni kell, a t´rv¢nyhozÀs is lehet kiindulÂpontja egy Ãjfajta, az egy¢nt
korlÀtozÂ hatalomkoncentrÀciÂnak, felvetûdik BibÂ nyomtatÀsban megjelent cikkei-
ben is, de nem kap dominÀns szerepet. Ugyanez a helyzet elûadÀsaiban is. BÀr a t´r-
v¢nyhozÂ hatalom szervezeti fel¢pÁt¢se elveinek tÀrgyalÀsakor a mÀsodik kamara in-
t¢zm¢ny¢t fejtegetve FranciaorszÀg 1940-ig fennÀllott mÀsodik kamarÀja korabeli in-
doklÀsak¢nt megemlÁti, hogy àa n¢pakarat egyed¡li let¢tem¢nyes¢nek lenni kÀros lehet a tÃl-
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hatalom folytÀnÊ, de ehhez sajÀt helyeslû vagy bÁrÀlÂ megjegyz¢st nem füz. Igaz ugyan-
akkor, hogy a francia k´zigazgatÀsi bÁrÀskodÀs elveirûl szÂlva ÀllÀst foglal amellett,
hogy az az elv, miszerint a k´zigazgatÀs ¡gyeiben csak k´zigazgatÀsi hatÂsÀg mondhat
Át¢letet, helytelen, mivel àa bÁrÀskodÀs nem egy olyan hatalomkoncentrÀciÂ, amelytûl mÀs szer-
veket meg kelljen v¢deniÊ. A klasszikus liberÀlis elm¢letben kialakult technikÀkat az Àl-
lamhatalom szervezet¢re vonatkozÂan megfelelû biztosÁt¢knak tartja az egy¢n ¢s a tÀr-
sadalom kis k´rei szabadsÀgÀnak ¢rv¢nyes¡l¢s¢t illetûen, bÀr jelzi, hogy a XIX. szÀzad
mÀsodik fel¢nek ¢s a XX. szÀzad elej¢nek tendenciÀja az Àllamhatalom befolyÀsi k´-
r¢nek kitÀgÁtÀsÀra bizonyos ter¡leteken Ãj helyzetet teremtett. L¢trej´tt az Àllam kul-
turÀlis hatalma a tudomÀny, a nevel¢s, müvelûd¢s ter¡let¢n, s a gazdasÀgi szf¢rÀban
is robbanÀsszerüen megnûtt a befolyÀsa. Az az àûsi hatalomkoncentrÀciÂÊ, amelyet a ha-
talmak elvÀlasztÀsÀnak elve megsz¡ntetett ¢s r¢szekre bontott, nem tartalmazta az Àl-
lamnak ilyen tÁpusÃ gazdasÀgi ¢s kulturÀlis hatalmÀt. így az elvÀlasztÀs klasszikus for-
mÀja nem is adhat hat¢kony biztosÁt¢kokat az Àllami hatalom koncentrÀciÂja ellen eze-
ken a ter¡leteken, azok f¡ggetlenÁt¢se a hatalomkoncentrÀciÂtÂl a jelen feladata. Arra
BibÂ az elûadÀsaiban nem t¢r ki, hogy milyen Ãj tÁpusÃ int¢zm¢nyeken kereszt¡l tartja
elk¢pzelhetûnek ezt, de kijelent¢se jelzi, hogy ¢rz¢keli: a tÀrsadalom ¢s Àllam Àltala
kÁvÀnatosnak tartott intenzÁv, folyamatos ¢s k´lcs´n´s egymÀsra hatÀsÀban e szÀzad
elsû ¢vtizedei bizonyos ter¡leteken az Àllami befolyÀs egyoldalÃ megerûs´d¢s¢t hoztÀk
magukkal.

BibÂ IstvÀn elûadÀsjegyzetei tÀrsadalomfilozÂfiÀjÀnak s benne Àllamelm¢let¢nek idû-
ben elsû mÂdszeresen kifejtett vÀltozatÀt nyÃjtjÀk. Benn¡k elm¢let¢nek ÀllandÂ, k¢-
sûbb sem vÀltozÂ alapt¢telei mellett talÀlhatunk m¢g csak csÁrÀjÀban meglevû, kidol-
gozatlan elemeket, a k¢sûbbiekn¢l jobban vagy kev¢sb¢ hangsÃlyozott t¢nyezûket ¢s
gondolatokat. E sz´vegek hely¢t ¢s ¢rt¢k¢t az ¢letmü eg¢sz¢n bel¡l k¢tf¢le aspektusbÂl
k´zelÁthetj¡k meg: egyr¢szt retrospektÁv mÂdon ́ sszevethetj¡k AZ EURñPAI TçRSADA-
LOMFEJLýD°S °RTELM°RýL kifejtett gondolatokkal, illetve azoknak az 1950-es ¢s
1960-as ¢vekben k¢ziratban fennmaradt elûmunkÀlataival; mÀsr¢szt tekinthetj¡k e
sz´vegeket az 1940-es ¢vekben Árt nagy BibÂ-essz¢k elm¢leti alapr¢teg¢nek, s felhasz-
nÀlhatjuk ûket elemz¢seinkben. Ezen feladatok egyik¢re sem vÀllalkoztam ebben az
ÁrÀsban.
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Nagy Endre

AZ öRI K¹Z°POSZTçLYTñL A POLGçRI
RADIKALIZMUSIG

HorvÀth Barna levele JÀszi OszkÀrhoz

Az itt k´z´lt lev¢l ÁrÂja, HorvÀth Barna, olyan nagy emberek visszf¢ny¢ben sejlik fel
elûtt¡nk, mint JÀszi OszkÀr ¢s BibÂ IstvÀn: a figyelem a nyolcvanas ¢vek kezdet¢n
terelûd´tt rÀ, azzal ´sszef¡gg¢sben, hogy BibÂ a mÀsodik, majd az elsû nyilvÀnossÀg-
ban megjelent. HorvÀth ugyanis tanÀra volt BibÂnak a szegedi egyetemen, mintegy
û fedezte fel, s BibÂ elsû jelentûsebb munkÀja, a K°NYSZER, JOG, SZABADSçG teljes eg¢-
sz¢ben az û elm¢let¢nek keret¢ben fogalmazÂdott meg, olyan Àltala kidolgozott fogal-
mak felhasznÀlÀsÀval, mint szinopszis, formÀlis ¢s materiÀlis objektivizÀciÂ. A hetvenes ¢vek
mÀsodik fel¢ben a vele k¢sz¡lt interjÃban BibÂ ezt a hatÀst ¢s ezzel kapcsolatos nagy-
rabecs¡l¢s¢t kis m¢ltatÂ essz¢nek is beillû elm¢lked¢sben igazolta vissza:

àHorvÀth Barna nyugat-eurÂpai tÁpusÃ tudÂs volt, B¢csben ¢s AngliÀban jÀrt elûzûleg, mielûtt
professzor lett volna, B¢csben Kelsent hallgatta, aki egy hallatlan sz¢p, egy kiss¢ formalista, nor-
matÁv logikai ¢p¡letnek volt a fel¢pÁtûje; AngliÀban ellenben Harold Laski tanÁtvÀnya lett, aki
a munkÀspÀrt balszÀrnyÀnak volt az ideolÂgusa. HorvÀth BarnÀnak volt egy finoman prezentÀlt,
semmik¢ppen sem harcos, liberÀlis anarchista ÀllÀspontja, ¢s ebben a liberÀlis angol szocialistÀk-
hoz Àllott k´zel. Ugyanakkor a tudomÀnyt szenved¢lyesen komolyan vevû, igazi jÂf¢le eurÂpai
¢rtelmis¢gi jelens¢g volt.

...JogszociolÂgiai ÀllÀspontot k¢pviselt a Kelsen¢k erûsen normatÁv jogelm¢let¢vel szemben, ¢s
azonkÁv¡l nagyon ¢rdekes ¢s tanulsÀgos gondolatmenetei voltak, p¢ldÀul a term¢szetjog konzer-
vÀlÂ ¢s forradalmasÁtÂ szerep¢rûl. A term¢szetjog, a klasszikus jogelm¢letek k´zponti fogalma Àl-
talÀban mint konzervÀlÂ, a fennÀllÂ hatalmat ä egyhÀzi ¢s vilÀgi hatalmakat ä igazolÂ nagy
rendszer jelent meg a t´rt¢nelem folyamÀn, ¢s az oktatÀsban HorvÀth Barna a g´r´g szofistÀktÂl
kezdve pontosan rÀmutatott a term¢szetjog mÀsik egyenrangÃ szerep¢re, a forradalmasÁtÂ szerep-
re. EgyszÂval Erdei Ferenc nagyon szerette, nagyon szÁvesen hallgatta HorvÀth BarnÀt. °n k¢-
sûbb HorvÀth BarnÀnak lettem a tanÁtvÀnya, û k¡ld´tt ́ szt´ndÁjra, ûneki lettem a magÀntanÀra
is, egyszÂval nek¡nk szorosabb volt a kapcsolatunk.Ê (HuszÀr Tibor: BIBñ ISTVçN. BESZ°L-
GET°SEK, POLITIKAI-°LETRAJZI DOKUMENTUMOK. Magyar KrÂnika, 1989. 24.)

Ki is hÀt ez a àjÂf¢le eurÂpai jelens¢gÊ, s mik¢nt jutott oda, hogy JÀszival levelet vÀltson?
HorvÀth Barna 1896-ban sz¡letett Budapesten, olyan csalÀdbÂl, amely ahhoz a so-

kat emlegetett Ãri k´z¢posztÀlyhoz, kereszt¢ny k´z¢posztÀlyhoz tartozott, amelybûl
BibÂ is j´tt. Mint 1944ä45-ben angol (!) nyelven Árott ´n¢letrajzÀbÂl kitünik, a kisne-
mesi eredetü csalÀd kiterjedt rokonsÀga (HorvÀth BarnÀnak h¢t nagybÀtyja ¢s ´t
nagyn¢nje volt) foglalkozÀs, rang, vagyoni helyzet tekintet¢ben ennek a k´z¢posztÀly-
nak ÃgyszÂlvÀn legtarkÀbb egyveleg¢t vonultatta fel a gazdag p¡sp´ktûl a miniszte-
riÀlis hivatalnokon kereszt¡l a nagygazdÀig, de talÀlhatÂ benne zeneszerzû, k´ltû ¢s
politikus is. Az ilyen dzsentroid k´rnyezet predesztinÀl a àhatalom v¢dte bensûs¢gbeÊ valÂ
beilleszked¢sre, m¢gis mindig voltak àdisszidenseiÊ ennek az osztÀlynak, akik a m¢r-
s¢keltebb vagy radikÀlisabb polgÀri k´r´kh´z csatlakoztak.
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Hogy mik¢nt ment v¢gbe az ¢rzelmi ¢s intellektuÀlis fejlûd¢s, melynek nyomÀn
HorvÀth Barna 1950-ben az alÀbb k´z´lt level¢ben Ãgy ¢rzi, hogy segÁts¢g¢rt JÀszi Osz-
kÀrhoz kell fordulnia, akivel csupÀn egyszer talÀlkozott, 1947 v¢g¢n, mikor JÀszi ha-
zalÀtogatott, nos, e fejlûd¢si folyamatot majd egy HorvÀth Barna-monogrÀfiÀnak kell
felfejtenie. E hely¡tt csak n¢hÀny jelentûsebbnek lÀtszÂ momentumra utalunk mÀr
emlÁtett ´n¢letrajza alapjÀn (HorvÀth Barna: FORRADALOM °S ALKOTMçNY. ELTE
SzociolÂgiai Int¢zete, Budapest, 1993). Atyai nagyapja az 1848-as szabadsÀgharcban
alig tizennyolc ¢vesen t¡z¢r hadnagysÀgig viszi, majd amikor a bukÀs utÀn besorozzÀk
a csÀszÀri hadseregbe, LombardiÀba ker¡l, ahol egy csÀszÀrellenes ´sszeesk¡v¢sben
vesz r¢szt, ami¢rt vÀrfogsÀgra Át¢lik. A kiegyez¢s utÀn Nagykûr´s´n polgÀrmesterr¢
akartÀk vÀlasztani, amit azzal utasÁtott vissza, hogy: àamÁg Habsburg uralkodÂnk van,
semmif¢le k´zszolgÀlatot nem vÀllalokÊ. (LÀsd errûl az epizÂdrÂl a HorvÀth Barna
egyik unokatestv¢r¢vel k¢szÁtett interjÃt. Szabad F´ld, 1993. mÀrcius 9.) A csalÀdban
azt mes¢lt¢k, hogy az anyai Àg homÀlyos rokoni kapcsolatban Àllt a jakobinus perben
kiv¢gzett HajnÂczy JÂzseffel. Vajon ez HorvÀth Barna szÀmÀra valamif¢le anticipÀci-
Âja volt kedves k´ltûje, Ady Endre àeb ura fakÂÊ-protestÀlÀsÀnak? NaplÂbeli reflexiÂi
szerint is fontos motivÀciÂs t¢nyezû volt az a tapasztalata, hogy a kiterjedt rokonsÀgban
az elismer¢st nem az ¢rdemhez, hanem a ranghoz ¢s vagyonhoz igazÁtottÀk. Voltak
rokonok, akiket HorvÀth Barna jelent¢kteleneknek lÀtott, de vele ûk azt ¢reztett¢k,
hogy apja alacsonyabb tisztviselûi osztÀlyhoz tartozik. Az ilyen ¢lm¢nyek, mint Árja,
nyilvÀnvalÂvÀ tett¢k szÀmÀra àa dolgok megÀllapodott rendj¢nek ¡ress¢g¢t ¢s korhadtsÀgÀtÊ.
MÀsutt idegenkedve nyilatkozik a dzsentri stÁlusÃ mulatozÀsokrÂl: àA nagy magyar mu-
latozÀsok katasztrofÀlisnak bizonyultak, mert oda vezettek, hogy az eg¢sz n¢pbûl kiszÁvtÀk az el-
nyomÀssal szemben ÀllÂ ¢leterût.Ê De talÀn legfontosabb ifjÃkori ¢lm¢nye, mely àa dolgok
megÀllapodott rendje ¡ress¢g¢nek ¢s korhadtsÀgÀnakÊ felismer¢s¢hez ¢s a vÀltoztatÀs ig¢-
ny¢hez elvezette, elsû szerelme, egy àgesztenyebarna zsidÂ sz¢ps¢gÊ volt, akit nem vehetett
feles¢g¡l, s aki k¢sûbb egy n¢pbiztos feles¢ge lett. HorvÀth Barna Ágy Árja le e szerelem
elûli megfutamodÀsÀt ¢s ennek hatÀsÀt pÀlyÀjÀra: àEml¢kezetemben û a forradalmat teste-
sÁti meg, ¢s d´ntû hatÀst gyakorolt n¢zeteimre. Vele szembeni t¢ved¢seimet k´nyveimben ¢s tana-
imban akartam jÂvÀtenni. Harcoltam a pacifizmus¢rt. Egy pillanatig sem inogtam meg az im-
perializmus elleni harcomban. Mint anarchistÀt ¢s kozmopolitÀt ÂcsÀroltak. Tettem valamit a
ÏMachtslehreÎ megt´r¢s¢¢rt. Rettenetes nyomÀs alatt hirdettem a demokrÀciÀt ¢s szocializmust ¢s
a harcot az antiszemitizmus ellen. A legvadabb harcok k´zepette elsû szerelmem eleven eml¢ke,
valamint tudatalatti befolyÀsa volt az ¢n legerûsebb v¢dûbÀstyÀm elm¢leti n¢zeteim frontvonalÀn,
¢s kitartott akkor is, amikor minden barÀtom elhagyott, ¢s az ¢g a fejem f´l´tt ́ sszeomlani lÀtszott.Ê
A lehets¢ges motivÀciÂs t¢nyezûk sorÀban v¢gezet¡l emlÁts¡k meg egyik nagybÀtyjÀt,
aki modernista zeneszerzû ¢s zongorista volt, akit a fiatal HorvÀth Barna zseninek tar-
tott, s aki radikÀlis politikai n¢zeteket vallott, JÀszi OszkÀr k´vetûje volt.

V¢lhetûleg ilyen ¢lm¢nyek vezett¢k HorvÀth BarnÀt a progressziÂ tÀborÀba. A gaz-
dag belsû fejlûd¢ssel szemben (amelyrûl 1929-tûl 1973-ig bek´vetkezett halÀlÀig k¢t
¢v kiv¢tel¢vel naponta vezetett, negyvenhat f¡zetnyi naplÂja tanÃskodik) k¡lsû esem¢-
nyekben szeg¢ny ¢letÃt Àll. A hÀborÃ miatt ä amelyben, mint nagyapja, t¡z¢r fûhad-
nagyk¢nt vett r¢szt ä csak 1920-ban szerezte meg jogi diplomÀjÀt. Elûsz´r k¡l´nb´zû
hivatalokban dolgozott jogÀszk¢nt, de mÀr ekkor foglalkozott jogelm¢leti k¢rd¢sek-
kel: ennek elismer¢sek¢nt lett egyetemi tanÀr, 1929-tûl Szegeden, majd Budapesten.
1935-ben jelent meg fûmüve, a RECHTSSOZIOLOGIE , amelyet 1971-ben Ãjra kiadtak
(elsû magyar nyelvü kiadÀsa folyamatban). MunkÀssÀga az ÀltalÀnos szociolÂgiaelm¢-
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let, a jog- ¢s morÀlfilozÂfia ter¡let¢re is kiterjedt, s az û nev¢hez füzûdik az elsû hazai
k´zv¢lem¢ny-kutatÀs. A G°NIUSZ PERE cÁmü müv¢ben SzÂkrat¢sz ¢s Szent Johanna
eset¢nek elemz¢s¢vel a jog kultÃraelm¢leti megk´zelÁt¢s¢re tett Ãtt´rû kÁs¢rletet.
1945-ben a PolgÀri Demokrata PÀrt egyik vezetûje, ugyanebben az ¢vben bevÀlasztjÀk
az Akad¢miÀba (amelybûl az ÃjjÀszervez¢s utÀn kihagytÀk, s tagsÀgÀt csak 1991-ben,
a rehabilitÀlÀsok sorÀn ÀllÁtottÀk vissza). Az alÀbbi lev¢lben is vÀzolt okok miatt 1949-
ben elhagyja az orszÀgot, elûsz´r AusztriÀba, majd az Egyes¡lt çllamokba tÀvozik, ahol
a New York-i New School for Social Research tanÀra lesz, 1957-tûl pedig az Amerika
Hangja magyar osztÀlyÀn dolgozik nyugdÁjba vonulÀsÀig. Idehaza idûk´zben az Ãn.
szocialista jogelm¢let persona non gratÀnak nyilvÀnÁtja.

HorvÀth Barna pÀlyÀja Ãri k´z¢posztÀlybeli indulÀsÀhoz k¢pest atipikusnak mond-
hatÂ. M¢gis megtestesÁt egy mÀsik szÀzadunkbeli ¢rtelmis¢gi tÁpust, azt, amelyik tÃll¢p
a rendi tÀrsadalomszerkezet ¢s ennek megfelelû politikai rendszer ¢rt¢kvilÀgÀn, s a
m¢rs¢keltebb vagy radikÀlisabb polgÀrsÀghoz, sût eszmeileg a polgÀri radikÀlisokhoz
csatlakozik. Minden egy¢b k¡l´nbs¢g¡k ellen¢re olyanokra gondolunk, mint term¢-
szetesen BibÂ, de olyanokra is, mint Babits, KosztolÀnyi, Szekfü Gyula vagy ä a ma
¢lûk k´z¡l ä Keresztury Dezsû. S ha ûk a kisnemesi ûs´kkel rendelkezû csalÀdok le-
szÀrmazÂik¢nt az Ãri k´z¢posztÀlybÂl j´ttek, akkor talÀn megkockÀztathatÂ az az ÀllÁ-
tÀs, hogy volt ennek az osztÀlynak egy r¢tege ä amelyet mÀsutt ànemzeti urbÀnus r¢-
tegnekÊ neveztem (l. Magyar HÁrlap, 1992. november 14.) ä s amelyet RÂnay Gy´rgy
egyik irodalmi essz¢j¢ben Ãgy Ár le a mÃltra is visszatekintûen, hogy àe hegyek lankÀin,
eldugott udvarhÀzakban ilyesmi is volt: honfier¢ny ¢s embers¢g, s legalÀbb ûrz¢se egy jobb, ig¢-
nyesebb, eurÂpaibb magyarsÀg hagyomÀnyainakÊ.

*
Az alÀbb k´vetkezû lev¢l a HorvÀth Barna-hagyat¢kban, az MTA K¢zirattÀrÀban ta-
lÀlhatÂ. JÀszinak a lev¢lre adott vÀlaszÀt lÀsd JÀszi OszkÀr VçLOGATOTT LEVELEI.
(Szerk. LitvÀn Gy´rgy ¢s Varga F. JÀnos, Magvetû, 1991. 525ä527. o.) HorvÀth Barna
egy tanulmÀnyÀt s müveinek vÀlogatott bibliogrÀfiÀjÀt lÀsd MedvetÀnc, 1985/2ä3.

HORVçTH BARNA LEVELE JçSZI OSZKçRHOZ

Salzburg, 1950. augusztus 27.

Kedves OszkÀr,
nem vagyok benne biztos, hogy eml¢kszel-e rÀm. Amikor utoljÀra Pesten jÀrtÀl, akkor
a Teleki Int¢zetben1 talÀlkoztunk BibÂ, Eckhart2 ¢s Cs¢csy3 tÀrsasÀgÀban. AzutÀn a
Podmaniczky utcÀban hallottam ¢rdekes ¢s szinte megrÀzÂ beszÀmolÂdat.4 Azt gon-
doltam tehÀt, hogy egyr¢szt talÀn ¢rdekelni fog, amit egyes k´z´s barÀtainkrÂl el-
mondhatok, mÀsr¢szt pedig nekem most k¡l´n´sen hiÀnyoznak a testv¢ri kapcsola-
tok,5 amelyek felv¢tel¢n¢l elsûsorban is rÀd gondoltam.

Novemberben j´ttem ki feles¢gemmel6 ide, rendkÁv¡l fÀrasztÂ, egy ¢jszaka ¢s hÀ-
rom nap tartÂ gyalogtÃra utÀn, de szerencs¢re minden incidens n¢lk¡l. Fiam7 mÀr
egy  ¢vvel  elûtt¡nk  kij´tt,  ¢s  '49 mÀjusa  Âta  az  USA-ban  van,  ahol  mint  bioche-
mikus Szent-Gy´rgyi mellett mük´d´tt Woods-Hole-ban, majd az û megbÁzÀsÀbÂl
Jungeblut8 mellett a Columbia Egyetemen. Engem ez ¢v mÀrciusban meghÁvott a New
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School for Social Research New Yorkban Professor of Law minûs¢gben. AzÂta folyik
itt vÁzum¡gyem, amely szeptember v¢g¢ig ÀllÁtÂlag el fog dûlni.9

Nekem '49 szeptember¢ig arÀnylag v¢dett volt a helyzetem. A szegedi egyetem ta-
nÀra voltam, de beosztva az Akad¢miÀhoz, ahol nyugodtan hagytak dolgozni. Ez az¢rt
t´rt¢nt, mert '45-ben a PolgÀri Demokrata PÀrt Budapest k¢pviselûjek¢nt bek¡ld´tt
az ideiglenes Nemzetgyül¢sbe,10 ¢s Teleki G¢za,11 akivel a szegedi jogi kar ÃjrafelÀl-
lÁtÀsa ¡gy¢ben szorosan ́ sszemük´dtem, ezt a beosztÀst adta, hogy k¢zn¢l legyek Pes-
ten. K¢sûbb Szent-Gy´rgyi javaslatÀra Keresztury12 a FelsûoktatÀsi TanÀcs eln´k¢v¢
nevezett ki, ¢s ez az igen ¢rdekes funkciÂ, amelyet a tanÀcs feloszlatÀsÀig, 1948-ig lÀt-
tam el, szint¢n Pesthez k´t´tt. Ami benne sz¢p ¢s tanulsÀgos volt, az abban Àllott, hogy
minden katedrabet´lt¢sn¢l mi adtunk v¢lem¢nyt a miniszternek. Ez Ãgy t´rt¢nt, hogy
bizottsÀgba hÁvtuk ´ssze a k¢rd¢ses tansz¢k tÀrgyk´r¢nek legkivÀlÂbb müvelûit ä aka-
d¢mikusokat, a t´bbi egyetem ordinÀriusait ¢s esetleg egyebeket is ä, akik sorban el-
mondtÀk n¢zet¡ket, amit k´tetlen eszmecsere k´vetett, ¢s ebbûl rendesen egyhangÃ-
lag sz¡letett meg a TanÀcs v¢lem¢nye, amelyet viszont a kormÀny hol k´vetett, hol
nem. TanÃskodhatom amellett, hogy ez sz¢p, hasznos ¢s a tudomÀny autonÂmiÀjÀnak
teljesen megfelelû eljÀrÀs volt, amely a j´vûben is k´vet¢sre lenne ¢rdemes. SzÀmomra
viszont az¢rt volt tanulsÀgos, mert ÃgyszÂlvÀn az ́ sszes tudomÀnyszakok szem¢lyi gar-
nitÃrÀjÀval ¢s belsû viszonyaival pÀratlanul behatÂan megismerkedhettem. Szinte
folyton bÀmultam, hogy mennyi az igazÀn kivÀlÂ konkurens jel´lt olyan neh¢z szak-
tÀrgyakban is, mint matematika, geolÂgia, filozÂfia, ÂkortudomÀny, statisztika vagy
rÂmai jog. Amikor aztÀn a àfordulatÊ bek´vetkezett, s a kormÀnyt az ilyen finom el-
jÀrÀsmÂd t´bb¢ nyilvÀn nem ¢rdekelte, akkor sz¢p csendben feloszlottunk. Ebben a
valÂban mintaszerü v¢lem¢nyezû eljÀrÀsban a magyar tudomÀnyos ¢let legjobbjai ¢s
legkivÀlÂbbjai r¢szt vettek, ¢s ¢n, akinek ez az eln´k´sk´d¢s talÀn ¢letem legkedvesebb
¢lm¢nye volt, ÀllÁthatom, hogy az eljÀrÀs mindv¢gig teljesen alkotmÀnyos volt, ¢s nem
volt eset, amely miatt bÀrki is szemrehÀnyÀst tehetne magÀnak, habÀr term¢szetesen
egyetlen bizottsÀgi tag sem t¢vedhetetlen.

1949 nyarÀn mÀr lÀtszott, hogy az Akad¢miÀt is àgleichschaltoltatniÊ fogjÀk, s hely-
zetem ott tarthatatlannÀ fog vÀlni. °rt¢semre adtÀk, hogy tansz¢ket kell ellÀtnom, de
sajÀt tÀrgyamat, a jogb´lcseletet nem bÁzhatjÀk rÀm, mert az marxistÀknak fenntartott
àideolÂgiaiÊ tÀrgy. Ez¢rt megbÁztak a nemzetk´zi jog ellÀtÀsÀval a pesti egyetemen.
Ezt szeptembertûl november k´zep¢ig el is lÀttam. A tan¢vnyitÂ mÀr teljesen àgleich-
schaltoltÊ szovjetegyetem k¢p¢t mutatta. ElûadÀsaimra viszont ́ z´nl´tt a hallgatÂsÀg,
t´bb szÀz hallgatÂ volt rendesen a teremben. Gondosan k¢sz¡ltem, ¢s az elûadÀsok
teljesen szakszerü, a legkivÀlÂbb szakÁrÂk ä Oppenheim-Lauterpracht, Ross, Guggen-
heim, Verdross13 ä figyelembev¢tel¢vel k¢sz¡lt sz´vege jegyzet c¢ljÀra ki is van szedve,
¢s azt siker¡lt kijuttatnom AmerikÀba is. A v¢szes az volt, hogy a hallgatÂsÀg tÃlsÀgosan
¡nnepelt, k¡l´n´sen olyankor, amikor a teljesen objektÁv elûadÀst a Szovjetre n¢zve
nem ¢ppen hÁzelgûnek gondoltÀk (megszÀllÂ hatalom jogai ¢s k´teless¢gei, hadifog-
lyok jogi helyzete stb.). A nemzetk´zi jogot negyed¢vesek hallgattÀk, ¢s azok k´z´tt a
k´z¢posztÀlybeliek arÀnyszÀma jÂval magasabb volt, mint az alsÂbb ¢vfolyamokon.
Amitûl f¢ltem, bek´vetkezett. A kommunista diÀkok gyül¢sen tiltakoztak elûadÀsaim
ellen, s a d¢kÀn14 figyelmeztetett. A kommunistÀk azt mondtÀk, hogy a karon hÀrom-
f¢le tanÀr van. Vannak elûsz´r is a valÂdi marxistÀk, vannak azutÀn polgÀri tanÀrok,
akik legalÀbb meg¢rt¢st ¢s alkalmazkodÀst mutatnak, ¢s v¢g¡l van k¢t tanÀr, aki m¢g
engedm¢nyeket sem tesz, ¢s Ãgy ad elû, mintha marxizmusäleninizmus nem is lenne
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a vilÀgon. Ez a k¢t tanÀr szerint¡k Eckhart ¢s ¢n. A d¢kÀn figyelmeztet¢se k¢ts¢gte-
lenn¢ tette, hogy a tanÁtÀs szabadsÀga szÀmomra v¢gleg megszünt, s ez¢rt felhasznÀl-
tam a kÁnÀlkozÂ alkalmat, ¢s elhagytam az orszÀgot. Mivel '29-ben neveztek ki Sze-
gedre, ¢ppen hÃsz ¢vig tartott otthoni professzori mük´d¢sem. Nem tudom, vajon
Eckhart hely¢n van-e m¢g, burkolt formÀban olyasmit Ártak, amibûl arra k´vetkezte-
tek, hogy nem. Most az Ãj tan¢v kezdete elûtt dûl el, hogy mik lesznek a tovÀbbi vÀl-
tozÀsok.

BibÂ IstvÀn legkedvesebb tanÁtvÀnyaim egyike volt. °n habilitÀltam, majd a szegedi
tansz¢kre valÂ kinevez¢s¢n¢l is v¢lem¢nyez¢ssel k´zremük´dtem.15 MelegszÁvü, jÂ
ember ¢s igaz ember, akin¢l az, hogy magÀt a szeg¢nyparasztsÀg ¡gy¢vel azonosÁtotta,
bÀmulatos, a v¢gsû konzekvenciÀkkal is szÀmolÂ elhatÀrozÀs volt. PolitizÀlÀsÀt nem szÁ-
vesen lÀttam, attÂl anyja is igen f¢ltette. Viszont finom helyzetelemz¢sei m¢ly benyo-
mÀst keltettek, ¢s a kommunistÀkbÂl azonnal a leghevesebb ellenz¢st vÀltottÀk ki. Elsû
tanulmÀnyÀt elkoboztÀk, majd egy gyül¢sen LukÀcs Gy´rgy´t ¢s R¢vai JÂzsefet vo-
nultattÀk fel ellene.16 BibÂ ezutÀn a Kelet-eurÂpai Int¢zet aleln´ke lett, ¢s ebben a
minûs¢gben fogadott t¢ged. De ott sem maradhatott, ¢s àideolÂgiaiÊ tansz¢k¢t sem
foglalhatta el.17 KÃriai bÁrÂnak akart visszamenni, ¢s ezt meg is Ág¢rt¢k neki, de k´zben
ezen a vonalon is neh¢zs¢gek tÀmadtak. Az ¡gy sokÀig hÃzÂdott, ¢s m¢g nem volt
elint¢zve, bÀr biztatÂ jelek mutatkoztak, amikor elj´ttem.18

Cs¢csyt jobban ismered, mint ¢n. Egy¡tt vettek fel a testv¢ri lÀncba vele '46 tava-
szÀn. Kitünû elûadÂi ¢s gondolkodÂi k¢pess¢geirûl volt alkalmam a munkÀkon meg-
gyûzûdni. ýt is tiszta embernek tartom, csakÃgy, mint BibÂt, ¢s k´z´s vonÀsuk, hogy
a polgÀrsÀg felett egyarÀnt pÀlcÀt t´rtek, an¢lk¡l hogy a marxizmussal azonosÁtottÀk
volna magukat. Imre k´zelebbi kapcsolatba ker¡lt egy mÀsik kivÀlÂ tanÁtvÀnyommal,
akit te is ismersz, SzabÂ JÂzseffel, aki Szegeden a k´zjog tanÀra.19 ¹r¡l´k annak, hogy
Ãgy lÀtom, becs¡lik egymÀst. SzabÂ teljesen intranzigens, hajthatatlan ellenfele a re-
zsimnek, t¡zes, lÀnglelkü ember, ¢s olyan szÂkimondÂ, hogy ÀllandÂan rettegt¡nk ¢r-
te. Ugyanakkor hallatlanul tehets¢ges ¢s munkabÁrÂ, valÂsÀggal ontotta k´nyveit. Ve-
lem szemben û volt a leghÁvebb tanÁtvÀny, hetenk¢nt felkeresett, ¢s egy¡tt szûtt¡k a
menek¡l¢si terveket. CsalÀdja miatt nem tudta megvalÂsÁtani a kij´vetelt. BibÂ ¢s
Cs¢csy messzebb mentek politikailag, mint jÂzan megÁt¢l¢s szerint talÀn helyes lett vol-
na, de SzabÂ nem tÀntorodott meg. Viszont mindhÀrom teljesen tiszta ember, ¢s is-
merve tehets¢geiket, elkallÂdÀsukat a legsÃlyosabb vesztes¢gnek tartanÀm. Mindent
meg kellene tenni megment¢s¡kre, ha majd alkalom nyÁlik rÀ. EgyÀltalÀn, ha lesz m¢g
magyar ́ nÀllÂsÀg, a legfontosabb k¢rd¢sek egyik¢nek tartom a helyes differenciÀlÀst,
megk¡l´nb´ztet¢st az emberek viselt dolgainak megÁt¢l¢s¢n¢l. Ezen nemcsak a durva
megtorlÀsi ¢s bosszÃvÀgy megf¢kez¢s¢t ¢rtem, hanem azt a k¢ts¢gbevonhatatlan ki-
¢rt¢kel¢st is, hogy m¢g a j´vû szÀmÀra teljesen elveszett, a rendszerrel magukat telje-
sen azonosÁtÂ ¢s megbocsÀthatatlan l¢p¢seket is elk´vetett emberekn¢l is ä tÃlkom-
penzÀciÂk¢ppen-e, nem tudom ä nemegyszer vÀratlan, meglepû segÁts¢gre talÀl az,
akit a rendszer elejtett vagy ¡ld´z. Ez a rejtett ellenÀllÀsnak egyik alakja, amirûl na-
gyon sokat lehetne besz¢lni. A mi barÀtaink nem k´vettek el semmit, legfeljebb jÂhi-
szemü Àldozatai voltak egy optikai csalÂdÀsnak, nagy emberi ¢rt¢keik ¢s k¢pess¢geik
megment¢se tehÀt elsûrendü ¢rdeke lenne az esetleg m¢g elj´vendû Ãj magyar k´z-
¢letnek.

Amikor BibÂval utoljÀra besz¢ltem, c¢lzÀst tettem rÀ, hogy ha legÀlisan nem enged-
nek ä a Wiener Juristenverein20 meghÁvott ä, akkor illegÀlisan is megprÂbÀlok kijutni.
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ý elmondta, hogy teljesen kiÀbrÀndult, mert az oroszok mÀr nagyobb m¢rt¢kben el-
vesztett¢k realitÀs¢rz¢k¡ket, mint annak idej¢n Hitler. Kis gyermekei miatt û nem
menek¡lhet, itt kell Àtv¢szelnie az idût, mÁg az orszÀgot felszabadÁtjÀk, akkor pedig
csak azt rem¢lheti, hogy a m¢g eltürhetû baloldalhoz fogjÀk szÀmÁtani. SzÀmomra
rendkÁv¡l fÀjdalmas, hogy ezek a kitünû ¢s nagy k¢pess¢gü emberek, akik idek¡nn
dolgozhatnÀnak, most teljes t¢tlens¢gre kÀrhoztatva ¢s belÀthatatlan vesz¢lyeknek ki-
t¢ve vesztegetik el legjobb ¢veiket!

Persze idek¡nn is neh¢z megÀllnia a talpÀn a szeg¢ny menek¡ltnek. Szüken vagyok
¢n is, amÁg Ãj egzisztenciÀt alapÁthatok. P¢nzemet21 amennyit siker¡lt kihoznom, no-
vember Âta fel¢ltem, ¢s keresetre szert tennem nem k´nnyü. Ha szeptemberben meg-
kapnÀm a vÁzumot, akkor m¢g hajszÀl hÁjÀn elker¡l´m a nyomort, mert rep¡lûje-
gy¡nk mÀr be van fizetve. Ez¢rt rem¢lem, hogy nem kell k¢regetûv¢ vÀlnom. Ha azon-
ban tudnÀl k´zvetÁteni valamif¢le segÁts¢get a hatalmas ¢s gazdag amerikai testv¢ri
lÀnc r¢sz¢rûl, ûszint¢n meg kell mondanom, hogy arra most lenne a legnagyobb sz¡k-
s¢gem, k¡l´n´sen, ha rem¢nyeim nem vÀlnak valÂra. Ettûl f¡ggetlen¡l is azonban
szeretn¢m, ha valamelyik pÀholy tudna rÂlam, mint a pesti Korvin-pÀholy mestertag-
jÀrÂl, aki most minden testv¢ri segÁts¢g n¢lk¡l bolyong a nagyvilÀgban, ¢s ¢rezn¢m
azt, hogy t´rûdnek velem, gondomat viselik ¢s utamat egyengetik, vagyis hogy a vi-
lÀgot Àt´lelû testv¢ri lÀnc ¢lû valÂsÀg.

Nekem a kûmÁvess¢g kedves, meleg ¢lm¢ny volt, amely most igen hiÀnyzik. Sok
igazi ¢rt¢ket lÀttam ott, ¢s idûsebb korban is meleg barÀtsÀg tudott kifejlûdni. Legfel-
emelûbb ¢lm¢nyem pedig az volt, hogy ennek a kitünû pesti polgÀrsÀgnak, amelynek
bizalmÀt a r¢gi ¢s az Ãj ¡ld´z¢sek alatt egyarÀnt siker¡lt ki¢rdemelnem, ¢pp a haladÂ
s kûmÁves eszm¢k¢rt ¢lû r¢sze mennyire intakt ¢s immÃnis az ideolÂgiai fertûz¢ssel
szemben! Az eg¢szs¢ges gÂcok szÀma nagyobb ¢s ellenÀllÀsa erûsebb, mint ÀltalÀban
k¢pzelik!

Rem¢lve, hogy elûbb-utÂbb lÀthatlak, ¢s akkor m¢g sokat fogok tûled tanulhatni,
ûszinte tisztelettel ¢s testv¢ri szeretettel k´sz´nt

HorvÀth Barna
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6. HorvÀth BarnÀn¢ sz¡l. SÀndy NathÀlia
(1902ä1981).
7. HorvÀth B¢ni (sz¡l. 1924-ben).
8. Klaus W. Jungeblut n¢met szÀrmazÀsÃ
amerikai biok¢mikus, egyetemi tanÀr.
9. HorvÀth Barna hamarosan megkapta az
amerikai beutazÂvÁzumot, ¢s 1950. oktÂber
10-¢n meg¢rkezett New Yorkba.
10. L. IzsÀk Lajos: POLGçRI ELLENZ°KI PçR-
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TOK MAGYARORSZçGON, 1944ä1949. Kossuth,
1983. 21., 30. o.
11. GrÂf Teleki G¢za (1911ä1983) Teleki PÀl
fia, geolÂgus. Az 1944-ben MoszkvÀba k¡ld´tt
fegyversz¡neti k¡ld´tts¢g tagja. A PolgÀri De-
mokrata PÀrt eln´ke, 1944ä45-ben vallÀs- ¢s
k´zoktatÀs¡gyi miniszter.
12. Keresztury Dezsû (sz¡l. 1904-ben) ÁrÂ, iro-
dalomt´rt¢n¢sz, Arany JÀnos-kutatÂ, akad¢-
mikus, az E´tv´s Collegium igazgatÂja, 1945ä
47 k´z´tt vallÀs- ¢s k´zoktatÀs¡gyi miniszter.
13. JogÀszok, a mai napig hasznÀlatos, alapve-
tû munkÀk szerzûi.
14. MÀrtonffy KÀroly (1890ä1970) a k´zigaz-
gatÀsi jog professzora, 1949ä52 k´z´tt a buda-
pesti jogi kar d¢kÀnja.
15. HorvÀth Barna elûterjeszt¢s¢t lÀsd Hor-
vÀth Barna: AJçNLçS BIBñ ISTVçN EGYETEMI
TANçRI KINEVEZ°S°HEZ. In: BIBñ EML°K-
K¹NYV. SzÀzadv¢g, Budapest ä EurÂpai Pro-
testÀns Magyar Szabadegyetem, Bern. 1991.
II. 425ä433. o.
16. L. A MAGYAR DEMOKRçCIA VçLSçGA. ValÂ-
sÀg, 1945/2ä4. 5ä43. o. A vita: ValÂsÀg, 1946/1ä
2. 97ä99., 102ä103. o. BibÂ k¢sûbb ¢rt¢kelte
a vitÀt: lÀsd HuszÀr Tibor: BIBñ ISTVçN. BE-
SZ°LGET°SEK, POLITIKAI-°LETRAJZI DOKUMEN-
TUMOK. Magyar KrÂnika, 1989. 98. o. A cikk
k´r¡li bonyodalmak leÁrÀsÀt elûsz´r SzabÂ
ZoltÀn tette k´zz¢. L. SzabÂ ZoltÀn: BIBñ IST-
VçNRñL . In: BIBñ ISTVçN ¹SSZEGYþJT¹TT
MUNKçI 1. EurÂpai ProtestÀns Magyar Sza-
badegyetem, Bern, 1981. 15ä17. o.
17. BibÂnak a politikatudomÀnyi tansz¢k he-
lyett az àideolÂgiamentesÊ munkajogi, illetve a

meg¡resedett nemzetk´zi jogi tansz¢ket ajÀn-
lottÀk fel, de egyiket sem foglalta el. L. errûl:
HuszÀr Tibor: i. m. 112. o.
18. BibÂ v¢g¡l is nem kapta meg a bÁrÂi ÀllÀst;
a k¢sûbbi koncepciÂs perek tapasztalatainak
f¢ny¢ben utÂbb ennek igen ´r¡lt. L. HuszÀr
Tibor: i. m. 113. o.
19. SzabÂ JÂzsef (1909ä1992) k¢sûbb megkÁ-
s¢relt Àtjutni a hatÀron, de feles¢g¢vel egy¡tt
elfogtÀk, feles¢g¢t k¢t-, ût hÀrom¢vi szabad-
sÀgveszt¢sre Át¢lt¢k; 1954-ben szabadult. JÀszi
SzabÂ JÂzsefet nagyra becs¡lte, anyagi tÀmo-
gatÀst is prÂbÀlt szerezni szÀmÀra, mint Hor-
vÀth BarnÀhoz int¢zett t´bb levele tanÃsÁtja
(lÀsd JÀszi OszkÀr: VçLOGATOTT LEVELEI.
525ä526., 552ä553., 562. o.). SzabÂ JÂzsef
1956-ban, a forradalom alatt Ãjra Àtvette a
k´zjogi tansz¢ket, innen k¢nyszernyugdÁjaz-
tÀk 1957-ben. Igen szer¢ny anyagi k´r¡lm¢-
nyek k´z´tt ¢lt Szegeden; a rendszervÀltÀs
idej¢n megjelent n¢hÀny ÁrÀsa. °let¢rûl ¢s pÀ-
lyÀjÀrÂl megrÀzÂ ´n¢letrajzot Árt, ami meg¢r-
demeln¢ a publikÀlÀst.
20. B¢csi JogÀszsz´vets¢g. A meghÁvÀsban bi-
zonyÀra nagy szerepe volt a mÀr fentebb em-
lÁtett Alfred Verdross (1890ä1980) neves b¢csi
jogÀszprofesszornak, akit HorvÀth Barna sze-
m¢lyesen jÂl ismert. (L. HorvÀth Barna: FOR-
RADALOM °S ALKOTMçNY. ELTE SzociolÂgiai
Int¢zet, 1993. 70., 75., 86., 90. o.)
21. HorvÀth Barna apÂsa, SÀndy Gyula k¡l-
f´ld´n v¢gzett munkÀi¢rt kapott p¢nz¢t svÀjci
bankszÀmlÀn helyezte el, s ez segÁtette ki mind
HorvÀth BarnÀt, mind fiÀt emigrÀciÂjuk kez-
det¢n.

Engel PÀl

VçZLAT SZþCS JENýRýL

Szücs Jenû olyan t´rt¢n¢sz volt, aki akÀr az çrpÀdokrÂl Árt, akÀr DÂzsÀrÂl, a mÀrÂl
gondolkodott. Ez a àpolitikusiÊ alkat a XX. szÀzad nagy magyar t´rt¢netÁrÂi k´z¡l leg-
inkÀbb Szekfü GyulÀval rokonÁtja ä azzal a nem l¢nyegtelen k¡l´nbs¢ggel, hogy vi-
lÀgn¢zet¢nek oly hajl¢kony alakÁtÀsÀra, aminût Szekfün¢l tapasztalunk a HçROM NEM-
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ZED°K-tûl a FORRADALOM UTçN-ig, Szücs soha nem volt ¢s nem is lett volna k¢pes.
Nem az intellektusa, inkÀbb a jelleme volt ehhez tÃl merev.

*
1928-ban sz¡letett Debrecenben. K´z¢piskolÀit az angolszÀsz kultÃrÀjÃ sÀrospataki
koll¢giumban v¢gezte, egyetemi tanulmÀnyait pedig elûbb sz¡lûvÀrosÀban, majd Bu-
dapesten, ahol feloszlatÀsÀig (1950) a nagy hÁrü E´tv´s Koll¢giumnak volt a n´ven-
d¢ke. K´r¡lm¢nyei ä vid¢ki ¢rtelmis¢gi k´rnyezet, alf´ldi paraszti-k¢zmüves kÀlvinis-
ta ûs´k ä talÀn arra predesztinÀltÀk volna, hogy az ifjÃkorÀban oly n¢pszerü roman-
tikus n¢piess¢ghez, a àharmadik utasÊ eszm¢khez k´zeledj¢k. Intellektusa azonban
mÀsfel¢ terelte. Az irracionalitÀs irÀnti hajlam merûben idegen volt tûle, valÂszÁnüleg
alkatilag volt k¢ptelen a vilÀgot mÀsk¢nt lÀtni, mint az ¢rtelem szürûj¢n kereszt¡l. °r-
telme pedig kezdettûl azt sÃgta neki, hogy MagyarorszÀg egyetlen igazi probl¢mÀja
tÀrsadalmÀnak torz, elmaradott szerkezete. A politikus feladata, hogy ezt orvosolja, a
t´rt¢n¢sz¢ pedig, hogy az okait felderÁtse.

Fiatal ¢veiben ennek megfelelûen baloldali ¢rzelmü volt, sût egy darabig a marxista
eszm¢k is hatottak rÀ. Tizenh¢t ¢vesen, amikor a kommunista pÀrtba l¢pett, aligha-
nem k´nnyü volt azt gondolnia, mint a nÀla ¢rettebbeknek is, hogy a magyar tÀrsa-
dalom tem¢rdek bajÀn legk´nnyebben a seb¢sz k¢se, a radikÀlis reform segÁthet. K¢-
sûbb persze, a diktatÃra ki¢pÁt¢se idej¢n mÀr minden mÀsk¢pp festett, û pedig eleve
alkalmatlan volt arra, hogy hithü pÀrttag maradjon. Eltekintve attÂl, hogy a politikÀ-
ban a vÀrva vÀrt modernizÀciÂ helyett terror ¢s az ostobÀk uralma k´vetkezett, a mar-
xizmusäleninizmusnak nevezett pÀrtdoktrÁnÀt sem Ãgy alkottÀk meg, hogy egy ́ nÀllÂ
Át¢letalkotÀsra ä àburzsoÀ objektivizmusraÊ ä hajlamos fiatalember vonzÂnak talÀlja.
Szücs mÀr egyetemistak¢nt vitatkozott, ¢rvelt, kritizÀlt ä s ek´zben rohamosan kiÀb-
rÀndult. àAki hÃsz¢vesen nem kommunista, annak nincs szÁve; aki harminc¢vesen m¢g az, an-
nak nincs eszeÊ ä mondta errûl k¢sûbb egy b´lcs francia, talÀn Maurois. Ami Szücs´t
illeti, szÁve is, esze is a r¢gi maradt, baloldali szimpÀtiÀit sem tagadta meg, de ezekbûl
a k¢sûbbiekben mÀr nem jutott semmi a pÀrtnak, ¢s kev¢s a marxizmusnak.

T´rt¢n¢szk¢nt Szekfüh´z hasonlÂan ût is elsûsorban a magyar tÀrsadalom fejlûd¢s-
probl¢mÀi foglalkoztattÀk. ýt azonban kezdettûl fogva a k´z¢pkor ¢rdekelte, tehÀt a
vÀlaszokat is annak t´rt¢net¢ben kereste. A torzult tÀrsadalomszerkezet fû okÀt, mint
annyian mÀsok, a tÃl k¢sûi ¢s felemÀs polgÀrosodÀsban lÀtta, ¢s ennek okait kutatta
mÀr elsû, fiatalkori müv¢ben (VçROSOK °S K°ZMþVESS°G A XV. SZçZADI MAGYAROR-
SZçGON, 1955), ahol hatalmas forrÀsanyagon mutatta be, hogyan ¢s mi¢rt torpant meg
a magyarorszÀgi vÀrosfejlûd¢s ä ¢s ezzel a polgÀri kibontakozÀs folyamata ä a k´z¢pkor
v¢g¢re. Noha egyes r¢szmegÀllapÁtÀsait a kutatÀs azÂta mÂdosÁtotta, a k´nyv mÀig
alapmunkÀnak szÀmÁt, ¢s ami m¢g nagyobb szÂ, ma is bÁzvÀst kiadhatÂ lenne. Ellen-
t¢tben az akkori szakk´nyvek z´m¢vel, mindv¢gig tÀrgyszerü ¢rvel¢sen alapul, nem
a doktriner korszellem, hanem a szerzûre jellemzû f¡ggetlen, a s¢mÀkat f´l¢nyesen
f¢lres´prû gondolkodÀs hatja Àt.

Szücs ezt a müv¢t jÂr¢szt m¢g diÀk¢veiben Árta, ¢s mind´ssze huszonh¢t ¢ves volt,
amikor megjelent. Egyszeriben tekint¢lyes t´rt¢n¢ssz¢ l¢pett elû, ¢s munkÀjÀt beik-
tattÀk az egyetemek k´telezû olvasmÀnyai k´z¢. Ehhez k¢pest feltünû, noha a kor is-
meret¢ben nem meglepû, hogy csak alkalmazottk¢nt kapott ÀllÀst az OrszÀgos Lev¢l-
tÀrban, ahol kutatÀsra term¢szetesen a kÁvÀntnÀl jÂval kevesebb ideje jutott. Ekkori-
ban leginkÀbb XVIäXVIII. szÀzadi iratok lajstromozÀsÀval, leltÀruk ´sszeÀllÁtÀsÀval
kellett foglalkoznia, de ezt is a rÀ jellemzû precÁz alapossÀggal v¢gezte. Csak nyolc ¢vvel
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k¢sûbb, 1960-ban hÁvta meg MolnÀr Erik a MTA T´rt¢nettudomÀnyi Int¢zet¢be, ez-
Âta ott dolgozott, immÀr zavartalanul, mint tudomÀnyos kutatÂ, majd 1976-tÂl mint
az akkor l¢trehozott k´z¢pkori osztÀly vezetûje, 1988-ban t´rt¢nt, fÀjdalmasan korai
halÀlÀig. Oktatni, noha elûadÂnak is kivÀlÂ volt, csak utolsÂ ¢veiben nyÁlt alkalma:
meghÁvott professzork¢nt nem eg¢szen hÀrom szemesztert tarthatott m¢g a budapesti
egyetemen. ElûadÀsain zsÃfolÀsig megtelt a terem, de arra, hogy a szÂ valÂdi ¢rtelm¢-
ben tanÁtvÀnyokat neveljen, ez az idû mÀr kev¢s volt.

A szakmÀn kÁv¡l, sz¢lesebb k´rben ismertt¢ az 1960-as ¢vekben vÀlt, amikor bele-
szÂlt az eml¢kezetes ànacionalizmusÊ-vitÀba, amely MolnÀr Erik egy ÁrÀsa nyomÀn ¢ve-
ken Àt fel-fellÀngolt a sajtÂban ànemzeti ¢rzelmüekÊ ¢s àkozmopolitÀkÊ k´z´tt. Ma-
gyarsÀgtudat ¢s hazafisÀg mibenl¢te lett volna a fû t¢ma, ebbe azonban Âhatatlanul
belevegy¡lt a magyar t´rt¢nelem megannyi alapk¢rd¢se. Fontos tudni, hogy a vita
nem az aktuÀlpolitika dimenziÂjÀban folyt: hivatalosan egyik ÀllÀspont sem minûs¡lt
àellenz¢kinekÊ, mert mindk¢t n¢zet k¢pviselve volt mind a pÀrt soraiban, mind azon
kÁv¡l. A tollharcot sok indulattal, de meglepûen kev¢s szak¢rtelemmel vÁvtÀk, ¢s va-
lÂszÁnü, hogy Szücs ¢rdeklûd¢s¢t ¢ppen ez a k´r¡lm¢ny ¢bresztette fel. Mindenesetre
itthon û volt az elsû, aki a nemzetfogalom t´rt¢netis¢g¢t ¢szrevette, ¢s kialakulÀsÀt,
elûzm¢nyeit tÀrgyszerüen, ¢rzelmektûl ¢s prekoncepciÂktÂl mentesen, a szakma be-
vÀlt mÂdszereivel elemezte. Ezzel kapcsolatos ÁrÀsai, amelyek a vitÀra is mintegy pon-
tot tettek, k¢sûbb ´sszegyüjtve is napvilÀgot lÀttak (NEMZET °S T¹RT°NELEM, 1974),
¢s hogy a k´tetnek jelentûs m¢rt¢kben kellett hatnia a kor ¢rtelmis¢g¢nek tudatÀra,
sejthetû abbÂl, hogy k¢t elfogyott kiadÀst ¢rt meg. Jobban lem¢rhetû az a hatÀsa, ame-
lyet a magyar t´rt¢neti kutatÀsokra gyakorolt azÀltal, hogy ä ez utÂlag egyre vilÀgo-
sabban lÀtszik ä megt´rte a marxiälenini doktrÁna egyeduralmÀt, legalÀbbis a medie-
visztikÀban, ¢s az ablakot sz¢lesre tÀrta nyugat fel¢, amelyen Àt v¢gre betÂdulhatott a
friss levegû.

A marxizmusnak, ez ma mÀr nyugodtan elismerhetû, volt valaha pozitÁv, megter-
m¢kenyÁtû hatÀsa is, hiszen olyan ter¡letek ä elsûsorban az agrÀr- ¢s gazdasÀgt´rt¢net
ä fel¢ irÀnyÁtotta a figyelmet, amelyek irÀnt addig, legalÀbbis itthon, nem volt el¢g
¢rdeklûd¢s. Ezzel az elûny¢vel egy¡tt jÀrt azonban az a sokkal nagyobb hÀtrÀnya, hogy
a t´rt¢neti gondolkodÀst bezÀrta egy rem¢nytelen¡l idej¢tmÃlt filozÂfiai rendszer ke-
reteibe, ¢s ezzel valÂsÀggal megb¢nÁtotta. Nem azzal okozta a legt´bb kÀrt, mint talÀn
gondolni lehetne, hogy a maga id¢tlen szakzsargonjÀt erûltette; m¢g csak nem is azzal,
hogy ez a zsargon ideolÂgiai t´lt¢sü volt, ¢s egyoldalÃ t´rt¢netszeml¢letet sugallt. A
marxista filozÂfia mindenest¡l, a k´zgondolkodÀs eg¢sz¢re hatott kÀrt¢konyan. Ami
a t´rt¢neti tudatot illeti, ezen a t¢ren ismeretelm¢lete ä vagy inkÀbb annak hiÀnya ä
volt a leginkÀbb Àrtalmas: fiatal kutatÂk ¢s tanÀrok nemzed¢keibe sulykolta bele, si-
kerrel, azt az elavult, XIX. szÀzadi szeml¢letet, hogy a vilÀg jelens¢gei ´r´k ¢rv¢nyü
kategÂriÀkba rendezhetûk, k´vetkez¢sk¢pp a mÃltat is Àltaluk lehet, sût kell leÁrni.
Ennek rombolÂ hatÀsa nem lebecs¡lendû. Nagyon f¡ggetlen szellemek esetleg eljut-
hattak odÀig, hogy k¢tely ¢bredjen benn¡k a marxizmus olyan sajÀtos alapfogalmai
irÀnt, mint osztÀly, termelûerû vagy termelûeszk´z; de vajon bÀrkiben, aki gyermek-
kortÂl ezt a filozÂfiÀt szÁvta magÀba, felmer¡lhetett-e a gondolat, hogy k¢ts¢gbe vonja
az ´r´k ¢rv¢ny¢t olyan megszokott kategÂriÀknak, amelyekben semmi kivetnivalÂt
nem talÀlt? Nem volt-e k¢zenfekvû elhinnie, hogy az idûk kezdet¢tûl l¢tezett p¢ldÀul
tÀrsadalom, gazdasÀg, jog ä vagy ¢ppen nemzet?

A nyugati t´rt¢netÁrÀs n¢mely Àramlatai, mivel ideolÂgiai koloncokkal nem kellett
bajlÂdniuk, mÀr jÂ ideje tÃljutottak ezen a szeml¢leten. °vtizedek sorÀn fokozatosan
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teret hÂdÁtott az a felismer¢s, hogy a fogalmaknak ¢ppÃgy megvan a maguk t´rt¢nete,
mint a n¢peknek, ¢s e t´rt¢netis¢g¡ket rekonstruÀlni a t´rt¢n¢sz aktuÀlis feladata.
Megsz¡letett a fogalomt´rt¢net irÀnyzata. Ennek keret¢ben a nemzetfogalom t´rt¢-
neti mÃltja is vizsgÀlÂdÀsok tÀrgya lett, Ãgyhogy Szücs a magyarorszÀgi ànacionaliz-
musvitaÊ idej¢n mÀr tÀmaszkodhatott valamelyes elûzm¢nyekre. °vekre belemer¡lt
a k¢rd¢s tanulmÀnyozÀsÀba, egy hatalmas monogrÀfia terve bontakozott ki elûtte,
amely a magyarsÀgtudat àhistorikumÀtÊ, ahogy nevezte, a kezdetektûl k´vette volna
nyomon a XIX. szÀzadi modern, polgÀri nemzet sz¡let¢s¢ig. Ebbûl azonban r¢szta-
nulmÀnyokat leszÀmÁtva csak az elsû k´tet k¢sz¡lt el (àGENTILIZMUSÊ.  A BARBçR ET-
NIKAI TUDAT K°RD°SE), amellyel 1970-ben kandidÀtusi fokozatÀt szerezte meg, ¢s ¢le-
t¢ben ez a k´tet is k¢ziratban maradt. (1992-ben Zimonyi IstvÀn tette k´zz¢ A MAGYAR
NEMZETI TUDAT KIALAKULçSA cÁmen.)

Eszmet´rt¢neti kutatÀsai messze tÃll¢ptek a nemzetfogalom vizsgÀlatÀn, ¢s Àtfor-
mÀltÀk eg¢sz t´rt¢netszeml¢let¢t, metodikÀjÀt, sût stÁlusÀt is. A barbÀr, hüb¢ri ¢s rendi
tÀrsadalomra vonatkozÂ modern elm¢letek hatÀsÀra fogalmazÂdott meg benne neve-
zetes teÂriÀja a hÀromosztatÃ EurÂpÀrÂl: a polgÀrosodÀst elûk¢szÁtû nyugati, a despo-
tikus berendezked¢seket kialakÁtÂ keleti ¢s a kettû k´z´tt hÃzÂdÂ sajÀtos k´z¢p-eurÂ-
pai zÂnÀrÂl, illetve fejlûd¢svonalrÂl. CsÁrÀjÀban megtalÀlhatÂ ez a gondolat mÀr a GEN-
TILIZMUS -ban, de r¢szletesebben csak egy ¢vtized mÃlva fejtette ki a BIBñ ISTVçN  EM-
L°KK¹NYV -be szÀnt ÁrÀsÀban. A VçZLAT EURñPA HçROM T¹RT°NETI R°GIñJçRñL
(1983) v¢geredm¢nyben a sokat vitatott àhely¡nk EurÂpÀbanÊ-probl¢mÀra adott vÀ-
laszt, ¢s a t´rt¢neti elemz¢sbe rejtve fontos aktuÀlpolitikai mondanivalÂt is tartalma-
zott: MagyarorszÀgot ¢s a kelet-k´z¢p-eurÂpai r¢giÂ t´bbi orszÀgÀt a t´rt¢neti elûz-
m¢nyek sokkal inkÀbb a nyugat-eurÂpai t¢rs¢ggel rokonÁtjÀk, mint a tûle genetikusan
idegen berendezked¢sü szovjet szf¢rÀval.

LÀtszÂlag tehÀt ¢rthetû, hogy a tanulmÀny hatalmas feltün¢st keltett mind itthon,
mind k¡lf´ld´n. A honi ¢rtelmis¢g, kivÀlt a diÀksÀg k´r¢ben ÃgyszÂlvÀn bestsellerr¢
vÀlt, mellesleg lefordÁtottÀk mindhÀrom nagy nyugati nyelvre, ¢s a francia kiadÀshoz
nem kisebb t´rt¢n¢sz, mint Fernand Braudel Árt meleg hangÃ elûszÂt. A k´nyv ÂriÀsi
hatÀsÀt mindamellett nem k´nnyü megmagyarÀzni, olvasmÀnynak ugyanis m¢g isko-
lÀzott olvasÂ szÀmÀra is szerfelett neh¢z. Alighanem az intenzÁv eszmet´rt¢neti stÃ-
diumoknak tulajdonÁthatÂ, hogy Szücs hajdan oly keresetlen stÁlusa az idûk folyamÀn
elnehez¡lt, mondanivalÂjÀt egyre szÁvesebben ´lt´ztette bonyolult fel¢pÁt¢sü, idegen
szavakkal tÃlterhelt mondatokba. A kristÀlytiszta, logikus gondolatmenet azonban
mindv¢gig sajÀtja volt, ¢s az olvasÂkat nyilvÀn ez nyüg´zte le, meg a friss, Ãjszerü t´r-
t¢netszeml¢let, aminûh´z hasonlÂval ¢vtizedek Âta nem talÀlkozhattak.

Szakmai pÀlyÀjÀn a VçZLAT voltak¢pp mÀr kit¢rû volt, mert 1968 Âta Ãj t¢mÀn dol-
gozott egyre intenzÁvebben: az utolsÂ çrpÀdok t´rt¢net¢n. Elûsz´r IV. B¢la korÀnak
ä pontosabban a tatÀrjÀrÀst k´vetû huszonnyolc ¢vnek (1242ä1270) ä monografikus
feldolgozÀsÀra kapott megbÁzÀst, mint a T´rt¢nettudomÀnyi Int¢zetben k¢sz¡lû tÁz-
k´tetes MAGYARORSZçG T¹RT°NETE mÀsodik k´tet¢nek egyik kiszemelt szerzûje (¢s
utÂbb fûszerkesztûje), k¢sûbb pÂtlÂlagos feladatul kapta az çrpÀdok kihalÀsÀt k´vetû
interregnum v¢g¢ig, 1308-ig terjedû idûszak t´rt¢net¢nek megÁrÀsÀt is. A monumen-
tÀlis vÀllalkozÀs eredetileg a magyar t´rt¢nelem àmarxista szint¢zis¢nekÊ indult, de
ezt az ideolÂgiai elk´telezetts¢get az 1970-es ¢vekben mÀr vajmi kev¢s szerzû vette
komolyan, Szücs pedig eleve eltekintett tûle. SzÀmÀra a munka egyszerüen kihÁvÀs
volt a lehetû legcsÀbÁtÂbb feladatra, amelyet t´rt¢n¢sz egyÀltalÀn kaphat: a magyar
t´rt¢nelem egy fontos korszakÀnak elfogulatlan, sokoldalÃ, t´m´r ´sszegz¢s¢re.
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MunkÀja, amelyet mindv¢gig intenzÁv kutatÀs kÁs¢rt, megszakÁtÀsokkal mintegy
mÀsf¢l ¢vtizedet vett ig¢nybe, ¢s a k´tet, amelyet az olvasÂ a kez¢ben tart, ennek a
munkÀnak v¢gsû, ki¢rlelt term¢ke. Eltekintve attÂl, hogy Szücs a magyar t´rt¢nelem-
nek ezzel a korszakÀval behatÂan addig nem foglalkozott, tehÀt a feladat magÀban
v¢ve is Ãj volt szÀmÀra, a megÁrÀs sorÀn szÀmtalan tovÀbbi neh¢zs¢ggel kellett szem-
ben¢znie. Kitünt, hogy az elûmunkÀlatok szÀmos r¢szter¡leten nem megbÁzhatÂk,
nem elegendûk vagy ¢ppens¢ggel hiÀnyoznak, itt tehÀt a szint¢zisnek elsûsorban nem
a megl¢vû szakirodalomra, hanem az elsûdleges forrÀsanyagra kell ¢p¡lnie. Egyre-
mÀsra bukkantak elû az olyan r¢szt¢mÀk, amelyek megfelelû elûzm¢nyek hÁjÀn alap-
kutatÀsokat ¢s r¢szletes kifejt¢st ig¢nyeltek. Ezek n¢melyik¢t 1978-tÂl kezdve r¢szta-
nulmÀnyokban publikÀlta, a legt´bbet azonban a k¢zirat elsû, nyers vÀltozatÀba ¢pÁ-
tette be. így alakult, hogy ez az eredeti k¢zirat v¢g¡l mintegy ezer g¢pelt oldalra rÃ-
gott, terjedelmes exkurzusok sora szabdalta sz¢t, rÀadÀsul jÂval tÃll¢pte ama terjedel-
mi keretet, amely a àtÁzk´tetesÊ szÀmÀra m¢g elfogadhatÂ volt. Ennek a fogalmazvÀny-
nak k¢nyszerü, drasztikus, ugyanakkor ´nmaga Àltal is sz¡ks¢gesnek talÀlt megnyir-
bÀlÀsÀval alkotta meg Szücs 1984-re a monogrÀfia v¢gleges, jelenlegi vÀltozatÀt, ame-
lyet k¢sûbb ´nÀllÂ k´tetk¢nt szÀnd¢kozott megjelentetni. EgyÃttal a münek egy m¢g
r´videbb variÀnsÀt is elk¢szÁtette az eredeti c¢lra: a majdani àtÁzk´tetesbeÊ valÂ beil-
leszt¢s v¢gett.

MindazonÀltal a k´tet v¢g¡l is befejezetlen¡l maradt, s ez¢rt az û ¢let¢ben nem is
jelent meg. CsupÀn k¢t, viszonylag kisebb teendû volt m¢g hÀtra, ezek elv¢gz¢s¢t azon-
ban Szücs folyvÀst halogatta. Egyfelûl nem Árta meg a müvelûd¢st´rt¢neti fejezetet,
nem eg¢szen vilÀgos, hogy mi¢rt, hiszen a korszak szellemi kultÃrÀjÀval a gesztaÁrÂ
K¢zai Simon ¢s a nemzetfogalom eredete kapcsÀn mÀr behatÂan foglalkozott. MÀsfelûl
a fej¢ben ¢s c¢dulÀin maradt, szinte teljes eg¢sz¢ben, a tudomÀnyos munkÀhoz meg-
kÁvÀnt apparÀtus: a felhasznÀlt szakirodalom ¢s az id¢zett forrÀsok felt¡ntet¢se az
egyes fejezetek utÀn. Mind´ssze hÀromhoz ÀllÁtotta ezt ́ ssze: ama kettûh´z, amelyeket
a parasztsÀg t´rt¢net¢rûl tett k´zz¢ a SzÀzadok 1981. ¢vi ¢vfolyamÀban, valamint ä bû
lÀbjegyzetek formÀjÀban ä a nemesi megye kialakulÀsÀrÂl Árott tanulmÀnyÀhoz (Mç-
LYUSZ ELEM°R-EML°KK¹NYV , 1984). Egyed¡l ezekbûl Át¢lhetû meg, milyen ig¢nyeket
tÀmasztott a szerzû az apparÀtussal (¢s ´nmagÀval) szemben, ¢s hogyan festett volna
a k¢zirat jegyzetanyaga, ha û maga ÀllÁtja ´ssze.

Szücs Jenû halÀlÀval 1988 november¢ben eltünt a rem¢ny, hogy AZ UTOLSñ çRPç-
DOK az eredetileg tervezett formÀban lÀthat napvilÀgot, Àmde az is nyilvÀnvalÂ volt,
hogy v¢tek volna asztalfiÂkban hagyni. R¢szletesen m¢ltatni nyilvÀn nem ezen a he-
lyen illik, de annyi a majdani bÁrÀlÂkat megelûzve is kockÀzat n¢lk¡l elmondhatÂ, hogy
Szücs monogrÀfiÀja a XX. szÀzadi magyar t´rt¢netÁrÀs egyed¡lÀllÂ teljesÁtm¢nye. °r-
dem¢t nem pusztÀn abban kell lÀtni, hogy szerteÀgazÂ tematikÀjÀnak minden ter¡le-
t¢n merûben Ãj kutatÀsi eredm¢nyeket tartalmaz, noha publikÀlÀsÀt ´nmagÀban ez is
indokolnÀ. Nem is csak abban, hogy vilÀgos okfejt¢se ezÃttal ism¢t adekvÀt stilÀris esz-
k´z´kkel pÀrosul, s a modorossÀgot levetkûzve siker¡lt megtalÀlnia korÀbbi, kereset-
len hangjÀt. Alighanem mindezekn¢l is fontosabb maga a minta, amelyet szolgÀltat:
Áme, Ágy fest egy t´rt¢nelmi korszak monografikus feldolgozÀsa, ha szakavatott tudÂs
a tudomÀny legkorszerübb eszk´zeivel v¢gzi el. Ez az a m¢rce, amelyet azoknak, akiket
a sors hasonlÂ feladat el¢ ÀllÁt, kÁvÀnatos lesz majd el¢rni¡k, vagy ha ez nem siker¡l,
legalÀbb meg kell prÂbÀlniuk megk´zelÁteni. Nem lesz k´nnyü dolguk.

(Bevezetû Szücs Jenû AZ UTOLSñ çRPçDOK cÁmü posztumusz munkÀjÀhoz.)
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Hogy az ELTE sz¢khellyel mük´dû t´rt¢n¢szhallgatÂi egyes¡let Szücs Jenû eml¢ke-
zet¢t id¢zi fel, arra szokÀsszerü alkalom, p¢ldÀul, kerek ¢vfordulÂ, aligha ä igazi ok
azonban van, nem is egy. A tudomÀnyos megeml¢kez¢st a b´lcs¢szkar t´rt¢n¢szhall-
gatÂi kezdem¢nyezt¢k, ûk szervezt¢k is. Nem mindig tudtÀk, s ez¢rt nem tudtÀk fi-
gyelembe venni sem, hol hÃzÂdik Szücs Jenû varÀzsk´re a mai magyar szellemi ¢let-
ben: hogy kik voltak m¢g, akÀr az ide meghÁvottk¢nt szereplûk´n kÁv¡l, szakmai ¢s
szellemi barÀtai, kik a tanÁtvÀnyai, s fûk¢nt, hogy kik Àllnak vagy ker¡lnek, most mÀr
posztumusz kisugÀrzÀsÀnak erûter¢ben is, a hatÀsa alÀ. AkÀrhogyan is, az elismer¢st
nem szabad megtagadni az alkalom n¢lk¡l is alkalmat teremtû szÀnd¢ktÂl, mert maga
a vÀllalkozÀs ́ nmagÀban is figyelmet ¢rdemel. Fogalmazzunk Ágy: egyetemi hallgatÂk
szerveznek eml¢kez¢st, az Egyetem vagy ¢ppen az Akad¢mia helyett. S ez az¢rt, valljuk
be, jÂ jel. Nincs lehetûs¢g arra, hogy megeml¢kez¢s ¡r¡gy¢n ki-ki a halÀla utÀn ¡n-
nepelt dicsûs¢g¢hez k´sse sajÀt szeker¢t. Megtudni belûle, kiknek hiÀnyzik Szücs Jenû:
kiknek hiÀnyzik, nem annyira szem¢lyesen, az mÀs dolog, hanem int¢zm¢nyesen.

Mert ahogyan a jelentûs szem¢lyis¢gek eset¢ben oly gyakori, Szücs Jenû a halÀla
utÀn eltelt esztendûkben, ez immÀr n¢gy ¢v, kiss¢ mintha feled¢sbe mer¡lt volna.
Mintha a k´zvetlen utÂkor megprÂbÀlnÀ lerÀzni magÀrÂl a pontosan nem is leÁrhatÂ
nagysÀg nyomasztÂ hatÀsÀt.

Nem hallani mÀr, de az¢rt m¢g a levegûben lebeg Szücs Jenû legutolsÂ nyilvÀnos
szava, a figyelmeztetû k´zbevet¢s ¢s elhatÀrolÂdÀs az egykori öj MÀrciusi Front ä mÀra
politikak¢nt teljesen ¢rdektelenn¢ vÀlt ä t´rekv¢seitûl. Akkori r´vid megnyilatkozÀsa
a szellemi ¢s politikai manipulÀciÂk drÀmai hangÃ elutasÁtÀsa, de fogalmazzak tom-
pÀbb hangon: l¢nyegi term¢szet¡k hatÀrozott leÁrÀsa volt.

Megjegyzem, Szücs Jenû e r´vid kis levele vagy besz¢de, nem tudom, minek ne-
vezzem, mert besz¢d helyett lev¢l, amelyet v¢g¡l m¢gis mint besz¢det felolvasott, ma-
gam nem voltam ott, csak ÁrÀsban ismerem: talÀn ¢lete egyetlen direkt politikai nyi-
latkozata, ÁrÀsban legalÀbbis, alig n¢gy ¢v alatt bÀmulatosan talÀlÂ t´rt¢netÁrÀssÀ vÀlt.
Nemcsak az maradandÂ benne, ahogyan BibÂ legÀltalÀnosabb t´rt¢neti koncepciÂjÀra
hivatkozÀssal kezdi, ti. azzal, hogy a t´rt¢nelem nem c¢lirÀnyos folyamat, hanem al-
ternatÁvÀk k´z´tti vÀlasztÀs. M¢g inkÀbb talÀlÂnak ¢s maradandÂnak lÀtom, ahogyan
megfogalmazza, mi a legnagyobb probl¢ma a mi akkoriban kezdûdû s mÀig sem sokkal
messzebbre jutÂ ÀtalakulÀsunkban. Az ti., hogy a magyar k´z¢let voltak¢ppen nem
tudja, mi az a civil tÀrsadalom, s ez¢rt van, hogy a hatalomra t´rûk, akik azÂta hata-
lomra ker¡ltek, politikusk¢nt is csak r¢szesedni akarnak a hatalombÂl, min¢l nagyobb
r¢szt persze, ahelyett, hogy az int¢zm¢nyes hatalommegosztÀsra ¢s a hatalom ellen-
ûrz¢s¢nek int¢zm¢nyeire ¢pÁten¢k fel a demokratikus uralmi rendszert.

Mintha Szücs Jenû k´z¢leti vagy politikai szem¢lyis¢g lett volna. Holott v¢rbeli el-
m¢leti tudÂs volt. Mint valÂdi formatÁv hatÀsÃ t´rt¢netÁrÂknÀl: igazi utÂ¢lete csak most
k¢sz¡lûdik. Ezt fogja szolgÀlni hagyat¢kban maradt munkÀinak kiadÀsa, ¢s ä mÀsok
r¢sz¢rûl ä a szemben¢z¢s az ´r´ks¢g¢vel.

838



KomorÂczy G¢za: Szücs Jenû egyetem n¢lk¡li tanÀr ã 839

A mai megeml¢kez¢s jÂ alkalom, hogy hozzÀfogjunk ahhoz, amire nem kell m¢g
alkalom sem: Szücs Jenû mint eleven klasszikus megformÀlÀsÀhoz.

Sem sz¡let¢s¢nek, sem halÀlÀnak nincs kerek ¢vfordulÂja, bÀr n¢gy ¢ve ¢ppen ez
idû tÀjt kÁs¢rte ki ût igen sok hÁve, barÀtja a Farkasr¢tre. Undok, szemerk¢lû esû, t¢-
liesre fordulÂ idû, deres sÀr, nyomott, ¢rtetlen hangulat. Mindenki nyomott kedv¢ben
volt, s megvallhatjuk, nemcsak a vÀratlan halÀl: a k´zhangulat miatt is.

A halÀlÀt k´zvetlen¡l megelûzû ¢vek Szücs Jenû szÀmÀra nem a politikÀba lassan
belesodrÂdÀs esztendei voltak. Nem û maga: jelentûs¢ge ¢s hatÀsa volt politikai szerep.
ýt a t´rt¢netÁrÂi gondok nyomasztottÀk. Tetû alÀ akarta hozni hosszÃ ¢vek Âta maga
elûtt g´rgetett vÀllalkozÀsait, a megrendel¢s vagy megbÁzÀs ¢s a belsû k¢sztet¢s pÂlusai
k´zti erût¢rben lassan formÀlÂdÂ, helyenk¢nt mindig formÀtlan k¢ziratokat. °s tûle
telhetûen jÂl teljesÁteni, amire kapacitÀlÀsok utÀn v¢g¡l elk´telezte magÀt: a k¢sei
egyetemi tanÀrsÀg feladatait is.

Szücs Jenû nem volt igazi tanÀrfajta: akinek a gondolatai r¢szben ¢ppen az ÂrÀkon
formÀlÂdnÀnak. T´prengû, a maga zÀrt belsû vilÀgÀban viaskodÂ elme: neki a tanÁtÀs
munka volt mindenk¢ppen. M¢gis, abban a pÀr ¢vben, amikor tanÁtott, amikor ä tÃl-
t¢ve magÀt a k¢sei felk¢r¢s ¢s a kinevez¢si procedÃra alig dokumentÀlhatÂ aprÂ meg-
alÀztatÀsainak s¢relmein ä a katedrÀra Àllt: û volt a B´lcs¢szkaron a valÂdi ¢lm¢ny, az
esem¢ny; nem volt mÀs senki hozzÀ foghatÂ Karunk tanÀrai k´z¡l. A Kar eredendû
hÀtrÀnyos adottsÀgain nem tudott vÀltoztatni: a latin ¢s az ÀltalÀnos müvelts¢g nyo-
masztÂ hiÀnyÀn, a t´rt¢nelemtanÁtÀs h¢tk´znapjainak ¢s ÀtlagÀnak tartÂs szellemte-
lens¢g¢n. De legalÀbb a jelenl¢t¢vel jelezte: lehets¢ges valami mÀs is.

S m¢gis: Szücs Jenû mint tanÀr ¢s mint formatÁv szem¢lyis¢g mindig is nagyobb
hatÀst tudott kifejteni besz¢lget¢sben, napi munkÀlkodÀsban, akÀr m¢g ÁrÀsban is,
mint ami a katedrÀn megadatott neki. T´rt¢netÁrÂ volt: a t´prengû szem¢lyis¢g inkÀbb
megnyÁlt a papÁr f´l´tt, mint szabad elûadÀsban.

Ezen a helyen nyugodtan ¢s felelûss¢ggel mondhatom: elmÃlt f¢l ¢vszÀzadunkban,
talÀn Hajnal IstvÀn mellûztet¢se Âta, k¢ts¢gkÁv¡l Szücs Jenû a legjelent¢kenyebb t´r-
t¢netÁrÂ MagyarorszÀgon. Igazi nagyt´rt¢nelem, amit müvelt, valÂdi nagy t´rt¢netÁrÀs.

Miben lÀtom a jelentûs¢g¢t? Csak t¢teleket mondok; p¢ldÀkra ¢s elemz¢sekre nem
ez a megnyitÂ besz¢d az alkalom.

1) MunkÀi mindig forrÀsfeltÀrÀson alapulnak. Ez nem olyan magÀtÂl ¢rtetûdû, ba-
nÀlis k´vetelm¢ny a t´rt¢netÁrÀsban, mint amilyennek gondolnÀnk. Vannak sikeres,
sût jÂ t´rt¢n¢szek, akik sohasem olvasnak forrÀsokat. Szücs Jenû, hosszabb idûn Àt
gyakorlÂ lev¢ltÀros, az OrszÀgos Lev¢ltÀr iratanyagÀban alapos ujjbegyjÀrtassÀgot
szerzett; ezt a fondjegyz¢kei is bizonyÁtjÀk. K¢sûbb nyelvi, filolÂgiai, eszmet´rt¢neti
forrÀsokat elemzett, olykor filoszt is megsz¢gyenÁtû alapossÀggal. Probl¢mÀi a forrÀsok
probl¢mÀi. V¢g¡l ä Â, borzalom ä m¢g a numizmatikÀt is bevonta kutatÀsaiba. Mindig
tudta, hol vannak t¢mÀjÀhoz az eredeti forrÀsok, ¢s tudta kezelni is ezeket a forrÀsokat.

2) Kritikai t´rt¢netÁrÂ volt, aki pÀlyÀja elej¢n hamar tÃljutott az adathalmozÂ t´r-
t¢netÁrÀs mÂdszerein: k¢rdezû, probl¢mafeltÀrÂ t´rt¢netÁrÀst müvelt. Egy t´rt¢n¢sz
kritikai peng¢je mindig k¢tfel¢ vÀg: anyagÀra ¢s sajÀt korÀra. A korszerü k¢rd¢sek
nyomÀn mÀs alakot ´lt szÀmunkra a t´rt¢nelem, ¢s fordÁtva. Ez volt Szücs Jenû nem-
zettanulmÀnyainak a legfûbb hozama.

3) Nem tematikailag ¢s kronolÂgiailag korlÀtozott szakkutatÂ volt, hanem a t´rt¢-
nelem eg¢sze ¢rdekelte: esem¢ny vagy v¢lem¢ny ¢ppen Ãgy, mint a hosszÃ idûn Àt
tartÂ folyamatok, a m¢lyt´rv¢nyszerüs¢gek. így talÀlkozhatott Szücs Jenûvel az An-
nales-k´r nagy elm¢lete is, amit jelez Braudel kiÀllÀsa egyik fontos munkÀja mellett.
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Ezen a t¢ren is Hajnal IstvÀn a Szücs Jenû igazi elûdje. °s az irodalomt´rt¢netben
HorvÀth JÀnos, aki egy¢bk¢nt minden egy¢b vonatkozÀsban merûben mÀs tudÂstÁ-
pushoz tartozott. De ha mÀr HorvÀth JÀnost emlÁtem: lÀtni kell, hogy Szücs Jenû ¢p-
pen a HorvÀth JÀnos-i teljess¢g, Szücs Jenûn¢l: a magyar t´rt¢nelem eg¢sze ¢s teljes-
s¢ge ter¢n tudott igazi nagysÀggÀ nûni. A t´rt¢nelmi problematika kronolÂgiai szükÁ-
t¢s¢nek elutasÁtÀsÀban. BÀtorsÀgban, persze, messze maga m´g´tt hagyta azokat a ha-
tÀrokat, amelyekig HorvÀth JÀnos elmer¢szkedett. BÀtorsÀgban a nemzeti t´rt¢netÁrÀs
antikonzervatÁv: kritikai ¢s egyetemes szeml¢leti irÀnyÀnak megnyitÀsa ter¢n.

4) EmlÁtettem az egyetemess¢get. A f´ldrajzi hatÀrok k´z¢ bezÀrkÂzÂ s lÀtszÂlagos
kÀrpÂtlÀsul a t´rt¢nelmi hatÀrok irÀnt nosztalgiÀt tÀplÀlÂ historizÀlÀs korÀban Szücs
Jenû magÀtÂl ¢rtetûdûen tekintette a t´rt¢nelmet egyfelûl adottsÀgnak, amit leÁrha-
tunk ¢s elemezhet¡nk, de utÂlag nem tudjuk ¢s semmik¢ppen sem akarhatjuk koz-
metikÀzni, s mÀsfelûl egyetemes t´rt¢neti beÀgyazottsÀgÀban a nemzeti ¢s partikulÀris
àmagyarÊ t´rt¢nelemre sohasem leszükÁthetûnek. Szücs Jenû legnagyobb, ´nmagÀ-
ban is politikai ¢rt¢kü t´rt¢netÁrÂi tette, a k´ztes EurÂpa fogalmÀnak kifejt¢se, akkor
egy gyarmatpolitika kritikai ellenelm¢let¢nek a szerep¢t is bet´lt´tte; vitapartnerei
k´zt¡nk vannak, hadd mondjam csak Ágy: a sajnÀlkozÂ tudomÀsulv¢tel, belet´rûd¢s
vagy a nyÁlt apologetika ÀllÀspontjÀval szemben. Ma, politikai esem¢nyek folytÀn, az
elm¢let kev¢s aktualitÀssal bÁr; de vÀrjuk ki a v¢g¢t. Mint t´rt¢neti elm¢let minden-
k¢ppen maradandÂ.

5) Szücs Jenû, aki aprÂl¢kos ipar- ¢s vÀrost´rt¢neti adal¢kok szint¢zisbe foglalÀsÀval
kezdte pÀlyÀjÀt, eminensen a nagypolitikÀra is mindig ¢rz¢kenyen figyelû t´rt¢-
netÁrÂvÀ nûtt; ¢rtsd: a t´rt¢nelem nagypolitikai mozzanataira ¢rz¢kenyen figyelû. DÂ-
zsa-tanulmÀnyai ¢s fûk¢nt az utolsÂ ¢vtized magnum opusa, a XIII. szÀzad feldolgozÀsa,
mÀr ezekben a t¢mÀkban csÃcsosodik: orszÀg dolga, sorsk¢rd¢sek politikai m¢rlege-
l¢se, konszolidÀciÂ elûnyei ¢s Àra, politikus alkat ¢s szem¢lyis¢g k¡zdelme sajÀt korÀ-
val. A zÀrkÂzott ä harmadszor mondom: t´prengû szem¢lyis¢g a mÃlt rekonstrukciÂ-
jÀban ÁrÂi kvalitÀsokat tudott kifejleszteni k¢pess¢g¢nek gy´kerein. A t´rt¢n¢szben fej-
lûd´tt ki, de nem a t´rt¢n¢sz rovÀsÀra, a politikus ¢s az ÁrÂ.

Szücs Jenû, tudjuk jÂl, bÀr fell¢pett a katedrÀra, nem volt egyetemi ember. Egy
idûben nyilvÀn nem is akart, nem akart volna az lenni. S az egyetemi tanÀrsÀg bol-
doggÀ k¢sûbb sem tette. Ki kell hogy mondjuk: szem¢lyes sorsa a t´rt¢nelm¡nk m¢g
ebben is. Az egyetemi oktatÀs ¢vtizedek alatt fokozatosan a tudomÀny perif¢riÀjÀra
szorult. Ahol alternatÁva egyÀltalÀn volt, a nyughatatlan tudomÀny az egyetemen kÁv¡l
maradt vagy kÁv¡lre ker¡lt. Ez a helyzet most mÀr mindenk¢ppen hendikep a szÀmunk-
ra. HÀtrÀnyos adottsÀg, mely csak igen nehezen fog vÀltozni, hiszen nem pusztÀn
rendszerhez: legalÀbb Ágy szem¢lyekhez is k´t´tt. Szücs Jenû ¢letmüve ¢s hatÀsa azon-
ban mÀs perspektÁvÀt is megnyit ennek az adottsÀgnak a szeml¢l¢s¢re. Az û igazi is-
kolÀja ¢ppen nem àiskolaÊ volt. Nem tanterem: szükebb, laza szakmai ¢s barÀti k´r, s
a tûle tanulÀsra ´nk¢nt vÀllalkozÂk tÀgabb, de nehezen megfoghatÂ k´zege. Katedra
n¢lk¡li professzor, egyetem n¢lk¡li tanÀr; tansz¢k lev¢ltÀri kutatÂszobÀban, k´nyv-
tÀrban ¢s ÁrÂasztal, ernyûs ÁrÂasztali olvasÂlÀmpa mellett. A jÂ ä hat¢kony ä egyetem
nem mindig ott van, ahol az ¢p¡let Àll, ahol hallgatÂk ny¡zs´gnek, ahol cÁmeket, igaz,
manapsÀg csak alacsonyabb cÁmeket, lehet szerezni. ValÂdi egyetem csak ott lehets¢-
ges, ahol szellem van: autonÂm tudomÀnyos szem¢lyis¢g. Szücs Jenû munkÀssÀga so-
kaknak tansz¢k n¢lk¡l is valÂdi egyetem volt: lehetûs¢g a tudomÀnyosan is term¢keny
jelenben ¢l¢sre, a t´rt¢nelemben gondolkodÀsra.

(Elhangzott a Magyar T´rt¢n¢szhallgatÂk Egyes¡let¢nek Szücs Jenû-eml¢kkonferenciÀjÀn.)



P¢ter LÀszlÂ

A NEMZETI K¹Z¹SS°G °S MöLTJA
 

Rakovszky Zsuzsa fordÁtÀsa

Egy k´z´ss¢get mindenekelûtt a j´vûj¢rûl alkotott k´z´s elk¢pzel¢s k¡l´nb´ztet meg
az egy¢nek puszta halmazÀtÂl, a j´vûj¢t pedig egyetlen csoport sem tudja maga el¢
k¢pzelni, ha nem ¢l benne egyszersmind a k´z´s mÃlt eml¢ke is, valamif¢le meg¢lt
eml¢kezet. SzabÂ ZoltÀn egy hely¡tt azt Árja, hogy àa mÃlt az, ami el nem mÃlik. Illetve,
ami a naptÀrban elmÃlt, az emberben nem mulandÂ. Eml¢kezet¢ben ¢l, gyakorta roppant tev¢-
kenyen, ront, bont, javÁt, alakÁt, olykor alkot is, [de] sohasem heny¢lÊ.1 Hogy a k´z´ss¢g mi-
lyennek lÀtja a j´vûj¢t, javar¢szt attÂl f¡gg, hogy milyen mÃltk¢p ¢l az egy¢nek eml¢-
kezet¢ben. °s ez ¢ppÃgy igaz a modern nemzetekre, mint az elmÃlt korok mÀsfajta
k´z´ss¢geire. A mÃltra ¢s a j´vûre vonatkozÂ v¢leked¢sek ¢destestv¢rek, egy¡tt ala-
kÁtjÀk a k´z´ss¢get. Az a k´nyvtÀrrÀ duzzadt szakirodalom, amely a modern nemzet
mibenl¢t¢rûl a mÀsodik vilÀghÀborÃ Âta keletkezett, gyakran prÂbÀlkozik, t´bbnyire
sikertelen¡l, annak magyarÀzatÀval, hogy mi¢rt tesznek szert bizonyos embercsopor-
tok nemzeti ´ntudatra, ¢s mi¢rt nem siker¡l ez mÀsoknak. Az Ãgynevezett objektÁv
adottsÀgok ä p¢ldÀul a f´ldrajzi helyzet, a gazdasÀgi ¢rdekek, a politikai int¢zm¢nyek,
a k´z´s szÀrmazÀs, a vallÀs, sût a k´z´s nyelv ä vagy ezek k¡l´nf¢le kombinÀciÂi nem
szolgÀlnak el¢gs¢ges magyarÀzattal. Ha azonban nem azt firtatjuk, mi hozza l¢tre a
nemzeti ´ntudatot, hanem szer¢nyebb c¢lt tüz¡nk magunk el¢, ¢s mind´ssze arra ke-
res¡nk magyarÀzatot, hogy miben nyilvÀnul meg a nemzeti ´ntudat, mÀr sokkal biz-
tosabb talajon mozgunk. Ez nyilvÀn nem egy¢b, mint a csoport j´vûj¢be vetett k´z´s
hit, amely viszont sz¡ks¢gk¢ppen felt¢telezi az ig¢nyt egy k´z´s mÃltra.2 Nincs ¢s nem
is alakulhat ki soha olyan nemzet, amelynek nincs mÃltk¢pe, amely a csoport fenn-
maradÀsÀt okvetlen¡l szentesÁti. Elsûsorban egy adott nemzet ¢rtelmis¢ge teremti meg
¢s terjeszti el a k´z´ss¢gben a mÃltk¢pet. àAhol s¡rgûs sz¡ks¢g tÀmad a mÃltk¢pre, ott az
igazsÀgnak olcsÂ az ÀraÊ ä jegyezte meg J. H. Plumb.3 A nacionalista entellekt¡elnek
felt¢tlen¡l sz¡ks¢ge van tehÀt egy dicsû mÃltra, vagy legalÀbbis egy olyan mÃltra,
amely lehetûv¢ teszi szÀmÀra a vÀllalhatÂ j´vûbe vetett hitet, ¢s az ilyen mÃlt n¢lk¡-
l´zhetetlens¢g¢nek ¢rz¢se olyan m¢rt¢kben vehet erût rajta, hogy nemzet¢t akarvÀn
szolgÀlni, a mÃltat û maga talÀlja ki.

A mÃltk¢p sok minden¢rt felelûs: a tÀrsadalmi konfliktusok n¢melyike az¢rt bizo-
nyul kezelhetetlennek, mert az ellenfelek k¢ptelenek megegyezni abban, hogy hogyan
¢s mi¢rt j´tt l¢tre k´zt¡k a viszÀly. A nemzeti konfliktusok az¢rt tünnek olyan rem¢ny-
telen¡l megoldhatatlannak, mert a mÃlt k¡l´nb´zûk¢ppen ¢l a k¡l´nb´zû nemzeti
k´z´ss¢gekben. Sût, mert ¢ppen ezek az egymÀssal ´sszeegyeztethetetlen mÃlt¢rtel-
mez¢sek r´gzÁtett¢k az egymÀssal szemben ÀllÂ k´z´ss¢geket k¡l´nÀllÂ nemzetekk¢,
¢s mert az ´sszeb¢kÁthetetlen mÃltk¢pekbûl egymÀst k´lcs´n´sen megsemmisÁtû
j´vûk¢pek k´vetkeznek. A t´bbnemzetis¢gü tÀrsadalmak szemben ÀllÂ elitjei ́ szt´n´-
sen tudjÀk, amit Orwell reg¢ny¢ben Winston olyan engedelmesen utÀnamond O'Bri-
ennek: àAki a mÃlttal rendelkezik, a j´vût is irÀnyÁtja; aki a jelennel rendelkezik, irÀnyÁtja a
mÃltat is.Ê4
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Az az intellektuÀlis erjed¢s, amely a nacionalizmus sz¡let¢s¢t kÁs¢rte a soknemzeti-
s¢gü MagyarorszÀgon ¢s k¡l´n´sen Erd¢lyben, jÂ n¢hÀny egymÀssal versengû mÃlt-
k¢pet hozott l¢tre az ûsi leszÀrmazÀsrÂl, ûshonossÀgrÂl ¢s egy olyan letünt aranykor-
rÂl, amelyben a nemzeti k´z´ss¢g magas kulturÀlis szÁnvonalon ¢lt. A dÀkoromÀn kon-
tinuitÀs elm¢lete, amellyel a romÀn ¢rtelmis¢g kÁvÀnta n¢p¡k eredet¢t megmagyarÀz-
ni, korÀntsem egyed¡lÀllÂ ebben a t¢rs¢gben. Erd¢lyi szÀsz tudÂsok a tizenhetedik
szÀzadban k´z´ss¢g¡ket a gÂtoktÂl szÀrmaztattÀk, ¢s abban hittek, hogy a szÀsz n¢p
mÀr a n¢pvÀndorlÀs korÀtÂl jelen volt Erd¢lyben.5 A k¢sûbb hamisÁtvÀnynak bizonyult
CSíKI KRñNIKA, nem akarvÀn lemaradni a folyamatos jelenl¢t¢t a X. szÀzadig vissza-
vezetû magyar nemess¢g m´g´tt, a sz¢kelyek Erd¢lybe ¢rkez¢s¢t ¢vszÀzadokkal a ma-
gyar honfoglalÀs el¢ helyezte.6 A term¢keny k¢pzeletü HorvÀt IstvÀn, pesti egyetemi
tanÀr, a lelkes tanulÂifjÃsÀg bÀlvÀnya, egyenesen az ñSZ¹VETS°G -ben fedezte fel a ma-
gyarok ûseit.7 HorvÀt n¢zeteit egy pap, Mihail Lutskay gÃnyolta ki HISTORIA CARPA-
THICO-RUTHENORUM IN HUNGARIA cÁmü munkÀjÀban. Szerinte ugyanis az antik vi-
lÀgban mindenfel¢ szlÀvok laktak, ¢s HorvÀt¢hoz hasonlÂ fanatizmussal bizonygatta,
hogy PannÂnia ûslakosai is ûk voltak.8 Ezeknek az elm¢leteknek a nagy r¢sze nem
Àllta ki a XIX. szÀzadi tudomÀnyossÀg prÂbÀjÀt; kizÀrÂlag a dÀkoromÀn elm¢let ¢rte
meg a XX. szÀzadot. A mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn, vÀlaszk¢nt a dÀkoromÀn elm¢letre,
akadtak ugyan k´vetûi az amerikai magyar emigrÀnsok k´r¢ben annak a felelevenÁtett
elgondolÀsnak, miszerint a magyar nyelv sum¢r eredetü, Àm a magyarorszÀgi nyel-
v¢szek ezt a teÂriÀt soha nem vett¢k komolyan.

A magyar ¢s az erd¢lyi nemess¢gnek nem volt akkora sz¡ks¢ge rÀ, mint a vet¢ly-
tÀrsainak, hogy a nemzeti mÃlt megteremt¢se ¢rdek¢ben excentrikus elm¢letekhez
folyamodjon. A politikai int¢zm¢nyeket, ha nem eg¢szen biztonsÀgosan is, de ¢vszÀ-
zadokon kereszt¡l birtokoltÀk, vezetû szerepet vittek a tÀrsadalomban, vagyis àûk ren-
delkeztek a jelennelÊ. A nemess¢g a maga mÃltjÀt a magyar n¢p t´rt¢net¢vel azono-
sÁtotta. HasonlÂk¢ppen az egys¢ges magyar Àllam fogalmÀt a korona, az orszÀg ¢s a
magyar Àllam azonosÁtÀsa r¢v¢n visszavetÁtette Szent IstvÀn kirÀlysÀgÀba.9 A magyar
mÃltszeml¢let nem tagadta a t¢nyt, hogy Erd¢lyben t´bb nemzetis¢g ¢lt egy¡tt, Àm ä
amint azt KûvÀri LÀszlÂ hatk´tetes ERD°LY T¹RT°NETE (1859ä1866) is jÂl szeml¢lteti,
a romÀnokrÂl a magyar müvekben nem sok szÂ esett. Erd¢ly t´rt¢net¢nek magyar
nacionalista vÀltozata a romÀnok ¢s szÀszok mÃltjÀval igencsak fukarul bÀnt. Mint
ahogy a politikÀban, Erd¢ly t´rt¢net¢ben is a peremre szorultak, mÁg a magyarok
arÀnytalanul nagy szerepet jÀtszottak benne. A mÃlthoz valÂ ilyenfajta viszony meg-
felelt a magyar politikai t´rekv¢seknek, amelyeknek a magyar szupremÀcia biztosÁtÀsa
volt a c¢ljuk, nem pedig minden etnikai k¡l´nbs¢g f´lszÀmolÀsa.

Erd¢ly elveszt¢se 1918-ban sÃlyos megrÀzkÂdtatÀst jelentett a magyar n¢p ´nbe-
cs¡l¢se szÀmÀra. Sem a k´zv¢lem¢ny, sem a kormÀny nem fogadta el v¢glegesnek az
Ãj hatÀrokat. °s m¢gis, a k¢t hÀborÃ k´z´tti ¢vekben n¢hÀny magyar t´rt¢n¢sz kezdte
kritikusabb szemmel n¢zni a magyar mÃltat. A hÀborÃ utÀni ¢vekben pedig a nemzeti
mÃlt Ãjra¢rt¢kel¢se ¢s a àburzsoÀ nacionalizmusÊ elutasÁtÀsa a marxista t´rt¢netÁrÀs
legfontosabb c¢ljai k´z¢ tartozott.10 A hatvanas ¢vek vitÀi11 v¢g¡l is a mÃlt Ãjra¢rt¢-
kel¢s¢hez vezettek, k¡l´n´sen MolnÀr Erik ¢s Szücs Jenû munkÀinak hatÀsÀra.12 A
marxista t´rt¢n¢szek nemcsak a mÃlt nacionalista felfogÀsÀt utasÁtottÀk el, az àosztÀlyÊ
elsûdlegess¢g¢t hangsÃlyozva a ànemzettelÊ szemben, hanem megvizsgÀltÀk ¢s l¢p¢s-
rûl l¢p¢sre elemezt¢k a nacionalizmus mÃltk¢p¢t. A politikai helyzet k¢t szempontbÂl
is a kez¢re jÀtszott ennek az Ãjra¢rt¢kel¢snek. Elûsz´r, a KÀdÀr-rendszer bizonyos ha-
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tÀrok k´z´tt eltürte a vitÀt (¢s ezek a hatÀrok maguk is fokozatosan veszÁtettek szigo-
rÃsÀgukbÂl). MÀsodszor, ekkorra mÀr nemcsak a kormÀny, hanem a k´zv¢lem¢ny is
elfogadta a trianoni hatÀrokat; felhagytak a ter¡leti k´vetel¢sekkel, ¢s a k¢t hÀborÃ
k´z´tti kormÀny politikÀjÀt kem¢nyen bÁrÀltÀk.

Azt a k¢pet azonban, amelyet a romÀn nacionalizmus alakÁtott ki Erd¢ly mÃltjÀrÂl,
1918-at k´vetûen senki sem ¢rt¢kelte Ãjra kritikus szemmel. A k¢t hÀborÃ k´z´tti
¢vekben àa jelennel valÂ rendelkez¢sÊ inkÀbb dominanciÀt jelentett a nem romÀn nemzeti
kultÃrÀk f´l´tt, semmint azok mÂdszeres megsemmisÁt¢s¢t. A romÀn t´rt¢n¢szekrûl
is elmondhatjuk, hogy igencsak fukarul bÀntak a szÀszok, a magyarok ¢s egy¢b n¢p-
csoportok mÃltjÀval, de a l¢tez¢s¡ket nem akartÀk tagadni. Ebbûl a szempontbÂl a k¢t
hÀborÃ k´z´tti ¢vek romÀn attitüdje nemigen k¡l´nb´z´tt a magyarok 1918 elûtti ma-
gatartÀsÀtÂl. A mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn n¢hÀny ¢vig, amikor a romÀn politika a
nemzeti kisebbs¢gekkel valÂ egy¡ttmük´d¢sen alapult, a hivatalos nyilatkozatokban
a mÃlt kultÃrÀjÀnak sokszÁnüs¢g¢t mindig egy¢rtelmüen elismert¢k.

Az 1956-os magyar forradalom utÀn, ¢s k¡l´n´sen a hatvanas ¢vekben, amikor
Ceau«escu elindÁtotta az Ãj, harsÀnyan nacionalista politikai kurzust, a mÃlttal szem-
ben tanÃsÁtott romÀn magatartÀs is megvÀltozott. àA jelen f´l´tti uralmatÊ a romÀn ve-
zet¢s ettûl kezdve arra hasznÀlta, hogy megteremtse a homog¢n romÀn tÀrsadalmat,
amelyben mÀr nincs helye a nemzetis¢gi k¡l´nbs¢geknek. Pari passu az erd¢lyi nem-
zeti kisebbs¢gek j´vûj¢t tagadÂ attitüddel, Ãj mÃltat hoztak l¢tre, amelybûl a romÀntÂl
k¡l´nb´zû nemzeti kultÃrÀk mÀr kimaradtak.13 Ebben az Ãj t´rt¢nelmi perspektÁvÀ-
ban Erd¢ly, Havasalf´ld ¢s Moldva, az a hÀrom tartomÀny, amelybûl 1918-ban l¢tre-
j´tt az Ãj RomÀnia, mÀr k¢tezer ¢ve romÀn jellegü. A t´bbi nemzetis¢g a t´rt¢nelem
sorÀn mindv¢gig valamif¢le betolakodÂ volt. A dÀkoromÀn eredetnek ¢s a hÀrom ro-
mÀn tartomÀny ¢vezredes politikai egys¢g¢nek elm¢let¢vel azt a politikai kurzust igye-
keztek alÀtÀmasztani, amely egy kizÀrÂlag romÀnok lakta romÀn Àllam megteremt¢s¢t
tüzte ki c¢lul. Azokat a magyarokat (k¡l´n´sen a magyarorszÀgiakat), akik elutasÁtot-
tÀk ezt az Ãj mÃltk¢pet annak ¢rdek¢ben, hogy v¢delmezz¢k a kisebbs¢gek j´vûbeni
l¢tez¢s¢t, ter¡leti revizionizmussal vÀdoltÀk. A mÃltnak ez az Ãj szeml¢lete tÃl¢lte
Ceau«escu 1989-es bukÀsÀt. A mai RomÀniÀban sokan valljÀk, hogy ha megengedn¢k
a nemzeti kisebbs¢geknek, hogy az anyanyelv¡k´n tanuljanak az iskolÀban, ez RomÀ-
nia nemzeti integritÀsÀt fenyegetn¢. 1990-ben MarosvÀsÀrhelyen az¢rt t´rtek ki a ma-
gyar- ¢s cigÀnyellenes zavargÀsok, mert egy patikus k¢tnyelvü c¢gtÀblÀt akasztott ki a
boltja f´l¢. Az a t¢ny, hogy a vÀros valaha teljesen magyar volt, ¢s m¢g ma is f¢lig az,
ennek az Ãj romÀn szeml¢letnek a f¢ny¢ben nem sokat szÀmÁt. Legjobban talÀn a pe-
joratÁv àbozgorÊ szÂ fejezi ki ennek az Ãj mÃltszeml¢letnek a l¢nyeg¢t: a radikÀlis ro-
mÀn nacionalistÀk àbozgornakÊ nevezik a magyarokat ¢s a t´bbi nemzeti kisebbs¢get.
Bozgor annyit jelent, mint àhazÀtlan szem¢lyÊ.14 Ebbûl a n¢zûpontbÂl a nemzeti ki-
sebbs¢gek, amikor k´vetelik a sajÀt anyanyelv¡k hasznÀlatÀnak jogÀt, vissza¢lnek a
romÀn vend¢gszeretettel.

ManapsÀg a Vatra Rom¦neasc¦ (RomÀn HÀzitüzhely) mozgalom jÀr az ¢len a àtiszta
RomÀniÀ¢rtÊ folytatott propagandÀban ¢s a mÃlt kulturÀlis sokf¢les¢g¢nek elutasÁtÀ-
sÀban. Az erd¢lyi sz¢khelyü Vatra jelmondata: àErd¢ly mindig a mi¢nk volt; most is a mi-
¢nk; ¢s ´r´kk¢ a mi¢nk maradÊ15 arra utal, hogy amikor a magyarok a kisebbs¢gi jogok
v¢delm¢ben l¢pnek fel, ezt azzal kell elutasÁtani, hogy az mind´ssze a àszeparatistÀkÊ
tÃlzÂ k´vetelûz¢se, akik holmi àk¡l´nleges kivÀltsÀgokraÊ szeretn¢nek szert tenni, c¢l-
juk valÂjÀban azonban az, hogy alÀÀssÀk RomÀnia t´rt¢nelmi egys¢g¢t, ¢s Erd¢lyt el-
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vegy¢k jogos tulajdonosÀtÂl. A Vatra befolyÀsa a romÀn kormÀnypolitikÀra ma m¢g
korlÀtozott. A romÀn ¢rtelmis¢g egy r¢sze a Vatra Àltal hasznÀlt nyelvet visszataszÁtÂ-
nak talÀlja, ¢s szeretn¢ javÁtani a romÀnämagyar kapcsolatokat.

Akik kÁv¡lrûl figyelik ezt a konfliktust, gyakran f¢lre¢rtik annak term¢szet¢t. A Vat-
ra nem az¢rt zÃdÁt annyi szidalmat a magyarokra ¢s mÀs nemzeti kisebbs¢gekre, mert
ter¡leti revizionizmustÂl f¢l (az elmÃlt f¢l ¢vszÀzadban nem volt jele az ilyenfajta t´-
rekv¢seknek), hanem az¢rt, mert az Ãj historicizmus ig¢zete alatt egy tiszta RomÀnia
megteremt¢s¢re vÀgyik.16 Az egyik f¢lre¢rt¢s aztÀn k´nnyen elvezet a mÀsikhoz. Azok
a nyugati utazÂk, akik mÀr torkig vannak a sok àt´rt¢nelemmelÊ, amivel mindk¢t oldal
traktÀlni szokta ûket, valahÀnyszor egyszerüen arra szeretn¢nek vÀlaszt kapni, mi
okozza a jelenlegi ellent¢teket, v¢g¡l t´bbnyire mÀr csak tehetetlen¡l sz¢ttÀrjÀk a kar-
jukat, ¢s levonjÀk a k´vetkeztet¢st, hogy a romÀnämagyar konfliktus egyszerüen meg-
oldhatatlan, mivel mindk¢t f¢l Erd¢lyt tartja a sajÀt nemzeti kultÃrÀja àb´lcsûj¢nekÊ.17

Ez azonban erûs tÃlzÀs. A modern romÀn nemzeti mozgalom (¢s nem a romÀn kul-
tÃra) valÂban Erd¢lyben sz´kkent szÀrba, ¢s ezzel a t¢nnyel a romÀn ¢rtelmis¢giek
¢ppÃgy tisztÀban vannak, mint az ¡gyben nem ¢rdekelt k¡lf´ldi kutatÂk.18 A magyar
¢rtelmis¢gnek Erd¢lyhez füzûdû ¢rzelmi k´tûd¢se k¢ts¢gtelen¡l erûs. De a magyar
kultÃra l¢trehozÀsÀban Erd¢ly korlÀtozott szerepet jÀtszott. A k´ztudatban r¢gÂta ¢l,
hogy a sz¢kelyek besz¢lik a legtisztÀbb magyar nyelvet, tekintve, hogy ûket nem ¢rte
semmif¢le nyelvromlÀst elûid¢zû, idegen hatÀs.19 T´rt¢n¢szek gyakran elmondjÀk,
hogy a MohÀcsot k´vetû f¢l ¢vszÀzadban Erd¢ly volt a magyar kultÃra egyik ments-
vÀra,20 ¢s hogy Erd¢ly f¡ggetlens¢ge hozzÀjÀrult a magyar n¢p fennmaradÀsÀhoz.21

MÀs t´rt¢n¢szek viszont tagadjÀk, hogy Erd¢ly k¡l´n´sebb szerepet t´lt´tt volna be a
magyar nemzeti fejlûd¢sben.22 A magyar k´zv¢lem¢nyben a legelt¢rûbb n¢zetek ¢lnek
Erd¢ly szerep¢t illetûen, olyasmit azonban, hogy Erd¢ly lett volna a magyar kultÃra
b´lcsûje, soha senki nem ÀllÁtott.

A nemzeti k´z´ss¢gek nem rabszolgÀi egy megszilÀrdult mÃltk¢pnek. A t´rt¢neti
kutatÀsnak mÂdjÀban Àll vÀltoztatni a nemzeti mÃltk¢pen. Meg kell k¡l´nb´ztetn¡nk
egymÀstÂl azt a folyamatot, melynek sorÀn egy k´z´ss¢g Àt´r´kÁti a mÃltk¢p¢t ¢s a
mÃltnak a tudomÀnyos feltÀrÀsÀt. MÁg az elûbbi a politika szolgÀlatÀban ÀllÂ szellemi
tev¢kenys¢g, az utÂbbi megkÁs¢rli a mÃltat annak fogalmaival kÁvÀncsisÀgbÂl ¢s ´nc¢-
lÃan ÃjrakonstruÀlni. Ez a megk¡l´nb´ztet¢s m¢g akkor is ¢rv¢nyes, ha ezt a k¢t te-
v¢kenys¢get, a politikait ¢s a tudomÀnyost, nem mindig lehet vilÀgosan elk¡l´nÁteni
egymÀstÂl. E megk¡l´nb´ztet¢s vizsgÀlata sorÀn J. H. Plumb 1968 tavaszÀn New York-
ban tartott hÀrom m¢lyenszÀntÂ elûadÀsÀban azt ÀllÁtotta, hogy a mÃlt haldoklik; àaz
ipari tÀrsadalomnakÊ, elûdeivel ellent¢tben, ànincs sz¡ks¢ge a mÃltraÊ.23 Plumb szerint a
hivatÀsos t´rt¢n¢szek kritikai, objektÁv ¢s tudomÀnyos vizsgÀlÂdÀsa adta meg a mÃlt-
nak a kegyelemd´f¢st. çm àa mÃlt halÀlÀrÂlÊ szÂlÂ tudÂsÁtÀsok erûsen eltÃlzottak.24

Mindaddig, amÁg a vilÀg nemzeti tÀrsadalmakra osztÂdik (mÀrpedig semmi jel¢t nem
lÀtni, hogy ezzel a szokÀsÀval felhagyni k¢sz¡lne), a laikus sose fogja be¢rni azzal, amit
az egyik hivatÀsos t´rt¢n¢sz a mÀsik szÀmÀra Ár a mÃltrÂl. Neki ÀtfogÂbb k¢pre van
sz¡ks¢ge. Mi t´bb, szerte a vilÀgon csaknem mindenki egyet¢rt abban, hogy a mÃlttal
kapcsolatos alapvetû ismereteket terjeszteni kell a tÀrsadalomban, ¢s hogy az iskolÀban
tanÁtani kell a nemzeti t´rt¢nelmet.25 Ugyanakkor az is igaz, hogy a f¡ggetlen kritikai
szellemü tudomÀnyos kutatÀsnak megvan a maga hatÀsa a mÃlttal kapcsolatos, k´z-
keletü n¢zetekre, ¢s ezzel l¢nyegesen cs´kkenteni k¢pes ¢s kordÀban tudja tartani a
nemzeti konfliktusokat. A t´rt¢nelemmel kapcsolatos n¢zetek soha nem lehetnek àob-
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jektÁvekÊ, de az az¢rt lehets¢ges, hogy jÂval kevesebb elûÁt¢let terhelje ûket, mint azo-
kat az Àt´r´kl´tt v¢lem¢nyeket, amelyek kib¢kÁthetetlen¡l szembeÀllÁtjÀk az egymÀssal
rivalizÀlÂ k´z´ss¢geket.

Megeshet, hogy a nemzeti k´z´ss¢g politikai c¢ljait szolgÀlÂ eszm¢kkel ¢s a f¡gget-
len, kritikai tudomÀnyos kutatÀs eredm¢nyeivel egy ¢s ugyanazon k´nyv´n bel¡l ta-
lÀlkozunk. JÂ p¢lda erre a tÁpusra az 1986-ban, a Magyar TudomÀnyos Akad¢mia ki-
adÀsÀban megjelent ERD°LY T¹RT°NETE.26 Ezt a müvet, amelyen t´bb mint egy tucat
t´rt¢n¢sz csaknem tÁz ¢ven Àt dolgozott, valamikor a hetvenes ¢vekben vett¢k tervbe,
amikor a KÀdÀr-rendszer, a k´zv¢lem¢ny nyomÀsÀra, hosszÃ habozÀs utÀn beleegye-
zett, hogy felvegy¢k Erd¢ly t´rt¢net¢nek megÁrÀsÀt a budapesti T´rt¢nettudomÀnyi
Int¢zet programjÀba. A k´zv¢lem¢nyt, csakÃgy, mint a t´rt¢n¢szeket, mÀr r¢gen ag-
gasztotta az erd¢lyi magyar kisebbs¢g helyzete ¢s az Ãj romÀn mÃltk¢p, amely Erd¢ly
t´rt¢net¢t annak kezdete Âta kizÀrÂlagosan romÀn ter¡letnek tartja. MÁg a romÀn t´r-
t¢n¢szek ÀtfogÂ munkÀkat jelentettek meg Erd¢ly t´rt¢net¢rûl idegen nyelveken csak-
Ãgy, mint romÀnul, magyarorszÀgi t´rt¢n¢szek tollÀbÂl a hÀborÃ Âta nem sz¡letett
Erd¢ly-t´rt¢net. A t´rt¢n¢szek, akik ezt a hosszÃ hallgatÀst nehezen türt¢k, most lel-
kesen fogtak ebbe a vÀllalkozÀsba, ¢l¢nken reagÀltak a müvelt k´z´ns¢g vÀrakozÀsÀra,
¢s k¢ts¢gtelen, hogy nem csupÀn a mÃltra vonatkozÂ szakszerü, tudomÀnyos ¢rdek-
lûd¢st igyekeztek kiel¢gÁteni. A magyar t´rt¢n¢sz, akÀrcsak a magyar k´zv¢lem¢ny,
az erd¢lyi magyarokat kulturÀlis szempontbÂl a magyar nemzet r¢sz¢nek tekinti. Az
ERD°LY T¹RT°NETE Âhatatlanul magyar n¢zûpontbÂl ÁrÂdott, mint ahogy per defini-
tionem ez minden nemzeti t´rt¢neti munkÀrÂl elmondhatÂ.

Ennek ellen¢re indokolatlan lenne az ERD°LY T¹RT°NET°-t valamilyen politikai
program tÀmogatÀsÀra sz¡letett ÁrÀsnak tartani.27 Semmilyen bizonyÁt¢k nincs arra,
hogy a szerzûket valamilyen hÀtsÂ gondolat, p¢ldÀul a ter¡leti revÁziÂ gondolata ve-
zette volna ä ez utÂbbinak a lehetûs¢g¢t egy¢bk¢nt kifejezetten elvetik. A hÀromk´te-
tes, gazdagon illusztrÀlt ERD°LY T¹RT°NET°-nek a kimunkÀlÀsa ¢s k´zz¢t¢tele maga
volt a politikai tett. A magyar t´rt¢n¢szek tudomÀsul vett¢k, hogy bÀrmennyire igaz-
sÀgtalan volt is annak idej¢n az 1920. ¢vi b¢keszerzûd¢s, a trianoni hatÀrok pontot
tettek a ter¡leti k¢rd¢s v¢g¢re. A gyûztes hatalmak azonban csak a ter¡letet Át¢lt¢k
oda RomÀniÀnak, nem pedig a ter¡let eg¢sz t´rt¢net¢t. Erd¢ly mÃltjÀnak a megÁrÀ-
sÀval a magyar t´rt¢n¢sz olyasmit v¢dett meg, ami az erd¢lyi magyar kisebbs¢g j´vû-
k¢p¢nek sz¡ks¢ges elûfelt¢tele.

De akÀrmi volt is az ERD°LY T¹RT°NETE keletkez¢s¢nek a hÀtter¢ben, bÀrmilyen
forrÀsbÂl merÁtett¢k is a szerzûk az inspirÀciÂt, a k´nyv megÁrÀsa a f¡ggetlen kritikai
t´rt¢netÁrÀs kiemelkedû teljesÁtm¢nye. Az elûszÂban a szerkesztû, K´peczi B¢la kifejti,
hogy a szerzûk megprÂbÀltÀk Erd¢ly mÃltjÀt mint az ott ¢lû hÀrom nemzetis¢g t´rt¢-
net¢t bemutatni ä azaz a romÀnok¢t ¢s a szÀszok¢t is, nemcsak a magyarok¢t ä, ¢s
mindhÀrom k´z´ss¢g t´rt¢nelmi forrÀsaibÂl merÁtettek.28 A k´tet szerzûi vala-
mennyien sajÀt, egymÀstÂl elt¢rû, sût n¢ha nem teljesen ´sszeegyeztethetû n¢zeteiket
fejtik ki. A szerkesztû nem erûltetett rÀjuk semmif¢le egys¢ges v¢lem¢nyt.29 Az ered-
m¢ny csaknem k¢tezer oldalnyi masszÁv t¢nyanyag, amelyet a szerzûk kritikailag ele-
mezve ¢s tÀrgyilagos modorban hoztak egymÀssal ´sszef¡gg¢sbe. Az ERD°LY T¹RT°-
NETE nem polemikus mü, jÂllehet a k´tet szerzûi szÀmos tÀrgyrÂl mÀsk¢nt v¢lekednek,
mint a hivatalos romÀn t´rt¢netÁrÀs. Megeshet, hogy bizonyos k¢rd¢sekben pontat-
lannak bizonyultak, r¢szben ismereteik hiÀnyossÀgai, r¢szben nemzeti elfogultsÀgaik
miatt.30 çm bevallott c¢ljuk az volt, hogy f´l¢be kerekedjenek az elûÁt¢leteknek, ¢s
jÂllehet, ez mindig csak t´bb¢-kev¢sb¢ siker¡lhet, ezzel ûk maguk is tisztÀban van-



nak.31 Amikor Erd¢ly XVII. szÀzadi t´rt¢net¢rûl Árnak, megprÂbÀlnak szakÁtani az
egyoldalÃ, àromantikus-nacionalistaÊ szeml¢lettel. Kereken elÁt¢lik a XIX. szÀzadi ma-
gyar nemzetis¢gi politikÀt is. Meg sem prÂbÀljÀk, legalÀbbis tudatosan nem, mente-
getni az egykori magyar vezet¢st.32

A munka megjelen¢se nagy port vert fel. A magyar olvasÂk´z´ns¢g ´r´mmel fo-
gadta, bÀr azt hiszem, kev¢s emberben volt annyi kitartÀs, hogy v¢gigolvassa a hÀrom
k´tetet. A sajtÂ ¢s a szakfolyÂiratok sokat foglalkoztak vele: a debreceni egyetem kon-
ferenciÀt szervezett a k´tet szerzûi ¢s mÀs t´rt¢n¢szek r¢szv¢tel¢vel, ¢s utÂbb a konfe-
rencia anyagÀt is kinyomtattÀk.33 K¢sz¡lt egy r´vidÁtett, egyk´tetes kiadÀs is,34 abbÂl
a c¢lbÂl, hogy a n¢met,35 francia ¢s angol36 fordÁtÀs szÀmÀra k´nnyebben kezelhetû
sz´veggel szolgÀljon. Az ERD°LY T¹RT°NETE a k¡lf´ldi szaklapokban is kedvezû kri-
tikÀkat kapott, kiv¢ve RomÀniÀban.

A Ceau«escu-rendszer hevesen tÀmadta a k´nyvet. àHamisÁtvÀnyÊ-nak, revizionista
propagandaanyagnak b¢lyegezte.37 A Magyar TudomÀnyos Akad¢mia v¢delm¢be
vette a gondozÀsÀban ÁrÂdott müvet, ¢s talÀlkozÂt javasolt a romÀn t´rt¢n¢szekkel,
hogy magyar koll¢gÀikkal megvizsgÀljÀk, hogyan ker¡lhetn¢nek k´zelebb elt¢rû Àl-
lÀspontjaik.38 A meghÁvÀsnak azonban nem lett foganatja. ManapsÀg se a romÀn, se
a magyar t´rt¢n¢szek nemigen bÁznak abban, hogy a k´zeled¢s a k´zelj´vûben lehet-
s¢ges lenne. De az¢rt mindk¢t orszÀgban akadnak t´rt¢n¢szek, akik ´r´mmel fogad-
nÀk egy olyan dialÂgus lehetûs¢g¢t, amelynek sorÀn mindk¢t oldal ànyitott a mÀsik ¢r-
veireÊ.39 KosÀry Domokos emlÁti egy elûadÀsÀban, hogy a magyar t´rt¢n¢szek talÀlko-
zÂi szlovÀk ¢s szerb koll¢gÀikkal milyen sokat segÁtettek az egymÀs n¢zeteivel szembeni
tolerÀns magatartÀs kialakÁtÀsÀban.40 Az elfogulatlansÀg nem k¢t¢rt¢kü Àllapot: foko-
zatai vannak, ¢s megl¢te vagy hiÀnya elsûsorban a felek magatartÀsÀban t¡kr´zûdik.
MÀrpedig a magatartÀs vÀltozhat is. àN¢ha mÀr ä be kell vallanom ä Árja KosÀry Domokos
ä szinte ÂhajtanÀm, hogy v¢gre ker¡lj´n napf¢nyre olyan vitathatatlan forrÀsadat, amely bizo-
nyÁthatnÀ ezt a dÀkoromÀn kontinuitÀst. Akkor ugyanis elismerhetn¢nk, hogy ebben vitapartne-
reinknek volt igazuk.Ê Nagyon is hihetû, hogy ha egyszer a t´rt¢n¢szek ettûl a probl¢-
mÀtÂl megszabadulnÀnak, cs´kkenne a konfliktus romÀnok ¢s magyarok k´z´tt.41

Borsi-KÀlmÀn B¢la Francisc P¦curariunak a romÀnämagyar kapcsolatokrÂl Árott
tanulmÀnyaihoz füz´tt megjegyz¢seiben foglalkozik a t´rt¢n¢sz nyitottsÀgÀnak k¢r-
d¢s¢vel.42 A t´rt¢n¢sznek, Árja, ´nvizsgÀlatra ¢s empÀtiÀra van sz¡ks¢ge ahhoz, hogy
meg¢rtse az ´v¢tûl gy´keresen k¡l´nb´zû n¢zetek hÁveinek ¢rz¢kenys¢g¢t. Eddig a
hiÀnyos ´nismeret mind a romÀnokat, mind a magyarokat megakadÀlyozta abban,
hogy szert tegyenek arra a k¢pess¢gre, amelynek segÁts¢g¢vel bele tudnÀk k¢pzelni
magukat a mÀsik oldal hely¢be, ¢rvel Borsi-KÀlmÀn. A romÀnokat frusztrÀciÂval t´lti
el, hogy ism¢telt k¡lpolitikai sikereik ellen¢re m¢g nem gyürt¢k le az eurÂpai felzÀr-
kÂzÀst akadÀlyozÂ Àt´r´kl´tt belsû tÀrsadalmi akadÀlyokat; a magyar oldalon viszont
mindmÀig nem em¢sztett¢k meg azt a megrÀzkÂdtatÀst, amit az àezer¢ves magyar bi-
rodalomÊ elveszt¢se okozott.43 Trianon mindmÀig ott kÁs¢rt a magyarok lelk¢ben. çm
a t´rt¢nelem nem sz¡ks¢gk¢ppen terÀpia, amely a szomsz¢dok rovÀsÀra n´veli vala-
mely n¢p ´nbizalmÀt. A t´rt¢nelem, legyen ez bÀrmilyen fÀjdalmas, a b´lcsess¢g for-
rÀsa is lehet, amelynek segÁts¢g¢vel jobban meg¢rtj¡k sajÀt tapasztalatainkat. Ha igaz
ennek az essz¢nek az alapgondolata, vagyis az, hogy a nemzeti konfliktusokat az elt¢rû
mÃlt¢rtelmez¢sek nem egyszerüen t¡kr´zik, hanem l¢nyeg¢ben elûid¢zik, a t´rt¢-
n¢sznek mÀsoknÀl t´bb lehetûs¢ge nyÁlik rÀ, hogy lebontsa a nemzeti k´z´ss¢gek egy-
mÀsra vonatkozÂ ´sszeb¢kÁthetetlen elûÁt¢leteit.44
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rombolni k¢t ¢ven bel¡l. Dr. Matei Lykiardo-
pol, az egyik legtekint¢lyesebb romÀn ¢pÁt¢sz
kijelentette, hogy àazok a templomok, amelyeket a
n¢met telepesek a XIIäXV. szÀzadban ¢pÁtettek, r´-
videsen teljesen t´nkremennekÊ. A hatÂsÀgok nem
t´rûdnek a sorsukkal. àA hetvenes ¢vekben Ceau-
«escu feloszlatta a Müeml¢kv¢dû BizottsÀgot...
mondvÀn, hogy nincs rÀ p¢nz.Ê Dr. Lykiardopol
azt is kijelentette, hogy àaz itteniekben erûsen ¢l
az a primitÁv ´szt´n, hogy leromboljanak mindent,
ami r¢giÊ. A mÃlt eml¢keinek szÀnd¢kos le-
rombolÀsÀval foglalkozÂ alapmü Dinu D. Gi-
urescu THE RAZING OF ROMANIA'S PAST. New
York, 1989. A hetvenes ¢vekben a Ceau«escu-
rendszer mÂdszeresen ´sszegyüjt´tte az egy-
hÀzi ¢s a r¢gi magÀnk´nyvtÀrak ¢s lev¢ltÀrak
anyagÀt, ¢s az a bel¡gyminiszt¢rium ellenûr-
z¢se alÀ ker¡lt. Ettûl kezdve ezeknek a gyüjte-
m¢nyeknek a java r¢sze hozzÀf¢rhetetlenn¢
vÀlt a kutatÀs szÀmÀra, egy r¢sz¡krûl m¢g azt
sem lehet tudni, hol talÀlhatÂ. Ezek az int¢z-
ked¢sek az Orwell Àltal leÁrtakra eml¢keztet-
nek. (O'Brien: àMi, a pÀrt tartunk az ellenûr-
z¢s¡nk alatt minden dokumentumot, az eml¢kezetet.
így tehÀt uralmunk alatt tartjuk a mÃltat, vagy
nem?Ê [1984. III. r¢sz, 2. fej.]) Az Ãjabb fejle-
m¢nyekrûl lÀsd Martyn Rady: TRANSSYLVANI -
AN LIBRARIES AND ARCHIVES IN CONTEMPO-
RARY ROMANIA. Journal of the Society of Archi-
vists. Vol. 12. No 2, 1991. ûsz. 123ä126. o.
14. D. Jones (szerk.): AND THE WALLS CAME
TUMBLING DOWN. London, 1990. 24. o.
15. Az alÀbbi bekezd¢st a Vatra egyik r´pira-
tÀbÂl id¢zem, amelyik 1990 februÀrjÀban je-
lent meg, kev¢ssel a marosvÀsÀrhelyi zavargÀ-
sok elûtt; jÂl szeml¢lteti, milyen az a t´rt¢ne-
lemfelfogÀs, amelyik kezelhetetlenn¢ teszi a
nemzeti konfliktusokat: àErd¢ly mindig a mi¢nk
volt; most is a mi¢nk; ¢s ́ r´kk¢ a mi¢nk marad. Szo-
morÃ, de ezt a szent romÀn f´ldet manapsÀg beszeny-
nyezi az Àzsiai hunoknak (magyarok), cigÀnyoknak
¢s mÀs, a mÃlt egy¢b maradvÀnyainak a jelenl¢te.
Fogjunk ́ ssze, ¢s üzz¡k el ûket a mi f´ld¡nkrûl! Egy
nagyobb ¢s tiszta RomÀniÀt akarunk. Visszak´vete-
l¡nk minden talpalatnyi ellopott romÀn f´ldet. Most
vagy soha. Nem szabad f¢ln¡nk attÂl, hogy harcba

szÀlljunk vel¡k vagy hogy kiontsuk szennyes v¢r¡-
ket. Elj´tt az idû, hogy megszabaduljunk tûl¡k. A
n¢metek egy r¢sz¢t mÀr elüzt¡k, de m¢g mindig so-
kan vannak itt olyanok, akikre semmi sz¡ks¢g¡nk.
Tegy¡nk meg mindent, hogy megszabaduljunk tû-
l¡k! Ceau«escu elmulasztotta, hogy teljesen leszÀ-
moljon vel¡k. Mi nem akarunk mÀsodik SvÀjc len-
ni. Semmi sz¡ks¢g¡nk EurÂpÀra. Mi romÀnok va-
gyunk!Ê Nemr¢giben kiszivÀrgott, hogy a Vat-
ra a r´piratot àhamisÁtvÀnynakÊ b¢lyegezte (a
romÀn radikÀlis nacionalistÀk mindig is ked-
velt¢k ezt a szÂt); Àm bÀrki volt is a àhamisÁtÂÊ,
az ÁrÀs figyelemre m¢ltÂ mint a mÃltra valÂ hi-
vatkozÀs egy fajtÀjÀnak jellemzû p¢ldÀja.
16. BÀrmennyire jogosulatlan legyen is, el-
k¢pzelhetû lenne, hogy csakugyan a magyar
revizionizmustÂl valÂ f¢lelem rejlik a Vatra
vad magyarelleness¢ge m´g´tt. De a Vatra
legalÀbb annyira antiszemita, valamint n¢-
met- ¢s cigÀnyellenes, mint amennyire ma-
gyarfalÂ, tehÀt aligha el¢gs¢ges magyarÀzat
erre a magatartÀsra a RomÀnia ter¡leti integ-
ritÀsÀ¢rt valÂ aggodalom.
17. Claudio Magris azt Árja, hogy àA XVIII. szÀ-
zad Âta... Erd¢ly a magyar kultÃra b´lcsûje, Àm
ugyanitt tÀmadt fel a romÀn nemzeti ´ntudat isÊ.
(DUNA. Budapest, 1992. 340. o.) A Times leve-
lezûi rendszeresen megism¢tlik ezt a klis¢t.
Ernest Beck, amikor az ÃjsÀg 1990. februÀr
28-i szÀmÀban a magyar ¢s romÀn kapcsola-
tok megromlÀsÀrÂl Árt, megjegyezte, hogy
àmindk¢t orszÀg kultÃrÀjÀnak Erd¢ly a sz¡lûf´ld-
jeÊ, Richard Bassett pedig a Times 1990. mÀjus
23-i szÀmÀban azt Árja, hogy a magyarok nem
fognak àk´nnyü szÁvvel lemondani arrÂl a ter¡let-
rûl, amely szÀmukra mindig is kultÃrÀjuk b´lcsûj¢t
jelentetteÊ.
18. K. Hitchins STUDIES ON ROMANIAN NA-
TIONAL CONSCIOUSNESS (New York, 1983) cÁ-
mü müv¢bûl vilÀgosan kitünik, milyen fontos
szerepet jÀtszott Erd¢ly a romÀn nemzeti tu-
dat sz¡let¢s¢ben.
19. Makkai LÀszlÂ: MAGYARäROMçN K¹Z¹S
MöLT. Budapest, 1948. 214. o. Erd¢ly mindig
is k¡l´nleges szerepet jÀtszott a magyar poli-
tikÀban. ZrÁnyi MiklÂs a XVII. szÀzadban àko-
ronÀnknak egy legszebbik boglÀraÊ-k¢nt jellemez-
te, a XIX. szÀzadban Kossuth Lajos pedig àha-
zÀnk jobb kezeÊ-k¢nt. TÂth B¢la: SZçJRUL SZçJ-
RA. Budapest, 1901. 42ä43. ¢s 95ä96. o.
20. RÀcz IstvÀn (szerk.): TANULMçNYOK ERD°LY
T¹RT°NET°RýL. Debrecen, 1988. 25ä26. o.
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21. K´peczi B¢la (szerk.): ERD°LY R¹VID T¹R-
T°NETE. Budapest, 1989. 5. o. N¢hÀny k¡lf´l-
di t´rt¢n¢sz hasonlÂ n¢zeteket vall. C. A.
Macartney p¢ldÀul azt Árja, hogy a t´r´k hÂ-
doltsÀg ideje alatt àa nemzeti f¡ggetlens¢g pislÀ-
kolÂ lÀngjÀt csak a tÀvoli Erd¢lyben siker¡lt ¢letben
tartaniÊ. (HUNGARY. Edinburgh, 1962. 65. o.)
R. J. W. Evans szerint Erd¢ly a XVII. szÀzad-
ban àaz eg¢sz MagyarorszÀg lelkiismerete voltÊ.
THE MAKING OF THE HABSBURG MONARCHY,
1550ä1700. Oxford, 1979. 267. o. CzigÀny
LÂrÀnt szerint àaz erd¢lyi fejedelmek... megprÂbÀl-
tÀk megûrizni a magyar ¢letformÀt ¢s a magyar kul-
tÃra pislÀkolÂ lÀngjÀtÊ. THE OXFORD HISTORY
OF HUNGARIAN LITERATURE. Oxford, 1984.
32. o.
22. RÀcz: TANULMçNYOK . 77. o.
23. THE DEATH OF THE PAST. London, 1969.
14. o.
24. Uo. 14., 106., 144. o.
25. JÂ p¢lda erre az a vita, amely jelenleg fo-
lyik AngliÀban ä ¢s MagyarorszÀgon ä az isko-
lai t´rt¢nelemoktatÀsrÂl.
26. K´peczi B¢la (szerk.): ERD°LY T¹RT°-
NETE. IäIII. Budapest, 1986.
27. V´. Pach Zsigmond PÀl megjegyz¢seit RÀcz
TANULMçNYOK cÁmü k´tet¢ben, 18ä19. o.;
lÀsd m¢g: VITA AZ ERD°LY-MONOGRçFIçRñL .
(Magyar Nemzet, 1987. oktÂber 10. A t´rt¢n¢-
szek hazafias k´teless¢g¡ket teljesÁtett¢k az
ERD°LY T¹RT°NET°-nek megÁrÀsÀval.)
28. Amikor a magyar t´rt¢n¢szek hangsÃlyoz-
zÀk, hogy Erd¢ly t´rt¢nete hÀrom n¢p t´rt¢-
nete, akkor term¢szetesen a XIX. szÀzadi Àl-
lapotokat vetÁtik vissza a mÃltba. çm az ER-
D°LY T¹RT°NETE foglalkozik a zsidÂkkal, ´r-
m¢nyekkel ¢s mÀs csoportokkal is (bÀr a cigÀ-
nyokrÂl megfeledkezik).
29. ERD°LY T¹RT°NETE. II. 10ä11. o.
30. Pl. az a kijelent¢s, hogy Erd¢ly a XIV. szÀ-
zadban àm¢g pusztÀn f´ldrajzi fogalom voltÊ, va-
lamint a XVII. szÀzad v¢g¢nek t´rt¢net¢vel
foglalkozÂ HARC A MAGYAR çLLAMISçG°RT fe-
jezetcÁm igencsak furcsÀn fest. ERD°LY T¹RT°-
NETE. I. 348. o. ¢s II. 846. o. Az ERD°LY A FOR-
RADALOMBAN °S A SZABADSçGHARCBAN magÀ-
tÂl ¢rtetûdûen magyar szemsz´gbûl n¢zi
1848ä49 t´rt¢net¢t. ERD°LY T¹RT°NETE. III.
1346. o.
31. Benda KÀlmÀn mutatott rÀ a debreceni vi-
ta sorÀn, hogy a XVI. ¢s a XVII. szÀzad tÀrsa-
dalmi viszonyainak leÁrÀsa mennyire egyen-
lûtlen: kimerÁtûen foglalkozik a sz¢kelyekkel,

kev¢sb¢ a vÀrmegy¢kkel ¢s m¢g kev¢sb¢ a szÀ-
szokkal vagy a romÀnokkal. RÀcz: TANUL-
MçNYOK. 81. o.
32. Az a hÀromszÀznyolcvan oldal, amely az
1848 ¢s az 1918 k´z´tti idûszakot ´leli fel, az
elsû kÁs¢rlet nemcsak a magyar, hanem bÀr-
milyen nyelvü t´rt¢netÁrÀsban, amelyik kriti-
kailag ¢s kellû r¢szletess¢ggel tÀrgyalja a kor-
szakot. ERD°LY T¹RT°NETE. III. 1346ä1732. o.
33. RÀcz: TANULMçNYOK . (LÀsd a 20. sz. jegy-
zetet.)
34. ERD°LY R¹VID T¹RT°NETE. (LÀsd a 21. sz.
jegyzetet.)
35. K´peczi B¢la (szerk.): KURZE GESCHICHTE
SIEBENBºRGENS . Budapest, 1990. 781. o.
36. A francia kiadÀs 1992 november¢ben je-
lent meg. A pÀrizsi Magyar Int¢zet francia, ro-
mÀn ¢s magyar t´rt¢n¢szek r¢szv¢tel¢vel ke-
rekasztal-besz¢lget¢st rendezett a k´nyvrûl. A
m¢rs¢kelt hangnemü vitÀn a romÀn ¢s a ma-
gyar ÀllÀspontok nem sokat k´zeledtek egy-
mÀshoz. L. a Magyar Nemzet tudÂsÁtÀsait az
1992. november 30-i ¢s a december 10-i szÀ-
mokban. A mü angol kiadÀsa elhÃzÂdott.
37. Pl. az eg¢sz oldalas hirdet¢s a The Times
1987. Àprilis 7-i szÀmÀban.
38. Magyar Nemzet, 1987. Àprilis 2.
39. KosÀry Domokos: A T¹RT°N°SZEK °S ER-
D°LY. In: NEMZETI FEJLýD°S, MþVELýD°S ä
EURñPAI POLITIKA. Budapest, 1989. 103. o. El-
sû Ázben a Londoni Egyetem SzlÀv ¢s Kelet-
eurÂpai Int¢zet¢ben hangzott el elûadÀs for-
mÀjÀban 1988. mÀjus 4-¢n.
40. JÂ n¢hÀny ilyen talÀlkozÂt szerveztek az el-
mÃlt harminc ¢v sorÀn a k¡l´nb´zû k´z¢p- ¢s
kelet-eurÂpai orszÀgok t´rt¢n¢szei k´z´tt, ¢s
ezek n¢melyike elû is segÁtette az elûÁt¢letek
enyhÁt¢s¢t.
41. KosÀry: i. m. 104. o.
42. KIHíVçS °S ERETNEKS°G. Limes, Budapest,
1989. I. 187ä211. o.
43. Uo. 208ä209. o. Egy kolozsvÀri tanÀr
BÀnffy MiklÂst id¢zve hasonlÂan ¢rvel: a ro-
mÀnämagyar viszony javulÀsÀhoz mindk¢t ol-
dalon àempÀtiak¢szs¢gre van sz¡ks¢gÊ. (Fey LÀsz-
lÂ: SºKET °S NAGYOTHALLñ PçRBESZ°DE. Ma-
gyar Nemzet, 1992. mÀrcius 6.)
44. íg¢retes kezdetet vagy inkÀbb Ãjrakezd¢st
jelenthet a romÀn ¢s magyar t´rt¢n¢szek
1991. Àprilis 25-i ¢s 26-i talÀlkozÂja, amelyet
Budapesten az EurÂpa Int¢zetben tartottak.
Magyar Nemzet, 1991. mÀjus 2. (çgoston Vil-
mos.)



V´r´s IstvÀn

FOGADTATçS

A ver¢b, aki olajos
tÂcsÀbÂl iszik,
a darÀzs, akinek egy
padlÀson van a f¢szke,
¢s ki-be r´pk´d
a cserepek alatt,
a krumplibogÀr, aki
hozzÀszokott a permetezû-
szerhez, ott lesz vel¡nk,
ha egyszer a metrÂalagÃtban
kell ¢jszakÀznunk.
A gaz, ami a sÁnek
k´z´tt nû, a betonl¢pcsûn
megtelepedett moha,
a ruhÀn fennakadt
bogÀncs kÁvÀncsi
lesz, hogy mit tesz¡nk
akkor.
A szÃ, akit a bÃtorainkbÂl
kiirtottunk, az eg¢r,
akire a csapda
rÀcsapÂdott, a hangya,
akit a papucsunkkal tiportunk
el, mÀr hallottÀk ¢rkez¢s¡nk,
¢s feleÃtig el¢nkbe j´nnek.

JuhÀsz AnikÂ

ýRJçRAT

N¢melykor azt hissz¡k, el¢g
a hÁdon v¢gigmenni, s ahogy
Ali hodzsa a kÀdihivatalt,
Ãgy ¢rj¡k el (kijÀtszva
belsû ´nmagunkat) a t´rv¢nyes
padlÂdeszkÀt s alkonyattÀjt
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az utolsÂ hÀzat, mit az ¢let
magÀbÂl m¢g àNur kein SkandalÊ-t
szavalva kitakart. S mÁg megy¡nk az Ãton,
(ahogy az ´reg egykoron RogaticÀban
az Ãton mendeg¢lt), csak sejtj¡k: az Ãt
v¢g¢n valaha sz¢ljÀrta, nagy kapu
Àllt, hogy mÀzsÀs nyÁlÀsain t¢rÁtû
optikÀba fogva egyszerre tÃlsÂ messzes¢gbe
s jÂlesû, nagy k´zelbe csÃsztassa Àt a
sz¢tnyÁlÂ vesz¢lyt. De miÂta k¡l´n-k¡l´n
l¢p¡nk rÀ minden hÁdûrzû §arôijÀra...,
azÂta k´veket dobÀl a Drina, s forintban,
dÁnÀrban szÀmolva is apad az ¡nnep-
nap, apad az ember, apad a halban a
hÃs, s apad a sz¢tt´retlen szÀlka.
S mÁg Lotika csukja-nyitja hÀzÀt,
s ¡gyel a pÂkerarcra is, a vÁz kimossa
belûle minden ÀlmÀt, megmarad û s
marad a nagy szemü kavics. ýsszel
mÀr fÀradt s aztÀn sz¢tbonthatatlan
selyemk´telek k´zt f´l-le jÀr, ezer-
kilencszÀz... ä dadogja ä (mennyi?),
mennyi is? ä s szem¢ben v¢g¡l ´sszeÀll
hÀz, halott, fü, macska, kapualj s hozzÀ
a szabÀly, ezernyi hÀzszabÀly...

LukÀcsy SÀndor

A TEMPLOMRABLñ IMçDSçGA

Petûfi egyik legszebb, legmer¢szebb, legmodernebb verse, a FELHýK egy darabja, Ágy
hangzik:

àItt Àllok a rÂnak´z¢pen,
Mint a szobor, merûen.
A pusztÀt sÁri csend f´d¢ el,
Mint elf´dik a halottat szemf´d¢llel.
Nagy messze tûlem egy ember kaszÀl;
Mostan megÀll,
S k´sz´rüli a kaszÀt...
Peng¢se hozzÀm nem hallatszik Àt,
Csak azt lÀtom, mint mozg a k¢z.
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°s most iden¢z,
Engem bÀmul, de ¢n szemem sem mozdÁtom...
Mit gondolhat, hogy ¢n mirûl gondolkodom?Ê

N¢mileg Petûfi¢hez hasonlÂ helyzetben talÀljuk SzindbÀdot KrÃdy PURGATñRIUM-
Ànak v¢ge fel¢. ý persze nem a puszta k´zep¢n Àll, hanem a fûvÀros ligeti padjÀn ¡l-
d´g¢l. Petûfi rÂnasÀgÀn nincs semmi szÁn, a paraszton kÁv¡l semmi lÀtnivalÂ; a vers
egyetlen vizuÀlis k¢pe (szemf´d¢l) auditÁv elemhez tÀrsul, s az is negatÁv, ¢leten tÃli:
sÁri csend. KrÃdy ligete szÁnpompÀs, j´v¢s-men¢s visz bel¢ elevens¢get. àA hosszÃ ûsznek
ideje volt, hogy mindenf¢le szÁnvÀltozÀst megprÂbÀljon a legpirosabbtÂl a legfakÂbbig. A ligetben
volt egy bokor, amelynek olyan gy´ngyei voltak pirosbÂl, hogy az ember megÀllott messzire, a fÀk
sÀrgulÀsa pedig szinte term¢szetf´l´tti volt... K´z´mb´s asszonyok sepergett¢k a faleveleket a k´r-
ny¢ken, n¢ha elment egy fogat, egy autÂ vagy tejeskocsi...Ê

A szituÀciÂban m¢gis van valami k´z´s. Petûfi is, KrÃdy is magÀnyos; az emberek
vilÀgÀval csak az k´ti ́ ssze ûket, hogy figyelû tekintetet vetnek rÀ, egyik¡k a parasztra,
mÀsikuk a StefÀnia Ãt gy¢r k´z´ns¢g¢re. A figyelem k´lcs´n´s: a paraszt n¢zi a k´ltût,
a liget n¢pe lÀtja a padon ¡ld´g¢lût, a tekintetek inn¢t oda, onn¢t ide jÀrnak, s a szem-
l¢lûk egyszersmind megszeml¢ltek; de ez a vizuÀlis szÀl testetlen¡l v¢kony ¢s k´nnyen
sz¢tszakadÂ, mert tÀvol van a paraszt, tÀvol a s¢tÀny szem¢lyzete.

A rokon szituÀciÂban rokon gondolatok. Petûfi is, KrÃdy is azon tünûdik, mi jÀrhat
a fej¢ben annak, aki lÀtja ¢s n¢zi a magÀnyosan ÀlldogÀlÂt, a magÀnyosan ¡ld´g¢lût.

Petûfi, a parasztrÂl: àMit gondolhat, hogy ¢n mirûl gondolkodom?Ê
KrÃdy: àVajon kihez hasonlÁtottam, ha valaki szem¡gyre vett a tÀvoli s¢tÀnyÃtrÂl?...
Kihez hasonlÁtottam a magÀnos padon?
TÀrsaitÂl elmaradt, fogsÀgba esett darumadÀrhoz.
...tÀn egy nagyra t´rekvû, de elbukott reg¢nyhûsh´z hasonlÁtok... Reg¢nyhûsh´z hasonlÁtok itt

a mell¢kÃton, ahonnan Âvatosan gusztÀlom az embereket...
Nem hasonlÁtok reg¢nyhûsh´z...
De hÀt akkor kihez hasonlÁtok, ha valaki erre megy, megn¢z, ¢s fogalmat akar alkotni ma-

gÀban a lÀtvÀnyrÂl, melyet nyÃjtottam?
Kihez? ä szÂlalt meg bennem az ÀbrÀndtalan hang ä megmondom mindjÀrt, kihez. Egy le-

leplezett svindlerhez, egy tetten ¢rt hamiskÀrtyÀshoz, egy v¢n, talajÀt vesztett sz¢lhÀmoshoz...Ê
A k´ltû ¢s a prÂzak´ltû egyarÀnt arra vÀgyik, hogy f´ltÀruljon az emberek elûtt, s

kÁvÀncsian k¢rdezi, vajon meglÀtjÀk-e azok benne azt, amit egyik¡k ¢s mÀsikuk a leg-
fontosabbnak tart magÀban: Petûfi a gondolkodÀst, KrÃdy a hasonlÁtÀst, szem¢lyis¢g¡k
l¢nyeg¢t.

A l¢nyeg azonban mindkettej¡kn¢l titok marad. Petûfi nem mondja meg a versben,
min gondolkodik; KrÃdy t´bbf¢le hasonlattal prÂbÀl ´nmeghatÀrozÀst adni, de a ha-
sonlÁtÀsok k¡l´nb´zûk, kioltjÀk egymÀst.

*
Egyetlen magyar ÁrÂ sem Árt annyi hasonlatot, mint KrÃdy.
A k´znapi szeml¢letbûl vett, mintegy k¢zenfekvû ¢s n¢mileg k´znyelvi hasonlatok vi-
szonylag ritkÀk: à...szeplûs volt az arca, mint a pulykatojÀs.Ê (N. N. 156)1 KrÃdy inkÀbb a
tÀvoli, meglepû kapcsolatokat kereste: à...a haja mÀr sz¡rke volt, mint a zajlÂ Duna felett
csapongÂ j¢gsirÀly szÀrnya.Ê (SZ I. 150) à...a hÀztetûk´n a hÂ Ãgy vilÀgÁt, mint az alsÂszoknyÀk
fodra.Ê (AR 384) à...lÀgy l¢legz¢se a h´lgynek, mint tearÂzsakoszorÃ helyezkedett Rezeda Ãr fe-
j¢re.Ê (VP 156)
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Hasonlatok¢rt KrÃdy tekintete bekalandozta a term¢szetnek szinte az eg¢sz vilÀgÀt.
àOlyan piros volt a barna nû melle ¢s vÀlla, mint az ecetfa d¢rcsÁpte virÀga.Ê (ýU 441) à...ham-
vas haja friss, mint a lekaszÀlt sarjÃ.Ê (SZ I. 316) àA nûk az ¢letem ´sv¢ny¢n olyan Àldottak
voltak, mint ûszkor a gy¡m´lcsfÀk.Ê(ýU 444) Az ÀllatokrÂl r¢szletes term¢szetrajzi k¢zi-
k´nyvet lehetne ´sszeÀllÁtani KrÃdy hasonlataibÂl. àAz Àgy alÂl a csizmahÃzÂ kandikÀlt,
mint egy leskelûdû kiskutya.Ê (SZ I. 427) àA sovÀny szekr¢ny ajtaja Ãgy sÁrt, mint egy elkergetett
macska a hÀztetûn.Ê (SZ II. 74) à...a nûk Ãgy tettett¢k magukat, mint a lucernÀsban ¡lû nyÃl.Ê
(N. N. 190) Az Àrny¢k àingott, mintha rÂka mozgatnÀ lompos farkÀtÊ. (öT 60) A nagyma-
ma, àbÀr fukar volt, mint a vidra, tizenk¢t gyertyÀt gyÃjtott meg Âdon gyertyatartÂkbanÊ. (B
83) àA szeme oly f¢nyes volt, mint a patkÀny¢.Ê (VP 193) àAz ollÂcska csak csippentett, mintha
egy madÀr szÂlalt volna meg kalitkÀjÀban.Ê (USZ I. 249) àV¢nasszony kotorja hely¢t a tüzhely
k´zel¢ben, mint a tyÃk, mielûtt tojna.Ê (N. N. 86) à...kiv¢gezt¢k a lelkemet, mint egy csirk¢t.Ê
(B 95) A k¢m¢nyek àÃgy nyÃltak fel, mint a gÃnÀr nyakaÊ. (öT 13) à...halkan k´zeledve,
mint a galamb kering az udvar f´l´tt.Ê (N. N. 133) à...f¢lig megfagyottan, mint egy ûszi ver¢b
a fÀn, gunnyasztott ablakok alatt.Ê (AR 384) àSzindbÀd Ãgy Àllott a heverû nûk f´l´tt, mint
valamely halÀszgatÂ gÂlya.Ê (SZ II. 53) à...olyan begyesen s¢tÀlt, mint a varjÃ a j¢gen.Ê (USZ
I. 15) à...az ûszi sz¢l Ãgy cseveg, mint a szarka a s´v¢nyben.Ê (N. N. 173) àSzorgalmas, mint
a barna rigÂ, amely a füben kert¢szkedik.Ê (KL 235) à...kis mosolygÀs ¡ld´g¢l a szÀja sz´glet¢ben,
mint a pintyûke.Ê (N. N. 174ä175) A kedv àkiszÀmÁthatatlan volt, mint a cinke ugrÀsa a
t¢li bokrokonÊ. (PN 128) àA fûerd¢sz Ãrnak olyan piros volt a bekecse, mint a forrÀzott rÀk
szÁne.Ê (SZ I. 30) à...Ãgy figyeltem magÀt, mint az ¡veg alatt a skorpiÂt.Ê (ýU 394) àCsinosi
Ãgy dongott a h´lgy k´r¡l, mint a darÀzs a virÀgon.Ê (PN 176) A hÁd àmint egy nagy pÂk
terpeszkedett hosszÃ lÀbaival a PoprÀd felettÊ. (SZ I. 25) à...pirosan lobogtak a hasÀbfÀk lÀngjai,
mint a lepk¢k.Ê (öT 14) ä Az id¢zget¢ssel korÀntsem merÁtettem ki KrÃdy bestiariu-
mÀnak gazdagsÀgÀt. Van abban m¢g sok mÀs; n¢hÀny kiv¢tellel (majom, gazella, teve,
leopÀrd, cethal) valamennyi hazai Àllat: agÀr, komondor, juhÀszkutya, vadÀszkutya,
rendûrkutya, csikÂ, malac, kos, bÀrÀny, eg¢r, ûz, farkas, s¡n, borz, h´rcs´g, fecske,
f¡rj, f¡lem¡le, tÃzok, vadlÃd, kÂcsag, daru, hattyÃ, sÂlyom, bagoly, aranyhal, ponty,
kÁgyÂ, b¢ka, szitak´tû, ¢ji bogÀr, pille, szÃ.

Ezek a hasonlatok t´bbnyire szeml¢ltetûk ¢s mindig k¢pzeletmozdÁtÂk, az embert
¢s tulajdonsÀgait (piros testszÁn, f¢nyes szem), cselekv¢s¢t (mosolygÀs), viselked¢s¢t
(tettet¢s), k´rnyezet¢nek tÀrgyait (hÁd, k¢m¢ny, bekecs stb.) ¢s jelens¢geit (ûszi sz¢l)
segÁtenek f´lid¢zni term¢szeti k¢pekkel.

A hasonlatok egy mÀsik csoportjÀban KrÃdy ä ¢pp ellenkezûleg ä az emberi vilÀgbÂl
veszi anyagÀt, emberekhez hasonlÁt term¢szeti dolgokat. àA torony, mint egy nagy, barna,
idegen katona n¢zett szembe SzindbÀddal.Ê (SZ I. 46) àA folyÂcska titokzatosan surrant tova a
kertek alatt, mint egy nesztelen jÀrÀsÃ ¢jjeli vÀndor.Ê (SZ I. 49) à...megviseltek voltak a fÀk,
mint akÀr a t¢lvizet jÀrÂ bocskorok ¢s a b´jt´lû emberek.Ê (SZ II. 16) à...a potrohos hajÂ olyan
m¢ltÂsÀgteljesen evick¢lt tova, mint egy k´v¢r pap.Ê (SZ I. 185)2 à...a dombon Ãgy ¢gtek a gyer-
tyÀcskÀk, mint az ¢g csillagaival kac¢rkodÂ falusi lÀnyok szemei.Ê (AR 315) à...a katonafejfÀk
olyan komoran Àllongtak k´r¡l´tt¡nk, mint becs¡letben megûsz¡lt f¢rfiak.Ê (AR 278) à...naprÂl
napra beljebb bÀtorkodott az ûszi idû, mint a v¢n cigÀny a kocsmÀba.Ê (N. N. 195)

KrÃdy hasonlatai, akÀr a term¢szeti, akÀr az emberi k´rbûl, t´bbnyire roppant ¢r-
z¢kletesek, s az ÁrÂ ä hajlama ¢s ambÁciÂja szerint ä gondoskodik rÂla, hogy valameny-
nyi ¢rz¢kszerv¡nket foglalkoztassa. Legt´bb hasonlata persze vizuÀlis jellegü, de van
auditÁv ¢s egy¢b is. à...gyorsan pattogva ä mint cs´ndes tÂ viz¢n a tavaszi zÀpor ä szÂlalt meg
egy kis csengû.Ê (SZ I. 57) àA kendûj¢nek ä vagy a nyakÀnak ä almaillata volt, mint t¢len a
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kamarÀknak.Ê (AR 293) A paradicsomlevesnek àcsak annyi az Áze, mint annak a csÂknak,
amelyet megszokÀsbÂl vÀltanak f¢rfiak ¢s nûk egymÀssalÊ. (SZ II. 30) à...a kez¢nek az ¢rint¢se,
mint a f¡lem¡le f¢szk¢nek puhasÀga.Ê (AR 315)

Az eddig bemutatott hasonlatokban a comparatio mindk¢t oldalÀn a term¢szeti
vagy emberi vilÀg reÀlis elemei helyezkednek el; mÀskor az egyik vagy a mÀsik oldalra
elvont fogalom ker¡l. à...a gondolatok, mint bÃcsÃzÂ vÀndormadarak, mind ritkÀbban,
mind messzebbre szÀllongtak k´r¡l´tte.Ê (SZ I. 149) Ez a p¢lda a hagyomÀnyos hasonlatok
k´r¢be tartozik: szeml¢ltet; megfordÁtva: nincs szÂ szeml¢ltet¢srûl. à...az enyhe d¢lutÀni
sz¢l Ãjra jÀtszadozott a lehullott levelekkel, mint a gondolat, amely az elmÃlt ifjÃsÀgot k´r¡l-
borongja.Ê (AR 403)

Ez a mÀsodik tÁpus a modernebb; de nem elûzm¢ny n¢lk¡li a XX. szÀzadban. Ilyen
volt mÀr Petûfin¢l AZ APOSTOL tÂnusadÂ elsû hasonlata: àOlyan fekete a vilÀg, Mint a
kib¢rlett lelkiismeret.Ê Rokonait megtalÀljuk KrÃdy lapjain. àFent a bÀstyal¢pcsûn¢l gÀzlÀng
libegett, mint az Àlomtalan lelki´smeret.Ê ýU 233) à...tÀvolban gurult egy kocsi, mint lassan
szunnyadÂ lelkiismeret.Ê (AR 308)

KrÃdy szÁvesen ¢s gyakran ¢lt az eff¢le hasonlÁtÀsnak mind a k¢t tÁpusÀval. Absztrakt
hasonlÁtott ä konkr¢t hasonlÁtÂ: à...r¢gi boldog ÂrÀk, t¡nem¢nyes napok eml¢ke surrant Szind-
bÀd szÁv¢be, mint f¢szk¢be bÃvik a fecske.Ê (SZ I. 386) A fÀjdalom àoly magÀnyos, mint a sz¢l
a temetû felettÊ. (AR 416) A cinizmus àÃgy elsz´k´tt cellÀjÀbÂl, mint egy hütlen macskaÊ. (ýU
374) Konkr¢t hasonlÁtott ä absztrakt hasonlÁtÂ: à...kÀlyhÀnkban piroslik egy parÀzs, mint
az eml¢kezet.Ê (AR 295) àAz Ãjhold, mint valami nagyon tÀvoli rem¢nys¢g t¡nedezett fel ¢s le.Ê
(KL 200) àKis hidak alatt lÀthatatlan vizek m¢lyen aludtak, mint az elfelejt¢s.Ê (ýU 365)

KrÃdy hasonlatteremtû fantÀziÀja kifogyhatatlan. Sohasem ism¢tli magÀt, azonos
hasonlÁtotthoz mÀs-mÀs hasonlÁtÂt tÀrsÁt. Ha a nûi harisnya vilÀgosz´ld, akkor olyan,
àmint a m¢ly erdûben futÂ patakÊ (AR 341), ha s´t¢tz´ld, àmint a r¢tek alkonyati sz¢lbenÊ
(uo.), ha k¢k, àmint a japÀn lepkeÊ (PN 168), a nagymama harisnyÀja àelnyÃlott, mint egy
cica, amelynek hÀtÀt simogatjÀkÊ (uo). MegfordÁtva: azonos hasonlÁtÂ t´bbf¢le hasonlÁ-
tottnak lehet pÀrja. Az Àlmok: àmint valamely elr´ppent lepkeÊ. (SZ II. 154) à...a szÁnes
cukorkÀk felrep¡lni lÀtszottak, mint jÀt¢kos lepk¢k.Ê (öT 18) à...megvÀrtam, hogy az alkalom
letelepedj¢k rÀm, mint egy delelû lepke.Ê (Uo. 20)

A hasonlatok bejÀrjÀk a jelens¢gek minden tartomÀnyÀt. Gyakori benn¡k az olyan
elem, amelyet k´ltûinek szokÀs nevezni: à...a nemes ¢rzelem Ãgy csengett, mint a folyÂ felett
egy tÀvoli kis harang szava.Ê (SZ I. 381) à...halkan tett-vett a hÀzÀban, mint az ifjÃ csermely
¢l a v¢n fat´nk´k alatt.Ê (AR 298) KlÀra ÀbrÀndos tekintete àolyan volt, mint a kora tavaszi
alkonyat erdûs, dombos vid¢ken, ahol m¢g a lapÀlyon elnyÃlÂ r¢teken gyenge k´d ÃszikÊ. (VP
55) De nem idegen KrÃdytÂl a trivialitÀs vilÀga sem. A bÃcsÃs asszonyok az Ãt porÀtÂl
megfeketedtek, àmint a fazekak valamely nagy konyhÀnÊ. (SZ II. 53) A kÀntorok hangja
reszket a temet¢sen, àmint a fagyoskÀposztaÊ. (KL 194) àA nagymama napjai meg voltak
szÀmlÀlva, mint a tojÀsok a kamrÀban.Ê (B 83) àA hegy novemberben oly csendes, mint egy szÀraz
vadÀsztarisznya.Ê (B 92) A jÂkedv àaz asztal alÀ gurul, mint egy leszakadt nadrÀggombÊ. (N.
N. 115)

NemritkÀn olyan tÀvoli k¢pzeteket von ´ssze a hasonlat, hogy az olvasÂ a megle-
pet¢s eszt¢tikai ¢lm¢ny¢ben r¢szes¡l. àA hold Àttetszûen bolyongott a lÀthatÀron, mint egy
heptikÀs mezûûr.Ê (B 82) A fÀrÂl lehullÂ diÂk àolyan hangot hallattak, mintha zsivÀnyok jÀr-
nÀnak az udvaronÊ. (USZ I. 362) àA t¢li ¢jszaka Ãgy f¡lelt k´r¡l´tt¡k, mint egy alvÀst szÁnlelû
´reg titkosrendûr a hamiskÀrtyÀsok tanyÀjÀn.Ê (ýU 396) àAz ûsz hosszÃ volt, mint egy f¢nylû,
v´r´s nûi hajszÀl.Ê (B 27) à...meg¢rkezett a nyÀri hajnal, mint egy csengû-bongÂ kom¢diÀskocsi.Ê
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(N. N. 150) A denev¢r àmintha jelt adna valakinek, mint egy s´t¢t rak¢taÊ. (N. N. 141) àPirult
a paprika, mint az ¡nnepnapok neve a kalendÀriumban.Ê (N. N. 144) Don KihÂte àmindig
olyan nyugodt volt, mint egy kakukkos ÂraÊ. (B 121) Az ifjÃsÀg elmÃlt, àmint egy k¡l´n´s,
eml¢kezetes operai elûadÀs a r¢gi NemzetibenÊ. (AR 329) à...a k¢m¢nyek a hÀztetûn szinte f¢lol-
dalra dûltek, mint a t´rt¢nelmi reg¢nyekben.Ê (AR 298)

JÂl megfigyelhetj¡k ezeken a p¢ldÀkon ä ¢s KrÃdy szÀmtalan mÀs hasonlatÀn ä az
ÁrÂ teremtûerej¢t. Amit Max Black a metaforÀrÂl mond: hogy az nem mÀr megl¢vû
hasonlÂsÀgot hasznÀl ki, hanem megteremti a hasonlÂsÀgot ä az a hasonlatra is Àll,
KrÃdy sok-sok hasonlatÀra mindenk¢ppen.

KrÃdy szerette megn´velni hasonlatai terjedelm¢t, cselekv¢ssel dÃsÁtani, szinte mi-
ninovellÀkkÀ. A nûk àÃgy suhantak tova, mint az amerikai nagy folyam habjai a mozik¢pe-
ken...Ê (egyszerü hasonlat), àvagy mÀsk¢ppen: mint egy madÀrtoll, amelyet az ember a negyedik
emelet ablakÀbÂl lÀt tovaÃszni az utca felett...Ê (itt meg lehetne Àllni, de k´vetkezik a bû-
vÁt¢s), àmik´zben azt talÀlgatja, hogyan ker¡lt a nagyvÀros atmoszf¢rÀjÀba szarkatoll, holott a
szarka csak falun szeret lakni, a s´v¢nyre fel¡lni ¢s ben¢zegetni az udvarokba, ahol sz¢p, meg-
termett ¢s ringÂ-ringatÂzÂ parasztlÀnyok, menyecsk¢k felkiÀltanak: vend¢g j´n! Mert a szarka a
s´v¢nyen azt jelentiÊ. (SZ I. 136) àHogy a feh¢rnemüek a szekr¢nyekben mind rendben legyenek,
a hervadÂ virÀgcserepeket frissekkel cser¢lje ki a vÀrosi kert¢sz a vaskosaras ablakokban, a dal
halkan, elmosÂdottan harangozz¢k a spin¢ten, a padlÂ mindig frissen legyen sÃrolva a hÀzÀban,
m¢g az Àgy alatt ¢s a szobasarkokban is, az imak´nyv mellett mindig akadjon egy jÂ k´nyv a
hÀznÀl, amely elmulattat, megvigasztal, ¢szrev¢tlen¡l f´lderÁt, mint a fekete szÁnpadi f¡gg´ny
m´g´tt a hÀtt¢rben, a szÁndarab v¢gezt¢vel, kis kunyhÂ elûtt, rokka mellett lÀthatÂ az ¢lûk¢p, mely
az ¡ld´z´tt szerelmesek tovÀbbi sorsÀt ÀbrÀzolja: Ágy ¢lt Hermina...Ê (AR 372)

Ezek a cselekv¢nyes amplifikÀciÂk, elcsavargÂ bet¢tek, aprÂ t´rt¢netk¢k, melyek
k´r¡lindÀzzÀk az elbesz¢l¢s t´rzs¢t, persze nem t´rt¢nnek meg, hiszen csak hasonla-
tok. Ezt KrÃdy igen gyakran azzal hangsÃlyozza, hogy a àmintÊ helyett a àminthaÊ
k´tûszÂt hasznÀlja. N¢ha m¢g a szeml¢letess¢g szolgÀlatÀban: àoly aggodalmasan ´nt´tt
a flaskÂbÂl, mintha recept szerint m¢rn¢ az orvossÀgotÊ (ýU 390); de az ilyen hasonlat t´bb-
nyire a reÀlisbÂl az irreÀlisba vezet, megt´rt¢ntet meg nem t´rt¢nttel, valÂt valÂtlannal
kapcsol ´ssze, s ezÀltal a sz´vegnek libegû ¢s irizÀlÂ bizonytalansÀgot Àd. àEgy dombol-
dalon valÂban ott volt a r¢gi kert, most feh¢r a hÂtÂl, mintha hajdani sz¡zess¢g¢vel kac¢rkodna
hervadt dÀma.Ê (SZ I. 155) Nem kac¢rkodik, csak mintha... Ez az eljÀrÀs nem KrÃdy
talÀlmÀnya; Sz¢les KlÀra kimutatta, milyen fontos szerepe volt a dÃlt lelkü Vajda JÀnos
k´lt¢szet¢ben; de valÂszÁnü, hogy senki sem ¢lt vele oly sürün, mint KrÃdy. A j¢gen
korcsolyÀzÂ fiÃk àolyan gyorsan igyekeztek elûre meg k´rbe, mintha rettegn¢nek a magas part
hÂrongyokkal borÁtott cserj¢i m´g´tt bujdosÂ holdvilÀgtÂlÊ. (VP 31) àF¢nyfoltok tüntek fel a sz¡r-
ke tÂ viz¢n, mintha egy jÀt¢kos gyermek katonat¡kr¢vel jÀtszadozna az erdûsz¢len.Ê (N. N. 150)
à...a zsalugÀter m´g´tt madarak szÂlaltak meg, mintha most ¢rkezett volna a posta, csupa nagy-
szerü hÁrrel.Ê (N. N. 193) àA leÀny szeme vilÀgÁtott a s´t¢tben, mintha egy ¢gbûl elkergetett
angyal viaskodna igazÀ¢rt.Ê (ýU 396)

A àminthaÊ sajÀtos f¢nyt´r¢sbe vonja KrÃdy elbesz¢l¢seit, s ez annyira illett lÀtÀs-
mÂdjÀhoz, hogy egy mondatban vagy egy passzusban k¢tszer-hÀromszor is rÀjÀrt a
tolla. àA bÃbos k´vezet a kapu elûtt rejtelmesen d´ng´tt, mintha tem¢rdek f´ld alatti lakÂ ta-
nyÀzna odalent, a l¢pcsû kanyarogva mer¢szkedett a magosba, holott Ãgy ingadozott, mintha
leginkÀbb leszakadni szeretne.Ê (VP 14) àA r¢gi kis s´rhÀzban oly csendess¢g honolt, mintha
egy mÀsik vÀrosba valÂk volnÀnak a fekete tornyok, alusz¢kony barna bÀstyÀk ¢s visszhangos
fedett hidak, amelyekben Ãgy kopogott a l¢p¢s, mintha az Ãt innen a mÀsvilÀgba vezetne, a gy´n-
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g¢n beszürûdû vilÀgossÀgban r¢gi szentek ¢s fûurak ¢letnagysÀgÃ, fÀba festett k¢pei ûrk´dtek a
hÁd belsej¢ben, egy piros bajuszÃ kirÀly a hÁd k´zep¢n egy kalÀcsk¢pü ¢s hosszÃ orrÃ asszonysÀgot
t¢rdepeltet a lÀbainÀl. Egy bocskoros ´regember lÂhÀton ment v¢gig a hÁdon. A messzes¢gben a
fekete tornyok harangjai Ãgy viaskodtak egymÀssal a magassÀgban, mintha feh¢r sÂlymok har-
colnÀnak a ragyogÂ, felhûzetlen ¢gboltozat alatt.Ê (AR 345) HarangszÂ ¢s sÂlymok harca:
abban a vilÀgban, amelyet KrÃdy v¢gtelen fantÀziÀja teremtett, minden, a legmer¢-
szebb kapcsolat is lehets¢ges. Persze csak mintha...

Van olyan novellÀja, melyben a (r´viden elmondhatÂ) valÂsÀgos cselekv¢nyt v¢ges-
v¢gig àminthaÊ kezdetü hasonlatokba foglalt lÀtszatcselekv¢sek kÁs¢rik. SzultÀn ä Szind-
bÀd alakmÀsa ä meg¢rkezik egy vÀrosba. (KrÃdy hûsei rendszerint meg¢rkeznek.) Ta-
lÀlkozik egy r¢gi asszonnyal, udvarol neki, megcsÂkolja ä ennyi a t´rt¢net. Hogy mi
zajlik ezalatt a lelkekben, hasonlatokbÂl tudjuk meg. A nû arckifejez¢se a talÀlkozÀskor
olyan, àmintha valamelyik gyereke difteritiszben fek¡dn¢kÊ. Besz¢lget¢s k´zben àSzultÀn
olyanformÀn bÂlogatott, mintha mindezeket a panaszokat majd jegyzûk´nyvbe foglalnÀ, hogy a
megfelelû helyen ä valamely kirÀlyi hatÂsÀgnÀl ä elûterjesszeÊ. A f¢rfi k´zeled¢s¢nek elsû je-
l¢re a nûnek àmegint csak olyan aggodalmas lett az arca, mintha v´rhenyben fek¡dn¢nek a
gyerekeiÊ. Egy¡tt megn¢zik a karÀcsonyfÀt, mely Ãgy Àll àkiterjesztett karjaival, mintha
megÀldanÀ mindazokat a jÀt¢kszereket, amelyeket a gyermekek alatta elhelyeztekÊ. A f¢rfi a nû
keze utÀn nyÃl, mire àaz asszony arca olyan k¢ts¢gbeesett lett, mintha mÀr haldokolnÀnak is
a gyermekeiÊ. Le¡lnek egymÀs mell¢. àAz asszony hÀtrÀbb hÃzÂdott a kanap¢n, mintha a
lovag szakÀllÀbÂl kipattanÂ szikrÀk elûl menek¡lne.Ê SzÂba ker¡lnek SzultÀn r¢gi szerel-
mei, az asszony vet¢lytÀrsai. àMost mÀr aggÂdni kezdett egykori barÀtnûi miatt, mintha
azokat valamely veszedelem fenyegetn¢.Ê A vesz¢ly inkÀbb ût, az asszonyt fenyegeti, ¢s utol
is ¢ri: a f¢rfi megcsÂkolja a karÀcsonyfa alatt. A nû àmaga el¢ meredt, mintha hirtelen a
mÀsvilÀgra ker¡lt volnaÊ. °s v¢gre egy igazi hasonlat: àEgy hang se hagyta el a torkÀt a bûsz
f¢rfi tÀmadÀsÀra, mint egy halÀlosan megsebes¡lt ûz, türte annak csÂkjait ¢s simogatÀsait.Ê
(USZ I. 6ä9)

Hogy a hasonlatoknak milyen pÀratlan gazdagsÀga ¢s vÀltozatossÀga vÀrja KrÃdy
olvasÂjÀt, akkor m¢ltÀnyolhatjuk igazÀn, ha egy nagyobb, ´sszef¡ggû passzusÀt vesz-
sz¡k szem¡gyre. TÁz bÃcsÃs asszonyt Ár le. Ahogyan: az a bravÃr.

àAz Àrokparton olyanformÀn fek¡dt egy asszony, mint a kelûkeny¢r, amely abrosszal van le-
takarva, ¢s azt vÀrja, hogy mikor kezd z¡mm´gni a hajnali l¢gy az ablakon... Amott egy mÀsik
kifliv¢ vagy holdsarlÂvÀ alakult Àt ÀlmÀban, ¢s olyan Ázesen mutatkozik a dereka, mint valamely
kalÀcs¢, amellyel a vÀndorleg¢ny az elsû lopÀst elk´vetni akarja. °s egy harmadik, egy ´reg, a
bokor aljÀban, a f¡lledt nyÀri ¢jben is okulÀr¢s, k´d´s t¢li alkonyt lehel magÀbÂl, amikor a nap-
raforgÂ szÀra is neh¢z, fojtÂ szagot terjesztget a tüzrakÀsrÂl. °s a negyedik olyan sz¢lesen ter-
peszkedik el a r¢t f¡v¢n, mint valamely dudva, amely sz¢les levelei alÀ rejti a gyÁkokat, szarvas-
bogarakat, b¢kÀkat. °s az ´t´dik rÂzsafÀnak lÀtszik, amelynek a fej¢t a gondos kert¢szek eldug-
dostÀk a f´ld alÀ a hideg idûjÀrÀs elûl, ¢s a rÂzsafa feje olyanokat Àlmodik, amely Àlmokat sohase
mondanak el senkinek. A hatodik csak Ãgy aludt, mint egy ¡res tarisznya, amelyben legfeljebb
az eml¢kezetes szagokat kereshetn¢k az egerek. A hetedik kinyitotta a szÀjÀt, mintha gyermekkorÀt
ÀlmodnÀ, amikor a tanÁtÂnû hangja utÀn az A betüt kell ism¢telni. A nyolcadik ´sszekulcsolta
lÀbszÀrait, mintha attÂl f¢lne, hogy eg¢r vagy b¢ka surran be a test¢be alvÀsa alatt. A kilencedik
Ãgy hortyogott, mint a t¢li ¢jszaka, amikor az alvÂ hirtelen fel¢bredve a kapuhoz siet, mintha
onnan hallana valamely d´r´mb´l¢st, pedig a sajÀt hortyogÀsa volt az, amelytûl fel¢bredt. A ti-
zediknek v¢gre siker¡lt ¡st´k´n ragadni az ́ rd´g´t, egy Àrva csalÀn alakjÀban...Ê (SZ II. 57ä58)

Bori Imre eg¢sz fejezetet szentelt annak a megfigyel¢s¢nek, hogy a KrÃdy-müvek
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l¢nyeges mondanivalÂjÀt gyakran nem az epikus elûadÀs, hanem a sz´veghÀtt¢r tar-
talmazza: az ´nÀllÂ ¢letre kelt hasonlatok, makacsul egy k¢pzetk´rben mozgÂ jelzûk,
àasszociÀciÂs lÀncokÊ, melyek f´l¢be kerekednek az elbesz¢lt cselekv¢nynek, s az igazi
jelent¢st hordozzÀk. KrÃdy e mÂdszer¢t egy p¢ldÀval illusztrÀlom.

Egyik legnagyobb ä noha nem m¢ltÀnyolt ä müv¢szi teljesÁtm¢nye: A HELYETTES
HALOTT. Elûsz´r az 1919. ¢vi MIKSZçTH ALMANACH-ban jelent meg, majd AZ AKASZ-
TOTT EMBER cÁmvÀltozattal t´bbsz´r is.

A t´rt¢net mind´ssze ennyi: egy asztaltÀrsasÀg n¢gy tagja ä a bohÂc, a k´ltû, az ́ reg-
ember ¢s a narrÀtor ä Szerafin kisasszonyt szereti, s mivel mÀr eleget szenvedtek szen-
ved¢ly¡k miatt, sorban ´ngyilkossÀgot k´vetnek el, kiv¢ve a narrÀtort, aki helyett egy
idegen akasztja f´l magÀt.

Erre a v¢kony szÀlra füzûdnek fel a kis remekmü hasonlatai. Nem egynemüek, in-
kÀbb szertekalandozÂk, de t´bbs¢g¡k az elbesz¢l¢s m¢lyr¢tegeit tÀrja fel. Ide Árom sor-
ban valamennyit.

Incipit: àAkkoriban nem nagyon tudtunk aludni, mert mindig Szerecsenfû Szerafin arcÀra
gondoltunk ä ¢n is, ¢s û is, sût talÀn mÀsok is, akiknek gondolatait nem ismert¡k, mint az idegen
orszÀgbeli madarakat.Ê A kisasszony szeme àÃgy sugÀrzott, mint a magn¢ziumÊ. Sz¢p volt
szenvedni a nû¢rt, àmint a rût szakÀllÃ, cirkuszlÂ nyugalmassÀgÃ, meglett f¢rfiak, ha egyszer
egy kontyszalagot talÀlnak az ¢let ûszi mezûj¢n a madÀrijesztûre k´t´zve, s azt k¢pzelik vala, hogy
ez a jeladÀs az ¢let ÃjbÂl valÂ megkezd¢s¢hezÊ. à...n¢gyk¢zlÀb szaladtam, ¢s hiÀba korholtam ma-
gam, hogy oly ostoba vagyok, mint tavasszal a hÁm kutya.Ê à...Ãgy szedegett¡k ´ssze SzerafinrÂl
maradt eml¢keinket, mint zivataros ¢jszakÀn az orszÀgÃton elhullajtott aranyainkat.Ê à...az el-
lÀgyulÀst a hÀztetûre dobtuk, mint egy elrongyolÂdott bÀli cipût.Ê Szerafin àa szem¡nkbe
pottyantotta l¢ny¢t, mint a fecske f¢szk¢bûl, hogy megvakuljunk, s ne lÀssunk mÀst, mint ût, min-
dig csak barackvirÀgszÁnü arcÀt ¢s kis kebl¢t, amelyhez oly alÀzatosan kÃszott a k¢z, mint a temp-
lomrablÂ imÀdsÀgaÊ.

M¢g csak az elsû k¢t lap sz´vege pergett le, ¢s mÀris nyolc hasonlat. K¢pzeteik meg-
teremtik ä inkÀbb, mint a t´rt¢net k´zlû mondatai ä az elbesz¢l¢s erotikus-bÀnatos-
´reges-morbid hangulatÀt, a l¢nyeg¢t: idegens¢g, gyorsan elvillanÂ f¢ny, madÀr-
ijesztûn babrÀlÂ f¢rfiak, koslatÂ hÁm kutya, elvesztett ¢rt¢k, rongyos bÀli cipû, a fecske
piszka ä ¢s v¢g¡l a nyolcadik hasonlat... Elûk¢pe megvolt mÀr a JñZSEFVçROSI EML°K
cÁmü novellÀban (1917): Pr¢postvÀri àFelkÃszott az ablakig, k¢tszer felejthetetlen¡l szÀjon
csÂkolta [JankÀt], majd a lÀbÀt k¢rte, amellyel eljÀtszadozott, mint a szents¢gtartÂval a temp-
lomrablÂ, mielûtt v¢gleg elrabolnÀÊ. A hasonlat itt m¢g csak bizarr ´tlet; k¢t ¢v mÃlva, A
HELYETTES HALOTT ÁrÀsakor talÀlja meg KrÃdy azt az alakot, mellyel a f¢rfiviselked¢s-
nek k¢t pÂlusÀt, az ÀhÁtatos nûtiszteletet ¢s a rablÂszÀnd¢kÃ nûkÁvÀnÀst t´m´ren egybe
tudta foglalni: k´ltûien ¢s mer¢szen, de mindenekelûtt pontosan, ¢s ä k´tûszÂval, n¢v-
elûvel egy¡tt ä mind´ssze n¢gy szÂban.

HalÀlos t´rt¢netet olvasunk, mÀris sejteti a k´vetkezû hasonlat: a BohÂc àÃgy ¡lt az
asztal v¢g¢n, mint egy holttestÊ. Szerafinra eml¢kezik: àA szÁvembûl az û illata Àramlott fel¢m,
mint a befüz´tt virÀgszÀl¢.Ê A K´ltû szÁve, miÂta Szerafint megismerte, olyan, àmint egy
megt¢bolyodott kom¢diÀsÊ. Az ´regember a sajÀt szÁv¢t darabolja f´l, àmint egy eszeveszett
m¢szÀros hütlen kedvese hÃsÀtÊ, majd ́ sszeg´rnyed, àmint az engedelmes halottÊ. A narrÀtor
(jelenleg û bÁrja Szerafin kegyeit) sajnÀlja ́ ngyilkos tÀrsait: àFÀjt, mint a k¢s, hogy nekem
boldognak kell lennemÊ, de tudja, hogy nem lehet sokÀig boldog: àaz eg¢sz ¢let Ãgy fÀjt,
mint a kÁgyÂmarÀsÊ. MÀsnap, ¢bred¢skor: àA mÀmor m¢g az Àgyam sz¢l¢n ¡ld´g¢lt, mint
egy halottvirrasztÂ.Ê àOlyan nehezen t¢rtem magamhoz, mintha Âlmot kellene felhÃzogatnom a
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tenger fenek¢rûl.Ê à...a kora ûszi napba n¢ztem, amely v´r´s volt, mint a szemem.Ê Egy lovast
pillant meg: à¹reg ¢s szomorÃ volt a lovas, mintha elk¢sett volna valahonnan, hol egy rette-
netes bünt kellett volna megakadÀlyozni.Ê A narrÀtor talÀlkozik Szerafinnal: àA szem¢be n¢z-
tem, s engedelmeskedtem, mint az ÀllatszelÁdÁtûnûnek.Ê Szerafin àolyan komolyan ¢s m¢lys¢gesen
n¢zett rÀm, mint a tenger a holdbaÊ. UzsonnÀzni mennek a kertvend¢glûbe, n¢zegetik a
àszÁvfÀjdalom mÂdjÀra k´nnyü k´dben remegû erdei virÀgokatÊ; a vend¢glû udvarÀn ott ta-
lÀljÀk az idegen f¢rfit, àf¢lig elszÀradt repk¢nyek, koporsÂszeg mÂdjÀra kopogÂ vadgeszteny¢k
¢s csalÂdott lombok alattÊ. Az idegen àv´r´sbora mintha v¢r lett volna, amelyet a v¢rcse hozott,
amely a k´zelben vijjogottÊ. Szerafin megborzongott, àmintha eg¢rre l¢pett volnaÊ. Az ide-
gen az erdû fel¢ indul az udvarrÂl ä az elbesz¢l¢s itt l¢p Àt a fantasztikumba, innentûl
vÀlik kÁs¢rtetiess¢. àLe nem tudtam venni tÀvolÂdÂ hÀtÀrÂl a szemem... Hirtelen azt k¢pzeltem,
hogy az ¢n hÀtam, amely most v¢gk¢pp eltÀvolodik az erdû fel¢. M¢gpedig fokozatosan az ifjÃ-
sÀgbÂl az ´regs¢gbe. Egyik percben hetyke ¢s vakmerû volt ez a hÀt, szinte tÀncra ringott, mint
egy gyûzedelmes ifjÃ bÀlkirÀly hÀta, amely utÀn k´nnybe borult szemmel n¢znek az elhagyott nûk,
zsebkendût t¢pnek, ¢s otthon sÁrÂg´rcs´ket kapnak.Ê Ilyen volt az ifjÃsÀg, a f¢rfikor, mely
k´z´ny´sen bÀnik a nûkkel. àMajd vÀratlanul megrokkant a hÀt. A vûf¢lyek, ´r´k´s vûleg¢-
nyek ¢s elûtÀncosok hÀta a f´ldre zuhant egy l¢p¢sn¢l, mint egy tarisznya.Ê A hÀt eltünik az
erdûben. à°n mentem el innen. °n! ä Az Àrny¢k, amely helyemen maradt, mÀr nem tud sikol-
tani.Ê

A narrÀtor ´ngyilkossÀgra k¢sz¡l, el kell bÃcsÃznia SzerafintÂl. A bÃcsÃ szavaitÂl
àriadoztam f¢l ¢jszaka, mintha a viharban elt¢vedt madarak z´rgett¢k volna meg ablakomatÊ.
Az erdûben, m¢g egy¡tt, rÀakadnak az idegen f¢rfi f´lakasztott holttest¢re: àa levegûben
k¢t kopott ¢s szomorÃ lÀbszÀr lengett. Olyanok voltak ezek a cipûk, mintha a vilÀg v¢g¢rûl j´ttek
volnaÊ.

Ez az utolsÂ hasonlat. Szerafin ijedt¢ben elfut, a narrÀtornak elmegy a kedve a ha-
lÀltÂl. Nûi jelenl¢t n¢lk¡l nem ¢rdemes meggyilkolnia magÀt, ¢s k¡l´nben is minek?
hisz meghalt helyette a helyettes halott.

*
KrÃdynak k¢t ideje, hÀrom vilÀga van.
T´rt¢netei (a nagy t´bbs¢g) sajÀt jelenkorÀban jÀtszÂdnak, az olvasÂ m¢gis Ãgy ¢rzi,
hogy sokkal r¢gebben. Proustot szokÀs emlegetni, bÀr a k¢t ÁrÂ idûszeml¢lete toto
coelo k¡l´nb´zik, de ezt eddig csak M¢sz´ly MiklÂs mondta ki. (A TçGASSçG ISKOLçJA,
278ä279. o.) A francia ÁrÂ ä mondom ¢n ä f´lid¢zi a mÃltat, s elmer¡l benne; KrÃdy
megûrzi a mÃlt k¡l´nvalÂsÀgÀt, ¢s csak id¢zget belûle. Proust az ¢let¢re eml¢kezik;
KrÃdy mÃltja irodalmi mÃlt.

TÀg vonalakkal k´r¡l lehet hatÀrolni: a biedermeier. KrÃdy egy helyt r¢szletesen
leÁrja szÁnter¢t ¢s kell¢keit.

àSzindbÀd a r¢gies szalonban, amelynek falÀn nem egy megholt osztrÀk csÀszÀr ¢s fûherceg
k¢pe dÁszlett (a csalÀd mindig dinasztiapÀrti volt), term¢szetesen a Mariett k´rny¢k¢n foglalt he-
lyet cs¡t´rt´k´n d¢lutÀn, mert GeorginÀba volt szerelmes.

A csÀszÀrpiros, aranyozott bÃtorok kiss¢ megkopott f¢nyben ragyogtak, ¢s az antiksÀgnak va-
lami olyan zomÀnca volt itt mindenen, amely mÀr szinte keresettnek lÀtszott. Kerek rÂzsakoszorÃs
rÀmÀk k´z¢ akasztott nûi fejek, parÂkÀs, nyÁrott bajuszÃ urak a falakon. Feh¢r kabÀtban a fiatal
csÀszÀr, ¢s nem messzire, csaknem a terem fûhely¢n egy rÂzsaszÁnü arcÃ Metternich hercegnû,
aki abroncsszoknyÀban, ¢kszeresen uralkodott a szalon f´l´tt. A k¢p sarkÀban a hercegi csalÀd
cÁmere. Feh¢r bÂbitÀs, szenveteg arcÃ n¢met szobaleÀny, egy inasruhÀba ´lt´z´tt, strÀzsamester
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bajuszÃ idûs f¢rfiÃ tekint¢lyesen ¢s unottan jÀrtak a vend¢gek k´r¡l, akik SzindbÀdon kÁv¡l m¢g
doktor Corvinusz nevü f¢rfibÂl (akit SzindbÀd magÀban csodadoktornak nevezett) ¢s egy igen
elûkelû tartÀsÃ, idûsebb grÂfnûbûl Àllottak.Ê

A leÁrÀs v¢gezt¢vel KrÃdy megjel´li a forrÀst, ¢s megnevezi a kort: àReg¢nyekben ¢s
szÁndarabokban szÀmtalanszor le voltak Árva a PÀlhÀziak¢hoz hasonlÂ szalonok. Ezeket egy divat
sz¡lte ¢s egy divat tartotta ¢letben, a Biedermeier.Ê (SZ I. 230ä231)

Ebbûl a korbÂl KrÃdy ritkÀn tesz kirÀndulÀst, t´bbnyire csak ÀlmÀban. àSzindbÀd
egyszer azt Àlmodta, hogy kirÀly lett, fiatal kirÀly, ñ-Anglia f¢nykorÀban, talÀn tizennyolc
esztendûs volt, ¢s k´nnyü, hegyes orrÃ cipûben, selyemzubbonykÀban jÀrt-kelt. A haja hosszÃ volt
¢s f¡rt´s. A szeme csillogott, nevetett, sÀrga, gy´ny´rü aranyp¢nzeket eregetett ki az ujjai k´z´tt,
¢s vÁg, csilingelû hangon besz¢lt. K´nnyü, fiatal, boldog ¢s pompÀs volt ÀlmÀban, mint egy
napkeleti l¢lek. Az urak VII. Henrik korabeli jelmezben jÀrtak k´r¡l´tte egy nagy teraszon, a nûk
uszÀlyos selyemruhÀban, feh¢r, magas, füzûs cipûik felett szoknyÀjukat felemelve hajlongtak elûtte
bodros fej¡kkel, amerre ment. Feh¢r harisnyÀikat sokÀig lÀtta, m¢g akkor is, midûn kirÀlyi
ÀlmÀbÂl fel¢bredve, fÀradt tagjait sorban megmozgatta. Egy sor feh¢r harisnyÀs nûi lÀb maradott
meg legtovÀbb az ÀlmÀbÂl. °s mik´zben fakÂ, bÃs-komoly, halottszerü arcÀt reggel a t¡k´rben
megpillantotta, egy kiss¢ elgondolkozott azon, hogy az ¢jjel fiatal kirÀly volt. V¢g¡l pedig az ju-
tott esz¢be, hogy miutÀn mÀr mindent megprÂbÀlt e vilÀgon, tehÀt nemsokÀra meg fog halni.Ê
(SZ I. 325)

KrÃdynÀl a mÃlt nem mosÂdik ´ssze a jelennel, hanem be¢kelûdik abba. Rend-
szerint hasonlatok Àltal.

Ezek gyakran utalnak KrÃdy mÃltjÀnak irodalmi eredet¢re. A hÀz àÀlmodozÂ hÀrsfÀk
k´z´tt ÀlldogÀlt, mint a reg¢nyekben, amelyeket SzindbÀd fiatal korÀban olvasottÊ. (SZ I. 349)
NemritkÀn azt is megtudjuk, mif¢le olvasmÀnyok voltak ezek. àA nagy DunÀn sikongÂ
kÁs¢rteteket kergetett a sz¢lv¢sz, mint JÂsika MiklÂs AbafijÀban.Ê (AR 274) Az ûsi hÀz olyan
volt, àmintha egy JÂkai-reg¢nybûl metszett¢k volnaÊ. (N. N. 113) àA borb¢lytÀny¢rok z´r´gtek
a sz¢lben, mint Don GunÀrosz [= Lauka GusztÀv] verseiben.Ê (AR 289) àOlyan bajusza volt,
mint a musk¢tÀsnak lehetett a Dumas reg¢ny¢ben.Ê (AR 289) A vend¢gek àÃgy tüntek fel, mint-
ha [...] Dickens postakocsijÀn, a Pickwick ClubbÂl ¢rkeztek volnaÊ. (USZ II. 297) A bieder-
meier kor jellegzetes ÁrÂjÀnak, Andersennek a neve t´bb hasonlatba is beker¡lt: àA
k¢m¢nyek olyan komoran f¡st´l´gtek, mint az Andersen-mes¢kben.Ê (VP 190) àA feh¢r kÀlyhÀ-
ban mint egy Andersen-mese, pittegett-pattogott a tüz.Ê (AR 271) à...hosszÃ szûrü lovacskÀik
mellett bandukoltak a fa-szÀllÁtÂ tÂtok, mintha Andersen mes¢ibûl megindulnÀnak egyszerre a
hÂemberek.Ê (SZ I. 150)

Gyakoribb, hogy a mÃlt müv¢szeti alkotÀsok formÀjÀban jelenik meg. Estella àkis
kendût tartott a kez¢ben, mint azon az olajfestm¢nyen, amelyet leÀnykorÀban festett rÂla egy vÀn-
dorpiktorÊ. (AR 294) àAz arcocska olyan ¡de ¢s kellemes volt, mint a mÃlt szÀzadbeli hercegek
vagy lordok feles¢geinek arck¢pei az aranyozott bûrtokban.Ê (SZ I. 207ä208) A k¢kfestû àolyan
egyszerü embernek lÀtszott, mintha azokkal az olajnyomatÃ szentk¢pekkel volna rokonsÀgban,
amelyeket felvid¢ki vÀsÀrokon ÀrulnakÊ. (SZ II. 19) à...a kert v¢g¢ben napernyûje alatt, mint
egy n¢met k¢peslapbÂl valÂ illusztrÀciÂ, Rozina Àllott.Ê (SZ I. 379) àA p¡sp´k karcsÃ, halovÀny,
finom ´regember volt, mint egy müv¢szi iniciÀl¢-betü valamely ritka misemondÂk´nyvben.Ê (SZ
II. 41) Az arc àolyanforma volt, mint egy Vexir-k¢p, amelyet a r¢gi magyar hÀzakban lehetett
lÀtni. El´lrûl tÀn DeÀk Ferencet mutatta a k¢p, de jobb felûl n¢zve bÁzvÀst Kossuthot, mÁg bal
oldalrÂl Garibaldit vagy mÀs titkolni valÂ f¢rfiÃtÊ. (SZ II. 170)

KrÃdy müv¢szeti asszociÀciÂi rendszerint szem¢lyekhez tÀrsulnak; az ily mÂdon
megjelenÁtett alakokbÂl eg¢sz gal¢riÀt rendezett be, s ebben SzindbÀdk¢nt û maga is
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helyet foglal. à...homlokomat kezembe hajtottam, mint a Childe Harold szerzûj¢t ÀbrÀzoltÀk az
egykori ac¢lmetszetek.Ê (AR 282) SzindbÀd àolyan formÀban helyezkedett el az asszony elûtt,
mint egy Margittay Tiham¢r k¢peirûl valÂ alakÊ. (SZ II. 128) à...Ãgy viseltem eddig elmÃlt ¢le-
temet, mintha valÂban egy figura voln¢k csupÀn, egy csalÀdi lap illusztrÀciÂjÀn.Ê (AR 274) àEm-
l¢kszik a k¢pre, asszonyom, amelyet BarabÀs festett?Ê ä k¢rdezi SzindbÀd; a k¢pre, melyen
lobogÂ hajÃ k´ltû t¢rdepel h´lgye elûtt. àEz olajnyomat n¢pszerü volt, sürün feltalÀlhatÂ
volt a honleÀnyok szalonjaiban. Nos, ilyen t¢rdeplû k´ltûk voltunk mi mindannyian...Ê (AR 329)
EgyÀltalÀn: àaz eg¢sz ¢let hasonlatos volt egy r¢gi n¢met fametszethezÊ. (AR 274)

Egy Ázben k¡l´n´s behelyettesÁt¢s t´rt¢nik ¢lû szem¢ly ¢s festett k¢p k´z´tt. Szind-
bÀd a budavÀri MÀtyÀs-templomban randevÃzik MitrÀval, Szent LÀszlÂ kirÀly ¡veg-
k¢pe alatt. A szerelmi esk¡ utÀn a nû meglepû vallomÀst tesz. àMilyen k¡l´n´sen ¢rzem
magam ä mondta, ¢s sz¢ttÀrta karjait, mintha furcsa sz¢d¡let lepn¢ meg. ä Az imÀdsÀg alatt
eltünt a kirÀly arca a hÀtt¢rben, ¢s hely¢be a maga arca emelkedett lassan. SzindbÀd komolyan,
szomorÃan n¢zett reÀm az ¡vegfestm¢nyrûl, amÁg halkan az esk¡t v¢gigmondtam. Mozdulatlan
arca hasonlÁtott valamely r¢gi szentk¢phez, amely mÀr szÀzadok Âta hallgatja az elûtte t¢rdeplû
nûk szenved¢s¢t, bÀnatÀt, ́ r´m¢t, bün¢t.Ê (SZ I. 358) °s SzindbÀd nem tiltakozik a szokatlan
hasonlÁtÀs ellen.

KrÃdy szÁnterei hasonlatok n¢lk¡l is tele vannak a hosszÃra nyÃlt biedermeier kor
hÀzi müv¢szet¢nek tÀrgyaival: nyakba valÂ medalion, elefÀntcsont k¢pecsk¢k, r¢gi
pasztellek, ´reg fotogrÀfiÀk, hajdani asszonysÀgok arcmÀsai, k´r´s-k´r¡l festm¢nyek.
àA falakrÂl kip´dr´tt bajszÃ, v¢rmes k¢pü f¢rfiak f¢lt¢kenykedve n¢zegettek alÀ aranyrÀmÀik k´-
z¡l.Ê (SZ II. 62) àA falon a k¡l´nb´zû arck¢pek ragyogtak aranyrÀmÀikban, mintha frissen
borotvÀlkoztak volna ûk is.Ê (SZ II. 129) Egy utcai szoba berendez¢se: àk´r¡l r¢gi bÃtorok,
a falon Majmunka ´regapjÀnak a k¢pe, aki mÀr ¢vek Âta csupÀn a falrÂl figyelte a t´rt¢nteket,
mÀsfel¢ egy halott gyermek k¢pe, akinek valaha nagyn¢nje volt Majmunka, majd egy kis k¢zi-
munka ¡veglap alatt: ugyanannak a halott kisleÀnynak az eml¢ke. Egy ûsz ¢s hallgatag kanÀri
az ablakban. A karossz¢ken ¢ppen Ãgy fek¡dt odadobva a k¢k hÀrÀszkendû, mint legutoljÀra,
mikor SzindbÀd MajmunkÀnÀl lÀtogatÂban voltÊ. (SZ I. 330ä331) Minden r¢gi szalon olyan,
mint egy antikvÀrium; KrÃdy le is Ár egyet. àA kis bolt a bÀstyafal t´v¢ben hÃzÂdott meg,
¢s a kirakatban nemcsak Âdon k¢ziratok, de mindenf¢le r¢gi ¢kszerek is helyet foglaltak. NÀsfÀk,
k´s´ntyük ¢s lÀncok, amelyeket k¢tszÀz ¢v elûtt viseltek a dÀmÀk. Amott egy r¢gi kis biblia, itt egy
megsÀrgult rÂzsaf¡z¢r. Kardok ¢s forgÂk, bÀdogdobozokban r¢gi oltÀrterÁtûk...Ê Maga a keres-
kedû àkicsiny, kopasz, pÀpaszemes emberke volt, az arca ellenben olyan finom, mint egy r¢gi
kÀmeaÊ. (SZ. I. 251)

Az elaggott tÀrgyak az egykori ¢let elhagyott kulisszÀi ¢s kell¢kei, halottak tÀrgyai.
A k¢pek r¢g meghaltakat ÀbrÀzolnak, az ¢kszereket halottak viselt¢k. Ami megmaradt
utÀnuk, ¢lettelen ¢s merev. KrÃdy ritkÀn mulasztja el megemlÁteni a k¢pek merev
rÀmÀit, s az ¢lû szereplûk hasonlÁtanak rÀjuk. à...a Z´ldvÀri kisasszonyok, mint a csalÀdi
olajfestm¢nyek, mereven ¢s ¡nnep¢lyesen ¡ltek.Ê (ýU 340ä341) Egy r¢gi bazÀrban, mely-
nek port¢kÀit àmÀr lÀtta SzindbÀd nagyapja isÊ, csupa halott tÀrgy: szûre vesztett hintalÂ,
¢lettelen gyermekbabÀk. (SZ II. 211) àNemde porcelÀnbaba vagyok, SzindbÀd?Ê ä k¢rdezi
SzalÀnczi Edit; àPorcelÀnbaba egy finom ¡zletbûl...Ê (SZ I. 227) Bori Imre a bÀbszerüen
merev KrÃdy-figurÀknak eg¢sz sorÀt vezeti elû.

N¢ha m¢gis megmozdulnak a mÃlt dermedt alakjai. MozgÀsuk kÁs¢rtetjÀrÀs. K¡-
l´n´s ûszi ¢jszakÀn a holtÀbÂl ¢letre kelt SzindbÀd bolyong az Âdon vÀroskÀban, s àa
hold veresen ÀlldogÀl a nyÀrfa csÃcsÀn, mint egy boros ÀbrÀzatÃ v¢n ¢ji csavargÂÊ, ilyenkor
àaz elhagyott szobÀkban kil¢pnek kereteikbûl az olajfest¢ses arck¢pek, miutÀn nappal hiÀba k´-
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ny´k´lnek a rÀmÀra, a r¢gi hÀzakban megmozdulnak a szalonasztalkÀn Kisfaludy reg¢i, a levelek
´nmaguktÂl nyÁlnak f´l egy r¢gi k´ltem¢nyn¢l, embereml¢kezet Âta ÀllÂ ÂrÀk mutatÂja s¢tÀlni kezd,
az ¡res emeleten hangosan, fÀjdalmasan nyikorog egy ajtÂ, mintha valaki nem mern¢ Àtl¢pni a
k¡sz´b´t...Ê. (SZ I. 349).

KrÃdy mÃltja nem barÀtsÀgos. InkÀbb kÁs¢rteties, a felid¢z¢s gordonkahangja pe-
dig, melyet annyit emlegetnek, gyakran csikorgÂ.

Jelen idû ¢s mÃlt idû mellett KrÃdy harmadik vilÀga maga a halÀl. Nem a szÁvbe-
tegs¢g s az ´reged¢s f¢lelmei k´zelÁtett¢k hozzÀ; jelen volt az mÀr korai müveiben is.
Meg kellene egyszer szÀmlÀlni halottait, ´ngyilkosait, sokan vannak. KrÃdy, mond-
hatni, otthonosan ¢rezte magÀt a halÀl birodalmÀban.

Minduntalan halottakat lÀtott. A befagyott folyÂn àa j¢gtÀblÀk olyanformÀn emelkedtek
ki, mint csatamezûn a halottakÊ. (SZ I. 237) A vonat lassan gurul, àmintha szerte a hÂ alatt
halottak fek¡dn¢nek, akiket nem jÂ fel¢breszteniÊ. (Sz I. 153) à...k´d lakott a r¢gi erk¢lyen, mint-
ha r¢gen elhalt polgÀrnûk t¢rn¢nek vissza alkonyattal.Ê (AR 298) à...a kidûlt fÀk tovÀbb lombo-
sodnak, mint a holt embernek nûnek a k´rmei.Ê (USZ I. 39) àAz elhagyott hidak alatt kidugjÀk
lÀbukat az ´ngyilkosok a folyÂbÂl.Ê (AR 316ä317)

Gyakran szûtte hasonlataiba a halÀl szÁntereit ¢s rekvizitumait. A fÀjdalom àoly ma-
gÀnyos, mint a sz¢l a temetû felettÊ. (AR 416) à...az utakat magas hÂ borÁtotta, mint az eml¢kezet
k´nnyei a sÁrok virÀgait.Ê (AR 300) àRezeda Ãr legyintett, mint akit kis k¢tkerekü kocsin visznek
a vesztûhelyre.Ê (ýU 264) Az ablak elûtt àa feh¢r f¡gg´ny oly mozdulatlanul fek¡dt, mint a
szemf´d¢lÊ. (AR 299) BÃs t¢li est¢ken àaz Àgy hasonlÁt a koporsÂhozÊ. (öT 48) Az Àlom to-
vaszÀllÂ lepk¢je ànyugtalanÁtÂ, mint akÀr a nûk hajÀba akadt halÀlfejes pillangÂÊ. (SZ II.
221) àKÀposztafejek voltak felrakva a polcra, amelyek a f¢lhomÀlyban Ãgy tüntek fel, mint a
hÂh¢r gyüjtem¢nye.Ê (öT 54) Maga a halÀl, àmint egy nagy csizmÀs v¢n paraszt, bandukol a
fagyos, sÀros orszÀgÃtonÊ (AR 292); lassan jÀr, de mindig vÀratlanul ¢rkezik, ¢s csodÀl-
kozÀst kelt, àmint a vastag hÂbunda, amely reggelre kelve betakarta a tegnapi tÀjk¢petÊ. (N.
N. 85)

KrÃdy nûi szÁvesen jÀrnak szerelmes¡kkel temetûben. Irma ¢s Rezeda Ãr àegy d¢l-
utÀn a temetûbe lÀtogattak el, ahol IrmÀnak valamely nagyn¢nje vÀrta az angyalok k¡rtjel¢t...
A temetût hÂ borÁtotta, ¢s a havas dombok alatt lÀtszÂlag megÀllott az ¢let, mint a hÂfÃvÀsban a
vonat... A sÁrdombhoz ¢rtek, amely oly feh¢r volt, mint az eml¢kezet a r¢gi halottakraÊ. (ýU
355ä356)

àEszt¢na megtartotta Ág¢ret¢t, egy d¢lutÀn a bÀstyÀn Àt elvezetett az ÂvÀrosi temetûbe.
A falak mellett kûvit¢zek Àllottak a sÁrokon, talÀn b¢k¢s polgÀrok sÁreml¢kei, akik csak Ãrnapi

k´rmenetben viseltek pÀnc¢lt ¢s z´rgû fegyvereket. CsalÀdi sÁrboltok sorakoztak buzdÁtÂ felÁrÀsok-
kal, ¢vszÀmokkal, amelyek mÃlt szÀzadbeli embereket jelentettek, akik hiÀba ¡gyeskedtek, ravasz-
kodtak, mindhiÀba t´rt¢k a fej¡ket, v¢g¡l csak ideker¡ltek a szerelmeikkel, amely hübb volt Ro-
meÂ¢nÀl, a kenûasszonyaikkal, akiknek tenyer¢bûl a jÂ ¢tvÀgy s az ¢let Àradt, a kÀrtyavetûasszo-
nyokkal, akik a j´vendûvel Ãgy jÀtszadoztak, mint a macska a papÁrgolyÂbissal, a felcserrel, aki
madÀrfejjel ¡lt, ¢s hallgatott az ¢let¢¢rt k¢ts¢gbeesetten evezû beteg mellett; mind idej´ttek a vÀ-
rosbÂl, hogy m¢g egyszer talÀlkozzanak a f´ld alatt a csalÂk ¢s megcsalottak. Voltak itt kriptÀk,
amelyekben bizonyos Rotharideszek ¢s Molitoriszok fek¡dtek, ¢s a halott nûknek olyan sz¢p ke-
resztnev¡k volt, hogy a lÀtogatÂ elk¢pzelûd´tt vel¡k.

A kripta, amelynek ajtajÀt ¡gyesen f¢lretolta Eszt¢na, csaknem teljesen ¡res volt. L¢pcsûk ve-
zettek a szÀraz pinc¢be, ¢s a k¢t kûkoporsÂ, amely a fal mellett Àllott, nem foglalt el annyi helyet,
hogy egy kisebb lakodalmat ne lehetett volna tartani. A kripta v¢g¢ben t¢rdeplû volt, gyertyama-
rad¢k a vasfesz¡let lÀbÀnÀl, szÀraz virÀg, amely cs´rg´tt, mint a gyermekcsontvÀz...Ê (öT 59)
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De temetûi dekorÀciÂ n¢lk¡l is, az ¢lûk olykor halottakra eml¢keztetnek. àSzÂtlanul
mentek egymÀs mellett a kerti Ãton a lila szÁnü bokrok ¢s fÀzÂs rÂzsafÀk k´z´tt, mintha halottak
volnÀnak, akik most keltek f´l a kis kast¢ly alatt elhÃzÂdÂ r¢gi sÁrboltbÂl, hogy d¢lutÀni s¢tÀjukat
elv¢gezz¢k...Ê (VP 109) àAlvinczi, mint egy halott spanyol kirÀly, mereven ¡lt a kocsi belsej¢ben.Ê
(ýU 333) àRezeda Ãr olyan furcsÀn nevetett, mintha mÀr javÀban hulla volna, ¢s a Duna
k´zep¢n Ãszna egy fekete hal tÀrsasÀgÀban.Ê (VP 47)

KrÃdy egyik-mÀsik novellÀjÀt ä ilyen a GçZLçNG, 1916-bÂl ä eg¢szen ÀtitatjÀk a halÀl
k¢pzetei. Az elbesz¢l¢s f¢rfi szereplûj¢nek karjai k´zt valamikor meghalt egy nû. De
m¢g mielûtt az ÁrÂ k´z´ln¢ ezt az olvasÂval, a f¢rfi ànapk´zben vÁzihullÀkat lÀtott k¢pzele-
t¢benÊ; àha lehunyta a szem¢t, egy sÀpadt k¢z nyÃlt ki fel¢je egy falusi temetû sÁrdombjÀbÂl, ¢s a
k¢zben a sajÀt kez¢re ismertÊ; a szekr¢nyben az ingek alatt t´lt´tt pisztoly lapul, a f¢rfi a
szÁv¢hez szorÁtja, de persze nem lû; a szÁnk´r fel¢ àrongyos trikÂkat visznek karon, mint
halott szÁn¢sznûketÊ; àszerepk´nyvek hevernek a f´ld´n, amelyeket Ãgy lenget az esti szellû, mint
egykori mÀsolÂjukat, a borszagÃ sÃgÂt valahol egy erdûsz¢li faÀgon...Ê ä ennyi halÀl, hulla,
temetû, ´ngyilkossÀg egyetlen lapon.

A halÀl KrÃdy szereplûinek ÀlmÀba is bet´r. Fruzsinka halottnak Àlmodja SzindbÀ-
dot. àAzt Àlmodtam, hogy a konyhÀn, a fÀslÀdÀn fek¡dt, holtan, ¢s a csel¢deim mind gyÀszruhÀba
´lt´ztek. Felvettem a vÀllamra, ¢s ÂriÀsi erûfeszÁt¢ssel vittem a hÀtamon. Majd leroskadtam a
sÃlyos teher alatt. De az¢rt vittem. Az Àgyamba vittem. Lefektettem, ¢s Ãjra meg Ãjra megn¢ze-
gettem, hogy valÂban halott-e. Halott volt, ¢s virÀgokkal szÂrtam tele a sÀrga selyempaplant...Ê
(SZ I. 364) SzindbÀd a sajÀt halÀlÀrÂl Àlmodik. à...ÀlmÀban k¡l´n´s z´rejt hallott. A kopor-
sÂn dobogÂ r´g´k hangjÀhoz volt hasonlatos a hang. Holott, mint rendesen, most is nûkkel Àl-
modott, hervatag vÀllakkal, amelyek egykor fel¢ ragyogtak, fiatal nûk bokÀjÀval ¢s hajakkal, ame-
lyeket itt-ott lÀtott nûk fej¢n. A k¡l´n´s dobogÀs fel¢bresztette; s fej¢t a pÀrnÀrÂl felemelte, mert
azt hitte, hogy halÀla elk´vetkezett. A halÀlt ugyanis ä egy kuruzslÂ vallomÀsa ¢s egy jÂsnû elû-
adÀsa szerint ä Ãgy k¢pzelte, hogy hirtelen lepi meg. Mint egy messzi f´ldrûl j´tt vend¢g, benyit
hirtelen a kapun. Vagy valaki j´n vele szemben a hosszÃ s¢tÀnyon vagy a nagyvÀrosi utca for-
gatagÀban, akit ezer k´z¡l meg lehet majd ismerni. Kellemetlen, gonosz arcÃ, szÃrÂs tekintetü
idegen f¢rfi, aki mÀr messzirûl szem¡gyre veszi SzindbÀdot: a halÀl. Mind k´zelebb ¢rnek egy-
mÀshoz. SzindbÀdnak t¢rde lankad, ¢s mÀr csak gyÀvasÀgbÂl megy elûre, hÀtha el lehetne ker¡lni
a rosszindulatÃ idegent. Sz¢d¡lt, ¢s erûsen lehunyta a szem¢t, visszafojtotta a l¢legzet¢t. Ez a
lÀthatatlan sz¢d¡let, amely n¢ha meglepte, mintha lepkehÀlÂt dobtak volna a fej¢re, oly r¢m¡le-
tesen nehezedett az agyvelej¢re ¢s a szem¢re, hogy szinte az eg¢sz ¢let¢t elfelejtette. ötsz¢li fÀkban
megkapaszkodott; ¢s mint egy mÀsvilÀgba menû siklÂvonat ablakÀbÂl lÀtott maga k´r¡l idegen,
k´z´mb´s arcokat. Mintha egyszerre mindenkinek lÀthatatlannÀ vÀlott volna; nûk, akik tegnap
m¢g a szem¢be n¢ztek, ¢s a szem¡k m¢ly¢ben megengedt¢k a szenved¢ly pÀsztort¡z¢nek a felvil-
lanÀsÀt, s ajkukat, szÀjukat nem dugtÀk el, midûn SzindbÀd merûen odan¢zett; ¡res tekintetü
f¢rfiak, akiket SzindbÀd ÀltalÀban megvetett, mert ÀltalÀban nem becs¡lte a f¢rfiakat, miÂta ki-
hallgatta, megtanulta ûket, szomorÃ szenved¢lyeiket, lealÀzÂ vÀgyaikat, megbocsÀthatatlan sze-
relmi t¢velyg¢seiket: mind-mind k´z´mb´s arckifejez¢ssel haladnak el mellette, mÁg tompa kÀbu-
lattal, mint egy partra dobott hal, az utcai lÀmpÀsba kapaszkodott. Olykor percek mÃltak el, mÁg
a halÀl neh¢zkes sz¢d¡l¢s¢bûl minden energiÀja felhasznÀlÀsÀval lassankint visszat¢rt az ¢let va-
lÂsÀgÀba; szeme elûl eltünt a sz¡rke fÀtyol, amely kiÀsott koporsÂk falÀn feltalÀlhatÂ szÁnekhez
volt hasonlatos, m¢lyet l¢legzett, ÏÁgy halok meg egyszerÎ, gondolta magÀban...Ê (SZ I. 388ä398)

A HELYETTES HALOTT egyik szereplûje mind´ssze ennyit mond: àholttest lettemÊ.

*
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KrÃdyval meghalt a hasonlat. Lehetûs¢geit kimerÁtette, ideje lejÀrt. GÃnyos nekro-
lÂgjÀt Franz Kafka Árta meg.

àSokan panaszoljÀk, hogy a b´lcsek mondÀsai mindig csak hasonlatok, Àm a mindennapi ¢let-
ben felhasznÀlhatatlanok, viszont egyeb¡nk sincs, mint ez az ¢let. [...] Mind e hasonlatok volta-
k¢ppen azt akarjÀk mondani csupÀn, hogy a megfoghatatlan: megfoghatatlan, ¢s ezt amÃgy is
tudtuk. Amivel azonban mindennap gy´trûd¡nk, az csupa eg¢szen mÀs term¢szetü dolog.

Azt mondta erre valaki: ä Mi¢rt v¢dekeztek? Ha k´vetitek a hasonlatokat, magatok is hason-
lattÀ vÀltok, s azzal mÀris megszabadultok a mindennapi fÀradsÀgtÂl.

MÀsvalaki Ágy szÂlt ekkor: ä Fogadok, ez is hasonlat.
Azt mondta az elsû: ä Nyert¢l.
Mire a mÀsodik: ä De, sajnos, csak a hasonlatban.
Az elsû Ágy: ä Nem, a valÂsÀgban; a hasonlatban veszÁtett¢l.Ê (Tandori Dezsû fordÁtÀsa.)
KafkÀnÀl a comparatio hely¢be a transformatio l¢p, hasonlÂsÀg helyett azonossÀg:

kopernikuszi elbesz¢l¢s¢ben Gregor Samsa f¢regg¢ vÀltozik. A megalÀzÂ ÀtalakulÀst,
mely az embert az Àllati vagy a tÀrgyi vilÀg r¢sz¢v¢ teszi, ismerik KrÃdy hûsei is. àSzilvai
lÂ lett ¢s a Verseny- ¢s VadÀszÃjsÀgban SzilvÂrium n¢v alatt folytatta ¢let¢t...Ê (USZ II. 87)
SzindbÀd, aki mÀr volt madÀrijesztû, ruhafogas, eml¢kk´nyvbe pr¢selt rozmaring (SZ
II. 340), àSzindbÀd fagy´ngy lett. Egy gy´ngy a rÂzsaf¡z¢rben, amelyet egy idûs apÀca viselt
derekÀn...Ê (SZ I. 343) Nincs tovÀbb.

Sz¢p ¢s fontos hasonlatokat persze Ártak KrÃdy utÀn is: varÀzslatokkal incselgût Gel-
l¢ri Andor Endre (àa szorgoskodÀs Ãgy t¢pte rÂluk a verÁt¢ket, mint ez¡stvirÀgot a sz¢lÊ, VIL-
LçM °S ESTI TþZ); sz¡rreÀlisan is pontosat D¢ry (a Duna jeges ÀgyÀbÂl àmint egy rep¡lû
lepedû szÀllt ki a hidegÊ, A BEFEJEZETLEN MONDAT elej¢n); irÂniÀval gyilkolÂt Szentkuthy
(Petûfi JÃliÀja kora reggel àszinte est¢lyi pompÀba ́ lt´z´tt, v¢gig fekete, kem¢ny selyembe, mint
egy gyÀszolÂ kirÀlynûÊ; AZ APOSTOL, 1946, az INICIçL°K °S çMENEK k´tetben) ä Ártak
tehÀt hasonlatokat, ¢s bizonyÀra fognak m¢g Árni, de azt a dominÀns szerepet, amelyet
KrÃdynÀl bet´lt´tt, a hasonlat t´bb¢ nem kaphatja vissza. FûÃri cÁmer¢t megfordÁt-
hatjuk a kriptÀban.

ýsi nemeslevel¢t a XVIII. szÀzadi n¢met b´lcselû, Hamann ÀllÁtotta ki, amikor azt
Árta, hogy a hasonlat elûbb volt, mint a k´vetkeztet¢s; Erd¢lyi JÀnos ugyanezt Bacon
nyomÀn mondotta: àvalamint korÀbbi a jelk¢pes, mint a betüs ÁrÀs, hasonlÂul a p¢ldÀzat is az
¢rvn¢lÊ. Az antik retorikÀk elûkelû eszt¢tikai osztÀlyzatot adtak a hasonlatnak, az egy-
hÀz pedig k¡l´n´s becsben tartotta, hiszen J¢zus is mondott parabolÀkat (parabol¢ a
hasonlat g´r´g neve), Cornelius a Lapide megszÀmlÀlta: huszonnyolcat. MagÀt a ha-
sonlÂsÀgot a kereszt¢ny szÀzadok vilÀgmagyarÀzatuk fû-fû princÁpiumai k´z¢ soroltÀk.
àOmne agens agit sibi simileÊ ä tanÁtotta (Arisztotel¢sz szavait k´vetve) AquinÂi Szent Ta-
mÀs; minden hatÂ t¢nyezû csak hozzÀ hasonlÂt hozhat l¢tre. Isten sem kiv¢tel: àTe-
remts¡nk embert a mi k¢p¡nkre ¢s hasonlatossÀgunkraÊ ä Ágy lett lelk¡nk egy r¢gi jÀmbor
magyar igehirdetû szavaival àaz Istens¢gnek k¡l´n´s porcikÀja s hasonlatossÀgaÊ. Minden
hasonlÁt valamihez; a k´z¢pkor e pÀnkomparatisztikus szeml¢let jegy¢ben lÀtta a vi-
lÀgot, mik¢nt Baudelaire szimbÂlumerdûnek, titkos korrespondenciÀk ´sszeg¢nek.

De korÀn megkezdûd´tt a hasonlat trÂnfosztÀsa. MÀr Francis Bacon ÂvÀst emelt a
k¢pes besz¢d ellen, csak a k´lt¢szetben enged¢lyezte. BÀr Leibniz m¢g az elm¢ss¢g
jel¢t lÀtta a dolgok hasonlÂsÀgÀnak feltalÀlÀsÀban, a XVIII. szÀzad (p¢ldÀul La Mett-
rie, Condillac) igyekezett kiseprüzni a hasonlatot a tudomÀnyok nyelv¢bûl.

NÀlunk: Dugonics AndrÀs szerint a hasonlatok kedvel¢se nemzeti jellemvonÀs; K´l-
csey az elsû, aki k¢telkedni kezd: az egyhÀz hasonlatokban szÂl a halhatatlansÀgrÂl,
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ezek àohajtÀsainkat melegebbekk¢ tehetik ugyan, de bizonyossÀgot adni nem tudnakÊ. A XX.
szÀzadban a k¢telyek megerûs´dnek. RadnÂti MiklÂs a T°TOVA ñDç-ban, ebben a MI-
NEK NEVEZZELEK?-szerü versben, lÀtvÀn szavai erûtlens¢g¢t szerelme elmondÀsÀra,
kijelenti: àHasonlat mit sem ¢r. Fel´tlik s eldobom.Ê D¢ry Tibor, n¢hÀny sorral A BEFEJE-
ZETLEN MONDAT im¢nt id¢zett hasonlata utÀn, ezzel fejezi be a k´d´s CsÀky utca le-
ÁrÀsÀt: àmintha a valÂsÀg hirtelen megel¢gelte volna, hogy r¢szt vegyen a hasonlatok otromba
jÀt¢kÀbanÊ, s a k´d felett f´ltünik a t¢li ¢g ûszinte szÁne ä melyrûl M¢sz´ly MiklÂs azt
Árja, hogy àaz ¢g k¢kje nemcsak Ïolyan, mintÎÊ, hanem àmaga az ¢gk¢kÊ. (A TçGASSçG IS-
KOLçJA, 154. o.) A dolgok ûszinte valÂsÀgÀt megragadni ûsi, de irracionÀlis rem¢ny-
ked¢s; rem¢nytelen, mert a hasonlat csak àaz ÀthidalhatatlansÀg vilÀgos ¢rz¢keltet¢seÊ ä
Árja ugyancsak M¢sz´ly MiklÂs. (°RINT°SEK , 64. o.) àA vilÀg ugyanis sosem olyan, csak
olyan is.Ê (A TçGASSçG ISKOLçJA, 110. o.)

A hasonlat elvesztette hitel¢t. Hol van mÀr PÀzmÀny, aki hasonlataival, melyek
gyakran parabolÀkkÀ nûttek, vilÀgmagyarÀzatra vÀllalkozott, testi ¢s lelki, profÀn ¢s
szakrÀlis k´z´tt teremtett ¢rtelmezû ¢s ¢rvelû kapcsolatot? Hol V´r´smarty, aki
becs¡letes eposzk´ltûk¢nt Hom¢rosz napf¢nyes hasonlatait k´vette, szeml¢ltetett,
f´lnagyÁtott, dÁszÁtett, s a lÀthatÂ vilÀgban mik¢nt egy honfoglalÀsi k´rk¢p elûtt kala-
uzolt? Hol van MikszÀth ¢s fordÁtott lÀtcs´ve, mely ironikus hasonlataival a parlament
nagy gesztusÃ ÀgÀlÂit az ÀllatvilÀg kisszerü ¢s nevets¢ges alakjaivÀ t´rpÁtette? °s hol
van KrÃdy s hasonlatainak buja telev¢nye? MÂdszer¡ket ¢s bel¢je vetett hit¡ket a mo-
dern ÁrÂ r´viden int¢zi el: àOkkal legyint¡nk, hasonlatok.Ê (EsterhÀzy P¢ter: HRABAL
K¹NYVE , 9. o.)

Nemcsak a hasonlat, maga a nyelv vÀlt, meg´r´k´lt alakjÀban, hiteltelenn¢ (¢s t´r-
ve-zÃzva ÃjjÀteremtendûv¢). àKilukadtak a szavakÊ, ez¢rt csak ànyomor¢k gondolatokÊ
vannak ä mondja M¢sz´ly MiklÂs MERRE A CSILLAG JçR? cÁmü elbesz¢l¢s¢nek filozo-
fÀlÂ szereplûje; àt´nkretett¢k a szavakat, a besz¢detÊ. Az igazsÀgra nincs pontos, vilÀgos
szavunk; àjÀtszogatunk a szavakkal, aztÀn az egyik magyarÀzat hasznosabb, a mÀsik szebb, de
hogy melyik igazabb, az mÀr tÀrsasjÀt¢kÊ; àaz igazsÀg ¢jszaka vetkûzik le, az Àgyfej¢re meg oda-
teszi a szimbÂlumokat, mint valami m¢csest. Hogy ez csak hasonlat? HÀt istenem. A feltev¢sekbûl
milliÂt kiprÂbÀlhat, uram, amÁg egy talÀl ä ideig-ÂrÀig. A hasonlat azonban majdnem mindig
jÂÊ. SovÀny dics¢ret; a majdnem szÂt a szerzû hÃzta alÀ, az elbesz¢l¢s mÀs hely¢n pedig
Ágy ¢rtelmezi: àmajdnem mindig, vagyis sohaÊ.3

*
MERRE A CSILLAG JçR? ä M¢sz´ly MiklÂsnak ez a novellÀja kivÀlÂan alkalmas arra,
hogy nyomon k´vess¡k benne KrÃdy alkotÀsmÂdjÀnak utÂ¢let¢t: mi maradt meg be-
lûle? mi alakult Àt? Megjegyzendû: azt hiszem, ez M¢sz´ly MiklÂs egyetlen sz¢pirodal-
mi müve, amelyben leÁrta KrÃdy nev¢t; tovÀbbÀ KrÃdynak k¢t hasonlÂ cÁmü elbesz¢l¢-
se is van: A CSILLAG, AKI JçR ¢s CSILLAG, AKI JçR (mindkettû 1919-bûl), s egy reg¢ny¢-
ben a hüs¢ges Juliska Ágy k¢rleli a nyughatatlan ifjÃt: àNe menj el csillagnak, aki jÀr.Ê
(N. N. 127)

M¢sz´ly MiklÂs mÂdszere, ebben a novellÀban, hasonlÁt KrÃdy¢hoz. Az epika szÀla
v¢kony: az elbesz¢lû talÀlkozik a pÂcsi bÃcsÃsokkal (KrÃdy t´bb ÁrÀsÀnak szereplûivel),
Ãti c¢ljÀt megvÀltoztatva be¡l autÂbuszukba, ismeretlen vÀrosba ¢rkezik, s ott megszÀll.
KalandjÀnak hozad¢ka mind´ssze annyi, hogy megfigyeli ÃtitÀrsait: a pÂcsi Szüz MÀ-
riÀt, aki gyermeklÀny ¢s gitÀrozik, a gÂtikus homlokÃ nût, akinek f´ljegyzi besz¢dfosz-
lÀnyait, ¢s m¢g mÀsokat; csak annyi t´rt¢nik vele, hogy hozzÀcsatlakozik egy fekete
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kutya; egyetlen akciÂja, hogy segÁt kit´r´lni egy ¡gyetlen kisfiÃ fenek¢t; v¢g¡l ami a
legfontosabb: megismerkedik egy filozofikus hajlamÃ ´regÃrral, az û szavai t´ltik ki
a novella nagy r¢sz¢t. Erre a sovÀny vÀzra telepedik rÀ a voltak¢ppeni mondanivalÂ.

Megszokhattuk M¢sz´ly MiklÂs ÁrÀsainak poliszemantikÀjÀt; ezÃttal is t´bbf¢le je-
lent¢s sz´vev¢nye van elûtt¡nk. A jelent¢seket nem az epikus elemek, hanem lÀtszÂlag
mell¢kes szavak hordozzÀk, akÀrcsak KrÃdynÀl. EzÃttal nem hasonlatok; M¢sz´ly
MiklÂs nem ker¡li ûket, de t´bbnyire mÀs eszk´z´ket hasznÀl.

P¢ldÀul valamilyen bujkÀlÂ ezÂpusi besz¢d nyelv¢t. Azt, hogy a t´rt¢net rendûrÀl-
lamban jÀtszÂdik, eff¢le aprÂ k´zl¢sekbûl tudjuk meg: àA nagy fairtÀs utÀn mindenesetre
szigorÃbban ker¡ltek szem el¢ az egyszerü, meszelt hÀzacskÀk; jobban lehetett szemmel tartani
ûketÊ; a pÀlinkaivÂ hely¢re rendûrûrs ker¡lt, meg a fogtechnikus rendelûje, àaki arra is
szerzûd´tt, hogy a beteg ¢s lÀzadÂ kutyÀkat elaltassaÊ; egy hasonlat ä s´t¢t irÂniÀval ä a ki-
k´t¢sre utal: àÃgy ¢l bennem ez az autÂÃt, mint egy jÂlesû [!] nyÃjtÂzÀs: csak a lÀbujj ¢rinti a
f´ldet; a zÀszlÂrÃd à¡nnepi bitÂfÀra eml¢keztetettÊ. Ez az ÁrÂi eljÀrÀs M¢sz´ly MiklÂs
(egyik) ars poeticÀjÀnak elv¢t k´veti: à...bonyolult müv¢szi fogÀsokat talÀlunk ki, hogy mel-
lette mondjunk igazat.Ê (A TçGASSçG ISKOLçJA, 213. o.) Egyenes besz¢d helyett: àegyfajta
kombinatorikÀval valÂ sugalmazÀsÊ. Ebben a ä nemcsak k¢nyszerbûl vÀllalt ä k´zl¢smÂd-
ban àaz elemek ÏszÂrendjeÎ lesz talÀn a d´ntû. Mindenesetre d´ntûbb, mint a hasonlat ¢s jelzûÊ.
(A TçGASSçG ISKOLçJA, 110. o.)

MÀskor egy-egy epikus t´rmel¢k ´lt magÀra fontos jelent¢st. Az autÂbuszban egy
´regasszony guggolva szedegeti ´ssze a padlÂ vÀjataibÂl zacskÂja ki´ml´tt tartalmÀt,
aprÂ flittergy´ngy´ket. Minek kellett ezt a jelenetet ideiktatni? N¢hÀny sorral od¢bb
der¡l ki a rezonûr ´regÃr viselked¢s¢bûl (s egy hasonlatbÂl): àpillantÀsa m¢ly aggoda-
lommal pihent meg a vÀjatokba szorult flittergy´ngy´k´n, mintha a legvÀratlanabb r¢sekbûl is a
megszomorÁtottak v¢gtelen karavÀnja tudna elû´z´nleni szÁvszorÁtÂ bizakodÀssalÊ. Az epizo-
dikus ´regasszony megtette dolgÀt, t´bb¢ nem talÀlkozunk vele.

Jellemzû M¢sz´ly MiklÂs müv¢szet¢re, ahogyan megszerkeszt egy-egy jelent¢st:
sz¢tszÂrt, sz¢tgurult aprÂ elemekbûl. (Flittergy´ngy´k?) P¢ldÀul novellÀjÀnak hevesen
erotikus jelent¢sr¢teg¢t. HagyjÀn, hogy az elbesz¢lû meztelen¡l megy ki elalvÀs elûtt
a konyhÀba; hogy a gÂtikus homlokÃ nû meztelen¡l ÀlldogÀl a szemk´zti hÀz kivilÀ-
gÁtott ablakÀban, s a pÂcsi Szüz MÀria Àttetszû ingben mutatkozik a balkonon. Fonto-
sabb enn¢l egy hasonlat kis k¡l´n t´rt¢nete. Az elbesz¢lûnek az autÂbuszbÂl kitekintve
karcsÃ torony tünik a szem¢be, àegy campanile villÀmhÀrÁtÂs csÃcsaÊ, àtetszetûsen eml¢kez-
tetve a ravennai S. Apollinare in Classe harangtornyÀraÊ. K´zelebb ¢rve hozzÀ, a torony
¢s k´rnyezete felvid¢ki vÀroska k¢p¢t ´lti fel. (A novellista itt Árja le KrÃdy nev¢t.) àA
s¢tÀny v¢g¢ben feltartott mutatÂujjk¢nt ûrk´d´tt a campanile.Ê Ez a hasonlat KrÃdynÀl is
megvan: àMint egy k¢k mutatÂujj ÀlldogÀl a messzis¢gben a torony...Ê (N. N. 142), de ami
nÀla egyszeri k¢pzet, M¢sz´ly MiklÂsnÀl Àtalakulva ism¢t visszat¢r, s az elûbb csak eny-
h¢n fallikus k¢p jÂ n¢hÀny lappal od¢bb egy¢rtelmüv¢ lesz: àA campanile az eddigin¢l
sokkal term¢szetesebben hasonlÁtott egy erekciÂba szender¡lt ÀgyÃcsûh´z.Ê Ism¢t mÀs hely¢n a
novellÀnak a t¢r sz´kûkÃtja, bronz hermafroditÀi alakjaival, mÀr hivalkodÂan szem¢r-
metlen: a vÁzsugarak ez¡st nyalÀbjai àa nem n¢lk¡li ejakulÀciÂk ́ r´kmozgÂ allegÂriÀjÀt r´g-
t´n´zt¢kÊ. V¢g¡l, megint csak egy tÀvoli lapon, az elbesz¢lûvel ÀlmÀban megt´rt¢nik
az ejakulÀciÂ, egyÀltalÀn nem allegorikusan.

M¢sz´ly MiklÂs viszonylag gyakran ¢l hasonlatokkal. SkÀlÀjuk a legegyszerübbtûl
(àszûk¢k voltak, mint a lenÊ) a nagyon tÀvoli asszociÀciÂkig terjed: a gÂtikus homlokÃ nû
nagy fekete szeme àÃgy csillogott, mint a mÂros Ázl¢sü faszobrokon a szemg´d´rbe illesztett
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¢kszerkûÊ. Ez elmehetne egy KrÃdy-novellÀban is, ha az û hasonlatainak anyaga nem
volna csaknem mindig hazai. Enn¢l fontosabb k¡l´nbs¢g, hogy a k¢t ÁrÂnÀl mÀs a ha-
sonlatok funkciÂja. KrÃdynÀl ezek fejezik ki a m´g´ttes tartalmat, az igazi mondani-
valÂt; sz´vev¢nyes rendszert alkotnak, mely k¢pes a jelen, a mÃlt ¢s a halÀl hÀrom
tartomÀnyÀt ´sszekapcsolni; s az ÁrÂnak nincs semmi k¢ts¢ge ¢rv¢nyess¢g¡k ¢s hat¢-
konysÀguk irÀnt. M¢sz´ly MiklÂs hasonlatai viszont esetenk¢nti villanÀsok, nem illesz-
kednek ´ssze rendszerr¢, ¢s ami a fû k¡l´nbs¢g: az ÁrÂ k¢telkedik igazsÀg¢rt¢k¡kben.

A novella elsû soraiban olvassuk: àA nyÀri ¢gen Ãgy sorjÀztak a bÀrÀnyfelhûk, mint majd-
nem mindig, vagyis soha.Ê Alakilag hasonlat, de nem szeml¢ltetû, hanem ars poeticai.
Az ÁrÂ legfûbb c¢lja, hogy àa k¢p ne legyen hamisÊ, vagy ha ez nem lehets¢ges, legalÀbb
ànem pontosan, csak megbÁzhatÂanÊ. A kutya szeme àdomborÃ lett, mint egy felfÃvÂdott kris-
tÀlygolyÂÊ. Ez megbÁzhatÂ hasonlat? ä k¢rdezhetn¢ magÀtÂl az ÁrÂ; nem inkÀbb csak
àminden prÂzaisÀgtÂl elrugaszkodott fellengzûs k¢pÊ? A hasonlatnak (s rokonainak: szim-
bÂlumnak, metaforÀnak) ereje csek¢ly: mint a m¢cses¢, mint a szentjÀnosbogÀr¢. Szo-
morÃ irÂnia van az ́ reg filozÂf szavaiban: àTudja, van egy kedvenc hasonlatom, amit min-
dig elmondok, ha lehet: a jÂ k´nyv olyan, mint a szentjÀnosbogarak ¢jjeli mened¢khelye...Ê Ha
ilyen a kedvenc hasonlat, mit ¢rhet a t´bbi? Gyenge vigasz, hogy a hasonlat àmajdnem
mindig jÂÊ; meg lehetne fordÁtani: mindig csak majdnem jÂ. Ez a majdnem ä kulcsszÂ-
k¢nt, mert szerzûi kiemel¢ssel ä t´bbsz´r is feltünik a novellÀban: àA t¢r majdnem ¡res
voltÊ, àcsalÂka volt az elsû benyomÀs, a majdnem ¡res t¢r...Ê.

CsalÂka benyomÀsok balekjak¢nt, csalÂka hasonlatokra modern ÁrÂ nem bÁzhat l¢-
nyeges mondanivalÂt, mint az Àrtatlan KrÃdy. M¢sz´ly MiklÂs novellÀjÀban a vez¢r-
szerepet a hasonlatoktÂl a tÀrgyak veszik Àt. TalÀn megbÁzhatÂbbak.

A novellista elk¢pesztû mennyis¢gü tÀrgyat sorol fel. Sietûsen, mert le sem Árja, csak
megnevezi ûket. Egy r¢sz¡k KrÃdy antikvÀriumÀbÂl ¢s szalonjaibÂl mÀr ismerûs.

A pÂcsi bÃcsÃsok az autÂbuszban vÀsÀri zsÀkmÀnyukat rakosgatjÀk. àVolt ott v¢setes
ÂraingÀtÂl kezdve foszlott szûttes szoknyÀig, intarziÀs dobozig, bÀrsonybel¢pûig, sz¢panyÀnk
strucctollas kalapjÀig minden.Ê Az elbesz¢lû ¢jszakai szÀllÀsÀn: barokk asztal teknûsb¢ka-
szaru intarziÀval, rûtesre pÀcolt szalonszekr¢ny, benne nankingnadrÀg, XVIII. szÀ-
zadi g¢rokk, m¢lyz´ld frakk, bûrzek¢re eml¢keztetû kamizol, pepita buggyos nadrÀg,
t¢rd alatt karcsÃsÁtott knickerbocker, tengerparti zakÂ, selyembar¢t, lila szalagos gi-
rardikalap, csûr´s ¢s harcsaszÀjÃ cipû, varrottas kamÀsni, magas nyakÃ ulszter, kihaj-
tÂs redingot, minden¡tt a tÀrgyak àbiztos kezü promiszkuitÀsaÊ. MÀsnap reggel a korzÂ
zsibongÀsÀban: fantasztikus ruhak´ltem¢nyek! s´t¢tk¢k angol est¢lyi nagy Tosca-ka-
lappal, feh¢r selyem biedermeier koszt¡m, aranysÀl, fekete illÃziÂruha ÂriÀsi gy´n-
gy´kkel, halvÀnylila orgonavirÀggal, feh¢r reneszÀnsz atlaszruha, merev-magas fej-
k´tû, fodros krinolin, csergû-suhogÂ alsÂszoknyÀk. àDe ez csak n¢hÀny morzsa a gomolygÂ
lÀtvÀnybÂl.Ê A sokf¢le ruha lÀttÀn az elbesz¢lû a nûk àguberÀlÀsi szenved¢lyÊ-¢t emlÁti; nem
inkÀbb a szerzû guberÀlÂ bravÃrjÀrÂl van szÂ? TovÀbbi tÀrgyak: az ernyûs szalmaka-
lapok, plissz¢fodrok, perkÀl fûk´tûk, pr¢mszeg¢lyes szoknyÀk, turbÀnos kendûk, kas-
mÁrsÀlak, hÁmzett rÂzsagirlandok, polon¢z vÀllfüzûk, magas szÀrÃ cipûk, puffos son-
kaujjak, csÁpû alÀ eresztett laza ´vek. Feltünik a s¢tÀnyon az elbesz¢lû Àltal mÀr az au-
tÂbuszban megcsodÀlt strucctoll, valamint t´bb szÁnes frakk ¢s vilÀgos t¢rdnadrÀg,
csokros nyakkendû, dÁszszeg¢lyes ingruha, fÀterm´rder, pelerin, csÁkos zebramell¢ny
meanderformÀn rÀvarrt szalagokkal, kem¢nyÁtett organtinnal merevÁtett szoknya,
müvirÀg koszorÃ, der¢kra szabott paletot, kamÀsni, tollboa, fichu, zsinÂrral felcsÁpett
tunika, pÀr zsakett ¢s cutaway...
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A tÀrgyaknak ez a szobÀk m¢ly¢n megbÃvÂ vagy nyÁlt utcÀn hivalkodÂ kavalkÀdja,
ez a v¢gtelen leltÀr, melynek tartoz¢kai a szem¢lyek is, akiknek semmi mÀs funkciÂjuk
nincs, mint hogy birtokoljÀk ¢s viselj¢k ûket: a fitos orrÃ nû, a b´gy´s asszonyka, a
m¢lyen dekoltÀlt h´lgy, a szakÀllas-bajszos f¢rfi, az orientÀlis tÁpusÃ mama, a csupa
csont fiatalember, a reneszÀnsz arcÃ ¢s termetü lÀny, a dundi s¡ldû lÀnyok almaz´ld
trikÂs csoportja, a fekete, barna szemek, s´t¢tveres hajak, elûreÀllÂ Àllkapcsok, lecs¡n-
gû szemh¢jak, torz fejek, monoklis szemek, a f´ldig ¢rû talÀr, a papÁrtrombita, ez¡st
s¢tapÀlca, billentûs napernyû, atlaszruhÀs kislÀny, feh¢rszûke piros anya, g´mb´lyded
huszÀr hadnagy, angolosan ûszbe csavarodott fejü Ãr, szem¡veges lÀny, rakoncÀtlan
kamasz, muszlinszoknyÀs idûsebb h´lgy ¢s egy velocip¢d ä tÀrgyaknak ¢s szem¢lyek-
nek ez az ´sszezavarodott szeml¢je (àValahogy Ágy. Eml¢kezet szerint. °s nyilvÀn nem pon-
tosan, csak megbÁzhatÂanÊ), melynek tÂnusÀt a megism¢telt àfoszlottÊ jelzû s az àeml¢kfosz-
lÀnyÊ szÂ intonÀlja, ugyan mi mÀs ez az epikÀban szokatlan ¢s f´l´sleges szÂsokadalom,
mint a novella v¢gsû mondanivalÂja, a fellebbez¢st nem türû Át¢let? egy orszÀgrÂl, mely
a megszomorÁtÂk¢ ¢s a megszomorÁtottak¢; melynek hiszt¢riÀs t´rt¢nelm¢ben az ¢p¡-
letek is elaljasodnak, a pÂniistÀllÂbÂl bord¢lyhÀz, majd vallatÂiroda lesz, mÁg v¢g¡l
minden, az eg¢sz orszÀg, mihaszna szem¢lyek ¢s tÀrgyak zsibvÀsÀrÀban fitogtat l¢ha
parÀd¢t.

Petûfinek azt a vers¢t, melyet tanulmÀnyom elej¢n id¢ztem, hogy KrÃdy egy
passzusÀval vessem ´ssze, A FELHýK-nek ezt a sz¢p darabjÀt ä novellÀban igazÀn szo-
katlanul ä M¢sz´ly MiklÂs eg¢sz terjedelm¢ben id¢zi. Egy kicsit megvÀltoztatva: nem
a k´ltû, hanem pÀsztor Àll a rÂnak´z¢pen... Az elbesz¢lû (Ágy mondja) a pÂcsi bÃcsÃrÂl
sz¢ledezûk egyik¢nek tarisznyÀjÀn lÀtta a pusztai alakot, bûrbe domborÁtva, divatos
zsÀnerk¢pet. A vers tehÀt nem mint vers, hanem mint a tÀrgyi vilÀg eleme ker¡lt be
a novellÀba, s amikor jÂval k¢sûbb a k´ltem¢ny kaszÀs parasztja utazÀs k´zben szÂ sze-
rint feltünik az elbesz¢lû tekintete elûtt (àA szemk´zti lankÀn valaki kaszÀltÊ), û maga is
csak egy tÀrgy f¡ggv¢nye, visszautalÀs arra, rÀadÀsul filozofikus gondolatok helyett
kellemetlen, harci asszociÀciÂval: àa kazlak g´rb¡lû csatÀrlÀnca a lanka tetej¢ig felkapasz-
kodottÊ. Ebben az orszÀgban semmi sem maradhatott sz¢p ¢s k´ltûi, minden kicsorbult
vagy benyÀlazÂdott. KrÃdy pÀrocskÀi m¢g szeretni jÀrtak a temetûbe; a novellÀban
filmesek rondÁtjÀk el sz¢tszÂrt kÂlÀs¡vegeikkel ¢s c¢da lehever¢seikkel a temetût. Es-
terhÀzy P¢ter Árja (Ottlik nyomÀn), hogy minden nagy ÁrÂnak van tÀja: àKrÃdy-tÀj...
M¢sz´ly-tÀj...Ê KrÃdy tÀja a mÃlt kÁs¢rteteinek ¢s valÂsÀgos halottaknak mÀgikus erû-
tere; M¢sz´ly MiklÂs¢ z¡ll´tt tÀrgyak t´rt¢nelmi szem¢ttelepe, s az ÁrÂ mint àegy lupa-
narium rejtett ablakÀbÂlÊ lesi ki a hitvÀny tÀjnak hitvÀny titkait.

Az elbesz¢lû hajÂval ¢rkezett e szÁnt¢rre, mint SzindbÀd, s a t´rt¢nelmi ¢s antropo-
lÂgiai terepen az elsû lÀtvÀny, amelyet megfigyel, Kafka f¢rg¢nek rokona: egy giliszta.
àA kûkem¢nyre szikkadt f´ld egyik reped¢s¢bûl laposra pr¢selûd´tt giliszta prÂbÀlt erûnek erej¢vel
kivergûdni... A k¡zdelem ¢letre-halÀlra ment, az elk¢pesztû szÁvÂssÀggal kinyÃlÂ, ´sszehÃzÂdÂ
testecske v¢g¡l is kiaraszolta magÀt a harapÂfogÂbÂl... A giliszta ¢rthetetlen¡l sokÀig idûz´tt a
napon, ¢s lÀtszott, hogy szenved. V¢g¡l n¢hÀny centim¢terrel od¢bb megprÂbÀlt bemÀszni egy alig
sz¢lesebb reped¢sbe, de itt is ugyanolyan k¡zdelmet kellett folytatnia, mint elûbb.Ê Az ember mint
f¢reg: ûsi-Ãj iszonyat. àEgo sum vermisÊ ä ¢nekelte t´redelmesen a zsoltÀros DÀvid;
àOlyan gyÀva vagyok, mint egy bogÀr az istÀllÂ padlÂja alattÊ ä mondja KrÃdy egy szereplûje
(USZ I. 604); a f¢regl¢t, a bogÀrl¢t, Gregor Samsa sorsa M¢sz´ly MiklÂsnÀl giliszta
alakjÀban teljesedik be: àk¡zdelem ¢letre-halÀlraÊ, àrejt¢ly, hogy mi¢rtÊ.
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HiÀba minden k¡zd¢s? el¢rhetû c¢l helyett csak szenved¢s k¢t hasad¢k k´z´tt?
nincs emberm¢ltÂsÀg? nincs kigÀzolÀs?

Az elbesz¢lû gondozÀsÀba ker¡lt fekete kutya, mely az ¢jjel àszobormozdulatlan-
sÀggalÊ figyelte, Ãjdons¡lt gazdÀjÀval egy¡tt, a szemk´zti balkon pÂcsi MÀriÀjÀt, mÀs-
nap d¢lelûtt a t¢ren kimÃlik a s¢tifikÀlÂk szeme lÀttÀra. àSzobor ä mondta akkor egy hang
a k´zelben ÀllÂk k´z¡lÊ, ¢s nem lehet tudni, a kutya megmerev¡lt tetem¢re vagy mereven
figyelû gazdÀjÀra ¢rtette-e. Az elbesz¢lû magÀra veszi. àF¢lÂra mÃlhatott el, s m¢g mindig
ott Àlltam a belsû sÀvban, k´zel a talapzathoz.Ê A korzÂzÂk àa talapzat k´r¡l csoportosultak,
ott alakult ki a lassan k´rbeforgÂ szÁnes ¢s illatos tolongÀs, mintha a ÏszoborÎ ki tudja, miÂta
tartozna a vÀroska relikviÀi k´z¢Ê. V¢g¡l meg¢rkezik az elakadt hajÂ (SzindbÀd hajÂja),
az elbesz¢lû beszÀllhat, mindent lÀtott, a (kafkai) kalandnak v¢ge. àDe nem fÀjt a szÁvemÊ
ä ezekkel a szavakkal vesz bÃcsÃt az olvasÂtÂl. Eleget tett megfigyelûi k´teless¢g¢nek.

A müv¢sz: szobor, pompeji ûr, az ör kegyelm¢nek egy igaza, impavidum ferient
ruinae.

Jegyzetek

1. KrÃdy müveit az 1957 ¢s 1973 k´z´tt meg-
jelent (sÀrga-barna) sorozatbÂl id¢zem. A k´-
vetkezû k´teteket, ill. müveket hasznÀltam:
SZINDBçD I. (SZINDBçD IFJöSçGA, SZINDBçD
UTAZçSAI, FRANCIA KAST°LY, A FELTçMADçS);
SZINDBçD II. (SZINDBçD MEGT°R°SE, çLOMK°-
PEK, öJABB SZINDBçD-T¹RT°NETEK, PURGATñ-
RIUM); A V¹R¹S POSTAKOCSI ¢s ýSZI UTAZçS A
V¹R¹S POSTAKOCSIN (egy k´tetben); ARANY-
K°Z UTCAI SZ°P NAPOK (az °JI ZENE cÁmü k´-
tetben); BUKFENC (a VELSZI HERCEG-gel ¢s a
PRIMADONNç-val k´z´s k´tetben); PESTI Ný-
RABLñ ¢s KLEOFçSN° KAKASA (a JOCKEY CLUB
cÁmü k´tetben); AZ öTITçRS ¢s N. N. (egy k´-
tetben); UTOLSñ SZIVAR AZ ARABS SZºRK°N°L,
IäII. (vÀlogatott elbesz¢l¢sek, 1926ä1933). ä
Id¢zeteim lelûhely¢t tanulmÀnyom sz´veg¢be
iktattam, k´tet ¢s lapszÀm szerint. A k´tetek
r´vidÁt¢sei:
SZ I. = SZINDBçD I.
SZ II. = SZINDBçD II.
VP = A V¹R¹S POSTAKOCSI
ýU = ýSZI UTAZçS A V¹R¹S POSTAKOCSIN
AR = ARANYK°Z UTCAI SZ°P NAPOK
B = BUKFENC
PN = PESTI NýRABLñ
KL = KLEOFçSN° KAKASA
öT = AZ öTITçRS
N. N. = ez maga a cÁm, nem kell r´vidÁteni
USZ I.= UTOLSñ SZIVAR AZ ARABS SZºRK°N°L I.

USZ II.= ugyanaz, II. k´tet.
2. Ezt a hasonlatot EsterhÀzy P¢ter vend¢g-
sz´vegk¢nt Àtvette HAHN-HAHN GRñFNý PIL-
LANTçSA cÁmü k´nyv¢be (a 161. oldalon). A
teljes Àtv¢tel, a DUNA MENT°N cÁmü elbesz¢l¢s-
bûl, hosszabb: àA d¢lutÀni b¢csi hajÂ [KrÃdynÀl:
d¢lutÀn a b¢csi hajÂ] szelte Àt a vizet, ¢s a potrohos
hajÂ olyan m¢ltÂsÀgteljesen evick¢lt tova, mint egy
k´v¢r pap. A k¢m¢nyek gûg´sen f¡st´l´gtek, a kere-
kek hüs¢gesen ¢s komolyan lapÀtoltÀk a vizet, mÁg a
fed¢lzeten feh¢r abroszos asztalok lÀtszottak, ahol k´-
v¢r idegenek sonkÀt esznek, ¢s hozzÀ j¢gbe hüt´tt s´rt
isznak; a korlÀt mellett szÁnes ruhÀjÃ asszonyok ¢s
leÀnyok Àllnak, nagy szalmakalappal a fej¡k´n, ¢s
kis zsebkendûiket a f¢rfi [KrÃdynÀl: SzindbÀd]
fel¢ lobogtatjÀk. [...] Ilyenkor ember¡nk, nevezhet-
n¢nk szer¢nyen SzindbÀdnak [KrÃdynÀl: Ilyen-
kor SzindbÀd], feh¢r nadrÀgos ¢s aranyos sapkÀjÃ
hajÂstiszt szeretett volna lenni. HÂfeh¢r cipûben Àb-
rÀndos l¢p¢sekkel megy v¢gig a fed¢lzeten, ¢s hÂdÁtÂ
pillantÀsokat vet a nyersselyem ruhÀs, nagy szemü
romÀn asszonyokra.Ê A 174. oldalon EsterhÀzy
P¢ter Ãjra id¢zi, kiss¢ megvÀltoztatva, KrÃdy
hasonlatÀt: àSzemben a b¢csi hajÂ pihent, a mi¢nk;
olyan m¢ltÂsÀgteljesen ¡lt a vÁzen, mint egy k´v¢r
pap...Ê
3. A hasonlat halÀlÀrÂl, mÀs megk´zelÁt¢ssel,
Nemes Nagy çgnes is Ár A K¹LTýI K°P cÁmü
essz¢j¢ben (k¡l´nbs¢gtev¢s n¢lk¡l hasznÀlva
a k¢p, hasonlat, metafora szavakat). A k¢p, a
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hasonlat kezdetben àdÁszÁt, megvilÀgÁt, meg¢rz¢-
kÁtÊ; ez àa k´ltûi sz´veg legmer¢szebb, legnagyobb
nyÃjtÂzÀsa az ¢rz¢kelhetû fel¢Ê. De ànem ¢ri el azt,
ami utÀn nyÃjtÂzikÊ, m¢g legjobb vÀltozataiban
is csak àkis hÁjÀnÊ ä ¢s megjelenik M¢sz´ly Mik-
lÂs szava: àmajdnemÊ. A hasonlat ugyanis ellen-
t¢tes elemeket foglal magÀban: v¢gtelen ko-
molysÀgot ¢s jÀtszi k´nnyelmüs¢get, pontos-
sÀgot ¢s felelûtlen tÃlzÀst; a hasonlat àhazug-
sÀggal k´zelÁti meg az igazsÀgotÊ. Ez hagyomÀ-
nyos tÁpusaira is Àll, amikor pedig az Ãjabb ko-
ri irodalomban divatozni kezd az àabsztrakt
hasonlatÊ (az essz¢ista itt Petûfi àkib¢rlett lel-
kiismeretÊ-¢t id¢zi), akkor mÀr àmintegy hadat

¡zen a k¢pi ¢rz¢kletess¢g ûsi szerep¢nekÊ, a konkr¢t
¢s az absztrakt eredeti viszonyÀnak megfor-
dÁtÀsÀval az abszurd fel¢ hÃz. A k¢pnek k¢p-
telenn¢ vÀlÀsa ÃtjÀn a tovÀbbi l¢p¢st akkor
teszi meg a hasonlat, amikor àugrani kezdÊ,
àhasonlÁtott ¢s hasonlÂ k´z´tt egyre nagyobbatÊ, ¢s
k¢t pÂlusa k´zt a tÀvolsÀg àaddig-addig n´vek-
szik, hogy elszakÁtja a hasonlÂsÀg fonalÀtÊ, àa k¢p
´nmaga tagadÀsÀba fordulÊ. IdÀig a hasonlatok
Àltal lÀttunk, az utolsÂ l¢p¢s utÀn a lÀtomÀs
k´vetkezik; a hasonlat à´nmegsemmisÁt¢sÊ-e
vagy àparÂdiÀÊ-ja. Ez hasznos lehet a modern
k´ltû szÀmÀra, de mindenk¢ppen egyfajta
v¢g, halÀl.

VillÀnyi LÀszlÂ

BOLOND

àBolond vagyok, tudom. Bolond, bolond.Ê
(Vas IstvÀn)

Nicsak, itt ez a bolond fiÃ ä
n¢zel Àt a k´nyv mÀsik oldalÀrÂl,
figyelsz, amÁg marad egy p¢ldÀny;
ennyi el¢g is, elûkeresem, olvasom
leveleidet, b¡szk¢n kihÃzom magam,
hogy rokonszenvet keltettem benned;
az¢rt annyit tudj: ´rv¢nyeid Âvnak
´rv¢nyeimben, megragadom karod,
sz´vets¢gesek lett¡nk a m¢lyben;
veled besz¢lgetek egy idûn kÁv¡li
vonaton, a b´lcsess¢get elodÀzva:
neked mÀr elmondhatok mindent;
nem tudok meg´regedni, ¢lek
szerelmes diÀkk¢nt, s cseppet sem
bÀnom, hogy bolond vagyok, bolond.
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KORSZERþTLEN

Szeretek naponta v¢gigmenni gyerekkorom
utcÀin, s a boltban ugyanazon a nyelven
k¢rni kenyeret, mint harminc ¢v elûtt;
szeretek Ãjra meg Ãjra talÀlkozni kedves
arcokkal, bÂlintani merengû lÀnyok fel¢,
vagy felriadni, ha rÀmk´sz´nnek ûk;
szeretek s¢tÀlni a temetûben, megÀllni
egy sÁr elûtt, hiszen apÀmtÂl tudom:
hajdan ki volt a vÀros legszebb asszonya;
szeretek ellÀtogatni padokhoz, ahol
meg¢rintettem valaki kez¢t vagy mell¢t,
s ÀlmÀban ism¢tlûdik majd mozdulatom;
szeretek innen Ãtra kelni messzi vÀrosokba,
s visszat¢rve Esti Korn¢lba botlani,
ne bizonygasd hÀt: itt ¢lni rem¢nytelen.

Marno JÀnos

(FONOGRçFIA)

nem Ãgy ¢rtette, mondja K., hogy
az ÁrÀs r¢v¢n minden tisztÀzÂdni fog, de
rosszabb is lesz minden, hanem tisztÀzÂdik
¢s romlik tovÀbb az eg¢sz, Ágy ¢rtette
egyfel¢k¢ppen a dolgot, ¢s elv¢gre itt
t´bb mint a bensûj¡k viszonyÀrÂl van szÂ
(melyrûl, Árja, a maga r¢sz¢rûl lemond)
de gondol, p¢ldÀul, a hivatali rendre
akÀr mint utazÀsra innen el, akÀr mint
eg¢sz ¢jszakÀs fentl¢tre actÀk k´z´tt
s hogy a szeme utÀn most mÀr a f¡l¢nek
hinni sem akar, oly viaszkezekben forog
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(PIKARESZK)

rettegek ¢s ki akarok veszni
a figyelem homlokter¢bûl, nem elûsz´r
¢rzek Ágy, ahogy' labirintusomat sem elûsz´r
´nti el a t¢lvÁzzel arcomba gyült takony
tÂt nyelv¡ vend¢gmunkÀs tÀrsul a f¡lk¢be
szemk´zt, most tart a kilencedik szobÀnÀl
mondja, s mindezt egyed¡l, f¢l k¢zzel eszkÀbÀlja
a hazÀnak, mert a mÀsik f¢llel nyugaton
hajszolja ´ssze az anyagi eszk´z´ket
ott nem hat utÀn ´t perccel, sem nem elûtte
kezdik m¢rni az idût, hanem pontban hatkor
mondja (nulla foknÀl a m´g´ttes tartalom)

(EXPO°ZIS)

utunk egy lût¢ren kereszt¡l
vitt a tehen¢szet fel¢, ¢nrajtam szük
r´vidnadrÀg, rajta a f¢lelem fesz¡lt
szemk´zt a s´t¢tbûl mindig a hÃga
mindig ker¢kpÀron, nem a hullÀktÂl
borzad, mondta, vel¡k a viszonya hiszen
k´lcs´n´sen hideg, ¢lni csak Ãgy a
deszka tudatÀban, ettûl az esze
megb¢nul, odafagy kez¢hez a szike
szorosan ´leljem, mondta, jÂ mar¢k sz´g
szaggatta zsebemet, û szigorlat elûtt
Àllt, ¢n a k´lt¢szet szikes tarlÂjÀn
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(KERTMOZI)

mÀr nem vonz a mozi, bunuelt
Àlmomban se n¢zek, Àlmomban kispap
f´l egy torzÁtÂ (buja) kapaszkodÂn
t´rpe nû (champion) fogja kezem
ideges, ÀllÁtja, hogy kÂrusban
hallja egy ideje a nev¡nk, ugyan, mondom
miket nem k¢pzel ´ssze egy katholikus
kertben, ¢s vonnÀm el figyelm¢t
a feh¢res lila polipfÀtÂl
azonban û m¢g siettet is, ¢n sÁrn¢k
a (k´z¢p) dramaturgia szerint, hajtü
sz´get zÀr be a spanyol jegenyefenyû

(ECHOGRçFIA)

hogyne Árna û, hev¡l fel hangja
a k¢rd¢stûl, csepp nû l¢t¢re is k¢sz akÀr
fejbûl ÀtmÀsolni ezt az Àtkozott vilÀgot
tess¢k, mondja, mutatÂban itt ez a lev¢l
tegnap Árta, gy´ngy betük, ¢desvizi, teny¢sz
csak gy´ny´rk´dni, nem olvasni mutatja
annak ma mÀr semmi ¢rtelme, gy´mk´di
szÀjÀba a papÁrt, de marad eszm¢let¢n¢l
minthogy fÀjdalom ¢s fuldoklÀs egy¡tt csak m¢g
tovÀbb fokozzÀk benne az Át¢lûerût
àa vilÀg meg¢rett rÀ, hogy megsemmisÁts¢kÊ
formÀzza torkÀn a sajÀt kezü ÁrÀscsutka
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(FEJ °S íRçS)

szÁnlelhetn¢m, hogy nem hallok
semmit, elt´lt a lev¢lÁrÀs gondja
z´lds¢ges, ´kl¢vel veri a tulajdon
rohadt fej¢t, m¢g hajnalban kezdett rÀ
honn¢t tudom, Árom, hogy zuhanok
ha k´zben nem akadok fenn semmin
s ha nem is Ãgy, mint azt a testem akarnÀ
sem ahogyan ¢n k¢sz voln¢k szÁnlelni
anyÀm is, Árom, mindig a tÃlfinomult
belsû hallÀsomat mondta felelûsnek
a szÁvtelen szÂhasznÀlatom¢rt, elmÃlt
d¢l, s a lev¢l sÃlya m¢g a fejemben mind
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FIGYELý

KRITIKAPçLYçZAT
 

VERS AKT

Marno JÀnos: a cselekm¢ny ä isten ha egyszer
lÀbra kap
Holnap KiadÂ, 1990. 104 oldal, 65 Ft

àHa ´reganyÀdnak nem szÂlÁtottÀl
volna, a picsÀmba belevÀgtalak
volna, ott eleny¢szedt¢l volna!Ê

             (JANCSI °S A TºND°RKISASSZONY)
 

Nullpontra jutottam.
HÀnyszor v¢gigjÀrtam a hosszÃ k´ltem¢nyt,
sort sorba, versszakot versszakba, fejezetet fe-
jezetbe ´ltve, Ágy prÂbÀlvÀn, araszolÂ ¢sszel,
betÀblÀzni az eg¢szet ä mik´zben egyre ke-
servesebben izgatott, hogy mi fog kikereked-
ni belûle ä, ¢s nem j´tt ki semmi, hacsak nem
a kÀsÀs ismeretlen. RÀ kellett j´nn´m, hogy
abszolÃt rossz a tartÀsom. Nem is annyira a
munkamÂdszerem ä a meneteles elemz¢s ä,
hanem az az automatikus lelki-szellemi tech-
nika, mely, szinte alattomban, a rejt¢ly kikat-
tantÀsÀra t´rekszik, kintrûl babrÀl a zÀrral,
sajÀt magÀnak falazva; egyetlen c¢lja volta-
k¢ppen a nyer¢szked¢s. Nem türi a vers ä ez
a vers ä az ilyen àtechnikus-logikusÊ nekife-
sz¡l¢st, fellÀzad, àell´k / magÀtÂl, s hevet, havat
´sszekiÀltozÊ ä annÀl jobban betokozÂdik. Ha
m¢gis belopakodsz, ¢s sorrÂl sorra setten-
kedsz benne, elt¢vedsz, mint egy Ãtvesztû-
ben, mert nem talÀlod a cselekm¢nyszÀlat
vagy az image grafikai vonalÀt ä nem Àrulja
el a vers. PrÂbÀltam bet´rni kÁv¡lrûl, prÂbÀl-
tam Àt¢rni bel¡lrûl, mÁg viszonyunk annyira
el nem fajult, hogy majdnem vÀlÀsra ker¡lt
sor: àfelÀllok elûbb hogy feladjam ezt / a verset
elÀllok tûleÊ ä mondogattam a rÀm ragadt
versszavakat ä ¢s rÀ kellett ¢brednem, hogy
ez mÀr nagyfokÃ dependencia. Elt¢phetetle-
n¡l ä àtudat alattÊ? ä f¡gg¡nk egymÀstÂl;
vagy àfeldolgozzukÊ ezt a ragaszkodÀst ä hogy

hogyan, azt senki fia meg nem mondja ä,
vagy kudarcot vallunk, ¢s zuhan ki-ki a maga
k¡l´nsemmij¢be. A vers ¢s az ¢n k´tûerej¢-
nek felfedez¢se, ÀtgondolÀsa, vezethet csak
el... ä hovÀ? Ez a titok.

Amikor mint àkritikusÊ nullpontra jutot-
tam, Ágy szÂlt a vers hatodik sora: àdehÀt ez a
vers sem versÊ. A szerzû mutat itt rÀ, in statu
nascendi, a sz´veg¢re, mely ¢ppen a semmit
formÀzza.

àa vÁz most a hamutartÂba cs´p´gÊ ä Ágy kez-
dûd´tt, halotti k¢ppel; àcsak a csikk, a kûÊ. A
kriptaszagÃ hamutÀl maszatja àcseppenkintÊ
lÀtomÀssÀ tÀgul, eltaknyolva, t´k¡resen lebeg
felette a l¢lek, àa sem nem terjengûs / sem nem
testszagÃ pÀra, gûzÊ. A semmi k´rvonalazÂdik,
¢s formÀvÀ, ürtartalommÀ vÀlik, mÀr a mÀ-
sodik sorban: àÃgy van, hogy isten vesz majd lÀb-
f¡rdût / benne.Ê Megt´rt¢nt a semmi bizarr
megnevez¢se, ¢s ebben a pillanatban àmeg-
indulÊ a vers, az, amit intuitÁve versnek ¢r-
z¡nk: a nyelv Àtszervezûd¢se, ÀtvÀltoztatÀsa ä
k´zben: megsemmisÁt¢se, azaz ¢rthetetlenn¢
gabalyodÀsa. Eredeti nyelv van sz¡letûf¢lben.

Az elsû strÂfa a teremt¢s àelsû napjaÊ. F´l-
dereng a f´ld (àkû ¢s hamuÊ) ¢s az ¡res, sem-
leges ¢g. Olyan ez a f´ld, mint egy esûÀztat-
ta sÁrkert b¢na csendben. A nemjÂ. Ebbe az
eny¢szetbe dobban bele, ¡t f¢lre ä ritmus-
zavar! ä a szÁv, k¢nyszerbûl. Felr´ppen az
isteni lÀbf¡rdû ´tlete. Az ember, magÀtÂl, a
legnagyobbat jÀtssza meg.

A vers a semmi padkÀjÀn sz¡letik, ott, ahol
a nyelvi t¢nyek eny¢sznek. °s a versolvasÂ lÀ-
bÀnak is itt kell talajt fognia: szemk´zt a hullÂ
ä hulla ä szavakkal.

Isten a szavak kirÀlya: koronametafora.
Tabu. Ez a vers r´gt´n vele szembesÁt. Belûle
kell kihajtani a jelent¢seket, a szuflÀt, let¢pni
vakÁtÂ tiarÀjÀt. Hisz ä el¢gg¢ megkeseredve ä
v¢g¡l is csak lÀtni, hallani, ¢rz¢kelni akarunk.

Mert àisten hÀta m´g´ttÊ vagyunk. Ez biztos
trauma. °s ànincs k´zben semmiÊ, senki. Ezt az
el¢m tornyosulÂ eurÂpai hÀtat kell kimozdÁ-
tani b¢na-holt helyzet¢bûl. Az elsû ige, a csep-
pen¢s a legislegkisebb moccanÀs a tÀg sem-
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miben. Az alig hallhatÂ hangot visszaverik a
rÁmek, az ür a hangerûsÁtûje. Hallatlan ugrÀs,
kif¡rk¢szhetetlen intuitÁv mozdulat (tÀn Ágy
lett amaz Ige...) k´ti ezt ´ssze az isteni lÀb-
f¡rdû csobbanÀsÀval. Az ûr¡lt asszociÀciÂval
versmag sz¡letik, a hamuporbÂl (akÀr a csil-
lagporbÂl) l¢tcsÁra keletkezik, nedvez¢s in-
dul, versszakrÂl versszakra erjed, megered a
versmag, s a szem¢lyben, aki a àhamut¡k´rbeÊ,
a semmi, a halÀl t¡kr¢be betekintett, s ebben
a pillantÀsban halotti volt û is, a teremtû in-
dulat hatÀsÀra megindulnak a testnedvek.

Az elsû r¢sz elk¢pesztû, k´vethetetlen ak-
robatikÀval elvisz a halÀlsz¡rke semmitûl ä a
nullponttÂl ä a teremt¢s hajnalÀig. Felt¢pi a
belsû szÁnpad f¡gg´ny¢t, ahol Àlmok, k¡l´-
n´s imaginÀciÂk jÀtszÂdnak, m´g´tte, a szÁn-
pad àhasÀbanÊ pedig a kozmikus jÀt¢k zajlik.
A megnyÁlÂ àhÃsszÁnü szÁnpadÊ egyszerre jelen-
ti a belsû szÁnteret ¢s a teremt¢s hajnalpÁrban
ÃszÂ kozmikus ter¢t. EllenirÀnyÃ mozgÀs fe-
szÁti az imaginatÁv lÀtomÀst: àa t´k¢letess¢g fel¢Ê
s egyÃttal àidefeleÊ gravitÀl, hÃz sz¢t a verste-
remtû energia ä s a k¡lsû vagy a belsû v¢gte-
lenben mintha lenne egy pont, ahol a k¢t Àg
´ssze¢r.

A mÀsodik versszakban a àkÃtÊ a leendû
vers hasonlatak¢nt r¢mlik fel, az elsû r¢sz zÀ-
rÂ, hatodik strÂfÀjÀban pedig mÀr metaforÀ-
vÀ, az ürtartalom plasztikus k¢p¢v¢ ´bl´s´-
dik, ¢s kifordul: a vilÀgürbûl lejt befel¢ a test-
be. Szinte kozmikus huzat, s´t¢t torok, l¢gÃt
keletkezik ilyk¢pp a mikro- ¢s makrokoz-
mosz, a àkisÊ ¢s a ànagyÊ ür k´z´tt; megnyÁlt
a jÀrat, ahol a versfigurÀciÂk k´zlekedhetnek.

Ebbe az ÂriÀs, s´t¢t messzelÀtÂba kell a vers-
olvasÂnak is belen¢znie. Sût beler¢v¡lnie.
Hisz a t¢r v¢gtelen. Ehhez oda kell Àllni a ve-
sz¢lyes kilÀtÂperemre az ¢jszakÀban. Csak eb-
bûl a szemsz´gbûl lehet esetleg lÀtni valamit
ä egy¢bk¢nt marad a csillagos ¢gbolthoz ha-
sonlÂan ¢rthetetlen verskonfigurÀciÂ. °s hiÀ-
ba ä vagyis hiba ä minden mozdulat.

A versteremt¢s, akÀrcsak a versolvasÀs,
esendû ember müve. Egy àszeg¢ny ´rd´g¢, Àg-
rÂlszakadt kÂrÀsz¢, csÂrÂ¢Êä errûl, a helyzetnek
eme s¡ltrealitÀsÀrÂl egy pillanatra sem sza-
bad megfeledkezni. Mert csak a kiszolgÀlta-
tott, szomjazÂ szembe àj´nnek beleÊ azok a
k¢pzelt l¢nyek, k¡l´n´s figurÀciÂk, amelyek
Ãj vilÀgot alkothatnak. MÀrpedig errûl van
szÂ, nem?

A àl¢gvonatÊ bet´r¢s¢vel egy¡tt megin-
dulnak a vizek is. A vers eleji pÀr csepp vÁz,
maszat az elsû àtripÊ v¢g¢re, csodÀval hatÀros
mÂdon, hÀborgÂ tengerr¢ ¢s szent vÁzz¢ vÀl-
tozik.

De elûtte m¢g a szem¢lynek a maga leg-
csupaszabb ¢s legsz¢gyenteljesebb testi valÂ-
jÀra kell ¢brednie. Ez az ¢bred¢s Àlomra ¢b-
red¢s; a szem¢ly az Àlom t¡kr¢ben ismer ere-
dendû ´nmagÀra: àÀlmomban le¡gyeskedtem a
nadrÀgot / magamrÂl, ¢s ´sszecsinÀlom az ¡l¢stÊ.
A szar, vizelet vagy ondÂ vÀlad¢kban magÀra
ismerû ¢n k´r¡l ûslevess¢, moszatos ûsten-
gerr¢ hÀborul a szenny ä az indulat kozmi-
kussÀ tÀgÁtja a mikrok¢pet.

Ez a lejelezhetetlen indulat a Rosszal, a ta-
gadÀssal van sz¡letett kapcsolatban. MÀr az
elsû k¢t versszak is csupa ànemÊ ¢s àsemÊ ä
semmi ¢s utÀlat ä; az istenrûl valÂ ÀllÁtÀs k¢p-
telen ¢s abszurd, szinte szarkasztikus. A lÀbra
kapott, majdnem megszem¢lyes¡lt versnek,
bÀr nincs arca, alakja, sugallatos fantomfigu-
rÀja az ´rd´gre hajaz. A vers à´rd´g¢tÊ a k´l-
tû (¢s olvasÂ) lÀthatatlan, Àm orral-f¡llel-szÀj-
jal ¢rz¢kelhetû àg¢niuszaÊ, a àrosszÊ vÀltotta
ki, akÀrcsak àbehemÂtÊ-ot, a l¢leksz´rnyet, a
vers l¢lekvezetû figurÀjÀt.

A JñB K¹NYVE Isten legnagyobb remek¢-
nek mondja BehemÂtot, a roppant vÁzilovat,
aki a hegyek f¡v¢t legeli, folyÂvizet iszik, haj-
l¢ka a term¢szet. Blake r¢zmetszet¢n bet´lti
a f´ldet, alatta LeviathÀn tekereg a vÁzben,
ketten a hatalmas term¢szet k´rforgÀsÀt p¢l-
dÀzzÀk. E vers behemÂtja az Àlmok f´ldj¢n
fogan, àsofûrÊ û, aki vakon belehajt (autÂval!)
a s´t¢ts¢gbe, à¢rz¢s utÀnÊ; Ãgy r¢mlik, a ter-
m¢szetes, ´szt´n´s, disznÂ l¢lek û. Ama àhÃs-
szÁnü szÁnpadÊ beavatott ¢s az orrÀt mindenbe
bele¡tû dramaturgja.

Szereplûk t¡nedeznek fel, el, aktorok jÀt-
szanak bele ebbe a par excellence ¢nlÁrai k´l-
tem¢nybe, mely mindhÀrom münem: k´lt¢-
szet, epika ¢s drÀma lÁrai magmÀjÀt forrasztja
magÀba. A lÁra lÀtszik valÂban a term¢szetes
ember ¢s minden müv¢szet ûsanyanyelv¢-
nek, az Àlom ¢s a mitolÂgia hatÀrvid¢k¢n t´r
fel tisztÀnak aligha mondhatÂ forrÀsa; Àllaga
inkÀbb olyan, mint az ûsleves¢. Az aktorok
oly spontÀnul àkapnak lÀbraÊ ebben a lÁrÀ-
ban, ahogy az Àlom is magÀtÂl szem¢lyesÁt
meg ä a maga bizarr mÂdjÀn ä k¢nyes tartal-
makat. Az à¢nÊ: kaotikus mobil, melyet rej-
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tett sziszt¢ma, vagyis k´tûerû mozgat. Nem
mer¡l ki a szerzûben, akit legt´bbsz´r ÁrÂ-
g¢pn¢l, papÁr elûtt, asztalnÀl cigarettÀzva ä
Ágy bebÀstyÀzva ä pillantunk meg, amint a
verssel k¡zd (¢ppen ezzel a verssel ä ¢lû
adÀs!). Van neki egy esendû, sût nyomorult
emberi r¢sze, akivel dependens kapcsolatban
Àll. Ez az esendû emberforma (m¢g csak nem
is holmi szilÀrd alteregÂ) verstepp, mely bizo-
nyos szellemi kereszts¢gben (erre utal a C¢-
line-mottÂ, de a SZENTIVçN°JI çLOM Robin-
jÀra ¢s Defoe-ra, a gyermekkorunkra is gon-
dolhatunk) a robinson nevet kapta, l¢pten-
nyomon felfeslik a versjÀratokban, hol szinte
azonosul a àszerzûvelÊ, Àttünnek egymÀsba,
hol sajÀt gyerek¢v¢ (gyerek¢veiv¢) vÀlik, hol
meg elvÀlik tûle, vagy ¢ppen nekimegy.
Ilyenkor, ha baj van, megjelenik a àkÂrhÀzÊ,
az àorvosÊ, kit´r a pÀni f¢lelem: à¢n az orvos,
az orvos / a kor, a kor robinson k¢pmÀsÀtÂl cid-
riz...Ê Nem lehet tudni, ki kicsoda, a kor kÂr-
ba fordul. Amikor meg¢rik az ilyen àl¢lekvesz-
tû papÁrhÀborgÀsÊ, a t¢pûdû vers, az ¢n szÁnpa-
da, vagyis àlappadjaÊ kiprovokÀlja a mÃzsÀt.

Ez a szÂ ugyan elû nem fordul a sz´veg-
ben, a vers groteszk primadonnÀja, a pÃpos
à´regasszonyÊ, àv¢n d´gÊ, àbanyaÊ alakzatÀban
m¢gis felszakadozik valami az ûsi istennûk-
bûl. A k´ltû v¢nÀjÀt fogja, szorÁtja, àszabad ´k-
l¢vel odasÃjt a k¢m¢ny- / lyukba t´m´tt ÃjsÀgha-
lomraÊ ä micsoda ferde vertikum, szellemi
kapcsolat! HÀtÀn a pÃp: àsÃgÂlyukÊ vagy àf¢ny-
mÀsolÂg¢pÊ, melyre test kÁvÀnkozik, t¢rde k´-
z´tt a varÀzsg´mb: àvaslombikÊ. A vers f¢rfi
alakmÀsai mind erotikus viszonyba kevered-
nek vele, vagy û vel¡k. Egyk¢nt vonzza ûket.

Az elsû versszakban tÀgas-boltozatos, ima-
ginatÁv ûst¢r k¢pzûdik fel n¢hÀny vonÀssal:
vÁz ä isten ä kû ä pÀra, gûzmüpadka. Kezdet-
ben volt a semmi, senki, a mÀsodik versszak-
kal a tehetetlen, vaksi à¢nÊ, s vele a kÃtk¢pzet
sz¡letik bele a mütÀjba. A mÀsodik fejezet
elej¢n szÁnre l¢p àaz emberÊ, masculin (robin-
son) meg feminin (v¢nasszony) alakban. Kez-
dûdik a bonyodalom.

Egyszer, egy¡tt, egyfel¢, egybûl, egyez¢s-
tûl, egy ä hatszor csavarodik az àegyÊ szÂ a
mÀsodik àmenetÊ elsû k¢t strÂfÀjÀra, egyre
erûsebben, mintha az embert valami eg¢szen
megig¢zte volna: àaz eg¢sz versre egy szusz f¡st
/ fojtja, szükÁti rÀ a gondolat er¢tÊ (hangsÃly az

àeg¢szÊ-en meg az àegyÊ-en). Mit kerget a ha-
tÀrozott hatÀrozatlan n¢velû? A sziszegû f¡st?
àIsten, szellemÊ, Ágy n¢velû n¢lk¡l, ahogy elû-
gomolyodnak, k´d´s, sz¢tfoszlÂ, semmit-
mondÂ eszm¢k csupÀn. àAz emberÊ ä csak egy
gyenge ÀltalÀnossÀg. A cÁmben is kiemelt,
hatÀrozott n¢velûs àcselekm¢nyÊ àa v¢nasz-
szonyÊ-t, àa testÊ-et ¢s àa zÀrszakaszÊ-t vonzza
magÀhoz. A nût, az ¢letet ¢s a halÀlt. A àszel-
lemÊ konkr¢tan àa szennyÊ-re rÁmel (kiemel¢-
sek tûlem). Mintha ama àrosszÊ, a àtÃl¢rett, ko-
rav¢n f¡rtÊ fÃjnÀ a f¡st´t, kergetn¢ a v¢rt a
gondolati aktusba, a versbe, annak is a lukÀ-
ba: a v¢nasszonyba. àt¡zes ¢r / cikkan k´rbe a
banya t¢rde k´z¢ / fogott vaslombikonÊ ä t´r elû
az ¢rmotÁvum csakhamar.

Nemcsak a vers egyes k¢pei erotikus su-
gÀrzÀsÃak. Ezekben csak kicsordul vagy ki-
robban az az erotikus energia vagy Àllapot,
mely a versÁrÀs aktusÀt hajtja-apasztja. Az ÁrÂ-
g¢pet verû l¢ny az ¢jszaka burkÀban, amikor
àalva virrasztÊ, k¡l´nleges sensatiÂban r¢sze-
s¡l; mint egy magzat, Ãgy van benne a vilÀg
semmij¢ben, minden ¢rz¢kszerv¢vel ä àsz¡k-
s¢g, tÀgassÀg ´sszering / a hüs´lû liheg¢sreÊ ä, mi-
k´zben az agy à¢jszakai f¢ltek¢jeÊ lÀzasan
dolgozik a szavak univerzumÀval: àirdatlan
halom s ¢k / formÀn forgatja, redûzi, szÂrja, gyüjti
/ falja Àt magÀn a fÂliÀns iparvid¢k / d´gleteg nyü-
veit ä versnyesed¢ket gyür le, Ár...Ê. Hüv´ss¢g ¢s
forrÂsÀg ´ssze¢r: innen a àfrontÊ, a sss... sss...
serceg¢s, sisterg¢s, izzÀs, f¡st´l¢s, szikrÀzÀs ä
àszikrÀzik k´zt¡nk a f¢lszÊ ä ami borzongatja a
vers bûr¢t. Ennek a sensatiÂnak a k¢pbe ÁrÀsa
ä iniciÀciÂs szcenikÀban ä t´rt¢nik meg a k´l-
tem¢ny egyik legbizarrabb ä idûm¢rt¢kes ¢s
¡temes versel¢st ´sszeolvasztÂ ä hely¢n: àerûs-
/ k´d´m, hogy a vÁz igazÀn is- / teni ä vagy, leg-
alÀbb: Ïlangyos! langyos!Î / de mÀr ¢rkezik vod-
kÀval a s´r / bezÃdÁtva j¢ghabbal a tüz / a v¢zna
gyerekk¢z, palak´rm´k / szünnek remegni; ä ecce
imÀgÂ- / nyÃlik az ¡res palack utÀn; meg hogy /
Ãgyis kiesn¢k az ÃszÂgatyÀbÂl.Ê

Ki kell z´kkennie, ilyen tüz-vÁz kereszts¢-
gen kell Àtesnie az olvasÂnak is ahhoz, hogy
¢lvezhesse a verstripet; meg kell szabadulnia
a lineÀris vontsÀgbÂl, a praktikus szemel-
lenzûktûl, szem¢ben a àrendûrkoszt¡mÊ-tûl; a
versolvasÂ imaginatÁv à¢nragaszkodÀsÀraÊ,
belsû k´tûerej¢re is sz¡ks¢g van ahhoz, hogy
belend¡lj´n a sz´veg.
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Az egymÀs utÀn sorjÀzÂ, vÀltozÂan, de
rendszerüen ritmizÀlt sorok, a rÁmf¡z¢rek ´sz-
szefogjÀk a versszakokat, a szavak csuklÂs k´-
t¢se azonban lehetûv¢ teszi, hogy kimozdul-
janak a lap sÁkjÀrÂl, ¢s t¢rhatÀsÃ, rezgû mo-
billÀ vÀltozzanak. A szavak asszociÀciÂs g´m-
b´ket vÀlasztanak ki maguk k´r¢, ¢s nemcsak
az elûtt¡k meg az utÀnuk k´vetkezûkh´z k´-
tûdnek, hanem a versszak levegûs ter¢ben
keresik hely¡ket. HasonlÂk¢pp a strÂfÀk sem
csak egymÀshoz kapcsolÂdnak; a ciklikus vers-
vilÀgban k¡l´nf¢le vonzÀsoknak engedve tÀr-
sulhatnak egymÀssal.

A vers hajl¢ktalan. HÀzÀt keresi, ¢pÁti,
rombolja minduntalan az àalkotÂÊ, s Ágy az
olvasÂ szeme el¢ folyvÀst vÀltozÂ t¢rfigurÀci-
Âk ker¡lnek; f¡ggûlegesek ¢s vÁzszintesek
emelkednek, dûlnek, messzirûl suhanva ez
olyan, mint àt´m¢rdek Àrny¢k, k¢m¢ny¢, torony-
hÀz¢ / cigaretta... hamu... laktanya... udvar...Ê, k´-
zelrûl, egy-egy k¢pn¢l megÀllapodva, akÀr be
is lehet t¢rni.

Elûsz´r is, Áme a àhullahÀzÊ, a holt eml¢-
kek, gondolatok raktere, talÀn maga a k´nyv
vagy a test ä a hÁvÂ szÂra az àalvÀzÊ rÁmel ä,
ami azonban n¢mi asszociÀciÂs ¢s rÁmjÀt¢kkal
àÀrt¢rÊ-r¢ vÀltozik Àt ä tudat ¢s tudatalatti k´-
z´tt ä, melyen, füzi tovÀbb az asszonÀnc, àszü-
k´l Àt¢rniÊ az ember, prÂbÀlnÀ lecsapolni azt.
Ez a vizenyûs t¢r-k¢p azonban ¢ppen a k´l-
tem¢ny leg¢rz¢kenyebb pontjain Ãjra meg
Ãjra beugrik ä kÀsÀs k¢pernyûre a rezgû min-
ta ä, mint valami ism¢tlûdû Àlom.

A vers Àlomvizes Àramvonala az elkenûdû
hamuvÁziÂtÂl az àÀrt¢renÊ ä mik´zben vala-
hol ott a àkÃtÊ is ä egy klozetra vagy zuha-
nyozÂf¡lk¢re eml¢keztetû vizes f¡lk¢be vezet.
àVÁzÊ ä àvÁzszÁnüÊ ä àvÁzÊ ä àvÁzk´rÊ ä sulykoljÀk
a versszavak, tÂcsÀvÀ, àtocsogÂ f¡lk¢Ê-v¢ tere-
b¢lyes¡l a hamuba hullt cs´pp, mÀr falak, le-
vegûben lÂgÂ, t¢rdn¢l lejjebb nem ¢rû ä nyil-
vÀnos v¢c¢kbûl, uszodai zuhanyozÂkbÂl, tele-
fonf¡lk¢kbûl ismerûs ä falak ereszkednek k´-
r¢ ä a vers¢pÁt¢s k¡l´nleges kûmüvesmunkÀ-
ja folyik ä, s sz´rnyü ´tlettel az àisten illemhe-
lyeÊ nevet adja neki a àgÂliÀtÊ l¢lek (àr´vidlÀtÂÊ,
nagyotmondÂ behemÂtunk?). àa vÁz egy vÁzszÁ-
nü mell¢kcsûbûl / sz´kik ki a falraÊ ä sz´kûÀr, zu-
hanyvÁz, csapvÁz, hÃgysugÀr spriccel sz¢t a
versf¡lk¢ben, tisztÀtalan latyakot hagyva ma-
ga utÀn. A vÁzben nem lÀtni senkit; isten, a
birtokosa, szigorÃan ki van mondva: àn¢vÊ, ez

àmindenÊ. A lÀtÂ egy pontosvesszûvel el van
hatÀrolva a lÀtvÀnytÂl, f¡stben l¢legzik s ful-
dokol (cigarettÀzik ugyebÀr). Az elemek ä a
(pocsolyÀs) vÁz, a (f¡st´s) levegû ¢s a f´ld
(àûszi vagy tavaszi t¢lvÁzÊ, latyak, àlengûfalÊ)
k¡l´n vannak, a àn¢vÊ-nek nincs tartalma ä
gÀt van, gÀtlÀs (à[az embert elfojtja, elapasztja a
sz¢gyen]Ê), a teremt¢s gÀtolt. àMell¢kcsûbûlÊ ä
àvÁzk´rÊ ä àsz´rnyÊ ä hÃzzÀk ki a rÁmek a kap-
csolatot, ezzel szemben bÃ az àisten illemhelyeÊ,
àa semmi csecseÊ meg a àlevegûtejÊ, majd zÀrÂ-
jelben, sz¢gyenlûsen a àsz¢gyenÊ. Az elsû, a ha-
mutartÂs versszakban g´r´gtek ilyen csupa ´
betüs rÁmek (àcs´p´gÊ ä àlÀbf¡rdûtÊ ä àkûÊ ä
àterjengûsÊ ä àgûzÊ), s k´vett¢k a k´vetkezûben
az ¢-sek, e-sek (à¢nÊ ä àt¢nyÊ ä à¢pÊ ä àeztÊ ä
àmindentÊ ä àteremt¢shezÊ), mintegy visszakozva
(hat ànemÊ tizenegy sorban). A szopÂs, kora-
v¢n à¢nÊ hûk´lve Àll meg a mÀsvilÀgi helyszÁn
perem¢n.

A vers rÁmjÀt¢kai nem a hangulatkelt¢s
eszk´zei. ReflexÁv rÁmeknek nevezhetn¢nk
ûket, mivel reflexiÂbÂl sz¡letnek. Nem a lo-
gikus ¢rtelem, hanem a mitolÂgiai gondolko-
dÀssal rokon, Àm annak nyelvi k¢szleteit ¢s
grammatikÀjÀt n¢lk¡l´zû, szabÀlytalan, ¢ber-
Àlomk¢p-alkotÂ gondolkodÀs (az Àlmok ¢s a
nyelv furcsa àlogikÀjÀtÊ ´sszecsavarÂ, medita-
tÁv reflexiÂ) gerjeszti ûket. A rÁmek a vers-
szakgondolatok asszociÀciÂirÀnyÁtÂ gubacsai;
nem csak a sorok v¢g¢n talÀlhatÂk: behÀlÂz-
zÀk az eg¢sz strÂfÀt.

A àvÁzÊ ä àvÁzszÁnü mell¢kcsûbûlÊ ä àsz´kikÊ ä
àvÁzk´rÊ ä àszükÊ ä àf¡lk¢tÊ ä àsz´rnyÊ ä àisten
illemhely¢nekÊ ä àmindenÊ ä àmellembenÊ ä àf¡stÊ
ä àcsecs¢rûlÊ ä àlevegûtejÊ ä àûszi vagy tavaszi t¢l-
vÁzÊ ä àelûbbreÊ ä àsz¢gyenÊ rÁmtekerv¢ny p¢l-
dÀul (melybe bele-belevÀgnak a àfalÊ-ak) elû-
hozza a vÁzhez kapcsolÂdÂ ellentmondÀsos
m¢lyasszociÀciÂk (tisztasÀg ä mocsok, hÁvoga-
tÂ tÀgassÀg ä fojtÂ szük´ss¢g) zavargÀsÀt ¢s a
mitologikus k¢pzetek gomolygÂ f¡stk´d¢t is
(isten ä sz´rny).

A k¢t fûmotÁvum ä az ¢rz¢ki àvÁzÊ ¢s a fo-
galmi àistenÊ ä k¢t analitikus, ´nelemzû
versszakkal odÀbb ism¢t elûbukkan, ezÃttal
telefonf¡lk¢t id¢zû k´rnyezetben (àcser¢lûdikÊ
ä àhÁrÊ ä àkagylÂÊ). A versben csak n¢hÀnyszor,
de akkor intenzÁven felbukkanÂ àmÀsodik
szem¢llyelÊ, àteÊ-vel valÂ langyos, àk´z´mb´sÊ,
algÀs tÀrsalgÀst felforgatja valami m¢lyÀram;
a tÀvolsÀgi besz¢lget¢s felid¢zi a csÂk k¢p-
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zet¢t, a szÀjkagylÂk nyÀlas ´sszetapadÀsÀt.
ànincs az az isten isten nincs messze / ettûl a kagy-
lÂtÂl...Ê ä indulat ¢s gyeng¢ds¢g keveredik
´ssze, mintha isten dugnÀ ki ¢s hÃznÀ vissza
a lÀbujjÀt a àn¢vÊ-bûl. Finomra fogott lelki
¡zeked¢s t´rt¢nik ebben a versszakban a
kommunikÀciÂ f¡lledt m¢lyÀramaiban ä àve-
leÊ (a àmÃzsaÊ alakmÀsÀval) meg àistennelÊ.

Olyan ez a sor, mint egy egyenlet: k¢t
ànincsÊ, k¢t àistenÊ, egyik-egyik kihÃzva, s az
eredm¢ny: az ismeretlen (àmesszeÊ). A strÂfa
t´bbi sora is hasonlÂ mÂdon felezûs, kontra-
szimmetrikus szerkezetü; az elsû sor: àsem
nem meleg, sem nem hideg vÁzÊ meg az utolsÂ
sor is: (kû, f¢reg, n´v¢ny) àmüvelt¢k mindazt,
amit most veled ¢nÊ. Csakhogy a àmitÊ, àmirûl
van szÂ?Ê k¢rd¢sekre nincsen vÀlasz, az bi-
zonytalan gomolygÀsban marad. K¡zd àa k¢j,
az agyÊ ä ¢rte, akit nem tudunk meghatÀroz-
ni, àaz igazsÀgÊ ¢s àistenÊ aligha sÃroljÀk.

A vers erotikuma ä ami versÁrÂ erotika is
ä sz¢les skÀlÀn jÀtszik. MÁg ebben a versszak-
ban ä a sok lÀgy m is mutatja ä a feltÀmadÂ
indulat ellen¢re gy´ng¢d, spirituÀlis (besz¢l-
get¢s) marad, egy kem¢ny analitikus menet
utÀn, az ´t´dik r¢szben szÁnre l¢p (a jambi-
kus-choriambikus, shakespeare-i ritmus Ãgy
hozza, hogy szinte szÁnre tÀncol) a àn¢mberÊ,
akÀr egy kokett primadonna, Àm csakhamar
à´regasszonyÊ lesz belûle; elkomorul, eldurvul
a vershang, vÀratlanul egy àdisznÂÊ-t lÀtunk a
kiv¢nhedt mÃzsa mell¢be harapni (behemÂt
lenne az?). ànincs is- / tenÊ, majd, lejjebb ànincs
¢g- / aljaÊ ä pusztÀn a megt´rt tagadÀs felel-
getûdzik, s a t´rt à¢gÊ-re a àk¢jÊ, a àf¢lÊ, az àel-
mebeteg-feh¢rÊ. Az elharapott istenre pedig
àcsupÀn egy k¢sû bolygÂrÁmÊ felel a versszak v¢-
g¢n, ¡resen.

A mÃzsa ¢s a l¢lek k¢pzelt, vad, kilÀtÀsta-
lan ¡zeked¢se egy szenved¢lyes hÃzÀssal, a
versen, a k¢pzeleten tÃl, a valÂsÀgban folyta-
tÂdik. CsodÀlatosan mük´dû verscselek,
technikÀk szolgÀljÀk e versen tÃli, hozzÀf¢r-
hetetlen szf¢ra ¢rz¢keltet¢s¢t. çthÃzott sza-
vak, a papÁron sorjÀzÂ sz´vegre, a versÁrÀsra,
a strÂfak´z lukÀra valÂ eg¢szen konkr¢t uta-
lÀsok utÀn hirtelen àmegdob egy huppanÂ, hÂÂ,
opp, egy / g´d´r, f´l, d´n, t´tt a sz´vegÊ ä szemmel
lÀthatÂan dûl ´ssze a textus, ¢s titokzatos, lÀt-
hatatlan t¢r keletkezik: àteny¢r-, tÂ-, alakzatfe-
l¡nkrûl / szÂr parÀzna ikont k´r¡l a grafitÊ. A àpa-
rÀzna ikonÊ nem lek¢pezhetû, az a versen kÁ-

v¡l van, a valÂsÀg egy szent(?), ¢rinthetetlen
szeglet¢ben, emberi ¢sszel, nyelvvel, tudattal
csupÀn a hült helye ¢rz¢kelhetû: àeml¢kt¢r,
bontott szÂsz¢k / a habballon ¢gi, f´ldi csecse k´z´ttÊ
ä szÂlni aligha lehet rÂla, pedig ez volt az ak-
tus, a cselekm¢ny ¢g ¢s f´ld, t¢rdek ¢s k´ny´-
k´k, vers ¢s valÂsÀg k´z´tt. Olyan szÂ kellene
rÀ, ami nincs. TÀn isteni szÂ. Ez¢rt szÂl, k´-
ny´r´g lelk¢bûl a szerzû: àdics¢rj meg / uram,
ha e banyÀval azt cselekszem / amit egy szüzzel vagy
kurvÀval illen¢kÊ. De idehallatszik az im¢nt el-
hangzott, ironikus k¢rd¢s is: àha nincs is- / ten,
nem mindegy-e / mit vemhelsz, mit vÀjsz elû a k¢j
/ aszÃ felleg¢n?Ê

àEml¢kt¢rÊ tÀmad ä hol is? TÀn a tudat rej-
tett r¢teg¢ben, az agy àk´lcs´nk¢regÊ-¢ben,
ahol (ûs)eml¢kek alusszÀk Àlmukat. A àparÀz-
na ikonÊ szem¢lyes ûsk¢p¢t kiugratja a vers
àÀlÀlomÊ-logikÀja. Kezek ¢s lÀbak integetnek,
a rÀzkÂdÀs a tenger hÀborgÀsÀval hatÀros;
megindulnak a vizek, s egy nagyon szelÁd, a
vegetatÁv ÃjjÀsz¡let¢st id¢zû k¢p villan fel: àa
rÂzsa ¢g / rÀm mint tavaszi gy´nges¢g¢rz¢s tele-
p¡ltÊ. A tavaszi fÀradtsÀggal egy¡tt a tavaszi
esûpermet ¡des¢ge is itt dereng; az à¢gÊ a
megt´rû àj¢gÊ-re, a àrÂzsaÊ a àbÀrsonyÊ-ra rÁ-
mel. A sz¢ps¢gbe azonnal disszonÀns hangzÀs
(àmotorbûg¢s ä k¢rkedûÊ) ¢s fÀjdalom vegy¡l:
àtüÊ szÃr kereszt¡l a àbÀrsonyÊ-on, tüz a nap
¢s tüz a fÀjdalom.

A menet v¢g¢re a permetesû à¢gszakadÀsÊ-
sÀ, a tenger àsÀrpÃpÊ-pÀ, a fÀjdalom àhÃspÀ-
nikÊ-kÀ fokozÂdik. KulminÀciÂ, kifejlet, katar-
zis azonban elmarad. Deus ex machina ä àvÀ-
gÀsÊ ä sem j´tt. A drÀmai momentum besz¢-
desen ellaposodik, felivÂdik ä ànyelte az idût az
itatÂspapÁr f´ldÊ. A vÁzszintes, a f´ld vÀlik do-
minÀnssÀ ä àleragadtunk valahol f¢lÃton ä tartott
a penge müÃtÊ ä mozgÀs ¢s mozdulatlansÀg
paradox fÀzisa Àll be. A bÀnat àk¢jesÊ k´nny-
cseppje hullik, s ahol nemr¢g àfakÂz´ld, f¡sttûl
¡t´ttÊ fa Àllt, most vesszû sarjad a melankÂli-
Àban: àa vesszûbûl megered a k´nny / lÀgyan ´sz-
szefonÂdik pÀr kapillÀrisÊ. A vers leglÀgyabb (az
û-k, az À-k!), bÀnatos melo-aktusa ez ä akÀr
egy sÂhaj.

Micsoda ¢rzelmi, indulati hullÀmzÀs, bu-
gyogÀs, az erotika mily (reflektÀlt) kÀosza
mossa a versmedret! çm ezt a medret nem
kev¢sb¢ vÀjjÀk az analitikus, ironikusan àpen-
g¢sÊ, az à´r´ks¢getÊ boncolÂ passzusok is.

àtehetek-e mÀst a j´vû ellen, mint / hogy min¢l
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aprÂbb r¢szleteire bontom az / ´r´ks¢getÊ ä (a j´vû
pediglen a halÀl, az àÀrny¢kszerkezetÊ) ä fogal-
mazza meg àdekonstrukciÂsÊ ellenprogramjÀt
a negyedik r¢sz legelej¢n a k´ltû. àjÂÊ ä àsz¢pÊ
ä àrÃtÊ ä ¡tik fel fej¡ket az elsû k¢t versszak-
ban a morÀlis ¢s eszt¢tikai alapkategÂriÀk, ¢s
ànemÊ-ek csapjÀk vissza mindegyiket; ànem ve-
szi Ágy utÂbb a lapot az intellektusomÊ ä k´zli kek-
k¡l robinson, mik´zben borotvÀlkozÀsi jele-
netet lÀtunk; a verst¡k´rben a szerzû ¢s csa-
vargÂ robinson tekintete n¢z ´ssze.

àEml¢kgomolyÊ, àborotvahabÊ, àf¡stfellegÊ,
àidûÊ ¢s àzeneÊ. Az ´sszetett szavak tovÀbb al-
kotgathatÂk. Nemr¢g d¡h´s, hajnali àrÂzsa-
szÁn-eresÊ felhûtorlaszok rakÂdtak ki a vers te-
kintet¢n, most ez a keserny¢s àfeh¢r-epeszÁnü
fellegÊ az idûvel, a zen¢vel ker¡l kapcsolatba,
valami megfoghatatlannal, ami àmegszorÁt,
megfog, megk¢rÊ... Robinson vonakodÂ eluta-
sÁtÀsa, a szerzû sz¢gyennel hatÀros àrossz lelki-
ismeretÊ-e valami konfliktust takar.

Ezek a szÁnek (¢s hozzÀjuk sorolhatjuk
m¢g a àd´gl´tt v´r´sÊ-et, a ànyirkos-sz¡rk¢Ê-t, az
àelmebeteg-feh¢rÊ-et, az àûr¡lt-tojÀsfeh¢rÊ-t) mind
a hajnal, a reggel, a nappal szÁnei. Büz, ¡v´l-
t¢s, b´mb´l¢s tÀrsul hozzÀjuk. Mert a nappal:
ellens¢ges szÁnt¢r. Ilyenkor jut szerephez a
àpengeÊ ¢sz, mely àgondos agressziÂvalÊ a min-
denf¢le àhabokÊ m´g¢ hatol. A megfoghatat-
lan megfogÀsÀra szolgÀlÂ habzÂ szavak ä is-
ten, igazsÀg ä ker¡lnek bonck¢s alÀ.

àvallÀsos voln¢k? / nem hiszemÊ ä vÀlaszol ´n-
n´n gyanÃjÀra, nem ¢sszel, hanem contra-
credÂval a k´ltû ä àÀgoston, pÀl ahol elÀ(gaz)tak,
¢n / ott babonÀbÂl se jÀrok...Ê ä az elutasÁtÀst is-
m¢t a meg¢rz¢s vez¢rli, mik¢nt a tovÀbbiakat
is: àundorÁt / a dunyhaf´ld, a hunyÂcskazsÀkÊ.

K¡l´nf¢le csavaros müveletek t´rt¢nnek a
versszavakkal. Eszes szÂjÀt¢kok: szokatlan, Ãj
asszociÀciÂkat facsar, csavar, r´ptet, szikrÀztat
ki a szavakbÂl a k´ltû. Jelent¢s¡k elvÀltozik
¢s beizzik. àDunyhaf´ldÊ, àhunyÂcskazsÀkÊ: az
elfekv¢s, a f¢szeklangy, a f¡lledts¢g, a szemet
hunyÀs, a szerepjÀt¢k, az infantilizmus asz-
szociÀciÂi vegy¡lnek a müszavakban. A
versszak k¢rlelhetetlen ÀllÀsfoglalÀssal v¢gzû-
dik: àä s ha szint¢n / az¢rt imÀdkozom, ami¢rt egy
s mÀskor ûk / arra a csupasz ¢g hajlÁt, nem a szentÊ.

Kiss¢ messzebbrûl hajlik vissza erre a àhaj-
lÁtÊ szÂra a rÁm: àtaszÁt, alacsonyÁtÊ ä ezÃttal àaz
igazsÀgÊ-ra ¢rtve. àAz igazsÀgÊ ebben a tex-
tusban buktatÂ; Àlnok instancia, melynek

àhamisszerzûd¢seÊ van a vilÀggal, a vilÀg pedig
kurvÀlkodik vele; z¡ll´tt viszonylataiba k¢ny-
szerÁten¢ bele ¡gyfel¢t, az emberi t¢nyezût,
ravaszul kalkulÀlva annak ¢ppen hogy az
igazsÀg¢rz¢k¢vel: àmert hÀt mÀsfelûl az is egy
t¢ny, szûr´z / velem, hogy emberi szÀmÁtÀs szerint
nincs itt / szÀl isten a nap alatt sehol.Ê

Egy mÀsik szerzûd¢sre is t´rt¢nt mÀr uta-
lÀs a versben, mindjÀrt az elej¢n: szerzûd¢sre
a verssel, illetûleg a vers szellem¢vel, a ciga-
rettaf¡st felhûj¢n ringatÂdzÂ àrosszÊ-szal. A
szerzû, vasakarattal, belemegy ebbe az alkuba
ä pedig k´zben mÀr megnyÁlott a k¢nk´ves
kÃt ä, megjÀtssza a t¢tet: àazt hiszem, mondom
vaktÀban, most szint¢n / egy dupla vagy egy semmi
j´nÊ (feketekÀv¢? vers? isten? feketeleves?).
Ekkor indÁt az ¢ppen alja trivialitÀsÀnÀl fogva
àsz¡rreÀlisÊ àdiamoziÊ, melynek àg¢phÀzÀÊ-ban
isten az ¡gyeletes.

Az igazsÀg verst´rû machinÀciÂjÀra k¢t
àegyenlÁtûÊ strÂfa, k¢t t´rt p¢ldÀzat a vÀlasz.
Egyfelûl a pimaszsÀgot vagy hevesebb vÀlto-
zatban a kamaszos lÀzadÀst prezentÀlÂ às¡v´l-
v¢ny feliratÊ: àä NEM SºL LE A K°PEDRýL
A SZEM°T? äÊ vagyis à¢rzelmi supersongÊ ä
ami mÀr nincs meg; agyons¢r¡lt. MÀsfelûl
egy kleisti vagy borgesi p¢ldabesz¢d az igaz-
sÀgkeresûrûl, aki àaz erûszak mester¢v¢Ê vÀlt.
Bizony, ez ismerûs.

(Egy¢bk¢nt a t´rt¢nelemnek is kijut mÀs-
f¢l versszak a k´ltem¢nybûl, idejekorÀn, a
mÀsodik fejezet v¢g¢n, minekutÀna mÀr
t¢nyleg megsz¡letik a definitÁv d´nt¢s a vers-
sel mint l¢tes¢llyel kapcsolatban: àhanem a
kÃt, min¢l szükebb / annak Ãgy nû velem az es¢lyeÊ.
A t´rt¢nelem nyilvÀnossÀga [metaforÀja a
àsajtÂprÂbaÊ] ugyanis, Ãgy lÀtszik ä ha àr¢sen
vagyokÊ ä k¢t lehetûs¢get kÁnÀl: àÀrulÀstÊ a szÂ
k¢t ¢rtelm¢ben, mint kereskedelmi vagy
mint morÀlis tev¢kenys¢get. Vicc ez? Vagy
gyÀszos t¢ny? àe gyÀsz rezge hÁja csupÀn egy vicc
/ rozettarajzÀnakÊ ä talÀl a k´zep¢be a k´ltû egy
Ávelt mozdulattal, ¢s ´nmagÀval jut sz´vets¢g-
re: àvÀratlanul a vak / d¡h ¢s az ´nuralom sz´-
vetkezik bennemÊ, kompromisszumot k´t a sÁrÂ
¢s a nevetû szem, az à¡v´ltûÊ ¢s a àn¢mÀn
kockÀzÂÊ szÂ.

A vers tudatosan viseli ennek a kompro-
misszumnak a rÀesû terh¢t. Szinte r´gt´n
[´t´dik-hatodik versszak] kereskedelmi kife-
jez¢seket vesz magÀra metaforÀk ¢s hasonla-
tok k´nt´s¢ben: àÀruÊ, àcikkÊ, àdarabÊ, àvÀlasz-
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t¢kÊ, àfeket¢zûÊ. Voltak¢ppen nem is ironikus
metaforÀk ezek, hanem csupasz t¢nyek, me-
lyekkel szemben a vers ä akÀrcsak àgyÀrtÂjaÊ
ä v¢dtelen. A verset Àruba bocsÀtÂ szerzû ´n-
irÂniÀja ä àma teny¢sz h¡llûk k´zt karattyolok,
krajcÀrok¢rtÊ ä depresszÁv tehetetlens¢grûl
Àrulkodik.)

A vers nem mint valamif¢le, ne adj' isten,
spirituÀlis szellem, àasztrÀltestÊ szem¢lyes¡l
meg (legfeljebb a penge àastrÀlÊ itt), hanem
mint ÁrÂg¢pelt textus ¢li a maga kop¢kony
àf¢regszalagÊ-¢let¢t, mik´zben folyton vÀltozÂ
ä mÀr-mÀr megszÂlalÂ, valami megfoghatat-
lanra a megszÂlalÀsig hasonlÁtÂ ä illÂ alakza-
tokat formÀl. Amikor az ÁrÂg¢p karmantyÃit
àrÂzsaszÁn csigaszarvacskÀkÊ-nak lÀtjuk, a nyelv-
hÃs Ázlelûsejtjeinek kinagyÁtott f¢nyk¢pe jut-
hat esz¡nkbe; ha àmakroszkopikusanÊ n¢z-
z¡k, àvastag papÁrfalakÊ-at lÀtunk, às k´zb¡l az
indigÂ ¢gÊ. De àkorcs retinaerekÊ-k¢ is vÀlhatnak
a polipkarok, ha a vers szemt¡kr¢be n¢zve
àbÃjjuk egymÀstÊ. Amikor haragban vagyunk,
a betühalmaz, àcsupa pÂkk´petÊ, s a g¢p mint
àvalaki metszûfoga ä kerti ollÂ ä csattogÊ. TalÀn
behemÂt ad Ágy hÁrt magÀrÂl, s mint egy ha-
mis kutya, mÀris hÁzelkedûsre veszi a dolgot
(àv¢n csecsemû, nyelv¢t a k´rm´m alÀ / dugva
szopik, hÀzam, piszkaim ûre / ¢s ´k´r isÊ)? Vagy
inkÀbb a banya, aki mint feles¢g a konyhÀ-
ban àa hideg / gûzben hogy' vonaglik, vagdalja-
szeli / cafattÀ magÀt...Ê TalÀn robinson, amint
àmÀsnapos Àb- / rÀzattal nyÃjtÂzik, csapdos, hem-
pergûz äÊ? Mindez û.

Helyben vagyunk, azaz àgûzÊ-ben, ami az
elsû versszak Âta igencsak megtelt mÀr àter-
jengûs testszagokkalÊ. A gûzben vonaglÂ, nyÃj-
tÂzÂ test, àfabÀdog, istenforma imageÊ k¢pzet¢t
kelti, ami a ànapÊ, àfolt lÀzÊ-ra rÁmel, beteg
kÀprÀzatk¢nt.

Nehogy lec´vekelj¡nk azonban valami
Krisztus-szimbÂlumnÀl. A vers ezt sem enge-
di meg.

àAlvilÀgokÊ ä àmennyÊ ä àf´ldÊ ä àkarÂÊ ä
àkÃtÊ ä Ágy n¢z ki a vers hetedik, legfensû me-
netk´r¢nek tÀjolÀsa. Az archetÁpusok azon-
ban nagyon el vannak piszkolÂdva. Az alvilÀ-
gok az àigen, igencsak rossz hÁrü-hajl¢kÃ k´zhe-
lyekÊ-et konzervÀljÀk (ilyen dupla elismer¢st
egy¢bk¢nt mÀs sem kapott a versben), a
mennybe instant à¢gi pezsgetûporÊ vegy¡l, a
f´ld àporf¢szek, v¢dsÀrjeggyelÊ az ´l¢n, a karÂ
pedig akÀr egy mozsÀrt´rû. FeltÀrul azonban

a spirÀlis Ãt alsÂ k´zep¢ben ä ¢pp a vers
hegycsÃcsÀn vagyunk ugyanis ä egy egyszer-
re valÂs-geogrÀfiai (àalpok-mondseeÊ) ¢s imagi-
natÁv v´lgykatlan: àfagylalth¢j, vÁz / kem¢ny, lÀgy
szÁnek, hattyÃgerincÊ. CsodÀlatos, c¢zanne-i,
h´lderlini ä ¢s persze a àgumiszagÊ-gal, a àben-
zinkÃtÊ-tal, a csontos-zsigeri, ¢rz¢keny testi-
s¢ggel egy¡tt borzasztÂan marnÂi ä tÀjk¢p ez,
valami àszentigaz, eg¢sz, t´retlenÊ ä m¢gis abszo-
lÃt t´r¢keny t¡kr´zûdik benne. N¢ma strÂfa-
k´z k´veti, s aztÀn micsoda kozmikus kavar-
gÀs! Holdt¡kr´t lÀttunk az im¢nt, finom
szüzhÀrtyÀt a f´ld ´l¢n ä most izgatÂ por
pezsd¡l az ¢gben!

Az erotikus tÀjk¢p katartikus vonzÀsokat
kelt. A cÁmszÂ el¢ àbün´sÊ elûtag kÁvÀnkozik:
àaz apokalipszis / testre szabott büncselekm¢nyt k´-
vetelÊ. Az àapokalipszisÊ szÂnak nem feledhe-
tû a àlÀtomÀs, jelen¢sÊ jelent¢se sem; az aktus
¢g-f´ld, test-l¢lek dimenziÂkban jÀtszik, s egy
csendesÁtû meditatÁv k¢rd¢s a t¢r-idût is be-
hozza: àmÀrmost mi marad minek a szÀmlÀjÀn? /
az idû¢n a vÀgy, vagy a vÀgy¢n az idû / vagy test¢n
a v¢dsÀrjegy?...Ê Mint az ollÂ, Ãgy nyÁlnak, csu-
kÂdnak a mondatok, a sors eleji-v¢gi rÁmek
´sszezÀrjÀk a k¢rd¢seket, az alliterÀciÂk, a
belsû rÁmek, szimmetriÀk ´nt¡kr´zûv¢ teszik.
àV¢dsÀrjegyÊ ä àszüzÊ ä àporf¢szekÊ ä àm¢rf´ldkûÊ,
azaz sÀr, por, f´ld, kû, szüzf´ld, kûpor, sÀrf¢-
szek ä gomolyognak, verûdnek fel f´ldi szÂ-
tagok; az àidûÊ az àapokalipszisÊ-re ¢s a àm¢r-
f´ldkûÊ-re nyit rÁmet.

A menet elej¢n àidûhÃzÀsÊ-rÂl volt szÂ,
mint szentimentÀlis, naiv, àpÀratlan nûi term¢-
szetÊ-rûl, ami ily mÂdon a àpÀrvÀggyalÊ, a ha-
lÀlf¢lelemmel ¢s a bünvÀggyal Àll kapcsolat-
ban. Felr¢mlik a vers elej¢n olvasott gondo-
lat, mely szerint àmÀr f¢lelmem a zÀrszakasztÂl
is szinte / Àtszellem¡l¢snek szÀmÁtÊ. Tromfk¢nt
csap le rÀ k¢sûbb a robinsoni csÁpûs megjegy-
z¢s: àha sz¢l nincs, a tÀrgynap, -h¢t, -¢v / egyarÀnt
sz¡ks¢gk¢p¡nk t¡kreÊ, melyben az à¢vÊ a nem
l¢tezûnek mondott àharmadik szem¢lyÊ-re, va-
lamint az à¢nÊ, a àfeh¢rbeÊ ¢s a àsenkiv¢Ê sza-
vakra rÁmel. Az àÀtszellem¡l¢sÊ ä àmindvala-
hÀny kÂrÀszÊ kÂrja ä a halÀllal ¢s istennel valÂ
ijedûs kac¢rkodÀsnak minûs¡l.

àHÀjderüÊ ¢s àûr¡letÊ k´z´tt bukdos robin-
son, àh´r´gÊ ¢s àhehegÊ az ´regasszony, bep´-
r´gnek az ¢let àfeh¢r-feketeÊ filmkockÀi vagy a
k´nyv betüi, mintha az ember nedves szem-
mel n¢zn¢, amint benne Ãszik.
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Az Àlomszerü ¢letfilm k´zvetÁt¢se, a film-
vetÁt¢s, -n¢z¢s, valamint a àtripÊ, az utazÀs
´sszecsavart motivikÀja, szakadÀsokkal be-
kÃssza az eg¢sz hosszÃ k´ltem¢nyt. A mottÂ
C¢line UTAZçS AZ °JSZAKA M°LY°RE cÁmü mo-
dern pikareszk reg¢ny¢t hozza fel kulcsp¢l-
dÀnak; fûhûsei kontinenseket jÀrnak be, de
Ãtjuk lefel¢ visz. HasonlÂ spirÀlis idûutazÀs,
s¡llyed¢s megy v¢gbe itt is.

A megsz¡let¢snek fordÁtott t¡kre a senki-
v¢ vÀltozÀs zÀrÂaktusa. E k¢t ÀllomÀs, a
à(sz)¡lûhely, hült hÀzÊ, valamint az àindÂhÀz,
vÀmhÀzÊ k´z´tt nyit idûutat a vers, ebben uta-
zik behemÂt vezet¢s¢vel a àgyerekÊ, robinson,
ez az àÀrny¢kszerkezetÊ fogja csapdÀba az em-
bert, s ez az a szük àkÃtÊ, melynek m¢ly¢n vÁz
csillog ä ¢s ez a melegtûl tekergû àpapÁrkÁgyÂÊ
is, melynek fÀzisait jegyezz¡k.

LesiklÀs t´rt¢nt ¢s felbukÀs. A sajÀt vÀla-
d¢kÀban ¡lû gyerek sz¢gyenk¢p¢t az ´reg-
asszony hÀnytorgatja f´l a àf¢rfinek a k¡sz´-
b´nÊ: mintha terhes lenne vele! Choriambu-
sok ¢rz¢keltetik liheg¢s¢t: àv¢n bestia, gyülik a
pÂkl¢ / szÁve alatt ä rugdal a rokkant k´ly´kÊ.
Ahogy az im¢nt, az elûzû r¢sz v¢g¢n a meg-
vilÀgosodÀs elodÀzott pillanatÀban felizzÂban
volt àcsepp f¢nyÀrÊ, Ãgy hull most àcsepp alvadt
lÀmpaf¢ny a müt¢treÊ: à¡tûeret metsz a mes¢n a
prenatÀlis szikeÊ. A JANCSI °S JULISKA mes¢je
r¢mlik fel (àbanyasÀgÊ ä àtestv¢rcsontÊ ä àÂlÊ), a
banya ¢teti magzatÀt, a mese megtisztulÀst-
ÃjjÀsz¡let¢st jelzû szimbÂlumai azonban ki-
mondottan hiÀnyoznak: àse seprü / se lapÀt se-
hol, hamu, avar, mü-Ê. Gonoszul sisteregnek az
s-ek, f¢lbet´rt a mü, àk´zepeÊ pedig àfeh¢rÊ,
van is, nincs is: kihagyott sorhely.

K¢nyszersz¡l¢s t´rt¢nt, a szabadulÀs ¢rz¢-
se helyett pedig ¡resbe, àf¢lelemÊ-re ¢s àd¡hÊ-
re lukad ki a boszorkÀnyt´rt¢net. A gyerek
nem a napvilÀgra j´n, hanem ¢jszakÀba.

Az ¢jszaka k¢pei v¢gigperegnek az eg¢sz
cikluson. A vers ¢jszakai müszakban ä àszak-
mÀbanÊ ä k¢sz¡l, amikor az Àlmok ¢s a vers
k´z´tt megy a àfeh¢r feketefuvarÊ s az idû kÃtja
àfarkastorokÊ-k¢nt tÀtog. A àsÁrrablÀszÀsÊ ideje
ez, s´t¢t àhÀlÂkamra- ¢s pinceajtÂkÊ nyÁlnak, a
àkomor gondolatokÊ meghitt ¢s m¢gis àizgatÂÊ
Áze serkenti a tudatmük´d¢st; àverseng¢sÊ fo-
lyik a àcsonth¢jas tito(k)Ê-¢rt.

A verseng¢s egyre veszettebb¢ vÀlik. SzÁn-
t¢rre l¢p a àsint¢rÊ, a gyereket kutyÀba veszi

a gazdÀja, fel¢l¢nk¡l a vers-Àlom bestiariu-
ma, s ha ¢pp nappal van, àûr¡lt tojÀsfeh¢re...
pukkadozÊ ¢s àtojÀssÀrga ¢gÊ. Szakadnak à¢kszÁj
idegekÊ, àkÂbor Àram¡t¢sÊ vesz¢lye fenyeget, ¢s
sorolhatnÀnk... ¢lvezetes, a tulajdon t¢pett-
s¢gbe markolÂ hangzatok, a szÁv, a gondola-
tok fesz¡lnek, bomlanak ä ha àr. felr´h´gÊ is,
t´bb ez, mint ´nirÂnia: abszolÃt reflektÀlt,
kontrollÀlt hiszt¢ria ä f¢lelmetes. °s m´g´tte
ott lapul robinson k¢rd¢se, amit ¢n suttogva
olvasok: àmi lesz, ha t¢nyleg / semmi mÂd nem
hiszt¢riÀzhat t´bb¢...Ê

àa k´ltem¢ny csÃcspontja fel¢Ê egy mÀsod-
percre csak kikattan a vers esze (ilyenkor ke-
letkeznek a szabad asszociÀciÂk), àa vers / szÁve
tÀjÀn savÂs ¡resed¢s tÀmad / fogrozgatÂ emfÀzisÊ
ä noha az ´nirÂniÀra marad benne szufla ä,
hamar lefut a gyül´letroham. çm robinsont
ez is leteperi. GyanÃs int¢zm¢nyben fetreng-
ni lÀtjuk viszont ä àa papÁrbÂl / enyvbûl barkÀ-
csolt karton der¢kaljÊ-on, hol àzeneszÂra a szar t¡-
zet fogÊ...

V¢g¡l is mit ¢r¡nk a k´nyvvel, àjÂ levegû
k´nyvtÀrÊ-unkkal? àTanulhatunk belûle? Orvosi
praktikÀkat?Ê àherpeszt, gombÀt agnoszkÀlÊ-ha-
tunk, àmü¢rtû gazdÀÊ-k, kritikusok àa vers szÀ-
jÀnÊ? RÀkenve a fertûz¢st, a kÂrt, a kort?
Vagy kit´r´lhetj¡k vele a lelk¡nk?

A vers tabut t´r, mint szüzhÀrtyÀt, Àt. Sz¢t-
nyÁlik a mÃzsa lÀba. A versÁrÂ ¢s alakmÀsa te-
kintete ä s az olvasÂ¢ ä s´t¢t ponton, a kÃt
szÀjÀn talÀlkozik.

àrobinsonnal a v¢nasszony lÀbak´z¢n
n¢z¡nk ´ssze (a g¢phÀzban isten izzÂt cser¢l)Ê

Istentelen¡l (?) s´t¢t van. A àhÃsszÁnü szÁnpadÊ
itt talÀn rÀbukik a àvÁzszentelûreÊ, talÀn varÀzs-
g´mb a àvaslombikÊ, nem tudni, ki¢gett a film,
minden k¢pzeletet fel¡lmÃl a àparÀzna ikonÊ.

Innen lefel¢ vezet a mü-Ãt. A szÁnt¢r àkÂr-
hÀzkertÊ-t¢ vÀltozik, a menet àkanyargÂzÊ-ÀssÀ,
az aktus d´rzs´lûdz¢ss¢, csiklandozÀssÀ.

A k´ltû k¢rûdzik, em¢szt. Esz¢be jut àegy-
pÀr elmulasztott hiba- / lehetûs¢gÊ, aztÀn meg hÀ-
lÀlkodik az¢rt, hogy nem àk´v¢rÁtettÊ, nem
àeszm¢sÁtettÊ àhiÀbavalÂvÀÊ egy àhibÀtÊ. JÀt-
szik a titokkal ä àtito(k)Ê meg àtito(!)Ê ä tr¢fÀl-
kozik, vagy az vele? Az ember azt hinn¢, hogy
nincs tovÀbb, de m¢g virraszt fÀradtan, m¢g
szomjÃhoz, m¢g utÀlkozik kicsit, kicsit feliz-
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gul, egy-egy idegen vergûd¢s kÂrokÀn... kÂr-
jÀn, okÀn, korÀn... MagÀval ragadja àa vilÀg
magÀtÂl ¢rtetûdû ¢rver¢seÊ.

MÀr azt hiszi az ember, minden sz¢pen v¢-
get ¢r, az elûadÀsnak nincs hûse, àa publikum
r´h´gÊ ¢s à´ssze¢rik a szarszaggal a k´dÊ. CsÁpûs
büz, csatornal¢ (a szÁvben), àundok sÀrÊ sza-
vak, a test àsz¡rke kocsonya, nyÀlka- / hÀrtya-
g´rcsÊ. De a depressziÂ nem csupÀn hangulat:
eg¢szen hatÀrozott vesztes¢gtudat, t´k¢letes
elhibÀzottsÀgtudat, az abszurdum f´lv¢tele
minden tovÀbbi n¢lk¡l. àjÀtsszak beckettet?...
jÂ...Ê ä ¢s ez nem vÀllrÀndÁtÀs, ez t¢nyleg jÂ,
mint a fagyhalÀl. A vers legtisztÀbb rÁme ez a
àjÂÊ meg a àhÂÊ.

Az utolsÂ, v¢gk¢pp ´sszeszük¡lû spirÀlme-
net elvisz abba a tûpontba, az eredetg´bnek
is a legbelsej¢be, ahol àaxis mundiÊ gyanÀnt
az abszolÃt lekopott ¢nszÀlkÀkat talÀljuk.

Az ´regasszony mÀr nincs: meghalt, a
mennybe szÀllt, elspiritualizÀlÂdott vagy el-
pszichologizÀlÂdott, kifingott netÀn, isten
tudja: àelvitte egy sz¢lv¢szÊ. Robinson ¢s behe-
mÂt betÂdultak: hogy a fÀjdalomtÂl, a kime-
r¡lts¢gtûl, a r´h´g¢stûl-e, azt sem tudni. àis-
ten szanasz¢t dûlt, szaggatott vonalaiÊ-t is sz¢t-
bomlasztotta mÀr a k¢pzelet, az idû.

Akkor megfeszÁtett eml¢kprÂba fest ko-
pottmatt szÁnekkel absztrakt, merûleges ¢gtÀ-
jat: àa sÃgÂlyuk, a posztÂval bevont pÃp a v¢n /
asszony hÀtÀnÊ ä s´t¢t, z´ldes vagy v´r´ses,
barlangos hegy, belemered a piszkosfeh¢r ¢g-
be: àlapÀly m¢sz, deszkamered¢ly äÊ. °gi m¢sz-
¢getû? A t¢rfel¡let ´bl´s´dik, àhideg disznÂÂlÊ
nyÁlik, Kirk¢ nincs, sem Pilinszky, àcsak aki
kezdettûl fogva halott voltÊ, V ladimir Holan, àe
n¢ma cseh / nû n¢lk¡l, a hideg disznÂÂlbanÊ ä der-
mesztû, ¢ghideg, h-kat lehelû ¢lûhalÀlk¢p,
nem ¡zen semmit, legfeljebb azt, hogy àÏmi
nem lesz m¢gÎÊ.

Vajon elvet¢lt az isteni lÀbf¡rdû ´tlete? Er-
re utalna a àhaviv¢rÊ, az àÂvszerÊ, s hogy àa bel-
vÁz nem klottyan megÊ? A hamutartÂ vize? Mag-
zatvÁz? °letelixÁr? B¢lvÁz? KlotyÂ? A nemi-
anÀlis-fekÀlis ¢s a spirituÀlis zÂna ´sszerÀntÀ-
sa, ahogy az eg¢sz versreflex mük´d´tt ä mi-
k´zben a penge ¢sz ¢s ¢rz¢kenys¢g nem ha-
sonlott meg, mert folyvÀst vigyÀzott àa k¡l´nb-
s¢gt¢telreÊ ä igazolÀst nyer: teremtû ¢s teremt-
m¢nye e pillanatban mutatis mutandis egymÀs-
ra mutatnak, egymÀst hÁvjÀk. Isten dolgav¢-

gezetlens¢ge, az isteni szorulat, melyen sem-
mi provokÀciÂ (k´ny´rg¢s, ima, szitok) nem
segÁt, olyan nyelvi purgÀlÀst kÁvÀn ä à¢rt- / he-
tetlennek lenni mindenest¡lÊ ä ezt a szlogent
suttogta mÀr az ¢jszaka àsunyi l¢gyg´mb´csk¢i-
velÊ ä, amire csak a szakavatott, az ¢jszaka-
szakmÀba beavatott vers lehet k¢pes. BÀr
selymesen, rejt¢lyesen is lehet ezt fogalmazni
ä ha az emberre àrÀj´n a rilke!Ê ä ilyesen: àaz
ismeretlen a vÁzmosÀsban / ugyanût, az ismeretlent
vÀrjaÊ.

Robinson ¢s az à¢nÊ, a k¢tismeretlenes
egyenlet Ãjabb ´sszen¢z¢se a borotvÀlkozÂ-
t¡k´rben adÂdik, fanyar fintorgÀsok k´zepet-
te; a k¢t ismeretlen nemigen vigasztalja egy-
mÀst. Metszi ûket àa mosdÂ peremeÊ, a àmüpad-
kaÊ a vers legelej¢rûl, ¢s, lÀm, megjelenik az is-
teninek ugyan nem mondhatÂ, famÂzus àlÀb-
ujjÊ is: àbal lÀba a mosdÂ perem¢n, szÁve ha / mell¢-
¡t, a kû, jaj, a mü leszakad äÊ. M¢gis, a vers leg-
szeretûbb hangja szÂlal meg ezen a ponton.

Nyomban utÀna Cerberusk¢nt àrÀng, csa-
holÊ behemÂt àkaszniÊ-ja, ¢s a vers leghide-
gebb, legtisztÀbb jambikus sora ¡l ki az im-
mÀr hazai ¢gre: àj¢ggûzt kaszÀl a tÂ felett a
holdÊ. Pedig az ¢g fagyos, mozdulatlan ä mi
rÀngunk, d´c´g¡nk ¢s dalolunk, Ãtban haza-
fel¢.

A vers legv¢g¢n ism¢t felbukkan az omi-
nÂzus f¡lke a sz¡lûhÀz ä àhült hÀzamÊ ä szÁv¢-
ben, s ´sszefutnak a fû motÁvumok. Megint
ànincs senkiÊ. (Hacsak a àszentk¢pÊ-et nem szÀ-
mÁtjuk.) De ebben az àalkÂvÊ-ban mÀr az
eg¢sz vers benne lakik, az eg¢sz àCselekm¢nyÊ.
Vagy mÀr a hamutartÂban is benne volt? Mi
hÀt a cselekm¢ny? Versnyi pillanat? Vagy az
eg¢sz? Vagy semmi?

àrobinson elûtt szabad a pÀlyaÊ ä Robinson
szabadsÀga miben Àll? ElÃszhat? Vagy p´r´g-
het, mint egy bolygÂ? ä A vers akarata nem
engedi. Az alkÂv zuhanyozÂf¡lk¢v¢ varÀzso-
lÂdik, a vÁzszint, a k´r kifordul, erûs, nyakon
vÀgÂ f¡ggûlegesek k´vetkeznek, mert àlecsa-
varja a zuhanyrÂl a rÂzsÀtÊ ä verssorok erednek
onnan... ¢s ezek is menthetetlen¡l lekopnak,
àaztÀn mÀr csak az ¢n / ism¢tlûdik, korhadt pÂznÀk
egy vasÃt ment¢nÊ, csupasz szÀlkÀk a f¡ggûle-
gesek mÀr, s mintha perspektivikusan egyre
kisebbedn¢nek ä csak a baromi Ãt VAS.

Radics ViktÂria
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BETELT, MAMA, A HAMUTARTñ

a cselekm¢ny = isten (ha egyszer lÀbra kap)
Marno JÀnos k´tet¢rûl

a cselekm¢ny isten, ha egyszer lÀbra kap,
csakhogy nem kap lÀbra, hiÀba hÁvogatjuk,
¢desgetj¡k, rimÀnkodjuk, k´ny´rg¡nk, neki,
odaadunk mindent, amire sz¡ks¢ge lehet,
kap keretet, formÀt, illusztrÀciÂt, kap szerep-
lûket, kap hivatkozandÂ irodalmi teret, ÁrÂ-
kat, hûs´ket, megkapja ´sszes kÁnunkat, k¢-
j¡nket, vele alszunk, vele ¢bred¡nk, sÁrjuk ¢s
nevettetj¡k, megrÁkatjuk ¢s kikacagjuk

a cselekm¢ny megegyezik istennel abban,
hogy nem kap lÀbra. vÀrhatjuk, elt´lthetj¡k
a kiszabott idût becketti vÀrakozÀsunkban,
hihet¡nk benne, û f´l¢nyesen eln¢z felet-
t¡nk. nem ¢rdekelj¡k. megajÀnd¢kozhatjuk
kedvenc hûseinkkel, neki adhatjuk defoe ro-
binsonjÀt, bulgakov behemÂtjÀt ¢s bÀrmely
mese rÃt ¢s visszataszÁtÂ boszorkÀjÀt, akkor
sem t´rûdik vel¡nk. adomÀnyunk kibûvÁthet-
j¡k azokkal a t´rt¢netekkel, amikbe ha kedve
tartja, belekapaszkodhat, tovÀbbszûheti segÁt-
s¢g¡kkel, amit elkezdeni is alig hajlandÂ je-
len eset¡nkben, neki adhatjuk kedvenc reg¢-
nyeink sorait mottÂul, lowry¢t, c¢line-¢t,
kaphat pozitÁv ¢s negatÁv tÀj¢kozÂdÀsi ponto-
kat, eliotot, rilk¢t, borgest, holant, jÂzsef at-
tilÀt, dsidÀt, shakespeare-t, rimbaud-t, vergi-
liust, dickenst, csak hogy makacssÀgÀban
megmutathassa, a teremtû ¢s a fûszereplû û
maga, û hatÀrozza el magÀt, ha elhatÀrozza,
s ha ellenÀll, hiÀba minden segÁts¢g, noszo-
gatÀs, k¢r¢s, tÀmasz

a cselekm¢ny: isten ha egyszer lÀbra kap.
ahogy az elûbbi lÀthatatlan, lÀthatatlan a t´r-
t¢net is ä provokÀlhatjuk bÀr legs´t¢tebb
m¢lys¢geinkkel, hÀtha arra vÀlaszk¢nt fel-
bukkan. provokÀlhatjuk sz¡ntelen negatÁv

hÁvÀsunkkal, elmondhatjuk nem l¢tezûnek,
¢rdektelennek, kijel´lhetj¡k majdani tartÂz-
kodÀsi hely¢t (ezÃttal a hamutartÂban, ahol
majd lÀbf¡rdût venne), hivatkozhatunk a
csupasz ¢gre, az emberi szÀmÁtÀsra, mely sze-
rint egy szÀl isten a nap alatt nincsen, taga-
dÀsunkban m¢gis v¢gig û a tragikus nemsze-
replû, az û t´rt¢net¢t Árjuk, amikor nem
Árunk t´rt¢netet, s m¢gis a nem l¢tezû (vagy
legalÀbbis megjelenni nem hajlandÂ) nem l¢-
tezû t´rt¢net¢nek t´rt¢nett¢ valÂ csiszolÀsa,
r´gzÁt¢se az egyetlen m¢g szÀmunkra el¢rhe-
tû vallÀsos rÁtus

a, cselekm¢ny, isten, ha, egyszer, lÀbra, kap ä
mivel a fragmentumokbÂl ÀllÂ vilÀg elviselhe-
tetlen, de mert mÀs vilÀg nem Àll rendelke-
z¢s¡nkre, valamit tenn¡nk kell ellene. ha va-
lamit m¢g lÀtni, megismerni kÁvÀnunk ebbûl
a percekre t´redezett r¢m¡letbûl, valaho-
gyan egys¢gg¢ kell erûszakolnunk. mivel a
t´rt¢netet hiÀba csalogatjuk, hogy û majd
fedje el a sz¢tes¢st, marad a forma. hol tÃl
szük, hol tÃl tÀg prokruszt¢sz-Àgy. ketrec. be-
t´ltendû hiÀnymezû. s ahogy az erûszak so-
sem teremthet formÀt, mert a vilÀg elûbb
vagy utÂbb elhajlik a zsarnoki terektûl, Ãgy
a k´lt¢szet sem telÁti anyagÀval az ilyen, elûre
kiszabott t¢rt. hol t´bbet mondana, s azt ¢rez-
teti, mintha egy nagyobb egys¢gbûl volna le-
metszve, hol pedig k¢ptelen kit´lteni a sorok
adta szabÀlymezût

mert isten maga a cselekm¢ny, elvÀrja, hogy
mÀssal is segÁts¡nk neki. hogy valamitûl len-
d¡letet kaphasson, n¢ha hozzÀ¢rintûdik egy
k¢phez. a k¢p n¢ha valÂban ¢rinti, n¢ha k¡-
l´nvÀlik tûle. n¢ha a t´rt¢net darabjak¢nt tü-
nik fel, n¢ha k´ze sincs hozzÀ. a k´tetzÀrÀs is
a cselekm¢nyre hathatna, de az egysorossÀ
tett elsû sorok is csak n¢ha segÁtik. mÀskor
maguk is ´sszeolvashatÂ metszetekk¢ vÀlnak,
Ágy lesz p¢ldÀul istenbûl ismert, Ágy hatÀroz-
hatÂdik meg a lÁra maga mint kontradickens,
lehet ezt a zÀrÀst k¢tsoronk¢nt is olvasni,
minden szÀmbÂl csak egyet vÀlasztva; de bÀr-
mely, a k´tetben elûfordulÂ jÀt¢kra igaz,
hogy nem mindig jÀtszhatÂ, lÀbra nem min-
dig kap

a cselekm¢ny, maga isten, utazÀs a m¢lybe.
egy hol sz´rnyü, hol m¢gis mulatsÀgos Ãt ro-
binson, behemÂt ¢s az iszonyatos (vagy n¢ha



nem is annyira iszonyatos) v¢nasszony tÀrsa-
sÀgÀban. egy¡ttl¢t¡k foszlÀnyai a testnedvek,
büz´k, sarak mocsarÀban. de az igazi, a valÂs
cselekm¢ny: a vers szÂra bÁrÀsa, a k´ny´rg¢s,
a kÁn ¢s fÀjdalom, ami velejÀrÂja egy ilyen
v¢n csecsemû szavai elûcsalogatÀsÀnak

a cselekm¢ny ä isten ha egyszer lÀbra kap. a
k´ltû mÀr r¢g nem a goethei sajÀt mancsÀt
szopogatÂ medvebocs, a sajÀt mancsÀbÂl
nincs is mit szopogatnia. a verset szÂlongatja,
pÀrbesz¢det vele folytat, csak û l¢nyeges, û az
igazi szerelme, neki szÂl, kelj fel ¢n mÀtkÀm
¢s ¢n sz¢pem ¢s j´szte, ¢s mÀr nincs is mÀs,
ha valami m¢g el¢rhetû ebben a kÁnnal teli
vÀrakozÀsban, az csak annyi, hogy mell¢ l¢p
valaki, s mÀr ketten vÀrjÀk, hogy

KI° A CSñK?

SzilÀgyi çkos: Gy´ny´r´k kertj¢-rûl

teszem fel ezt a valljuk be, nem is kev¢ss¢ s¡-
letlen k¢rd¢st, a csÂk az¢, aki kapja, m¢gis mi
l´khette, taszigÀlhatta k´ltûnket, hogy egy
mondjuk àjÂÊ versbûl (ami aztÀn valamelyest
ÀtalakÁtva lett beleszûve a k´nyvbe), egy ilyen
nagyszerü k´tet fejlûdhess¢k ki.

Mert a TEREMTM°NYEK k´tetben ugyanezzel
a cÁmmel mÀr k´zreadott egy verset, a cÁmbûl
nem tünt ki (nem GY¹NY¹R¹K KERTJE 1.,
egyszerüen GY¹NY¹R¹K KERTJE), hogy ez
egy folytatandÂ t´rt¢net, k¢p elsû darabja.
LezÀrt vers jelent meg, àNem maradt utÀna
ürÊ, bÀr egy ¢les szemü kritikusa Àltal mÀr ak-
kor ki lett emelve a k´tetbûl, p¢ldÀvÀ lett t¢-
ve: a àlegnagyobb vers, a GY¹NY¹R¹K KERTJE,
nemcsak SzilÀgyi t´rekv¢seit igazolja, nemcsak k¡-
l´n´s vÀllalkozÀsÀnak jogosultsÀgÀt bizonyÁtja, ha-
nem e k´lt¢szetnek sajÀt teÂriÀjÀn is tÃlmutatÂ ¢r-
t¢kteremtû k¢pess¢geit is erûs f¢nyben ragyogtatja
felÊ. (MargÂcsy, MozgÂ VilÀg, 1981/12.)

Vagy csÂkot inkÀbb akkor kapott ez a k´lt¢-
szet, mikor Hlebnyikov ZANG°ZI-j¢vel talÀl-
kozva, fordÁtÀsa k´zben, SzilÀgyi çkos rÀtalÀlt
az ¢rtelmen tÃli nyelvre, a zaumra, a szÂma-
gozÀsra, raghÀmozgatÀsra, a Rag¢szre, àaka-

dÀlytalan, hatÀrokat nem ismerû, sugÀrzÂ, t¡nd´k-
lû ¢sz. Nyelve a ä rÀragozÀsÊ. Mikor Hlebnyikov
szabadsÀgba merÁtett müv¢ben megtalÀlta az
imperativust: àKaparjÀtok meg kicsit a nyelvet, s
elûtünik m´g¡le a t¢r, ¢s lÀtszani kezd a bûre.Ê

Vagy a csÂk maga Bosch? Bosch k¢pe, az
EZER°VES BIRODALOM? EgyÀltalÀn, hogy a
k´lt¢szet vÀlj¢k k¢pp¢? (Megjegyzendû, a ZAN-
G°ZI-vel egy k´tetben megjelent tanulmÀny-
ban [Helikon, 1986] Tinyanov Hlebnyikov k´l-
t¢szet¢t a fest¢szettel rokonÁtja, mÁg k´te-
t¡nknek p¢ldÀul ez a sora, àlÀsd, ¢n most is fes-
telekÊ, szint¢n erre az egyez¢sre utal.) S ha
Bosch, akkor csupÀn az EZER°VES BIRODA-
LOM (mÀs n¢ven: GY¹NY¹R¹K KERTJE)? Mert
ha a k´tet àlovagolj csak e pontyonÊ sorÀt ve-
szem, az sokkal inkÀbb a SZENT ANTAL MEG-
KíS°RT°SE cÁmü Bosch-k¢pet id¢zi fel, mÁg
amit SzilÀgyi çkos tart megemlÁtendûnek k´-
tet¢rûl, az a SZ°NçSSZEK°R cÁmüt. K´tet¢vel
kapcsolatban ugyanis az EgÂrÂl Ár (SZILçGYI
çKOS DEDIKçL. K´nyvvilÀg, 1991/12.), a v¢g-
l¢nyrûl, a sÀskaemberrûl, aki àegyetlen Àllkapocs,
mely megÀllÀs n¢lk¡l ûr´lÊ, àt´megben tarolja le az
¢letetÊ, nem lÀtja az ¢letben maradni akarÀsÀ-
tÂl magÀt a l¢tet. Ez persze papolÀs volna t´b-
bes szÀm mÀsodik szem¢lyben, de a k´ltû egy
korÀbbi vers¢ben biztosÁtott mÀr minket, hogy
ezzel a nem tÃl hÁzelgû Àllathasonlattal ´n-
magÀt is illeti: àNagyon sajnÀlom: sÀskaarc / N¢z
rÀm a kist¡k´rbûl, / Mikor m´g´ttem elsuhansz, /
A mohÂsÀgtÂl ûrj´ng.Ê (NAGYON SAJNçLOM.)

De ha csÂk ¢s Bosch, amivel viszont csÁnjÀn
kell bÀnnunk, a lÁrikus utasÁt (a cÁmmel ¢s a
borÁtÂval), hogy jusson esz¡nkbe a k¢p, s mi-
vel û maga Árja ezt elû nek¡nk, gyanakodha-
tunk, hogy ez is a jÀt¢k r¢sze, de m¢gis
esz¡nkbe villanhat Fraenger tanulmÀnya az
EZER°VES BIRODALOM-rÂl ¢s term¢szetesen a
szabadsÀgrÂl, a test szabadsÀgÀrÂl, arrÂl,
hogy a festû a triptichon k´z¢psû r¢sz¢ben
nem a test büneit, hanem ¢pp a meztelens¢g
ÀhÁtatÀt ÀbrÀzolja, s talÀn nem k¢ptelens¢g
ezt az elemz¢st is csÂkk¢nt emlÁteni, egy k¢p,
egy tanulmÀny, mely a k¢p (e r¢sze) mondan-
dÂjÀnak a szabadsÀgot tekinti, egy k´tet, cÁ-
me a k¢p¢, ÀllÁtÀsa (r¢szÀllÁtÀsa) a szÂ test¢nek
szabadsÀga.
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CSñKSZºNET VOLT!
JçT°K PIHEN°SK°PP
VERS-K°P-TEREM
SZ¹VEG VAN M°G, MOZGATHATñK EZEK IS
A K°P ADOTT
MINDENKI KIRAKHATJA A MAGç°T

VisszakomolyÁtva a szÂt, ha mÀr csÂkokrÂl
szÂlunk, s ez a szÂ test¢t ¢ri, akkor illendû
besz¢lni SzilÀgyi çkos korÀbbi k´tet¢rûl, a
FEJ °S TUDAT-rÂl (melyben a GY¹NY¹R¹K
KERTJE II. ¢s III. is megjelent), ahol a nyelv,
a szÂtest szabadsÀga mÀr teljess¢ggel megva-
lÂsul, nincs kegyelem àmegfojt s temet / mell¢m
temeti / elfojtottamatÊ, a szÂ, ritmus, dallam ´r-
v¢ny¢bûl ¢s varÀzsÀbÂl kell ÀllandÂan vissza-
huppannunk az ¢rtelem keserüs¢g¢be: àbetü-
tetem / betü-tetem / betüv¢-tetetemÊ, àte temess en-
gem! / te temess! / tam-tam-¡teme / tam-tam ¡teme
/ tudod a k´lts¢g / tetemesÊ (TEMET°S).

S ha mÀr ´sszefonÂdott csÂk, nyelv ¢s halÀl,
a forma is emlÁtûdj¢k meg, a v¢gtelen¡l egy-
szerü (¢pp, mint a halÀl) n¢gysorosok, me-
lyek k´vethetetlen¡l bonyolult (csak mint a
halÀlig vezetû Ãt) rÁmhÀlÂkon vezetnek
kereszt¡l. Folytonos jÀt¢k, kancsalrÁm, ki-
z´kkent¢s, ami a k´teten bel¡l t´bbsz´r is
magyarÀzatot nyer: àÁme a l¢ny! csak bûrke, /
valaminek a burka ä / ez¢rt e sok calembour! /
ugorj mÀr, n¢zd, az ür k¢k!Ê (5), vagy àkÁnomra
kÁn kell, kÁnrÁmÊ (186). S a k´ltû ezt is meg-
indokolja (szint¢n a dedikÀlÀsban): a àszÂ-
v¢gek kÁnos ´sszecseng¢se, vagyis a v¢gkicseng¢s
egyszerre utal az ´sszeomlÀsra, a kÀoszra, a kataszt-
rÂfÀra ¢s a feltÀmadÀs, az ÃjjÀsz¡let¢s, a harmÂnia
Ág¢ret¢reÊ.

S ha mÀr csÂk, ¢s korunk¢, akkor term¢-
szetesen nem szocreÀl (milyen kÀr!), bÀr
unalmas, de megjegyzendû, itt a poszt a
posztmodern¢, van jÀt¢k, ¢s annak magyarÀ-
zata, van Kirk¢, ¢s van Carmen, van Van
Gogh, van Âtest, Ãjtest, van JÂzsef Attila- àl¢gy
ami lenn¢l: semmiÊ, van Ady-parafrÀzis: àelûd´m
is utÂdomÊ, van konnektor, van autÂ, van Sam-
sa, van Don Quijote, van kÁn, ¢s van annak
a kir´h´g¢se, ¢s itt minden, mert minden a
halÀlrÂl szÂl, komoly, ¢s mindennek korlÀtja
van, ¢s csak az¢rt is minden ¢s mindent sza-
bad, az eg¢sz fuldoklÂ kacagÀs: àjÀt¢kom ez, jÂ-

t¢kony, / idûtlen, ¢des ´nk¢ny- / leg´rd¡l: k´nny û,
k´nny ¢n, / kû kÁnja enyh¡l k´nny¢ / kell ide kÁn
m¢g, kell k´nny, / tubusbÂl kicsi alkony, / nehogy
valamit elkenj! / tudod: fele k´nny, fele ÀrnyÊ
(221ä222).

Megjegyzem, ha itt van ez a ragyogÂ k´tet (¢s
van, kiadta a Holnap KiadÂ, '91-ben, Àra 67
Ft), ¢rdekel m¢g valakit, ki¢ az a nyavalyÀs
csÂk?

VçDOLOK
(FELMONDLAK MINTHA °TLAPOT) (194)

àVAKOSKODIK A ZSEL°SCUKORÊ

Parti Nagy Lajos: SzÂdalovaglÀs

vÀdpontok 0
vÀdolok, vÀdolom, hogy le engem akar vinni,
engem is ´nmagÀba, ahol pedig olyan na-
gyon kicsik¢k az ´sszes angyal, a hideg nyi-
rokba (0), s lopÂzni egyre beljebb, hogy or-
cÀm se jegelhedd (8)

vÀdpontok 1
vÀdolok, vÀdolom, hogy Ãgy t´ri sz¢t az egy-
s¢get, Ãgy ÀllÁtja a sz¢tes¢st, hogy Ãjabb egy-
s¢get teremt, az ´nmaga egys¢g¢t, hogy az
eg¢sz elt´r´ttbûl vilÀgot ÀllÁt, ÀllÁt ´ssze, t´-
r´tt lÀbakkal jÀrni megtanul (190)

vÀdpontok 2
vÀdolok, vÀdolom, hogy nem tagadja meg,
de nem is tiszteli, hogy nem Àtall parafrÀzi-
sokat pufogtatni, travesztÀlja a k´lt¢szetet,
hagyomÀnyunkat, hogy mindent be¢pÁt,
hogy petûfi, arany, tompa, jÂzsefa., pilinszky
(etc.) nem k¢peznek szÀmÀra egy zÀrt, meg-
alkotott, tisztelni halott t¢rt, ahogy a prÂza,
pl. joyce sem, vonzabronz (26), sût, û maga
sem, magÀt is ÀtalakÁtva, jel´l¢sek (csillagok)
Àltal, mintegy utalÀsk¢pp beereszti az ÃjjÀ¢pÁ-
tett, Ãjrateremtett k´zeg¢be, hogy mintha
ezektûl majd û maga (sajÀt r¢gebbi sz´vegei)
mÀssÀ vÀlhatnÀnak. ¢rtsed, sehol, sehol se
virrad keny¢rke hallalibban (276)

vÀdpontok 3
vÀdolok, vÀdolom, hogy a tÀrgyÀt nem haj-
landÂ eltÀvolÁtani magÀtÂl, hogy nem Ár mÀs-
rÂl, hogy elmondja, hogy fÀjdÁt, hogy csumÀ-
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zik csak egy szomorÃsÀgot (194), hogy idel´-
ki a fÀjdalmÀt, a szerelm¢t, a halÀlÀt, hogy
nem zavarja, hogy ¢rzeleg. tÁz ¢vem volt tÁz
¢ved¢, nem tartozol, ´r´k´s tartozÀsom¢,
nem tartozom. nem tartozol. mÀr mindig
hozzÀd tartozom. (158) halÀlsikoly, hogy tap-
sikolj? (50)

vÀdpontok 4
vÀdolok, vÀdolom, hogy m¢gse ¢rzeleg, hogy
jÀtszik, hogy vitriolban pÀcolja fÀjdalmÀt, tÀn
´sszedrÂtoz benn¡nket az isten (194), hogy a
formÀt is erre hasznÀlja fel, a szavakat kifor-
dÁtja ´nmagukbÂl, az ember lassan Ãgyis hur-
kas¡t (193), hogy a szavak Ãj formÀjÀba ka-
paszkodva mer¡l f´l fÀjdalmÀbÂl, hogy ez
lendÁti v¢res kacagÀsba, ez lendÁti ¢lni, talÀn
m¢g lenne n¢hÀny korszaka, m¢g lenne for-
ma s mit rÀerûszakol (174)

vÀdpontok 5
vÀdolok, vÀdolom, hogy olvastakor nem tud-
hatni eld´nteni, tragikus vagy komikus-e a
vilÀga, k´nny vagy kacagÀs, hogy felhozzon
a szomorÃsÀgÀbÂl, vagy hogy m¢g m¢lyebbre
taszÁtson, k´nny, k´nnyü, k´nnyed, k¢rûdz¢s
minden mondata (112), l¢pn¢k ¢n Ãgy mÀr
mintha d´ng a f´ld, de mind muszÀj maga-
mat elr´h´gn´m, ¢s elsÁrnom, hogy Ãgy l¢p-
n¢k a f´ld´n, mintha csak ¢n ût s engem nem
a f´ld (169)

vÀdpontok 6
vÀdolok, vÀdolom, hogy sz¢tzÃzza a megszo-
kott versgrammatikÀt (ha egyÀltalÀn, vagy
valaha, lehet àmegszokottÊ versgrammatikÀ-
rÂl besz¢lni), hogy kontaminÀl, m¢rt kell
mindig elittmaradnom innen (182), hogy ki-
hagy, az ¡ress¢g csak n¢masÀghiÀny (290),
hogy nem ragoz, tiszteletlen a nyelv szabÀlya-
ival szemben is, tereptÀrgyaink van (79), nem
egyeztet, hogy arra k¢nyszerÁt, t´bbf¢lek¢pp
kÂdoljam a sorait, szerelmes vers, nincs vers,
van szerelem ä szerelmes, vers nincs, vers
van, szerelem ä szerelmes vers nincs, vers
van, szerelem ä (302), hogy nem hagy Àlmok-
ban lazÁtani, Àlmok lazÁtjÀk sz¢tfel¢ (325),
hogy mintha a nyelve is a kÁn ¢s gy´ny´r ket-
tûss¢g¢t formÀznÀ, vÀltanÀ ¢s g´rgetn¢, s

mert nem bonthattam magam senkinek, hÀt
f´lkapartam a grammatikÀt, feszes k´t¢st a
higgadt mondaton, ........,........, alkatbÂl v¢re-
hullÂ alkalom (176)

vÀdpontok 7
vÀdolok, vÀdolom, hogy mÀr a cÁmet is ¢rt-
hetetlenn¢ teszi, szÂda, Âda, szÂ, dal, lovag,
lovagol a szavakon, veri, mint szÂdÀs a lovÀt,
veri a szavakat, mint lovas a lovÀt, ÂdÀbÂl dal-
lovaggÀ ¡ti sorait, komor ÂdabÀnatÀt ¢desbÃs
dallÀ lovagolja, szÂdalovaglÀsok a hajnali
ponyvÀn (151), hogy mintha elvÀrnÀ, ha a
cÁmlap jÀt¢kÀt mÀr elfogadtam, elfogadjam
ezt az eltorzÁtott nyelvet is, minthamondatait,
mint a mondatait, mintha ezzel mÀr bebÃj-
tatna a mondatai a mondÀi(?) tokjÀba, sz´-
veg´l¢s (96), mintha ez most mÀr az ¢n vilÀ-
gom lenne, tovÀbblapoztam, s mert lapoz-
tam, vÀllaltam, hogy van utcarÁm, van min-
tamondat, vakÁrÀs, mÀmormÁmelû (77), van
kudarcpokrÂc, medveszÂ (78)

vÀdpontok 8
vÀdolok, vÀdolom, hogy versbe szedi a tarta-
lomjegyz¢ket, versszÀmokkal, nem oldalszÀ-
mokkal, mintha mÀr a k´nyv t¢rszabÀlyait
sem ismern¢ el, mintha mÀr az is az û jÀt¢k-
tere lenne, mindezt felduzzasztva a cikluszÀ-
rÂ k¢zÁrÀsos tartalomhÁvÂszavakkal, mintha
az olvasÂt ¢rdekelhetn¢, hogy a k´ltû hogyan
rez¡m¢zi sajÀt sorait, van jajteknû, van tÀr-
gyaink (78), egy erûs biciglivÀz keletrûl (79)

vÀdpontok 9
vÀdolok, vÀdolom, hogy ugyanÃgy a sajÀt hÀ-
za, tornya, pinc¢je egy hirdet¢s, egy gyerek-
dalocska, latin mondÀs, k´ltû verse, hogy
minden az ´v¢, nincs len¢z¢s ¢s nincs tiszte-
let, minden bÀrhonnan j´tt sor k´ltûiv¢ vÀl-
hat Àltala, mindent magÀvÀ alakÁthat, egy po-
hÀr szÁnes ceruza, ha az ember v¢gighÃzza a
plafonon, nem lÀt a szivÀrvÀnytÂl (243)

vÀdpontok 0
vÀdolom ä hull rÀm e sürü m¢zs´r Àltalad?
(324) ä, ¢s ezzel v¢get ¢r a sor, feszes k´t¢l a
semmiben a v¢ge, egy pohÀr vÁzzel egyensÃ-
lyozol, hogy vÁz-e, j¢g-e? (157)
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KºL¹NF°LE PIKNIKEINK

a piknikre hozott elemÂzsia:
 Kukorelly Endre: A valÂsÀg ¢dess¢ge
evûeszk´zeink:
 J. M. Lotman: Sz´veg, modell, tÁpus
 H. R. Jauss: Irodalomt´rt¢net mint az
 irodalomtudomÀny provokÀciÂja

Iser id¢zi (Helikon, 1980/1ä2.) Northrop Frye
hallatlanul szellemes megjegyz¢s¢t Jakob
B´hm¢rûl, miszerint B´hm¢t olvasva egy
pikniken ¢rezhetj¡k magunkat, ahovÀ B´h-
me hozza a fogalmakat, az olvasÂ pedig a ma-
gyarÀzatot. Nem maga a B´hm¢re vonatkozÂ
kijelent¢s az igazi b´lcsess¢g, hanem a hoz-
zÀfüz´tt f¢l mondat, hogy mindenf¢le irodal-
mi mü ¢rtelmez¢sekor eljÀrÀsunk hasonlÂ.
Az adott fogalmakat adottnak v¢lt magyarÀ-
zatokkal hozzuk k´zel magunkhoz. Sokszor
valÂban az ¢rtelmez¢s folyamatÀban iroda-
lomelm¢leti iskolÀk k¢pviselûjek¢nt szerepe-
l¡nk, figyelmen kÁv¡l hagyjuk a mü hozta
lakmÀroznivalÂt, pedig sok esetben a nagy-
kanÀl ¢s tortavilla egy¡ttes hasznÀlata volna
a legk´nnyebb, mivel az adott sz´veg ¢pp
ilyen.

Az elemz¢s, mellyel megk´zelÁten¢m a k´-
tetet, k¢t jeles szerzû, Lotman ¢s Jauss, a tar-
tui strukturalista, illetve a hermeneutikai
iskola neves szÂszÂlÂinak müveibûl lesz ´t-
v´zve. Lotman vÀlogatott ÁrÀsaiban term¢-
szetesen sokkal t´bbrûl van szÂ, mint amit
most kiemeln¢k belûle, de a mai piknikhez
ezt tünt hasznosnak be-, ill. kicsomagolni. A
müv¢szi sz´veg t´bbf¢le konstrukciÂs szinten
valÂ ¢pÁtkez¢s¢re gondolok, a sz´vegen bel¡li
struktÃrÀt teremtû fon¢ma, szintaxis ¢s sze-
mantika szintj¢re, ¢s arra, ahogyan a mü be-
ÀgyazÂdik az ût k´r¡lvevû mÀs müvek kultÃ-
rÀjÀba. Lotman nem felt¢telezi a Tinyanov-
f¢le irodalmi t¢nyek automatizmusÀt, enn¢l
sokkal szabadabb gondolatra, a kulturÀlis
kapcsolatra utal. Jauss viszont a formalista-
strukturalista iskola szem¢re veti, mintha
olyan olvasÂt t¢telezn¢nek fel, aki elsûsorban
formÀk ¢s ÁrÂi eljÀrÀsok felismer¢s¢re t´rek-
szik. Jauss szerint mind az irodalomt´rt¢neti,
mind a marxista, mind a formalista iskola
egyoldalÃ, s feltünû elemzûi szer¢nys¢ggel Àl-
lÁtja, a vilÀgrÂl szinte mindent tudnunk k¢ne
ahhoz, hogy akÀr egy müvet k¢pesek le-
gy¡nk elhelyezni benne. Nincs t´rt¢nelmi

objektivizmus, szubjektÁv olvasatok vannak, a
mü ànem eml¢kmü, amely monolÂg formÀjÀban
hirdeti sajÀt idûtlens¢g¢tÊ. Vagy ahogyan Escar-
pit fogalmaz: àa mü diffÃz hÀlÂzat, melyben meg-
szÀmlÀlhatatlan pont aktivizÀlÂdik, stimulÀlja egy-
mÀst, vÀlaszokat k´zvetÁt v¢gtelen szÀmÃ ¢s rendü
Ãton, egyesek brutÀlisan fizikai, mÀsok finoman
szimbolikus mÂdonÊ. (Helikon, 1981/2ä3.) Ezt az
informÀciÂs hÀlÂt Jauss szerint hÀrom szin-
ten k´zelÁthetj¡k meg, szinkronikus, diakro-
nikus ¢s valamif¢le pragmatikus szinten.
VizsgÀlnunk kell a mü keletkez¢sekor fenn-
ÀllÂ elvÀrÀsokat, milyen jÀt¢kszabÀlyokat be-
tartva ¢pÁtkeztek az akkor keletkezett müvek,
ahogy a hatÀst´rt¢nettel is tisztÀban kell len-
n¡nk, a kritikai visszhanggal, hogy ¢szreve-
hess¡k a distanciÀt elvÀrÀs ¢s megvalÂsulÀs
k´z´tt, horizontvÀltÀs t´rt¢nt-e, ha igen, mi-
ben. A valÂsÀg mif¢le mÀsk¢pp valÂ megra-
gadÀsÀra k¢nyszerÁtette a sz´veg olvasÂit.

A kiragadott t¢telek ezek. A behabzsolan-
dÂ mü ¢rdekess¢ge nem a szÁnvonalÀban
van, ments¢g¢re legyen mondva, hogy elsû
k´tet, ki¢rlelt Kukorelly¢rt forduljunk p¢ldÀ-
ul az °N SENKIVEL SEM ºLD¹G°LEK cÁmü
k´nyv¢hez. Itt viszont ¢rdemes odafigyelni a
mÂdszerre, egy teljess¢ggel szokatlan mÂd-
szer alkalmazÀsÀra. Ha szinkronikus-diakro-
nikus sorokba prÂbÀlnÀnk elhelyezni a k´l-
tût, t´rt¢netileg az àironikus nemzed¢knekÊ
(m¢g ha nemzed¢knek nem igazÀn nevezhet-
j¡k is ûket) sok k´ze van a Nagy LÀszlÂäJu-
hÀsz Ferenc-vonulathoz. KorÀntsem a hagyo-
mÀny tovÀbbvitel¢ben, hanem a t¢teles taga-
dÀsban. Sem a mechanikus igazmondÀs, sem
a dagadozÂ metaforÀk nem rÁkatjÀk meg az
irÂnia lÀtÀsmÂdjÀval megvert k´ltûket, akik
k´z¢ bÀtran odailleszthetj¡k Kukorellyt, m¢g
ha ez a szinkronikus sorunk durva ¢s elna-
gyolt lesz is, sût ha ezzel megker¡lj¡k az
avantgÀrd ä nem avantgÀrd hagyomÀny sz¢t-
vÀlasztÀsÀt is (mellesleg nem olyan biztos,
hogy ez a kettû ¢lesen sz¢tvÀlna). A harmadik
jaussi sÁkrÂl csak annyit, bÀr per a k¡lsû teret
tekintve lehetett volna belûle (a k´tet '84-es,
a MAGYAR NEMZETI T°GLA, az AZ K¹LTýIS°G
AHOGY SZAVAZNI VONULNAK A MAGYAROK cÁ-
mü versei jÂ falatkÀk lehettek volna), nem
lett, ahogy akkoriban a k´tetek, ez is sz¢p fi-
noman Ãszott be az irodalmi t¢rbe.

Hogy a k´tet mÂdszere miben volt Ãj, an-
nak felt¢rk¢pez¢s¢hez segÁts¢g¡l hÁvnÀm
Lotman szintjeit, ÀtalakÁtva ûket elvÀrÀshori-



zonttÀ. TehÀt elvÀrÀsaink fonemikus, szintak-
tikai, szemantikai ¢s kulturÀlis szinten lehet-
nek, ¢s ezekkel ´sszekapcsolÂdik egy formai
szint. Fonemikus-szintbeli elvÀrÀsunk p¢ldÀ-
ul vonatkozhat a rÁm megl¢t¢re, illetve meg
nem l¢t¢re. RÁmhelyzetben elvÀrjuk, hogy a
fonemikus ´sszecseng¢s erej¢t az ebben a
helyzetben ÀllÂ szavak hordozzÀk. A k´ltû
ehelyett eg¢szen mÀst jÀtszik:

àIsmerûs ahogy egymÀst n¢zik
ezek csodÀlatos tÀrgyak
leltÀrt rÂluk senki se k¢szÁt
mert ez itt valÂdi tÀrlatÊ

(ELýCSARNOK)

HiÀba az elvÀrt rÁm, erûss¢g¢t elnyomja egy
mÀsik hanghatÀs, mely a leltÀr-tÀrlat szavak
k´z´tt vÀlik hallhatÂvÀ. A k´vetkezû p¢ldÀ-
ban a rÁmhelyzet bÀr megteremtûdik, hang-
sÃlyos is marad, de az ´sszecsengû szavakat
lefosztja, a rÁmbûl szÂ-enjambement-t farag
akkor, amikor erre àsz¡ks¢geÊ semmik¢pp
nem volna, mivel a sz¢tszedett szÂ ´nmagÀ-
ban is jelentû:

à¢s megtanulom az oroszt
lemosom t¢rdemrûl a koszt
¢s nem vÀgok senkit az oszt
Àlyban pofÀn.Ê

(A TEHERVONAT BEF°R)

Formai elvÀrÀsaink meghiÃsÁtÀsÀra akÀr az
elûbbi p¢lda szÂ-enjambement-ja is id¢zhetû,
de Kukorelly nem rest fon¢mÀt is sz¢tdara-
bolni:

àugye eg¢szen vakÁtÂ lÀ
ugy ugye eg¢szen vakÁ
ugye ugye ugye eg¢szen
ugye ugye ugye ugye eg
ugye ugye ugye ugye ugÊ

(A CSALçD BEJ¹N)

A szintaktikai elvÀrÀs kiz´kkent¢s¢re egy ki-
v¢telesen tartalmilag is elsûrangÃ p¢ldÀt mu-
tathatunk be:

à¢s rÀngass el uram a sÁkos
rÀngass el engem errûl a sima
¢s fejezd be ha kell a mondataimÊ

(CSENDES FORMA ä nyitÂvers)

Szemantikai elvÀrÀsaink be nem teljes¡l¢se-
kor az a furcsa ¢rz¢s¡nk tÀmadhat, mintha
Kukorelly ¢ppen Lotmannal vitatkozna eljÀ-
rÀsÀban. Lotman ugyanis egy Okudzsava-
verset elemezve ¢rdekes k´vetkeztet¢sre jut.
A k´lt¢szetben bÀrmif¢le fonemikus, illetve
szintaktikai ism¢tl¢s a szemantikai mezût n¢z-
ve egy dolog jel´l¢s¢re nem szolgÀlhat, s ez
a mechanikus ism¢tl¢s. TehÀt egy szÂ hÀrom-
szori felsorolÀsa hÀromf¢l¢t jelent, mind-
egyik szÂ konnotÀciÂja mÀs. Kukorelly ¢pp
ezt csavarja meg:

àFordulj meg. Megfordulok. Megfordulok
Megfordulok
Ez mÀr piruett nekemÊ

(T¹RT°NELEM 2.)  

Az utolsÂ sor magyarÀzatul szolgÀl, miszerint
a szÂism¢tl¢s csak szÂism¢tl¢s. De ism¢tel a
szerzû Ãgy is, hogy a szÂ ÃjraelûhozÀsÀval
veszÁtse el eredeti jelent¢s¢t, forduljon ellen-
t¢t¢be:

àLe¡l´k ¢s billentek mÀsk¢pp
Sokf¢lek¢pp kell zongorÀzni
Ha mÀsk¢ppen kell zongorÀzni
Akkor hÀt zongorÀzzunk mÀsk¢ppÊ

(AZ K¹LTýIS°G AHOGY...)

KulturÀlis elvÀrÀsaink kiz´kkent¢se a mai lÁra
eszk´ztÀrÀnak fontos eleme. Kukorelly ¢l po-
zitÁv (ahol az eredeti hangulatot megtartva
parafrazeÀl) ¢s negatÁv mÂdszerrel is (ahol
ezt ironikusan, az eredeti hangulatot meg-
bontva teszi). Egy JÂzsef Attila (vagy Koszto-
lÀnyi) ä àSzÀmontartanakÊ ä ¢s egy Pilinszky
ihlette sort ä àMÀr elk´vettem sz¢pen v¢tkeim / ¢s
elengedtem akit nem szabadÊ ä id¢zn¢k a pozitÁv
Àtv¢telre. NegatÁvra pedig Berzsenyi, V´r´s-
marty ¢s Arany travesztÀlÀsÀt: àa liget¡nkre
nem eml¢kszem / mert hol van mÀr a liget¡nkÊ ///
àMost t¢l van ¢s csend ¢s hÂ ¢s a hÂban kiskutyÀk
/ szaglÀsszÀk egymÀs v¢geit.Ê /// àegy darab vasda-
rab Àll az emelv¢nyen / kicsit rozsdÀs ¢s kicsit let´rt
/ igaz a milÂi V¢nusz is emelv¢nyen / Àll ¢s az is
egy kicsit let´rt // Ha most valaki azt hiszi gÃnyo-
lÂdom / v´. ezt a verset Arany JÀnos¢valÊ ä ez
utÂbbi p¢lda a k´ltûi mÂdszer travesztiÀjÀra.

V¢g¡l egy megh´kkentûen mer¢sz ¢s igen
´sszetett p¢ldÀt id¢zn¢k:
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àelpirul sût befogja a po
szÀjÀtÊ

(KIVILçGíTJçK
A LçTVçNYOKAT...

ä nyitÂvers)

ä a sor megt´rik, formai elvÀrÀsunk meg-
hiÃsul

ä nem ugyanazzal a szÂval folytatja, szin-
taktikai ¢s szemantikai kiz´kkent¢s

ä de az Ãj sor kezdûszava ¢s az elûzû sor
befejezetlen szava+kezdûszÂ egy szemantikai
mezûbe tartozik, tehÀt vagy finomÁt

ä vagy, mivel az f-sz fon¢macser¢nek ´n-
magÀban is jelent¢se van, nem finomÁt, ha-
nem ¢pp az ellenkezûje, de hÀt szeg¢ny p´sze

Szemezgetni lehetne tovÀbb. TalÀlhatunk
m¢g finom csemeg¢ket. Napi ajÀnlatunk p¢l-
dÀul a àszemles¡tve ä zsemle vajjalÊ sorpÀr ´sz-
szecseng¢se, vagy az àEgyed¡l vagyunk / mint
a porcukorÊ sorok. Amit pedig a piknikk¢szÁtû
rem¢l, az az, hogy a k´tet ezekkel az evûesz-
k´z´kkel is Ázlett. S talÀn e k¢t evûeszk´z
egy¡ttes hasznÀlata p¢lda lehet arra, hogy az
irodalmi iskolÀk mÂdszerei, ´tletei sokszor
segÁtenek benn¡nket az elemz¢s, a mü k´zel-
hozÀsa folyamatÀban. Irodalomelm¢leti isko-
la szÂszÂlÂjÀvÀ szegûdni egy elemz¢s kapcsÀn
viszont ¢pp magÀtÂl a mütûl foszt meg ben-
n¡nket. IskolÀk az¢rt vannak, hogy a felhal-
mozott tudÀsanyagbÂl szabadon vÀlaszthas-
sunk, hogy a sz´veg maga hatÀrozhassa meg,
mivel szeretn¢, ha elfogyasztanÀnk. Elûre ki-
szemelt evûeszk´z´k hasznÀlatakor ugyanis
megt´rt¢nhet, hogy a rÀntott csirk¢t nagyka-
nÀllal, a csokolÀd¢t pedig villÀval akarjuk be-
lakmÀrozni, ami ugyan nem lehetetlen, de
valljuk be, kiss¢ neh¢zkes vÀllalkozÀs.

Valamit m¢g a szalv¢tÀra:
s hogy legyen bÀr neh¢zkes vagy bÀrmily
k´nnyed egy elemz¢s, de m¢gis mire jÂ? Fo-
galmam sincs, csak

àIlyen izgalmas dolog egy l¢lek
K¢t kis keskeny ez¡st
kanÀllal kanalazunk
Viszont-Az-Ember-N¢ha
MegkockÀztatna-Egy-Falat-Cs¡lk´tÊ

(VOE LEGEENY)

Ambrus Judit

FIATALSçG, AGGODALOM
 

Solymosi BÀlint: A mün¢ger
JAKäPesti Szalon K´nyvkiadÂ, 1992. 101 oldal,
99 Ft

Schein GÀbor: Szavak eml¢kezete
HungAviaäKrÀter, 1992. 82 oldal, 86 Ft

Simon BalÀzs: Minerva baglyÀt faggatom m¢gis
Liget K´nyvek, 1992. 192 oldal, 78 Ft

Vannak k¢ts¢gbevonhatatlan tehets¢grûl
ÀrulkodÂ k´nyvek, melyek annyira k¢tes
alapelveket valÂsÁtanak meg, hogy maguk
rejtik el, szinte megk´zelÁthetetlen¡l, tulaj-
don ¢rt¢keiket. MÀr-mÀr a mÀsik v¢gletet, a
rutinos k¢zzel megformÀlt sablonmüveket kÁ-
vÀnjuk vissza bosszÃsÀgunkban. A kilencven-
kettes ¢v jÂr¢szt az ilyesf¢le, minden hagyo-
mÀnytisztelet¡k mellett is az ´nfejüs¢gig k´-
vetkezetes vÀllalkozÀsok¢ volt; legalÀbbis ek-
korra ¢rett be a vaskos reg¢nyek ¢s karcsÃ
versesk´tetek m´g´tt egyarÀnt ott sejthetû
sok-sok neh¢z munka gy¡m´lcse. Az alapos-
sÀg azonban ¢ppÃgy kockÀzattal jÀr, mint a
r´gt´nz¢s. Ez a gy¡m´lcs is gondolkodÂba
ejt, mi lett belûle: m¢g aszÃ vagy mÀr bor-
ecet?

Solymosi BÀlint MþN°GER-e reprezentatÁv
k´tet. Nem is lehetne mÀs, hisz a JAK-f¡zetek
legendÀs sorozata indult vele Ãjra, Eperjesi
çgnes pompÀs sz¡rke borÁtÂjÀval a r¢gi, hi-
valkodÂ narancspiros helyett. Solymosi vilÀ-
gÀbÂl csakugyan hiÀnyoznak a rikÁtÂ szÁnek.
ElmosÂdott, szomorÃ ¢s esûverte tÀj oda-
k¡nn, bent pedig az ¢bred¢stûl kÀv¢ivÀsig
hÃzÂdÂ nyomott f¢lÀlom ä mondhatnÀnk, ha
nem lenne mind kevesebb ¢rtelme a àk¡lsûÊ
¢s àbelsûÊ megk¡l´nb´ztet¢s¢nek. Sok mü-
veiben a nemzed¢ki vonÀs; k´z´s er¢nyek,
mint bÀtorsÀguk a kifejezûen torz k´rnyezet-
rajzhoz, ¢s k´z´s fogyatkozÀsok, mint sokat
emlegetett hajlamuk egyf¢le sterilitÀsra. K´-
z´s vonzalmak ¢s tagadÀsok, visszavonÀsok.
M¢g jellegzetesen egy¢ni megoldÀsaiban is
ott hatnak a generÀciÂ t´rekv¢sei, de a tûl¡k
megszokottnÀl jÂval kem¢nyebb radikaliz-
mussal. Solymosi szinte hihetetlen¡l komo-
lyan vesz sok mindent, legelsûsorban az ¢r-
z¢kenys¢g Ãj programjÀt. Ez utÂbbinak csak
pozitÁv oldalÀt mern¢m dics¢rni: a k´ltû ä
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mondja az ars poeticÀt is tartalmazÂ szÀmos
vers egyik¢ben, az ALFAFþ-ben ä nem figyel
t´bb¢ àa ritmusÀra belsû / tudatzajnak, halÀlnak,
/ az is tÃl jÂl ¢rthetû / ma mÀr ä, kisebb dolgok
cs´nd / rejtett fogalmaira / inkÀbb, a fagyfeh¢rreÊ.
(A bevezetûben emlÁtett reg¢nyÂriÀsok egyi-
ke, MÀrton LÀszlÂ¢ is esz¡nkbe juthat itt,
szubtilis kalandozÀsaival a nosztalgiak¢k ¢s a
s´t¢ts¢g, a semmiss¢g ¢s nemvanÀs alfajai
k´zt. MÀrton nagy elûnye, hogy legalÀbb is-
meri ellenfel¢t: û a karteziÀnus analitikus
gondolkodÀsmÂd ellen veti be annak sajÀt
eszk´z¢t. A àjÂl ¢rthetûs¢gÊ viszont megfog-
hatatlan ellenf¢l, f´l´tte nagy az es¢lye Soly-
mosinak a pirruszi gyûzelemre.)

A k¡l´nbs¢gek az igazÀn fontosak, ha so-
rozatb¢li pÀrjÀval hasonlÁtjuk ´ssze. Szijj Fe-
renc a legjobb novellÀiban (mint EZ AZ ñRIçSI
SZABADIDýK¹ZPONT... vagy a KIRçNDULçS
HELLAUBA) mindig ¢rz¢kelteti, hogy van a vi-
lÀgban elmondÀsra m¢ltÂ t´rt¢net, ha nem is
az û vagy egy konkr¢t mÀsvalaki szÀmÀra. A
maga r¢sz¢rûl megel¢gszik pillanatnyi rÀlÀ-
tÀssal a Szereplûre, mÁg egy KÁv¡lÀllÂt k´vet
tekintet¢vel, de ¢pp ezzel a finoman jelzett
lehetûs¢ggel lÂdÁtja meg olvasÂi fantÀziÀjÀt, s
ezÀltal marad az epika hatÀrain bel¡l jÀr-
vÀnyszerüen lirizÀlÂ korunkban. SolymosinÀl
szint¢n elûfordul ugyan a divatos, bÀrmikor
novellÀvÀ alakÁthatÂ verstÁpus (ESý), valÂjÀ-
ban m¢gis a fordÁtottjÀra t´rekszik: arra,
hogy a lÁrÀt tisztÁtsa meg az epikumtÂl. A
folytonos visszatekint¢s Ágy, megfosztva az
eml¢keket kerekded cselekm¢nytartalmuk-
tÂl, mindennapi ¢rtelm¡ktûl, k¡l´n´s vÀlto-
zata a r¢ges-r¢gi problematikÀnak: az eml¢-
kekben ûrz´tt ¢s a jelenvalÂk¢nt ¢szlelt °n-
k¢pek ÀllandÂ ´ssze¡tk´z¢s¢nek. (Ez t´rt¢nik
a Te-k¢pekkel is. A mÀsodik szem¢ly azonban
csak ¡r¡gy itt, leplezi le magÀt a k´ltû sze-
m¢rmetlen nyÁltsÀggal: àaz¢rt egy h´lgyet / r´g-
zÁtek e sz´rny´vezet- / ben, legyen ki k´r¡l egyet /
lejteni, ejteni n¢hÀny / v¢gzetszerü szÂt a magÀny
// csendj¢benÊ.)

A versek °nje tehÀt passzÁv: Àtengedi ma-
gÀt a sugallatoknak, melyeket meglepû biza-
lommal fogad. (A tudatban elsûk¢nt f´lme-
r¡lt sorok vagy utÀnzataik ott b¡szk¢lkednek
kurzivÀltan a k¢sz müvek fordulÂpontjain.) A
tev¢keny ¢let eszm¢ny¢t tagadÀsra se m¢ltat-
ja: àki vagyok t¢ve / hasznÀlhatatlansÀgomnak;
igencsak hosszÃ / szÂ, igencsak hosszÃ tÀvlatÊ. Fek-

szik, de jÀrhat is vagy tehet bÀrmit, mindegy:
àÃgy ¢lek itt, hogy az ¢bren- / l¢t elfelejtette a ne-
vem, ¢s most csak / talÀlgat...Ê ä fullad el a fe-
lejthetetlen¡l sz¢p UTCA, ALKONY k´zep¢n.
LeginkÀbb az idû mÀsf¢le, h¢tk´znapok f´-
l´tti tapasztalata foglalkoztatja, mikor àegy
eml¢k holt / idej¢be jutszÊ ä vagy ¢pp a legko-
rÀbbi eml¢kek elûttrûl derengû idûtlens¢gbe,
melyet a teremtû AtyÀrÂl alkotott, homÀlyos
¢s megilletûd´tt k¢pzetekkel n¢pesÁt be:
àmintha egy fel / bomlott folyamban lenn¢k, egy
f¢rfi / m¢h kellûs k´zep¢benÊ. A vallÀsk´zeli ¢l-
m¢ny homÀlyossÀga Àtitatta az ¢letÃt cselek-
m¢nytelenÁtett eml¢kk¢peit ä bÀr ez fordÁtva is
t´rt¢nhetett volna.

Az emberis¢g Ãgy rem¢li uralhatni az idû-
mÃlÀst, hogy formÀba k¢nyszerÁti. Az Âkoriak
eposzt´red¢kk¢nt gondoltak elfolyt ¢let¡kre,
a kiszÀmÁthatatlan istenek kegy¢vel ¢s gÀn-
csaival; a k´z¢pkoriak moralitÀsk¢nt, a ke-
resztutaknÀl ÀgÀlÂ Bünnel ¢s Er¢nnyel. A
XIX. szÀzad embere megfontoltan h´mp´ly-
gû nagyreg¢nyt lÀtott, ¢s ez¢rt ma sÂvÀrab-
ban irigyelj¡k, mint a biztatÂ arcÀt mutatÂ
tudomÀny¢rt vagy a tiszta levegû¢rt. AzÂta az
¢let ideje legnagyobbr¢szt ellopÂdott, ahogy
egyperces novellÀk sorozatÀvÀ, majd po¢nta-
lan r´vidt´rt¢nett¢, m¢sz´lyi àvideoklipp¢Ê
r´vid¡lt a mÃlt. Uralni, ha valahogy, inkÀbb
naivan lehet; aki olyan lÀtvÀnyosan k¡zd a
holt idûvel, mint Solymosi, az sajÀt veres¢g¢-
re jÀtszik. A spekulÀciÂ legyüri, de helyette-
sÁteni mÀr nem k¢pes a hagyomÀnyosan n¢-
gerhez illû dolognak tartott ´szt´n´ss¢get:
erre utal a k´tetcÁm, ¢s a folyamat eredm¢-
ny¢re is ä az °n idegenked¢s¢re korÀbbi ´n-
magÀtÂl ¢s produktumaitÂl. Mintha egy b¢r-
tollnok, àn¢gerÊ Árta volna ¢s ÁrnÀ e müveket
ä tÂdÁt a kiadÂi kedvcsinÀlÂk jÀt¢kos parÂdiÀ-
ja (ELýK°SZºLETBEN).

HasonlÂ megfontolÀsnak esett ÀldozatÀul
az ÀltalÀnosan elfogadott impresszionisztikus
c¢lkitüz¢s, hogy a vers, mintegy szÂbeli f¢ny-
k¢pk¢nt, r´gzÁtse a pillanatot ä tÀmogatva,
ugyanakkor f¢lrekormÀnyozva az eml¢keze-
tet. EzÃttal egy manÁroktÂl mentes k´ltût, ki-
v¢telesen kedvderÁtû pÀrhuzamot ajÀnlhatok
a pÀrhuzamok kedvelûinek: a felkavaratlan
FOLYñVíZ sz¢ps¢g¢t felid¢zû MesterhÀzi MÂ-
nika Ág¢retes k´tet¢ben lÀthattuk ennek ha-
sonlÂ megtagadÀsÀt. Solymosi ä akÀr a mü-
k´dû idû¢rz¢k¢rûl ä a szeml¢letess¢grûl se
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mond le alibi-k¡zdelem n¢lk¡l: megfogal-
mazza benyomÀsait, csakhogy vissza is vonja
azonnal: àa lappangÂ / s´t¢t spÂrolt asztallal ¢s
sz¢kkel // vagy ¢ppenhogy elszenesÁtette / ûket, mind-
egy mÀr...Ê (A TETT HELYETT).

A visszavonÀsokbÂl ¢s ¢rv¢nytelens¢gek-
bûl emelt labirintus igen vesz¢lyes terep. Mi-
n¢l nagyobb lend¡lettel veselkedik a l¢t-
´sszegz¢snek Solymosi egyik-mÀsik verse, an-
nÀl enigmatikusabban zÀrkÂzik v¢g¡l ´nma-
gÀba. A felt´r¢s¡ket c¢lzÂ erûfeszÁt¢s, persze,
nem hiÀbavalÂ ä legfeljebb sikertelen. A r¢sz-
letek t´bbnyire ¢lvezhetûbbek az eg¢szn¢l,
kev¢s kiv¢tellel; ilyenek elsûsorban a k´z¢psû
ciklus, Ãgymond, helyzetdalai. K´nnyü azon-
ban elt¢vedni a gondolatok (s mÀs egyebek)
menet¢ben. ¹nmagukban korÀntsem v¢gze-
tes hibÀk hatÂerûi adÂdnak ´ssze, ¢s a v¢g-
eredm¢ny a belsû ritmus versgyilkos ´sszeza-
varodÀsa.

àMÀr nehezen nyitom / ki szÀm... a szÂrem¢ny
vilÀgi / lÀrma lehetne csak, ¢rtelmetlen / zaj, ¢ji tor-
nahang a halÀl t¡k´r / term¢ben. çtkozott motor-
¢melyg¢s...!Ê ElsûrangÃ k¢p ez az à¢ji torna-
hangÊ; mitologikus k¢pzeletrûl Àrulkodik, a
kockÀzatos mitolÂgiagyÀrtÀsban m¢gsem me-
r¡l el a k´ltû. Az ehhez hasonlÂ pompÀs ta-
lÀlatok utÀn viszont rendre ott j´nnek a àmo-
tor¢melyg¢sÊ-f¢le titokzatos fordulatok. Ez egy-
szer mÀr megtudhattuk a Magyar NaplÂ inter-
jÃjÀbÂl (1993. januÀr 8.), hogy Solymosi egy
motorbaleset alkalmÀval jutott legk´zelebb a
halÀl¢lm¢nyhez; a szem¢lyes utalÀsok nagy
t´bbs¢g¢t azonban csak egy leendû kritikai
kiadÀs jegyzetei vilÀgÁthatnÀk meg, annÀl pe-
dig a lovasszoborra is t´bb egy magyar k´ltû
es¢lye. SzemlÀtomÀst n¢mi nem lÁrai szem¢-
lyess¢g is keveredett igen sok versbe, m¢gpe-
dig olyanokba, melyekrûl aligha lehetne bi-
zonyÁtani (ami egy¢bk¢nt elûfordul, mÀskor
¢s mÀsoknÀl): hogy sz¡ks¢g¡k volt az Ágy el-
¢rhetû ÀtlÀtszatlansÀgra.

F¢lelmetes gyorsan gyarapodÂ jelen-
t¢sr¢tegeket halmoz egymÀsra a szerzû; az
adott, el¢g szük tÀrgyk´r´n bel¡l ritkÀn hes-
segeti el az ´tleteket. àä Ãgy ¢ljek, sok sz¢pen
szÀrnyanyÁlt / jegy a z¡m-z¡m papÁron!, r´gl¢gy
/ mind, a f´lfoghatatlan r¢vhit / jele...; palackf¢-
nyü szurokj¢g, / zizzen¢se ¢s csend¡l¢se / a vers
visszhangja...; de reggelre / a vers mÀr szavamon
fog (¢lni)Ê ä Árja a READY MAN-ben. Ritka ta-
lÀl¢konysÀggal dÃsÁtja f´l a jelent¢st minden-

f¢le t´rmel¢kkel ä frappÀns szÂjÀt¢koktÂl
(mint a àhebehullaÊ, àlÀzÀrny¢kÊ) a müvelts¢g
kÁnÀlta utalÀsk¢szletig. MÀsfelûl, talÀlatai m´-
g´tt mindig ¢rezhetû valamelyes keresetts¢g.
A k¢pzûmüv¢szettûl nyert inspirÀciÂ, r¢szben
legalÀbbis, felelhet A MþN°GER legkev¢sb¢
szerencs¢s vonÀsÀ¢rt; kedvenc k´ltûj¢vel,
MarnÂval pedig biztosan osztozik ebben, a
f´nt emlÁtett ritmushibÀban.

Mintha azt hinn¢ a k´ltû, hogy az û mun-
kÀjÀn ¢ppoly szabadon kalandozhat a tekin-
tet, mint egy k¢pen, ¢s nem, ahogy az olvasÀs
halad: lineÀrisan. A sz´veg jelent¢ssürüs¢ge
annyira lassÃ tempÂt k¢nyszerÁt az olvasÂra,
hogy zenei elemei t´k¢letesen kÀrba vesznek,
hangok egymÀsutÀnjÀvÀ hullik sz¢t a dallam.
Az id¢zett READY MAN-nek p¢ldÀul rendkÁv¡l
izgalmas quartinÀkkal kezdûdnek a strÂfÀi,
melyekben a mer¢sz asszonÀncok a rÁm lÀt-
vÀnyos visszavonÀsÀval ¢s tulajdonk¢pp nem
rÁmelû, de az elm¢ben m¢giscsak ´sszecsengû
szÂpÀrokkal vÀltakoznak: ¢nmÂd-folyton, raj-
tam-kiszÀradt, szeretet-kegyelmi, sût pÀrtot-pÀra,
tr¡kk. Vagy a jelent¢st ¢rtj¡k meg, vagy ezek
hatnak rÀnk, de semmik¢pp nem egyszerre
¢s egymÀst erûsÁtve a kettû. De a jelent¢s r¢-
teg¢n bel¡l is elv¢sz az egymÀsra k´vetkezv¢n
egymÀst erûsÁtû vagy k¢ts¢gbe vonÂ asszociÀ-
ciÂk finom ritmusa. A klasszikus vers olyan
szellemvasÃt, ahol elszisszen fej¡nk f´l´tt a
halÀl kaszÀja, majd egy kiszÀmÁtottan r´vidke
s´t¢ts¢g, ¢s mÀr zÃdulunk is az ´rd´g´k ka-
varta ¡stbe; SolymosinÀl a k¢t k¢p k´zt kien-
gedik az embert egy oldalajtÂn a s´r´k, pe-
recek ¢s l¢gg´mb´k ragyogÂ vilÀgÀba, s csak
f¢l Âra mÃlva vÀrjÀk vissza a pÂkhÀlÂs sÀtÀ-
nok el¢be. K¢pzelhetû, micsoda eredm¢ny-
nyel...

Folytatva az ´sszehasonlÁtÀst, szembe´tlik,
mennyire paradox az ilyesf¢le sürÁt¢s. A
minduntalan visszafordulÂ, ´nmagukba egy-
re Ãjabb ¢rtelmet magyarÀzÂ sz´vegek alkal-
masint nem ¢reztetnek t´bbet, mint ameny-
nyire a mÀsik verstÁpus is k¢pes volt a maga
elegÀnsabb eszk´zk¢szlet¢vel. Tulajdonk¢p-
pen tovÀbbmentek egy l¢p¢ssel, de a v¢gered-
m¢nyt n¢zve ¢ppÃgy lehetn¢nek m¢g a le-
tisztulÀs elûtti stÀdiumban. àEltelik jÂn¢hÀny
(rossz)¢v, ¢s nem csinÀlsz mÀst, javÁt- / gatsz, prÂ-
bÀlsz jÂvÀtenni(Árni) egyn¢mely dolgodatÊ; ¢r-e
annyit ez a d´c´gûs megoldÀs, mintha csak a
àjÂn¢hÀnyÊ szÂt olvashatnÀnk, ¢s m¢gis tudnÀ

892 ã Figyelû



Figyelû ã 893

mindenki, hogy mennyire pocs¢kul teltek
azok az ¢vek?

Solymosi talÀn azt mondanÀ, hogy esz¢-
ben sem volt konvenciÂkhoz alkalmazkodni,
sût mond is hasonlÂt ä n¢hÀny remek, csÁpûs
¢lccel: àÏcsak hülj´n meg benned a v¢r, / amÁg a
szakmÀdrÂl besz¢lsz!Î / csak mint magÀnyos m¢-
szÀrsz¢k / ¢n, te meg mint t¡zes rÂzsa, / n¢zn¢nk,
melyikûnk Ãj arca / lepi meg jobb' a mÀsikatÊ. A
sz¢tes¢sig fegyelmezetlen szerkeszt¢smÂdjÀ-
val viszont attÂl szabadult meg elsûk¢nt, ami-
tûl utoljÀra sem lett volna szabad.

Schein GÀbor tehets¢g¢ben erûsen bÁztam,
mÁg csak folyÂiratokban publikÀlt n¢ha. Az-
Âta megjelent k´tete a Fekete-piros f¡zetek so-
rozatÀban. A cÁmlapon elhanyagolt falr¢szlet,
nyilvÀn zsinagÂgÀ¢, sz¢gyenkezik a (nem te-
hetek rÂla!) lilÀsrÂzsaszÁnü f¢nyben. Az apjÀt
templomba kÁs¢rû gyerek ÀhÁtata, amit a k´l-
tû felid¢zni vÀgyik, de ä aminthogy az ilyes-
f¢le jelenetekben mindig ´sszefolynak a hit ¢s
a puszta jÂlnevelts¢g k¡lsû jelei ä inkÀbb csak
a k¢sei k´lt¢szettel: H´lderlinnel, Pilinszkyvel
szemben ¢rzett elfogÂdottsÀgÀt tette nyilvÀn-
valÂvÀ. Paradox letisztultsÀgÀval eml¢keztet
Solymosi paradox sürÁt¢s¢re. Jellegzetes BEA-
TI cÁmü darabja: àMagÀnyom hÁvja magÀnyod.
/ EgymÀsban viselt ÀrvasÀg. // Vesztegl¡nk / egy
lezÀrt ÀllomÀson: // egymÀsba kapcsolt / ¡res vago-
nok.Ê Ez nem a vilÀgon tÃljutott, hanem vilÀg
elûtti kopÀrsÀg; inkÀbb igyekvû, mint hiteles,
¢s inkÀbb magabiztos, mint megalapozott.

Puritanizmusukkal k¢rkedû darabjai t´bb-
nyire csak aprÂ ¢s el¢gg¢ k´zhelyes hasonla-
tok, k¢pzeletjÀt¢kok ä amilyeneket minden-
nap szÀzszÀmra fogalmaz meg ´nmagÀnak,
elevenÁt fel ´r´ks¢g¢bûl bÀrmely civilizÀlt
ember. A MENºETT cÁmü az izgalmasabbak
k´z¡l valÂ: àTestem / m¢g kitapinthatÂ, / vagyok:
// Pincezugban / fonnyadt hagymafej, / nedv itt
el¢g, / csirÀzgatok.Ê T́ bbs¢g¡k nem ¢ri el a
verss¢ vÀlhatÀs k¡sz´b¢t. Legfeljebb azt hoz-
hatnÀnk f´l v¢delm¡kre, hogy a k´ltû ¢rdek-
lûd¢se, a müv¢ emel¢s teszi ¢rdekess¢ mind-
ezt ä de hÀt ez a levit¢zlett modernista gesz-
tusmüv¢szet szokÀsos kibÃvÂja. (Scheinnek
egy¢bk¢nt van sajÀt elm¢leti alapvet¢se; eb-
bûl mind´ssze k¢t mondatot id¢zek: àA sza-
vakban, a szavak kimondÀsÀban [...] a teremt¢s ak-
tusa ism¢tlûdik mindig, talÀn ¢pp az ellenkezûje; itt
a szÂ vÀlik testt¢. [...] Szavaink a cs´nddel Àllnak
szemben.Ê)

Szerencse, hogy nem ez szerzûnk ´sszes
müve; hogy itt is prÂbÀlkozik, noha csak egy-
szer, mÀs hang¡t¢ssel ä az ¹R¹KTýL FOGVA
legalÀbb sanzon ä; hogy az appendix fordÁ-
tÀsai k´zt akad eg¢szen mÀsf¢le k´ltû, m¢g-
hozzÀ maga Celan. Szerencs¢re egyszer leÁr
egy birsalmÀt, ¢s az igazi birsalma. Idûk´z-
ben megjelent mÀsodik k´tete, a CAVE CANEM
mÀr tartalmasabb. ñvakodjunk az elhamar-
kodott Át¢lettûl!

Simon BalÀzs megint csak komoly tehets¢g ä
de nem k´ltû. Ez talÀn sajnÀlatos, Àm semmi-
k¢pp se sz¢gyen. A tudomÀnyos ¢s müv¢szeti
Àgak soha, egyetlen kultÃrÀban sem fedt¢k le
a szellemi k¢pess¢gek eg¢sz tartomÀnyÀt,
m¢g ha voltak is e szempontbÂl szerencs¢-
sebb korok. (P¢ldÀul a XVIII. szÀzad kalan-
dorvilÀga vagy k´zelebbrûl a pop art nagy ¢v-
tizede.) ý egy kicsit filozÂfus, kicsit vallÀst´r-
t¢n¢sz ¢s m¢gsem az; kimondottan irodalmi
¢rt¢k pedig egy oldalnyi van a k´nyvben,
MÀrton LÀszlÂ f¡lsz´vege. Ez viszont tÃlsÀgo-
san jÂ; csaknem elhiteti az emberrel, hogy Si-
mon meg is valÂsÁtotta, ami csak szÀnd¢kÀ-
ban Àllt. Szerinte a szerzû lemondott a meg-
vetûleg emlegetett k´ltûi lelem¢nyrûl, szerin-
tem az sosem volt a birtokÀban ä ¢pp Ágy ke-
r¡lt ide, harmadiknak.

Ami elk¢sz¡lt: m¢ly ¢s fÀrasztÂ mÁtosz¢r-
telmez¢sek, mÁtoszteremt¢sek. Egy-egy em-
beri lehetûs¢g metaforÀi, szereplûkre aggatva
t´bb vagy kevesebb ´nk¢nnyel. Nem azzal a
k´nnyelmüs¢ggel csapong az ûsk¢pek k´zt, a
müv¢sz ´szt´n¢re hagyatkozva, mely amÃgy
is a legeslegkev¢sb¢ utÀnozhatÂ OvidiusbÂl ä
inkÀbb a kommentÀrÁrÂ H´lderlin mÂdjÀra
keresi a rejtett l¢nyeget ÀllandÂ, elszÀnt ko-
molysÀggal. SimonnÀl az ÀtvÀltozÀs mindig
gonosz. Alap¢rz¢se, hogy az eredeti l¢t nem
lehet ez az Àrnyszerüen fakÂ, melyben ¢l¡nk;
ha pedig, menthetetlen¡l romlottan, àmÀrÊ
nem eml¢ksz¡nk mÀsmilyenre, az csak meg-
erûsÁti elveiben a rem¢ny¢t vesztett gnoszti-
kust. àEz a vilÀg, a szÀmüzet¢s f´ldje, / [...] / Meg
kell szokni tehÀt, noha / Nem lehet, ¢s minden egy¢b
/ çlom, noha igaz csak az lehetett.Ê SzÀmtalan
vÀltozatban festi fajunk kiszolgÀltatottsÀgÀt:
sajÀt mÃltunknak (TESTAMENTUM, PRñF°CIA)
¢s a sorsnak, melynek sejtelme sz¡ntelen¡l
gy´tri hûseit, H¢rakl¢sztûl a mÀsik, a mÀgus
Simonig.

Hosszadalmas leÁrÀsaibÂl csakugyan ki-



¢rezni valami ûsi, biolÂgiai iszonyatot. AZ A
LEVES..., Árja, àmÀr / Sohasem k¢sz¡l el äÊ va-
lakinek, pontosabban Valakinek a tÀvoll¢t¢-
ben: àA r¢pa mandragÂra lett / A s´t¢tben, / A
petrezselyem egy ûspÀfrÀny / Lenyomata a kûben, /
A kallÂdÂ tÀrgyak / D¢monai tÀncolnak k´r¡l´t-
temÊ. T¢mÀinak szerencs¢s megvÀlasztÀsÀban
k¡l´n´s, leginkÀbb pr¢dikÀtorinak mondha-
tÂ adottsÀga ¢rv¢nyes¡l. Nem csoda, hogy fi-
lozofikus p¢ldabesz¢deket is k´z´l, t´bbek
k´zt a teremt¢sben ¢rv¢nyes¡lû v¢letlenrûl.

Hogy mi nem siker¡lt? Semmi, ami a
nyelvvel kapcsolatos. A HANGOD cÁmü vers
szerint ideÀlja àa s¡ketek hallÀsaÊ... de vannak
m¢g ¢p f¡lek, ¢s fizikai fÀjdalommal reagÀl-
nak a k´vetkezûkh´z hasonlÂ sorokra: àögy
pihen bennem a lelkem, / Mint anyjÀban a gyer-
mek. / Hallgatni tanÁtom, / Hogy csend ¢s b¢ke le-
gyen benne.Ê M¢g gyakoribbak lenn¢nek az ef-
f¢le inzultusok, ha Simon nagyobb ig¢nnyel
vÀlogatnÀ a szavait; legt´bbsz´r azonban be-
¢ri a k¢zenfekvû megoldÀssal. N¢hÀny jelzûs
szerkezete: a diÂfa à´regÊ, a patak àcsobogÂÊ, a
szem àkiguvadtÊ, a seb àgennyedzûÊ. A sz¢l àha-
talmasÊ, az ¡led¢k àzavarosÊ. TalÀn nem az?

A Liget kiadvÀnya egy¢bk¢nt tipogrÀfiai
remekmü, ha ParÀk Andrea terv¢t n¢zz¡k ¢s
nem a kivitelt. Csak ne tett¢k volna a borÁtÂra
azt a D¡rer-metszetet, mely mind´ssze hÀ-
rom ¢ve, a k´ltûnek majdnem utolsÂ kÁvÀn-
sÀgÀra, Sziveri k´tet¢t dÁszÁtette! Legy¡nk
precÁzek: ez a vilÀg¢rt sem hullarablÀs.

HajdÃ Gergely

àA TçVOLI BARçTÊ

E. M. CioranäConstantin Noica: L'Ami lointain.
ParisäBucarest
Criterion, Paris, 1991. 79 oldal

A cÁmben jelzett tÀvoli barÀt: Constantin
Noica. Az û dicsûs¢g¢t szolgÀlja e kis k´tet,
amelyben valÂjÀban k¢t barÀt lev¢lvÀltÀsÀt,
azaz lev¢lbe foglalt essz¢j¢t olvashatjuk: Cio-
ran¢t ¢s NoicÀ¢t. Majd egy-egy portr¢t, ame-
lyet egymÀsrÂl Ártak. Kiteljesedik a barÀtsÀg,
¢s oly k´zel ker¡lnek egymÀshoz, hogy a tÀ-

volsÀg Àthidalhatatlanabb lesz, mint valaha.
°s nem mindennapi szellemi pÀrbajnak lehe-
t¡nk a tanÃi. Olyanok vÁvjÀk, akiket elszakÁt-
hatatlan lÀnc füz ´ssze. Mint ama bizonyos
filmben a k¢t fegyencet, akik idûnk¢nt egy-
mÀsnak esnek...

A k´nyvecske persze Ányenceknek k¢sz¡lt,
vagy inkÀbb beavatottaknak. De lehet¡nk-e
el¢gg¢ beavatottak? Azt mÀr az elsû mondat
utÀn felismerj¡k, hogy az 1957-ben kelt kez-
dû LEV°L EGY TçVOLI BARçTNAK Cioran
1960-ban megjelent T¹RT°NELEM °S UTñPIç-
jÀnak elsû fejezete. °s a f¡lsz´vegbûl megtud-
juk, hogy ez¢rt Noica, miutÀn û Árt elûsz´r,
huszon´t ¢vet kapott, ¢s hetet le is t´lt´tt. Ezt
a levelet viszont nem k´zli k´tet¡nk, pedig a
k¢t essz¢lev¢l valamif¢le flÂrÀbÂl emelkedik
ki magÀnyos t´lgyk¢nt. °s a flÂra n¢lk¡l nem
teljes a tÀjk¢p. HiÀnyzik valamif¢le eligazÁtÂ
elûszÂ is. Igaz, Cioran nem szereti a nyers-
anyagot, ¢s Ãgy tünik, a bevezet¢seket sem.
Ugyanakkor RomÀniÀban egyre-mÀsra jelen-
nek meg olyan hiteles magÀnlevelek, ame-
lyek f¢nyt vetnek arra, hogy v¢g¡l is mi¢rt
maradt PÀrizsban, ¢s mi¢rt viszolyog az elû-
szavaktÂl. Egyik hajdani level¢ben felrÂtta
NoicÀnak, hogy nem fogadta el a franciaor-
szÀgi ´szt´ndÁjat, ¢s helyette azt vÀlasztotta,
àhogy visszahÃzÂdjon a Duna torkolatainak mel-
l¢k¢re, ahol minden Âhatatlanul dalba hullik
vissza, ¢s a MioriÓa kurva leszÊ, ût pedig, ha egy-
szer visszat¢r, àeml¢keztetni kell ÏolÀh ÁrnokiÎ k´-
teless¢geire ¢s az Ãj nemzed¢kben elfoglalt hely¢re
(mely csiricsÀr¢nÀl a nominalistÀk ¢s a realistÀk
k´z´tti vita frissebbnek tünik)Ê. (Manuscriptum,
1990. 3ä4. sz. 33. o.)

Vajon Noica eme ciorani magÀnlev¢lre vÀ-
laszolt, amikor 1957-ben ä mint Cioran essz¢-
level¢bûl megtudjuk ä azt firtatta, mi¢rt ma-
radt kinn az egykori barÀt, akit renegÀtnak
is minûsÁtett, ¢s vajon tovÀbbra is ragaszkodik
àkis nyugati szomsz¢dunkkal szembeni elûÁt¢letei-
hezÊ?

Vajon mi indÁtotta Ciorant gyÂnÀsra?
Mert a LEV°L EGY TçVOLI BARçTNAK gyÂnÀs,
m¢g akkor is, ha e szÂt nem hasznÀlja Cio-
ran, aki egy¢bk¢nt gyakran vallott az ÁrÀs
gyÂgyÁtÂ-tehermentesÁtû szerep¢rûl. Az ´r´k
gyÂnÀsi k¢nyszert ¢rezz¡k a sorok m´g´tt,
mert mintha nem vallana be mindent. Az oti-
um in exaltationibus et furoribus term¢szet¢bûl
fakad, hogy a dolgok optikÀja szÀmÀra mÀs,
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mint az oknyomozÂ k´zt´rt¢n¢sz szÀmÀra,
aki m¢g rÀadÀsul nem is sz¢gyelli az aurea me-
diocritasszal ´sszefonÂdÂ k´z¢pszerüs¢g¢t, sût
m¢g b¡szke is, hogy autodidakta mÂdon k¢-
nyelmesen el tudja helyezni magÀt a r¢gi
Hungaria eme horatiusi hagyomÀnyÀban.
Igaz, Ciorant ¢ppen ez taszÁtja: a megt´rt¢nt
dolgok vizsgÀlata (csak az¢rt valÂ vizsgÀlatuk,
mert megt´rt¢ntek) ¢s a k´z¢pszerüs¢g.
Megvallja, hogy ifjÃkorÀban likvidÀlni szeret-
te volna a negyven ¢v f´l´ttieket. °s az¢rt
vallja meg, mert Ãgy tudja, hogy aki hazÀjÀ-
¢rt rajong, szÁve m¢ly¢n honfitÀrsai fel¢t ki
akarja irtani... Ilyenkor az ¢rtelmis¢gi felelûs-
s¢gre szoktunk apellÀlni, ¢s a megt´rt¢nt
borzalmakra, amelyek v¢g¡l is k´z¢pszerüek
a ciorani program c¢lkitüz¢sei mellett, hiszen
a lakossÀg fel¢t az¢rt nem siker¡lt kiirtani
egyetlen orszÀgban sem, m¢g ellens¢ges se-
g¢dlettel sem. Ilyenkor ä a verbÀlis genocÁdi-
um kapcsÀn ä ´tlik fel az olvasÂban, hogy sze-
retne t´bbet tudni Cioran vasgÀrdista kap-
csolatairÂl, amelyeket v¢g¡l is bevallott ¢s
zseniÀlisan megker¡lt. Hiszen Ãgy nyilatko-
zik, hogy frenetikus megnyilvÀnulÀsai indÁt¢-
kainak feltÀrÀsÀhoz v¢get nem ¢rû besz¢lge-
t¢sekre lenne sz¡ks¢g, amelyek titkÀt a Bal-
kÀn bÁrja.

Cioran pontosan tudja, hogy kinek vÀla-
szolt, mint ez 1990-ben Árt Noica-portr¢jÀbÂl
kider¡l. Olyan charmeurnek tartja, akinek
kifinomodott civilizÀciÂban kellett volna fel-
bukkannia, ¢s nem a BalkÀn telj¢ben. CsodÀ-
lÂkat gyüjt´tt maga k´r¢, ¢s gy´t´rte ûket, àa
k´z¢pkorban kitünû kÁnzÂ lett volna, mint minden-
ki, aki sokat ¢rdeklûdik mÀsok irÀntÊ. °s ismerve
Noica m¢ly nemzeti elk´telezetts¢g¢t, hit¢t a
romÀn n¢p k¡ldet¢s¢ben, Cioran olyan ´n-
kÁnzÂ gondolatokat vetett papÁrra, amelyek a
cÁmzettnek talÀn t´bb fÀjdalmat okozhattak,
bÀr tompÁtotta azt a gondolatserkentû intel-
lektuÀlis ´r´m ¢s ´nn´n f´l¢ny¢nek tudata.
Mert amit a magyarokrÂl Árt, inkÀbb a romÀ-
nokat s¢rti, bÀr hagyomÀnyt csinÀltunk ab-
bÂl, hogy megbotrÀnkozzunk. A sokat id¢zett
magyar csendûrrûl van szÂ, akinek az elnyo-
mÂt jelk¢pezû lÀtvÀnya pÀnikot vÀltott ki
Cioranban, ¢s emiatt a magyarokat magyar
szenved¢llyel gyül´lte. ValÂszÁnü, hogy Noica
valamit Árhatott '56-rÂl, mert Cioran ezek
utÀn azt fejtegeti, hogy nem a rabszolgÀk lÀ-
zadnak fel, hanem a volt zsarnokok, akik

szolgasorba ker¡lnek. àDe mi, kedves barÀtom,
akiknek eddig nem adatott meg az es¢ly, hogy el-
nyomÂk lehess¡nk, nem juthatott ki a lÀzadÂk es¢lye
sem. E kettûs ´r´mtûl megfosztottan, korrekt mÂdon
hordjuk lÀncainkatÊ... °s a tovÀbbiakban ne az
¢rvel¢s ellentmondÀsossÀgÀt prÂbÀljuk tetten
¢rni, hanem csak azt a mozzanatot emelj¡k
ki, hogy nek¡nk, magyaroknak tulajdonÁtja
àa legrosszabb megalÀztatÀst: a szolgÀnak sz¡le-
t¢stÊ... MagÀt szkÁtÀnak nyilvÀnÁtja, hangot
adva ama kÁs¢rt¢s¢nek, hogy megvÀltoztassa
ûseit, olyanokat vÀlasszon, akik gyÀszt hoztak
a nemzetekre, ¢s ¢rezze magÀt az utolsÂ
mongolnak. Nincs ter¡nk annak r¢szletez¢-
s¢re sem, hogy a lev¢lben mik¢nt tünnek fel
a ciorani parateolÂgia elemei, a gnÂzisnak va-
lÂ elk´telezetts¢ge, az abszolÃtumrÂl ¢s a vi-
szonylagosrÂl, a szabadsÀgrÂl ¢s a toleranciÀ-
rÂl vallott felfogÀsa. Csak az utolsÂ mondatba
foglalt ¢les vÀgÀst id¢zem vissza: a privilegi-
zÀltak, akikhez tartozik, àirigylik a nagy t´bb-
s¢gtûl azt az elûnyt, hogy az tudja, mi¢rt hal megÊ.

Noica vÀlaszÀt azonnal megÁrta, bÁzva ab-
ban, hogy maga Cioran fordÁtja le. De ez
utÂbbi nem k´z´lte a Nouvelle Revue Fran-
§aise-ben, mert nem akart neki rosszat. 1974-
ben ker¡lt Noica kez¢be sajÀt levele, ¢s olvas-
tÀn ä naplÂja tanÃsÀga szerint ä fel´tl´tt ben-
ne mindaz, amit lelkileg belefektetett ¢s ami
t´rt¢nt, hogy Ágy fakadjon ki: à¹rd´g vinne el,
¢let, de gy´ny´rü vagy!Ê Cioran T¹RT°NELEM °S
UTñPIA cÁmü müv¢nek minapi romÀn ki-
adÀsa f¡ggel¢k¢ben olvashatjuk ezt, a Noica-
lev¢l eredeti romÀn vÀltozatÀval. Nem der¡l
ki francia k´tet¡nkbûl az sem, hogy ki fordÁ-
totta A TçVOLI BARçT VçLASZç-t; aki nem tud
a romÀn eredetirûl, azt hiheti, franciÀul Árta
Noica. MÀrpedig a kettût ´sszevetve Ãgy
¢rezz¡k, olykor el-elsikkad egy-egy gondolat,
olykor el-elmaradt egy-egy szÂ, amelynek
t´bb mint stilisztikai ¢rt¢ke volt. Noica sze-
rette a k¢t¢rtelmü vagy inkÀbb t´bbf¢lek¢p-
pen ¢rtelmezhetû kifejez¢seket. Minderre
n¢hÀny p¢ldÀt a gondolatmenet ismertet¢se
sorÀn prÂbÀlunk felhozni.

A kiadÂ alapvetûen arra figyelt, mint ez a
f¡lsz´vegbûl kider¡l, hogy mik¢nt lÀtjÀk Eu-
rÂpa l¢nyeg¢t ¢s j´vûj¢t. Cioran az Ãj, ipari-
fogyasztÂi t´megtÀrsadalomra panaszkodik,
Noica attÂl f¢l. F¢lti àt´rzs¡nketÊ, hogy olyan
kockÀzat vagy vesz¢ly (romÀnul: risc, francia
fordÁtÀsban: danger, holott lehetett volna
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risque) vÀr rÀ, amelyet eddig nem tapasztalt,
¢s amelynek m¢rt¢k¢hez nem ¢r fel (franciÀ-
ul szÂ szerint: amellyel nem tud megbirkÂzni): àez
a nagyszabÀsÃ Àtmenet, ami bek´vetkezik a vilÀg-
ban, a f´ldmüvelû tÀrsadalmakbÂl mÀs tÁpusÃ vi-
lÀgbaÊ. A romÀn kultÃrÀnak minden teljesÁt-
m¢nye a folklorisztikus tÁpusÃ kultÃrÀhoz
kapcsolÂdik. °s a g¢tÀk Âta àa falu volt az
egyetlen dolog, amit fel tudtunk ajÀnlani a vilÀg-
nakÊ. SzÀz ¢v mÃlva egyes¡lt EurÂpa lesz,
nyolc-tÁz nyelvvel, de a romÀn nem lesz k´z-
te. Ha pedig az elk´vetkezû f¢l ¢vszÀzad so-
rÀn a romÀn kultÃrÀban nem t´rt¢nik valami
rendkÁv¡li, mint a szÀzadv¢gi oroszban, ha
àÏaz objektÁv szellemÎ, azaz nyelv¡nk a k´zeli halÀl
f¢lelm¢ben nem leli meg m¢lyebb ¢s vÀratlanabb ki-
fejezûd¢s¢t (mik¢nt mindaz, ami m¢ly ¢s vÀratlan e
vilÀgon, abbÂl az emberi ¢rz¢sbûl bukkant fel, hogy
veszendû l¢ny), akkor hiÀba vonultunk Àt a t´rt¢-
nelmen. Hogyan maradhat ettûl tÀvol Cioran, aki
annyif¢le halÀlba szeretett bele? Hogyan adhatod
el ezt a privil¢giumot, az agÂniÀ¢t, cser¢be a kife-
jez¢s ¡nnep¢lyess¢g¢¢rt? Hogyan utasÁthatod el a
halÀl stÁlusÀt [stilul mortii romÀnul; a francia
sz´vegben: style des mourants = halottak stÁlusa],
egyszerüen ¢s r´viden? Engedd meg, hogy eml¢kez-
tesselek arra, amit ¢vekkel ezelûtt ÁrtÀl nekem, ab-
ban az ÂrÀban, amikor elûsz´r lett¢l boldog a sze-
relemben: Ïa n¢gy fal k´z´tti dicsûs¢g (gloria) fe-
l¡lmÃlja a birodalmak dicsûs¢g¢t (slava)Î, mond-
tad. Ilyen n¢gy fal k´z´tti dicsûs¢ghez hÁvlak vissza,
amikor arra szÂlÁtalak fel, hogy talÀld meg Ãjra a
nyelvet. Gyere, prÂbÀld meg egy pusztulÂ nyelv ho-
mokjÀba Árni a kimondhatatlant.Ê Persze tudja,
hogy nem j´n. Mert àFranciaorszÀg nagyon m¢-
lyen Àtitatott t¢ged a jÂzansÀg ¢s b´lcsess¢g m¢rg¢-
velÊ. Ez¢rt maga Noica oldozza fel Ciorant az
´regek Szent Bertalan-¢j¢nek büne alÂl. Hi-
szen, mint mondja, senki sem ¢rtette felhÁvÀ-
sÀt betü szerint, hanem valamennyien a prob-
l¢mÀt ¢rezt¢k: àa korai halÀlra Át¢ltnek a vigasz-
talansÀgÀt, tiltakozÀsi sz¡ks¢glet¢t minden ellen,
ami steril ¢s szÀrazÊ. °s àamit szidalmaid terminu-
saiban mondtÀl, az mai b´lcsess¢g¡nk l¢nyege, a
gy´trûd¢s vagy a belet´rûd¢s terminusaiban; utolsÂ
es¢ly¡nk, vagy most ä jÂzansÀgunk formÀjaÊ.

A Nyugat jÂzansÀgÀval azokat a jelent¢se-
ket ÀllÁtotta szembe Noica, amelyeket àa halÀl-
lal valÂ t´rt¢nelmi k´zels¢g¡nk benn¡nk fel¢b-
resztÊ. A francia nyelv pedig bÀrmilyen kifi-
nomult is lehet, nem tudja a mai ember ¢r-
zelmeit kifejezni. Nincs ter¡nk annak a kifej-

t¢s¢re sem, hogy az a Noica, aki a harmincas
¢vekben nem emberk´zpontÃ eszm¢k jegy¢-
ben tÀj¢kozÂdott (mint Árta: àaz embert magya-
rÀzzÀk, ahelyett hogy û magyarÀznÀ a vilÀgotÊ),
mik¢nt kezdte fellelni a romÀn nyelvben a
m¢lyebb jelent¢seket, akÀr korÀbban Heideg-
ger (amikor a n¢met faji f´l¢ny eszm¢j¢t
nyelvi-filozÂfiai sÁkra helyezte Àt). Igaz, mÁg
Heidegger a g´r´g´t nevezte ki a filozÂfia el-
sû nyelv¢nek, hogy megker¡lje a zsidÂ-ke-
reszt¢ny kulturÀlis ´r´ks¢get, a romÀn filozÂ-
fusok JñB K¹NYV°-bûl ¢s a PR°DIKçTOR
K¹NYV°-bûl tÀplÀlkoztak, gnÂzisukbÂl ¢s bo-
gomilizmusukbÂl k´vetkezûen ker¡lve vagy
elvetve az öJSZ¹VETS°G-et. Ennek megfelelû-
en az emberhez szÂlÂ jelent¢sek keres¢se
szervesen ¢p¡lt rÀ a fiatalkori tÀj¢kozÂdÀsra.
°s talÀn ha Noica, àa tÀvoli barÀtÊ vÀlasza
megjelenik, egy ¢rtelmesebb ¡gy¢sz a vÀdlott
v¢delm¢re kelt volna az Àllamilag felb¢relt
v¢dû¡gyv¢ddel szemben...

Mert milyen jelent¢sekrûl is van szÂ? En-
nek firtatÀsÀn, pontosabban Noica f¢lelmetes
dialektikÀjÀn kereszt¡l jutunk el az û, àa tÀ-
voli barÀtÊ rejtett, Àm nyilvÀnvalÂ ¡zenet¢hez.
Noica hihetetlennek tartja, hogy amikor mi
a Nyugat fel¢ fordulunk, nem az¢rt, hogy
k¢rj¡nk, hanem csak szeml¢lj¡k ût, àhogy lÀs-
suk FranciaorszÀg arcÀn, mik¢nt fest egy t´rt¢nelmi
k´z´ss¢g tÁz ¢vszÀzad dicsûs¢ge utÀn ä akkor ûk, Àl-
talad ¢s mÀsok Àltal azt vÀlaszoljÀk: mit bÀmultok
benn¡nket? Kicsik vagyunk, csÃnyÀk ¢s visszata-
szÁtÂkÊ. (Abban a korban vagyunk, az ´tvenes-
hatvanas ¢vekben, amikor Nyugaton a keleti
turistÀkat is a szovjet bevonulÀs lehetûs¢g¢-
nek emleget¢s¢vel d´bbentett¢k meg. °s a
keleti disszidensek k¢pviselt¢k a kombattÀns
honv¢delmet.) De Noica is a nyugati ¢rt¢ke-
ket karolta fel. Onnan j´ttek, NyugatrÂl ä
hangsÃlyozza ä a ma vilÀgszerte diadalmas-
kodÂ ¢rt¢kek. Bandungot eurÂpai k¢rd¢snek
¢rezz¡k ä fejtegeti ä, sût Mao Ce-tung szavai
eurÂpai mÂdon hangzanak, à¢s ez a kommu-
nizmus, amely annyira nyugtalanÁt benneteket, ma-
gÀnak EurÂpÀnak az ¡zenete, ¢s bizonyos ¢rtelem-
ben az orosz l¢lek fÀjdalmas feloldÂdÀsa a fausti
l¢lekbenÊ. Persze mindebben egy lakoma ma-
radvÀnyait lÀtja, àa szÁnes n¢pek felszabadulÀsi
eszm¢nyei a szabadsÀg eurÂpai pÀtoszÀnak egysze-
rüen marad¢kai, a keleti humanizmus vÀlasz az
ember nyugati problematikÀjÀra, technicizmusuk ¢s
materializmusuk egyszerü k´lcs´nvett n´v¢nyek [a
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francia fordÁtÀs szerint àmaterializmusuk k´l-
cs´nvett technikaÊ] m¢g ennek a kommunizmusnak
is, akÀr spekulatÁv, akÀr alkalmazott, milyen ma-
radvÀny jellege lehetne valakinek a szem¢ben, He-
gel ¢s a nyugati kultÃra bankettj¢hez k¢pest ä oly
m¢rt¢kben, melyben nem tudnÀ megmutatni, hogy
Ãtjuk v¢g¢t jelzi! De ha mindezek csak marad¢kok,
hol van a l¢nyeg?Ê A miezt adtuk vissza a l¢-
nyeggel, franciÀul: szÁvnek fordÁtottÀk, a leg-
jobb lenne a latin succus. De a francia fordÁtÀs
annyibÂl jobb, hogy a tovÀbbiakban Noica
EurÂpa szÁv¢t keresi, mint JÂb a b´lcsess¢get,
ami: sehol sincs ä vÀlaszolja a m¢ly. EurÂpa
olyan, mint Izrael, nem ismeri fel a MessiÀst.
°s mik´zben a finom szellem EurÂpÀjÀt sirat-
jÀk, gyûz a mÀsik, a geometriai szellem¢.
Durva geometria ez, m¢rn´ki szellem az ¢let
spontaneitÀsÀval, az individualizmussal, a
szabadsÀg kifinomultsÀgÀval szemben. Igaz,
àaz Àt¢lt marxizmus ellen a legsÃlyosabb, ami el-
mondhatÂ, az, hogy nem az emberi m¢ltÂsÀg vilÀgÀt
nyÃjtja, hanem olyat, amelyben senki sem ´nma-
gaÊ... Viszont mint egy francia barÀtja helye-
sen mondta, nincs mit szembeÀllÁtani a mar-
xizmussal. Az szÀmÁt, ami van. àVannak k´z´t-
t¡nk emberek, akik ûszint¢n vagy k¢nyszerbûl r¢szt
vesznek ä ahogy itt mondjÀk ä az Ï¢pÁt¢sÎ-ben, ami-
kor pedig felismerik erûfeszÁt¢seik siralmassÀgÀt,
amelyek nem szÁv¡kbûl ¢s elm¢j¡kbûl fakadtak, mel-
l¢j¡k l¢p¡nk, mi, akik nem csinÀlunk semmit, hogy
megmondjuk nekik ÏhagyjÀtok, van valami, lehet,
sz¢p, abban, amit veletek csinÀlnakÎ.Ê (A lev¢l
franciÀul kiadott vÀltozatÀbÂl hiÀnyzik a szÁv-
rûl ¢s az elm¢rûl szÂlÂ mell¢kmondat, v¢g¡l
a romÀn eredetiben sz¢p helyett pedig m¢ly
Àll, ami jobban megfelel a jelent¢seket f¡rk¢-
szû noicai felfogÀsnak.) Az okfejt¢s v¢ge pe-
dig mÀr csak egy mesteri fordulat, amikor azt
¡zeni Ciorannak: àolyannyira vel¡nk vagy, mint
soha nem voltÀlÊ.

ñhatatlanul fel´tlik az olvasÂban a k¢rd¢s,
vajon valÂban csak az¢rt nem k´z´lte ezt a
levelet Cioran, mert nem akart Àrtani NoicÀ-
nak, vagy inkÀbb az¢rt nem, mert akkor Ãjra
szembe kellett volna n¢znie hajdani, Àm oly
sok vonatkozÀsban csodÀlatosan tovÀbb¢lû
´nmagÀval. öjra gyÂnnia kellett volna, p¢l-
dÀul arrÂl, hogy mik¢nt dicsûÁtette a maga

mÂdjÀn û is egykor a kommunizmust. °s ta-
lÀn politikai szempontbÂl sem lehetett kelle-
mes a baloldali illÃziÂkat erûsÁtû noicai meg-
nyilatkozÀs. Abban a t´rt¢nelmi helyzetben,
Ãgy tünik, a lev¢lvÀltÀs d´ntetlen¡l v¢gzû-
d´tt. A benne foglalt t´rt¢nelem k¢sûbb d´n-
t´tt egy¢rtelmüen. A CioranäNoica szellemi
pÀrbaj azonban nem ¢rt v¢get. EgymÀs port-
r¢jÀnak felvÀzolÀsÀval folytatÂdott. Finom
k¢t¢rtelmüs¢gek felsorakoztatÀsÀval. 1985
augusztusÀban Noica arrÂl Árt, hogy Cioran-
nak, amikor moralista lett, csak egyvalamibûl
siker¡lt kiugrania: a filozÂfiÀbÂl. °s mint a
szellem minden csodagyereke, a szeretetet
kereste. (Ami Ãgy igaz, ha tudjuk, hogy Cio-
ran egyik kulcsszava a gyül´let, ¢s ennek je-
gy¢ben jÀtszotta el az Isten elleni lÀzadÀst
is...) Noica szerint Cioran lemondott arrÂl,
hogy megÁrja azokat a nagy müveket, ame-
lyeket ´nmagÀban hordott. így hangzik az
utolsÂ mondat: àteljesen ûszint¢n tanÃsÁtom, hogy
Cioran n¢gy fal k´z´tti dicsûs¢ge fel¡lmÃlja az Àl-
tala el¢rt sikertÊ. Cioran 1990 szeptember¢ben
vÀlaszolt. A csodÀlat hangjÀn. A noicai vitali-
tÀs titkÀt abban lÀtta, hogy organikusan k¢p-
telen veszÁteni. Az¢rt hÃzÂdott vissza P¦lti-
ni«re, erre a Nagyszeben melletti, mintegy
ezerk¢tszÀz m¢ter k´r¡li magassÀgban fekvû
telep¡l¢sre, ¢s ott egy kis szobÀcskÀba, hogy
onnan hÂdÁtsa meg a vilÀgot. àMagÀnyossÀga
nem lemondÀs, hanem diadalÊ, hiszen tanÁtvÀ-
nyai r¢v¢n àNoica RomÀnia szellemi k´zpontja
lettÊ. De az olvasÂ az utolsÂ ciorani mondat
lÀttÀn csak t´prenghet, mit ¢rt el Noica, àaki
kortÀrsait a legfeddhetetlenebb finomsÀgokkal tud-
ta megsemmisÁteniÊ. àKi volt tehÀt û, hogy minket
f¢lresiklottaknak tekintsen, an¢lk¡l hogy k¢telked-
hetett volna abban, hogy a f¢lresiklÀs neki is meg-
adatott, egy eg¢sz n¢pnek ez a negatÁv aureolÀja?Ê

A k¢t barÀt lev¢lvÀltÀsa Janus-arcÃ müre-
mek. OlvastÀn eltünûdhet¡nk azon, hogy ta-
lÀn nem is olyan ¢rdektelen az, ami t´rt¢nt,
bÀr utÀltuk ¢s undorodtunk tûle. M¢gis, eb-
ben a k´nyvecsk¢ben, k¢t hatalmas gy´trûdû
¢s egymÀst gy´trû szellem pÀrbajÀban az a
legszebb, hogy nem ¢r v¢get. Ahogy a t´rt¢-
nelem sem.

Miskolczy Ambrus
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FordÁtotta Kada JÃlia
Corvina, 1992. 112 oldal, 1300 Ft

A tÁzes ¢vek nagy b¢csi mestereinek minde-
nekelûtt grafikai alkotÀsain oly m¢rvü az ero-
tikus megszÀllottsÀg, hogy a n¢zû hajlamos le-
het arra, hogy a müvekbûl inkÀbb a korhan-
gulatra, a kulturÀlis ¢rz¢kenys¢g term¢-
szet¢re k´vetkeztessen, s kev¢sb¢ az egyedi
müv¢szi karakterre. E f´lt¢telez¢st megerûsÁ-
ti a t¢mavÀlasztÀs, a hangsÃlyok hasonlÂsÀga,
amely az ¢rett Klimt, Schiele vagy mondjuk
Kokoschka lapjait ´sszekapcsolja: a nûi mez-
telens¢g erotikus fokozÀsa a ruhadarabok f¢-
tiseivel, a szem¢remtest fûszereplûv¢ vÀltozÀ-
sa, a sz¢ttÀrt lÀbak vagy a guggolÀs pÂza, a
leszbikus ´lelkez¢s vagy a maszturbÀciÂ jele-
netei, a felfokozott ¢rdeklûd¢s a pubertÀs ko-
rÀban megmutatkozÂ nemis¢g irÀnt. Mintha
egy erotikus nyelv sz¡letne itt, amelyen k¡-
l´nb´zû müv¢szek besz¢lnek.

K¢zenfekvû volna az erotikus nyelvet a
müv¢szetn¢l tÀgabban is ¢rtelmezni, hiszen
ugyanekkor s ugyanebben a vÀrosban fejti ki
mük´d¢s¢t a nagy tanÀr, aki egy ä a publi-
kum elûtt rendre a pornogrÀfok rossz hÁr¢be
keveredû ä tudÂsnemzed¢k elûk¢szÁtû mun-
kÀja utÀn nemcsak àfelfedeziÊ a szexualitÀst,
hanem a pozitivista felvilÀgosÁtÂ szcientista
´ntudatÀval s rejtett, de f¢lre¢rthetetlen pÀ-
toszÀval a nagyk´z´ns¢g el¢ is tÀrja: szavakat
¢s nyelvet ad neki. Olyat, amely minden tu-
domÀnyos ´nkorlÀtozÀsa ellen¢re alkalmas
arra, hogy k´znyelvv¢ vÀljon, s ezzel nyilvÀ-
nosan megbesz¢lhetû tÀrggyÀ a szexus, mint
az emberi l¢t legfûbb hajtÂereje, s a szenve-
d¢s fû oka; a gyermek mint szexuÀlis l¢ny; a
biszexualitÀs ¢s a maszturbÀciÂ mint term¢-
szetes Àllapot ¢s cselekv¢ny; a perverziÂk.
Persze tÀvol legyen Freud eszm¢it ¢s a freu-
dista k´znyelvet azonosÁtani, mint ahogy az
is, hogy magÀbÂl a f´lfedez¢sbûl vezess¡k le
az erotikus ¢rdeklûd¢s ¢s ¢rz¢kenys¢g nyilvÀ-
nossÀ vÀlÀsÀnak folyamatÀt. A terep elû volt
k¢szÁtve. S noha kÁnÀlkozik a b¢csi festûk ero-
tikus nyelv¢t freudi terminusokban interpre-

tÀlni, s m¢g inkÀbb a freudista k´znyelvet, va-
lamint a k¡l´nb´zû mesterek rajzainak k´z´s
vonÀsaiban megmutatkozÂ müv¢szi k´znyel-
vet sok egy¢b forrÀssal egy¡tt a XX. szÀzad
egyik ¢ppen keletkezû nyelvezetek¢nt vala-
mifajta egys¢gben felfogni (melynek deter-
minÀciÂjÀt csak erûsÁten¢, hogy Freud ¢s a
festûk k´z´tt semminû filolÂgiailag bizo-
nyÁthatÂ hatÀs nem mutathatÂ ki), ¢n nem
ezt fogom tenni.

Hanem megprÂbÀlom annak az erotikus
term¢szetnek az individuÀlis sajÀtossÀgÀt fel-
tÀrni, amely Egon Schiele (1890ä1918) mü-
v¢szet¢nek legfûbb jellemzûje. Ehhez azon-
ban vilÀgosan kell lÀtni a b¢csi erotikus gra-
fikai k´znyelven bel¡l a k¡l´nbs¢geket. A
legc¢lravezetûbbnek az tünik, ha Schiel¢t
mester¢vel, Gustav Klimttel (1862ä1918) ve-
tem ´ssze.

Azt persze mindenki tudja, hogy Klimt ¢s
Schiele fest¢szete mennyire k¡l´nb´zû ä
amennyire csak az eszt¢ta ¢s a tragikus szem-
ben Àllhat egymÀssal. Schiele korai klimtiÀ-
dÀi, valamint t´bb k¢sûbbi jelentûs ¢s meg-
hatÂ Klimt-hommage-a (A REMET°K ¢s a
GY¹TRELEM 1912-es kettûs ÀbrÀzolÀsai [20. ¢s
76ä77. o.], az ugyanebben az ¢vben k¢sz¡lt
BíBOROS °S APçCA CSñK-parafrÀzisa, az 1918-
as Secession kiÀllÁtÀs szÁnes litografÀlt plakÀt-
jÀn a bizonyÀra Klimt hiÀnyÀra utalÂ ¡res
sz¢k [86. o.]) ellen¢re nyilvÀnvalÂan radikÀ-
lisan Ãj lÀtÀsmÂd k¢pviselûje, aki ä mint ez
oly gyakori a müv¢szetek t´rt¢net¢ben ä ¢p-
pen a jelentûs elûddel ¢s mesterrel szemben
hatÀrozta meg magÀt. Nem ilyen ¢les ¢s
hangsÃlyos az ellent¢t azonban a grafikus
Klimttel. Az û rajzolÂi ¢letmüv¢rûl ä amiÂta
Alice Strobl n¢gy hatalmas korpuszÀbÂl alig
n¢hÀny ¢ve Àttekinthetj¡k ä megÀllapÁthatÂ,
hogy igencsak k¡l´nb´zik sajÀt festûi oeuvre-
j¢tûl. Klimt t´bb ezer rajzÀnak stÀtusa: vÀzlat,
f´ljegyz¢s, magÀnpassziÂ, a k¢z k¢szs¢g¢nek
ÀllandÂ fenntartÀsa ä mindenesetre semmi-
k¢ppen sem àmüÊ az alkotÂ szÀnd¢ka szerint.
S ¢ppen ez, ami megk¡l´nb´zteti ûket Schie-
le legt´bbsz´r hatÀrozottan ´nÀllÂ münek
szÀnt rajzaitÂl, cs´kkenti a festm¢nyeken oly
szembetünû k¡l´nbs¢get, hiszen az a stilizÀ-
ciÂ, ami mindenn¢l jellemzûbb a festû Klimt-
re, ritka kiv¢telektûl eltekintve az alkotÂfo-
lyamatnak csak e skiccek utÀn k´vetkezû sza-
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kasza. Ez¢rt nyomul itt elût¢rbe a t¢ma, a su-
jet, a beÀllÁtÀs emlÁtett rendkÁv¡li hasonlatos-
sÀga.

A meztelen vagy a meztelen testr¢szt dra-
p¢riÀval k´r¡lv¢ve s Ágy f´ltÀrva ÀbrÀzolt nû-
alakok ä Klimt rajzmüv¢szet¢nek szinte kizÀ-
rÂlagos tÀrgyai ä sajÀtos erotikus redukciÂn
mennek kereszt¡l ebben a müv¢szetben. Tes-
t¡k mintegy nemis¢g¡kre, vÀgykeltû testr¢-
szeikre s nemi szerv¡kre, magÀra a kitÀrul-
kozÀsra kevesbedik. E redukciÂval k¡l´n´s
ellent¢tben Àll egy mÀsik, a testeket k´r¡lve-
vû t¢r megsz¡ntet¢se, hiÀnya. Ez pedig a la-
za, meg-megszakadÂ k´rvonalÃ ¢s ugyanak-
kor a testet a fetisisztikus ruhadaraboktÂl ¢s
az anyagszerü fanszûrzettûl eltekintve csak e
k´rvonalakkal jelzû ÀbrÀzolÀssal egy¡tt bizarr
testetlens¢get k´lcs´n´z alakjainak. Ezt az el-
lent¢tet talÀn egy harmadik redukciÂ magya-
rÀzza, a figurÀk feltünû ´ntudatlansÀga,
majdnem mindig lehunyt szeme, amely a ki-
tÀrulkozÀsban esetleg benne rejlû aktivitÀs le-
hetûs¢g¢t elhÀrÁtja, a testi t¢r mellett a szel-
lemi teret is redukÀlja, s v¢g¡l rÀmutat e raj-
zok igazi term¢szet¢re: szexuÀlis f¢rfifantÀzi-
Àk, vÀgyk¢pzetek, erotikus ¢berÀlmok remek
felid¢z¢sei. Az obszcenitÀs testetlens¢g¢nek
paradoxonÀt ez ¢rtelmezi. A magÀnyos ero-
tikus k¢pzelg¢s v¢gtelen szabadsÀgÀt, tetsz¢s-
szerintis¢g¢t, tÀrgyÀval valÂ bÀrmit megtehe-
t¢s¢t egy bizonyos kÁv¡lrekedts¢ggel kell
megfizetni, egy Ãjabb redukciÂval, a müv¢-
sz¢vel, illetve a n¢zû¢vel, amely mutathatja a
polgÀri Ãriember ànappaliÊ vagy à¢jszakaiÊ
oldalÀt, az ¢rz¢keken uralkodÂ, àf¢rfiasÊ tÀ-
volsÀgtartÀst, rezervÀciÂt vagy a test gy´trel-
meibe ¢s gy´ny´reibe belebonyolÂdni nem
akarÂ k¢jles¢st. Gottfried Fliedl, aki kitünû
1989-es Klimt-monogrÀfiÀjÀban (1992-ben
megjelent magyarul is: Benedikt Taschen,
Adamik Lajos fordÁtÀsa) k¡l´n fejezetet szen-
tel e k¢rd¢snek àMAGçNYOS PçRBESZ°DEKÊ.
AZ (EROTIKUS) RAJZOK cÁmen, erre mutat rÀ
kiegyensÃlyozott, talÀlÂ jellemz¢seivel, jÂ id¢-
zeteivel. àKlimtet az ¢rdekelte, hogy hogyan ¢li
meg a nû az erotikumbeli elszem¢lytelened¢st. A tÀ-
volsÀgnak ¢s az elszigetel¢snek ek´zben egyebek k´zt
az a szerepe, hogy mind a (f¢rfi) n¢zût, mind a mü-
v¢szt megÂvja ettûl az ¢lm¢nytûl.Ê A marburgi
irodalomtudÂst, Gert Mattenklottot id¢zve
àaz erotikumnak ezt a vilÀgÀt semmilyen tiltott gy´-
ny´r, semmilyen perverziÂ nem teszi bonyolulttÀ.

M¢g barÀtnûi vagy a magukba feledkezve masztur-
bÀlÂ nûk sem akarnak igazÀn megbotrÀnkoztatni.
Egy csak magÀval t´rûdû, szolipszisztikusan magÀ-
ba mer¡lt vilÀg k¢pei ûk, s e vilÀgot a f¢rfi mindig
kÁv¡lrûl, leselkedû voyeurk¢nt bÀmulja sÂvÀran
vagy megig¢zve; izgalma a kÁv¡lÀllÂ izgalmaÊ.

E jellemz¢s nem egy eleme Schiele eroti-
kus müv¢szet¢re is Àll. Nem tudom, s ameny-
nyire lÀtom, senki nem tudja, hogy mennyi
szerepe volt ebben Klimt k´zvetlen hatÀsÀ-
nak, s mennyi a kor szellem¢nek. Minden-
esetre a fetisizmus, a kitÀrulkozÀs, àa genitÀlis
szf¢ra hangsÃlyozÀsaÊ, ahogy az erotikus k¢p
klasszikus t´rt¢n¢sze, Eduard Fuchs mondja
Klimtrûl, a n¢zû tekintet¢nek odairÀnyÁtÀsa s
ennek Fliedl Àltal leÁrt mÂdszerei, a fragmen-
tÀlÀs, a perspektÁva, a r´vidÁt¢sek, a àleleplez¢s
¢s eltakarÀsÊ, valamint az alakot k´r¡lvevû tes-
ti t¢r hiÀnya s nemk¡l´nben szÀmos megha-
tÀrozott t¢ma ¢s beÀllÁtÀs (p¢ldÀul a fel´lt´-
z´tt vagy meztelen alak sz¢ttÀrt combjai k´-
z´tt a k¢p centrumÀban s´t¢tlû vagina, nûk
´nkiel¢gÁt¢se, erotikus ´lelkez¢se stb.) Schie-
l¢re is jellemzû. Sût az emlÁtett stÀtusk¡l´nb-
s¢g a Klimt- ¢s a Schiele-rajz k´z´tt is egy
pÀrhuzamot erûsÁt, hiszen mÁg Klimt rajzai-
nak tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢t nem k´zszeml¢re s
k´zc¢lra szÀnta, soha nem adott el belûle,
addig Schiel¢nek vevûk´re volt, s aligha lehet-
nek k¢ts¢geink, hogy a vÀsÀrlÂk nagy r¢sze
voyeur volt. Erotikus k¢peinek hatÀsÀban,
befogadÀsmÂdjÀban mindig is megmarad
egy bizonyos eleme a k¢jles¢snek. GyanÁtom,
ha ezt nem tisztÀzzuk magunkban is, ¢s nem
ismerj¡k el, ha ragaszkodunk az ¢rdek n¢l-
k¡l tetszû müalkotÀs fikciÂjÀhoz, nem is jut-
hatunk el a hatÀs m¢lyebb szintjeire.

Ezekhez most azzal k´zelÁt¡nk, hogy tû-
szavakban bemutatjuk a fundamentÀlis k¡-
l´nbs¢geket Klimt ¢s Schiele k´z´tt. Hiszen
minden im¢nt jelzett hasonlÂsÀg ellen¢re ez
a n¢zû nyilvÀnvalÂ tapasztalata. Azonnal tet-
ten ¢rhetû Schiele rajzainak fest¢szet¢re is ki-
hatÂ rajzossÀgÀban, vastag ¢s hatÀrozott k´r-
vonalaiban, az e k´rvonalak k´z´tti testmo-
dellÀlÀs plasztikus hatÀsÀban, a gyakori ¢s
mindig erûs effektusokra t´rû rajzszÁnez¢s-
ben. Megmutatkozik ä ha nem testfragmen-
tumrÂl van szÂ ä az aktÁv, ha nem is ´ntuda-
tos, de mindenesetre ´ntudatÀnÀl l¢vû tekin-
tetben; az arccal s ä ez mÀr a fragmentumok-
ra is vonatkozik ä, ha lehet, m¢g inkÀbb a
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testtel valÂ karakterizÀlÀsban. Az ¢letmü eg¢-
sz¢re gondolva kitetszik ez a nûi aktok mel-
lett a f¢rfiaktok (´narck¢pek) az eg¢sz müv¢-
szett´rt¢netben pÀratlan mennyis¢g¢ben ä
Klimt kev¢s ÁrÀsa egyik¢ben viszont prog-
ramatikusan elzÀrkÂzott az ´narck¢ptûl, s
rajzain alig ÀbrÀzolt f¢rfit. V¢g¡l Schiele gra-
fikusi ¢s festûi munkÀssÀgÀt ugyanazok az el-
vek vez¢rlik, s Ágy erotikus, szexuÀlis tÀrgyÃ
festm¢nyein is ugyanazokkal a probl¢mÀkkal
foglalkozik, mint rajzain. Klimt nagyon is
nyilvÀnvalÂ fest¢szeti erotikÀja nemcsak az al-
legorikus vagy mitologikus ¡r¡gyben (BEE-
THOVEN-FRíZ, JUDIT, DANA°, L°DA stb.) k¡-
l´nb´zik rajzaitÂl, hanem az ornamentizÀlÂ,
dekoratÁv sz¢ps¢geszm¢ny stilizÀlÂ energiÀjÀ-
ban is. Rajzai ¢s festm¢nyei osztoznak a k¢t-
dimenzionalitÀsban, de a rajzok legf´ljebb
csak jelzik azt, ami a festm¢nyek legfûbb, a
figuralitÀst az aranyban felolvasztÂ tÀrgya-
formÀja lesz: a feldÁszÁtetts¢gben munkÀlÂ
utÂpisztikus eszt¢ticista kiegyenlÁtûd¢st, meg-
b¢k¢l¢st, ´sszhangot, olvatag feloldÂdÀst.

Ha mÀrmost Schiele munkÀssÀgÀt az ´sz-
szehasonlÁtÀs seg¢dlete n¢lk¡l vessz¡k szem-
¡gyre, akkor f´ltünik egy olyan jellegzetess¢-
ge, amelyet nem az egyes müvek, hanem az
eg¢sz ¢letmü narratÁv term¢szet¢nek nevezn¢k.
Ha szorosabb ¢rtelemben nem sorozatok is
Schiele k¢pei, de a mÀniÀsan ism¢tlûdû azo-
nos tematika a sz¡ntelen gazdagodÀs s nem
az ism¢tl¢s ¢rzet¢t kelti a befogadÂban; mint-
ha egy ismeretlen t´rt¢net vilÀgÁtanÀ meg Ãjra
meg Ãjra k¡l´nb´zû oldalakrÂl a karak-
tert/karaktereket. S noha a müvek egymÀs Àl-
tali gazdagodÀsÀnak s a stilÀris egys¢gn¢l szo-
rosabb egys¢g¢nek k´zpontja a f¢rfi- ¢s a nûi
test, a test eg¢sze Àltal valÂ portr¢ÀbrÀzolÀs,
Schiele mÀs tematikÀjÃ müvei is ä fÀi, virÀgai,
hÀzai, enteriûrjei vagy a csodÀlatos ROMOS
MALOM (36ä37. o.) ä szellemi portr¢k. MÀsfe-
lûl az a t¢ny, hogy Schiele a müv¢szett´rt¢net
legterm¢kenyebb ´narck¢palkotÂja, s nûi
aktjainak, egy¢b portr¢inak is gyakran ¢let-
rajzi vonatkozÀsa van, arra vezetheti az ¢rtel-
mezût, hogy az ismeretlen narratÁvÀt magÀ-
val az ¢letrajzzal azonosÁtsa, a müv¢sz egy¢ni
¢let¢nek t¢nyeibûl interpretÀlja a müveket, s
a müvekbûl k´vetkeztessen az ¢letrajzra.
K´zismert p¢ldÀja ennek az egyik utolsÂ fest-
m¢ny, A CSALçD (108ä109. o.) jÂserejü balsej-
telmet felt¢telezû szentimentÀlis ´sszekapcso-
lÀsa azzal, hogy e mü megfest¢se utÀn nem

sokkal Schiele vÀrandÂs feles¢g¢t, Edithet,
majd n¢hÀny napra rÀ magÀt a festût is vÀ-
ratlanul sÁrba vitte a spanyolnÀtha.

Tim Marlow nem tud a kÁnÀlkozÂ biogrÀ-
fiai mÂdszer csÀbÁtÀsÀnak ellenÀllni, s egy
eg¢sz erotikus ¢letrajzot rekonstruÀl az ada-
tok ¢s a k¢pek hermeneutikus k´lcs´nkap-
csolatÀnak mozgÂsÁtÀsÀval. Eszerint a tizen-
h¢t ¢ves Schiele ¢s tizenhÀrom ¢ves hÃga k´-
z´tt àszinte bizonyos, hogy volt n¢mi szexuÀlis kap-
csolatÊ (amit àbizonyosanÊ tudunk: az apa
n¢lk¡li csalÀdi hÀz szabadosabb l¢gk´r¢ben
Sehiele meztelen¡l rajzolta hÃgÀt, ¢s szabad-
jegy¡kkel n¢hÀnyszor elutaztak egy¡tt Tri-
esztbe, ahol egy szÀllodai szobÀban laktak), ez
utÀn àfejlûdû libidÂja a jelek szerint csak masztur-
bÀlÀs r¢v¢n el¢g¡lt kiÊ, elsû tartÂs heteroszexu-
Àlis kapcsolata modellj¢vel, Wally Neuzillel
volt, hÀzassÀgÀnak elsû ¢vei szexuÀlisan ki-
el¢g¡letlenek, majd àhÀzastÀrsi el¢gedetts¢ge
egyre n´vekszikÊ. Tudni kell, hogy mindezek
k´vetkeztet¢sek, amelyeket azon kÁv¡l, hogy
Wallyval valÂban egy¡tt ¢lt, semminû ¢let-
rajzi adat nem igazol. MÀsfelûl a k¢pek ero-
tikus tÃlinterpretÀlÀsÀra, az alkotÂ ¢s alkotÀs
az ´narck¢p bÀtorÁtotta tÃlzÂ, k´zvetlen azo-
nosÁtÀsÀra p¢lda az egyik AKT K°PMçS (59. o.)
leÁrÀsa: à...az orgazmus l¡ktet¢s¢ben rÀng Schiele
teste, p¢nisze orgazmus utÀni ernyedts¢ggel cs¡ng,
szinte cÀfolva a müv¢sz nemi identitÀsÀt...Ê

A helyzet valÂjÀban Ãgy Àll, hogy Schiele
¢letrajza, amely Christian M. Nebehay hatal-
mas dokumentÀciÂjÀban 1979 Âta publikus,
az aprÂl¢kos gonddal ´sszegyüjt´tt adatok ¢s
rekonstruÀlt r¢szletek, valamint a majd k¢t-
ezer lev¢l, visszaeml¢kez¢s, illetve egy¢b do-
kumentum ellen¢re d´bbenetesen csek¢ly
eredm¢nnyel szolgÀl, ha a müv¢sz szem¢lyes
karakter¢t akarjuk elk¢pzelni. Alig tudunk
meg valamit ¢rz¢seibûl, eszm¢ibûl, müvelt-
s¢g¢lm¢nyeibûl, emberekhez, k´nyvekhez,
szellemi ´szt´nz¢sekhez, müv¢szi tradÁciÂk-
hoz vagy jelens¢gekhez valÂ viszonyÀrÂl.
Nem ÀllapÁthatÂ meg p¢ldÀul, hogy ismerte-e
Freud munkÀssÀgÀt, olvasta-e Otto Weinin-
ger NEM °S JELLEM-¢t, forgatta-e Karl Kraus
Fackelj¢t, hallotta-e Arnold Sch´nberg zen¢-
j¢t (akirûl pedig ä a korszak legt´bb jelentûs
osztrÀk festûj¢hez hasonlÂan ä û is t´bb port-
r¢t k¢szÁtett), mint ahogy azok sem talÀlnak
semmi kapaszkodÂt, akik teozÂfiai ismerete-
ket felt¢teleznek egyes müvei hÀtter¢ben.
UgyanÁgy, ha müv¢szet¢nek ¢rtelmez¢s¢hez



az ´nreflexiÂ fogÂdzÂit keresn¢nk, akkor is
alig talÀlunk valamit. N¢hÀny sokszor id¢zett
aforizmÀt egy mÀsk¡l´nben gyerekesen kekk
s a helyesÁrÀssal is hadilÀbon ÀllÂ (àheraus-
gabteÊ) 1911-es level¢bûl: àMindig is azt gondo-
lom, hogy a legnagyobb festûk alakokat festettek.Ê
ä àAz erotikus müalkotÀs is szent!Ê ä àK¢peimet
templomszerü ¢p¡letekben kell felÀllÁtani.Ê Vagy
egy 1910-es r´vid k´ltûi sz´veg¢nek utolsÂ
mondatÀt: àAlles is lebend totÊ (àMinden ¢lve
halottÊ).

Schiele eset¢ben tehÀt az ¢rtelmezû rÀ-
k¢nyszer¡l arra, hogy a müveket ¢s csak a
müveket elemezze. Ennek elsû l¢p¢s¢t tett¡k
meg, amikor müvei belsû, narratÁv ´sszef¡g-
g¢s¢re utaltam, s elvetettem azt a lehetûs¢get,
hogy e narratÁva maga az ¢letrajz legyen.
Vannak ´n¢letrajzfestûk, p¢ldÀul a mi Rippl-
RÂnaink ä Schiele nem az, bÀrmennyire k¡-
l´n´s divattÀ vÀlt is ezt ¢ppen az û eset¢ben
erûltetni. °letrajzÀnak pontos megismerhe-
tûs¢ge s magÀnemberi valÂjÀnak kiismerhe-
tetlens¢ge nyilvÀnvalÂ ´sszef¡gg¢sben Àll a
mindennapi ¢letben szinte kimondhatatlan
fÀjdalommal, d¢monikus szenved¢ssel, ame-
lyet nem tudhatunk, hogy ¢rzett-e, de ame-
lyet ´nelemzû müvei mÀniÀkusan felid¢znek.
NyilvÀnvalÂ ´sszef¡gg¢sben Àll müvei belsû,
egymÀssal valÂ szenved¢lyes kommunikÀciÂ-
jÀval.

A k´vetkezû l¢p¢s az ´naktk¢pek ¢s a nûi
aktok ´sszef¡gg¢s¢nek tisztÀzÀsa. Schiele
kombinÀlta az eurÂpai k¢pzûmüv¢szet k¢t je-
lent¢keny hagyomÀnyÀt, az aktÀbrÀzolÀst ¢s
az ´nportr¢t. Ez korÀntsem magÀtÂl ¢rtetû-
dû. HamarjÀban az eg¢sz alakos ´naktk¢p
p¢ldÀjÀra a r¢gis¢gbûl csak D¡rer pazar
1503-as weimari lapjÀt tudnÀm emlÁteni, k´z-
vetlen elûzm¢nyk¢ppen pedig a fiatalon
´ngyilkos lett jelentûs osztrÀk festû, Richard
Gerstl (1883ä1908) 1908-as festm¢ny¢t.
Schiele elsû AKT ¹NARCK°P-e (14. o.) 1909-
ben keletkezett.

Az akt a testre irÀnyÁtja a figyelmet. A test
szenved¢s¢re, mÀrtÁriumÀra, semmiss¢g¢re.
A test heroikus aktivitÀsÀra, eszm¢nyis¢g¢re.
NyugalmÀra, ÀrtatlansÀgÀra, paradicsomi b¢-
k¢j¢re. Erotikusan ajzÂ vagy ajzott voltÀra. Az
´nportr¢ a l¢lekre k¢rdez. NyelvÃjÁtÀs kori
magyar megfelelûje ÀrulkodÂ: arck¢p. Az
´narck¢p a àKi vagyok?Ê k¢rd¢s¢vel a legin-
kÀbb lelki testr¢szt, az ¢nnel leginkÀbb azo-

nosulÂ arcot faggatja. S ha e k¢rd¢s kieg¢sz¡l
egy mÀsikkal ä àKi vagyok a vilÀgban?Ê ä, ak-
kor ¢ppens¢ggel ruhÀnak kell fednie a testet,
s reprezentÀlnia a jelenl¢tet. A test-l¢lek (szel-
lem, tudat) dualizmus metafizikÀjÀnak mo-
dern felbomlÀsa ä s ennek olyan nagy, egy-
mÀstÂl gy´keresen k¡l´nb´zû tudatosÁtÂi
mük´dtek egy idûben, s szÀrmaztak egy hely-
rûl Schiel¢vel, mint Freud ¢s Wittgenstein ä
lehetett az elûfelt¢tele annak, hogy valaki ´n-
portr¢k szÀzaiban sajÀt mezÁtelen test¢t ana-
lizÀlja. Hogy ne tulajdonÁtson a testtel szem-
beÀllÁtott jelentûs¢get az arcnak, hanem test
¢s arc egynemüs¢g¢t hangsÃlyozza, hogy ä
egyetlen formulÀba foglalva ä a test jelenj¢k
meg mint l¢lek. Patrick Werkner, aki PHYSIS
UND PSYCHE cÁmen ¢rdekes k´nyvet Árt az
osztrÀk kora expresszionista k¢pzûmüv¢szet-
rûl (Herold Verlag, WienäM¡nchen, 1986),
azt mondja, hogy Schiele àradikalizmusa a
ph¡sziszt ¢s a psz¡h¢t elvÀlaszthatatlanul ´sszekap-
csolÂ kifejez¢smÂdot abszolutizÀltaÊ.

Ezek a müvek szakÁtanak az ´narck¢pfes-
t¢szet kontemplatÁv hagyomÀnyÀval. Gesztu-
sok, grimaszok, g´rcs´k, ¡v´lt¢sek, drÀmai
¢s kicsavart taglejt¢sek, pÂzok, a vonalvezet¢s
elszÀnt lend¡lete ¢s a szÁnez¢s erûszakoltsÀga,
a kivÀgÀsok szokatlansÀga, a t¢r (vilÀg) hiÀ-
nya, a nyomat¢kos elszigetel¢s aktivizÀljÀk ¢s
dramatizÀljÀk e k¢peket. Mintha a müv¢sz a
test expressziÂjÀnak minden heves lehetûs¢-
g¢t v¢gig akarnÀ kutatni. NyilvÀnvalÂ ä s
nemcsak az olyan tematikÀjÃ k¢pek bizo-
nyÁtjÀk, mint a MASZTURBçLñ ¹NARCK°P (61.
o.), hogy a szexualitÀs ezekben a müvekben
az ¢n legfûbb drÀmai meghatÀrozÂjÀvÀ vÀlik.
Maga az akt-´nportr¢ ikonolÂgiai ÃjÁtÀsa is
ebbe az irÀnyba mutat. S legt´bbsz´r m¢g-
sem eroticÀk ezek a lapok. A hÁmvesszû Àb-
rÀzolÀsÀnak bizonyos anaturalizmusa vagy el-
fed¢se (az elûbb emlÁtett k¢pen p¢ldÀul a ma-
gÀhoz nyÃlÂ k¢zzel), a k´rvonalakat elbizony-
talanÁtÂ festûi effektus ä e rajzos müv¢sz ese-
t¢ben feltünû ä visszat¢r¢se ezen a testtÀjon
erre vall. Oka semmik¢ppen sem lehet a kon-
venciÂnak tett engedm¢ny,* hanem inkÀbb
expresszÁv jelrûl van szÂ: a szexualitÀs az ´n-
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* 1911-es EROS cÁmü k¢p¢n a halottsz¡rke arccal,
testtel ¢s k´nt´ssel kÁs¢rteties ellent¢tben v¢rv´r´s,
meredû fallosszal ÀbrÀzolja sajÀt magÀt. MutatÂujja
az Ecce homo gesztusÀval ¢rinti meg makkjÀt.



elemz¢sben nem korlÀtozÂdik szerv¢re, ha-
nem sz¢tsugÀrzik az eg¢sz test-l¢lekre.

A f¢rfiaktok a nûi aktokkal l¢pnek pÀrbe-
sz¢dre Schiele ¢letmüv¢nek narratÁvÀjÀban.
Az utÂbbiak eroticÀk, gyakran pornogrÀfok.
Az ¢rtelmezûnek k¢t v¢gletet kell elker¡lnie.
Az egyik erotomÀniÀval vagy ä k¡l´n´s tekin-
tettel a pubertÀskori lÀnyok aktjaira ä a per-
verziÂ valamilyen formÀjÀval magyarÀznÀ e
k¢peket, a mÀsik az ily tÀrgyÃ müvek irÀnt
mutatkozÂ kereslettel. Ez utÂbbi esetben a
müv¢sz mesteri rajztudÀsÀval pusztÀn a jÂl fi-
zetû megrendelûknek akart volna megfelel-
ni. Ezek a magyarÀzatok azonban nem ele-
gendûk e k¢pek sokr¢tü ¢s m¢ly hatÀsÀnak
indoklÀsÀra.

Mindenesetre az 1910-es LçNYAKT-tÂl (41.
o.) a FEKVý Ný-ig (100ä101. o.) vagy a k¢sei,
z´ld inges prÀgai k¢pig (ºLý Ný FELHöZOTT
BAL LçBBAL ä 106 o.) grafikÀk ¢s vegyes tech-
nikÀjÃ müvek szÀzain ¢s szÀmos (r¢szben ma
mÀr elveszett) olajfestm¢nyen t¢r vissza a nûi
meztelens¢g ÀbrÀzolÀsÀra. E k¢pek fûszerep-
lûje vagy legalÀbbis egyik fûszereplûje majd-
nem mindig a àgenitÀlis szf¢raÊ, a szem¢-
remtest ¢s/vagy a fanszûrzet. A legbrutÀlisabb
hatÀst bizonyÀra a mÀsk¡l´nben fel´lt´z´tt,
sz¢ttÀrt combÃ (ritkÀn reprodukÀlt) alakok
keltik, gyakoribb a torzÂ vagy a k¢p centru-
mÀba helyez¢s valamilyen müv¢szi eljÀrÀssal
(perspektÁvar´vid¡l¢ssel, frontalitÀssal, szem-
magassÀgba emel¢ssel, szÁnez¢ssel valÂ ki-
emel¢ssel). V¢g¡l bizonyos ¢rtelemben a leg-
figyelemrem¢ltÂbbak a n¢zû orientÀlÀsÀnak
azok az esetei, amikor c¢ljÀt tÀrgyi ¢rtelem-
ben eltakarja: p¢ldÀul a k¡l´n´s szelÁds¢gü ¢s
semmik¢ppen sem kihÁvÂ z´ld inges k¢pen a
felhÃzott ¢s sz¢ttÀrt lÀbak k´z´tt az alsÂnemü
redûi mintegy felnagyÁtva utÀnk¢pzik a kagy-
lÂs formÀt.

°ppen ez a hÁres, k´tet¡nk cÁmlapjÀn is
szereplû s ä f¢lû ä a sok hasznÀlatban kiss¢
megkopÂ, ´nmaga k´zhely¢v¢ vÀlÂ mü is ar-
ra mutat, hogy a genitÀlis szf¢ra fûszerepe
nem sz¡ks¢gk¢pp azonosÁthatÂ a szexuÀlis
meg- vagy felszÂlÁtÀssal. Ez utÂbbival defini-
ÀlnÀm a pornogrÀfiÀt, amit persze eszem ÀgÀ-
ban sincs kiüzni a müv¢szet ter¡let¢rûl. Van-
nak nyilvÀnvalÂ felszÂlÁtÀst tartalmazÂ müvei
Schiel¢nek, p¢ldÀul a FEKVý AKT (52ä53. o.),
ahol a passzÁv pÂz nyomat¢kosÁtja ezt, vagy
az emlÁtett FEKVý Ný, amely jÂval bonyolul-

tabb k¢p. Az arc nem rÀnk tekint, de a kar-
molÀsra g´rb¡lt ujjak ¢s a test fel¢nk fordul.
A n¢zûh´z k´zelebb esû lÀb vÁzszintesen ki-
tÀrt helyzete ¢s a mÀsik lÀb vagy az ellenkezû
irÀnyba sz¢tvetett, vagy felhÃzott ä a t¢rbeli
szituÀlÀs hiÀnya miatt eld´nthetetlen ä hely-
zete a n¢zûre irÀnyulÂ teljes, kihÁvÂ nyitott-
sÀgot sugall. E hatÀst fokozza, hogy a testet
k´rbevevû mozgalmas drap¢ria (egy sÀrga
hÀtt¢r elûtt lebegû festûien gyür´tt lepedû) a
mons Venerit elfedi, a finom naturalizmussal
megfestett kiss¢ sz¢tnyÁlÂ szem¢remajkakat
viszontag szabadon hagyja. Mindez a kitÀrul-
kozÀsmotÁvum n¢gyszeres megism¢tl¢s¢vel
(az emlÁtetteken kÁv¡l a mellek ¢s karok kitÀ-
rulkozÀsÀval), valamint a modell ezÃttal
hangsÃlyozott sz¢ps¢g¢vel egy¡tt ezt a ragyo-
gÂ (bizonyos tekintetben pÀrdarabjÀnÀl, az
¹LEL°S-n¢l eszt¢tikailag megoldottabb) fest-
m¢nyt mÀr-mÀr a giccshatÀrhoz k´zelÁti.

A test sz¢ps¢g¢nek keres¢se vagy hangsÃ-
lyozÀsa ugyanis az ´narck¢pekhez hasonlÂan
a nûi aktk¢peknek sem ÀltalÀnos jellemzûje.
A vonal karakterizÀlÂereje elvileg is ellent¢tes
az idealizÀlÀssal, a szexuÀlis ¢rtelemben vett
idealizÀlÀssal is. Schiele nûalakjai jÂval gyak-
rabban esendûk, mint eszm¢nyÁtettek, s mi-
k´zben inkÀbb az utÂbbiaknÀl sejthetû a
megrendel¢s bizonyos szerepe, az elûbbi sem
cs´kkenti a müvek erotikus t´ltet¢t. Amely
azonban nem redukÀlt, mint Klimtn¢l, ha-
nem sokf¢le, aurÀja a tragikusan sürütûl a
melankolikusan oldottig terjed. Az alakok
n¢ha kommunikatÁv kapcsolatba l¢pnek a n¢-
zûvel, n¢ha ´nmagukba m¢lyednek, n¢ha
nyugalmi Àllapotban vannak, n¢ha dinami-
kusak, olykor megk´zelÁtve az ´narck¢pek
szenvedû ¢s szenved¢lyes paroxizmusÀt.

Ez a vÀltozatossÀg fontos figyelmeztet¢ssel
szolgÀl az ¢rtelmezûnek, aki azt sem felejt-
heti, hogy minden album vÀlogatÀsa sz¡ks¢g-
k¢pp torzÁt, k¡l´n´sen az olyan müv¢szn¢l,
akin¢l a müvek egymÀssal valÂ ´sszef¡gg¢s¢-
nek kivÀltk¢ppeni jelentûs¢ge van. Schiele
nem hÁres festm¢nyeinek ¢s n¢hÀny divatos
rajzÀnak mestere, hanem annak a hÀromszÀz
festm¢nynek ¢s sok ezer rajznak, akvarell-
nek, gouache-nak az alkotÂja, amely tÃlnyo-
mÂ r¢szben ´nportr¢kbÂl ¢s erotikus nûÀb-
rÀzolÀsokbÂl Àll. Ez utÂbbiak publikÀlt vagy
bemutatott r¢sz¢n k¢pzeletben v¢gigtekint-
ve rendkÁv¡l durva beÀllÁtÀsnak tünik, hogy
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Schiele àelsûsorban szexuÀlis Àllatokk¢nt, a vÀgy
tÀrgyaik¢nt ÀbrÀzolja a nûket, vagy n¢ha csak ser-
d¡letlen kislÀnyokat, a k¢p k´z¢ppontjÀba helyezve
sokszor nagyon valÂszerüen megfestett nemi szer-
v¡ketÊ (17. old.). A mondat mÀsodik fele ter-
m¢szetesen igaz, de az elsû fele ¢ppen az a
redukciÂ, amely meggyûzûd¢sem szerint in-
kÀbb egy lehets¢ges, felszÁnes befogadÀsmÂd-
ra jellemzû, mint magukra a müvekre. Schie-
le nûalakjai szembesz´kûen nem tÀrgyak,
nem a àszexuÀlis k¢pzelg¢sÊ k´dalakjai, hanem
valÂsÀgos l¢nyek, ´nerej¡ket ¢s ´nmozgÀsu-
kat a forma hangsÃlyozza ä igaz, Ãgy, ahogy
az (erotikus) f¢rfi lÀtja ûket.

ValÂban a (f¢rfi) müv¢sz tekintet¢t ¢rez-
z¡k ezeken a lapokon, de a vÀgy, a k¢jles¢s
vagy mÀskor ä mint a K°PMçS A FESTýRýL,
AKI AKTMODELLT RAJZOL A TºK¹R ELýTT (43.
o.) cÁmü bÀmulatosan elegÀns grafikÀja mu-
tatja ä a megfigyel¢s ¢s r´gzÁteni akarÀs em-
fÀzisÀt mintegy maga alÀ rendeli egy m¢g
nagyobb hev¡let, az ´n¢rtelmez¢s, ´nkere-
s¢s, ´nmagyarÀzat tragikus lÁrai szenved¢lye.
Ebben a m¢lyebb ¢rtelemben pÀrdarabok,
ugyanannak a kutatÀsnak a müv¢szi doku-
mentumai az ´narck¢pek ¢s a nûi aktok.
Schiele rendkÁv¡li intenzitÀsÃ ´nmagÀra valÂ
k¢rdez¢se, ´nelemz¢se ä ami talÀn ´sszef¡g-
g¢sbe hozhatÂ korai halÀla ÀrÀn ´r´k Àllapot-
tÀ vÀlÂ fiatalsÀgÀval is ä olyan vilÀgot konst-
ruÀl, amelynek nemcsak alapja, hanem
majdnem kizÀrÂlagos szereplûje az ¢n mint
f¢rfi ¢s a nû mint nû. Hogy Ãgy mondjam, a
szexuÀlis differencia szÀmÀra a legfûbb onto-
lÂgiai differencia.

Ennek a vilÀgnak egyik szereplûj¢t ä sajÀt
magÀt ä bel¡lrûl tudja ÀbrÀzolni. Ez¢rt a k¡l-
sûleges nemi jegyek az ´nazonossÀgot meg-
erûsÁtû ikonszerü ÀbrÀzolÀsai akÀr el is ma-
radhatnak, mint ahogy ä emlÁtettem ä valÂ-
ban n¢mileg elbizonytalanÁtottak. Tim Mar-
low ¢rdekes megfigyel¢se, hogy a MASZTUR-
BçLñ ¹NARCK°P alakja àolyan mozdulattal fogja
nemi szerv¢t, amely nemcsak tagadja a szexualitÀ-
sÀt, hanem hÀromsz´gbe fogott ujjaival szem¢-
remajkat formÀz, vagyis szexuÀlis k¢t¢rtelmüs¢get
sejtet ¢s az ¢n megtagadÀsÀtÊ, semmik¢ppen sem
egy szexuÀlis ¢letrajz adal¢ka, hanem az ´n-
megfigyel¢s eredm¢nye ä a f¢rfiszexualitÀs-
ban a biszexualitÀs f´lfedez¢se. A nûi szexuali-
tÀs ikonja azonban, a szem¢remtest t¢nyleg a
k´z¢ppontba ker¡l.

Ha szabad itt egy mÀsik nagy erotikus mü-
v¢sz egykorÃ müv¢vel, Ady Endre 1910-es A
SZERELEM EPOSZçBñL cÁmü vers¢bûl vett id¢-
zetekkel megvilÀgÁtani ¢rtelmez¢semet, ak-
kor kettût vÀlasztok: àDe a harct¢r: Harct¢r ¢s
az ¢let: °let / S az asszony-test n¢ha sokkal-sokkal
m¢lyebb, / M¢lyebb az °letn¢l, m¢lyebb a HalÀlnÀl,
/ M¢lyebb az ÀlmodnÀl, mellyel vÀgyva hÀlnÀl.Ê
àHajh, igen, eml¢kszem: mindig az a füzû, / OmlÂ,
habos szoknya, v¢r¡nket f´lüzû, / Parf¡m´s kis
nadrÀg, finom batiszt-jÀt¢k, / De mindig az a c¢l,
mindig az a szÀnd¢k.Ê Ady lÁrai szem¢lyis¢g¢-
nek e k¢t szakaszban megmutatkozÂ vonÀ-
saiban pÀrhuzamot ¢rzek a Schiele-f¢le nû-
ÀbrÀzolÀssal. Az, hogy àaz asszonytestÊ àm¢lyebb
az ÀlmodnÀl, mellyel vÀgyva hÀlnÀlÊ, pontosan
annak a k¡l´nbs¢gnek a megfogalmazÀsa,
amelyet Klimt ¢s Schiele asszonytestei k´z´tt
lÀtok: az utÂbbiak nem vÀgyk¢pzetek, Àlmok
szolipszista kivetÁt¢sei. S ahogy az Ady-vers-
ben is az alsÂnemüknek a c¢lt, a szÀnd¢kot
leplezû-feltÀrÂ àpikant¢riÀjaÊ nem teszi a nû-
alakokat puszta vÀgytÀrgyakkÀ, szexuÀlis Àl-
latokkÀ, Ãgy Schiele k¢pein sem.

°rtelmez¢sem harmadik ¢s utolsÂ l¢p¢se
azokkal a jÂval kisebb szÀmÃ, de jelentûs mü-
vekkel foglalkozik, ahol a nû ¢s a f¢rfi talÀl-
kozik a müalkotÀsokban. A HALçL °S A LçNY
(1915 ä 92ä93. o.) cÁmü festm¢ny szoros ´le-
l¢s¢nek lemondÂ pÂzÀval vagy a talÀn m¢g
megrendÁtûbb, ugyanazon ¢vben sz¡letett ce-
ruza-, gouache-technikÀval k¢sz¡lt mü, az
ºLý PçR (k´tet¡nkben ¹LEL°S cÁmen ä 99.
o.) k¢ts¢gbeesett gesztusaival Àll szemben a
k¢t k¢sei pÀros aktk¢p, az 1917-es ¹LEL°S
(102ä103. o.) ¢s a valamivel k¢sûbbi CSALçD
(108ä109. o.)

Az ¹LEL°S, amelyen a FEKVý Ný-h´z ha-
sonlÂ lepedû-drap¢riÀn hever a pÀr, k¢ts¢g-
telen¡l àa fizikai szerelem ¢s szexuÀlis ´sszefonÂ-
dÀs legnagyobb ÀbrÀzolÀsai k´z¡l valÂÊ. Itt is a
test kifejezûk¢pess¢g¢re van a legt´bb bÁzva.
çm tudjuk mÀr, ez Schiel¢n¢l sohasem a testä
l¢lek ellent¢t¢t fejezi ki. A nemzûszervek ez-
Ãttal nem lÀthatÂk, a f¢rfi hÀttal fekszik (f¢lig
¡l?), s ä a FEKVý Ný-vel ellent¢tben ä a lepe-
dû a nû V¢nusz-dombjÀt hagyja fedetlen¡l.
A t¢r itt is bizonytalan, Àm a sÀrga hÀtt¢r nem
egynemü: folytatja az izmok jÀt¢kÀnak, a test
k´rvonalainak ¢s a lepedû (itt kiss¢ sz¢pelke-
dûen ornamentÀlis) gyürûd¢s¢nek, a hosszÃ
nûi haj fekete csigÀinak dinamikus hullÀmvo-
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nalait. A nagy formÀtumÃ, sz¢lt¢ben majd-
nem k¢tm¢teres t¢glalapon a drap¢ria ÀtlÂs
ovÀlisÀt ism¢tli a testek¢, a f¢rfitest sz´glete-
sebben, a nûi lÀgyabban; a legtÀvolabb az
´lek vannak egymÀstÂl. A k¢p egyszerü szer-
kezete ¢s nyilvÀnvalÂ tÀrgya ellen¢re is rejt¢-
lyes, mert nyitva hagyja a k¢rd¢st, hogy az
Elûttet vagy az UtÀnt ÀbrÀzolja-e. Ez a bi-
zonytalansÀg n¢mik¢pp denaturalizÀlja a k¢-
pet, megfosztja pillanatkarakter¢tûl. A szexu-
Àlis konkr¢tsÀg cs´kkent¢se elm¢lyÁti erotikus
tartalmÀt. A fejek ¢s karok szoros egymÀshoz
simulÀsÀban inkÀbb valami fÀjdalmas ´ssze-
tartozÀs ¢s egymÀsrautaltsÀg van jelen, mint
akÀr a fellobbanÀs, akÀr a kioldÂdÀs. A f¢rfi-
hÀt ¢s comb izmainak fesz¡lts¢ge m¢g inkÀbb
a szenved¢s, mint a szenved¢ly eksztÀzisÀt
id¢zi fel; mindenesetre a kettû kiv¢teles
egy¡v¢ tartozÀsÀrÂl Àrulkodik Schiele antro-
polÂgiÀjÀban. A HALçL °S A LçNY vagy az
ºLý PçR ¡res tekintete helyett itt nem lÀthatÂ
a tekintet, a f¢rfi fej¢t hÀtulrÂl n¢zz¡k, az asz-
szony feje lehajtva. ºres vagy nem lÀthatÂ te-
kintet: mindkettû egy nagyon ÀltalÀnos ¢rte-
lemben a vilÀg kizÀrÀsÀt jelenti. A semmit je-
lenti, ami a nûn ¢s a f¢rfin kÁv¡l van. A ko-
rÀbbi k¢pek tragikus pÀtoszÀt n´velte, hogy
a f¢rfialak (´narck¢p) tekintete kapcsolatba
l¢pett a n¢zûvel, s neki (mint a vilÀg r¢sz¢-
nek) szem¢be mondta semmiss¢g¢t. çm a vi-
lÀgnak ezt a kizÀrÀsÀt ¢s kizÀrulÀsÀt, mint
ahogy az alakok szorosabb egy¡v¢ tartozÀsÀt
az 1917-es ¹LEL°S t¢mÀja, maga a szeretke-
z¢s is indokolja. Ez¢rt alkalmasabb az utolsÂ
¢vek kezdûdû belsû Àtrendezûd¢s¢rûl Schiele
legn¢pszerübb k¢p¢vel, A CSALçD-dal kapcso-
latban besz¢lni.

E k¢p, amely eredetileg az EMBERPçR vagy
a GUGGOLñ EMBERPçR nevet viselte, s mai cÁ-
me nem Schiel¢tûl szÀrmazik, k¢ts¢gtelen¡l
fûmü abban az ¢rtelemben, hogy benne a
müv¢sz nagy probl¢mÀit ¢s t¢mÀit, az akt-
´narck¢pet, a nûi aktot, az emberpÀrt ¢s a
portr¢t szintetizÀlta. A mÀs embereket bemu-
tatÂ portr¢kban Schiele az 1910-es excentri-
kus kÁs¢rletek (ERWIN OSEN, 15. o.; ARTHUR
ROESSLER, 72. o.; EDUARD KOSMACK, 73. o.;
OTTO WAGNER; MAX OPPENHEIMER) utÀn
mÀr 1913-ban az Otto ¢s Heinrich Benesch-
rûl k¢szÁtett nagyszerü KETTýS K°PMçS-Àn
(78ä79. o.), majd az utolsÂ ¢vek csodÀlatra
m¢ltÂ portr¢in (JOHANN HARMS, 82. o.; AR-
NOLD SCH¹NBERG; ANTON WEBERN; DR.

FRANZ MARTIN HABERDITZL; TANULMçNY àA
MþV°SZ FELES°GEÊ CíMþ K°PHEZ, 105. o.; A
MþV°SZ FELES°GE, 104. o.; DR. HUGO KOL-
LER; ALBERT PARIS VON GºTERSLOH, 85. o.)
egy az ´narck¢pekhez k¢pest kev¢sb¢ drÀ-
mai, mintegy a trag¢diÀn tÃli, melankolikus
ÀbrÀzolÀsmÂdot vÀlasztott. MÁg az ¢rett mü-
v¢sz korai k¢pmÀsai rejtett ́ narck¢pek, s eny-
nyiben befel¢ zÀrulÂk (Ágy v¢lekedik Marlow
is: à´nmagÀt vetÁtette az idûsebb, megÀllapodott
f¢rfi test¢beÊ), addig a k¢sûbbiek kinyÁlnak, s a
vilÀgot kizÀrÂ füt´tt, keresû, izgatott ´n-
elemz¢sek m¢rs¢kelt, a biztos karakterizÀlÀs-
ban, a hasonlÂsÀgban megnyugvÂ ellent¢t¢-
v¢ vÀlnak. Az ´narck¢peknek pszicholÂgiai
m¢lys¢ge, a portr¢knak a harmÂniÀja na-
gyobb. A f¢rfi- ¢s nûÀbrÀzolÀst itt az ember-
ÀbrÀzolÀs vÀltja fel.

A CSALçD is a trag¢diÀn tÃli k¢p. Az ´n-
portr¢-f¢rfiakt a n¢zû szem¢be kulcsolÂdÂ ¢s
a meztelen asszony semmibe mer¡lû tekinte-
te a megszenvedetts¢g k¡l´nb´zû fokain re-
zignÀciÂt sugall. àA nû ¢s a f¢rfi geometrikusan
egymÀsba Árt csoportja, a fizikai k´zels¢g ellen¢re
Ïl¢lekbenÎ nincs egy¡ttÊ ä Árja SÀrmÀny Ilona
B°CS FEST°SZETE A SZçZADFORDULñN cÁmü
k´nyv¢ben (Corvina, 1991). HozzÀtehetj¡k,
¢ppen a fizikai k´zels¢g, a testek harmonikus
egymÀsba kapcsolÂdÀsa, egy kompozÁciÂba
¢p¡l¢se bizonyÁtja, hogy itt nem a f¢rfi ¢s nû
tragikus viszonyÀrÂl, hanem a l¢t rezignÀciÂ-
jÀrÂl van szÂ. Holott a szexuÀlis differencia
jelentûs¢ge nem cs´kken ä maga a meztelen-
s¢g, a f¢rfi- ¢s nûi test elt¢rû szÁnez¢se is erre
vall. Mindk¢t alak helyzete frontÀlisan gug-
golÂ-¡lû, a lÀbak sz¢ttÀrvÀk, de a f¢rfi szem¢-
remtest¢t az asszony, az asszony¢t takarÂ fedi.
çm a f¢rfi test¢nek sz´gletess¢ge, az izmok
vad hullÀmzÀsa, mely mintha visszaeml¢kez-
ne a korÀbbi ´narck¢p-aktok d¢moniÀjÀra,
an¢lk¡l hogy Ãjra azt fejezn¢ ki, a nûi fej ¢s
test ovÀlisÀval, a testfel¡let g´mb´lyüs¢g¢vel
¢s simasÀgÀval kieg¢szÁtû ellent¢tben Àll.
Werner Hoffmann, korunk egyik legjelentû-
sebb müv¢szett´rt¢n¢sze, aki kismonogrÀfiÀt
szentelt e k¢pnek (Reclam, Stuttgart, 1968),*
errûl a tojÀsdad formÀrÂl a k´vetkezûket Árja:
àSchiele utolsÂ alkotÂi szakaszÀban a meztelen testet
k¢nyszeredetlen ÀllapotÀban mutatja be. Csak ekkor
hasznÀlja fel pogÀny mÂdon az ikonszerü mandor-

* Zay BalÀzsnak k´sz´n´m, hogy felhÁvta rÀ a figyel-
memet.
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la-motÁvumot. TalÀn nem t¢ved¢s ebben a vagina
metaforÀjÀt sejteni. S ha Ágy van, akkor az orsÂ-
alakzat diszkr¢t csÁrÀjÀt a Poldi Lodzinsky-portr¢
(1908) kezei k´z´tt ¢szlelhetû Ïszem¢remajakÎ-for-
mÀban lehetne megtalÀlni.Ê*

A k´z´s pÂz egzisztenciÀlis gyÀmoltalansÀ-
gÀval, kiszolgÀltatottsÀgÀval, testi reminisz-
cenciÀival ä amelynek szÀmos elûk¢pe van
Schiele müv¢szet¢ben ä sajÀtos ellent¢tben Àll
a nûi test magÀba zÀrulÂ nyugalma s a f¢rfi-
test kiterjesztû, ÂvÂ gesztusa, amely formÀli-
san is ¢s szellemi ¢rtelemben is egybekapcsol-
ja, emberpÀrrÀ teszi a melankolikus, k¡l´n
bÀnatÃ figurÀkat. S ez a kapcsolat maga sem
vilÀg n¢lk¡li. Figyelemre m¢ltÂ ÃjÁtÀs Schiele
¢letmüv¢ben a konkr¢t ä nem ¡res ¢s nem
szimbolikus ä t¢r megjelen¢se a figurÀlis k¢-
pen. A testek most is vilÀgÁtÂ mÂdon emel-
kednek ki a hÀtt¢rbûl, amely s´t¢t ¢s ezÃttal
is alig tagolt. így a müv¢sz f¢lreismerhetet-
len stÁlusÀnak folyamatossÀga biztosÁtva van.
S m¢gis f´lsejlik ebben a hÀtt¢rben az Àgy ¢s
a sz¢k. Ilyen mÂdon a Schiele-alakok t¢r-
beli meghatÀrozatlansÀga, bizonytalansÀga ä
amely p¢ldÀul az ¹LEL°S f¢rfialakjÀnak stati-
kÀjÀt is megingatja (attÂl kell tartani, hogy ki-
zuhan az ürbe) ä itt megszünik. A k¡l´n´s el-
helyezked¢s, hogy a guggolÂ f¢rfi a nû f´l¢
magasodik, konkr¢t t¢rbeli magyarÀzatot
nyer: a f¢rfi az Àgyon gubbad, az asszony pe-
dig az Àgy elûtt, a f´ld´n.

S van m¢g egy jelentûs, tartalmi ÃjÁtÀs a k¢-
pen, a kisgyermek az asszony jobb t¢rdhajla-
tÀnak hÁdja alatt, fej¢vel az ´le elûtt. Tartal-
minak nevezem, s ezzel t´bb mindent akarok
kifejezni. Elûsz´r is azt, hogy formailag ez a
motÁvum megoldatlan. Megoldatlan a kom-
pozÁciÂban, megoldatlan az apÀhoz ¢s k¡l´-
n´sk¢pp az anyÀhoz valÂ l¢lektani viszonyÀ-
ban, pontosabban annak t´k¢letes hiÀnyÀ-
ban, de megoldatlan magÀnak a kisgyermek-
nek a portr¢jÀban is. Szinte csak feje van, s
arca ¡res. M¢ghozzÀ nem a kisgyermekek ti-
tokzatos, àsenki f´ldjeÊ-tekintet¢nek metafi-
zikai m¢lys¢gü ¡ress¢ge ez, melyet az idû
majd megelevenÁt, hanem meglepû mÂdon
valami pufÂk, ajakcs¡cs´rÁtû, k¢tdimenziÂs
k¢peslap¡ress¢g. °rezhetû, hogy Schiele va-
lamilyen okbÂl utÂlag illesztette a k¢pbe.

Ez az ok talÀn rekonstruÀlhatÂ. EmlÁtet-
tem, hogy ez a k¢p a Schiele-¢letmü belsû t´r-
t¢net¢nek t´bb tradÁciÂjÀt szintetizÀlta: az akt-
´narck¢pet, a nûi aktot, az emberpÀr-ÀbrÀzo-
lÀst, a portr¢t. HozzÀteszek ezekhez most egy
´t´diket. A müv¢sz Ãjra meg Ãjra visszat¢rt
az anya-gyermek pÀros ÀbrÀzolÀsÀhoz, s e k¢-
pek legt´bbj¢nek mÀr a cÁme is (HALOTT
ANYA I. [18. o.]; HALOTT ANYA II.; TERHES Ný
°S A HALçL [90ä91. o.]; SZENTCSALçD; FIATAL
ANYA; ANYA K°T GYERMEKKEL [95. o.]) tanÃs-
kodik a tragikus beÀllÁtÀsrÂl, a sz¡let¢s halÀl-
lal valÂ pÀrosÁtÀsÀrÂl. Tartalmilag vilÀgos a
szÀnd¢k, hogy Schiele müv¢szet¢nek ezt a
hagyomÀnyÀt is fel akarta oldani, meg akarta
vÀltani A CSALçD szint¢zis¢ben. De ami szel-
lemileg szintetizÀlta a t´bbi tradÁciÂt, a rezig-
nÀciÂ, az itt csak kioldotta a r¢mk¢pet, a ha-
lott anya hasÀban a meg sem sz¡letett gyer-
meket, az anya lÀrvaszerü halottsz¡rke arcÀt,
de nem teremtette meg az ÀbrÀzolÀs Ãj spiri-
tuÀlis alapjÀt. M¢gis, hogy Schiele erûltette ezt
a motÁvumot, noha nem talÀlt megoldÀst, sej-
teni engedi, hogy a rezignÀciÂ nem lett volna
utolsÂ szava müv¢szet¢nek, ha a sors megen-
gedi meg¢lnie az ¢rett f¢rfikort.

*
Az elsû magyar Schiele-album, amely egy
1990-es angol kiadvÀnyt formahÁven vesz Àt,
gy´ny´rü. A magyar k´nyvforgalomban kap-
hatÂ n¢met k¢pesk´nyv, Ludwig Schmidt¢
(Artbook International, 1989) a duplÀjÀba
ker¡l, s reprodukciÂinak minûs¢ge gyen-
g¢bb. A mÀsik mostanÀban itthon is megvÀ-
sÀrolhatÂ k¡lf´ldi Schiele-k´nyv, Reinhard
Steiner¢ a Benedikt Taschen kiadÀsÀban (699
Ft) igen jÂ minûs¢gü k¢pekkel szolgÀl, ¢s ¢r-
dekes vÀlogatÀssal, de nem tartozik ugyanab-
ba a kategÂriÀba, mint a Corvina kiadvÀnya
ä reprodukciÂi ÀltalÀban jÂval kisebb m¢re-
tüek. Marlow vÀlogatÀsa, amely kommentÀr-
jaival sajÀtos ellent¢tben nem az idûrendet,
hanem a t¢mak´r´ket k´veti, kitünû, s k¡l´n
dics¢retes, hogy az olajfestm¢nyek mellett
nagy teret szentel a grafikÀnak, akvarellnek
stb. Az persze vaskos ¡zleti tÃlzÀs, amit a f¡l-
sz´veg ÀllÁt, hogy àez a k´tet a festû oeuvre-j¢nek
valamennyi jelentûs darabjÀt tartalmazzaÊ ä nem
tartalmazza p¢ldÀul a N°GY FA cÁmü remek-
müvet vagy DR. HUGO KOLLER arck¢p¢t. Saj-
nos sok a sajtÂhiba, s a rutinos fordÁtÀsban
egy kÁnos f¢lre¢rt¢sre is fel kell hÁvnom a fi-

* E festm¢nyt k¢sûbb 1910-re datÀltÀk. Nem azo-
nos Poldi Lodzinsky e k´tetben szereplû ceruza- ¢s
gouache-portr¢jÀval. (75. o.)



gyelmet. Az angol eredetivel ellent¢tben a
magyar sz´veg a 42. oldalon Schiel¢nek tu-
lajdonÁtja Klimt hÁres kijelent¢s¢t (àNekem
nincs ´narck¢pemÊ stb.), amely abszurd ÀllÁtÀs
volna ¢ppen Schiele szÀjÀbÂl. A Klimt-sz´veg
egy¢bk¢nt a szaporodÂ magyar Klimt-kiad-
vÀnyokban ä BernÀth MÀria ¢s Szabadi Judit
korÀbbi tanulmÀnyai, a Helikon KiadÂ 1987-
es eml¢kk´tete ¢s SÀrmÀny Ilona 1989-es
monogrÀfiÀja utÀn csak tavaly k¢t nagy al-
bum jelent meg ä rendre megtalÀlhatÂ. SÃ-
lyos hibÀja a k´tetnek, hogy a bibliogrÀfiÀt
kritikÀtlanul Àtvette az eredeti kiadÀsbÂl,
amely Nebehay emlÁtett dokumentÀciÂjÀn kÁ-
v¡l csak angol nyelvü kiadvÀnyokat tartalmaz
ä m¢g Rudolf Leopold nagy müjegyz¢k¢t is
az angol kiadÀs szerint adja meg az eredeti
n¢met helyett ä, s rendkÁv¡l hiÀnyos. A kor-
szaknak ¢s t¢mak´rnek kitünû magyar spe-
cialistÀja van az emlÁtett SÀrmÀny Ilona sze-
m¢ly¢ben ä fel lehetett volna k¢rni a lektorÀ-
lÀsra s megfelelûbb bibliogrÀfia ´sszeÀllÁtÀsÀ-
ra. Mint ahogy tÀn az sem a hazafisÀgot tÃl-
zÀsba hajtÂ Âhaj, hogy az elsû magyar Schie-
le-albumban a festû magyar vonatkozÀsairÂl
is olvashassunk valamit. Hadd zÀrjam recen-
ziÂmat ezeknek a kapcsolatoknak a r´vid fel-
sorolÀsÀval.

MÀr 1912-ben kiÀllÁt Budapesten a Von
G¡tersloh rendezte Fiatal b¢csi festûk kiÀllÁtÀ-
sÀn KokoschkÀval, Arnold Sch´nberggel ¢s
mÀsokkal egy¡tt. Schiele k¡l´ntermet kap.
1913-ban Ãjra kiÀllÁt, majd halÀla utÀn, 1920-
ban az Ernst MÃzeumban nyolc rajzÀt mutat-
jÀk be. 1912 v¢g¢n a gazdag likûrgyÀros ¢s
mec¢nÀs Lederer çgost meghÁvÀsÀra Gyûr
mellett vend¢geskedik. Ott-tartÂzkodÀsÀnak
legfûbb müv¢szi eredm¢nye A HíD cÁmü k¢p,
amely az egyik gyûri Duna-Àg Schiele Àltal
àjapÀnosnakÊ tartott fahÁdjÀt ÀbrÀzolja. HalÀ-
la ¢v¢nek nyarÀn is jÀr MagyarorszÀgon, ahol
feles¢g¢t lÀtogatja meg egy Esztergom k´r-
ny¢ki szanatÂriumban. Edithtel k´z´s sÁrem-
l¢k¢t 1928-ban Ferenczy B¢ni alkotja meg, s
ugyanebbûl az ¢vbûl valÂ Schiele-¢rme is. A
budapesti Sz¢pmüv¢szeti MÃzeum grafikai
gyüjtem¢nye ´t Schiele-müvet (¢s egy valÂ-
szÁnüsÁthetût) ûriz, k´zt¡k az 1915-´s K°T
EGYMçST çTKAROLñ LçNY cÁmü remekmüvet.

RadnÂti SÀndor

A HOLMI POSTçJçBñL

I

Tisztelt Fûszerkesztû ör!
K´sz´n´m a level¢t, hogy megkeresett. Nos,
a Holmi elûfizet¢s¢t nem tudtam meghosz-
szabbÁtani. 1992. Àprilis 1-tûl a f¢rjemet is le-
szÀzal¢koltÀk, el kellett adnunk a f¢lig k¢sz
hÀzat, mivel az ¢n rokkantsÀgi nyugdÁjam ak-
kor 5200 Ft volt, az OTP-be ment, jelenleg
az ¢n nyugdÁjam 6400, a f¢rjem¢ 7682 Ft,
majd most lesz valami emel¢s, ¢s a k¢t gye-
rekre (8 ¢s 6 ¢vesek) a csalÀdi pÂtl¢k 7200
Ft. SzÂval nagyon neh¢z a meg¢lhet¢s¡nk,
minden emelkedett, gÀz, villany, vÁz stb.
Olyan munkahelyet sajnos ¢n sem talÀlok,
ahol nekem is, mint beteg is, naponta 5-6
ÂrÀt dolgozhassam, nem akad. Ne haragud-
jon, nem tudom megrendelni 1993-ban. Ne
haragudjon, de nem tudom megrendelni!

Tisztelettel
X. Y.-n¢

°rd

II

Tisztelt Fûszerkesztû ör!
Nem szeretn¢m, ha abbÂl, hogy 1993-ban
nem fizettem elû a Holmi-ra, ´n´kre n¢zve
kedvezûtlen k´vetkeztet¢seket vonna le.

Lapjuk megnyerte tetsz¢semet, szÁvesen
olvastam, mindig ¢rdeklûdve vÀrtam az ese-
d¢kes szÀmot. 1992. december 31-¢vel nyug-
ÀllomÀnyba vonultam, ¢s mivel egyed¡l ¢lek,
itthoni k´lts¢gvet¢semet k¢nytelen voltam
àÀtrendezniÊ. ýszit¢n sajnÀlom, hogy lapju-
kat a j´vûben n¢lk¡l´zn´m kell.

KÁvÀnom, hogy elûfizetûik l¢tszÀma ä az
eny¢mhez hasonlÂ okok miatt ä nagyon ne
cs´kkenjen.

SzÁv¢lyes ¡dv´zlettel
dr. N. N.-n¢

Debrecen
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