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Vas IstvÀn

VALLOMçS A T¹RT°NELEMRýL
A mes¢ket tÃl korÀn kellett abbahagynom. °n m¢g szÁvesen elhallgattam volna anyÀm
mes¢j¢t a b¢kakirÀlyfirÂl vagy a Fr¤ulein¢t Tangalilinbo kirÀlykisasszonyrÂl, tekeregtem volna m¢g az arab ¢s perzsa kirÀlyfiak meselabirintusÀban, elÀbrÀndoztam volna
DongÂ ¢s MohÀcsi hazudozÀsain, de az osztÀlytÀrsaim mÀr Old Shatterhand ¢s Old
Firehand kalandjairÂl besz¢ltek a tÁzpercekben. Nem mondom, hogy nem olvastam
volna ¢lvezettel WINNETOU -t vagy Verne reg¢nyeit (igaz, hogy a àtudomÀnyosÊ r¢szek
gondos elker¡l¢s¢vel), de mi volt ez az EZEREGY°JSZAKç -hoz k¢pest? Csak akkor nyugodtam meg igazÀn, amikor belekezdtem egy tizen´t k´tetes vilÀgt´rt¢nelembe,
arÀnylag el¢g gyermeteg ked¢llyel. Megint elmer¡ltem egy tarka tengerbe, mint ¢vekkel azelûtt, a sz´rnyetegek ¢s istenek k´z¢. I. Ferenc kirÀly Madridban, KÀroly csÀszÀr
fogsÀgÀban! Mennyit k¢pzelegtem errûl! Elsû pillanattÂl kezdve szenved¢lyesen az û
pÀrtjÀra Àlltam. V. KÀroly nem imponÀlt sem azzal, hogy birodalmÀban sohasem Àldozott le a nap, sem pedig azzal, hogy az estremadurai kolostor falai k´z´tt sajÀt koporsÂjÀban hÀlt. I. Ferencet led¢rnek ¢s kedvesnek k¢pzeltem. EgyformÀn szerelmes
voltam a csipkegall¢rjÀba ¢s a barÀtnûj¢be, Poitiers-i DiannÀba. Nemr¢giben olvastam, hogy ez a h´lgy, amikor Ferenc kirÀly felajÀnlotta neki, hogy t´rv¢nyesÁtteti leÀnyukat, inkÀbb lemondott rÂla, mintsem eltürje a parlament beleszÂlÀsÀt szerelmi
¢let¢be; ekkor hirtelen Ãjra fel¢bredt bennem ez a Valois-vilÀg, t¡nd¢rvilÀg, ahogy
akkoriban k¢pzeltem, a francia gÂtika ¢s flamand renaissance m¢lys¢ges derüj¢vel.
LÀttam Henrik csÀszÀrt Canossa alatt a hÂban, lÀttam Matild ûrgrÂfnût t¢rdepelni,
rÂzsaszÁnü ruhÀban, aranycipûben, fekete fesz¡let elûtt. Szemem elûtt vonultak el a
Liga menetei, de a lÀndzsÀk z´reje m´g¡l is kihallottam IV. Henrik kirÀly r´h´g¢s¢t.
Az is kedves ÀbrÀndom volt, amint ez a kirÀly aprÂ lovon lovagol PÀrizs fel¢, g´rbe,
rezes orral, sz¡rk¡lû szakÀllal, csillogÂ szemmel. àPÀrizs meg¢r egy mis¢t!Ê De meghittem ezt akkor, hiszen ¢jjel-nappal egy¢brûl sem Àlmodtam, mint PÀrizsrÂl. AzonkÁv¡l
lÀttam Torstensont, amint k´szv¢nyesen hordatja magÀt diadalrÂl diadalra, elk¢pzeltem Turenne ragyogÂ ¢s daliÀs sereg¢t, amint v¢gigdÃlja ¢s -fosztogatja a pfalzi ûrgrÂfsÀgot, kihÀnyva a speyeri kirÀlysÁrok csontjait. A n¢metek ebben az ¢vben a francia
hadvez¢rekrûl nevezt¢k el kutyÀikat. (Mellesleg ez a k¢p jutott eszembe, amikor ´t
¢vvel k¢sûbb ElzÀszban jÀrtam. Akkor folyt le a colmari autonomista per, amelynek
vÀdlottait egy Fachaud nevü ¡gy¢sz ÀltalÀnos megd´bben¢sre sÃlyosan elÁt¢lte. VasÀrnap, amint v¢gigmentem a colmari korzÂn, lÀttam, hogy ott hemzseg az eg¢sz n¢p,
munkÀsok, parasztok, kispolgÀrok, de nemcsak Colmar n¢pe, hanem Strasbourg¢,
Schlestadt¢, M¡hlhausen¢ is. Mindenki kutyÀt vezetett pÂrÀzon, melyet Fachaud n¢vvel biztatott. Zengett a t¢r a pfuj, Fachaud-tÂl, kuss, Fachaud-tÂl, a kacagÀstÂl ¢s ugatÀstÂl. Eg¢sz Colmar egyetlen Fachaud-kiÀltÀs volt, nem is tudom, honnan vettek
ennyi kutyÀt ebben a kis tartomÀnyban.) öjra ¢s Ãjra elolvastam azt a jelenetet, ahol
XIV. Lajos serege fogai k´z¢ veszi a kardokat, ¢s a lovak hÀtÀn ÀtÃsztat a RajnÀn, Ágy
¡tve rajta a meglepett ¢s jÀmbor hollandusokon. AzonkÁv¡l a Sz¢pmüv¢szeti MÃzeumban gyakran Àlltam meg Juan Carrena de Miranda k¢pe elûtt, amely egy elûkelû
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ifjÃt ÀbrÀzol ¢gû feket¢ben, v¢kony feh¢r gall¢rral, halovÀny orcÀval, ajakkal ¢s olyan
dekadens sz¢ps¢ggel, hogy ma sem tudom borzongÀs n¢lk¡l szeml¢lni. Pontosan
ilyennek k¢pzeltem Don Carlost, amint szeme rÀt¢ved az Escorial alatt elter¡lû sÁksÀgra, mik´zben csokolÀd¢kÀv¢t fogyaszt hagymÀval ¢s v´r´sborral, mert nem tudom,
mi okbÂl, sokÀig azt hittem, hogy ez volt a spanyol kirÀlyok mindennapi vacsorÀja.
Mire azonban a tizenkettedik k´tet v¢g¢re ¢rtem, mÀr szent¡l hittem, hogy t´rt¢nelemmel foglalkozni ¢rtelmetlen, sût v¢tkes idût´lt¢s. Ki tanÁtott erre? ¢ppoly kev¢ss¢
felelûs bÀrki is ez¢rt a n¢zet¢rt, mint mindaz¢rt a z´lds¢g¢rt, amely szorosan hozzÀtartozott az ifjÃsÀg egy r¢sz¢nek ¢let- ¢s vilÀgszeml¢let¢hez. Be kell vallanom, hogy
¢n is ehhez a r¢szhez tartoztam. A t´rt¢nelem ugyan tovÀbbra is ¢rdekelt, de azt hittem, ez is a ponyva irÀnti hajlamombÂl k´vetkezik, amely a detektÁvreg¢nyek ¢s erotikus reg¢nyek olvasÀsÀra k¢sztetett. Magamat megb¡ntetendû nem fordÁtottam gondot arra, hogy Ãjabb ¢s jobb t´rt¢nelmi müveket olvassak el, hanem ugyanazt a meglehetûsen k´zepes vilÀgt´rt¢nelmet forgattam Àt Ãjra ¢s Ãjra. Biztos, hogy eszm¢nyk¢peink, a modern mesterek, sohasem ÀllÁtottÀk mindazt a k¢ptelens¢get, melyet mi
hitt¡nk ¢s vallottunk, legfeljebb magatartÀsukban volt valami, ami igazolta azt az ´szt´n´s t´rekv¢s¡nket, hogy a mÃltat megvess¡k, ¢s elk¢pzelj¡k k´zeli lehetûs¢g¢t egy
olyan ÀtalakulÀsnak, amilyenre a t´rt¢nelmi idûk Âta nem volt p¢lda. De m¢g ha hevesen ÀllÁtottÀk is az ellenkezûj¢t, nemigen vett¡k ¢szre. Volt egy g´r´gtanÀrom, aki,
ahogy most mÀr visszaeml¢kszem, valÂsÀgos müv¢szi ÂrÀkat adott a g´r´g nyelvbûl
¢s irodalombÂl, s aki egyik legfinomabb k¢pviselûje volt annak a humanista gimnÀziumnak, ahol tanÁtottÀk ugyan a g´r´g´t az ´t´diktûl kezdve, de nem k´veteltek belûle
¢retts¢git. Ez a gimnÀzium kiss¢ maga is elhitte a sz¡lûknek ¢s a k´zv¢lem¢nynek ÀllandÂ szemrehÀnyÀsait, hogy mire is ez a sok f´l´sleges holmi a szeg¢ny gyerekeknek,
csak teher az ¢letben; s Ágy a g´r´g´t, latint, t´rt¢nelmet mintha ÀllandÂ ¢s titkos lelkiismeret-furdalÀssal tanÁtottÀk volna. TehÀt ez a g´r´gtanÀrom kapott egyszer rajta,
amint XenophÂn tÀrgyalÀsa k´zben Babits RECITATIV -jÀt olvasgattam. Cs´ndesen
hÁvta fel a figyelmemet Babits KLASSZIKUS çLMOK cÁmü vers¢re, de figyelmeztet¢se
nyomtalan maradt. Olyanok voltunk, mint n¢mely ravasz ember, aki csak akkor s¡ket,
ha nem akar valamit meghallani. Ezekben az ¢vekben fordÁtottÀk magyarra a legÃjabb
franciÀkat olyank¢ppen, hogy kihagytak belûl¡k minden rÁmet, ritmust ¢s azt a kev¢s
¢rtelmi logikÀt is, ami volt benn¡k. Guillaume Apollinaire, aki a hÀborÃ alatt tiszt volt
a francia hadseregben, a frontrÂl, hogy hetvenkedûkedv¢t kimutassa, kedves rÁmes
¢s ¢rzelmes verseit bravÃros rajzok, galambok, sz´kûkutak, nyakkendûk, ÂrÀk formÀjÀban Árta fel a levelezûlapra; ebbûl a jÀt¢kbÂl HunniÀban k´lt¢szeti irÀny lett, melyet
nagy komolysÀggal folytattak. Egy angol folyÂiratban olvastam, hogy Oswald Spengler tanainak keletkez¢se ¢s terjed¢se a legyûz´tt Àllamok szellemi fiatalsÀgÀra jellemzû,
mert ennek igazsÀg¢rzet¢t ¢s emberi eszm¢nyeit olyan megrÀzkÂdtatÀs ¢rte, hogy szÁvesen fogadta azt a müvet, mely t´rt¢nelemb´lcseletileg a vilÀg v¢g¢t jÂsolta, a nyugati
civilizÀciÂ bukÀsÀt. SajÀtsÀgos, de t¢ny, hogy a k´z¢p-eurÂpai ifjÃ egyszerre lehetett
spengleriÀnus ¢s szocialista. Min¢l inkÀbb hitt a fennÀllÂ kultÃra bukÀsÀban, annÀl
nagyobb figyelemmel, lelkesed¢ssel ¢s monomÀniÀval k¢sz¡lt arra az elker¡lhetetlennek lÀtszÂ ugrÀsra, mellyel az emberis¢g a j´vû fel¢ lend¡l, s amelyet a szocializmus
egy tanÁtÂmestere Ágy nevezett: àUgrÀs a sz¡ks¢gszerüs¢g birodalmÀbÂl a szabadsÀg birodalmÀba.Ê
Elmondjam-e, mif¢le k¡lsû ¢s belsû ÀtalakulÀs vezetett vissza a t´rt¢nelemhez? InkÀbb mÀskor, amikor majd az idû mÀr jobban elv¢gezte hegesztûmunkÀjÀt. De elj´tt
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az a korszak, amikor mÀr bizakodni is csak a t´rt¢nelem segÁts¢g¢vel tudtam. Sz¡ks¢gem volt a t´rt¢nelem jÂt¢kony k´d¢re; mÀr csak a mÃlt biztosÁthatta, hogy a j´vû
m¢gsem lesz talÀn olyan sz¢gyenteljes, mint ahogy a jelen mutatja. Most ¢reztem csak
Àtkos k´vetkezm¢nyeit annak, hogy ¢veken Àt csupÀn egy elavult ¢s jelent¢ktelen vilÀgt´rt¢net k´teteit olvastam. Azt sem tudtam, hol kezdjem a tÀj¢kozÂdÀst. A t´rt¢netÁrÀs Àlnok gazdagsÀga elûtt Ãgy Àlltam, mint palotÀk k´z´tt a szeg¢ny ifjÃ, aki habozik, hova kopogjon be elûsz´r, hogy ki ne dobjÀk, ¢s m¢g ajÀnlÂlevelet is kaphasson
a mÀsik hÀzhoz. A pozitivista t´rt¢nelem untatott, a szellemt´rt¢net gyanakvÂvÀ tett.
Eleinte a legolcsÂbb müfajnÀl maradtam, amelyet talÀn leleplezû t´rt¢netÁrÀsnak lehetne nevezni, s ahovÀ egyk¢ppen beletartoznak a marxista ¢s pszichoanalitikus müvek. De hamarosan megcs´m´rl´ttem az effajta nyÀrspolgÀri kajÀnsÀgtÂl, mely gy´ny´rrel bizonyÁtotta be, hogy az eg¢sz vilÀgt´rt¢nelemben egy¢b se szÀmÁtott, mint a
gazdasÀgi ¢rdek; vagy rÀmutatott a francia forradalom valÂdi rugÂjÀra, ti. hogy XVI.
Lajos nem minden szempontbÂl volt eg¢sz f¢rfiÃ. K¡l´nben is mindig visszataszÁtott
a modern ember f´l¢nye, amelyre rÀillik az anekdota a zsidÂrÂl, aki okosabb, mint a
jÂ Isten, mert az Isten csak mindent tud, û azonban mindent jobban. M¢g mindig
igyekeztem olyan t´rt¢nelmet olvasni, amelybûl n¢mi vigaszt merÁtettem, p¢ldÀul
azokbÂl a k´tetekbûl, melyekben Renan mes¢li el a kereszt¢nys¢g eredet¢t. Ezekbûl
mÀr nem a tanulsÀg maradt meg bennem, hanem n¢hÀny felejthetetlen egy¢nis¢g,
Àzsiai tÀj¢k ¢s ÀltalÀban a Krisztus sz¡let¢se k´r¡li ¢let a RÂmai Birodalomban. Ettûl
kezdve a t´rt¢nelemben is a vÁziÂ ¢rdekelt elsûsorban, az alakok, a k¢pzelet ¢s alakÁtÀs
kettûs, elbüv´lû jÀt¢ka. Olyan müvek vonzottak, mint Szekfü t´rt¢nelm¢nek n¢hÀny
remekbe faragott r¢sze, a Goncourt testv¢rek k´nyve a XVIII. szÀzad asszonyÀrÂl, a
francia tÀrsasÀgrÂl a forradalom alatt, vagy HuizingÀ¢ a k´z¢pkor ûszidej¢rûl. De ilyen
nagyon kev¢s akadt. A t´rt¢nelemk´nyvek legnagyobb r¢sze, ami a kezembe ker¡lt,
ha nem volt nagyon is szÀraz, telÁtve volt politikÀval. EgyformÀn ellenemre volt a àbaloldaliÊ t´rt¢n¢sz, aki megrÂtta RÀkÂczit, ami¢rt nem tudta Àtt´rni a feudalizmus osztÀlykereteit, ¢s a àjobboldaliÊ t´rt¢n¢sz is, aki azzal utasÁtotta vissza ezt a szemrehÀnyÀst, hogy RÀkÂczit barokk tÀrsadalma determinÀlta, ¢s t´rt¢nelmietlen ÀllÀspont
az¢, aki ezt nem lÀtja be. S m¢g û vÀdolta a mÀsikat aljas materializmussal! Lassan-lassan j´ttem rÀ, hogy a r¢giek ebben is b´lcsebben, tisztÀbban lÀttak, ¢s bonyolultabb
gondolataikat egyszerübben, klasszikusabban fejezt¢k ki. RÀkÂczi vilÀgosabban Árja le
korÀnak osztÀlytagozÂdÀsÀt ¢s a nemess¢g hibÀjÀt, mint bÀrmely mai t´rt¢n¢sz. S
mennyivel ¢lesebben rajzolta meg Tacitus a latinok birodalmÀt ¢s nagy alakjait, mint
Ferrero, akinek müv¢t valaha nagy elismer¢ssel olvastam. Tacitus egy-egy szakaszÀn
hetekig elmerengtem, s amikor a Berlini t¢r ¢s öjpest k´z´tt a t´m´tt villamoson puska segÁts¢g¢vel megem¢sztettem egy mondatÀt, Ãgy ¢reztem magam, mintha domb
tetej¢n, rÂzsalugasbÂl n¢zn¢m a vilÀgot. MÀr meg is b¢k¡ltem volna vele, ha mindig
izgatÂbb olvasmÀnyok nem tolakodtak volna elû, G´rgey ¢s RÀkÂczi eml¢kiratai, Th´k´ly ¢s K´lcsey levelei, Sz¢chenyi lÀzas k´nyvei, Kem¢ny Zsigmond tanulmÀnyai, ZrÁnyi MiklÂs müvei. A magyar t´rt¢nelem! FurcsÀn voltam vele. Valaha nem is igen vettem rÂla tudomÀst. Nem volt szÀmomra fontosabb, mint a t´bbi nemzet t´rt¢nelme,
azokat pedig szÁnesebbeknek, gazdagabbaknak hittem. Ma mÀr tudom, hogy ugyanaz
a gyÀvasÀg mük´d´tt bennem, amely mindig menek¡lni igyekezett az ¢let m¢lyebb,
kegyetlenebb, fÀjdalmasabb formÀi elûl, ¢s amely egy-egy orosz reg¢ny utÀn JÂkai,
MikszÀth müveit adta a kezembe. A magyarok ÀltalÀban nemigen tudnak t´rt¢nelm¡kh´z fÀjdalom n¢lk¡l k´zeledni. Az eny¢met aoznban csak az ¢rtheti meg igazÀn,
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akinek MagyarorszÀg vÀlasztott hazÀja. Vannak barÀtaim, akik Ãgy mes¢lnek a r¢gi
magyarokrÂl, a nemess¢grûl, mint csalÀdjukrÂl, ¢s a magyar mÃlt esem¢nyeit Ãgy besz¢lik el, mint derüs vagy keserü csalÀdi t´rt¢neteket. Ilyenkor nem tudom megakadÀlyozni, hogy zavar ¢s irigys¢g ne tÂduljon a gy´ny´rk´d¢sembe. °ppÁgy irigylem a
k´ltût, aki ä àñ, az a nemess¢g!Ê ä Ágy fakadhat ki keserüen, ¢s sajÀt ûsei¢rt kiÀlt boszszÃt a versben. °n pedig Ãgy hajoltam a magyar t´rt¢nelemhez, olyan f¢lt¢kenyen ¢s
kiel¢gÁthetetlen¡l, mint ahogy a f¢rfit izgatja szerelm¢nek mÃltja, s mint ahogy az igazi
szeretû sohasem tud belenyugodni abba, hogy nem ismerte kedves¢t tipegû kislÀny
korÀban, nem segÁthetett neki, amikor leck¢i f´l´tt t´rte a fejecsk¢j¢t, ¢s nem û kÁs¢rte
az elsû bÀlba.
HazÀm nem annyira a t¢rben volt, mint az idûben. Budapesten kÁv¡l alig ismertem
valamit MagyarorszÀgbÂl, s mivel k´r¡lm¢nyeim a legszer¢nyebb utazÀst sem engedt¢k meg, mÀr ¢ppolyan hevesen vÀgyÂdtam Sz¢kesfeh¢rvÀrra, P¢csre, Egerbe, a Balatonhoz, a Bakonyba, a HortobÀgyra, mint valaha PÀrizsba ¢s IndiÀba. Sokkal inkÀbb
el tudtam k¢pzelni MagyarorszÀgot a t´r´k hÂdoltsÀg alatt, mint manapsÀg. çltalÀban
a t´rt¢nelem, akÀr valami megem¢sztetlen hÃs, megm¢rgezte gondolkodÀsomat ¢s
idegzetemet. Persze voltak ennek elûnyei is. Az a fiatalsÀg, melybûl elindultam, k¢nytelen volt belÀtni, hogy a vilÀgon minden ellenkezûk¢ppen t´rt¢nik, mint ahogy û hitte
¢s szerette volna. Nem volt k´nnyü dolog ebbe belet´rûdni; de engem maga az idû
vett karjÀba, ¢s ringatott az ¢let f´l´tt. Menek¡l¢s volt ez? Igen, de a valÂsÀg zürzavarÀbÂl, s megtalÀltam az idû ritmusÀt, melynek szint¢n van teremtûereje. Reggel, amikor fel¢bredtem, titkos megel¢ged¢ssel t´lt´tt el, hogy kiker¡lhetetlen¡l este lesz, ¢s
hogy ez tegnap is Ágy volt, ¢s holnap is Ágy lesz. K´r¡l´ttem m¢g azon vitatkoztak,
hogy OroszorszÀgban Àllamkapitalizmus van-e, s ¢n mÀr azt sem csodÀltam volna, ha
SztÀlint pr¢mes szokmÀnban, hermelines f´veggel lÀttam volna kil¢pni a Kreml kapujÀn. Mik´zben a Nouvelle Revue Fran§aise-ben Gide megt¢r¢s¢nek hatÀsa alatt gyermeteg tanÃbizonysÀgok jelentek meg a sztahanovizmusrÂl, mik´zben Barbusse SztÀlinrÂl Árt k´nyvet, Thomas Mann a szÀmüzet¢sbûl Árt keserü levelet, ¢s EurÂpa gÂtikus
vÀrosaiban ujjongÂ barbÀrok meneteltek, ¢n Burckhardt NAGY CONSTANTINUS -Àban
k´vettem a RÂmai Birodalom z¡ll¢s¢t. MÁg Alfred de Vigny vers¢t fordÁtgattam:
àHamis szerep m´g´tt oly b¡szk¢n tetszelegnek,
De reng a f´ld a sok kis n¢ptribun alatt,
Adnak a s¡rgetû ¢s tapsolÂ t´megnek
MÃl¢kony, gondosan hÁzelgû szavakat;
Szük csarnokok k´z´tt mindÁg Ãj hallgatÂsÀg
Vet a politikus ripacsnak talmi rÂzsÀt,
Mely elhervad korÀn s m¢g illatot sem ad äÊ
hogy is tudtam volna k¡l´n´sk¢ppen felhÀborodni a modern politikusokon? Annak
a kivÀlasztott fajtÀnak k´zep¢ben sz¡lettem ¢s ¢ltem, mely ezred¢vek Âta naponta retteg ¢let¢¢rt ¢s ¢gi meg f´ldi javai¢rt. Egy ismerûs fiatalember nemr¢g arra k¢rt, adjam
neki k´lcs´n Baudelaire-nek azt a vers¢t, ahol a k´ltû egy iszonyÃ zsidÂ nû mellett fekszik az Àgyon, mert errûl elûzû este szÂ esett a tÀrsasÀgban. Elhoztam neki, s û elkezdte
olvasni. àUne nuit que j'¢tais prªs d'une affreuse Juive.Ê De Ãgy lÀtszik, m¢g ekkor sem
tudta eld´nteni a tÀrsasÀgbeli vitÀt, mert ezzel a k¢rd¢ssel fordult hozzÀm: àNo tehÀt
antiszemita volt-e Baudelaire vagy sem?Ê °n azokra a sokkal hatalmasabb birodalmak-
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ra gondoltam, melyek mÀr f´lvett¢k valaha a harcot ezzel a n¢ppel, a vilÀg legszebb,
legragyogÂbb birodalmaira, RÂmÀra, Egyiptomra, ¢s nem tudtam egy¡tt aggÂdni a
sirÀnkozÂkkal. De amikor nyÀron Szentendre f´l´tt egy dombon a SZIGETI VESZEDELMET olvastam, s utÀna v¢gign¢ztem az alkonyi napban a cseh hatÀrtÂl a rÂmai f¡rdûig
¢s m¢g lejjebb, a Gell¢rthegyig, szÁvem elszorult a gy´ng¢d ¢s t´r¢keny PannÂniÀ¢rt.
Maga a t´rt¢nelem azonban, az eleven, egyre k´zelebb ker¡lt a valÂ ¢lethez. Vonult
az ¢gen, mint fekete felhû, fakadt a f´ldbûl, mint fekete sÀr... Egy este barÀti tÀrsasÀgban ¡lt¡nk egy¡tt. Valaki felolvasta nek¡nk °des Gergely Theokritosz-fordÁtÀsÀt, melyet az Akad¢miÀban l¢vû k¢ziratrÂl mÀsolt. Ugyanezzel a filolÂgus barÀtommal ment¡nk hazafel¢ tÁz Âra tÀjban. LÀttunk ugyan izgatottabb embereket, ¢n m¢g t´prengtem is, mi t´rt¢nhetett, barÀtom azonban ä àmajd megtudod idej¢benÊ ä Ágy csillapÁtott. Siker¡lt is hazajutnom a LÀnchÁdon Àt, an¢lk¡l hogy a besz¢dfoszlÀnyokat meg¢rthettem volna. így el¢g türhetûen aludtam, s mÀsnap azzal a derüsebb ked¢llyel
szÀlltam villamosra, mely szombati napon a hivatalnokembert el szokta fogni, ¢s elûvettem a hom¢roszi APOLLñ-HIMNUSZ -t, melyet Goethe fordÁtott n¢metre. Alig kezdtem bele, mell¢m telepedett egy koll¢gÀm, s àno mit szÂlsz hozzÀ?Ê ä k¢rdezte. Fogalmam sem volt hozzÀ, mihez. àA n¢metek bevonultak AusztriÀbaÊ ä s mÀr darÀlta is az
esem¢nyeket azzal a kibÁrhatatlan ÃjsÀgstÁlussal, mely mindinkÀbb behatol a k´zbesz¢dbe is. °n megkÁs¢reltem olvasni m¢g L¢tÂrÂl, amint Àtkarolja a pÀlmafÀt, lÀbÀt
nekitÀmasztja a fünek, ¢s hosszÃ fÀjdalmak utÀn megsz¡li az isteni gyermeket D¢losz
sziget¢n; de m¢rgezett k¢pzeletem mÀr mÀsfel¢ robogott, elk¢pzeltem, amint n¢met
katonÀk vonulnak Àt Salzburgon, s mÀr felvillantak elûttem I. OttÂ csÀszÀr csapatai,
amint 961-ben neh¢z v¢rtjeikkel Àtkelnek az Alpeseken, ¢s alÀereszkednek az olasz
sÁksÀgra. LÀttam a vilÀgt´rt¢nelem k¢t mitikus alakjÀt, a HÂdÁtÂt ¢s a LemondÂt. AztÀn
eszembe jutottak Petûfi sorai: àMik¢nt elpusztult J¢ruzsÀlem, El fogsz pusztulni, Ausztria.Ê
M¢giscsak fog a k´ltûk Àtka, ha nem is mindjÀrt ä gondoltam, s az unalmas ÃjsÀghasÀbok meg a nagy emberek jelent¢ktelen arcai m´g¢ felrajzoltam a mes¢ket ¢s legendÀkat, amiket elhihetnek majd az elj´vendû szÀzadok. De a t´rt¢nelem-mitolÂgiÀba
sem menek¡lhettem sokÀig. Ked¢lyes-hangos szÂvÀltÀs fr´csk´lt a f¡lembe. àNo, komÀm, pucolnak mÀr a zsidÂk!Ê àPucolnÀnak, ha tudnÀnak. De csapdÀba ker¡ltek,
mint a patkÀnyok. CsehorszÀgnak meg majd a pofÀjÀra taposnak a n¢met csizmÀk!Ê
ä Az irodÀban sÀpadt arcok, Àtvirrasztott szemek. Egy kolleginÀm mes¢lte, hogy este
a rÀdiÂt hallgattÀk, û azonban korÀn lefek¡dt. °jszaka a Horst Wessel-indulÂra riadt
fel, s r¢m¡lten ugrott az ablakhoz, azt hitte, a n¢metek mÀr öjpesten menetelnek. ä
EgymÀs mellett Àllott az alacsony, k´pc´s, protestÀns ¢s a hosszÃ, sovÀny, katolikus,
akik gyakran folytattak amolyan idût´ltû vallÀsi csipkelûd¢st. àHÀt ki tolt ki kivel?Ê ä
k¢rdi most a protestÀns. àPiszok nÀciÊ ä sziszegi vissza a mÀsik. Az meg egyenesen a
torkÀnak, h´rg¢s, alig tudtÀk ûket sz¢jjelvÀlasztani. UtÀna persze mind a ketten mosolyogtak, de az egyik holthalvÀny volt, a mÀsiknak majd sz¢tfeszÁtette az ereit a v¢r.
Pesten a hiszt¢ria tombolt. A hÁr prÂbat¢tel volt, s ez a kis tÀrsadalom, melyet megfigyeltem, egy¢rtelmü vÀlaszt adott: mindazt a rosszat, ami m¢g ¢rheti, meg is ¢rdemelte. D¢lutÀnra a gyül´lk´d¢snek, gyÀvasÀgnak, k¢pmutatÀsnak olyan szennyes mocsarÀn hatoltam Àt, hogy homlokig piszkos lettem. Nem is mentem este emberek k´z¢.
Mit feleltem volna a k¢rd¢sekre: àMi a v¢lem¢nye? Mit szÂl hozzÀ? Anglia mi¢rt nem
¡zente meg m¢g a hÀborÃt? Mit csinÀl, ha elveszti az ÀllÀsÀt?Ê ä InkÀbb elûvettem KÀlti
MÀrk KRñNIKç -jÀnak fordÁtÀsÀt, melyet egy nappal azelûtt kaptam meg, s amelyet
nemr¢giben adtak ki, bÀr csak szemelv¢nyesen, de szemet gy´ny´rk´dtetû kiadÀsban.
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Tavaly a nyomtatvÀnykiÀllÁtÀson lÀttam latin eredetij¢t is, a b¢csi k¢pes krÂnikÀnak
nevezett kÂdexet, amely bizony nagyon k¢ts¢gess¢ tette Gutenberg mÂdszer¢nek f´l¢ny¢t. Egyszersmind eszembe jutottak az EsztergomnÀl kiÀsott çrpÀdok korabeli kirÀlyi palota romjai, oszlopai, k´vei, melyek n¢hÀny ¢v elûtt annyira meghatottak. Most
is ugyanannak a franciÀs Ázl¢snek, elûkelû magyarsÀgnak gy´ny´rü müvelts¢ge Àradt
fel¢m a sz¢p nyomÀsÃ iniciÀl¢kbÂl, k¢pekbûl, dÁszekbûl ¢s magÀbÂl a finoman fordÁtott, latinos-magyaros sz´vegbûl. A mai vilÀg d¡b´rgû, nyÀrspolgÀri pÀtosza, felfuvalkodott ÀlharciassÀga utÀn talÀlkoztam benne a hiteles hûsiess¢ggel, amellyel a magyar
kirÀlyok àaz isteni segedelem erûss¢g¢ben bÁzva a fegyveres sorokat vit¢z¡l megfutamÁtvÀn ¢s a
kirÀlyoknak, valamint csÀszÀroknak tÀborait f´lforgatvÀn hatalmasak lettek a hÀborÃban, mivel
senki nem tudott nekik kem¢nyen ellenÀllni a harcbanÊ. De legfûbb kincs¡k nem a gyûzelem,
hanem a b¢ke. àAmi be is teljesedett MagyarorszÀg kirÀlyaiban, akik minden tirannust levertek,
s MagyarorszÀg n¢peit a b¢ke sz¢ps¢g¢be ¢s bûs¢get fakasztÂ nyugalomba ¡ltett¢k...Ê A mogyorÂdi csata elûtt Ágy szÂl Ernei ispÀn az uszÁtÂ Vidhez: àTe f´ldics¢red urunk elûtt a testv¢rharcot, ¢s azt mondod, hogy kaszÀsokat ¢s villÀsokat gyüjt´tt egybe. De meglÀsd, amit ezer
kaszÀs levÀg, azt tÁzezer villÀs sem gerebly¢zi ´ssze, ¢s Istenen kÁv¡l megszÀmlÀlni senki nem tudja
majd. Minek¡nk illik a kirÀly¢rt meghalni, de jobb lenne, ha a jobbik esz¡nkre hallgatnÀnk...Ê
A csata utÀn, melyben Vid is, Ernei is elesik, àLÀszlÂ herceg, minthogy mindig kivÀlÂ jÀmborsÀgÃ volt, lÀtva a meg´ltek annyi ezr¢t, bÀrmennyire is ellens¢gei voltak azok, akiket meg´ltek,
m¢gis megrend¡lt belseje miattuk eg¢szen, ¢s keserüen megsiratta ûket, meghasogatva orcÀjÀt ¢s
f¡rtjeit nagy mellver¢ssel, mint az anya fiai temet¢s¢nÊ. Hirtelen arra gondoltam, hogy olyan
Àllam szünt meg ezen a napon, amely k¢pes volt ÀgyÃkkal harcolni sajÀt allattvalÂinak
hÀzai, asszonyai ¢s gyerekei ellen, s a gyûzelem utÀn sem csillant f´l benne a lovagias
megbocsÀtÀs. A mai ¢let hatalmassÀgai utÀn olyan uralkodÂkkal talÀlkoztam, akik kirÀlyok voltak Isten ¢s ember elûtt. Most, amÁg lehet m¢g, bevallom a vilÀg szÁne elûtt,
hogy ûk az ¢n igazi kirÀlyaim. Mert mint a krÂnika prolÂgusa mondja: àazok a kirÀlyok
kirÀlykodnak, akik bÁrjÀk az igazsÀgossÀg m¢ltÀnyossÀgÀt, a b´lcsess¢g vilÀgossÀgÀt, a t¡relem
cs´ndess¢g¢t ¢s az irgalom kegyess¢g¢tÊ. Mint Boldog Imre, aki àifjÃsÀgÀnak kora virÀgÀban
az emberek k´z´ns¢ges term¢szet¢n isteni adomÀny Àltal f´l¡lemelkedve, igazsÀgossÀggal, okossÀggal, erûvel ¢s m¢rt¢kletess¢ggel, b´lcsess¢ggel, tudÀssal, szelÁds¢ggel, irgalommal, jÂindulattal,
bûkezüs¢ggel, alÀzatossÀggal ¢s t¡relemmel felfegyverzett volt ¢s a t´bbi egyhÀzi ¢s Àllami er¢nyekkel ¢kes, akÀrcsak Szent IstvÀn, az û atyjaÊ. Vagy LÀszlÂ, aki àhit¢ben catholicus, jÀmborsÀgÀban kivÀltsÀgos, bûkezüs¢gben pazar, irgalmassÀgÀban kimagaslÂ... °s bÀr a magyarok
megvÀlasztottÀk kirÀlynak, jÂllehet akarata ellen¢re, m¢gis fej¢re soha nem helyezett koronÀt, mivelhogy inkÀbb ¢gi koronÀra ÀhÁtozott, mint f´ldire, ¢s ¢lû kirÀly koronÀjÀra... Mert isteni ihlettûl
megvilÀgosÁtva tudta, hogy a kirÀly nem annyira kormÀnyoz, mint kormÀnyoztatik, ez¢rt minden
Át¢let¢ben m¢rs¢kelve a t´rv¢nyek szigorÃsÀgÀt, mindig az irgalom szelÁds¢g¢hez folyamodott.
Mert a lesÃjtottak vigasztalÂja, az elnyomottak f´lemelûje, a gyÀmoltalanok jÀmbor atyja ¢s az
ÀrvÀk gyÀmolÁtÂja volt. Ugyanis minden alattvalÂjÀtÂl m¢g a nev¢t is megvÀltoztatva jÀmbor
kirÀlynak hÁvatott. °s azonfel¡l gyûzedelmes, tisztelt, hÁres, fens¢ges lett, nemcsak Ãgy n¢v szerint,
hanem a dolgok valÂsÀga szerintÊ. A k´nyv utolsÂ fejezete RÂbert KÀroly hadjÀrata BazarÀd olÀh vajda ellen. A kirÀly BazarÀd tisztess¢ges b¢keajÀnlatÀra Ágy felel: àígy mondjÀtok meg BazarÀdnak! ý az ¢n birkÀim pÀsztora, szakÀllÀnÀl fogva rÀngatom ki vackÀbÂl.Ê
EzutÀn csaltÀk az olÀhok a magyar sereget a hegyszorosba, àahol a tolongÀsban ´sszevissza dültek a gy´ny´rü paripÀk a katonÀkkal egy¡tt mindenfel¢Ê, ¢s àhullottak az ifjak ¢s az
´regek, fûrangÃak ¢s hatalmasak vÀlogatÀs n¢lk¡lÊ. A kirÀly nagy nehezen menek¡l meg
H¢dervÀri Dezsû ´nfelÀldozÀsa Àltal, a k´nyv utolsÂ mondatai pedig ezek: àEz pedig
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az¢rt t´rt¢nt, nehogy a gyakori gyûzelmektûl elgûg´s´djenek, mivel a magyarok minden¡tt bÀtor
¢s kem¢ny csatÀkat vÁvtak, vagy bizonyÀra az¢rt, hogy mÀris megnûtt gûgj¡k¢rt megrÂja ûket,
hogy alÀzatossÀgot tanuljanak ¢s tanÁtsanak, min¢lfogva az isteni vÀlasztottsÀg kegyelm¢t az
atyai javÁtÀs ostorÀn kereszt¡l igazÀbÂl ki¢rdemelj¢k, mert Isten atyÀnk azokat rÂja meg, akiket
szeret.Ê
Sz¢gyelljem? mire idÀig ¢rtem, mÀr elhomÀlyosodott a szemem. Mi indÁtott meg
ennyire? Hogy ez a k´nyv ¢pp RÂbert KÀroly fia szÀmÀra k¢sz¡lt? Hogy lehetett Ágy
is hünek lenni a hazÀhoz? TalÀn az ismeretlen v¢gzet, amely, ki tudja, mit g´rdÁt ellenem, ellen¡nk? ä A homÀlyon Àt szÁnek villogtak, fegyverek csillogtak, szemembe
mosolygott a poraibÂl megelevenedû hitem, az elvesztett ¢s megtalÀlt meseorszÀg, a
kitÀrt karÃ sz¡lûf´ld: a magyar t´rt¢nelem.
(Vas IstvÀn hagyat¢ka 1992-ben az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr k¢zirattÀrÀba ker¡lt, elrendez¢se 1993.
mÀrcius v¢g¢n elkezdûd´tt. Ennek sorÀn ker¡lt elû ez a kiadatlan g¢pÁrÀsos tanulmÀny; a sz´veg keltezetlen,
de tartalmÀbÂl egy¢rtelmüen kider¡l keletkez¢s¢nek ideje: 1938. ä A k¢ziratot Monostory KlÀra rendezte
sajtÂ alÀ.)

Petri Gy´rgy

à¹TVEN FEL°Ê
Tekintve a szÁvem, a t¡dûm ¢s a mÀjam
ÀllapotÀt, hatvanhÀrom (pluszmÁnusz
k¢t) ¢vet g´nnolok, valÂszÁnüsÁtek magamnak.
Az utolsÂ hÀrom ezekbûl
vagy nagyon gy´trelmes,
vagy nagyon ´nfeledt lesz.
Az ÀhÁtott t´k¢lyt el¢rni nem fogom.
A krit¢riumaim szerint
elismerhetû igazsÀgnak
k´zel¢be sem f¢rkûzhetek.
Sz¢ps¢g, boldogsÀg: ilyesmivel ifjan sem
kecsegtettem magam; illetve igen:
(hogy m¢g ilyen v¢nen is hazudok!)
erre ment rÀ, pazaroltatott el
az emlÁtett ´tven ¢v;
de azt t¢nyleg nem gondoltam,
hogy k´zvetlen¡l
el¢rhetûek ezek a à-sÀgokÊ, à-s¢gekÊ,
most mÀr
tudom: k´zvetve sem.
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V¢ltem volt ifjÃkori szertelens¢gnek
hinni, hogy, ami
r´gt´n nem az, ami,
soha nem is lesz azzÀ.
Most mÀr tudom, hogy igazam volt.
De megvÀltozni m¢gse nem tudok.
K´p´nyeg elûtti esûre vÀrok
az idût-lÀtott pÀsztorok szerinti
¢vszÀzados aszÀlynak k´zepette.
(BÀr n¢ha-n¢ha esik,
van Ãgy is, hogy nem s¡t,
hol ¢szaki, hol d¢lszaki sz¢l fÃ,
mÀjusban havazik,
novemberben r¡gyezik:
¢s m¢gis, m¢gis ezek a tÃlzÀsok folyton!
A k´ltûket be k¢ne tiltani.)
Higgadjunk vissza.
MÀrmint a mÃltba. Ha mÀr Ágy
szÂba hoztam az ´tven ¢vet,
akkor ez illendû, sût, n¢mileg elvÀratik.
Nos, hÀt tess¢k:
egy igen hÁg, mÂcsingokat is
csak mÂdjÀval ÃsztatÂ
badella-gulyÀst lÀtok magam elûtt,
amiben n¢hÀny fagyos,
sz¢tfûzhetetlen, ¢desk¢s-¡veges
burgonyahasÀb bukdos le-f´l:
sz¡lûk, tanÀri karok,
lÀnyok, k¢sûbb: nûk (m¢g k¢sûbb: gyerekek,
k´vetkezm¢nyk¢nt, sÃlyk¢nt;
terh¡kre csak az anyjuknak voltak;
ennyit a pontossÀg kedv¢¢rt).
Igen. Ennyi volt.
Tudok fûzni, szeretek m¢g...
ä de mÀr nem(igen) tudok,
valaha verset Árni is tudtam.
Mindenesetre: mondtÀk. LÀtÀsom romlik,
autÂt, orszÀgot vezetni mÀr nem mern¢k,
egy alkonyati l¢pcsûn is Âvatosan
botorkÀlok mÀr, f¢lek
minden mered¢lytûl (20 centitûl f´lfel¢),
¢s nem bÁrom a csÁpûs ¢teleket.
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¹tven ¢v. Olyan nagy szÀmnak tünik.
(PlÀne, hogyha f¢lszÀznak mondanÀm,
vagy 0,05 ¢vezrednyinek.)
Holott: hullong, mint a pernye,
avar¢get¢s utÀn,
nyÃlik-szakad, utÀlatos!, mint az ´k´rnyÀl ä
Itt van. Itt van. RÀm terpeszkedik, befon,
pedig valami telÁtettnek-sz¢pnek
gondoltam ezt a kerekded szÀmot,
jÂllehet tudhatnÀm: mindig t¢vedek,
ha megtagadom magam.
Ez csak egy szÀm a szÀmegyenesen,
folytonossÀg, monotÂnia, megbÁzhatÂsÀg,
pozitÁv eg¢sz szÀm.
A t´bbi:
n¢ma
ujjongÀs, jajgatÀs.

OPCIñK
ögyszÂlvÀn nincs mÀr semmi:
a fordÁtÀs, a szÀmÁtÂg¢p labirintusÀban
t´rt¢nû eligazodÀsi kÁs¢rlet
(ami v¢g¡l eredm¢nyesnek bizonyul,
bÀr a magÀtÂl¢rtetûd¢s ¢rz¢se
soha nem fog el; inkÀbb:
bolyongÀs az àinvalid pathÊ-okon,
magyarÀn jÀrhatatlan
vagy csak kitaposatlan? ´sv¢nyeken).
Marad a k¢rd¢s megvÀlaszolÀsa,
hogy mi is vagyok voltak¢ppen.
OpciÂk: àis-isÊ, àvagy-vagyÊ, àsem-semÊ.
°s marad Mari. Van m¢g, ha nem is
mindenesetre. BÀr csak r¢szemrûl ewig,
objektÁve vitathatatlanul weibliche.
TalÀnyos l¢nye ¢ltet.
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NAPTçR
Ott botorkÀlnak ketten
a havas sz¢d¡letben
egy û meg egy mÀsik û,
vacognak, zsugorodnak
a sz¢d¡lt havazÀsban
mindig valami mÀs van
a sok hÂ majd elolvad
ebbûl csak ÀrvÁz lehet,
sodrÂdÂ tetemeket
lÀtnak, felp¡ffedt hasÃ
ûzet, disznÂt, egeret ä
ez a bosszÃ. B¡ntet¢s
valami eg¢sz mÀs¢rt.
Tavaszodik.

TallÀr Ferenc

AZ IGAZSçGRñL
°S AZ °RTELMES BESZ°DRýL
Ki besz¢l ¢rtelmesen? Vajon az, aki ugyanazt mondja, amit mi is mondanÀnk, akivel
tehÀt egyet¢rt¡nk? NyilvÀn hajlik az ember erre a k¢nyelmes felt¢telez¢sre, Àm alkalomadtÀn m¢giscsak el kell ismern¡nk, hogy hiÀba szajkÂzza X. ugyanazt a v¢lem¢nyt,
melyet mi is k¢pvisel¡nk, bizony nem besz¢l k¡l´n´sebben ¢rtelmesen. MÀsr¢szt pedig lehet, hogy Y. ÀllÀspontja gy´keresen elt¢r a mi¢nktûl, lehet az is, hogy k´lcs´n´s
igyekezet¡nk ellen¢re ¢ppoly kev¢ss¢ tudjuk meggyûzni ût, mint û minket, s m¢gis
elismerj¡k, hogy Y. ¢rtelmesen besz¢lt. Az ¢rtelmes besz¢d ezek szerint nem ÁrhatÂ le
oly mÂdon, hogy ¢rtelmesen besz¢l az, àaki azt mondja, hogy...Ê. InkÀbb a besz¢d ä
mondjuk egyelûre Ágy ä formÀlis jellege ker¡l itt a k´z¢ppontba: ¢rtelmesen besz¢l az,
àaki Ãgy besz¢l, hogy...Ê.
Hogyan besz¢l hÀt az, aki ¢rtelmesen besz¢l? Annyit lesz´gezhet¡nk, hogy ¢rthetûen
besz¢l, de ezzel m¢g nem mondtunk sokat, hisz az ¢rthetû besz¢d nem felt¢tlen¡l ¢rtelmes is egyben. Induljunk hÀt ki egy lehets¢gesnek tetszû negatÁv meghatÀrozÀsbÂl.
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K¢zenfekvûnek tünhet p¢ldÀul azt mondani, hogy az ¢rtelmes besz¢d ellent¢te a pontatlan, az elnagyolt vagy a szenved¢lyektûl tÃlfüt´tt ¢s ez¢rt racionÀlisan nem k´vetkezetesen ellenûrz´tt besz¢d. De hÀt a pontatlansÀgokat pontosÁthatjuk, az elnagyolt
ÀllÁtÀsokat finomÁthatjuk. BÀr a pontatlansÀg ¢s az elnagyoltsÀg aligha tekinthetû
er¢nynek, nem tekinthetûk felt¢tlen¡l v¢teknek sem. Egy elnagyolt, k¡l´n´sebb felelûss¢ggel nem terhelt helyzetben mi¢rt ne tenn¢ meg egy elnagyolt, Àm sz¡ks¢g eset¢n
pontosÁthatÂ ÀllÁtÀs? V¢g¡l is nem vagyunk k¢t lÀbon jÀrÂ lexikonok, s a tudÂs elm¢lked¢s igencsak zavarÂ lehet egy kvaterkÀzÀs sorÀn, m¢g ha igaza van is az oktalanul
okoskodÂnak. Mi¢rt lenne tovÀbbÀ ¢sszerütlen egy morÀlis szituÀciÂban az a szem¢lyis¢g hiteless¢g¢rûl tanÃskodÂ àsz¢pÊ szenved¢ly, mely alkalomadtÀn elhomÀlyosÁthatja ugyan az ¢rvel¢s kristÀlytiszta logikÀjÀt, Àm nagyon is megfelel a szem¢lyis¢g eg¢sz¢t kihÁvÂ morÀlis konfliktusnak.
NyilvÀn a àmegfelelÊ itt a kulcsszÂ. Hiszen a pontatlan ¢s elnagyolt, racionÀlisan ott
¢s akkor nem kellûk¢ppen ellenûrz´tt besz¢d mÀsr¢szt nagyon is ¢sszerütlen lehet egy
¡zleti tÀrgyalÀs, egy jogi vagy politikai egyezked¢s s persze egy tanulmÀny ÁrÀsa sorÀn.
Aki ¢sszerüen besz¢l, az àmegfelelûenÊ, ez¢rt aztÀn mindig egy kicsit mÀsk¢nt is besz¢l
tehÀt. Nem az¢rt, mert elvtelen konformista, hanem az¢rt, mert egy absztrakt igazsÀg
helyett arra a valÂsÀgos besz¢dhelyzetre, az ¢letnek azokra a sajÀtos ¢rdekeire, c¢ljaira
¢s beÀllÁtÂdÀsaira figyel, melyek az adott szituÀciÂ elemei. Szem¢t absztrakt igazsÀgokra f¡ggesztve a legokosabb ember is Ãgy jÀrhat ugyanis, mint az a sz´k´tt elmehÀborodott, aki ¢pelm¢jü voltÀt azzal akarta bizonyÁtani, hogy minden lehets¢ges ¢s lehetetlen helyzetben elism¢telte àA pipacs piros virÀgÊ mondatot, Àm r¢m¡lten kellett
tapasztalnia, hogy ennek a mondatnak a hangoztatÀsa is visszajuttathat valakit a sÀrga
hÀzba.
Nem akarom ¢n persze ezzel azt ÀllÁtani vagy sugallni, hogy az ¢rtelmes besz¢dnek
az igazsÀghoz semmi k´ze sincs. MÀr hogyne lenne? Aki ¢rtelmesen besz¢l, az t¢vedhet
ugyan, de ha arra ker¡l a sor, m¢giscsak arra t´rekszik, hogy az igazsÀgot mondja, s
elker¡lje a hamisat. A k¢rd¢s csak az, hogyan viszonyul az igazsÀghoz, ¢s egyÀltalÀn
mit ¢rt rajta. A XX. szÀzadban ¢s a mi kultÃrÀnkban (ha eddig nem lett volna vilÀgos,
hÀt most legyen: idealizÀciÂrÂl van itt szÂ term¢szetesen), azt hiszem, nem besz¢lhet
igazÀn ¢rtelmesen az, aki az igazsÀgot valamif¢le v¢gsû ¢s mozdÁthatatlan, ´r´k adottsÀgk¢nt kezeli, mely sÃlyos f¡gg´ny´k sora m´g´tt vÀrakozik rÀnk, a mi feladatunk
pedig csak abban Àllna, hogy f¢lrehajtva e f¡gg´ny´ket megpillantsuk ût. Aki ¢rtelmesen besz¢l, az maga besz¢l: azt nevezi igaznak, amit û maga igaznak tart, s amit ä a
t¢ved¢s lehetûs¢g¢t elismerve ä igaznak tart, azt igaznak mondja.
MagÀtÂl ¢rtetûdûnek tetszhet ez, de m¢gsem az. Hiszen ha az igazsÀgot ´sszekapcsoljuk az igaznak tartÀs aktusÀval, akkor az igazsÀg Âhatatlanul ´sszefonÂdik azokkal
a megalapozÀsokkal, ¢rvekkel ¢s ellen¢rvekkel, melyekkel rendelkez¡nk vagy ¢pp
nem rendelkez¡nk, ´sszefonÂdik nyelv¡nkkel, kultÃrÀnkkal, egyszerre hiÀnyos ¢s bûvÁthetû tudÀsunkkal, korlÀtozott emberi k¢pess¢geinkkel. Az igazsÀg ily mÂdon nemcsak hogy javÁthatÂ ¢s k¢ts¢gbe vonhatÂ ¢rveket, nemcsak hogy megalapozÀsokat k´vetel, de ¢ppens¢ggel ezekben Àll. Mivel a rÀnk vÀrakozÂ igazsÀgot a jÀt¢kbÂl kiiktattuk, az igazsÀg probl¢mÀja ¢s lehetûs¢ge csak annyiban mer¡l fel egyÀltalÀn, amenynyiben mi magunk tesz¡nk valamit. A besz¢lû (B) kijelent¢s¢vel az igazsÀg k¡l´nb´zû
szintü ¢s jellegü ¢rvekkel bevÀlthatÂ ¢rv¢nyess¢gig¢ny¢t emeli. Ha pedig ezek az ¢rvek
a mi szÀmunkra is megvilÀgÁtÂ erejüek, vagy netÀn tovÀbbi okokra lel¡nk, melyek B
ÀllÁtÀsÀt alÀtÀmasztjÀk, akkor B ÀllÁtÀsa a szem¡nkben megalapozott: B joggal emelte
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az igazsÀg ¢rv¢nyess¢gig¢ny¢t. Amennyiben ezt elismerj¡k, ÀllÁtÀsÀt ugyanÃgy igaznak fogjuk tartani, ahogy ezt B mÀr korÀbban is tette.
çm ¢ppen ez az, amit nem ismerhet el a tûl¡nk f¡ggetlen, v¢g¢rv¢nyes igazsÀgokra
vÀgyÂ metafizikus vagy az, aki a k´znyelv ¢lethelyzetekhez ¢s kultÃrÀkhoz k´t´tt ¢rtelmes besz¢d¢t az Ãjkori tudomÀnyossÀg nagyon is specifikus igazsÀgfogalma alapjÀn
szeretn¢ àfelvilÀgosÁtaniÊ. Hiszen milyen lenne ä Ãgymond ä az az igazsÀg, mely nem
feltÀrul, hanem mindig k¢ts¢gbe vonhatÂ megalapozÀsok, mindig vitathatÂ (¢s Ãjra
megvitathatÂ) ¢rvel¢sek sorÀn j´n l¢tre.
Term¢szetesen nem ismerheti el ezt a fundamentalista sem, akinek a metafizikÀhoz
ugyan kev¢s k´ze van, de àtudja, amit tudÊ. S bÀr amit tud, az csak a sajÀt, korlÀtozott
tudÀsa, m¢gis v¢g¢rv¢nyesk¢nt kezeli, mert amit tud, azt abszolÃtnak akarja tudni.
Mivel azonban a fundamentalista nem ¢rvel, pontosabban f¢lres´p´r minden ¢rvet,
ami nem az ´v¢, s ily mÂdon s¡kett¢-vakkÀ teszi magÀt, most inkÀbb magÀra hagyom
ût, hisz ¢rtelmesen szeretn¢k besz¢lni. J´jj´n helyette inkÀbb a metafizikus, aki Russell
egyik ¢rv¢t variÀlva a k´vetkezû ellenvet¢st tehetn¢: à¹n ä mondhatnÀ ä elv¢ti az igazsÀg probl¢mÀjÀt, ha a mindig epizodikus, mindig konkr¢t szem¢lyekhez ¢s helyzetekhez k´tûdû Ïkijelent¢sÎ fogalmÀval operÀl. így aztÀn, mikor az igazsÀg l¢nyeg¢t a megalapozÀsi folyamatokban lÀtja, persze a kocsit fogja a lÂ el¢. Hiszen a lehets¢ges megalapozÀs csak azt jelezheti, hogy az igazsÀg itt van, hogy a mondat, mellyel valaki ezt a
kijelent¢st tette, igaz volt. A kijelent¢s nem azon okbÂl k´vetkezûen igaz tehÀt, mert a
vele emelt igazsÀgig¢nyt jogosultnak talÀljuk, hanem ¢ppen fordÁtva: az¢rt talÀljuk
ezt az igazsÀgig¢nyt jogosultnak, mert a mondat igaz.Ê
ºlne ez az ellenvet¢s? Nem hiszem. Stimmel persze, hogy a mondatnak, mellyel a
kijelent¢st tessz¡k, tartalmaznia kell sajÀt igazsÀgfelt¢teleit, vagyis azokat a krit¢riumokat, melyek alapjÀn felvethetj¡k a k¢rd¢st, hogy a mondat vajon igaz-e. Csakhogy
a mondatot ÂrÀkon Àt bÀmulhatjuk, csÂcsÀlhatjuk akÀr, vÀlaszt erre a k¢rd¢sre a mondattÂl, a mondat belsû meg¢rt¢s¢bûl soha nem fogunk kapni. Mert igaz ugyan, hogy
ä Wittgensteint id¢zve ä meg¢rteni àegy mondatot annyit tesz: tudni, minek az esete Àll fenn,
ha a mondat igazÊ. Csakhogy Wittgenstein sokat id¢zett t¢zise egy mondat jelent¢s¢nek
meg¢rt¢s¢re vonatkozik. àA galambok k´lt´zû madarakÊ mondatot meg¢rtj¡k,
amennyiben tudjuk: ha ez a mondat igaz, akkor a galambok ûsszel elrep¡lnek d¢lre.
àTehÀt a mondatot meg¢rtj¡k akkor is ä teszi hozzÀ Wittgenstein ä, ha nem tudjuk, igaz-e.Ê
Hogy igaznak tarthassuk, ahhoz k¡lsû okokra, megalapozÀsra van sz¡ks¢g¡nk. Ez a
k¡lsû ok azonban magÀtÂl ¢rtetûdû mÂdon nem Àllhat abban, hogy a mondat maga
igaz.
Hadd ¢ljen azonban metafizikusunk tovÀbbi ellenvet¢sekkel is. àögy tünik, ´nt a
besz¢daktus elm¢lete mÀr megfertûzte. No jÂ, errûl most ne nyissunk vitÀt. De hogyan
magyarÀzna akkor egy olyan kijelent¢st ä k¢rdezi ä, mint p¢ldÀul: ÏL¢tezik halÀl utÀni
¢let?Î Ez a kijelent¢s nyilvÀnvalÂan vagy igaz, vagy hamis, bÀr sem megalapozni, sem
cÀfolni nem tudjuk, sût azt sem tudjuk, hogy a megalapozÀshoz itt hogyan lehetne
egyÀltalÀn hozzÀfogni. Vagy vegy¡nk egy mÀsik, kev¢sb¢ misztikus p¢ldÀt, melynek
elvileg az ´n fej¢ben is vilÀgossÀgot kellene gyÃjtania: ÏX. brit ÀllampolgÀr.Î ¹n mindig ¢lethelyzetekre hivatkozik. Tegy¡k hÀt fel, hogy egy meghatÀrozott helyzetben
nem tudjuk eld´nteni, vajon ez a kijelent¢s igaz-e vagy hamis. Arra gyanakszunk p¢ldÀul, hogy X. k¢m, akinek papÁrjai hamisak. Csakhogy az ÏX. brit ÀllampolgÀrÎ kijelent¢s vagy igaz, vagy hamis, f¡ggetlen¡l attÂl ä s itt metafizikusunk ujjÀt intûleg felemeln¢ ä, hogy mi igazolni vagy cÀfolni tudjuk-e.Ê
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Nos, ami engem illet, itt nem lÀtok semmilyen probl¢mÀt. Amit vitapartner¡nk ÀllÁtott, teljess¢ggel hely¢nvalÂ. De mit is ÀllÁtott valÂjÀban? Azt mondta, hogy az àX.
brit ÀllampolgÀrÊ kijelent¢s, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy mi igaznak vagy hamisnak tartjuk-e, vagy igaz, vagy hamis. Ezt pedig nem is vitatom. Vitapartnerem t´bbet nem
mondott, ¢s nem is mondhatott volna. Ahhoz ugyanis, hogy azt mondhassa, a fenti
kijelent¢s nem àvagy igaz, vagy hamisÊ, hanem ¢ppens¢ggel igaz, olyan ¢rvekre kellett
volna tÀmaszkodnia, melyek arra ´szt´n´zt¢k ût, hogy a kijelent¢st igaznak tartsa.
Hogy gyakorlatilag nem tudjuk eld´nteni, vajon a p¢ldak¢nt id¢zett ÀllÁtÀs hamis-e
vagy igaz, ugyanakkor azonban tudjuk, hogy vagy igaznak, vagy hamisnak kell lennie,
m¢g nem ad okot arra a felt¢telez¢sre, hogy az igazsÀg egy k¢sz formÀban valahol mÀr
rÀnk vÀrakozik. Ami àrÀnk vÀrakozikÊ, azok csak bizonyos k¡lsû okok, p¢ldÀul X. felderÁthetû sz¡lei ¢s rokonai, akik term¢szetesen nem àigazakÊ (mert mit is jelentene
ez), Àm l¢t¡kkel m¢gis arra ´szt´n´znek minket, hogy a fenti mondat ÀllÁtÀsÀt jogosultnak s ez¢rt a kijelent¢st igaznak tartsuk.
Metafizikusunknak term¢szetesen vannak m¢g tovÀbbi ¢rvei. àNagyon is lehets¢ges ä mondhatja p¢ldÀul ä, hogy p kijelent¢st ma senki sem tartja igaznak, p azonban
tÁz, szÀz vagy akÀr ezer ¢v mÃlva igaznak bizonyul. Ebbûl a j´vûbûl visszatekintve eg¢szen vilÀgos volna azonban, hogy p, melyet mi nem tartottunk igaznak, igaz, sût igaz
volt a mi korunkban is, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy mi igaznak tartottuk-e. S mivel nem
lÀtom, hogy eddigi gondolatmenetem mik¢nt lehetne hibÀs, hozzÀteszem m¢g, hogy
p akkor is igaz lehet, ha igazsÀga soha nem der¡l ki. Amit ´n ÀllÁt, az v¢g¡l is konformizmusnak tünik. Galileinek talÀn fel kellett volna adnia t¢zis¢t csak az¢rt, mert egyed¡l maradt vele?Ê
Ez¢rt az ellenvet¢s¢rt vitapartner¡nket csak k´sz´net illetheti, hisz Ãj ´sszef¡gg¢sekre hÁvta fel a figyelmet. N¢hÀny probl¢mÀt azonban û is figyelmen kÁv¡l hagyott,
s elûsz´r inkÀbb ezekre t¢rn¢k ki. Hogy p igazsÀgÀnak k¢rd¢se egyÀltalÀban felmer¡lhessen, legalÀbb egyvalakinek lennie kell, ti. a mi Pszeudogalileinknek, aki p-t a mi
korunkban is igaznak tartja, s ehhez ¢rvekkel is kell rendelkeznie. Ha ¢rveinek tarthatatlansÀgÀt nem tudjuk bebizonyÁtani neki, Pszeudogalilei term¢szetesen tovÀbbra
is ki fog tartani amellett, hogy p igaz. Nem is tudna mÀsk¢nt cselekedni: amit jÂ ¢rvekkel belÀtunk, azt nem tudjuk mÀsk¢nt, mint igazk¢nt megÁt¢lni. Itt nincs mÀsik lehetûs¢g¡nk. Pszeudogalilei lemondhat p hirdet¢s¢rûl, el is fojthatja valamik¢ppen a
meggyûzûd¢s¢t, meggyûzû ¢rvek n¢lk¡l azonban nem vÀltoztathatja meg. Senkit sem
szÂlÁtok fel tehÀt konformizmusra, s az ebben az ¢rtelemben amÃgy is hiÀbavalÂ lenne.
Mi t´rt¢nik azonban a j´vûben? Vegy¡k elûsz´r azt az esetet, hogy p igazsÀgÀt nem
lÀtjuk be sem tÁz, sem ezer ¢v mÃltÀval. Mit kellene ebben az esetben azon ¢rten¡nk,
hogy p igaz? Mi ugyanis tovÀbbra is hamisnak tartjuk. Ki ÀllÁtja azonban akkor, hogy
p igaz, eltekintve persze a halott Pszeudogalileitûl, akit vagy r¢g elfeledt¡nk, vagy m¢g
mindig habÂkosnak tartunk? ögy gondolom, ez csak Isten lehetne, de a k¢rd¢ssel
kapcsolatos tudÀsÀt m¢g ki is kellene nyilatkoztatnia szÀmunkra, ami az ¢rv egy k¡l´n´s fajtÀja volna. MÀs k¢rd¢s, s ebben partneremnek igaza van, hogy p elvileg az
igaznak tartÀs aktusÀtÂl f¡ggetlen¡l is igaz lehet. Ezt a lehetûs¢get valÂban nem szabad
kizÀrnunk. Ez a lehetûs¢g azonban csak arra utal, hogy egy igazsÀgig¢nyt emelve mindig kitessz¡k magunkat a t¢ved¢s vesz¢ly¢nek: mindig Ãj ¢rvek mer¡lhetnek fel, melyek a korÀbban elfogadhatÂnak tetszû ¢rvet t¢ved¢sk¢nt leplezik le. Ebben az ¢rtelemben az, amit igaznak tartunk, ¢ppen Ãgy, mint amit hamisnak, mindig fenntartÀs
alatt Àll. SzÁvesen elismerem tehÀt, hogy Pszeudogalilei t¢zise akÀr igaz is lehet. AmÁg
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azonban nincs okom arra, hogy t¢zis¢t igaznak is tartsam, nem fogom azt mondani,
hogy igaz.
N¢zz¡k most a mÀsik lehets¢ges esetet. Tegy¡k fel, hogy szÀz ¢v mÃlva p igazsÀgÀt
felismerj¡k. Mit jelent ez? Elûsz´r is azt, hogy Pszeudogalileinek bizony pechje volt.
MÀsodszor pedig azt, hogy azoknak az ¢rveknek a talÀlÂ volta, melyeken a f¢lre¢rtett
mester meggyûzûd¢se nyugodott, most szÀmunkra is vilÀgossÀ vÀlt. àEl kell tehÀt m¢gis ismernie ä vÀg itt szavamba a metafizikus ä, hogy p ¢rtetlen elutasÁtÀsunktÂl f¡ggetlen¡l mÀr korÀbban is igaz volt.Ê ValÂban. Ez azonban csak annyit jelent, hogy a v¢gre
meg¢rtett ¢rvek alapjÀn belÀtjuk: p-t mÀr korÀbban is igaznak tarthattuk volna. °s csak
mert ezt felismerj¡k, mondhatjuk most azt, hogy p mÀr korÀbban is igaz volt.
Mivel az Àltalunk hamisnak tartott kijelent¢sek k´z¡l egyet sem tudunk megnevezni, mely igaz lenne, helyesebbnek tünik a jÂzan pragmatista tanÀcsÀt k´vetni: àCsak
´sszezavarod magad ä mondja Peirce ä, ha a metafizikai ÏigazsÀgrÂlÎ meg ÏhamissÀgrÂlÎ besz¢lsz, melyekrûl semmit sem tudsz. Az egyetlen, amivel dolgod van, azok a te k¢ts¢geid ¢s meggyûzûd¢seid... Ha az igaz ¢s a hamis terminusai nÀlad olyan ¢rtelemben szerepelnek, hogy a k¢ts¢g
¢s a meggyûzûd¢s fogalmaival, valamint a tapasztalat menet¢re valÂ vonatkozÀsban lehet ûket
meghatÀrozni... akkor minden rendben van. Ebben az esetben csak k¢ts¢grûl ¢s meggyûzûd¢srûl
besz¢lsz. Ha azonban az igazon ¢s a hamison valami mÀst ¢rtesz, olyasvalamit, amit a meggyûzûd¢s ¢s a k¢ts¢g terminusaival semmik¢ppen sem lehet meghatÀrozni, akkor olyan entitÀsokrÂl
besz¢lsz, melyek l¢t¢rûl semmit sem tudhatsz.Ê
*
Peirce-nek a àmeggyûzûd¢sreÊ tett utalÀsa mÀs szempontbÂl is fontosnak tünik. Az
igazsÀgrÂl valÂ ¢rtelmes besz¢det a megalapozÀsokkal ¢s az ¢rvekkel k´tve ´ssze,
k´nnyen keletkezhet ugyanis az a benyomÀs, hogy az ¢rtelmes besz¢det m¢giscsak
tudÂs besz¢dk¢nt, akad¢miai szimpozionon valÂ r¢szv¢telk¢nt akarom eladni. Errûl
azonban szÂ sincs. Aki ¢rtelmesen besz¢l, az elûsz´r is nem magÀnyos hûs, ¢s nem is
szabad akk¢nt fell¢pnie. R¢szese egy nyelvnek, egy kultÃrÀnak, egy k´z´s tudÀsk¢szletnek, melyben bizonyos, valaha valakik Àltal megalapozott kijelent¢sek szabadon tovÀbbadhatÂ bizonyossÀgoknak szÀmÁtanak. Annak a kijelent¢snek az igazsÀga, hogy a
Hold a F´ld k´r¡l keringû ¢gitest, teljesen f¡ggetlen attÂl, hogy ¢n vagy a k´z´ss¢g
bÀrmely tagja ezt a kijelent¢st elismerj¡k-e, f¡ggetlen attÂl is, hogy gondolunk-e rÀ,
vagy egyÀltalÀn tudomÀsunk van-e rÂla. Ez a kijelent¢s, mint egy igaz kijelent¢s, egyszerüen adva van a szÀmunkra, nem kell Ãjra àfelfedezn¡nkÊ vagy ¢rveln¡nk mellette,
mi t´bb, ez ¢pp ¢sszerütlennek szÀmÁtana. Ez a àf¡ggetlens¢gÊ, ez az àadottsÀgÊ azonban csak a kulturÀlis-nyelvi k´z´ss¢g egyes tagjai vonatkozÀsÀban Àll fenn, nem pedig
eg¢sz¢re n¢zve: az¢rt lehets¢ges, mert mi, e k´z´ss¢g àbeszÀmÁthatÂk¢ntÊ szÀmba vehetû tagjai ezt a kijelent¢st egyszer mÀr elismert¡k, mert mi igaznak tartjuk. Ebben az
¢rtelemben az ¢rtelmes besz¢d nem Àll ugyan szolgai viszonyban a tradÁciÂval ¢s a tekint¢llyel, de nem is Àll sz¡ks¢gk¢ppen ellent¢tben vele. Mert ahogy W. James mondta:
az igazsÀg nagyr¢szt hitelbûl ¢l. àGondolataink ¢s meggyûzûd¢seink ä Árja ä addig vannak
¢rv¢nyben, amÁg semmi nem mond ellent nekik, ¢ppen Ãgy, ahogy a bankjegyek is addig ¢rv¢nyesek, amÁg senki nem vonakodik elfogadni ûket.Ê
De nemcsak errûl van szÂ. Utaltunk mÀr rÀ: aki ¢rtelmesen besz¢l, az àmegfelelûenÊ
besz¢l. JÂl ismert p¢ldÀul a k´vetkezû fordulat: àp igaz, de talÀn megfelelûbb (helyesebb) lenne azt mondani, hogy qÊ. Arra szolgÀlna ez a fordulat, hogy udvarias formÀban tudtul adjuk, p-t valÂjÀban hamisnak tartjuk? TÀvolrÂl sem. Ezzel a fordulattal
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inkÀbb azt mondjuk, hogy p igaz, ha a dolgot (esem¢nyt, k¢rd¢st) Ágy ¢s Ágy n¢zz¡k.
A dolgot azonban mÀsk¢nt is tekinthetn¢nk, s az adott szituÀciÂban ez a mÀsik n¢zûpont, mely p helyett q-hoz vezet, helyesebb vagy megfelelûbb lenne.
Ez bizonyosan olyan k´vetkeztet¢s, mellyel a metafizikus nem tud kib¢k¡lni. ý nyilvÀn ki akarja zÀrni az à¢rdekektûl vez¢relt f¢ligazsÀgokatÊ, s ragaszkodni fog ahhoz,
hogy vagy p-nek kell igaznak ¢s q-nak hamisnak lennie, vagy fordÁtva. De mi¢rt volna
ez Ágy? Idûzz¡nk àegy percet annÀl a k¢rd¢sn¢l ä szÂlÁt fel Austin ä, hogy vajon az igazsÀg
vagy hamissÀg k¢rd¢se olyannyira objektÁv-e. A valÂ ¢letben, a logikai elm¢letben elk¢pzelt egyszerü helyzetekkel sz´ges ellent¢tben, nem lehet mindig olyan k´nnyen megvÀlaszolni, hogy valami
igaz-e vagy hamis. Tegy¡k fel, hogy a ÏFranciaorszÀg hatsz´gletüÎ ÀllÁtÀst szembesÁtj¡k a t¢nyekkel, ebben az esetben, gondolom, FranciaorszÀggal ä igaz-e vagy hamis? Nos, ha Ãgy tetszik,
bizonyos m¢rt¢kig igaz. Minden tovÀbbi n¢lk¡l be tudom lÀtni, hogy mire gondolsz, amikor bizonyos ´sszef¡gg¢sekben azt mondod, hogy igaz. Egy tÀbornok talÀn be is ¢ri ezzel, de egy geogrÀfus mÀr korÀntsem.Ê
Ugyanez vonatkozik az ¢rvekre vagy megalapozÀsokra is. Ha p¢ldÀul k¢ts¢gbe
vonjuk a àKis Ãr visszat¢rt a vÀrosbaÊ kijelent¢s igazsÀgÀt, B minden tovÀbbi n¢lk¡l
vÀlaszolhat nek¡nk azzal: àTegnap lÀttam ût a vÀrosban.Ê N¢ha tehÀt el¢g, ha valaki
lÀtta Kis urat, azaz ha kin¢z¡nk az ablakon. Ha lÀtom, hogy ¢g a szemben l¢vû hÀz,
nem fogok tovÀbbi ¢rveket keresni, mielûtt felhÁvom a tüzoltÂsÀgot. Egy tudomÀnyos
megalapozÀs sorÀn azonban mÀr nem ¢rj¡k be az ¢rz¢ki evidenciÀkkal, s ha Kis Ãr
ma reggel m¢g AusztrÀliÀbÂl telefonÀlt, k¢telkedni fogunk abban, hogy B d¢lben lÀthatta ût a vÀrosban.
ögy v¢lem, itt is abbÂl kell kiindulni, hogy mik¢nt az igazsÀg maga, megfelelû megalapozÀsa is a helyzettûl f¡gg. Ha valami meglehetûsen elnagyolt megfelelû lehet egy
elnagyolt ÀllÁtÀshoz, akkor n¢ha egy meglehetûsen elnagyolt megalapozÀs is megteszi:
egy megalapozÀs helyes lehet ilyen ¢s ilyen felt¢telek mellett, ezekkel ¢s ezekkel a cÁmzettekkel szemben, ilyen ¢s ilyen c¢lokra. Az àX. r¢szeg voltÊ kijelent¢st eg¢szen mÀsk¢pp kell megalapoznom egy barÀtommal folytatott besz¢lget¢sben, mint ahogy a
szak¢rtûnek a bÁrÂsÀg elûtt.
Nem kellene-e azonban ebbûl m¢gis arra k´vetkeztetn¡nk, hogy bizonyos kijelent¢sek m¢giscsak àigazabbakÊ, mint a t´bbiek, s hogy v¢gsû soron csak azok a kijelent¢sek mondhatÂk igaznak, melyek m¢lyrehatÂan ¢s minden tekintetben, az elfogulatlan kutatÀs (v¢gtelen!) folyamatÀban lettek megalapozva ä melyeket tehÀt az¢rt tarthatunk igaznak, mert ¢ppens¢ggel igazak? Ez a n¢zet a metafizikusnak bizonnyal jÂl
j´nne, ¢n azonban f¢lrevezetûnek tartom. Ha f´ltessz¡k, hogy egy kijelent¢s igazsÀga
k¡lsû megalapozottsÀgÀban Àll, akkor itt nem arrÂl van szÂ, hogy n¢hÀny kijelent¢s
àigazabbÊ volna mÀs kijelent¢sekn¢l, hanem arrÂl, hogy bizonyos helyzetekben ¢s bizonyos feladatok eset¢n (p¢ldÀul ha nagy a felelûss¢g¡nk, vagy ha a d´nt¢s fontos
¢rdekeinket ¢rinti) jobban megalapozott ¢rveket vÀrunk el ahhoz, hogy valamit igaznak tartsunk, mint mÀs helyzetekben.
Term¢szetesen elismerem, hogy sajÀt benyomÀsaimmal szemben elfogadom az orvos szakv¢lem¢ny¢t, s ä a àhitelbûl ¢lûÊ igazsÀg nev¢ben ä hiszek az orvosnak, ha azt
ÀllÁtja, X. nem volt r¢szeg. Ez v¢g¡l is az û szakter¡lete, s a felelûss¢get is û viseli a
bÁrÂsÀg elûtt. De mi k´vetkezik ebbûl? TudomÀsul veszem, hogy mÀr megint t¢vedtem. Ez minden. Csak ez¢rt nem fogok lemondani az igaz szÂ hasznÀlatÀrÂl, s tovÀbbra
is azt fogom igaznak mondani, amit ä ¢n magam vagy àhitelbeÊ ä igaznak tartok. (Most
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p¢ldÀul azt, hogy X. nem volt r¢szeg.) Ebben a vonatkozÀsban nincs azonban k´ztem
¢s a szak¢rtû k´z´tt l¢nyegi k¡l´nbs¢g. Szakv¢lem¢ny¢t ugyanis neki is igaznak kell
tartania, s az igaznak tartÀs aktusa az û eset¢ben is ugyanÃgy fenntartÀs alatt Àll, mint
az ¢n esetemben.
*
à¹n az ¢rtelmes besz¢det ä szÂl k´zbe vitapartner¡nk ä, Ãgy tünik, egyszerüen
´sszet¢veszti ÏposztmodernnekÎ nevezett korszakunk ma oly divatos relativizmusÀval,
mely az embert v¢g¡l minden eszm¢nek, minden t´rekv¢snek kiszolgÀltatja. Hisz
ÏfenntartÀsrÂlÎ, ÏmegfelelûÎ ¢rvekrûl besz¢lve ´n relativizÀlja az igazsÀgot, s m¢g inkÀbb ezt teszi, amikor az igaznak tartÀs aktusÀval kapcsolja ´ssze: sajÀt tudÀsunk alapjÀn mi ezt fogjuk igaznak tartani, mÀsok pedig, az û tudÀsuk alapjÀn, valami mÀst. De
van-e m¢g ¢rtelme annak, hogy ´n ezek utÀn igazsÀgrÂl besz¢l?Ê
MegszÁvlelendû, de nem biztos, hogy talÀlÂ ellenvet¢s. Az az ¢rv, melyet fel szokÀs
hozni annak bizonysÀgÀul, hogy az igazsÀgnak ¢s az igaznak tartÀs aktusÀnak azonosÁtÀsa relativizmushoz vezet, valÂjÀban c¢ljÀt t¢veszti. àAz igazsÀg nem lehet egyszerüen
racionÀlis elfogadhatÂsÀg ä ¢rvel p¢ldÀul Putnam ä, m¢ghozzÀ egy alapvetû okbÂl... ÏA F´ld
laposÎ kijelent¢s 3000 ¢vvel ezelûtt minden valÂszÁnüs¢g szerint racionÀlisan elfogadhatÂ volt,
ma mÀr azonban nem az. Azt azonban nem lehet mondani, hogy ÏA F´ld laposÎ kijelent¢s 3000
¢vvel ezelûtt igaz volt, hiszen ez azt jelenten¢, hogy a F´ld az alakjÀt megvÀltoztatta.Ê A f¢lre¢rt¢s
k¢zenfekvû: Putnam az igazsÀgnak egy olyan fogalmÀbÂl indul ki, melyet ¢pp az elûbb
utasÁtottunk vissza. így aztÀn nem is lehet a fej¡nkre olvasni azokat az ellentmondÀsokat, melyek ebbûl az igazsÀgfogalombÂl k´vetkezn¢nek.
Ha igazsÀgon egy objektÁv ¢s idûtlen igazsÀgot ¢rten¢nk, mely egy kijelent¢s rejt¢lyes belsû tulajdonsÀgak¢nt lenne valamik¢nt megragadhatÂ, Ãgy logikus lenne persze azt ÀllÁtani, hogy egy kijelent¢s, mely ezzel a àtulajdonsÀggalÊ egyszer mÀr rendelkezik, azt nem veszÁtheti el. Ha azonban abbÂl indulunk ki, hogy az igazsÀg nem egy
kijelent¢s belsû tulajdonsÀgÀban, hanem ÀllÁtÀsÀnak k¡lsû megalapozottsÀgÀban rejlik,
Ãgy itt nem talÀlunk semmif¢le ellentmondÀsra. Az embereknek hÀromezer ¢vvel ezelûtt okuk volt felt¢telezni, hogy àA F´ld laposÊ kijelent¢s igaz. Nek¡nk ezzel szemben
okunk van arra, hogy ezt a kijelent¢st hamisnak tartsuk. Jobban megfontolva a dolgot,
t´bbet valÂjÀban nem is mondhatunk. Hiszen az igaznak tartÀs aktusa a mi eset¡nkben
is az idûben Àll, Ágy fenntartÀssal kezelendû, s a k¢sûbbiekben ä bÀrmennyire nehezen
tudjuk is ezt ma elk¢pzelni ä racionÀlisan t´bb¢ nem elfogadhatÂk¢nt leplezûdhet le.
àDe hÀt mi lenne ez, ha nem szÁntiszta relativizmus? ä kiÀlt fel r¢gÂta t¡relmetlen¡l
vÀrakozÂ metafizikusunk. ä ¹n azt ÀllÁtja, hogy ÏA F´ld laposÎ kijelent¢st az ember
¢ppÃgy tarthatja igaznak, mint hamisnak.Ê Nos, hogy az àemberÊ, ez a hipotetikus
l¢ny mit tarthat igaznak vagy hamisnak, azt nem tudom. Csak azt tudom, hogy mi ezt
a kijelent¢st hamisnak tartjuk, s ezt jÂ ¢rvekkel tessz¡k. °s amÁg valaki ezeknek az
¢rveknek az elfogadhatatlansÀgÀt nem bizonyÁtja be nek¡nk, addig egyszerüen nem
Àll mÂdunkban a kijelent¢st igaznak tartani, bÀr ¢ppens¢ggel meg¢rtj¡k, hogy ez hÀromezer ¢vvel ezelûtt mi¢rt volt lehets¢ges. Ebben az ¢rtelemben egyÀltalÀn nem vagyunk tehÀt relativistÀk, s tÀvolrÂl sem tolerÀlunk mindent. Ha p¢ldÀul valaki ä mint
Ardenti ezredes Eco reg¢ny¢ben, A FOUCAULT-INGç -ban ä a templomosok vilÀgm¢retü ´sszeesk¡v¢s¢t homÀlyos f´ltev¢sek ¢s esetleges ´tletek r´geszm¢s egybefüz¢s¢vel
àbizonyÁtjaÊ, s v¢gsû ¢rvk¢nt csak azt tudja felhozni, hogy teÂriÀja sz¡ks¢gk¢ppen igaz,
àmivelhogy elk¢pzelni sem tudom, mi mÀs lehetne az igazsÀgÊ, akkor aligha fogjuk ezt az elm¢letet igaznak, ût magÀt pedig ¢rtelmesnek tartani.
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BÀr a tolerancia valÂban jellemzûje az ¢rtelmes besz¢dnek, nem azt jelenti ez, hogy
aki ¢rtelmesen besz¢l, az mindent hajlandÂ lenne tolerÀlni. Csak azt, hogy ellen¢rvekkel talÀlkozva, azaz a megfelelû esetekben, k¢sz minden ÀllÁtÀst fel¡lvizsgÀlni, Ágy
a sajÀt ÀllÁtÀsait is. Nem hûsiess¢g ez a r¢sz¢rûl. Egyszerüen tudja, hogy t¢vedhet, s
hajlandÂ tanulni.
Amit a relativista ÀllÁt, azt furcsa mÂdon a fundamentalista gyakorolja. Hisz a relativista nemcsak azt mondja, hogy k¡l´nb´zû nyelvek, kultÃrÀk ¢s ¢letformÀk l¢teznek
egymÀs mellett, ¢s ezek mindegyik¢nek megvan a maga sajÀtos ¢rvrendszere, ¢rv¢nyesnek tekintett megalapozÀsi mintÀja. Az û ÀllÁtÀsÀnak l¢nyege a lefordÁthatatlansÀg:
az egyes nyelvek, az egyes ¢letformÀk k¢pezik azokat a v¢gsû horizontokat, melyeken
bel¡l az igazsÀgra vonatkozÂ k¢rd¢sek egyÀltalÀn felvethetûk ¢s ¢rtelmesen megvÀlaszolhatÂk, ¢s k´z´tt¡k ä Ãgymond ä nincsenek ¢rtelmes Àtmenetek.
A relativizmus Àltal felt¢telezett fundamentalista persze valÂban àvalÂra vÀltja a relativizmus Ág¢ret¢tÊ: àtudja, amit tudÊ, s f¢lres´p´rve minden àidegenÊ ¢rvet, mÀst
tudni nem is akar. Csakhogy a fundamentalista ä legyen bÀr a VilÀgszellem titkos tanÀcsosa vagy a PÀrt katonÀja, sarjadj¢k bÀr az ´ssznemzeti szellem misztikus gy´k¢rzet¢bûl ä egyszerüen ¢s a szÂ szoros ¢rtelm¢ben korlÀtolt. Aki viszont ¢rtelmesen besz¢l,
az nem hisz ugyan e korlÀtok v¢g¢rv¢nyes felszÀmolhatÂsÀgÀban, de tÀgÁtÀsukon fÀradozik. IgazsÀgra t´rekszik, ha nem is az abszolÃt IgazsÀgra.
Mert ¢ppen akkor tudjuk lek¡zdeni sajÀt k´z´ss¢g¡nk korlÀtait, s r¢szt venni egy
k´z´s tanulÀsi folyamatÀban, ha tudatÀban vagyunk annak, hogy az àigazÊ szÂval jel´lt
kijelent¢sek m´g´tt nem egy abszolÃt IgazsÀg, hanem csak az igaznak tartÀs aktusa
rejlik. Ez a belÀtÀs az, ami a fundamentalizmus dogmatizmusa helyett racionÀlis fenntartÀst k´vetel sajÀt, s nyitottsÀgot a mÀsok meggyûzûd¢seivel szemben. Hisz soha nem
zÀrhatjuk ki, hogy sajÀt megalapozÀsi mintÀinkon bel¡l olyan Ãj ¢rvek mer¡lhetnek
fel, melyek t¢ved¢sre mutatnak rÀ egy megszokott igazsÀg hely¢n. Mint ahogy azt sem
zÀrhatjuk ki, hogy olyan idegen mintÀkkal talÀlkozunk majd, melyeket nemcsak meg¢rteni tudunk, de sajÀtunkkÀ is tessz¡k ûket. Ami csak annyit jelenthet, hogy ezen
¢rvek ¢s ¢rvel¢si mÂdok szÀmÀra àhelyetÊ talÀlunk ¢let¡nkben. °let¡nkben, melyrûl az
igazsÀg szÂl, s amelyben gy´kerezik.

Majoros SÀndor

A V°RTñCSA
Aznap ¢jjel nem t´rt¢nt semmi emlÁt¢sre m¢ltÂ. Nem hangoskodtak az utcÀn korhely
fiatalok, nem vernyÀkoltak a macskÀk, ¢s nem hallatszott a katonai teherautÂk fojtott
brummogÀsa. F¡lledt meleg volt, petyh¡dten lÂgtak a f¡gg´ny´k, s m¢g a keresztespÂkok sem sz´v´gett¢k bonyolult mintÀzatÃ hÀlÂikat. A tÀrva-nyitva hagyott ablakokbÂl ¢desk¢s szagÃ pÀrÀk tÂdultak ki a szabadba, ¢s k´dcsÁkokkÀ alakulva barangoltak
a k´z´k ¢s ÀtjÀrÂk labirintusÀban. Mozdulatlan volt minden, s ami g¢p vagy ember
mozoghatott volna, valami furcsa v¢letlen folytÀn hiÀnyzott az utcÀkrÂl.
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A hÀlÂszobÀkban kitakart combok vilÀgÁtottak ä feh¢res, foszforeszkÀlÂ f¢nnyel ä,
az Àlomtalan bÂdulat terhelte arcokon pedig ragadÂs cseppekk¢ sürüs´d´tt a verejt¢k.
Minden pÀrna, lepedû bemocskolÂdott ezzel az undorÁtÂ vÀlad¢kkal, s olyan sÀrga lett
tûle, mint a l¢gyfogÂ celofÀn. Aki elmulasztott altatÂt bevenni, csak hÀnykÂdott ebben
a b¢klyÂban, s k´zben annyira eltompultak az ¢rz¢kei, hogy sem az idû mÃlÀsÀrÂl,
sem az ¢jszaka hangjairÂl nem vett tudomÀst.
Tikviczki G¢za sem tudott elaludni. Hanyatt fek¡dt Âdon nÀszÀgyÀn, alig k´ny¢knyire a feles¢g¢tûl, aki egy ´t milligrammos nyugtatÂnak k´sz´nve halkan, egyenletesen szuszogott. Tikviczki rettentûen d¡h´s volt erre a vÀratlan hûhullÀmra, mert
tudta: hajnaltÀjt lehül egy kicsit a levegû, ¢s akkor pÀr ÂrÀig tartÂ kÀbulat k´vetkezik,
amelybûl csak erûs fejfÀjÀssal lehet megszabadulni. Holnap tehÀt gyür´tt arccal ¡l
majd le a tÀrgyalÂasztalhoz, ¢s nem valÂszÁnü, hogy k´vetni tudja a belgrÀdi ¡zletfelek
okfejt¢seit. Hetek Âta mÀsra sem gondolt, csak erre a talÀlkozÀsra. A BorbÀt meg a
PolitikÀt olvasva t´k¢letesÁtette szerbtudÀsÀt, sût Milorad Pavic KazÀr szÂtÀrÀval is
megprÂbÀlkozott, Àm ebbe belet´rt a bicskÀja. ArÀnylag jÂl elboldogult az Àllamnyelvvel, de ha szerb¡l besz¢lt, mindig r´viden, l¢nyegret´rûen fogalmazott, mert attÂl f¢lt,
megmosolyogjÀk àbÀcskaiasÊ kiejt¢s¢t. Holnap m¢gis û fogja vinni a szÂt, mert ha ezek
a belgrÀdi àfrajerokÊ Àtveszik a kezdem¢nyez¢st, akkor lûttek az ¡zletnek.
JÂ lett volna legalÀbb lazÁtani egy kicsit. Elfelejteni, hogy ez a testhelyzet, ez a hanyatt fekvûs, hasra kulcsolt kezü pozitÃra a ravatalon fekvû tetem szabvÀnyhelyzete.
°lû ember nem fekhet Ágy, mint ahogy a hullÀkat sem szabad talpra ÀllÁtani, soha.
Olyan ez, akÀr a fekete mÀgia: s´t¢t titkokat hÁv elû, s ha ezek a titkok elûlopakodnak,
megkeserÁtik az ember ¢let¢t. Aki ¢l, annak mozognia kell, sz¡ntelen¡l. Ez¢rt kem¢nyek most is az izmai, ¢s talpa alatt ez¢rt forrÂsodott Àt az Àgy tÀmlÀja. Tikviczki G¢za
gyül´lte azokat, akik nem Àtallottak morfiumot bevenni e fÀjdalom n¢lk¡li szenved¢s
megsz¡ntet¢se ¢rdek¢ben, ¢s m¢g inkÀbb gyül´lte azon kivÀltsÀgosokat, akik ä feles¢g¢hez hasonlÂan ä kilencig, sût akÀr d¢lig is Àgyban maradhattak.
AztÀn ä egy pillanat mÃlva? ä hirtelen vilÀgos lett, ¢s amikor megn¢zte a nachtkasztlira tett vekkert, alig akart hinni a szem¢nek: elmÃlt f¢l h¢t! Az t´rt¢nt, amit megjÂsolt: kegyetlen¡l fÀjt a feje, rossz szagÃ volt a lehelete, ¢s a szelek is kÁnoztÀk. Valami
nem stimmelt ezzel a lakÀssal. Lehet, hogy avar sÁrok f´l¢ ¢p¡lt, vagy csak erûsebb
volt alatta a f´ldmÀgness¢g? Sokszor ¢rezte Ãgy, hogy v¢letlen¡l cs´ppent ide, ¢s valÂjÀban eg¢szen mÀshol lenne a helye. Hogy pontosan hol, azt nem tudta volna megmondani. De abban biztos volt, hogy mindaz, amit ´tven ¢v alatt ´sszegyüjt´getett,
igazÀbÂl sosem lehet az ´v¢. Az Àllamhatalom¢ a f´ldi vagyon, û sÀfÀrkodik az emberek
p¢nz¢vel, de nemcsak azzal, ¢let¡kkel is. El¢g vilÀggÀ k¡rt´lnie: kit´rt a hÀborÃ, ¢s
mÀris koldusbotra jutnak a b¡szke vÀllalkozÂk. Olyan varÀzsszavak ezek, amelyek
megsz¡ntetik a f´ldhivatal munkÀjÀt, a telekk´nyvez¢st, ¢s porrÀ ¢getik a rengeteg
adÀsv¢teli szerzûd¢st meg a vagyont ¢rû bÁrÂsÀgi aktÀkat. Egyre t´bb katonai teherautÂ cirkÀl a vÀrosban, k´zel tehÀt az idû. Nem f´l´sleges ÂvatoskodÀs k¢zk´zelben
tartani az Ãtlevelet ¢s a megspÂrolt devizÀt.
Egy t´r´k kÀv¢ jÂl j´tt volna, de alig hÃsz perce maradt a busz indulÀsÀig. AmÁg
´lt´zk´d´tt, azzal prÂbÀlta vigasztalni magÀt, hogy ha k´rbejÀr a kismutatÂ, megint
este lesz, ¢s akkor ä f¡ggetlen¡l a tÀrgyalÀs v¢gkimenetel¢tûl ä pÂtolja azt, amit a mÃlt
¢jjel elmulasztott. Lefekszik mÀr kilenckor, ¢s tizenk¢t ÂrÀt alszik egyfolytÀban. De ez
csak elk¢pzel¢s maradt, semmi t´bb. Amikor kil¢pett az utcÀra, az egyik besz´gell¢sben megpillantotta a v¢rtÂcsÀt.
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SzabÀlytalan alakÃ, ¢l¢nkpiros v¢rtÂcsa volt. Elûsz´r azt hitte, ki´nt´tt fest¢k ä mÁnium vagy hasonlÂ ä, Àm amikor k´zelebb l¢pett hozzÀ, ¢szrevette, hogy feket¢sv´r´s
nyÀlka kerÁti k´zre, ami az alvadÀs egyik legfûbb bizonyÁt¢ka. V¢r volt, valakinek a
v¢re. N¢hÀny f´ldre pottyanÂ csepptûl eltekintve m¢g sosem lÀtott igazi v¢rtÂcsÀt, ¢s
r´gt´n arra gondolt: itt valami borzasztÂ dolog t´rt¢nt. Valakit elgÀzoltak vagy megk¢seltek. De az is lehet, hogy vereked¢s volt, orrbever¢ssel meg miegymÀssal. Ha az
¢jjel hallott volna gyanÃs z´rejeket, esetleg seg¢lykiÀltÀsokat, egy vÀllrÀndÁtÀssal elint¢zettnek tudja a dolgot, ¢s r´gt´n od¢bb megy. De semmire sem eml¢kezett. Semmi
sem igazolta a tÂcsa l¢tjogosultsÀgÀt. Egyszerüen csak l¢tezett, rÀadÀsul az û ablaka
alatt. Nem tudta eld´nteni, hogy ¢lûl¢nyk¢nt vagy tÀrgyk¢nt bÁrÀlja el, de a felfedez¢s
izgalmÀban ez m¢g nem is volt fontos. A tÂcsa keletkez¢s¢nek k´r¡lm¢nyeit homÀly
fedte, tehÀt azonosult magÀval a titokkal, ¢s annak rejtegetûje lett. Tikviczki G¢zÀt
leginkÀbb az nyugtalanÁtotta, hogy k´zvetlen¡l a hÀlÂhelye mellett olyasmi t´rt¢nhetett, amirûl ¢rz¢kszervei Àltal nem szerezhetett tudomÀst. ñriÀsi csalÂdÀs volt ez, mert
azt hitte, mindenkit ismer ezen a k´rny¢ken, ¢s ä mik¢nt egy jÂl tÀj¢kozott gyÀrigazgatÂhoz illik ä azt is tudja, milyen indulatok, vÀgyak ¢s f¢lelmek rejtûzk´dnek a
gondosan nyilvÀntartott szem¢lynevek m´g´tt.
T¢vedett. Leg¢kesebb bizonyÁt¢ka ennek ¢ppen ez a szem¢rmetlen¡l terpeszkedû
v¢rtÂcsa. Olyan f´l¢nyes nyugalommal uralkodott frissen szerzett birodalmÀn, akÀr
egy hÂdÁtÂ. UdvartartÀsÀba mindenf¢le mocsok beletartozott, ami az ilyen besz´gell¢sekben megtalÀlhatÂ, de neki ez nem volt el¢g. K´vetelte, hogy foglalkozzanak vele,
hogy ¢szrevegy¢k, s hogy megfejts¢k rejtjelezett titkait.
àV¢rÊ ä motyogta. àFriss v¢r...Ê Arra gondolt: ûbenne is ilyen mosl¢kszerü folyad¢k
Àramlik, ¢s el¢g egy horzsolÀs, mÀris v¢rtÂcsa lesz belûle. Errûl esz¢be jutott, hogy a
v¢r sohasem lehet szem¢lytelen, mert magÀval az ¢lettel egyenlû. Vajon ki lehetett a
gazdÀja ennek a bûr´dzû valaminek? Rossz arcÃ, szakadt nadrÀgÃ pasasnak k¢pzelte
az illetût, mert Ãriemberhez vagy ä urambocsÀ' ä nûnemü l¢nyhez m¢ltatlannak talÀlta
ezt a nagyfokÃ tisztÀtalansÀgot. Ha nem f¢lt volna, hogy beszennyezi magÀt, biztosan
leguggol, ¢s megn¢zi k´zelebbrûl is. ögy vonzotta az ¢l¢nk szÁn, mint ahogy a m¢lys¢g
szÂlÁtgatja a szakad¢kba tekintût. K´rbefordult vele a vilÀg. HÀtratÀntorodott, de m¢g
idej¢ben elkapta a kerÁt¢s rÀcsÀt. A f¢m hidege magÀhoz t¢rÁtette. Ez csak egy v¢rtÂcsa,
semmi t´bb. Nincs benne genny, nincsenek benne hÃscafatok. A lehetû legk´z´ns¢gesebb, ki´ml´tt v¢r. A kÂrhÀzakban literszÀm tünik el a lefolyÂkban, ¢s senki sem
¢melyeg miatta. ý sem ¢melyeghet, hiszen idegen v¢rrûl van szÂ, neki ä hÀl' istennek
ä megvan mind, az utolsÂ cseppig.
MÀr jÂcskÀn elmÃlt h¢t Âra, amikor tovÀbbindult. A tÀrgyalÀsra prÂbÀlt gondolni,
de m¢g a partnerc¢g neve sem jutott esz¢be. MeghipnotizÀlta ez a v¢rtÂcsa. TÀvolodott
tûle, de egyre nagyobb erûfeszÁt¢s ÀrÀn, s v¢g¡l ä alig n¢hÀny hÀzt´mbnyire a tÂcsÀtÂl
ä megÀllt, ¢s nekitÀmaszkodott a falnak. Ha egy homÀlyos folyosÂn patkÀnyt lÀt az
ember, ugyanÁgy elgyeng¡l, ¢s megbüv´lve n¢z bele a szivÀrvÀnyhÀrtya n¢lk¡li szemekbe. Nem az a borzasztÂ, hogy egy ocsmÀny f¢reg pillantÀsÀt kell elviselnie, hanem
az, hogy ezekbûl a szemekbûl kiolvashatÂ egy idegen ¢s visszataszÁtÂ ¢rtelem. A patkÀnyszem f´l¢nnyel n¢z benn¡nket, mert lÀtja, amit mi sohasem: mindaz, amit mi
civilizÀciÂnak nevez¡nk, valÂjÀban csak egy v¢konyka ¢rhÀrtya. Ami ezt a hÀrtyÀt feszesen tartja, lent a burok vezet¢krendszer¢ben sikamlik. Cs´vekben utazÂ gÀzok, kÀbelekben vonatozÂ energiÀk ¢s szalonitbarlangokban ´rv¢nylû fekÀliÀk. Nem akar û
bÀntani senkit. Dehogyis. Meg van gyûzûdve ´nmaga fontossÀgÀrÂl, hite erûs ¢s t´-
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retlen, s ha a patkÀnyoknak van ¢rz¢svilÀguk, akkor k´z´mb´s. A v¢rtÂcsÀra ugyanez
vonatkozik. ¹v¢ a m¢lys¢g, az ´r´k rejtûzk´d¢s. Ha felszÁnre jut, nemes gesztussal
tudatja vel¡nk, f¢nyben ¢s Àrny¢kban k¡szk´dûkkel, hogy mindig ¢s minden¡tt szÀmolnunk kell vele. Diszkr¢ten rejtûzk´dik fedez¢k¢ben, mert a nagy dolgok, amelyek
kicsordulÀsÀt eredm¢nyezt¢k, mÀr r¢ges-r¢g lezajlottak. L¢t¢nek utolsÂ epizÂdja volt
folyamatban ott, a fal t´v¢ben, s ez mÀr nem sok jÂt Ág¢rt. Nem csoda, hogy v¢rtÂcsÀhoz
m¢ltÂ ´nfegyelemmel azon mesterkedett, hogy a lehetû legr´videbb idû alatt el¢rje a
megalvadÀs ¢deni ÀllapotÀt.
Tikviczki G¢za rosszallÂan csÂvÀlta a fej¢t, de ez a rosszallÀs nem a felt¢telezett büncselekm¢nyre vonatkozott. K¢ptelen volt meg¢rteni, mif¢le erû k¢nyszerÁti arra, hogy
ezzel a szurtos vacakkal foglalkozzon. Szerencs¢tlen v¢letlen az eg¢sz? Lehet, hogy Ágy
van, mert ha, mondjuk, tÀvolabb, Ãgy ´tvenl¢p¢snyire talÀlja meg, legfeljebb egy oldalpillantÀst vet rÀ. Elv¢gre semmi k´ze hozzÀ, mi t´rt¢nik az utca mÀsik v¢g¢n. Az
ott lakÂknak szimpla jÂ napot!-ot k´sz´n, s m¢g v¢letlen¡l sem tenn¢ hozzÀ, hogy:
szomsz¢d. De ez csak ´nÀmÁtÀs, mert a ki´ml´tt v¢r nem tartozik senkihez. Egyszerüen
csak v¢r, nem pedig valakinek a v¢re. Aki rÀtalÀl egy ilyen tÂcsÀra, sohasem a szem¢lyi
vonÀsokat kutatja benne, hanem l¢trej´tt¢nek k´r¡lm¢nyeit. A v¢r ä ha mÀr kifolyt ä
egyszerü szennyfolt, amit min¢l elûbb el kell takarÁtani, mert visszautal arra, ami t´rt¢nt, s ez a t´rt¢net sohasem mulatsÀgos. Ilyen vonatkozÀsÀban a v¢rtÂcsa a legmagÀnyosabb àl¢nyÊ az eg¢sz vilÀgon. AkÀr az ajtÂ el¢ tett gyermek.
Mintha k¢st szÃrtak volna a gyomrÀba: Egy ajtÂ el¢ tett gyermek! Most mÀr mindent ¢rtett: lelketlen hipertÂniÀs volt az illetû! Sunyin lopakodott v¢gig a hÀzfalak mellett, ¢s amikor az ablaka el¢ ¢rt, szÀntszÀnd¢kkal vÀgta meg magÀt. Szem¢t alak. Micsoda dolog a v¢rt csak Ãgy egyszerüen belehullajtani a vakvilÀgba?! ývele ugyanÁgy
bÀnt el annak idej¢n az a n¢mber, akit mindennek ellen¢re k¢nytelen anyjÀnak nevezni. Sohasem lÀtta, hÁrt sem hallott felûle, de ¢ppen ilyen sunyinak k¢pzelte el. Ha
egyed¡l maradt, ¢s a dÁvÀnyon v¢gigdûlve ÀbrÀndozgatott, tisztÀn lÀtta a kihalt utcÀn
v¢giglopakodÂ, parasztszoknyÀt viselû alakot. Amikor Lidi mama ä k¢sûbbi nevelûanyja ä hÀzÀhoz ¢rt, k¢st rÀntott, ¢s ä megvÀgta magÀt! Igen, Ágy t´rt¢nhetett, mert
v¢r volt a v¢r¢bûl, m¢gpedig a f´l´slegesnek, eldobni valÂnak tartott fajtÀbÂl.
°szre sem vette, mikor ¢s hogyan t¢rt vissza a v¢rtÂcsÀhoz. Leguggolt mell¢, szelÁden elhessegette rÂla a legyeket, ¢s egy ¡res konzervdobozzal megfutamÁtotta a k´zelben ÂlÀlkodÂ kandÃr macskÀt. M¢g mindig ¢rezte halÀnt¢kÀn azt a kellemetlen nyilallÀst, ami az im¢nt kev¢s hÁjÀn ÀjulÀsba kergette. De most! most f¢lretett minden
ÂvatoskodÀst, ¢s alaposan szem¡gyre vette a v¢rtÂcsÀt. GolyÂstollÀval f´lvett belûle egy
cseppet, ¢s a nap fel¢ fordÁtotta. Sohasem hitte volna, hogy tehets¢ge van az ilyesmihez. Eg¢szen el¢rz¢keny¡lt, mert esz¢be jutott Lidi mama. UgyanÁgy mustrÀlgathatta
ût, miutÀn f´lvette a k¡sz´bre tett kosÀrkÀbÂl. AkÀrmennyire vonzÂnak talÀlta ezt a
hasonlÂsÀgot, nem tudta eld´nteni, mit cselekedjen. A v¢rtÂcsa m¢giscsak egy kocsonyÀsra duzzadt leped¢k, s ha m¢goly felelûtlen¡l szabadult is meg tûle a gazdÀja, nem
szedheti f´l, nem viheti haza. Undor ¢s vonzÂdÀs k´z´tt ingadozott, mint annak idej¢n, amikor ä huszon´t ¢vvel ezelûtt ä megkef¢lt egy utcalÀnyt. Szinte fogcsikorgatva
prÂbÀlt meg helytÀllni, pedig a lotyÂ semmilyen helytÀllÀst nem vÀrt tûle. TarkÂjÀra
kulcsolt k¢zzel fek¡dt, ¢s oldalt fordÁtotta a fej¢t. ý pedig a nagyn¢nje test¢re gondolt,
bün´s, v¢rfertûzû gondolatokkal, mert csak Ágy tudta elterelni figyelm¢t errûl a minden porcikÀjÀban visszataszÁtÂ nûszem¢lyrûl. Amit most v¢gbevitt, legalÀbb ennyire
perverz ¢s undorÁtÂ, mindenesetre semmik¢ppen sem m¢ltÂ egy fontos tÀrgyalÀs elûtt
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ÀllÂ gyÀrigazgatÂhoz. Azzal prÂbÀlta meggyûzni magÀt, hogy a v¢rtÂcsa ä akÀr az utca
gyermekei ä nem ig¢nyel k¡l´n´sebb gondoskodÀst. JÂl megvan egyed¡l, s hÀla a nap
hev¢nek, gyorsan lezajlanak benne azok a folyamatok, amelyek v¢g¢n fakÂ ÂriÀspikkely lesz belûle. Csak ne dÁszelegne ¢ppen az û lakÀsa elûtt!
D¢l k´r¡l visszatÀntorgott a hÀzba, ¢s lerogyott az egyik fotelbe.
àKicsit marÂdi vagyok. Kivettem egy szabadnapotÊ ä vetette oda a feles¢g¢nek,
olyan rideg, befel¢ fordulÂ tÂnusban, hogy az asszony meg sem prÂbÀlt besz¢lgetni
vele. InkÀbb rÀhajtotta a spalettÀt a nyitott ablakra, s mint a f¢lhomÀlyban otthonos
¢jjeli Àllatok, kisurrant a mÀsik szobÀba.
Amikor egyed¡l maradt, Tikviczki G¢za kivett a szekr¢nybûl egy takarÂt, ¢s tetûtûl
talpig bebugyolÀlta magÀt. Ha behunyta a szem¢t, nem a kihalt utcÀn lopakodÂ
asszonyt lÀtta, hanem az ÂriÀsira dagadt v¢rtÂcsÀt. Bûrszerü cafatokkÀ t¢pûdve lassan
´rv¢nylett, mint egy elaggott forgÂsz¢l vagy l¢gbubor¢kokat ¢s nyÀlkÀt tÀncoltatÂ csillagrendszer. F¢lt, hogy belesz¢d¡l ebbe a kozmikus m¢lys¢gbe, ¢s megfullad a bubor¢kk´zi t¢rben lebegû gÀzoktÂl. Szerencs¢re a plafonon talÀlt egy pontot, egy aprÂcska
fest¢kp´rsen¢st. Ez elvonta figyelm¢t a lÀtomÀstÂl, de aztÀn ä lehet, hogy az erûs´dû
lÀz miatt ä ¢szrevette: egy kis lekerekÁt¢ssel ez az Àbra is hasonlÁt a v¢rtÂcsÀra. Ha lett
volna jÀrtÀnyi ereje, biztosan f´ltÀpÀszkodik, ¢s kimegy a hÀz el¢ megn¢zni: ott van-e
m¢g az a n¢ven nem nevezhetû valami, s vajon mennyire jutott elûbb abban a folyamatban, ami az û tudtÀval, beleegyez¢s¢vel, Àm k´zremük´d¢se n¢lk¡l ment v¢gbe.
Most mÀr nem is a hûemelked¢s miatt didergett: lelkiismeret-furdalÀs gy´t´rte, s ez
term¢szetes k´vetkezm¢nye volt a bünnek, amit elk´vetett. Elfogadta a sors kegyelm¢bûl ajÀnd¢kba kapott nevelûsz¡leit, nem lÀzadozott, nem el¢gedetlenkedett, vagyis
nyugodtan, ÃgyszÂlvÀn gond n¢lk¡l ¢lhetett t´bb mint ´tven ¢ven Àt, ¢s most, amikor
a sors neki is f´lkÁnÀlta a lehetûs¢get, hogy gondviselûje legyen egy v¢rivad¢knak,
megfutamodott, mint a tetten ¢rt ÃtonÀllÂ.
Valami melegs¢g folyt v¢gig az arcÀn. OdanyÃlt, let´r´lte, pontosabban: ujjhegy¢re
csippentve a f¢ny fel¢ fordÁtotta. Nem, nem v¢rcsepp volt. çttetszû, ¡vegszerü folyad¢k, majdnem olyan, mint a tavaszi esûvÁz. MegnyugtatÂ volt n¢zegetni. Egy kis ´sszpontosÁtÀssal m¢g ´nmagÀt, sajÀt arcÀnak kerekded t¡k´rk¢p¢t is f´lfedezte benne.
De aztÀn a t¡k´rk¢p remegni kezdett, majd hirtelen megfakult, ¢s lepottyant a szûnyegre. A f¡gg´ny kitÀrt lepkeszÀrnnyÀ vÀltozott, lustÀn meglibbent, ¢s utat engedett
a befel¢ iparkodÂ l¢gÀramoknak. Valahonn¢t ä talÀn a d¢li lÀtÂhatÀr m´g´tt v¢gigvonulÂ hegyekbûl ä fojtott brummogÀs hallatszott. Mintha egy se v¢ge, se hossza g¢pkocsisor k¢sz¡lt volna rÀhajtani a bÀcskai dün¢kre, alaposan felp´rgetve a motorokat,
a v¢gsû, megmÀsÁthatatlan parancsszÂ elûtt.
Tikviczki G¢za f´lk´ny´k´lt. Nem akart hinni a f¡l¢nek. De Ãgy f¢l perc mÃlva
megism¢tlûd´tt az im¢nti hang, most mÀr jÂval erûsebben. Nagy nehezen lÀbra Àllt,
¢s f¢lretolta a spalettÀt. A telecskai dombok f´l´tt fekete volt az ¢g, s a feh¢rre vÀltozott
t¢v¢antennÀk m´g´tt nyugtalan sÀrga csÁkok ficÀnkoltak.
àZivatar!Ê ä suttogta d´bbenten. àNyakunkon a zivatar!Ê
El is felejtette, hogy lÀzas. A v¢rtÂcsa odakint hevert, ÀrvÀn, kiszolgÀltatva az Át¢letidûnek! F´lkapta a pokrÂcot, ¢s amilyen gyorsan csak tudott, v¢gigbotorkÀlt a s´t¢t
lakÀson. K´zben eleredt az esû. DongÂ nagysÀgÃ cseppek kopogtattÀk a tetût, az ablakokat, s amikor kinyitotta a bejÀrati ajtÂt, mÀr nem lÀtta az utca tÃloldalÀt. Selymes,
k¢k hÁnÀrfonad¢k lengedezett elûtte, ami nem kÃszott tova, ¢s nem kuszÀlÂdott ´ssze,
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mik¢nt a hÁnÀrfonad¢kok ÀltalÀban, hanem ä akÀr a csokolÀd¢t borÁtÂ cukormÀz ä
eltakarta a l¢nyeget: a tetûkrûl lemosott por szennyes ÀradatÀt.
A pokrÂcot fej¢re dobva Tikviczki G¢za f¢lvakon tapogatÂzva kereste meg az ismerûs besz´gell¢st. De ott mÀr hiÀba n¢zelûd´tt: a v¢rtÂcsÀt elmosta az esû.

KÀntor P¢ter

J°G-¹R¹M
Hendrick Avercamp (1585ä1634)
Na m¢g ti gyertek velem! ä intett Hendrick,
¢s azok mentek vele, az û jeg¢re,
¢s Hendrick vÀrt, amÁg eloszlanak,
¢s bÁzott benn¡k, hogy majd megtalÀljÀk
a hely¡ket, ¢s t¢nyleg megtalÀltÀk
akkor, ott legalÀbbis, a jegen.
°s J¢g-´r´mnek nevezte el Hendrick,
amikor megtelt a k¢p, ¢s elûter¢ben,
mintegy a minden dolgok kapujÀban,
¢pp szemk´zt vele Àllt meg egy pazar
szÁnes lepk¢re eml¢keztetû,
lÀbÀn korcsolyÀt viselû gavall¢r,
sÀrga mell¢nyben, s´t¢t, buggyos gatyÀban,
fej¢n magas, tollas kalappal, pÂzolÂn,
mintha û volna igazÀn a fontos,
rajta ´sszpontosulna, belûle futna sz¢t
minden irÀnyba minden figyelem,
holott csak mint a t´bbi, Ãgy volt û is jelen.
AztÀn lelakkozta vastagon az eg¢szet.
S akkor megdermedtek a madarak az ¢gben,
az orra bukÂ Ãgy maradt, orra bukva,
s mindenki ahogy ¢ppen, l¢pve, ¡lve,
f¢l lÀbon, pÀrosan vagy egyed¡l.
S nagy lett a n¢masÀg. S a n¢masÀgban
a mozdulatok mint a tûszavak
hirdett¢k: Itt! Ide! így! Erre! Erre! Hopp! ä
jÂllehet mÀr semerre, v¢gleg ott mÀr.

KÀntor P¢ter: J¢g-´r´m

°s nincs erû, mely ezen vÀltoztatni tudna,
se szÀnd¢k, s talÀn ok sincs igazÀn,
hisz minden Ãgy van, ahogyan lehet,
vagyis jÂl van Ãgy minden, ahogyan van.
így! ä ¢s lelakkozta m¢g egyszer az eg¢szet.
°s k¢sz. °s Hendrick, ez a te jeged,
ez az arannyal futtatott ez¡sttÀl,
mÀgnesk¢nt vonzza hitetlen hÁvedet.
AkÀr a csillagokkal teli ¢g,
ahol minden csillagnak helye van,
s mindent beleng valami lenni ä sz¢p.
Valami k´zelrûl is tÀvoli,
mint a bennrekedt dallamok a f¡lben,
aminek nem tud semmi Àrtani.
SzÁn¡ltig drÀga f¢nyben kabÀt, harisnya, szoknya,
minden, mi melegÁt, piroslik, feket¢ll,
¢s nem mosÂdik ´ssze hÀz, ladik, fa.
°s nincs sÂvÀr, el-, mÀst vÀgyÂ tekintet,
nincs mÃlt, j´vû, messzi hegycsÃcs, mi fÀjjon,
nincs elmÃlÀs, nincs sÂ, nyÁlt sebbe hintett.
MÀs tudta, amit tudott. Pieter Brueghel, a mester.
NÀlad boldogan rogyadozva siet
a szeg¢ny a neh¢z szalmateherrel.
NÀlad lovas szÀnon siklik az ¢let,
¢s aki n¢zi, ´r¡l, hogy n¢zheti,
hogy tehet bÀrmilyen kis semmis¢get.
Jelenetek a j¢gen. J¢g-´r´m,
korcsolyÀzÂk ä s egyszer se vak vezet
vilÀgtalant komisz g´r´ngy´k´n.
°s Ãgy lehet, van ebben is igazsÀg,
a k¢pek kicsik, de nagy a vilÀg;
a te jegedet kedv ¢s b¢ke lakjÀk.
HÀt m¢rt, csak az igaz, hogy mindig sÁr a sz¢l?
hogy mindig tombol? hogy mindig sziszeg?
hogy mindig ny´gve hull a falev¢l?
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Hogy mindig borzongunk a durva nyÀrban,
¢s megtelv¢n cukorral, mint a szûlû,
vaktÀban hirdet¡nk valamit kiabÀlva?
Csak egyszer vitt¢l volna ki a te jegedre!
tett¢l volna rÀm kalapot meg lÀgy f¢nyt, ami csak kell,
s lakkoztÀl volna le meg¢rdemelt helyemre!

TONIO KR¹GER UTOLSñ SZERELME
Thomas Mann ¢letmüv¢nek ¢rt¢kel¢s¢ben bizonyos periodicitÀssal vÀltottÀk
egymÀst a megk´zelÁt¢s legfûbb szempontjai. Voltak¢ppen maga az ÁrÂ jel´lte
ki ûket, m¢gpedig korÀntsem csupÀn
sz¢pirodalmi alkotÀsainak t¢mÀi vagy stÁluseszk´zei Àltal, hanem legalÀbb ugyanennyire a nekik szentelt essz¢isztikus ÁrÀsain kereszt¡l. Goeth¢t leszÀmÁtva ugyanis nincs a vilÀgirodalom nagyjai k´z´tt
m¢g egy, aki annyi ismertet¢st ¢s magyarÀzatot füz´tt volna müveihez, mint Thomas Mann. Az ¢rtelmez¢sre kezdetben ¢s
azutÀn m¢g jÂ ideig a müv¢sz ¢s a polgÀr
l¢tformÀja k´zti Àthidalhatatlan ellent¢t
nyomta rÀ a b¢lyeg¢t. Ennek az ellent¢tnek gy´trelmeit ¢s megjelenÁt¢s¡k mÂdozatait fejtegette a MannrÂl szÂlÂ ÁrÀsok
legt´bbje. öjabb ¢s modernebb interpretÀciÂk alapjÀul szolgÀlt a mÁtoszok humanizÀlÀsÀnak legfûbb eszk´z¢¡l tekintett
irÂnia. THOMAS MANN, AZ IRONIKUS N°MET ä ez nem csupÀn cÁm¡l szolgÀlt egy
jelentûs monogrÀfiÀhoz (az ´tvenes ¢vek
v¢g¢n Árta Erich Heller), de bÀtran jel´lhetn¢nk vele az ÁrÂval foglalkozÂ tanulmÀnyok egy korszakÀt is. Mintegy mÀsf¢l
¢vtizede pedig tanÃi lehet¡nk egy merûben mÀs, jÂval komorabb szÁnezetü magyarÀzÂ elv mind gyakoribb ¢rv¢nyesÁt¢s¢nek a manni alkotÀsok sz¡let¢s¢vel

kapcsolatban. Az ÁrÂ naplÂinak 1977-tel
kezdûdû ¢s m¢g ma sem befejezett k´zz¢t¢tele nyomÀn bizonyossÀ vÀlt, amit a TONIO KR¹GER vagy a HALçL V ELENC°BEN
alapjÀn mÀr jÂval korÀbban is sejtettek a
kifinomult l¢lektani szimattal rendelkezûk. Nevezetesen: a naplÂÁrÂ igazÀn jelentûs erotikus vonzalmait kora ifjÃsÀgÀtÂl folyamatosan tizen¢ves fiÃk vagy fiatal
f¢rfiak vÀltottÀk ki.
Bû k¢t ¢vtizeddel halÀla utÀn, naplÂin
kereszt¡l, tehÀt akaratlanul ä sût bizonyÀra akarata ellen¢re ä ism¢t maga az ÁrÂ
adott tÀpot egy Ãj irÀnyzatnak, amely mÀr
nem csupÀn a k¢t emlÁtett elbesz¢l¢s keletkez¢s¢nek gy´kereit kÁvÀnta f´lmutatni a homoerotika hangsÃlyozÀsÀval, hanem ig¢nyt tÀmasztott rÀ, hogy magyarÀzatul szolgÀljon az eg¢sz ¢letmü alapjaira
n¢zve. àThomas Mann ¢s a homoszexualitÀsÊ, sût, àThomas Mann homoszexualitÀsaÊ ä ilyen vagy ehhez hasonlÂ cÁmmel, esetleg alcÁmmel tanulmÀnyok ¢s
k´nyvek eg¢sz sora lÀtott napvilÀgot,
igyekezve megfejteni a legk¡l´nb´zûbb
müvek eg¢sze vagy egyes r¢szei m´g´tt
meghÃzÂdÂ tudatos vagy tudattalan alkotÂi szÀnd¢kot.
R¢szletez¢sre nincs hely itt, Àm en¢lk¡l
is k´nnyüszerrel belÀthatÂ, hogy ä n¢mely r¢szigazsÀgot megvilÀgÁtÂ ereje da-
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cÀra ä milyen egyoldalÃsÀgra, sût leegyszerüsÁt¢sekre vezet, ha uralkodÂvÀ, netÀn kizÀrÂlagossÀ vÀlik ez a szempont az
¢letmü ¢rt¢kel¢s¢ben.
Az irodalomszeretû laikus eddig is
vajmi keveset t´rûd´tt azzal, hogy kedvelt, sût esetleg kedvenc ÁrÂjÀt mik¢ppen
Át¢lik meg ¢s magyarÀzzÀk ä olykor ¢pp
az aktuÀlis divatnak hÂdolva ä az irodalomtudomÀny k¡l´nb´zû irÀnyzatait
k¢pviselûk. Itt azonban mÀsrÂl ¢s t´bbrûl
van szÂ. A naplÂk ä szÀmtalan egy¢b mellett ä valÂban rÀirÀnyÁtottÀk a figyelmet
Thomas Mann egy¢nis¢ge egyik k¢ts¢gkÁv¡l fontos vonÀsÀra, amely a pubertÀs
korÀtÂl fogva folyamatosan ¢rv¢nyes¡lt,
¢s amelyrûl eddig nem volt tiszta k¢p¡nk.
Az 1950. augusztus 28-i naplÂbejegyz¢s
szavaival ekk¢nt jellemezhetû t´m´ren ez
a lelki adottsÀg: àAxiÂma szÀmomra, hogy az
Ïisteni ifjÃÎ csodÀlatra m¢ltÂ valÂja f´l¡lmÃl
mindenfajta nûis¢get, ¢s az Àltala keltett vÀgyakozÀshoz semmi sem hasonlÁthatÂ ezen a
vilÀgon.Ê IntenzÁv homoerotikus hajlam
¢rv¢nyes¡l tehÀt, mely azonban a polgÀri
´nfegyelmez¢s folytÀn nem jutott el a szabad ki¢l¢sig. Thomas Mann, noha t´bbsz´r ¢s huzamosan gyulladt szerelemre
fiatal f¢rfiak irÀnt (maga sorolja f´l ûket
1950. jÃlius 16-Àn), sohasem l¢tesÁtett homoszexuÀlis kapcsolatot.
Ezeket a m¢ly lelki megrÀzkÂdtatÀsokkal jÀrÂ, sok szenved¢st ¢s olykor a boldogsÀg f´lemelû ¢rz¢s¢t hozÂ szerelmeket tizenk¢t ¢s ´tvenk¢t ¢ves kora k´z´tt ¢lte Àt az ÁrÂ. °let¢nek ezen idûszakaibÂl szÀrmazÂ naplÂit azonban megsemmisÁtette. (Csak az 1933. mÀrcius k´zep¢tûl vezetett naplÂk maradtak f´nn folyamatosan. Elker¡lt¢k a tüzhalÀlt az 1918.
szeptember 11-tûl 1921. december 1-j¢ig
terjedû f´ljegyz¢sek is, de ebben az ¢letszakaszban nem fordult elû komoly szenved¢ly.) BÀr naplÂja egy odavetett mondatÀban azzal nyugtatta magÀt, hogy
ezekrûl a müveken is nyomot hagyÂ ¢rzelmi viharokrÂl ä ¢lete f¢ltve ûrz´tt tit-
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kairÂl ä nem szÀmol be majd semmilyen
irodalomt´rt¢net, t´bb mint valÂszÁnü,
hogy ´nmagÀnak sem bevallottan az¢rt
Âhajtotta volna, ha m¢giscsak tudomÀst
szerez rÂluk valamikor a vilÀg. K¡l´nben
mi¢rt id¢zn¢ f´l ûket immÀr az utÂkorra
maradÂ naplÂja lapjain, amikor hosszÃ
idû utÀn ÃjbÂl hatalmÀba kerÁti ût egy
ilyen szerelem? Bizonyosra vehetû, hogy
¢lete utolsÂ huszonk¢t ¢v¢nek naplÂit a
korÀbbiaktÂl elt¢rûen az¢rt nem ¢gette
el, mert hiteles dokumentumk¢nt kÁvÀnta ûket hÀtrahagyni az emigrÀciÂval kezdûdû megprÂbÀltatÀsairÂl. De korÀntsem
csupÀn rÂluk, hanem egyÃttal szem¢lyis¢ge eg¢sz¢rûl is. (Noha persze kik´t´tte,
hogy a halÀlÀt k´vetû harmadik ¢vtized
kezdet¢ig nem szabad f´lt´rni a f´ljegyz¢seit tartalmazÂ csomag pecs¢tj¢t.)
L¢nyeges vonÀsa volt ennek a szem¢lyis¢gnek a homoerotika. Sz¢pnek Át¢lt fiÃk ¢s fiatal f¢rfiak irÀnti ¢rdeklûd¢srûl ¢s
az irÀntuk ¢rzett vonzalomrÂl a naplÂ
szÀmtalan hely¢n talÀlunk r´vid bejegyz¢st. A f´ljegyz¢sek hosszÃ sora szÂl viszont egy igazi f´llÀngolÀsrÂl. Ez mÀr valÂban pÀrhuzamba ÀllÁthatÂ azokkal a r¢giekkel, amelyekkel kapcsolatban nem
maradt f´nn ilyen r¢szletes beszÀmolÂ az
àesem¢nyekrûlÊ. Id¢zûjelbe kÁvÀnkozik a
szÂ, mivel lÀtni fogjuk, hogy most ¢ppÃgy
nem t´rt¢nik l¢nyeg¢ben semmi, ahogy
minden bizonnyal nem t´rt¢nt ¢vtizedekkel korÀbban sem. Minden àt´rt¢n¢sÊ
kimer¡l a szerelmes ¢rz¢seinek hullÀmzÀsÀban, fantaziÀlÀsaiban, gondolati reflexiÂiban.
1950 jÃniusÀnak v¢g¢n, a II. vilÀghÀborÃt k´vetû harmadik eurÂpai Ãtja sorÀn ismerkedett meg Thomas Mann
àutolsÂ szerelm¢velÊ Z¡richben. Mintegy
hÃsz nap telt el azÂta, hogy a vÀrosban
nagyszabÀsÃ ¡nneps¢gek keret¢ben ¡lte
meg sz¡let¢se 75. ¢vfordulÂjÀt. Egy tizenkilenc ¢ves n¢met pinc¢r volt a heves ¢rzelmek kivÀltÂja, n¢v szerint Franz Westermeier. A mÀsf¢l ¢ve k´zreadott 1949ä
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50. ¢vi naplÂk sajtÂ alÀ rendezûje kiderÁtette rÂla, hogy ma bankettrendezû fûpinc¢rk¢nt dolgozik New Yorkban.
Alakja jÃnius 25-¢n bukkan f´l elûsz´r
a naplÂban. Ekkor csupÀn ennyi Àll rÂla:
àCsinos m¡ncheni pinc¢r.Ê N¢gy nappal
utÂbb pedig: àA kis Ïm¡ncheniÎ szolgÀlt ki.Ê
Az ¢rdeklûd¢s, sût vonzalom fokozÂdÀsÀrÂl a jÃlius 3-Àval kezdûdû f´ljegyz¢sek
adnak hÁrt. Ekkor mÀr hosszabban foglalkoznak a fiÃ szem¢ly¢vel, ¢s hamarosan
nem mÃlik el nap, hogy ne esn¢k szÂ rÂla
meg a vele kapcsolatos ¢rzelmekrûl. Ez
utÂbbi dÀtummal ¢rdemes tehÀt kezdeni
a naplÂbÂl vett szemelv¢nyeket, amelyeket folyamatosan k´zl¡nk a hÂnap utolsÂ
elûtti napjÀig. Sz´gletes zÀrÂjelbe tett hÀrom pont jelzi n¢hÀny olyan nap f´ljegyz¢seinek elhagyÀsÀt, amikor Franzl nincs
benn¡k jelen. AztÀn f¢l hÂnapnyi sz¡net
k´vetkezik. Nem mintha ez idû sorÀn
nem foglalkoztatnÀ a naplÂÁrÂt, noha
persze cs´kkenû intenzitÀssal, a fiÃ meg
az Àltala ¢bresztett szenved¢ly, de a helyszüke takar¢kossÀgot parancsol. Egy hÂnapnyi tÀvoll¢t utÀn, augusztus k´zep¢n
lÀtja ût viszont az ÁrÂ; errûl az utolsÂ talÀlkozÀsrÂl f´ljegyzetteket term¢szetesen
nem lehet n¢lk¡l´zni. K¢t h¢ttel k¢sûbb
pedig, mÀr AmerikÀban, otthona fel¢
utazva, mintegy ´sszefoglalÀst ad errûl a
szÀmÀra ¢ppoly fontos, mint amennyire
kÁnzÂ ¢s kÁnos ¢lm¢ny¢rûl. Amit ekkor
papÁrra vet, az ´nk¢nt kÁnÀlkozik e szerelem t´rt¢net¢nek lezÀrÀsÀul, noha Franzl
alakja m¢g ezt k´vetûen is f´l-f´ltünik a
naplÂ lapjain.
SzÂljunk n¢hÀny szÂt az ÁrÂ szem¢lyes
k´r¡lm¢nyeirûl is, amelyek n¢lk¡l nehezen ¢rthetûk f´ljegyz¢sei. 1950. Àprilis
19-¢n indult el kaliforniai otthonÀbÂl,
hogy elûsz´r az Egyes¡lt çllamok keleti
fel¢be, majd EurÂpÀba utazz¢k. KÁs¢ret¢ben van a feles¢ge, Katia, akit a naplÂ
mindig K. r´vidÁt¢ssel nevez meg, valamint legidûsebb gyermek¡k, Erika. F´lolvasÀsokkal tarkÁtott sv¢dorszÀgi, majd

pÀrizsi tartÂzkodÀs utÀn mÀjus k´zep¢tûl
SvÀjc k¡l´nb´zû helyein fordulnak meg.
JÃnius 6-Àn Z¡richben ¡nnepli az ÁrÂ 75.
sz¡let¢snapjÀt. PÀr nappal utÀna Katia
Mann-nak egy nûgyÂgyÀszati müt¢t v¢gett be kell vonulnia a hirslandeni klinikÀra.
Az eurÂpai Ãt sorÀn sem sz¡netel a
munka: k¢sz¡l A KIVçLASZTOTT . RÂla
van szÂ, valahÀnyszor a naplÂ fejezetet
emleget. Olykor àGregorÊ vagy àGregoriusÊ n¢ven szerepel a reg¢ny.
JÃnius 24-¢n ¢jjel az ¢szak-koreai csapatok Àtl¢pt¢k a 38. sz¢less¢gi fokot: kit´rt a hÀborÃ KoreÀban. T´bb mint n¢gy
¢vtized tÀvolÀbÂl, a ma mÀr k´ztudott t¢nyek ismeret¢ben k¡l´n´snek tünhet,
mennyire elÁt¢lû Thomas Mann v¢lem¢nye Ãj hazÀjÀnak, AmerikÀnak ebben a
hÀborÃban ¢s ekkor a vilÀgban jÀtszott
szerep¢rûl, egyÀltalÀn az amerikai k´zÀllapotokrÂl. Ne felejts¡k el azonban, hogy
ezek az ¢vek a mccarthyzmus, a hiszt¢riÀig fokozÂdÂ kommunista- ¢s szovjetellenes hecckampÀnyok virÀgkora.
SzÀmtalan tÀmadÀsban volt r¢sze az ÁrÂnak, minden alap n¢lk¡l kommunistasÀggal vÀdoltÀk, ¢s ism¢telten f´lrÂttÀk
neki, hogy az elûzû ¢vben, Goethe sz¡let¢s¢nek 200. ¢vfordulÂjÀn ellÀtogatott a
szovjet megszÀllÀsi ´vezetben levû Weimarba. A mÀr ekkor latolgatott àmÀsodik
emigrÀciÂÊ terve k¢t ¢v mÃlva valÂsul
meg: 1952 k´zep¢n Thomas Mann odahagyja AmerikÀt, ¢s v¢glegesen SvÀjcba
k´lt´zik.
Az egyes napok f´ljegyz¢seihez füz´tt
magyarÀzatok a legsz¡ks¢gesebbeket
k´zlik csupÀn. A naplÂÁrÂ nem ¡gyel a
szem¢lynevek pontos leÁrÀsÀra, m¢g szerelme tÀrgyÀnak nev¢t is n¢gyf¢le alakban talÀljuk. CsupÀn ebben az esetben ragaszkodtunk betü szerint a k¢zirathoz, a
t´bbi nevet szabÀlyos formÀban k´z´lj¡k,
hogy ne kelljen szaporÁtani a jegyzeteket.
Schweitzer PÀl
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Z¡rich, Hotel Dolder, 1950. jÃlius 3., h¢tfû
Tegnap d¢lelûtt mÀsf¢l Ârai diktÀlÀs Else Lindnek. D¢lben K.-nÀl, akit viszketegs¢g
kÁnoz. K´nyvajÀnd¢k Richard Schweizertûl: A VATIKçN , szerzûje J. Bernhardt. TovÀbbi dolgokat int¢ztem el. AZ °N KOROM k¢zirata ajÀnlott k¡ldem¢nyk¢nt a l¡becki
kiÀllÁtÀsra. Estefel¢ a kertben voltam. A kis Tegern-tavi fiÃ mindig sugÀrzÂ arccal ¡dv´z´l, ¢s ilyesmiket is mond: àGy´ny´rü este!Ê Milyen sz¢pek a szeme ¢s a fogai! Milyen bÀjos a hangja. Nem tudom, vonzana-e a teste. Jut itt valami a szÁvnek is, amire
tavaly nem ker¡lt sor. ä Dr. Bollack j´tt, ¢s megajÀnd¢kozott Dosztojevszkijnek a Langen Verlag kiadÀsÀban megjelent KAMASZ -Àval, Holm fordÁtÀsa. Itt hagyta szÀmos
k´nyvem elsû kiadÀsÀt, hogy dedikÀljam. Diszkr¢t-indiszkr¢t mÂdon ¢rdeklûd´tt Erika felûl: szÁvesen àinyekciÂzzaÊ-e magÀt. ä Az alkalmat erre egy besz¢lget¢se adta ErikÀval, aki morfiumszÀrmaz¢kok alkalmi ¢s Âvatos ¢lvezet¢vel epefÀjdalmait ellensÃlyozza. Erika, legalÀbbis szubjektÁve, meg van gyûzûdve rÂla, hogy t´k¢letesen uralkodni tud magÀn. A Santa Monica-i dr. Mann megnyugtatta: àErika, you need it.Ê
F´lajÀnlotta, hogy f´lÁr n¢hÀny ampullÀt. ä Eb¢d utÀn levelet Ártam FridÂnak arrÂl a
csinos kis lev¢lrûl, amit û Árt K.-nak, valamint a sz¡let¢snapomra k¡ld´tt mes¢j¢rûl. ä
A m¡ncheni Desch Verlag elûz¢keny vÀlasza Lesser k´nyv¢nek ¡gy¢ben. ä A VATIKçN -t olvasgattam. A hûs¢g miatt csak ¢jjel egy Âra fel¢ fek¡dtem le.
öjra der¡lt, meleg nap, noha tegnap este villÀmlott. A reggelin¢l telefonbesz¢lget¢s
K.-val. ä Erika hÁradÀsa Emil Ludwig ´zvegy¢nek Áns¢ges helyzet¢rûl. Sic transit ä a
k´nyvek egy centet sem hoznak, hiÀba volt a vilÀghÁr. ä ögy van, hogy K. nyolc nap
mÃlva j´het ide. ä Beleolvastam Anna Seghers reg¢ny¢be: A HOLTAK NEM V°NºLNEK.
Alaposan ismeri a n¢pet ¢s korunk h¢tk´znapi ¢let¢t, amely zsargonszerüen szÁnesÁti
az egy¢bk¢nt rossz stÁlust. Lekicsinyl¢s n¢lk¡l ÀllapÁtom meg, hogy hÁjÀval van minden
artisztikumnak ¢s a nyelvhasznÀlat ´r´m¢nek. Komikum ¢s parÂdia szint¢n hiÀnyzik.
De tÀvol legyen tûlem a lebecs¡l¢s. Ez valÂban àszocialista realizmusÊ ¢s nagyszabÀsÃ
mesesz´v¢s. çm ¢n mennyivel inkÀbb a àburzsoÀÊ ¢s àformalistaÊ oldalon Àllok,
mennyivel inkÀbb tartozom Joyce-hoz, Prousthoz! Sût Huxleyhoz. Ugyanakkor ¡resnek ¢rzem a jÀt¢kossÀgot, a szellemess¢get ¢s az irÂniÀt, a n¢p¢lettel kapcsolatos tudatlansÀgomat pedig sz¢gyellem. V¢g¡l is ¢letmüvem csak n¢mi kulturÀlis izgalommal füszerezett pÂtl¢k. M¢gis mekkora hÁrnevet ¢s mennyi hÀlÀs szeretetmegnyilvÀnulÀst is tudtam szerezni ¢s kivÀltani vele! ä A k¢zirattal foglalkoztam. AprÂbb javÁtÀsok az utolsÂ fejezeten. ä D¢lben K.-nÀl. Eb¢d utÀn a hallban Mr. Mampell AmerikÀbÂl. Az eb¢dn¢l besz¢lget¢s a Tegern-tavi Franzcal, aki kisegÁtûk¢nt szolgÀlt f´l. A sz¡lei
ott ¢lnek, ¢s àegy vend¢glÀtÂ ¡zemetÊ tartanak f´nn, amelyet k¢sûbb majd û fog Àtvenni. Nagyon b¡szke rÀ, hogy ismerte Ganghofert, ThomÀt ¢s Slezakot. Megk¢rdeztem a csalÀdnev¢t, Westermaier vagy valami ehhez hasonlÂ, ha jÂl ¢rtettem, aztÀn a
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keresztnev¢t is, ¢s ez a fû. Milyen kedves arc ¢s kellemes hang! àNos, magÀnak ott
biztos a j´vûje!Ê Nagyon is term¢szetes lenne, ha tegezn¢m. ä °k alakÃ pÀrna az
Àgyamba: jelentûs javulÀs. F¢l hatkor ErikÀval autÂn a badenäberni orszÀgÃton Salis¢khoz a Brunegg vÀrba. Zivatar lÂgott a levegûben, de nem t´rt ki. Lindtberg¢k,
Roeder¢k ¢s m¢g n¢hÀnyan voltak a tÀrsasÀgban. Vermutot ittunk a kertben. ízetlen vacsora a lovagteremben. VÀllÁz¡leti fÀjdalmak gy´t´rt¢k a hÀzigazdÀt, oda¡ltem
mell¢. A besz¢lget¢s k´zben helyrej´tt az Áz¡lete. Lindtberggel az orosz monstre filmrûl, a BERLIN ELEST°-rûl mes¢ltettem magamnak. Magas szÁnvonalÃ technika ¢s kitünû szÁn¢szi jÀt¢k gyermeteg primitÁvs¢gekkel pÀrosul. ä Amikor 11-kor hazat¢rt¡nk,
Feist vÀrt minket. Nagyon fÀradtan mentem a szobÀmba, ¢s olvastam m¢g dagÀlyos
hangv¢telü hÁradÀsokat a koreai helyzetrûl meg a hangulatrÂl Londonban stb.
Richard Schweizer (1900ä1965) forgatÂk´nyvÁrÂ ¢s a Z¡richi SzÁnhÀz fel¡gyelûbizottsÀgÀnak
eln´ke. T. M. az 1930-as ¢vek v¢g¢tûl Àllt vele barÀti viszonyban. ä AZ °N KOROM (MEINE ZEIT ):
ezen a cÁmen tartott elûadÀst az ÁrÂ a chicagÂi egyetemen 1950. Àprilis v¢g¢n. Magyarul csak
r¢szletek jelentek meg belûle napilapokban. ä A l¡becki vÀrosi k´nyvtÀr kiÀllÁtÀst rendezett az
ÁrÂ 75. sz¡let¢snapja alkalmÀbÂl. ä Dr. Bollack: valÂszÁnüleg dr. Siegmund Pollag z¡richi belgyÂgyÀszrÂl van szÂ. ä Dr. Mann: amerikai orvos, csupÀn n¢vrokona az ÁrÂnak. ä Frido(lin)
Mann: az ÁrÂ 1940-ben sz¡letett elsû ¢s kedvenc unokÀja, a DOKTOR FAUSTUS Nepomuk Schneideweinj¢nek (EchÂjÀnak) modellje. ä Jonas Lesser (1896ä1968) osztrÀk ÁrÂ ¢s irodalomt´rt¢n¢sz, THOMAS MANN IN DER EPOCHE SEINER V OLLENDUNG cÁmü k´nyve 1952-ben jelent meg az emlÁtett kiadÂnÀl. ä Jean Rodolphe von Salis (*1901) svÀjci t´rt¢n¢sz, a z¡richi Sz´vets¢gi Technikai Fûiskola tanÀra. ä Hans Feist (1887ä1952) orvos ¢s irodalmÀr, az ÁrÂ csalÀdjÀnak r¢gi barÀtja.

[...]
Z¡rich, Hotel Dolder, 1950. jÃlius 6., cs¡t´rt´k
°jjel sokat esett. Hüv´s reggel. F¢l nyolckor kezdtem a napot. F¡r´dtem. °lveztem a
tejeskÀv¢t vajas ¢s m¢zes kiflivel. Alig lÀtom a kis Westermaiert. Telefonbesz¢lget¢s
K.-val; ma plasztikai müt¢tet v¢geznek rajta. ä A legk¡l´nf¢l¢bb levelek. Dolgoztam
valamelyest a fejezeten. Korrodi meleg hangÃ levele ¢s Rychner kis eposza. Lev¢l Mrs.
Lowe-tÂl K. dolgÀban. D¢lben az utÂbbinÀl voltam. ¹tkor autÂn Burgba (Aargau) Basler¢khoz. IgazÀn kellemes kirÀndulÀs. ízl¢ses kis hÀz, az asszony tervezte, egy magaslaton Àll, gy´ny´rü kilÀtÀs k´r´s-k´r¡l. Kedves, szÁv¢lyes, helyes f´lfogÀsÃ ¢s hüs¢ges
emberek, megbÁzhatÂk tetûtûl talpig. Rossz volt a gyomrom, szenet ¢s vermutot vettem magamhoz nÀluk. Vacsora egy gazdag szivargyÀros sz¢p fekv¢sü, vÀrbeli lakÀsÀn.
Egyszerü k´r¡lm¢nyek k´z´tt ¢lû milliomosok. Kellemes tÀrsalgÀs. Sok szÂ esett Hermann Hess¢rûl, Heinrichrûl ¢s a n¢metek ostobasÀgÀrÂl. A hÀzigazda biztos ´szt´nnel
utasÁtja el Ernst J¡ngert ¢s Ernst Wiechertet is. ötk´zben megtekintett¡k a XII. szÀzadbÂl valÂ nemesi vÁzi vÀrat, grandiÂzus. Sima, ´tnegyed ÂrÀs hazaÃt. °jf¢lkor Àgyba.
Eduard Korrodi (1885ä1955) svÀjci publicista ¢s irodalomkritikus, a Neue Z¡rcher Zeitung tÀrcarovatÀnak vezetûje. ä Max Rychner (1897ä1965) svÀjci k´ltû ¢s irodalomkritikus. ä Helen T.
Lowe-Porter (1877ä1963) amerikai fordÁtÂ, 1924 ¢s 1951 k´z´tt T. M. csaknem valamennyi
fontos müve az û fordÁtÀsÀban jelent meg angolul. ä Otto Basler (1902ä1984) svÀjci tanÀr ¢s
essz¢ista, az 1930-as ¢vek elej¢tûl barÀti kapcsolatban Àllt az ÁrÂval. ä Heinrich Mann (1871ä
1950) T. M. bÀtyja.
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Z¡rich, Hotel Dolder, 1950. jÃlius 7., p¢ntek
Tegnap Âta zajos Ãt¢pÁtû g¢p dolgozik a hÀz elûtt. Gy´trelmes. F¢l kilenckor keltem.
Telefonbesz¢lget¢s K.-val. TudÂsÁtott, hogy mi volt tegnap. A müt¢t folytÀn m¢g n¢mi
fÀjdalmat ¢rez a mell¢ben. BorÃs idû. ä FÀradt vagyok a tegnapiak miatt. K¡l´nf¢le
levelez¢si ¡gyeket kellett int¢znem. Nem jutottam hozzÀ, hogy a k¢zirattal foglalkozzam. D¢lben K.-nÀl. Meg¢rkezett Therese Giehse, d¢lutÀn K.-nÀl volt (tÃl hosszan).
Amikor Traugott professzorhoz indultunk, r´viden besz¢lgettem Westermayerrel, akit
r¢gen nem lÀttam mÀr. Nagyon kedves a hangja. ögy ¢rezte, k´z´lnie kell, hogy
àZuckmayer itt vanÊ. M¢g egy darabig SvÀjcban akar maradni a fiÃ. Egy genfi szÀllodÀban, àa konyhÀbanÊ szeretne ÀllÀst kapni, hogy franciÀul tanuljon. MÁg ¢n a fiÃ arcÀt
n¢ztem, Erika a kabÀtujjamat rÀngatta, ¢s d¡h´sen szidott. ValÂban nem lehetett volna tovÀbb nyÃjtani a besz¢lget¢st a hallban, de nem t´rûdtem a pillantÀsokkal, amelyek bÃcsÃzÀsom szÁv¢lyess¢g¢t figyelt¢k. Pontosan lÀtja a fiÃ, hogy vonzÂdom hozzÀ.
Egy¢bk¢nt megjegyeztem ErikÀnak, hogy ez nem sokban k¡l´nb´zik attÂl a jÂ ¢rz¢stûl, amit egy sz¢p kutya lÀtvÀnya nyÃjt. Sokkal t´bb szexualitÀs sincs benne. Ezt azonban nem eg¢szen hitte el. ä TraugottnÀl, f¢rjezett lÀnyÀnÀl ¢s AmerikÀban nevelkedett
unoka´ccs¢n¢l voltunk. Elvittem a professzornak egy hÀlÀs dedikÀciÂval ellÀtott p¢ldÀnyt a DOKTOR FAUSTUS -bÂl. A tÀrsalgÀs nem volt unalmasabb az ilyenkor szokÀsosnÀl. Tûl¡k Zollikonba ment¡nk Moser¢khez vacsorÀra. A gyerekekrûl ¢s az unokÀkrÂl
besz¢lgett¡nk. Amerika nagysÀgÀ¢rt ¢s erej¢¢rt lelkesedett az ´regÃr. RÀhagytam. K¢pek a lurkÂkrÂl fejlûd¢s¡k k¡l´nb´zû szakaszÀbÂl. Idej¢ben tÀvoztunk.
Therese Giehse (1898ä1975) n¢met szÁn¢sznû, Erika Mann barÀtnûje. 1933-ban SvÀjcba emigrÀlt, a hÀborÃ utÀn visszat¢rt M¡nchenbe. ä Marcel Traugott (1882ä1961) n¢met nûgyÂgyÀsz,
1933-ban SvÀjcba emigrÀlt. ý v¢gezte Katia Mann müt¢tj¢t. ä Moser¢k: az ÁrÂ legfiatalabb gyermeke, Michael feles¢g¢nek sz¡lei. ä A gyermekek ¢s az unokÀk: Michael ¢s Gret, valamint k¢t
fiuk: Fridolin ¢s Antonio Mann.

Z¡rich, Hotel Dolder, 1950. jÃlius 8., szombat
A fiÃ irÀnt tÀplÀlt ¢rzelmeimrûl gondolkodom, valÂban sok szeretet van benn¡k. Nem
mennek tÃl messzire a vÀgyakozÀs ter¢n. HozzÀjÀrul a dolog varÀzsÀhoz, hogy ezreket
tenne boldoggÀ ¢s b¡szk¢v¢ egy r´vid besz¢lget¢s velem ä errûl lehet valami sejt¢se
neki is. AztÀn meg f´lcsend¡l: àLegjava b´lcs szive cs¡gg legjava ¢leten.Ê Gyakorta id¢zem!
ä °jszaka azt Àlmodtam, hogy Frido voltak¢pp kislÀny, ami igen kellemetlen¡l ¢rintett.
ä ä Der¡lt, nem tÃl meleg idû. N¢hÀny postai Ãton elint¢znivalÂ (A VARçZSHEGY B¢csbe k¡ldendû korrektÃrÀja) utÀn valamelyest tovÀbb Ártam az Ãj fejezetet. D¢lben K.nÀl, jÂl halad a gyÂgyulÀsa, de m¢g jÂcskÀn kÁm¢letre szorul. ä A postÀval meg¢rkezett
Harold Nicolsonnak sz¡let¢snapomkor a BBC harmadik programjÀban elhangzott,
nagyon szÁv¢lyes ¢s meleg hangÃ besz¢de, Adorno levele ¢s Walter BenjaminrÂl Árt
cikke. Egy J. Kunz nevü egyetemi magÀntanÀr Frankfurtban àhÀromÂrÀs, eg¢sz szemeszterre terjedû elûadÀstÊ tartott rÂlam, amelynek nagy sikere volt. ä Ezt minden
levelemben meg kellene emlÁtenem, ahogyan Nietzsche tette az à¢les elm¢jü dÀn dr.
BrandesÊ elûadÀsaival. ä M¢g most is ¢rkeznek Pacific Palisadesbûl tovÀbbÁtott sz¡let¢snapi jÂkÁvÀnsÀgok. Hermann Kesten kedves levele. K´sz´nûleveleket Ártam. ä Igen
m¢lyek a fiÃval kapcsolatos ¢rzelmeim. FolyvÀst rÀ gondolok, ¢s megkÁs¢rlem, hogy
talÀlkozzunk, ami k´nnyen meg¡tk´z¢st kelthet. Nagyon sz¢p a szeme, a hangja egye-
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nesen behÁzelgû, ¢s bÀr a vÀgyam nem terjed messzire, az ´r´m´m, a gy´ng¢ds¢gem
¢s a szerelmem tele van lelkesed¢ssel, ¢s kit´lti az eg¢sz napomat. ¹r´mmel tenn¢k a
kedv¢re valamit, hozzÀsegÁten¢m a genfi ÀllÀshoz vagy ilyesmi. Biztosan r¢g ¢szrevette, mennyire tetszik nekem ä amit term¢szetesen Âhajtok is. Nem gondoltam volna,
hogy ez az utazÀs ezt is meghozza. Az elûzû sorÀn semmi sem jutott àa szÁvnekÊ. KÁs¢rt¢st ¢reztem, hogy teÀt igyam a teraszon, de lemondtam rÂla, ¢s az erdûben jÀrtam
sz¢p utakon, an¢lk¡l hogy a tÀvozÀsnÀl ¢s a visszat¢r¢skor lÀttam volna a fiÃt. Erika
k´zben K.-nÀl volt. Tr¢fÀlkozva besz¢ltem mindkettûj¡knek a fiÃrÂl ¢s az irÀnta ¢rzett
gy´ng¢ds¢gemrûl. ä Erika Therese Giehs¢vel j´tt vissza, az utÂbbi vel¡nk vacsorÀzott.
Sok szÂ esett Brechtrûl ¢s zavaros elm¢leti dogmatizmussal pÀrosult szÁnpadi zsenij¢rûl. ä AmerikÀban r¢szleges mozgÂsÁtÀs, behÁvÀsok, hadigazdÀlkodÀs kezdûdik. Enyh¢n borzongok a hazat¢r¢stûl. Lippmann vez¢rcikke a Hitler ¢s SztÀlin k´zti k¡l´nbs¢grûl; az utÂbbi fûk¢nt Ãgy igyekszik elker¡lni az elûbbi hibÀit, hogy a szerzûd¢seket
´rd´gi mÂdon betartja. F´l´tt¢bb komikus.
àLegjava stb.Ê: Friedrich H´lderlin SZñKRAT°SZ °S ALKIBIAD°SZ cÁmü verse mÀsodik strÂfÀjÀnak
elsû sora. BernÀth IstvÀn fordÁtÀsa. ä Pacific Palisades: Los Angeles egyik kertvÀrosa, ahol az
ÁrÂ hÀza Àllott.

Z¡rich, Hotel Dolder, 1950. jÃlius 9., vasÀrnap
Gy´ny´rü, der¡lt ¢s hüs reggel. Gondolataim a fiÃ k´r¡l jÀrtak. Nem valami magÀval
ragadÂ szenved¢ly, mivel nem borotvÀlkoztam meg ¢s ´lt´ztem f´l t¡st¢nt, hogy a
kertben a k´zel¢ben reggelizzem. F¢l¢nks¢g, diszkr¢ciÂ vagy k¢nyelmess¢g? ä A szokÀsos kÀv¢t ittam, ¢s Bellergalt vettem be vele. Telefonbesz¢lget¢s K.-val, û is a teraszon ¢lvezte a sz¢p reggelt. Templomi harangok. ä Dolgoztam valamelyest a fejezeten,
azutÀn, hogy elint¢ztem egyet-mÀst, ¢s hosszabb levelet Ártam Rychnernek az EPYLLI ON-jÀrÂl. ä K.-nÀl a klinikÀn. Megbesz¢lt¡k Àtk´lt´z¢s¢nek, a szobacser¢nek ¢s Erika
szobÀjÀnak a dolgÀt. ä L´ncs Feist tÀrsasÀgÀban, aki aztÀn elbÃcsÃzott. Nicolson besz¢d¢t ¢s AdornÂnak Walter BenjaminrÂl Árt tanulmÀnyÀt olvastam. HatÀst tett rÀm.
ä Tea a teraszon a szÁn¢sz Kalserrel. Szorgalmas, olvasott ¢s t´rekvû. Szeptemberben
Shylock szerep¢t fogja jÀtszani, b¡szke rÀ, ¢s aggÂdik miatta. Aligha tud megfelelni a
k´vetelm¢nyeknek. Izgatott voltam, mivel F. W.-re szÀmÁtottam a teraszon. Nem volt
ott. Nem ¢reztem jÂl magamat, m¢gis elmentem s¢tÀlni Kalserrel az erdûbe, ¢s tÃlsÀgosan kimelegedtem. ä ä Nos hÀt, Ãjra bek´vetkezett, Ãjra szerelem, elragadtatÀs egy embertûl, m¢lys¢ges vÀgyakozÀs utÀna ä huszon´t ¢ve nem fordult elû ilyesmi, ¢s most
m¢g egyszer meg kellett t´rt¢nnie velem. Este, most elûsz´r, a mi asztalunknÀl szolgÀlt
f´l a fiÃ. Szakszerü ¡gyess¢g, udvariassÀg ¢s a mozdulatok àvirtuozitÀsaÊ. F´lfigyeltem
fogyatkozÀsaira, profilbÂl nem igazÀn elragadÂ, mÁg az arc en face v¢gtelen¡l megnyerû, ¢s diszkr¢t, udvarias, a m¡ncheni dialektus Àltal meg¢rintett hangja àszÁvet melengetûÊ... A nyakszirt nem formÀs. A test erûteljes. Mintegy huszon´t ¢ves lehet, nem
ifjÃ, hanem fiatalember. Barna, n¢mileg hullÀmos haj. Keze finomabb, mintsem gondoltam. VÀltottunk n¢hÀny szÂt. Elûsz´r fel¢m k¢mlelt, ¢szrevettem-e vajon a jelenl¢t¢t, utÀna azonban nem volt valami sokat a k´zelben. T´bbnyire a fekete csokornyakkendûs, franciÀul besz¢lû olasz pinc¢r szolgÀlt f´l, ¢s csak tÀvolabbi dolgok odahozatalÀt enged¢lyezte a fiÃnak. ä UtÀna nagy megindultsÀgot ¢reztem, ¢s ´r¡ltem
szobÀm nyugalmÀnak. Erika m¢g bement a vÀrosba, hogy talÀlkozz¢k Therese Giehs¢vel. Adorno okossÀga nyugtatÂ hatÀsÃ. çtmenetileg...
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Z¡rich, Hotel Dolder, 1950. jÃlius 10., h¢tfû
°jjel, r´vid alvÀst k´vetûen, hatalmas mereved¢s, majd mag´ml¢s. HÀt ez is megvolt,
becs¡letedre vÀlik, te balga! N¢mileg b¡szke vagyok ¢letkorom vitalitÀsÀra meg erre
az eg¢sz ¢lm¢nyre. K´z´ns¢ges aktivitÀs, agressziÂ, annak kiprÂbÀlÀsa, hogy milyen
m¢rt¢kben volna hajlandÂ û is, nem illen¢k titkot parancsolÂ l¢nyemhez. K¡l´nben
sincs erre alkalom ¢s lehetûs¢g. Visszariadok a beteljes¡l¢s lehetûs¢g¢t tekintve igen k¢ts¢ges
valÂsÀgtÂl. Tegnap Kalserrel a SvÀjcban hihetetlen¡l elterjedt homoszexualitÀsrÂl ¢s
arrÂl besz¢lgettem, hogy W¤lterlin nagyon is kihasznÀlja a helyzet¢t. K¡l´n´s, hogy
nem t´r ki botrÀny. ä ä SzobÀkat n¢zt¡nk meg. ögy d´nt´tt¡nk, hogy az itt t´ltendû
n¢hÀny napra maradjon minden a r¢giben, mivel mÀsk¢pp nem volna marad¢ktalanul megfelelû. Erika Àtk´lt´zik az alsÂ emeletre. ä Sokf¢le postak¡ldem¢ny. Nem igazÀn ¢rdekelnek sem a kedvezû, sem a visszÀs dolgok. Knopf f¢l¢vi elszÀmolÀsa igen
rossz k¢pet mutat, mind´ssze kilenc dollÀrt tesz ki. F´lfoghatatlan, ¢s K. elûl egyelûre
eltitkolandÂ. ElhatÀroztam, hogy Árok Knopfnak. Angell ´rvendetes levele a kiÀllÁtÀs
teljes anyagÀnak megv¢tel¢re vonatkozÂ tervrûl. ä ä Angol nyelvü levelek Angell ¢s
mÀsok cÁm¢re. Egyebet nem dolgoztam. D¢lben lÀtogatÀs K.-nÀl. ¹t Ârakor autÂn ism¢t Hirslandenbe ment¡nk. Erika csomagolta ´ssze K. holmijÀt, ez utÂbbi elûsz´r
volt utcai ruhÀban. K´nyveket ¢s ¢dess¢get ajÀnd¢koztunk az ÀpolÂnûknek, akik lej´ttek vel¡nk a kocsihoz, ahovÀ ¢n vezettem le K.-t. AutÂÃt f´l ide, megismerked¢s a
szobÀkkal; K. igen el¢gedett vel¡k. Egy darabig nÀlam volt, majd lefek¡dt az ¢kpÀrnÀkkal jÂl elûk¢szÁtett ÀgyÀba. N¢hÀny levelet Ártam. Feist ajÀnd¢ka: k¢tnyelvü, angolän¢met HAMLET-kiadÀs. ä K. korai vacsorÀja Àgyban. Mi m¢g kettesben vacsorÀztunk ErikÀval. Eg¢sz nap nem lÀttam az izgalmi Àllapot okozÂjÀt. Karl Spitteler tanulmÀnyait olvastam; operÀkrÂl, Hein¢rûl, Nietzsch¢rûl, szem¢lyes dolgairÂl Ár. K´zl¢smÂdja helyenk¢nt Hess¢re eml¢keztet.
Oskar W¤lterlin (1895ä1961) svÀjci szÁn¢sz ¢s rendezû, a Z¡richi SzÁnhÀz igazgatÂja. ä Alfred
A. Knopf (1892ä1984) T. M. amerikai kiadÂja. ä A Yale Egyetem k´nyvtÀra az ÁrÂ 75. sz¡let¢snapja alkalmÀbÂl kiÀllÁtÀst rendezett müveibûl ¢s k¢zirataibÂl. SzÂba ker¡lt, hogy T. M. k¢ziratait a k´nyvtÀr megvÀsÀrolja, de ez v¢g¡l nem valÂsult meg.

Z¡rich, Hotel Dolder, 1950. jÃlius 11., kedd
Nem aludtam valami jÂl. IrritÀciÂ a gyomorban ¢s a f¡lben. Nyolckor keltem. Napsugaras reggel. ºdv´z´ltem K.-t a szomsz¢d szobÀban. M¢g nem besz¢ltem vele az
anyagiak kedvezûtlen ÀllÀsÀrÂl New Yorkban. Nincs mÀr messze az elutazÀsunk Sils
MariÀba. K¢ptelen vagyok megszabadulni a rossz k´z¢rzet okozta idegess¢gtûl. ä Lev¢l AdornÂnak. Oprecht¢k lÀtogatÀsa. D¢lben n¢hÀny l¢p¢snyi s¢ta K.-val az erdûben.
L´ncs hÀrmasban. Negyed hatkor Else Lind j´tt, egy sor levelet diktÀltam neki. PostÀzÀs. Golo ¢rkezett meg, mÁg az asszonyok tÀvol voltak, ûk masszÀzs v¢gett mentek
Hirslandenbe. Hazat¢rt¡k utÀn GolÂval voltunk egy¡tt a szobÀmban. Berlinrûl ¢s a
Lasky-f¢le kongresszusrÂl mes¢lt, ahol ÀllÁtÂlag jelentûs ellenÀllÀs nyilvÀnult meg az
exkommunistÀk dominÀns szerep¢vel szemben. Sikeres elûadÀst tartott Heidelbergben. M¡nchenben tÀrgyalÀsokat folytatott a hÀzunk dolgÀban ä b¢rhÀznak akarjÀk
ÃjjÀ¢pÁteni ä, valamint a Pringsheim-´r´ks¢g ¡gy¢ben. Vacsora GolÂval. K. visszat¢rt¢t Mo©t-Chandon pezsgûvel ¡nnepelt¡k meg. ä Mindent elt´lt ¢s beÀrny¢kol a gyÀsz,
hogy n¢lk¡l´zn´m kell izgalmi Àllapotom okozÂjÀt; fÀjdalom, szerelem, ideges vÀra-
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kozÀs, ÂrÀnk¢nt megÃjulÂ ÀlmodozÀsok, sz¢tszÂrtsÀg ¢s szenved¢s. Egy alkalommal,
amikor lej´ttem a lifttel, lÀttam futÂlag a rÀm oly nagy hatÀst tevû arcÀt. TudomÀst
sem vett rÂlam. ögy tünik, nem ¢rdekli mÀr a vonzÂdÀsom. Nem sokat t´rûd´m a
vilÀghÁrrel, de milyen t´k¢letesen sÃlytalannÀ vÀlik az a fiÃnak egy mosolyÀhoz, szem¢nek pillantÀsÀhoz, hangja lÀgysÀgÀhoz m¢rve! Platen is ¢s mÀsok is, akik k´z´tt ¢n
¢ppen nem az utolsÂ vagyok, Àt¢lt¢k ezt sz¢gyen, fÀjdalom ¢s cs¡gged¢s k´zepette,
de m¢gis b¡szk¢k voltak rÀ. Milyen csek¢ly energiÀt ¢rzek a megvalÂsÁtÀshoz. V¢g¡l
is adÂdn¢k lehetûs¢g rÀ, hogy c¢lrat´rûen menjek ¢rzelmeim ÃtjÀn, elûid¢zzem a talÀlkozÀsokat. Ha reggelenk¢nt r´gt´n f´l´lt´zn¢k, ¢s a teraszon reggelizn¢k, Ãgy
k´nnyen megeshetn¢k, hogy û szolgÀl ki. Az ¢rzelmi megrÀzkÂdtatÀstÂl valÂ f¢lelmemen ¢s a titok megûrz¢s¢nek parancsÀn kÁv¡l bizonyÀra visszatart ettûl k¢nyelmess¢gem is ä az erûs meghatottsÀghoz ellen¢rz¢s pÀrosul az aktivitÀssal ¢s a vÀllalkozÂk¢szs¢ggel szemben! ä M¢g hÀrom nap, ¢s nem lÀtom t´bb¢ a fiÃt, elfelejtem az arcÀt. De
nem felejtem el ezt az ¢rzelmi kalandot. Megkapja a hely¢t abban az arck¢pcsarnokban, amelyrûl nem szÀmol be semmilyen àirodalomt´rt¢netÊ: Klaus H., valamint a
mÀr halottak, Paul, Willri ¢s Armin tartoznak ide.
Oprecht¢k: Emil Oprecht (1895ä1952), valamint feles¢ge, Emmy, a z¡richi Europa Verlag tulajdonosaik¢nt hathatÂsan segÁtett¢k az antifasiszta n¢met emigrÀciÂ ¡gy¢t. ä Golo Mann
(*1909) t´rt¢n¢sz, az ÁrÂ harmadik gyermeke. ä A Melvin J. Lasky Àltal szerkesztett berlini folyÂirat, a Der Monat 1950. jÃnius v¢g¢n kongresszust rendezett àa kulturÀlis szabadsÀg v¢delm¢benÊ, amelynek erûs antikommunista jellege volt. T. M. is meghÁvÀst kapott, de û elhÀrÁtotta a
r¢szv¢telt. ä A naplÂbejegyz¢s v¢g¢n emlÁtett szem¢lyekrûl lÀsd az 1950. jÃlius 16-i f´ljegyz¢sek
jegyzet¢t.

Z¡rich, Hotel Dolder, 1950. jÃlius 12., szerda
AltatÂkkal igen jÂl aludtam, kezdetben n¢hÀny ÂrÀn Àt a karossz¢kben. JÂt tesz, hogy
kipihentem magam. Nyolckor keltem. ºdv´z´ltem K.-t. Megf¡r´dtem. ä Hüv´s ¢s
borult idû. ä Tegnap este Spitteler tanulmÀnyÀt olvastam Nietzsch¢rûl, figyelemre
m¢ltÂ. ä Lev¢lÁrÀs. Pepecseltem valamelyest a k¢zirattal, an¢lk¡l hogy voltak¢ppen
haladtam volna. Nagyon boldog k´sz´nûlev¢l ¢rkezett Rychnertûl a versei kÁs¢ret¢ben. A pÀrizsi Les °tudes igen kedvezû ismertet¢st k´z´l a DOKTOR FAUSTUS francia
kiadÀsÀrÂl. HangsÃlyozza a vallÀsos elemeket. Id¢zet a szerzûnek Árott levelembûl. K.val ¢s GolÂval az erdûben. °n egyed¡l tovÀbbs¢tÀltam egy darabon, mÁg ûk padon
¡lve vÀrtak rÀm. L´ncs GolÂval, Erika n¢lk¡l. Szerencs¢s v¢letlen Ãgy hozta, hogy a
fiÃ nÀlunk szolgÀlt f´l az ¢tkez¢s legnagyobb r¢sz¢ben. ¹sszemosolyogtunk. Megmutattam ût K.-nak: àý a Tegern-tavi.Ê ¹sszemosolygÀs ¢s kac¢rkodÀs. Franzlnak szÂlÁtottam. K¢rtem m¢g egy adag salÀtÀt. Kecses udvariassÀggal szolgÀlt f´l, lÀthatÂan ¢lvezte szakmailag. Megk¢rdeztem, milyenek a genfi kilÀtÀsai. àM¢g nem talÀltam helyet.Ê °ppen ez utÀn ¢rdeklûdtem. MeggyÃjtotta a cigarettÀmat. MegvÀrtam, mÁg a
gyufa megfelelû erûvel ¢g behajlÁtott kez¢ben. Ism¢t erûs elragadtatÀssal n¢ztem az
arcÀt, hallgattam a hangjÀt. K. nagyon kac¢rnak talÀlta a szem¢t. Mondtam neki, a
fiÃ r¢g tudja mÀr, hogy vonzÂdom hozzÀ. K¢sûbb eltünt. Nagyon boldoggÀ ¢s megindulttÀ tett, hogy a kapcsolat ilyen barÀtsÀgosan ¢s egyszerüen vÀlt der¡ltebb¢. ä K.
d¢lutÀn masszÀzsra ment ErikÀval. DedikÀltam azt az ÂriÀsi halom k´nyvet, amelyet
Oprecht¢k k¡ldtek ide. UtÀna a kertben voltam. Vacsora elûtt bÃcsÃ az OlaszorszÀgba
indulÂ GolÂtÂl. Amikor K.-t kÁs¢rtem ki a vacsorÀtÂl, talÀlkozÀs Vele. àHallÂÊ ä mond-
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tam elhamarkodottan, amit û csupÀn egy komoly ¢s bizalmassÀgtÂl mentes meghajlÀssal viszonzott. Komorulat ¢s Ãjabb fÀjdalom. BÀrcsak t´bb l¢lekjelenl¢tem lett volna! JÂ lett volna ma d¢lben ´t frankot adni neki az ¡gyes f´lszolgÀlÀs¢rt. F¢lek, nem
adÂdik majd Ãjabb alkalom, hogy ´r´met szerezzek neki. ä Erika komoly hangÃ levelet Árt Knopfnak. AlÀÁrtam. ä Spitteler ÁrÀsait olvastam. ä A drÀga fiÃra gondolva
aludtam el, ahogy ûrÀ gondolva ¢bredek. àAmikor m¢g epekedtem.Ê Hetven´t ¢vesen is
ezt teszem. M¢g egyszer, m¢g egyszer! Mennyire azonos a r¢givel, a maga bÀnataival
¢s f´lujjongÀsaival egy¡tt.
àAmikor m¢g stb.Ê: Id¢zet Goethe JELENBEN A MöLT (I M GEGENW®RTIGEN V ERGANGENES ) cÁmü
verse mÀsodik szakaszÀbÂl. Vas IstvÀn fordÁtÀsa.

Z¡rich, Hotel Dolder, 1950. jÃlius 13., cs¡t´rt´k
F¡lbÀntalmak zavartak ¢jjel. Sz¢p, der¡lt reggel. K.-val besz¢lgettem, elmondtam neki az amerikai elszÀmolÀs dolgÀt. EgyÀltalÀn nem a voltak¢ppeni, a Brand & Brand
¡gyn´ks¢gen kereszt¡l lebonyolÂdÂ, hanem a megszokott kanadai jÀrul¢kos kifizet¢srûl van szÂ. Teljesen f´l´sleges volt az ijeds¢g ¢s a titkolÂzÀs. K. m¢gis a lev¢l elk¡ld¢se mellett van, hogy Knopfot tÀj¢koztatÀsra k¢sztess¡k. A tulajdonk¢ppeni elszÀmolÀs bizonyÀra szük´s lesz, de nem szolgÀl majd vÀratlan meglepet¢ssel. N¢hÀny
ezer dollÀrra mindenk¢ppen szÀmÁtani lehet. ä ä Levelet Ártam Agnes Meyernek, ¢s
beszÀmoltam neki K. betegs¢g¢rûl. K.-val az erdûben. S¢tÀltam egy kicsit egyed¡l. A
l´ncsn¢l olykor k´zelemben volt az ig¢zû. ¹t frankot ajÀnd¢koztam neki, mert àtegnap oly elûz¢kenyen szolgÀlt f´lÊ. LeÁrhatatlanul bÀjos volt szem¢nek mosolya, amikor
k´sz´netet mondott. TÃl erûs a nyakszirtje. K. a kedvem¢rt kedves volt a fiÃval. ögy
talÀlta, hogy a t´bbi pinc¢rrel szemtelen¡l viselkedik. Nagyon is lehets¢ges, hogy az
a jÂravalÂ, fiatal svÀjci alkalmazott, aki nemr¢g dedikÀltatta velem a TONIO K R¹GER-t
(mert Oprecht¢khez nem tudott elj´nni), ¢s ma olyan szer¢nyen mondott ez¢rt k´sz´netet, jellemesebb valaki, mint az, akinek az arcÀt sajnos el kell majd felejtenem.
A svÀjciak term¢szetesen jobbak ¢s szelÁdebbek a n¢metekn¢l. De hÀt egy n¢met tette
mindezt velem, ¢s û fog helyet kapni az arck¢pcsarnokban... Levelet Ártam O. M. Fontana b¢csi ÁrÂnak. AztÀn a kertben olvastam. Emmy Oprecht csatlakozott hozzÀm.
Aperitif az Oprecht hÀzaspÀrral, K.-val ¢s ErikÀval a hallban. Vacsora ´t´sben a sarokasztalnÀl. R¢szben a fiÃ szolgÀlt f´l most is. FÀradt voltam, ¢s nem jÂl ¢reztem magam, nyomasztott ¢s idegess¢ tett a jelenl¢te. KomolysÀg. FÀjdalmasan ¢rintett, ¢s hallgattam, amikor Erika ezt mondta a f´lszolgÀlÂrÂl: àEz az Ãr m¡ncheni stb.Ê Gy´trelem. °tvÀgytalansÀg. ¹r¡ltem, amikor K.-ra valÂ tekintettel Oprecht¢k eltÀvoztak, ¢s
¢n egyed¡l voltam a szobÀmban, kiszabadulva a fiÃ k´zels¢g¢bûl. Egy alkalommal szorosan mellettem Àllt, ¢n meg azt mondtam neki, hogy k¢rem a paradicsomlevest. Nagyon udvariasan reagÀlt. N¢mileg neg¢des gondossÀggal szolgÀl f´l. Hirtelen odaszaladt, ¢s t¡zet adott, amikor cigarettÀra akartam gyÃjtani. FÀradt tekintettel n¢ztem
rÀ. LÀttam, ahogy a maga kedv¢re mulatott egy kÁs¢rtetiesen kicicomÀzott, aszott v¢nasszonyon a szomsz¢d asztalnÀl ¡lû, bizonytalan nemzetis¢gü tÀrsasÀgbÂl. N¢zte, ¢s
magÀban nevetett, nem tiszteletlen¡l. ä Erika Ãj selyem hÀlÂk´nt´st vÀsÀrolt szÀmomra, mert annak, melyet Agnes Meyer ajÀnd¢kak¢nt magammal hoztam, sz¢trongyolÂdott a hÀta; kider¡lt, hogy leszÀllÁtott ÀrÃ silÀnysÀg. Jellemzû, miket ajÀnd¢koz. ä
Sekonal ¢s Trasentine megnyugtatott, jÂt¢tem¢nyek ezek a cseppek. A karossz¢kben
aludtam el azutÀn, hogy K. segÁts¢g¢vel alkoholos ´blÁt¢st v¢geztem a f¡lemben.
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Agnes E. Meyer (1887ä1970) n¢met szÀrmazÀsÃ amerikai publicista, a The Washington Post bankÀr tulajdonosÀnak feles¢ge. Kiterjedt levelez¢st folytatott az ÁrÂval, akinek sokban segÁtett kedvezû amerikai ¢letk´r¡lm¢nyeinek megteremt¢s¢ben.

Z¡rich, Hotel Dolder, 1950. jÃlius 14., p¢ntek
M¢lyen aludtam n¢hÀny ÂrÀn Àt. KorÀn ¢bredtem, rossz k´z¢rzettel. Ma ´sszecsomagolunk. Tizenegykor j´n a m¡ncheni-k¡snachti Maria, hogy elv¢gezze ezt a munkÀt.
Nem tudom, adÂdik-e kedvezû alkalom rÀ, hogy elbÃcsÃzzam a fiÃtÂl ¢s minden jÂt
kÁvÀnjak neki. ElmÃlt. TalÀn mÀr elmÃlt, ¢s minden bizonnyal megk´nnyebb¡l¢s lesz
ä visszatalÀlok a munkÀhoz, a boldogsÀg pÂtl¢kÀhoz, Ágy kell lennie. Ez a sorsa (¢s az
eredete?) minden zsenialitÀsnak. ä ä ä N¢hÀny levelet Ártam. Megj´tt Maria. Kezdûdik
a csomagolÀs. Nagyon f¡lledt a levegû. A teraszon ¢s a verandÀn voltam. Esû. T´bbnyire Franzl szolgÀlt f´l. Nyugodtan ¢s barÀtsÀgosan tÀrsalogtam vele genfi terveirûl;
egyik barÀtjÀtÂl, egy itteni szÀllodÀs fiÀtÂl ajÀnlÀst kapott az H³tel du Rh³ne igazgatÂjÀhoz. Mondtam, hogy holnap elutazunk. àñ!Ê Felejthetetlen¡l kedves volt az arca.
UtÀna nagyon boldog (sic venia verbo) ¢s nyugodt voltam. VigasztalÂ harmÂniÀt
¢reztem. Soha nem hallott Sils MariÀrÂl ¢s EngadinrÂl. öjra odaj´tt, ¢s sz¢p idût
kÁvÀnt nek¡nk a hegyekben. ä Dr. Beidlerrel ¢s egy elvbarÀtjÀval teÀztam a hallban.
A fiÃ elment mellett¡nk, ¢s kihasznÀlta az alkalmat, hogy barÀtsÀgosan ¡dv´z´lj´n,
amit ¢n a KoreÀrÂl besz¢lû vend¢gek feje f´l´tt bizalmasan viszonoztam. ä CsomagolÀs. ä Nyolckor vacsora. S¡lt nyelvhal. àýÊ ott volt a hallban. Amikor tÀvoztunkkor K.-t f´lkÁs¢rtem a l¢pcsûn, nyilvÀnvalÂan vÀrakozva ¢s egyenes tartÀssal ott Àllt
a lift k´zel¢ben, el akart bÃcsÃzni. Hosszasan kezet rÀztunk. ý: àHa t´bb¢ nem talÀlkoznÀnk...Ê Csak annyit voltam k¢pes mondani: àMinden jÂt, Franzl. Biztosan boldogulni fog.Ê N¢mi megindultsÀg lÀtszott rajta is. HasonlÁthatatlanul kedves arc. Odasietett a lifthez, beszÀllÀskor mondott m¢g valamit a viszontlÀtÀsrÂl a maga cs´ndes,
simogatÂ hangjÀn, amire mÀr nem tudtam semmit vÀlaszolni. àAranyos fiÃÊ ä mondtam K.-nak, aki Ãgy v¢lte: àRokonszenves vagy neki.Ê Nagyon boldogan mes¢ltem
ErikÀnak, hogy milyen bÀjosan bÃcsÃzott a fiÃ. ¹r¡l´k, hogy v¢g¡l az eg¢sz ¡gynek
n¢mi harmonikus kicseng¢se lett. FÀjdalmas ¢s hÀlÀs megindultsÀg. BizonyÀra ¢rezte,
hogy vonzÂdom hozzÀ, titokban azt is, hogy ebbe gy´ng¢ds¢g is vegy¡l, ¢s ´r¡lt neki.
LÀtta, hogy Beidler milyen tisztelettel bÃcsÃzott tûlem a hallban. Hogy velem kapcsolatban ilyen hÂdÁtÀst tett, az biztosan megn´velte az ´nbizalmÀt, talÀn tÃlontÃl is. ValÂszÁnüleg nem t´rt¢nt m¢g vele ilyesmi. ögyszÂlvÀn bizonyos, hogy soha nem lÀtom
viszont ¢s hallani sem fogok rÂla. Isten hozzÀd ´r´kre, te bÀjos fiÃ, k¢sûi, fÀjdalmasan
f´lkavarÂ szerelmi Àlom! °n ¢lek m¢g egy darabig, csinÀlok egyet-mÀst, s aztÀn meghalok. Te is haladni fogsz a magad alacsonyabb ÃtjÀn, s egyszer majd ´r´kre tÀvozol.
ñ, f´lfoghatatlan ¢let, a szerelemben teljesedsz te ki.
Dr. Franz W. Beidler (1901ä1981) SvÀjcban ¢lû ÁrÂ, Richard Wagner unokÀja.

Sils Maria, Hotel Waldhaus, 1950. jÃlius 16., vasÀrnap
Volt a fiÃban ¢rz¢s, ¢rezte, hogy szeretem, ¢s ez annyira b¡szk¢v¢ tette, hogy bizonyos
fokig viszonozta, a bÃcsÃzÀst pedig bÃcsÃnak ¢rezte. LegutoljÀra azt mondta a liftn¢l:
àTalÀn viszontlÀtjuk m¢g egyszer egymÀst, Mann Ãr.Ê (Nem szeretem, ha Ágy szÂlÁtanak.) Mennyire fÀjlalom, hogy nem voltam el¢g nyugodt, ¢s nem tudtam erre vÀla-
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szolni valami kedveset. àRem¢lem. Mindig ´r¡ltem, ha lÀttam magÀt.Ê Menek¡ltem.
M¢gis vigasztalÂ ¢s boldogÁtÂ volt a bÃcsÃ. ä ä K´nnyes volt a szÁvem tegnap, a jÂ idûben kellemes autÂÃt sorÀn, a barÀtsÀgos egy¡ttl¢t¡nkkor Richard Schweizerrel Ragazban, ¢s amikor Àtkelt¡nk a Julier-hÀgÂn. Kellemetlen dolog, hogy elvesztett¡k a
fel´ltûimet, leestek az autÂ tetej¢rûl. F¢l h¢tkor ¢rkezt¡nk ide. Apa ¢s fia az igazgatÂk.
A negyedik emeleten levû szobÀink nem kifogÀstalanok, nyugati fekv¢süek, nem kapnak napot, de sz¢p kilÀtÀs nyÁlik belûl¡k. Der¡lt idû. A szobalÀny segÁts¢g¢vel csomagoltunk ki. Nehezen tudtam elhelyezni a dolgaimat. írÂasztalt ÀllÁtottak be a szobÀmba. Tegnap este nagyon fÀradt voltam, de n¢gy Ârakor mÀr f´l¢bredtem, nagy nyugtalansÀg ¢s szÁvfÀjdalom. K. j´tt Àt, aggÀlytalanul mondtam neki, hogy vÀgyÂdom a
fiatalember utÀn. öjra Baldriant vettem be, ¢s aludtam m¢g valamelyest. Nyolckor
keltem. Bajok voltak a meleg vÁzzel, Ãgy ¢rzem, el kellene k´lt´zn¡nk innen. HiÀnyolom a naps¡t¢st. FÀztam. A reggeli utÀn lassan elk¢szÁtett¢k a meleg f¡rdût. GyapjÃmell¢ny. ä A S¡dwest Rundfunk (Baden-Baden) sz¢p müsort sugÀrzott A SZELLEM
NEMESS°G° -rûl. ä Hideg van. Tegnap este füt´ttek. TanÀcstalansÀg, hogy mit csinÀljak. A tÂra ¢s a hegyekre nyÁlÂ kilÀtÀst nem nagyon ¢lvezem, noha tegnap az autÂÃt
a svÀjci tÀjakon Àt, mint mindig, most is nagyon meg´rvendeztetett. Gondolataim
sz¡ntelen¡l àutolsÂ szerelmemÊ k´r¡l jÀrnak, f´lid¢zik ¢letem alapjÀnak ¢s hÀtter¢nek teljess¢g¢t. Elsû szerelmem tÀrgya, Armin, amikor a pubertÀst k´vetûen elvesztette varÀzsÀt, alkoholista lett, ¢s AfrikÀban halt meg. Elsû verseimet hozzÀ Ártam. ý a
T ONIO K R¹GER-ben ¢l tovÀbb, Willri A VARçZSHEGY -ben, Paul a FAUSTUS -ban. E
szenved¢lyek mindegyik¢nek jutott n¢mi ´r´kk¢valÂsÀg. Klaus H.-tÂl kaptam leginkÀbb viszonzÀst, neki az AMPHITRYON -essz¢ bevezet¢se az adÂsa. ä Azt tervezem,
hogy levelezûlapon k¢rek hÁradÀst a Z¡richben hagyott fiÃtÂl genfi terveinek megvalÂsulÀsa felûl, ¢s ezt Árom neki: àNem felejtettem el magÀt.Ê ä ä ä
A SZELLEM NEMESS°GE (ADEL DES GEISTES ): T. M. 1945-ben Stockholmban kiadott essz¢gyüjtem¢nye, amely tizenhat tanulmÀnyt tartalmazott àa humanitÀs probl¢mÀjÀrÂlÊ. ä Armin Martens
(1876ä1906) T. M. l¡becki iskolatÀrsa ¢s ä egy lev¢lbeli vallomÀsa szerint ä elsû szerelme tizenn¢gy-tizen´t ¢ves korÀban. AlakjÀt ¢s hozzÀ füzûdû ¢rz¢seit a TONIO K R¹GER Hans Hansenj¢ben ´r´kÁtette meg. ä Williram Timpe ugyancsak T. M. iskolatÀrsa volt. 1892ä94-ben mintegy
mÀsf¢l ¢ven Àt egy¡tt is laktak, mivel T. M. kosztos diÀkk¢nt ¢lt a fiÃ csalÀdjÀnÀl azt k´vetûen,
hogy Mann szenÀtorn¢, nem sokkal f¢rje halÀla utÀn, elhagyta L¡becket, ¢s T. M. fiatalabb
testv¢reivel M¡nchenbe k´lt´z´tt. A Willri-¢lm¢ny Hans Castorp ¢s Pribislav Hippe barÀtsÀgak¢nt van jelen A VARçZSHEGY-ben. ä Paul Ehrenberg (1878ä1949) festû, akihez 1899 ¢s 1903
k´z´tt füzte szenved¢lyes barÀtsÀg az ÁrÂt. ý a DOKTOR FAUSTUS Rudi Schwerdtfegerj¢nek modellje. ä Klaus Heusert (*1910), a d¡sseldorfi müv¢szeti akad¢mia tanÀrÀnak fiÀt ¢s csalÀdjÀt
1927-ben ismerte meg T. M. egy nyaralÀs alkalmÀval. A tizenh¢t ¢ves fiÃ m¢ly vonzalmat vÀltott
ki belûle, ¢s nem sokkal k¢sûbb n¢hÀny h¢tre vend¢g¡l lÀtta m¡ncheni hÀzÀban. ä A K LEIST
AMPHITRYONJA öJONNAN F¹LFEDEZVE cÁmü essz¢ T. M.: VçLOGATOTT TANULMçNYOK (M. Helikon, 1970) elsû k´tet¢ben olvashatÂ.

Sils Maria, Hotel Waldhaus, 1950. jÃlius 17., h¢tfû
Tegnap d¢lelûtt autÂn elment¡nk szÀllÀst n¢zni a Hotel Sils BasegliÀba ¢s a Survetta
Hausba. Ez utÂbbit talÀlom a legvonzÂbbnak. TÀgassÀg ¢s luxus. Persze magasak az
Àrak, ¢s fÀzom az Àtk´lt´z¢stûl. Itt viszont bajok vannak a vÁzzel, ¢s barÀtsÀgtalan az
eg¢sz. Komolyan latolgatjuk, hogy helyet cser¢l¡nk ErikÀval. Az idûsebbik szÀllodÀs
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sokat tesz maradÀsunk ¢rdek¢ben. TanÀcstalansÀg. ä D¢lutÀn teÀzni ment¡nk Hansemannhoz Sankt Moritzba. UtÀna vÀratlan ¢s technikailag nehezen megmagyarÀzhatÂ autÂdefekt. F´lforrt ¢s elpÀrolgott a hütûvÁz. Hosszasan idûzt¡nk egy autÂjavÁtÂnÀl. Hüv´s volt, ¢s ¢n fel´ltû n¢lk¡l voltam. K.-val egy autÂbuszban ¡lt¡nk. A ki´blÁt¢s utÀn a szerelû ErikÀval a Julier-hÀgÂba vitte f´l a kocsit. MegjavÁtottÀk, de nem
kifogÀstalanul. ä A vacsorÀnÀl n¢mileg humoros tÀrgyalÀs arrÂl a szÀnd¢komrÂl, hogy
a kis Westermeyernek f´lkÁnÀlom az ajÀnlÂlevelet. K¢rd¢s, hogy illendû ¢s term¢szetes-e. Meg lehet tenni. ä A katolikus egyhÀz t´rt¢net¢t olvastam.
Hajnali n¢gytûl fogva ism¢t nyugtalansÀg. Reggel d¡h a vÁzzel kapcsolatos bajok
miatt (nem volt nyomÀs, vÀrni kellett a meleg vÁzre). TeÀs reggeli a balkonon. Nagyon
hüv´s volt. LeÁrtam AZ °N KOROM befejezû mondatait a w¡rttembergi G´ppingenben
rendezendû k¢ziratkiÀllÁtÀs szÀmÀra. írtam m¢g egy levelet. A Z¡richben hÀtrahagyott
fiÃnak ezeket Ártam: àFranz Westermeyer Ãrnak, Employ¢ du Grand H³tel Dolder,
Z¡rich. Kedves Franzl, ´r¡ln¢k, ha hallan¢k magÀrÂl, elment-e vajon a barÀtjÀnak
levele a genfi szÀllodaigazgatÂnak, ¢s volt-e mÀr valami pozitÁv eredm¢ny? ä Ha egy
ajÀnlÀssal segÁts¢g¢re lehetek, k¢rem, Árja meg. Nagyon szÁvesen megteszem. ä SzÁv¢lyesen ¡dv´zli T. M.Ê ä A t´rûd¢s szÀraz hangv¢telü dokumentuma. VÀlaszol-e vajon?
°s hogyan? Persze nehez¢re esik az ÁrÀs. °s m¢gis mennyire vÀgyom rÀ, hogy valami
eljusson hozzÀm az û kez¢tûl, mely az eny¢met oly szÁv¢lyesen szorÁtotta meg.
Sankt Moritz, Suvretta Haus
N¢mi habozÀs utÀn ¢s a szÁv¢lyes idûsebb direktor sajnÀlatÀra elhatÀroztuk, hogy Àtk´lt´z¡nk ide. Erika ¢s a szobalÀny v¢gezte a csomagolÀst. K. ¢s ¢n m¢g a Hotel Waldhausban l´ncs´lt¡nk, ¢s borravalÂt osztottunk sz¢t. Erika elûrement a csomagokkal,
¢s a kÀv¢zÀs utÀn j´tt ¢rt¡nk. A portÀs tÁz frankot kapott, hogy a postÀt gondosan k¡ldje utÀnunk. AutÂn ide. Az igazgatÂ ¡dv´z´lt benn¡nket. Sz¢p, tÀgas ¢s k¢nyelmes szobÀk. Erika csomagolt ki nekem, az olasz szobalÀny pedig K.-nak. Nagyon kellemesen
tudtam berendezkedni. EllenÀllhatatlan vÀgyat ¢reztem mÀr a megszokott ¢letstÁlus
utÀn, K. szÀmÀra pedig itt sokkalta kedvezûbbek a k´r¡lm¢nyek. HÁvtunk egy maszszûzt. ä Az Àtk´lt´z¢st megelûzû d¢lelûtt´n Georges Motschan lÀtogatott meg, hÀzat
b¢rel Sankt Moritzban. Mes¢lt az amerikaiak gazdasÀgi diktatÃrÀjÀrÂl, parancsolÂ mÂdon ¢s bojkottal avatkoznak be a SvÀjc ¢s OroszorszÀg k´zti kereskedelembe. Sok
gyÂgyszerÀrut vÀsÀrolnak az oroszok, ez arra vall, hogy hÀborÃra szÀmÁtanak. AmerikÀban r¢szleges mozgÂsÁtÀs. A Kongresszus n¢mileg zavarodott, a katonÀk hangulata
àkomolyÊ, ami nem jelent lelkesed¢st. Nehru f´lajÀnlotta k´zvetÁt¢s¢t Achesonnak ¢s
GromikÂnak. Szent esk¡v¢ssel fogadjÀk, hogy a katonai gyûzelem elûtt nem bocsÀtkoznak tÀrgyalÀsokba. Sok anyagi ¢s v¢rÀldozat ÀrÀn persze gyûzni fognak. °s akkor
mit ¢rtek el? Egyre vilÀgosabbÀ vÀlik az amerikai politika makacs otrombasÀga. Nincs
visszaÃt, tÃlontÃl nagy szerepet jÀtszik a àpresztÁzsÊ. Azt ÀllÁtjÀk, hogy az Egyes¡lt
Nemzetek nev¢ben cselekszenek, alapjÀban v¢ve azonban egyed¡l vannak.
Georges Motschan (1920ä1989) svÀjci vegy¢szm¢rn´k ¢s ¡zletember, T. M. tisztelûje. ý vitte
kocsin 1949. jÃlius v¢g¢n ä augusztus elej¢n az ÁrÂt ¢s feles¢g¢t a hÀborÃ utÀni elsû n¢metorszÀgi
Ãtjukon Frankfurtba ¢s Weimarba, a Goethe sz¡let¢s¢nek 200. ¢vfordulÂjÀn rendezett ¡nneps¢gekre.
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Sankt Moritz, Suvretta Haus, 1950. jÃlius 18., kedd
àCsÂkolnÀm, SzüzanyÀm,
csÂkolnÀm a hajÀn,
s ha ´r´m¢t leli,
szÀjÀn, ´r´mteli!Ê
Ezek a sorok Sybilla imÀjÀbÂl furcsa mÂdon csak ma reggel jutottak Ãjra az eszembe.
Nyugtalanul aludtam, labilisak az idegeim, megindultsÀg a szÁvemben. Ugyanakkor
el¢gedetts¢get okoz a szÀllÀs a maga k¢nyelm¢vel, amelyhez a tÀjra, az erdûre ¢s a
magas hegyekre nyÁlÂ sz¢p kilÀtÀs, valamint tÀgassÀg jÀrul. ä Tegnap vacsora az ¢tteremben, amely egy nagy tengerjÀrÂ¢ra hasonlÁt. KÀv¢ mellett a hallban K.-val ¢s ErikÀval besz¢lgettem az amerikai ÀllapotokrÂl ¢s a mi ottani j´vûnkrûl hÀborÃ eset¢re
¢s a folyamatosan tartÂ, f¢lig hÀborÃs Àllapotok k´zepette, amikor egyre fokozÂdik a
sovinizmus, ¢s ¡ld´znek mindenfajta nonkonformizmust. ögyszÂlvÀn biztos, hogy bevonjÀk az Ãtlevel¡nket, ha ugyan nem minden amerikai ÀllampolgÀr¢t. Erika szerint
GolÂnak az a v¢lem¢nye, hogy egyÀltalÀn nem kellene visszat¢rn¡nk. R¢gÂta kÁs¢rt
az ÃjbÂli emigrÀciÂ gondolata, ¢s a naplÂm bizonyos tekintetben visszakanyarodik a
kezdet¢hez, ArosÀhoz 1933-ban. ElvÀlÀsunknak AmerikÀtÂl nagyon cs´ndesen ¢s Âvatosan kellene t´rt¢nnie. Erika utazn¢k oda, ¢s hozzÀfogna a hÀz ki¡rÁt¢s¢hez, b¢rbeadÀsÀhoz vagy eladÀsÀhoz. Az ÀllampolgÀrsÀg ¢s az Ãtlev¢l mindenesetre nagyon neh¢z probl¢ma volna. çm szinte biztos, hogy visszat¢r¢s eset¢n most mÀr nem tudnÀnk
ÃjbÂl elj´nni, ¢s az orszÀg nagy csapda volna szÀmunkra. ä N¢hÀny hetes hatÀridût
szabtunk megfigyel¢sre ¢s m¢rlegel¢sre. Helyzetem ¢s tekint¢lyem irodalmi vonatkozÀsban eddig m¢g nem rend¡lt meg ott. A The New York Times magatartÀsa sz¡let¢snapommal ¢s a Yale Àltal rendezett kiÀllÁtÀssal kapcsolatban. Az egyik krit¢rium a
T HE Y EARS OF MY LIFE megjelen¢se vagy meg nem jelen¢se a Harpern¢l. ä ä Ma
korÀn f´l¢bredtem, ¢s f¢l nyolckor keltem. Egy darabig K.-nÀl. Megf¡r´dtem. TeÀs
reggeli tojÀssal, m¢zzel ¢s fekete keny¢rrel. JÂ kiszolgÀlÀs. Sz¢lcsend. N¢hÀnyszor beborult. Az igazgatÂ tegnap azt mondta, hogy a barom¢ter m¢g emelkedik. ä ä Egy
angol nyelvü levelet Ártam. Jegyzeteltem a GREGORIUS -hoz. D¢li naps¡t¢sben s¢tÀltam
K.-val egy darabot az erdei Ãton. L´ncs az ¢tteremben. Ism¢telten besz¢lgett¡nk a
helyzetrûl ¢s a j´vûnkrûl. Igen ¢l¢nk az 1933. ¢vi Arosa eml¢ke. De m¢gis Ãjra meg
Ãjra azt gondolom, hogy ä tekintettel a helyzetemre AmerikÀban ¢s szÀmos barÀtomra
ott ä az a leg¢sszerübb, ha visszat¢rek, tartÂzkodom mindenfajta politikÀtÂl, alkotok
valami jelentûset, ¢s kivÀrom a dolgok alakulÀsÀt. VilÀghÀborÃ eset¢n EurÂpa ¢ppoly
vesz¢lyes. Minden¡tt csak a jÂ szerencs¢ben bÁzva ¢l¡nk. ä Valamennyi Àllam elutasÁtja
a t¢nyleges katonai seg¢lynyÃjtÀst. Az Egyes¡lt çllamok egyed¡l folytatja intervenciÂs
hÀborÃjÀt. ä M¡hlensteintûl megkaptam Michelangelo verseinek Àltala k¢szÁtett fordÁtÀsÀt (az eredeti sz´veggel). M¢lyen megindÁtott a versekben megszÂlalÂ tragikus
megrend¡lts¢g ¢s szerelmi bÀnat.
àA sz¢p szemek eml¢ke s a rem¢nys¢g,
amely boldoggÀ is tesz, nem csak ¢ltet...
Â, Istenem, de sz¢pek!Ê
°s m¢g oly sok egy¢b! ä ä
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A naplÂbejegyz¢s ¢l¢n ÀllÂ vers A KIVçLASZTOTT SYBILLA IMçJA cÁmü fejezet¢bûl valÂ. J¢kely
ZoltÀn fordÁtÀsa. ä THE Y EARS stb.: AZ °N KOROM angol fordÁtÀsÀnak cÁme. ä Hans M¡hlenstein
svÀjci ÁrÂ, müfordÁtÂ ¢s müvelûd¢st´rt¢n¢sz. ä Michelangelo verseinek magyar fordÁtÀsa itt ¢s
a tovÀbbiakban RÂnay Gy´rgytûl szÀrmazik.

Sankt Moritz, 1950. jÃlius 19., szerda
àSzÁvembe, Szerelem,
szememen Àt mi l¢p be?Ê
àBÀr az idû ÂrÀnkint ostromolva
sarkantyÃz egyre mÀr, hogy
elt´rûd´tt zarÀndok
testem visszaadjam a f´ld ´l¢nek,
m¢g ¢l, ami e l¢lek
gyÀsza s egyben vidÀmÁtÂ vilÀga...Ê
àTalÀn, t´bb szÀnalommal telve lelked,
mintsem hittem, ha lÀtja nagy hevem,
elûbb gyakorol irgalmat velem;
mert ki jÂl k¢r, tet¢zve kap kegyelmet.Ê
àLeheleted ¢lteti szavamat.Ê
àJobban szeretem magam a szokottnÀl,
s miÂta szÁvemben vagy, t´bbet ¢rek.Ê
àHa egy szÁvben nem ¢l egy
szikra r¢szv¢t, de ¢des
szeme kÁnunkra Árral hiteget:
kincs az ilyen Ág¢ret;
mert nem vÀr a szem¢rmes
szÁv a lÀthatÂ ¡dvn¢l egyebet.Ê
àöj dolgok magasÀba
csak k¢sûn ¢r fel ä s egykettûre v¢ge.Ê
àMert Ágy jutott, cser¢lve
sokÀig arcot arc utÀn, a sz¢ps¢g
telj¢re a term¢szet a te drÀga
arcodban...Ê
Mindig az arcot emlegeti, ¢s a àforza d'un bel visÂÊ-t, amelynek ki van szolgÀltatva.
Az ¢n ¢rz¢seimet is mindenest¡l a fiÃ arcÀnak lÀtvÀnya ¢bresztette f´l ä ennek az arcnak megalkotÀsÀra azonban a term¢szet aligha fordÁtott valami sok gondot. Nem nagyon ¢rdekelt az alakja. BizonyÀra kellemes lehet vele hÀlni, de a tagjairÂl nem k¢pzelek semmi k¡l´n´set, ¢s csak a szeme kedv¢¢rt voln¢k gy´ng¢d hozzÀjuk ä tehÀt
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csaknem egyfajta àszellemi dologÊ miatt. Michelangelo platonizmusÀnak hatÀsa volna
ez? Azt hiszem, enn¢l t´bb. ä
Meglehetûsen nyugodt ¢jszaka utÀn nyolc Âra fel¢ keltem f´l. Ami rÀm mint hasonlÂ helyzetüre hatÀssal van ezekbûl a versekbûl, az az ´regs¢g àf´lhatalmazÀsaÊ a
szerelemre, amiben osztozom a melankolikus szobrÀsszal ¢ppÃgy, mint Goeth¢vel ¢s
Tolsztojjal. Hatalmas kitartÀssal bÁrÂ egy¢nis¢gek. àJobban szeretem magam a szokottnÀl,
s miÂta szÁvemben vagy, t´bbet ¢rek ä Ê ä ä Tegnap m¢g sokat besz¢lgett¡nk AmerikÀrÂl
¢s a szem¢lyes j´vûnkrûl, a vissza nem t¢r¢srûl, Nehru ajÀnlatÀrÂl, arrÂl a baljÂs f¢lelemrûl, amit az amerikai kormÀnyzat ¢rez a nacionalistÀival, McCarthyval ¢s r¢muralmÀval szemben. Aligha tudnak mÀr visszakozni, hozzÀjÀrulni a KÁnai N¢pi DemokrÀcia f´lv¢tel¢hez az ENSZ-be, holott ez az elûf´lt¢tel. A Neue Z¡rcher Zeitung sajnÀlkozik az AmerikÀban tapasztalhatÂ ànagyszabÀsÃ nekifutÀsÊ f´l´tt ä nekifutÀs mihez? ä Mindenek dacÀra hajlok a visszat¢r¢sre, a hallgatÀsra, a munkÀra ¢s a kivÀrÀsra.
Nem Ãgy van, mint '33-ban, amikor elszakÁtottak benn¡nket ¢letbÀzisunktÂl. Ha a
Yale Àltal rendezett kiÀllÁtÀsra, az emberek magatartÀsÀra Westwoodban (barber shop
stb.) gondolok, nem hihetem, hogy olyan lehetetlen helyzetben lenn¢nk ott, mint amilyenben 1933-ban N¢metorszÀgban lett¡nk volna. ä Valamelyest tovÀbb Ártam a fejezetet. K.-val mentem s¢tÀlni naps¡t¢ssel vÀltakozÂ felhûs idûben k´rbe, a campfªri
erdei Ãton vissza. MegcsodÀltuk a tÀjat, az istenek trÂnjainak lÀtszÂ hegyeket. D¢lutÀn
autÂval bevÀsÀrolni ment¡nk. Elûsz´r megteÀztunk Hanselmann-nÀl. ñ, istenem, milyen vonzÂ a fiatalsÀg, az arcuk, ha csak n¢mileg csinos, meg a karjuk ¢s a lÀbuk! ä
Fel´ltûket vett¡nk a szÀmomra, egy sz¡rke angol kabÀtot, egy esûkabÀtot, egy sapkÀt,
valamint egy botot K.-nak. Martini Vermut. K´zben n¢mi esû. Sz¢pen f´l´lt´ztem a
vacsorÀhoz. KÀv¢ a hallban. Erika volt ott ¢s Frau von Opel. A pÀpÀk t´rt¢net¢t olvastam, majd folytattam az olvasÀst a szobÀmban, ahol az idûnk¢nt fell¢pû irritÀciÂs
k´h´g¢si roham t´rt rÀm, amit a nyÀlnak a nyelûcsûbe jutÀsa okoz. KimerÁtû.
Sankt Moritz, 1950. jÃlius 20., cs¡t´rt´k
JÂl aludtam. K. szint¢n. F¡rd¢s utÀn teÀs reggeli. Nem ¢rkezett postÀm, a Hotel Dolder portÀsa nyilvÀn csûd´t mondott. Levelet Ártam Kraehenb¡hl igazgatÂnak. Ettûl
f¡ggetlen a k¢rd¢s, hogy Franzl vÀlaszol-e. A Hotel Waldhaus, ahovÀ Árnia k¢ne, hüs¢gesen tovÀbbÁtja a leveleket. BizonyÀra nem tudja, hogyan fogjon hozzÀ, ¢s keze
vonÀsaiban nem fogom lÀtni a szem¢t, la forza del suo bel viso. ä TartÂsan foglalkoztatnak Michelangelo versei. Szeretn¢k Árni rÂluk. Roppantul lenyüg´z ez az ¢rz¢ki-¢rz¢kf´l´tti szerelmi gy´trelem, az a platonikus megrend¡lts¢g, amely a sz¢ps¢g rabjÀul
esik, s ezt az Isten ¢s a szellemi dolgok szeretetek¢nt fogja f´l, az a nyerses¢g, amely
sajÀt csÃnyasÀgÀnak ¢s ¢lete nyomorÃsÀgÀnak fest¢s¢ben mutatkozik meg. Az ´regs¢get is elt´ltû erotika, zabolÀtlansÀg a sz¢p szemek irÀnti rajongÀsban. ä BorÃs ¢s hüv´s idû. Kis elektromos kÀlyha a szobÀmban. ä Valamelyest tovÀbbÁrtam a fejezetet.
(F´lkapaszkodÀs a sziklÀra.) ä Sz¢p s¢tÀkat tettem K.-val d¢lelûtt ¢s estefel¢. ä Meg¢rkeztek a fel´ltûk, mÀrkÀs angol Àruk. ä Egy cikk terv¢t latolgatva olvastam tovÀbb Michelangelo vallomÀsait. ä A pÀpÀk t´rt¢net¢t olvasgattam. ä MegÁrtam n¢hÀny levelezûlapot. Csaknem teljesen kimaradnak a postak¡ldem¢nyek, mind a vÀratlanok,
mind a nagyon vÀrtak. Ha tudnÀ az a feh¢r kabÀtos fiÃ, milyen t¡relmetlen¡l vÀrom,
hogy n¢hÀny sora a kezemben legyen, egy kiss¢ jobban igyekezn¢k. ä Kitünû konyhÀnk van itt. ä Este K. f´lhÁvta Ninon Hess¢t.
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Sankt Moritz, 1950. jÃlius 21., p¢ntek
Nyolc Âra fel¢ keltem. Der¡lt ¢g. Elkezdtem Árni Michelangelo verseinek recenziÂjÀt. Jeleztem a cikket Korrodinak. S¢ta K.-val. Bibi r¢szletes beszÀmolÂja a j´vûj¢re vonatkozÂ terveirûl; EurÂpÀban marad, amÁg t´k¢letesen kik¢pzi magÀt; megnyerû. Nagyon vicces ¢s jÂr¢szt ´r´mteli dolgot Ár FridÂrÂl, aki titokban levelet Árt nekem, ¢s
megtalÀltÀk nÀla a hozzÀnk AmerikÀba valÂ visszat¢r¢s¢rûl ´sszeÁrt àtitkos dosszi¢tÊ.
Bonyolult okai vannak, nem szabad valami sokat k¢pzeln¡nk minderrûl. AzutÀn Árt
nekem, hogy az apja szemrehÀnyÀst tett neki, ez m¢giscsak s¢rtû a mamÀra n¢zve stb.
ä AutÂn ment¡nk teÀra Hermann Hess¢¢khez Sils MariÀba. A szeretetre m¢ltÂ hÀzigazda meg´regedett, ¢s elv¢konyodott az arca. A leveleirûl besz¢lgett¡nk. K¢rte, hogy
olvassak f´l a GREGOR-bÂl. ä Mrs. Meyertûl j´tt lev¢l, amerikai naivitÀsa helyenk¢nt
igen komikus. ä Weimar h¢tszÀz ¢ves jubileuma. írnom kell valamit ebbûl az alkalombÂl. ä A Hotel Dolder t¢vesen VulperÀba tovÀbbÁtotta a postak¡ldem¢nyeket Sils Maria helyett. De ennek semmi k´ze sincs a fiÃ vÀlaszÀnak elmaradÀsÀhoz. Mi¢rt nem
Árja, hogy ´r¡l, ¢s megtisztelve ¢rzi magÀt? DrÀga csacsi! HÀt ¢n? àNel vostro fiato son
le mie parole!Ê
A Michelangelo verseirûl Árt recenziÂ MICHELANGELO EROTIKçJA cÁmmel olvashatÂ a T. M.: VçLOGATOTT TANULMçNYOK (Helikon, 1970) elsû k´tet¢ben. ä Bibi: Michael Mann (1919ä1977),
az ÁrÂ legfiatalabb gyermek¢nek beceneve. Hegedüs-, illetve brÀcsÀsk¢nt k¢pezte tovÀbb magÀt.

Sankt Moritz, 1950. jÃlius 22., szombat
HÀromnegyed nyolckor keltem. Kezdetben naps¡t¢s, aztÀn borult idû. Reggel fel¢
esû. Tegnap komikus mÂdon diadalmas hangÃ s¡rg´ny ¢rkezett Richard Schweizertûl: Megker¡lt a k¢k fel´ltû. Mit kezdjek az Ãjjal? SzÀmos nagyobb ¢s kisebb probl¢ma.
Kicsik, amelyek sÃlyosak a szÀmomra. ä írtam a MICHELANGELñ -t. Mikor sz¡letett
vajon? Levelezûlap Baslernek ebben az ¡gyben. S¢ta K.-val. MegcsodÀltuk a gy´ny´rü
v´lgyet. SzÀmos postak¡ldem¢nyt tovÀbbÁtottak Pacific Palisadesbûl ¢s a Hotel WaldhausbÂl. Sok olvasnivalÂm van, k´zt¡k ÃjsÀgok is. Dr. E. Hofmann f¡zete GrazbÂl:
TM, patolÂgus-therapeuta? Nem veszem rossz n¢ven tûle, hogy sokszor emlegeti az àambivalenciÀtÊ, ¢s sok mindent kifogÀsol, mivel a DOKTOR FAUSTUS -t az ´nÀbrÀzolÀs
megrÀzÂ dokumentumÀnak nevezi, amelynek a vilÀgirodalom nagy vallomÀsai k´zt
van a helye. ä Egy huszonn¢gy ¢ves berlin-dahlemi fiatalember levele ¢s ÃjsÀgcikke a
JñZSEF-rûl. Eg¢szen megzavarta a mü inkonmenzurabilitÀsa. Meg tudom ¢rteni, milyen nyomasztÂan hat ez a fiatal nemzed¢kre. ä Az Aufbau Ãjabb cikket k´z´l (Kurt
Kersten tollÀbÂl) a Frankfurter Allgemeine Zeitung ellenem int¢zett durva kirohanÀsÀval
(Gerhard Nebel) kapcsolatban. OlvasÂi levelek t´meg¢t kapta, elûfizet¢seket is mondtak le. ögy csalnak, hogy csak a legostobÀbb tiltakozÀsokat k´zlik. Kiv¢tel egy egyetemi
hallgatÂ borÃs hangulatÃ levele.
[...]
Sankt Moritz, Suvretta Haus, 1950. jÃlius 24., h¢tfû
K. 67. sz¡let¢snapja. F¢l nyolckor keltem. Felk´sz´nt¢s. Reggel der¡lt idû. Gy´ny´rü
a v´lgy. Tegnap kijelentettem, hogy itt àviszonylag boldogÊ vagyok. Azonban àa szÁvnekÊ itt semmi sem adÂdik, ¢s vÀrom a fiÃ level¢t. ä ä írtam a MICHELANGELñ -t. K.
kisebb ajÀnd¢kokat ment bevÀsÀrolni ErikÀval. Korrodi vÀlasza: ÀtlÀtszÂ kifogÀsok kÁ-
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s¢ret¢ben fÀjdalmas elutasÁtÀs. M¡hlenstein kommunista volt, vagy ma is az, ez az igazi
ok. VÀlaszul azt Ártam, hogy most igazÀn abban a hitben voltam, hogy valami eg¢szen
vesz¢lytelent ajÀnlok. CsalÂdÀs. ä N¢hÀny levelet diktÀltam. K.-nak virÀgokkal ¢s ajÀnd¢kokkal kedveskedt¡nk. H¢t Âra fel¢ Erika elhozta Hess¢¢ket Sils MariÀbÂl. SzÁvesen
lÀtott, kedves ¢s m¢ltÂsÀgteljes vend¢gek. Aperitif a hallban. Vacsora elûrendelt pezsgûvel. KÀv¢ a hallban. UtÀna m¢g a szobÀinkban voltunk egy¡tt. SzÁv¢lyesen barÀti
eszmecsere. ä Ma eg¢sz nap eszm¢nyien sz¢p idû volt. Egy amerikai megjegyezte:
àYou can't get it any better!Ê
[...]
Sankt Moritz, 1950. jÃlius 26., szerda
K¢sûig aludtam. F¡r´dtem ¢s fel´lt´ztem, az utÂbbit a reggelivel egybek´tve. Siettem,
hogy min¢l elûbb munkÀhoz lÀthassak. ä K¢t gy´ny´rü nap utÀn ma borÃs idû. ä írtam a szÁvemhez nûtt cikket. ä K.-val autÂn Sankt Moritz-Badba ment¡nk. A vasÃtÀllomÀstÂl els¢tÀltunk egy darabon az Inn v´lgy¢ben a hÁdig. ä A hallban teÀztunk a
gazdag ¢s intelligens Frau Koppell-lel. Csak Àtmenetileg megy vissza AmerikÀba. A
d¢lutÀni postÀval egyszerre ¢rkezett: a THE Y EARS OF MY LIFE korrektÃrÀja a Harpertûl, csupÀn csek¢ly vÀltoztatÀssal Korea miatt ä tovÀbbÀ kedves ¢s szimpla lev¢l
àFranzl WestermeierÊ alÀÁrÀssal. így Árja a nev¢t m¢g a borÁt¢kon is, mivel ¢n mindig
Ágy szÂlÁtottam. àIgazÀn nagyon ´r¡lt, hogy gondoltam rÀÊ (m¢g hogy gondoltam rÀ).
Megkapta a genfi ÀllÀst, de az id¢ny v¢g¢ig a Hotel Dolderben kell maradnia. M¢g
egyszer szÁv¢lyes k´sz´netet mond minden¢rt. ä Besz¢lget¢s k´zben, lopva bontottam
f´l ¢s olvastam el az aprÂbb nyelvtani hibÀkkal Árt levelet. MegindultsÀgot ¢reztem, ¢s
boldog voltam, mert àigazÀn nagyon ´r¡ltÊ, amit el is hiszek. ä Vacsora Trebitsch tÀrsasÀgÀban. MulatsÀgos elk¢ped¢se, amikor Erika kioktatta a politikÀrÂl. ä çtn¢ztem
a GREGOR r¢gebben Árt r¢szeit.
Gabriele Koppell: egy nagy amerikai, n¢met nyelvü k´nyveket is megjelentetû kiadÂvÀllalat
vezetûj¢nek a feles¢ge. ä Siegfried Trebitsch (1869ä1956) osztrÀk ÁrÂ, G. B. Shaw szÁnmüveinek
n¢metre fordÁtÂja.

Sankt Moritz, 1950. jÃlius 27., cs¡t´rt´k
R´viddel nyolc Âra utÀn keltem. K¢k ¢g. TartÂsan ´r¡l´k Franzl level¢nek. írtam a
cikket. Bizonytalan idûjÀrÀs. S¢tÀltam egy darabon a campfªri erdû fel¢. ¹t Âra elûtt
Hess¢¢khez ment¡nk a Hotel Waldhausba. Hesse nincs jÂl, a feles¢ge hibÀkat k´vet
el. A hallban teÀztunk vel¡k. AztÀn a graub¡ndeni szobÀban f´lolvastam A GYERMEKEK cÁmü fejezetet. Hess¢nek nagyon tetszett. ä K¢ts¢gek k´zt szemelgettem, hogy mi
legyen a Motschan¢knÀl holnap tartandÂ àhÃszpercesÊ f´lolvasÀs tÀrgya. Olvastam a
k¢ziratot, tele van hibÀval.
Sankt Moritz, 1950. jÃlius 28., p¢ntek
F¢l kilenc fel¢, megk¢sve keltem f´l. Der¡lt ¢g. Visszhangoznak bennem a szavak:
àIgazÀn nagyon ´r¡l´k, hogy ¹n gondolt rÀm.Ê Egy¢bk¢nt roppantul kedvemre valÂ,
amikor Erika ¢lcelûdik a fiÃval t´rt¢ntekkel, a vele folytatott besz¢lget¢seimmel, a neki
adott ´t frankkal stb. ä A szomsz¢d asztalnÀl franciÀul besz¢lû kisfiÃ; az ¢tkez¢s v¢gezt¢vel diszkr¢ten keresztet vetett. IzgatottsÀg ¡lt ki az arcÀra, amikor s¡tem¢nyekkel
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kÁnÀltÀk. Nem tudott vÀlasztani. ä Sok a vend¢g a szÀllÂban, szÀmos gyerek. SzÁvesen
n¢zem az erk¢ly alatt folyÂ teniszjÀt¢kot. ä írtam a cikket. ä D¢lben kikocsikÀztam K.val ¢s a szeg¢ny Trebitsch-csel, akit elvitt¡nk s¢tÀlni a Chast¢re. Vele l´ncs´lt¡nk. Teaidûben Erika foglalkozott vele. ä Lementem hajat vÀgatni. ä SzenzÀciÂs hÁr: OroszorszÀg vÀratlanul visszat¢rt a BiztonsÀgi TanÀcsba, amelyet azonnal ´sszehÁvtak. A KoreÀban nagyon rossz helyzetben l¢vû Amerika azzal ûrzi meg presztÁzs¢t, hogy OroszorszÀg visszat¢rte megelûzi a kommunista KÁna beenged¢s¢t a VilÀgszervezetbe. K¢ts¢gtelen¡l Nehru Àll mindezeknek a hÀtter¢ben. A Reuter ostoba beszÀmolÂja. Nagyon kÁvÀncsi vagyok, mi lesz az eredm¢nye a KoreÀt illetû k´z´s tanÀcskozÀsoknak;
vajon a visszavonulÀs a 38. sz¢less¢gi fok m´g¢ vagy az orszÀg Àltal nyilvÀn Âhajtott
egyes¡l¢s. ä Esti tÀrsas ´sszej´vetel Motschan¢knÀl szÀmos r¢sztvevûvel, ¢l¡k´n Frau
von Opel. Schweizer¢k, M¡hlenstein¢k [¡resen hagyott hely a k¢ziratban] stb. KÀv¢zÀs utÀn f´lolvastam A RAKONCçTLAN GYERMEKEK fejezetet; nagy tetsz¢st aratott. UtÀna M¡hlenstein mondta el Michelangelo Àltalam kivÀlasztott vilÀgv¢ge-szonettj¢t ¢s
n¢hÀny vers¢t, az utÂbbiakat tÃl drÀmaian. MegajÀnd¢kozott Vittoria Colonna arck¢p¢vel; sz¢p ¢s erûteljes ajak, a k¢p felirata: àUn uomo in una donna, anzi uno dio.Ê ä Frau
von Opelnek k¡l´nleges kandÃrja van, feh¢r szûrzettel sz¡letett a fogolytÀborban, aztÀn csÁkossÀ vÀlt, talÀn azÀltal, hogy a rÀcsot n¢zte. ä K¢sûn j´tt¡nk el. Sokat besz¢lt¡nk
a politikai fordulatrÂl. A beteg Hesse levelet Árt a Neue Schweizer Rundschaunak Erika
cikke ¢rdek¢ben. IgazÀn meghatÂ. ä K¢sûn ker¡ltem Àgyba.
[...]
Sankt Moritz, 1950. jÃlius 30., vasÀrnap
°jszaka f¢l hÀromkor a folyosÂn s¢tÀltam, messzirûl muzsika hallatszott, elmentem a
tÀvolabbi l¢pcsûh´z, ott a korlÀtra tÀmaszkodva hallgattam egy darabig. Lent m¢g tÀncoltak. Elaludtam, ¢s csak kilenckor keltem f´l. Gyorsan megf¡r´dtem, ¢s ´lt´zk´d¢s
k´zben reggeliztem. Befejeztem MICHELANGELO EROTIKçJA cÁmü cikkemet. Egy ¢s
hÀromnegyed ÂrÀt s¢tÀltam K.-val a Campfªren Àt. ä L´ncs Trebitsch tÀrsasÀgÀban.
ä öjsÀgolvasÀs. GÃnyosan tÀrgyaljÀk, hogy àaz oroszok taktikÀt vÀltoztattakÊ. Rengeteg az id¢zûjel. Nem akarjÀk engedni, hogy megzavarjÀk az ÀltalÀnos fegyverkez¢st,
a Nyugat hÀborÃs potenciÀljÀnak marad¢ktalan ki¢pÁt¢s¢t. Ha az oroszok valÂban
olyan erk´lcstelenek lenn¢nek, mint amilyennek mondjÀk ûket, Ãgy azonnal megszÀllnÀk a f¢l vilÀgot. ä TeÀzÀs utÀn ErikÀnÀl f´lolvastam a cikket, amelyen egy¢rtelmüen nyomot hagyott a Franzl-¢lm¢ny. Befejezû szavai: àLeheleted ¢lteti szavamat.Ê ä
àSz¢p munka.Ê ä írtam Baslernek a àMÁg magÀt rÀm t¢kozoljaÊ verssor miatt. ä Esti Àt´lt´z¢s. Vacsora Trebitsch-csel. A VatikÀnrÂl szÂlÂ k´nyvet olvasgattam. ä L¢nyeg¢ben eld´nt´tt¡k, hogy Stroblba megy¡nk.
àMÁg magÀt stb.Ê: sor Szulejka ¢s Hatem egyik pÀrbesz¢d¢bûl Goethe NYUGATäKELETI
cÁmü versesk´tete SZULEJKA K¹NYVE ciklusÀban. Vas IstvÀn fordÁtÀsa.

DIVçN

[...]
Z¡rich, 1950. augusztus 15., kedd
Kilenckor keltem. Erika tegnap talÀlkozott a Tomorrow szerkesztûj¢vel, ¢s azt mes¢li,
hogy az hajlandÂ k´z´lni a cikk¢t a folyÂiratÀban. Ez nem pÂtolja a n¢met nyelvü meg-
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jelen¢st, de meglehetûsen ¢rdekes. ä JÂl kialudtam magam, ¢s viszonylag nyugodt vagyok. D¢lben megy¡nk a Hotel Dolderbe. LÀtom-e vajon a fiÃt m¢g egyszer? Lehet,
hogy ¢pp kimenûje van. KÁvÀncsi vagyok, mik¢nt alakul a dolog. Erika Therese
Giehs¢vel d¢lutÀn PÀrizsba megy, ¢s odaviszi az autÂt. A c¢g azt Âhajtja, hogy vigy¡k
magunkkal KaliforniÀba, mert nem szÁvesen fizetn¢ vissza a dollÀrokat. ä ä D¢lben a
kert egy Àrny¢kos padjÀn ¡lve olvastam n¢hÀny postak¡ldem¢nyt (a Schweizer Volkskalendert Kuno Fiedlernek egy rÂlam szÂlÂ cikk¢vel). AztÀn utolsÂ Ãt ErikÀval a àMinxÊ
mÀrkÀjÃ kocsin f´l a Hotel Dolderbe, ahol Trebitsch fogadott. L´ncs vel¡k az ¢tteremben. Idegen szolgÀlt f´l. ögy lÀtszik, Erika telefonÀlÀs ¡r¡gy¢vel odarendelte a
fiÃt, hogy àk´sz´nts´nÊ engem. Az ¢tteremmel szomsz¢dos helyis¢gben foglalatoskodott, amikor Trebitsch-csel f´lkelt¡nk az asztaltÂl. Eg¢sz idû alatt ût kereste a szemem,
¢s nem is akarta hinni, hogy û az. àNini, hiszen ez Franzl!Ê Odaj´tt. K¢zfogÀs, ´r´m.
àHÀt ez igazÀn jÂ, hogy Ãjra talÀlkozunk!Ê BÀjos, megjÀtszott ¢s m¢gis ûszinte arckifejez¢se ¢s fejmozdulata, amikor szÂban is elism¢telte, hogy àIgazÀn nagyon ´r¡ltem
az ´n level¢nek!Ê. °n pedig annak idej¢n az û jÂ hÁreinek ´r¡ltem. AzÂta elromlottak.
A genfi ÀllÀs csak azonnal lett volna bet´lthetû, û pedig az id¢ny v¢g¢ig a Hotel Dolderhez szerzûd´tt. így ànincs kilÀtÀs semmireÊ. R¢szv¢ttel ¢rintettem meg a karjÀt.
Majdcsak akad valami. M¢lyen belen¢ztem az arcÀba, n¢ztem kiss¢ ferd¢n ÀllÂ barna
szem¢t, erûteljes fogazatÀt, behÁzelgû arckifejez¢s¢t. L¢ny¢nek ¢s besz¢dmodorÀnak
sajÀtsÀgosan gyermeki finomsÀgÀhoz robusztus fej ¢s test pÀrosul. àAhogy Ártam magÀnak, ha valamik¢ppen segÁts¢g¢re lehetek äÊ Megk¢rtem, hogy tudÂsÁtson lev¢lben
sorsa alakulÀsÀrÂl. MegprÂbÀltam elmagyarÀzni a cÁmemet. Azt mondta, majd megtudakolja a recepciÂtÂl, ¢n oda Árjam meg. Nem gyûztem eleget n¢zni ût ä aki nemsokÀra egy kiss¢ neh¢zkes, f´lsû-bajororszÀgi vend¢glûsfi lesz. Erûteljes, barÀtsÀgos
k¢zszorÁtÀs bÃcsÃzÂul. ä Soha viszont nem lÀtÀsra. HÀlÀs a vonzalmam¢rt ä amibûl
azonban kev¢s gyakorlati energia fakad. Nem tudtam volna-e segÁteni rajta, nem kellett volna-e besz¢lnem az igazgatÂval, hogy engedje el? ¹nzû ¢lvezet csupÀn, hogy
n¢zem, hogy szeretem? SzolgÀljon ments¢gem¡l, hogy neh¢z volna bÀrmit is tennem
az ¢rdek¢ben, ¢s û ilyesmit nyilvÀn nem is vÀr. °n m¢gis k¢sz voln¢k Árni bÀrkinek,
ha a fiÃ el¢g komolyan venn¢ a barÀtsÀgomat, ¢s volna benne el¢g l¢lekjelenl¢t, hogy
ezt k¢rje tûlem. ä Izmos kez¢nek szorÁtÀsa. A mosolya, a szeme. Mindenk¢ppen felejthetetlen. Szerelem, nagyfokÃ gy´ny´rk´d¢s, szÁvem m¢ly¢bûl fakadÂ vonzalom.
MindazonÀltal az ¢rz¢kek ¢s nem a àszÁvÊ elragadtatÀsa. Vagy m¢gis? Nem sokat tartok
arrÂl, amit a àszÁvÊ szÂ fejez ki, de amit kifejez, m¢gis l¢tezik. ä Az est¢t a Knie cirkuszban t´lt´tt¡k a sÂgornûkkel. BÀmulatos mutatvÀnyok, gy´ny´rü lovak, komikus szÀmok. UtÀna leves ¢s graub¡ndeni s¡lt az [¡resen hagyott hely a k¢ziratban] ¢tteremben. TalÀlkozÀs Oprechttel. Golo meg¢rkez¢s¢nek hÁre. K¢sûn ker¡ltem Àgyba. Erika
d¢lutÀn elutazott PÀrizsba Therese Giehs¢vel.
[...]
1950. augusztus 28., h¢tfû, a Los Angelesbe vivû vonaton
Hazautunk utolsÂ ÀllomÀsÀt is messze magunk m´g´tt hagytuk mÀr. Hüv´s idûben
tizenk¢t ÂrÀja fut vel¡nk a vonat otthonunk fel¢. Tegnap, azt k´vetûen, hogy ´sszepakoltuk tÁz darab csomagunkat, ¢s bezsÃfoltuk ûket Medi kocsijÀba, bûs¢gesen falatoztunk ¢s teÀztunk Borges¢¢kn¢l. Akkor aztÀn Medi elvitt benn¡nket a gyerekek tÀr-
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sasÀgÀban a pÀlyaudvarra. Sok idûnk volt m¢g az indulÀsig. H¢t Âra elûtt szÀlltunk
f´l a vonatra, k¢t f¡lk¢nk volt egy-egy mosdÂval. El¢g kev¢s volt az utas. Medi egy
darabig m¢g vel¡nk maradt, ¢s, ahogy mÀskor is, neh¢z szÁvvel vett bÃcsÃt tûl¡nk,
kifejezve azt a szÀnd¢kÀt, hogy m¢g karÀcsony elûtt a San Remo Drive-ba j´n. Cooke
nagyon lebilincselû k´nyv¢t olvastam. De hamarosan megÀgyaztattunk. Sokkal k¢nyelmesebbek a k´r¡lm¢nyek, mint a ChicagÂba vivû vonaton. Bû adag altatÂt vettem
be, ¢s ¢bred¢s n¢lk¡l aludtam h¢t ÂrÀig. F¢l nyolc fel¢ keltem, f´l¡letes tisztÀlkodÀs.
TÀgas ¢tkezûkocsi. Egy cs¢sze kÀv¢ az Àgyban, aztÀn teÀs reggeli. ä ögy gondolom,
hogy otthon, a sajÀt ¢s megszokott k´rnyezetemben el fogom felejteni az utazÀs fÀjdalmait, megvigasztalÂdom, ¢s visszatalÀlok ´nmagamhoz a kis Franzl Westermeier
szeme, valamint a teniszpÀlyÀn lÀtott, Herm¢sz isten¢re eml¢keztetû lÀbszÀr ellen¢re
is. ýrizni fogom ennek a t´rt¢netnek ¢s ezeknek az elragadtatÀsoknak az eml¢k¢t,
k´zben kigyÂgyulok belûl¡k ¢s abbÂl az egyensÃlyveszt¢sbûl, ami Àltal oly ´regnek ¢s
elnehez¡ltnek ¢reztem magam. TovÀbbra is f´nnÀll, hogy l¢nyeg¢ben v¢ve valamenynyi eml¢k kÁnosan ¢rint, legfûbb dolgom pedig az elûretekint¢s.
àöj dolgokban ¢lj mer¢szen,
ne terheljen holt kacat!Ê
Ami persze nem zÀrja ki, hogy a holt kacat k´z´tt ne akadjon sok kincs. ä BÀrcsak megszünn¢k az undorom ¢s az iszonyodÀsom mindattÂl, amit az utÂbbi idûk sorÀn ideges
kimer¡lts¢gemben ¢reznem kellett. ä A szerelmi kalandot illetûen be kell vallanom,
hogy az ilyesmi kedv¢¢rt indulok Ãtnak. Az elûzû utazÀs, ha nem t¢vedek, ezt elszomorÁtÂan n¢lk¡l´zte. K¢ts¢gtelen azonban, hogy a fiatal f¢rfiassÀg irÀnti lelkesed¢sem
az utÂbbi idûben, talÀn kapuzÀrÀsi pszichÂzis folytÀn, roppantul megerûs´d´tt, hallatlanul ¢les ¢s vÀgyakozÂ lett a szemem az effajta sz¢ps¢gre, az irÀnta valÂ ¢rz¢ketlens¢get pedig olyannyira k¢ptelen vagyok meg¢rteni, hogy olykor egyenesen megvet¢st vÀlt ki belûlem. AxiÂma szÀmomra, hogy az àisteni ifjÃÊ csodÀlatra m¢ltÂ valÂja
f´l¡lmÃl mindenfajta nûis¢get, ¢s az Àltala keltett vÀgyakozÀshoz semmi sem hasonlÁthatÂ ezen a vilÀgon. Ha valami csak sejteti is az ideÀlisat, az mÀr elegendû az elragadtatÀshoz. Franzl nem volt isteni ifjÃ, csupÀn bÀjos. ä
Medi: Elisabeth Mann-Borgese (*1918), az ÁrÂ legfiatalabb lÀnya, ChicagÂban ¢lt f¢rj¢vel, Giuseppe Antonio Borgese t´rt¢nelemprofesszorral ¢s k¢t kislÀnyukkal. ä San Remo Drive: Pacific Palisades ebben az utcÀjÀban Àllt az ÁrÂ hÀza. ä àöj dolgokban stb.Ê: T. M. itt egy sajÀt n¢gysorosÀbÂl id¢z, amelyet ¢vekkel ezelûtt jegyzett f´l a naplÂjÀba. Elsû k¢t sora Ágy hangzik: àM¢rt
em¢szt a r¢gi sz¢gyen, / megb¢nÁtva szÀrnyadat?Ê E´rsi IstvÀn fordÁtÀsa.
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Nemes Nagy çgnes

THOMAS MANN MINT çLARC
T´bben ajÀnlottÀk figyelmembe NÀdas P¢ternek Thomas Mann NAPLñ-jÀrÂl szÂlÂ
kritikÀjÀt (Holmi, 1989. oktÂber), mint ¢rdekeset, sût jelentûset. Meg is szereztem, el
is olvastam. A k´vetkezûkben v¢lem¢nyemet kÁvÀnom k´rvonalazni, nem, nemcsak a
kritikÀrÂl, hanem egy kritikai megk´zelÁt¢smÂdrÂl is ä annak magas szintü p¢ldÀjÀn.
NÀdas P¢ter kritikÀjÀnak l¢nyege: alaposan leteremti Thomas Mannt, aki k¡lsûleg
a der¢k polgÀrnak, a kor reprezentÀnsÀnak ¢letszerep¢t jÀtssza, bel¡lrûl, NAPLñ-ja
szerint azonban v¢gk¢pp leÀlcÀzÂdik, bemutatva nek¡nk àa liberÀlis szem¢lyis¢g csûdj¢tÊ.
Hogy mit kell ¢rten¡nk àliberÀlis szem¢lyis¢gÊ-en, az nem eg¢szen vilÀgos, de errûl nemcsak a kritikus tehet. Hiszen korpillanatunk ¢ppen most, naprÂl napra teszi homÀlyossÀ ä fûleg politikai t´ltetü ä fogalmainkat, olyanokat, mint: baloldali, jobboldali,
demokrata, konzervatÁv, liberÀlis stb. stb. A sz´veg´sszef¡gg¢sbûl azonban el¢gg¢ kivilÀglik, mit ¢rts¡nk ezen a liberÀlis szem¢lyis¢gen; nagyjÀbÂl àeurÂpai polgÀrtÊ, ahogyan annak k¢p¢t Thomas Mann ä kritikusa szerint ä el akarja hitetni vel¡nk. Aki
pedig nincsen. LegalÀbbis Mannban nincsen, nem talÀlhatÂ. ºres Àlca û, a àreprezentÀciÂÊ maszkja, maga a hamis szerep, akiben nincs egy csipetnyi emberi ¢rz¢s: szeretet,
szerelem, r¢szv¢t, d¡h, szenved¢s, szenved¢ly. Igaz, ami igaz: nem lehetett valami szÁvre borulÂs szem¢ly (alaposabb ismerûi szerint); mindent munkÀjÀnak ÀldozÂ, tÀvolsÀgtartÂ inkÀbb, aki olykor szÁvesen ä bÀr nagy Ázl¢ssel ä àreprezentÀltaÊ is azt, aki volt.
V¢lem¢nyem fûleg abban t¢r a NÀdas¢tÂl, hogy Mannt valÂban annak tartom, aki ä
m¢ghozzÀ korÀntsem szem¢lye, hanem müvei alapjÀn ä, mÁg ezzel szemben NÀdas...
De hÀt ¢ppen errûl akarok besz¢lni.
Kit¢rhetn¢k itt a kritika n¢mely ´nellentmondÀsÀra; a kritikus hosszan fejtegeti,
hogy a NAPLñ milyen unalmas, lappÀliÀkrÂl szÂlÂ, m¢ghozzÀ sietûsen, csÃnya r´vidÁt¢sekkel, ism¢tl¢sekkel telve; olyan aprÂsÀgokat lefirkÀlÂ, amelyeknek csak az ÁrÂ szÀmÀra van jelent¢s¡k, s amelyeket elsûsorban leendû munkÀja tÀmaszaik¢nt jegyez fel.
MÀsutt viszont Ágy a kritika: àA NAPLñK -ban megnyilvÀnulÂ ¢let¢nek m¢lyr¢tege a menek¡l¢sek ¢s a szenved¢sek s´t¢t sz´vev¢nye.Ê De nem kÁvÀnom feszegetni ezeket az egymÀst ¡tû
kijelent¢seket, mert nem tartom ûket igazi ´nellentmondÀsoknak. A kritikus mindk¢t
megÀllapÁtÀsÀval egyet¢rtek: a NAPLñ bizony el¢g unalmas, olykor azonban fel-felvillant n¢hÀny ¢rdekes moccanÀst az ÁrÂ l¢lektanÀban, k´r¡lm¢nyeiben (l¢v¢n dokumentum¢rt¢ke nagy). Bizony-bizony ilyenek ezek az ÁrÂk: k¢pesek unalmas, csak nekik fontos firkÀlmÀnyokat papÁrra vetni, hogy morzsÀikbÂl majd ÁrÂk¢nt hasznot hÃzzanak. S mindezt nem kÁvÀnjÀk az olvasÂ orrÀra k´tni (lÀsd a t´bbsz´ri NAPLñ-¢get¢seket szerzûj¡k Àltal, amire kritikusa is utal).
Itt jegyzem meg: a NAPLñ-nak (vagy NAPLñK -nak) csak magyar vÀltozatÀt ismerem.
AnnÀl t´bbre tartom azt az imponÀlÂ alapossÀgot, amivel a kritikus-ÁrÂ a n¢met ¢s a
frissen megjelent magyar kiadÀst ´sszeveti, gondosan rÀmutatva a magyar sz´veg (olykor a n¢met sz´veg) àcenzÃrÀsÊ kihagyÀsaira. S hogy mire vonatkozik a cenzÃra? Azt
is megtudjuk a kritikÀbÂl, amely szerint a naplÂÁrÂ ä titkoltan ä homoszexuÀlis vagy
biszex volt, mi t´bb: sajÀt fiÀba szerelmes. Ez volna tehÀt, vagy ez is, az a àbotrÀnyosÊ
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pont, amit a naplÂÁrÂ àfeddhetetlen polgÀriÊ erk´lcse takar. Hogy Thomas Mannt ¢rdekelte a homoszexualitÀs, sût a testv¢rszerelem, vagyis csalÀdon bel¡li szerelem, azt
minden olvasÂja tudja. Minden olvasÂja tudja azonban azt is, hogy ezeken kÁv¡l m¢g
szembetünûen sok dolog ¢rdekelte: politika, vallÀst´rt¢net, a korÀntsem egynemüek
k´zti szerelem sok-sok fÀjdalmas, olykor boldog vÀltozata, a n¢met szellem mibenl¢te,
EurÂpa j´vûje, Faust ¢s a zene, ¢let ¢s halÀl, Hanza-vÀrosok ¢s olasz lagÃnÀk hidegmeleg tengere. Mindezek nyomai, gyorsan irkafirkÀlt utalÀsai, n¢ha r¢szletesebb vÀzlatai jelen vannak a NAPLñ-ban; s hogy ezek k´z¡l ¢ppen a fiÃszerelemre vonatkozÂkat
tekints¡k d´ntû ¢lett¢nyeknek, az meglehetûs elsietett k´vetkeztet¢snek lÀtszik. Amit
NÀdas nyÃjt: n¢hÀny id¢zet interpretÀciÂja csupÀn, amelytûl teljesen elt¢rû, vele sz´gesen ellenkezû interpretÀciÂk is lehets¢gesek. De akÀr Ágy, akÀr Ãgy, akÀr igaz, akÀr
nem, amit NÀdas P¢ter ÀllÁt, az n¢mileg homÀlyban marad: mi¢rt Át¢li el Thomas
Mannt. Az¢rt-e, mert olyan volt, amilyennek û ÀllÁtja, vagy az¢rt, mert eme non-konform k¢sztet¢seit elfojtotta, a àreprezentÀciÂÊ, az ¢letszerep kedv¢¢rt. A sz´veg´sszef¡gg¢sbûl k´vetkeztetve inkÀbb az utÂbbi¢rt. Mindenesetre hozzÀvetûleges premisszÀibÂl olyan konklÃziÂra jut, amely ä ilyen komoly tollbÂl ä legalÀbbis meglepû:
àMert a fiÃk apaszerelm¢nek t¢ny¢t ¢s gyakorlatÀt egyenesen sz¡ks¢gesnek ¢s kÁvÀnatosnak kell
tartani egy f¢rfiÃi istens¢gek tekint¢ly¢re ¢s teljesÁtm¢ny¢re alapozott kultÃrÀban, Àm ugyanennek
a szerelemnek a mÀsik ÀbrÀzatÀrÂl, az apÀk fiÃszerelm¢rûl ¢ppen az apÀk tekint¢ly¢nek a v¢delm¢ben m¢lys¢gesen hallgatni kell. Ezen a ponton van alÀaknÀzva ez a kultÃra.Ê Hallgatni kell
tehÀt ä à...ennek a valamennyi¡nk ¢let¢t meghatÀrozÂ kulturÀlis ´sszef¡gg¢snek a r¢szleteirûlÊ.
ä Csakugyan? ä tünûdik az olvasÂ. Csakugyan ezen a ponton van alÀaknÀzva kultÃrÀnk? Csakugyan ez ä tudniillik az apÀk szerelme a fiuk irÀnt ä hatÀroznÀ meg valamennyi¡nk ¢let¢t? Isten tudja: Ãgy tetszik elûttem, mintha ¢let¡nknek volnÀnak
egy¢b meghatÀrozÂi is. LegalÀbb ÀrnyalnÀ apodiktikus kijelent¢s¢t a kritikus, legalÀbb
hozzÀfüzn¢ tûle, mint ÁrÂtÂl megszokott, sz¢p mell¢kmondatait, ¢kes bûvÁtm¢nyeit!
De nem teszi. KÀr; itt bizony elkelne. LÁrai versben p¢ldÀul akÀr m¢ltÀnyolhatnÀnk is
az abszurdba futtatott egyoldalÃsÀgot, gondolatmenetben kev¢sb¢.
Ami pedig az àelfojtÀsÊ fogalmÀt illeti, nagy kÀr, hogy mÀr kitalÀlÂjÀtÂl, FreudtÂl
kezdve elsûsorban pejoratÁv, nem helyeslendû ¢rzelmi udvarral ker¡lt bele a XX. szÀzadi kultÃrÀba. KultÃrÀnknak ugyanis, sût eg¢sz tÀrsadalmunknak nemcsak fennÀllÀsa, de l¢trej´tte sem k¢pzelhetû el az àelfojtÀsÊ ä magyarul: ´nfegyelem, ´nkorlÀtozÀs
ä l¢te ¢s gyakorlata n¢lk¡l, l¢v¢n ez tÀrsadalomalkotÂ, emberi ´szt´neink k´ztudott
alapja, amelynek kezdem¢nyei mÀr az ÀllatvilÀg egyes csoportjaiban is megtalÀlhatÂk.
Hogy egy mÀsik l¢lektani iskola mÀsik kifejez¢s¢t hasznÀljam: adaptÀciÂ n¢lk¡l nincs
tÀrsadalom ¢s nincs ember. VigyÀzzunk tehÀt az àelfojtÀsÊ l¢lektani megÁt¢l¢s¢vel.
Visszakanyarodva Thomas Mannhoz: ha valaki netÀn azt hinn¢, hogy NÀdas kritikÀjÀban csupÀn a szexusÀt elfojtÂ, k¢pmutatÂ Àl-nagyember jelenik meg, az t¢vedne.
Nemcsak a szexusrÂl van itt szÂ, bÀr az àszenzÀciÂsÊ mivoltÀban erûsen felhÁvja magÀra
a figyelmet. A kritika oly alaposan elveri a port a nagy n¢meten, hogy ¢p folt nem
marad rajta. Nem el¢gÁti ki p¢ldÀul Thomas Mann vallÀsos ¢rdeklûd¢se sem. àA vilÀgrÂl adhatÂ metafizikai elk¢pzel¢s, mely egyÀltalÀn lehetûs¢get adhatna a stilizÀlÀsoktÂl mentes
gondolkodÀsra ¢s besz¢dre, nÀla teljesen hiÀnyzik...Ê ä Árja a JñZSEF -tetralÂgia szerzûj¢rûl.
(Vajon mit jelent ez a àstilizÀlÀsoktÂl mentesÊ?) Hogy a szerzû Àt- ¢s Ãjragondolja a XX.
szÀzadi ember viszonyÀt a hithez egy hatalmas ûst´rt¢neti panorÀmÀban s annyi mÀs
müv¢ben, az kritikusÀt hidegen hagyja. Lehet, hogy az a bizonyos manni irÂnia zavarja az idevÀgÂ sz´vegekben, amelyeket amÃgy is utÀl, nem ¢rt, f´l´slegesnek vagy

Nemes Nagy çgnes: Thomas Mann mint Àlarc

ã

957

kÀrosnak tart, s lehet, hogy ez az ironizÀlt hit vagy hitt¢ vÀltott irÂnia n¢mely embercsoportok konform vallÀsos ¢rz¢s¢t is borzolja. De hÀt ¢ppen Thomas Mann villantotta
fel XX. szÀzadi tudatunk elûtt e m¢ly kettûss¢geket: àK¢telkedû vagyok, nem az¢rt, mert
semmiben sem hiszek, hanem mert mindent lehets¢gesnek tartok.Ê Ha azonban tÃl szkeptikusnak tartjÀk a manni mondatot, higgyenek talÀn Karl Barthnak, a nagynevü teolÂgusnak ¢s vallÀst´rt¢n¢sznek: àMit ¢r a vallÀs humor n¢lk¡l?Ê ä k¢rdi egy hely¡tt. K¢ts¢gkÁv¡l sajÀtos bugyra ez az emberi l¢leknek, amely a szakralitÀs elragadottsÀgÀt ´sszek´ti az ´nreflektÀlÂ ä talÀn kicsit fÀjdalmas ä mosollyal; a kritikaÁrÂ szÀmÀra mindenesetre megk´zelÁthetetlen.
De amit talÀn leg¢rdekesebbnek v¢lek a kritikÀban, az Thomas Mann politikai ¢rt¢kel¢se. Mert azon ä polivalens nyomok alapjÀn lehet vitÀzni rakÀsra, hogy egy nagy
ÁrÂ fiÃszeretû volt-e szÁv¢ben avagy gyakorlatÀban, valamint azon is, hogy helyes volt-e,
plÀne v¢tek volt-e ´szt´ni k¢sztet¢seinek elfojtÀsa vagy el nem fojtÀsa, tovÀbbÀ az is
cs´rt¢k tÀrgya lehet, hogy mik¢ppen Át¢lj¡k meg Thomas Mann viszonyÀt a metafizikumhoz ä Àmde politikai magatartÀsÀrÂl, antifasizmusÀrÂl, emigrÀciÂjÀrÂl olyan vas
t¢nyek, adatok Àllnak rendelkez¢s¡nkre, amelyeket igen neh¢z volna ä akÀr egy szembeszeg¡lû, szellemi lÀzadÀs hev¢vel is ä peresÁteni, ÀtmagyarÀzni. Ami a legszembetünûbb e korÀntsem szükszavÃ tanulmÀnyban, hogy milyen lakonikus r´vids¢ggel int¢zi
el Thomas Mann politikai magatartÀsÀt, amely pedig szem¢lyis¢g¢nek markÀns, sût
egyik alapvetû jegye, amelynek vilÀghatÀsÃ müvek sorÀt k´sz´nhetj¡k, s amelyet a
NAPLñ is bûs¢gesen demonstrÀl. A szÂ szoros ¢rtelm¢ben mind´ssze ennyit Ár rÂla:
àEgy olyan vilÀgban, ahol a jelent¢kenys¢g ¢rdek¢ben mindent ¢s bÀrmit egyenrangÃk¢nt kell
elfogadnia, a gondolkodÀsnak is el kell utasÁtania minden v¢gletet. A fasizmustÂl valÂ undorÀban
valÂszÁnüleg ez¢rt sodrÂdik a naplÂÁrÀs ¢vei alatt olyan plasztikusan balra a politikai felfogÀsa,
bÀr a szociÀlis ¢rz¢kenys¢ge ennek ellen¢re egyenlû marad a nullÀval.Ê öjra meg kell k¢rdezn¡nk: mi¢rt kifogÀsolja az ÁrÂt: az¢rt-e, mert elutasÁt minden v¢gletet, vagy az¢rt, mert
àplasztikusan balra sodrÂdikÊ a politikai felfogÀsa? (Ami ´nmagÀban is n¢mileg ´nellentmondÂ ÀllÁtÀs.) Azt viszont explicite kifogÀsolja, hogy szociÀlis ¢rz¢ke àegyenlû a nullÀvalÊ. így, ezzel a zÀrÂ mell¢kmondattal t¢ve vilÀgossÀ, amit a megelûzû ÀllÁtÀsok csak
hangsÃlyukkal, hanglejt¢s¡kkel ¢rz¢keltettek: hogy igenis kifogÀsolja. HiÀba: nem ¢s
nem szereti a bÁrÀlÂ Thomas Mannt, nem ¢s nem k¢pes benne egyetlen vonzÂ r¢szecsk¢t sem f´lfedezni. N¢zz¡k csak, hogyan fejezi be egy dics¢rûnek indulÂ mondatÀt:
àKorÀnak talÀn legderekabb gyermeke, aki ez¢rt a kit¡ntetû cÁm¢rt a szem¢lyess¢g tragikus hiÀnyÀval fizet.Ê Ugyanaz a mondattechnika ez, amit a megelûzû, politikai passzusban lÀthattunk: helyeslûnek is ¢rtelmezhetû mondatkezdet, amelyre rÀcsattan az egy¢rtelmüen elÁt¢lû zÀrÂr¢sz. NAPLñ-ja olvastÀn, Ãgy lÀtszik, annyira felhorgadt NÀdas P¢ter
a naplÂÁrÂ ellen, hogy m¢g ä vitathatatlan ¢rt¢kbÀzisÃ ¢s nek¡nk, k´z¢p-eurÂpaiaknak
oly fontos ä antifasizmusÀt is pettyesnek ¢rz¢keli. ögy v¢lem, a bÁrÀlÂ szubjektÁv ellenszenve tÀrgya irÀnt ¢ppen itt, e àpolitikai-erk´lcsi ¢rt¢kel¢sbenÊ a legszembesz´kûbb.
Besz¢lhetn¢nk m¢g a tanulmÀny n¢mely irodalomt´rt¢neti csÃsztatÀsairÂl, amikor
p¢ldÀul egy csokorba k´ti Thomas Mannt Gide-del ¢s Hess¢vel ä idÀig megy a dolog
ä, de mell¢j¡k tüzve Kafka, Joyce vagy Musil nev¢t, bizony teljesen mÀs mezûre esû
jelens¢geket drÂtoz ´ssze; s Proust-¢rtelmez¢s¢vel szemben is kifejezhetn¢m k¢telyeimet. Mindez azonban mell¢kes.
Hagyjuk n¢zûpontjaink elt¢r¢seit. Mindenki onnan n¢zi az irodalmat, ahonnan
akarja. Fontos pusztÀn az, hogy az irodalmat n¢zze, akÀr olyan mell¢kterm¢k eset¢ben
is, mint egy naplÂ, feljegyz¢ssor vagy ilyen-olyan ¢letmüf¡ggel¢k. S ez az, amit NÀdas
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P¢ter kritikÀja nem tesz. Thomas Mann naplÂjegyzeteit olvasvÀn hirtelen-vÀratlan
(vagy ki tudja: lassacskÀn) valamely negatÁv lÀtomÀsa tÀmad az ÁrÂ szem¢ly¢rûl, amely
teljess¢ggel ¢rv¢nytelenÁti a szem¢ben az ÁrÂ müveit, s iszonyattal lÀt kibontakozni az
ismerûs Thomas Mann-¢letmü m´g´tt egy dermesztû GorgÂ-fejet. A GorgÂ-hasonlatot maga NÀdas hasznÀlja. Az ÁrÂ tehÀt mitikus rontÂ szellemm¢ vÀlt, hazugsÀged¢nny¢, festett koporsÂvÀ ä olyan gonosz atyÀvÀ, akit a felhÀborodott fiÃnak meg
kell ´lnie, füzhetn¢m hozzÀ, ha kedveln¢m az ilyen tÃlsÀgosan is k¢zre ÀllÂ, m¢lyl¢lektani sztereotÁpiÀkat. Ami ´sszefoglalva annyit jelent, hogy teljesen f´l´sleges volt
megÁrnom, amit Ártam. Mert lehet-e vitÀzni egy vÁziÂval? Rem¢lhetem-e, hogy NÀdas
P¢ter latra veti: attÂl, amit û borzadva v¢l lÀtni n¢mely magÀnjegyzeteiben, attÂl m¢g
Thomas Mann remekÁrÂ lehet. Ha pedig nem tartja annak, nem c¢lszerübb volna-e
indoklÀsk¢nt müveit elemeznie, mintsem ä felt¢telezett ä m¢lytudatÀt? No de mit szÀmÁt az ilyen Âcska, lapos okoskodÀs azzal a megrendÁtû, egzisztenciÀlis felhÀborodÀssal
vagy talÀn csalÂdÀssal szemben, amit NÀdas k´r¡lm¢nyesked¢s¢ben is ¢getû indulatmenete sugall?
Az olvasÂhoz fordulok inkÀbb. Ne feledkezz¡nk meg Thomas Mann oly sokÀig lesajnÀlt, f¢lretolt müveinek ÀllandÂ forgatÀsÀrÂl; a NAPLñ-t (szerintem) nyugodtan kihagyhatjuk. Az k´vetkezik-e ebbûl, hogy NÀdas P¢ternek nincs joga idevÀgÂ lÀtomÀsait k´z´lni? Dehogy k´vetkezik. Hogyne volna joga. Nem mondom, n¢mi csodÀlkozÀssal t´lt el, hogy ma is, egy teljesen mÀs indÁttatÀsÃ ÁrÂ-kritikus ugyanazon az emberi-erk´lcsi jelens¢gen veri el a port, az àeurÂpai polgÀrsÀgonÊ tudniillik (amelyhez
Thomas Mann is jellegzetesen tartozik), amelyet vagy hetven ¢ve p¡f´lnek, gyül´lnek,
irtani igyekeznek a szÀzadunkban, t¢rs¢g¡nkben egymÀst vÀltÂ ´nk¢nyuralmak, nem
bÁrvÀn elviselni a jelens¢gben benne foglalt szellemi-morÀlis autonÂmia jeleit. Igaz, ez
alkalommal nem k´z¢leti okbÂl p¡f´lik, hanem mert homoszexuÀlis ¢s vallÀstalan, politikailag meg nem szÀmÁt. Az Át¢letlÀtomÀs azonban ¢ppoly parancsolÂ mÂdÃ, ¢ppoly
kizÀrÂlagos, mint... no de hagyjuk. Istenem, mindig ki lehet talÀlni valamit az ellen,
akit megutÀltunk. Pedig ä Ãgy v¢lem ä a àpolgÀrtÊ, a àpolgÀrosultsÀgotÊ ¢ppen ma,
¢ppen nÀlunk egyenesen teny¢szteni kellene, ha lehetne, l¢v¢n t´rt¢nelmi hiÀnycikk¡nk. ñ, nem az¢rt, mintha t´k¢letes volna, tÀvolrÂl sem, csak olyan, mint a àparlamentarizmusÊ: eddig nem tudunk jobbat.
Mi azonban, olvasÂk, ne n¢zz¡k kritikÀnak azt, ami nem az. Nem az, hanem olyan
bÀmulatosan egyoldalÃ, nem müv¢szetk´zpontÃ megk´zelÁt¢se a tÀrgynak, olyan magÀnv¢lem¢ny, amelyben, mint egy d¡hÀriÀban, akÀr gy´ny´rk´dhet¡nk is, utÀna¢nekeln¡nk azonban nem volna ajÀnlatos. Olvassuk inkÀbb a müvet, Thomas Mann¢t,
ami bonyolultsÀgÀban, sokr¢tüs¢g¢ben az volt, az lesz, ma pedig k¡l´n´sen aktuÀlisan
az: fulladozÂ ¢vtizedeinkben egy korty eurÂpai levegû.
(Nemes Nagy çgnes hagyat¢kÀbÂl. 1990 elej¢n keletkezett, itt jelenik meg elûsz´r.)
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NçDAS P°TER M°LTATçSA
KirÀly Edit fordÁtÀsa

Itt, B¢csben, ahol ez ¢v Àprilis 15-¢n eml¢kezt¡nk meg Robert Musil halÀlÀnak 50.
¢vfordulÂjÀrÂl, bizonyÀra hely¢nvalÂ, ha az eurÂpai irodalom kimagaslÂ teljesÁtm¢nyei¢rt odaÁt¢lt OsztrÀk çllami DÁj ÀtadÀsakor Musil àlehetûs¢g¢rz¢kÊ-¢t k´vetj¡k; hiszen
legitim lehetûs¢g van rÀ, hogy Ausztria egyik legnagyobb XX. szÀzadi k´ltûje ¢s NÀdas
P¢ter magyar k´ltû k´z´tt belsû kapcsolatot talÀljunk.
Ha Robert Musil a lelki folyamatok pontos leÁrÀsÀban nyitott Ãj tÀvlatokat, Ãgy NÀdas P¢ter a testiek tekintet¢ben fokozta ¢s finomÁtotta a pontossÀgot. De aki ilyen meggyûzûen ¡lteti Àt az ember testis¢g¢t ¢s ennek a k´rnyezettel valÂ k´lcs´nhatÀsÀt a
mozi lÀtvÀnyvilÀgÀbÂl a nyelvbe, annak okvetlen¡l szembe kell n¢znie k¢t probl¢mÀval; egyfelûl test ¢s l¢lek, mÀsfelûl anyag ¢s szellem kapcsolatÀval. Az EGY CSALçDREG°NY V°GE cÁmü k´nyvben, amelyben bûven talÀlunk zsidÂ-kereszt¢ny teolÂgiai utalÀsokat, a k´vetkezûket olvassuk: elûbb teremtette àa szellem az anyagot, aztÀn az anyag
a szellemnek ezt a kom¢diÀjÀtÊ. (84. o.)
Mindk¢t a n¢met fordÁtÀsban olvashatÂ fûmü, az EGY CSALçDREG°NY V°GE, illetve
az EML°KIRATOK K¹NYVE ¢l¢n egy-egy JçNOS EVANG°LIUMç-bÂl vett mondat Àll. Ez
mutatja, hogy a k¢t k´nyv szellem ¢s anyag, test ¢s l¢lek kapcsolatÀt t¡kr´zi. Az EGY
CSALçDREG°NY V°G°-ben a t´rt¢nelem nem egy¢b, mint megÀtalkodottsÀgok, bün´k
¢s bünbÀnatt´rekv¢sek sora, vagyis ä elbukÀsaival ¢s megtisztulÀsaival ä tisztÀn szellemi folyamat.
A mÀsodik fûmü elûtt ÀllÂ JÀnos-id¢zet a testis¢g, a testi vilÀg spirituÀlis l¢nyeg¢rûl
szÂl. A kor, amelyben az evang¢lista e mondatokat Árta, akÀrcsak a mi¢nk, amikor NÀdas id¢zi, a test tÃl¢rt¢kel¢s¢nek, sût bÀlvÀnyozÀsÀnak kora. Szerzûnk k¡l´nlegess¢ge
abban rejlik, hogy müvei f´lvetik az emberi alapk¢rd¢seket, de nem elm¢letben ¢s
nem is essz¢isztikus betoldÀsokban, amelyek kommentÀrk¢nt vagy receptszerüen
k´nnyen lefejthetûk volnÀnak a reg¢ny cselekm¢ny¢rûl ¢s alakjairÂl. Amit e k´nyvek
az alapvetû k¢rd¢sekrûl mondanak, nem megfellebbezhetetlen szerzûi nyilatkozatok,
hanem mindig az egyes szereplûk v¢lem¢nye, szellemi reakciÂja ä amikor ´nmaguk
megismer¢s¢¢rt, megûrz¢s¢¢rt, illetve a k´z´ss¢gi elfogadÀs boldogsÀgÀ¢rt k¡zdenek.
A szentenciÀk, elvont fejteget¢sek ez¢rt rendezûi utasÁtÀsoknak tekinthetûk, amelyeket a szellem e kom¢diÀjÀban ¢s trag¢diÀjÀban a szereplûk maguk adnak maguknak.
így minden ÀllÁtÀs folytonos, vÀltozÂ visszat¡kr´z¢snek, fesz¡lts¢gnek ¢s torzÁtÀsnak
van kit¢ve: a testis¢g aprÂl¢kosan pontos leÁrÀsa a lelki Àrnyalatok pÀratlan gazdagsÀgÀval jÀr egy¡tt. A k¢t müvet ¢s elbesz¢l¢stechnikÀjukat vizsgÀlva ¢rdemes figyelembe
venni egy zenei ¢pÁtkez¢si elvet: a fÃgÀt. Mivel itt egy ¢s ugyanazon t¢ma k¡l´nb´zû
hangfekv¢sekben ¢s hangnemekben szÂlal meg, adva vannak a legvÀltozatosabb kifejez¢si mÂdok. A motÁvumok a fÃgaszerü ism¢tl¢s ¢s megfordÁtÀs k´vetkezt¢ben mindig mÀs ¢s mÀs alakzatban vet¡lnek egymÀsra, Ágy bontva ki belsû drÀmai dialektikÀjukat.
Az EML°KIRATOK K¹NYV°-nek k´zponti, ha szabad Ágy mondani, fÃgat¢mÀja a hÀrmassÀg. S mivel a reg¢ny nemcsak ànevel¢si reg¢nyÊ, hanem egyszersmind szerelmi
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reg¢ny is, Ágy a szerelmi kettûss¢g, l¢leknek l¢lekhez, testnek testhez valÂ viszonya hÀrmassÀggÀ tereb¢lyesedik. A harmadik pÂlus ä azaz a harmadik: a k´zvetÁtû ä n¢lk¡l
nem l¢tezhet fesz¡lts¢g, de ´sszetartozÀs sem. NÀdas arra vÀllalkozik, hogy ä mint
mondja ä felkutassa hÀrmas kapcsolataink belsû ÀramÀt. Egy talÀnyos helyen a k´vetkezûket Árja: ànevet¢sed a helyed a f´ld´n, ¢s akkor ¢szreveheted, hogy a szem nem a te szemedbe
n¢z, hanem egy harmadik is jelen van a k¢pen, ott a m¢lyed¢sben, kirûl azt hitted, hogy v¢gleg
eltünik elûledÊ. (194. o.)
A homo- ¢s heteroerotikus kapcsolatok, m¢g az apa-gyerek viszony is, csak egy k´zvetÁtû szem¢ly k´zremük´d¢s¢vel, hÀromsz´gkapcsolatokk¢nt vÀlhatnak valÂra. A
hÀrmassÀg belejÀtszik az ¢n-elbesz¢lû halÀlÀba is, hiszen hÀrom motoros gÀzolja ä feltehetûleg szÀnd¢kosan ä halÀlra.
A k´nyv k´zponti, cselekm¢nyt meghatÀrozÂ hÀromsz´ge Thea, a szÁn¢sznû ¢s a
k¢t barÀt, a n¢vtelen ¢n-elbesz¢lû ¢s a hegedüs Melchior k´z´tti, nemeken tÃll¢pû viszony. Thea egy Ázben azt mondja az ¢n-elbesz¢lûnek, hogy akkor is meg¢rten¢ ût, ha
kev¢sb¢ k´r¡lm¢nyesen kÀromolnÀ az Istent. (418. o.) Amit Thea kÀromlÀsnak v¢l,
csupÀn a szÀnd¢knak a visszÀja: tÃl a vallÀsos sztereotÁpiÀkon, mint Isten, kegyelem,
ÀldÀs stb., ¢letre hÁvni a metafizikus gondolkodÀs ¢s ¢rz¢kel¢s Ãj hordozÂit. A k´ltû a
hÀrmassÀg, a t¡kr´z¢s ¢s a szimmetria eszk´z¢vel jelenÁti meg alakjaiban a transzcendens ¢rz¢kenys¢get. A hÀromsz´g csÃcsÀn helyet foglalÂ harmadikban, a m¢diumban,
adÂ ¢s vevû k´z´tt f´lfedezz¡k az ellent¢tes pÂlusok k´zti megvÀltÂ k´zvetÁtût. Amit
az EGY CSALçDREG°NY V°GE m¢g eg¢szen konkr¢tan fejez ki a biblikus asszociÀciÂk
sÃlyÀval, a Krisztust jelk¢pezû p¢nteki hallal, arrÂl az EML°KIRATOK K¹NYVE ÃgyszÂlvÀn lefosztja a mitolÂgiÀt.
S itt nem szabad megfeledkezn¡nk egy csodÀlatos hÀrmas jelenetrûl: Melchiort, az
¢n-elbesz¢lû barÀtjÀt ¢s ¢lettÀrsÀt hegedüÂra k´zben valaki figyeli. A szük utca egyik
szemk´zti ablakÀban megpillantja a lÀnyt, aki szereti. Melchior m´g´tt a szobÀban:
¢beren vigyÀzÂ tanÀrja. E k¢t pÂlus k´z´tt a hegedüs lesz hangszer¢vel a harmadik,
a szellemi k´zvetÁtû a vilÀg zürzavarÀban. °s ¢ppen ez a fesz¡lts¢g segÁti Melchiort a
koncentrÀciÂ legmagasabb fokÀra.
A müv¢szetek, mint tudjuk, egytûl egyig Mn¢mosyn¢, az Eml¢kezet lÀnyai. így lesz
Mn¢mosyn¢ a k´zvetÁtû harmadik ûsforrÀsa, m¢gpedig nemcsak abban az ¢rtelemben, hogy az eml¢kezet f´lelevenÁti a szem¢lyes mÃltat, hiszen a reg¢ny cselekm¢nysz´vete messze tÃlmutat az egy¢ni eml¢kez¢seken. AkÀrhogy ¢s mint: a vilÀg mint
eg¢sz a mÃltbÂl a jelenbe hatolÂ preegzisztenciÀk, elûre formÀlt l¢tezûk gyüjtûhelye.
Ez¢rt Árja NÀdas: à...Ãgy ¢rzem, hogy... emberi ¢rz¢keink ¢s ebbûl k´vetkezûen az ¢rzelmeink
tÃlsÀgosan durvÀk ahhoz, hogy minden Ãjban ne ¢rezn¢nk a hasonlÂ r¢git, hogy a jelenben ne
a j´vût sejten¢nk, s ez¢rt minden testre korlÀtozott t´rt¢n¢sben ne sejdÁten¢nk a testnek egy r¢gebbi
t´rt¢net¢t.Ê (434. o.)
A nevel¢s c¢lja tehÀt az, hogy tovÀbbfejlessze az eml¢kezûtehets¢get ¢s a belûle kin´vû sejtûk¢pess¢get, m¢gpedig az ¢rz¢kelûszervek kifinomodÀsa ¢s pontosodÀsa r¢v¢n.*
* E mondat csak akkor fedi f´l ¢rtelm¢t, ha figyelembe vessz¡k a megelûzû NÀdas-id¢zet n¢met àeredetij¢tÊ.
Ez f¢lrefordÁtÀs vagy pontatlan id¢z¢s k´vetkezt¢ben Ágy hangzik: àIch habe das Gef¡hl, daù unsere menschlichen
Sinnesorgane und damit unsere Gef¡hle viel zu grob sind, als daù sie in jedem Neuen das ¤hnlich Alte zu ahnen und
in jedem, auf einen jeweiligen K´rper beschrankten Geschehen eine fr¡here Geschichte dieses K´rpers zu vermuten verm´chten.Ê Magyarul: à[...] ögy ¢rzem, [...] emberi ¢rz¢keink ¢s ebbûl k´vetkezûen az ¢rzelmeink tÃlsÀgosan durvÀk
ahhoz, hogy minden Ãjban meg¢rezz¡k a hasonlÂ r¢git [...], ¢s minden testre korlÀtozott t´rt¢n¢sben megsejdÁts¡k a testnek
egy r¢gebbi t´rt¢net¢t.Ê
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P¢lda erre maga a k¢t reg¢ny. Az EGY CSALçDREG°NY V°G°-ben az eml¢kezet Àtfogja az eurÂpai, azaz a zsidÂ-kereszt¢ny egy¡tt¢l¢s ¢vezredeit ¢s tragikumÀt. Az EML°KIRATOK K¹NYVE a fin de siªcle-tûl a mÀig terjedû idûszakot. A t´rt¢net elûrehaladtÀval Budapest, Kelet-Berlin ¢s a heiligendammi ¡d¡lûhely ´sszefonÂdik, a figurÀk, sût a forradalmak is egy fÃgaszerü polifonikus egys¢gbe olvadnak. Amikor a Nikolsburg k´rny¢ki, d´ntûen zsidÂ csalÀdban halat ´lnek, egyszerre k¢tezer ¢v eurÂpai
t´rt¢nelme lesz jelenn¢.
Az idûben ¢s t¢rben csak lÀtszÂlag elk¡l´n¡lû ¢letk¢pek egymÀsutÀnja izgalmas
kapcsolatokat hoz l¢tre: olyan fesz¡lts¢get, amely nem csupÀn a cselekm¢nybûl, hanem belsû indoklÀsÀbÂl fakad. A test-templom motÁvum p¢ldÀul drÀmai mÂdon t¢r
vissza az erotikus Maja-jelenetben, amelynek t´k¢letes testis¢g¢ben egy¢bk¢nt viszszacseng valami a Goya-k¢pbûl: amikor az ¢n-elbesz¢lûben vÀratlanul felid¢zûdik debil kishÃga s az û formÀtlan teste, kioltva a t´r¢keny lÀny¢t.
E t¢r- ¢s idûbeli ÀtjÀrhatÂsÀgÀnak az az oka, hogy NÀdasnÀl az idû k¢t ellent¢tes
irÀnyba mutat. Egyr¢szt h¢rakleitoszi folyam, amelyben minden folyik ¢s szertefolyik,
mÀsr¢szt, NÀdas szavÀval, àsz´rnyü dÀgvÀnyÊ, amelyben az ember csak tapos ¢s s¡llyed.
BÀr f´nn akar maradni az ism¢tlûd¢sek halÀlosan unalmas felszÁn¢n ä amely az ¢let*
egyetlen elfogadhatÂ bizonyÁt¢ka ä, m¢gis a szÂ szoros ¢rtelm¢ben ´nn´n halÀla alÀ
tapossa magÀt e k¡zdelemben. (434. o.) Az idû e kettûs mÃlÀsa miatt ä egyfelûl tovatünû folyam, amely entropikus pusztulÀsba sodor, mÀsfelûl k´rben forgÂ, ´r´k
visszat¢r¢s ä a reg¢nyhûs´k voltak¢ppen variÀnsok: egy nemzet, tÀrsadalom ¢s archetÁpus szerint meghatÀrozott alapmotÁvum vÀltozatai.
BizonyÀra ritkÀn fordul elû, hogy egy zÀrt müalkotÀs nyitott vilÀgk¢pet hordoz,
mert a forma zÀrtsÀga Âhatatlanul egy¡tt jÀr a vilÀgn¢zet (ilyen) meghatÀrozottsÀgÀval, sût nemritkÀn ennek ment¢n ´lt k´rvonalat, mint p¢ldÀul az Ãgynevezett szocialista vagy polgÀri realizmus eset¢ben. MÀs a helyzet NÀdasnÀl. Az ezredv¢g sajÀtos fejlem¢nye, hogy egyes müv¢szetekben a zÀrt forma vagy t´red¢k alternatÁvÀja ¢rv¢ny¢t
vesztette. A müv¢szek a fesz¡lts¢gt¢ren kÁv¡l keresik a hely¡ket, ¢s a meghatÀrozatlansÀgot szabadsÀgnak t¡ntetik f´l. NÀdas megker¡li e paradoxont. Müvei megkomponÀlt, szimmetria-, pÀrhuzam- ¢s szekvenciaelemekkel roppant gondosan Àtdolgozott zÀrt müalkotÀsok. Ugyanakkor nem talÀlni benn¡k olyan n¢zetet, amelyet ne ellenpontozna egy mÀsik, s Ágy v¢g¡l l¢trej´n a szimmetria. M¢g a t¢matÀr alapk¢szlet¢hez tartozÂ androgyn-motÁvum is relativizÀlÂdik, sût Ãjra ¢s Ãjra megk¢rdûjelezûdik: a testtel mint az ¢rz¢sek serd¡lûkori, k¡l´n´sen fiatalon term¢keny kÁs¢rleti terep¢vel szemben Àll a test mint Àtgondolt ¢lettervet szolgÀlÂ eszk´z.
A reg¢ny hermafrodita vonulata m¢lys¢geiben ¢rtelmezi azt a gy´keres t´rt¢neti
ÀtalakulÀst, amely ä az egy¢b k¡l´nbs¢gek ellen¢re ä vilÀgszerte terjed, ¢s a j´vûben
m¢g meghatÀrozÂbb lesz. A hermafrodita figurÀk az Âkorban a matriarchÀtus patriarchÀtussÀ vÀlÀsÀt jelezt¢k. A patriarchÀtus v¢g¢vel, amelyet ma szÀmtalan jel mutat,
ism¢t visszat¢rnek a hermafrodita jegyek. Ugyanakkor a diktatÃrÀk ¢s autokrata rendszerek ä a patriarchÀlis hatalmi ûr¡let emez utolsÂ, k¢ts¢gbeesett f´lvillanÀsai ä nem
nyÃjtanak a k¢t barÀtnak, az ¢n-elbesz¢lûnek ¢s Melchiornak ¢let- ¢s jÀt¢kteret. Nekik
csak a menek¡l¢s vagy a pusztulÀs marad. A sz´k¢s egy haza n¢lk¡li otthonba: ez Melchior, a hegedüs sorsa, aki a berlini falon Àt menek¡l. Az ¢n-elbesz¢lû ezzel szemben
a hazat¢r¢st vÀlasztja, magyark¢nt idegen lesz a sajÀt hazÀjÀban, ¢s ebbe pusztul bele.
* A n¢metben Dauernek, azaz maradandÂ(sÀg)nak fordÁtottÀk.
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E bonyolult sz´ved¢kben az archaikus-archetipikus ¢s az individuÀlpszicholÂgiai
mozzanatok a legszorosabban ´sszefonÂdnak a tÀrsadalom- ¢s kultÃrpolitikaiakkal.
Ahogy a holland zsÀnerk¢peken egy Ãgynevezett aprÂsÀg, egy serpenyû vagy t¡k´r
f´ltÀrja a t¢r rejtett eg¢sz¢t, Ãgy ebben a reg¢nyben a konkr¢t r¢szletek vetik f´l a
vilÀgt´rt¢nelmi probl¢mÀkat ä ¢s nem az intellektuÀlis fecseg¢s. P¢ldÀul amikor Kelet-Berlinben NyugatrÂl Àtcsemp¢szett m¢lyhüt´tt rÀk k¢sz¡l vacsorÀra, s k´zben az
¢rz¢sek legk¡l´nb´zûbb Àrnyalatai keverednek egymÀsba. Az Ányenc szakÀcsmüv¢szet
irÀnti csillapÁthatatlan ¢hs¢g rosszull¢tbe ¢s hÀnyingerbe torkollik e k¡l´n´s lakomÀn.
A k´ltû nem a sci-fibûl ¢s a komputerizÀlt filmes vilÀgbÂl vett apokaliptikus k¡lsûs¢gekkel, de nem is a jÂl¢ttûl elk¢nyeztetettek rosszkedv¢vel reagÀl EurÂpa jelenkori
vÀlsÀgÀra. A pontossÀg mÀs utat jel´l ki szÀmÀra.
M¢ltatÀsunkban Musil analÂgiÀjÀra a pontossÀgot vÀlasztottuk kiindulÀsi pontul.
Egy jellemvonÀs kiteljesed¢se ez, hozzÀ kell azonban rendeln¡nk a lelkiismeretess¢get, a felelûss¢g¢rzetet ¢s a k¢rlelhetetlen komolysÀgot is. Ez a komolysÀg ¢s ez a lelkiismeretess¢g diktÀlja kit¡ntetett¡nknek, hogy v¢dtelen¡l ¢s az illÃziÂk lÂugrÀsai n¢lk¡l szemben¢zzen a sajÀt lelkiismeret¢vel. Az ¢n-elbesz¢lû v¢g¡l Ágy tagadja meg az
anyag ¢s a test bÀlvÀnyozÀsÀt: àAzt hittem, hogy az ¢letembûl kik¡sz´b´lhetû a valÂszÁnütlens¢g
¢rzete; gyÀva voltam, korom balekja voltam, a sajÀt ¢letem karrieristÀja voltam, azt hittem, hogy
a szorongÀs, a f¢lelem, a kivetetts¢g ¢rzete legalÀbb csillapÁthatÂ, vagy a test bizonyos k¢pess¢gei
Àltal megker¡lhetû.
°s hogyan lehetne valaki az ember k´zeli dolgÀban jÀratos az istenek messzi dolga n¢lk¡l?Ê
(522. o.)
TÃl Melchior sikeres sz´k¢s¢n ¢s az ¢n-elbesz¢lû pusztulÀsÀn, a mü hÀromsz´g-fel¢pÁt¢se a harmadik lehetûs¢gre is utal: a müv¢szet m¢diumÀra, amely f´lrÀz, megtisztÁt, ¢s arra buzdÁt, hogy magasabb tudati szintre jussunk.

Lossonczy TamÀs

A K°PZýMþV°SZET HELYZETE
°S çLLAPOTA
DrÀga feles¢gem, Lossonczy Ibolya
szobrÀszmüv¢sz eml¢k¢nek

Az emberis¢g ¢let¢ben embereml¢kezet Âta jelen van az a vÀgy, hogy ûsi f¢lelmeit,
´r´m¢t ¢s fÀjdalmÀt rajzban ¢s szoborban megvallja.
Kev¢s szavÃ megszÀllottak ¢s hangoskodÂ sarlatÀnok feltehetûen mindig voltak, az
alkotÂk ¢s a befogadÂk k´z´tt egyarÀnt. A k¢pcsinÀlÂ ¢s szoboralkotÂ bizonyos fokig
varÀzslÂ volt. A k¢p pedig varÀzsszernek szÀmÁtott mindenf¢le rontÀsok, betegs¢gek
stb. ellen. A varÀzslatos müv¢szet olyan ¢ltetû eleme volt az embernek, akÀr a keny¢r.

Lossonczy TamÀs: A k¢pzûmüv¢szet helyzete ¢s Àllapota

ã

963

A megszÀllott varÀzslÂk maguk is hittek varÀzserej¡kben, Àm a sarlatÀnok csak a bezsebelhetû hasznukra gondoltak. A varÀzslat az emberi ¢let k´zpontjÀban foglalt helyet, a mezûgazdasÀg mellett. Nem is fogtak a munkÀhoz, amÁg az ilyen-olyan varÀzslÂ
v¢lem¢ny¢t ki nem k¢rt¢k. Figyelt¢k a madarak r´pt¢nek irÀnyÀt, a villÀm vonulÀsÀt
¢s a mennyd´rg¢s erej¢t a templomban. ä Kik¢rt¢k a szobrok ¢s k¢pek v¢lem¢ny¢t is,
persze a szak¢rtû papok, papnûk k´zvetÁt¢s¢vel, akik ¢rtett¢k a k¢pek, szobrok nyelv¢t. FÀradt vÀndorok elgondolkoztak, hosszan meditÀltak egykoron a szobrok ¢s k¢pek elûtt.
A t´rt¢nelem folyamÀn a müv¢szet helyzete megvÀltozott.
Nem mern¢m azt mondani, hogy varÀzsereje megszünt volna, de csak ritkÀn ¢s
eg¢szen kiv¢teles esetekben ¢rv¢nyes¡l. NagyjÀban azt ÀllapÁthatjuk meg, hogy az ember ûr¡lt rohantÀban ma mÀr a k¢pkiÀllÁtÀson v¢gigszalad, ¢s kipipÀlja napi programjÀban: ezt is, azt is lÀttam. Aki nem k´veti ezt a mÂdszert, azt elmaradottnak lehet
nyilvÀnÁtani. Ehhez j´n m¢g a televÁziÂ esti k¢p´z´ne, a videoclip. Itt se lÀt semmit,
vagy a k¢p szalad el, vagy a szeml¢lû, aki k´zben dolgait v¢gzi, csak n¢ha pillant a
k¢pernyûre. ä Aki egy ezeroldalas k´nyvet ´t perc alatt v¢giglapoz, azt hirdeti, hogy
û mindent olvasott, pedig semmit nem olvasott.
Ha gyalogosan bejÀrok egy tÀjat, sok gy´ny´rü vagy nem ¢ppen sz¢p dolgot figyelhetek meg. Ha ugyanazt a vid¢ket autÂval vagy gyorsvonaton hasÁtom v¢gig, mÀr sokkal kevesebbet tapasztalok, ha rep¡lûg¢pen teszem meg az utat, mÀr semmit se lÀtok.
Ez az Àra a felgyorsulÀsnak. °s hogyan t´rt¢nik a vizuÀlis tÀj¢kozÂdÀs? A felelet egyszerü, mivel a k´zvetlen lÀtÀs hely¢t az ¢vi negyvenmilliÂ fotÂ pÂtolja, melyeknek nagy
hÀnyadÀt a k¡l´nb´zû k¢pes magazinok k´zlik, a vilÀgot fotÂkbÂl ismeri, ¢s Ágy alakÁtja
ki v¢lem¢ny¢t, t¢ves n¢zeteit.
A dolog l¢nyege, hogy az ember v¢g¡l is elfelejt gondolkozni: az ´sszeragasztott,
nagyÁtott, megfordÁtott, kivÀgott, ragasztott, levegûbe lÂgatott fotÂk keringenek k´r¡l´tt¡nk.
Ami a k¢pzûmüv¢szet ÀllapotÀt illeti, abbÂl indulunk ki, hogy a müv¢szet olyan,
mint az ember, aki alkotja ¢s befogadja. JÂ szem ¢s minden, amit a szem Àtvitt ¢rtelemben jelent, sz¡ks¢ges ahhoz, hogy korunk k¢pzûmüv¢szet¢t k¢pesek legy¡nk jellemezni. Mindazt, amit a kortÀrs szeml¢lû darabokra hullÂnak, r¢szeire t´rtnek lÀt,
mindazt a k¢sûbbi kor embere egys¢ges eg¢szk¢nt kapja. Mi egyr¢szt a csordaÀllatl¢ttûl szabadulni kÁvÀnunk az egy¢ni l¢tbe, mik¢nt a mocsokba s¡llyedt ember a ragyogÂ
tisztasÀgra vÀgyik. Ugyanakkor viszont retteg, hogyha egy¢nis¢ge kiemelkedik, akkor
eltiporjÀk. K¢rdezem, ez jellemzi a mai embert? Igen, ez is jellemzi. A mai müv¢sz
fej¢ben ¢s szÁv¢ben is ¢lnek ezek a gondolatok ¢s ¢rz¢sek. A müv¢sz nem pusztÀn vÀltozÀsra, de vÀltozatossÀgra is vÀgyik. Kert¢sz Imre Árja figyelemre m¢ltÂ gÀlyanaplÂjÀban: àHa egy ¢leten Àt ugyanazt teszed is ä mert ez a tev¢keny Àtok te magad vagy ä, legalÀbb
ne mindig ugyanÃgy tedd!Ê HozzÀfüz´m, nem szeretj¡k a kitaposott utakat, mert ott semmi nem terem.
°let¡nk lÀzas kutatÀs ¢s jÂ esetben ´r´k el¢gedetlens¢g. M¢gse olyan egyszerü a
k¢p, hiszen naponta talÀlkozunk a k¢rkedûk fajtÀjÀval, kiknek legfûbb gondjuk ´nmaguknak haszonlesû dics¢rete az elm¢lyedû munka helyett. Ez mindig is Ágy volt: a
kev¢s szavÃ megszÀllottak ¢s a hangoskodÂ sarlatÀnok mindig egymÀs mellett ¢ltek.
°s mi¢rt lenne ez rossz? Hiszen a jÂ ¢s rossz k´zti vÀlogatÀs k´zben nevelûdnek az
emberek. F¢lre¢rt¢sek ¢s müv¢szettûl idegen n¢zetek ezer Àrnyalata k´zben pall¢ro-
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zÂdik az ember. Az Àrny¢kban sok minden selejtes meghÃzÂdik, de ha a f¢ny´z´nbe
tessz¡k, azonnal kider¡lnek a hibÀk, a turpissÀgok ¢s a ragyogÂ sz¢ps¢gek. F¢nyre
van sz¡ks¢g¡nk.
Felette neh¢z feladat korunk k¢pzûmüv¢szet¢nek fû irÀnyait meghatÀrozni. De ne
zÀrkÂzzunk el a feladat elûl, mert tisztÀnlÀtÀsunkat minden eff¢le kÁs¢rlet elûsegÁti.
LÀssunk hozzÀ: vannak müv¢szek, akik mindenÀron f¢ltik egy¢nis¢g¡ket, müveik
egyik ism¢rve, hogy sz¡ntelen¡l ism¢tlik ä sz¡let¢s¡ktûl halÀlukig ä azokat a rÀjuk
vallÂ k¡lsû jegyeket, g´rcs´sen, ragaszkodvÀn, àna, ezt bizonyÀra X. csinÀltaÊ. Ezt mÀs
nem csinÀlja. Az ilyen müv¢szi magatartÀs mind a gyüjtûk, mind a mükereskedelem
szÀmÀra vonzÂ. A szak¢rtû messzirûl mutat rÀ, àezt csak X. csinÀlhattaÊ. MegbÁzhatÂ,
szolid port¢kÀval van dolgunk. Irigyei pedig kinevetik, mindig ugyanazt a nÂtÀt fÃjja.
Pedig hÀt el¢g bonyolult lelki hÀttere van, melyben a fûmotÁvum a f¢lelem egy¢nis¢ge
elveszt¢s¢tûl. Alapvetû emberi magatartÀs, melyet rengeteg dÁj, oklev¢l, gyüjtû, müv¢szeti k´nyv igazol. ä K¢pzûmüv¢szet¡nk vilÀgszerte megjelenû irÀnyÀval van dolgunk. Az ilyen magatartÀs feltehetûen az ´nmagÀval valÂ megel¢gedetts¢gre enged
k´vetkeztetni t´bb vonatkozÀsban is. Az ism¢telgetûk mellett vannak jelei a t´redezett
¢s egybefogÂ Àtmenetis¢gnek.
Kem¢ny, durva ¢s finom, simul¢kony emberek jelen voltak ¢s vannak ¢let¡nkben
¢s müv¢szet¡nkben.
Vannak kiegyensÃlyozott, statikus müv¢szek, ¢s egyensÃlyukat vesztettek, akik varÀzsos sz¢d¡let¡kben magukkal ragadjÀk az embert. Vannak ´r´k jÂzanok ¢s az ¢let
borÀtÂl ittas po¢tikus alkatok.
Ott talÀljuk a müv¢szet csodÀlatosan zengû muzsikÀjÀban a gazdasÀgosan, sz¢pen
megmüvelt fel¡let mellett a nagy, sima k¢pmezûk ´sszhangjÀt.
A tÃlfüt´tt dadogÀs ¢s sikoly mellett a m¢ly, orgonaszerü bÃgÀs bel¢nk hatol, ha
nem csukjuk be a szem¡nket, ¢s nem dugunk vattÀt a f¡l¡nkbe, vagy nem szÀguldozunk.
Ez szÀmomra a fest¢szet t´bbek k´z´tt, mert biztonsÀgos part menti hajÂkÀzÀs mellett ott vannak a nyÁlt vizek bÀtor hajÂsai. Nevek felsorolÀsa helyett, gondolom, Ágy
ÀtfogÂan lÀtjuk a müv¢szet arculatÀnak, ÀllapotÀnak egyik fontos irÀnyÀt. A mozg¢konysÀg, a mobilitÀs, a dinamika, a sebess¢g hajszolÀsa ûsidûk Âta foglalkoztatta az
embert. A lassÃ ¢s fergeteges gyors tÀnc egyik ûsi ¢s ´r´k megnyilvÀnulÀsa az embernek. Tegnap a Holdon voltam, holnap indulok a Marsra, aztÀn valamelyik mÀs bolygÂra vÀgyom. Ez mÀr jellegzetesen mai Àlom.
°s mÀr meg is ¢rkezt¡nk a mozgÂ szobor vilÀgÀba.
G¢ppel hajtott vagy vÁzsugÀrral mozgÀsba lendÁtett, ide-oda vÀndorlÂ f¢nyszÂrÂkkal kapcsolt, a müv¢sz Àltal be¡temezett, k´zkeletü szÂval beprogramozott müvekrûl,
mobil kompozÁciÂkrÂl van szÂ. Sz¢lesen elterjedt irÀnyzat.
çm mozgÂ szobornak kell ¢rten¡nk a SÀrkÀny´lû Szt. Gy´rgy lovas szobrÀt is (KolozsvÀri MÀrton ¢s Gy´rgy a XIV. sz. mÀsodik fel¢ben). LÀndzsazÀszlajÀt a legkisebb
sz¢l ereje is csikorgatva sz¡ntelen¡l forgatja. Mintha valami nagy figyelmeztet¢s jajszava volna. Megd´bbentû ¢lm¢ny¡nk volt, mikor feles¢gemmel a prÀgai vÀrban ezt
az el¢g nagy, m¢gis hajl¢konyan kecses szobrot megpillantottuk, melynek szerves r¢sze, a kis zÀszlÂ, a fej¡nk felett keringve valami furcsa madarat id¢zett. Bizony f´ldbe
gy´kerezett a lÀbunk, ¢s sokÀig n¢mÀn, elgondolkozva szeml¢lt¡k. Szeg¢ny turistÀk,
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akik rengeteget esznek, ¢s semminek Áz¢t nem ¢rzik. Csak rohannak, loholnak, ¢s mindent kipipÀlnak.
HasonlÂ ¢lm¢ny¡nk volt a New York-i Guggenheimben Rickynek a legkisebb l¢gÀramlatra mozgÀssal vÀlaszolÂ gigantikus plasztikÀja.
Ideid¢zem m¢g a f¡ggesztett, falra feszÁtett szobrokat, melyek n¢ha ûsmadarakra
eml¢keztetnek, tele vannak vel¡k a nyugati mÃzeumok. Se szeri, se szÀma az ilyesminek. M¢gis emlÁt¢sre m¢ltÂk.
V¢g¡l gondolnunk kell az ûsidûk Âta stabilan ÀllÂ, szinte f´ldbe gy´kerezett, tartÂs
anyagbÂl k¢sz¡lt szobrokra, melyeket se viharok, se f´ldreng¢sek nem pusztÁtanak el.
Legf´ljebb pÀr ¢vezredre belepi ûket a por, hogy aztÀn a r¢g¢szek majd Ãjra felfedezhess¢k ûket.
Felvetûdik bennem a k¢rd¢s: ¢s mi lesz veletek, mobilok? A szobrÀsz k¢sz a vÀlasszal:
¢n se ¢lek ´r´kk¢, a szobraim se ¢lnek ´r´kk¢. így vagy Ãgy az elmÃlÀs, a halÀl diadalmaskodik mindeneken.
A k¢pek kategÂriÀjÀba szÀmÁtjuk a t´bb, bel¡lrûl hajtott ¢s k¡l´nb´zû irÀnyba vetÁtett, valÂjÀban k¢tdimenziÂs, de t´bbdimenziÂsnak tünû k¢pzûdm¢nyeket. A hullÀmzÂ, csillogÂ vÁz ¢lm¢ny¢t adjÀk. Ennek p¢ldÀja lÀthatÂ a Ferihegy II. utasvÀrÂjÀban. °n lÀttam, de t´bbeket k¢rdeztem, senki nem eml¢kezett rÀ eddig.
A tÀblak¢pek kimerÁthetetlen lehetûs¢geket rejtû vilÀgÀban a szemet sz¡ntelen vibrÀlÂ mozgÀsban tartÂ, vagy puszta izgalmat, vagy gondolatot sugallÂ, megnyugtatÂ
müvek sora Àll. Ha mÀrmost a gy´kereket kutatjuk, tapasztalhatÂ, hogy a belsû mozgatÂerûket, a müv¢sz belsû lÀtÀsÀt k´zvetÁtû müvek mellett mindig jelen voltak a zsurnalisztikus, a k¡lsû megjelen¢ssel megel¢gedûk is. A munkÀlkodÂ, a gondolkozÂ ember mellett mindig ott legyeskedett a feltün¢si viszketegs¢gtûl hajtott piperkûc, a
dandy.
A m¢lyrehatÂ sz¢p mellett a tr¢cselû, fecsegû tetszetûs. A sz¢p mellett, a àcsakhogy
meg nem szÂlalÊ. K´zel Àll ehhez a spekulatÁv, nosztalgikus irÀnyultsÀg is. Oda vezetett
ez, hogy a tÀrgyrÂl k¢szÁtett festm¢ny helyett magÀt a tÀrgyat keretezik be. ä A mÀsik
dolog, amit szint¢n meg kell emlÁtenem: a pÀrizsi Beaubourg-ban lÀttam egy hatalmas
termet azzal a cÁmmel, hogy A FEST°SZET ¹NGYILKOSSçGA. Ebben harminc k¡l´nb´zû
egyszÁnü vÀszon lÀthatÂ. Feh¢r, sÀrga, lila stb. °s minden vÀszon mellett a k¢pernyûn
egy gyüjtû magyarÀzta, hogy mi¢rt szereti ezt a müvet, sajnos, az ¡res teremnek, melyben rajtam kÁv¡l senki nem volt.
Ezek azok az extremitÀsok, amelyek komoly müv¢szetet inspirÀlhatnak esetleg.
VÀros- ¢s mÃzeumszerte k¢pkeresked¢sekben, magÀnlakÀsokban jelen vannak a
klasszikusok, impresszionistÀk, neoimpresszionistÀk, kubistÀk, absztraktok, sz¡rrealistÀk ¢s naivok.
CsodÀlatos talÀlkozÀsaim k´z¢ szÀmÁtom: egy Szajna-parti, vasszigorÃ, klasszikus
¢p¡let vassz¡rke, hatalmas vasrÀcsÀn betekintv¢n, mint egy varÀzslat jelenik meg elûttem hatalmas, szÁnes szobor mivoltÀban Jean Dubuffet (1901ä1985) szelleme. A szobor
cÁme: LE R°S°DA. RezedÀrÂl ugyan szÂ sincs, m¢gis elbüv´l gy´ny´rüs¢ge. Egy¢bk¢nt
Dubuffet mondta valaha: àMüv¢szet Ãrral nem a Grand Boulevard-on talÀlkozom, mell¢n
egy tÀblÀval: Ï¢n vagyok a müv¢szetÎ, hanem v¢letlen¡l, egy eg¢szen pici, s´t¢t utcÀcskÀban,
amint szer¢nyen sompolyog.Ê
Igyekeztem f´lvÀzolni, ilyen az arculata ¢s Àllapota a ma müv¢szet¢nek. M¢g azt
kÁvÀnom ideszÃrni, hogy Picasso, amikor megk¢rdezt¢k, mit szÂl a szovjet müv¢-
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szethez, r´viden csak annyit vÀlaszolt: àA SzovjetuniÂban nincs müv¢szet, ott kit¡ntet¢sek vannak.Ê TalÀn megengedik, hogy vÀlaszoljak arra a minap hallott megjegyz¢sre, hogy az absztraktok r¢muralma fenyeget. F´l´sleges az absztraktok r¢muralmÀtÂl f¢lteni a müv¢szetet! De hÀt ugyanilyen f´l´sleges a v¢szharangot kongatni,
hogy itt a kozmopolitizmus!
Azoknak, akik a nemzeti müv¢szet ¢s kultÃra zÀszlÂvivûik¢nt kÁvÀnnak ¢rv¢nyes¡lni, tudomÀsul kell venni´k, hogy a nemzeti kultÃrÀt nemcsak a szimbÂlumerejü nemzeti zÀszlÂ mellett nem ¢ppen praktikus zsinÂros ruha, a sÀros utca, a zsÃpfedeles,
f´ldes padlÂjÃ hÀz, a sÁrva vigadÂ magyart ÀbrÀzolÂ, s´t¢tbarnÀba fulladÂ ¢letk¢p jellemzi. A nemzeti kultÃra ¢s müv¢szet elsûsorban eurÂpai kultÃra ¢s müv¢szet. Mi,
akik itt ¢l¡nk, figyelemmel kÁs¢rj¡k mindazt, ami a vilÀgon t´rt¢nik. Ha mÀr egyszer
itt ¢l¡nk, ¢s kÁvÀncsiak, tanulni vÀgyÂk vagyunk. Olyan hÀzakban ¢s lakÀsokban kÁvÀnunk ¢lni, ahol ´r´m ¢lni ¢s lakni csalÀdunk k´r¢ben. K¢nyelmes bÃtorok, sz¢p kilÀtÀs
¢s erût adÂ, bÀtor szÁnü k¢pek k´zt. ä JÂ k´zleked¢si viszonyok mellett, eg¢szs¢ges
k´rnyezetben.
A ma embere nem hagyja kicsavarni kez¢bûl a nemzeti zÀszlÂt, m¢g akkor se, ha
ezerszer is kozmopolitÀnak nevezik a magyar ÀllampolgÀrt!
Nem kirekeszteni akarunk n¢pcsoportokat, semmif¢le n¢pmüv¢szetet, de hazÀnkat vonzÂvÀ kÁvÀnjuk tenni minden jÂ szÀnd¢kÃ eurÂpai szÀmÀra. Semmi sincs tÀvolabb tûl¡nk, mint a nemzetiesked¢s.
HatÀrozott ¢s egy¢rtelmü, nem kapkodva szÀguldÂ demokratikus utat kell ¢pÁten¡nk a müv¢szet szellemi dzsungel¢ben. Ez a mi feladatunk.
A szellemnek igazsÀgra, a szemnek f¢nyre van sz¡ks¢ge!
(Sz¢kfoglalÂ a Sz¢chenyi Irodalmi ¢s Müv¢szeti Akad¢miÀban.)

ZÀdor Anna

EGY ELFELEJTETT FOLYñIRAT
K´nyvespolcom hÀtsÂ sorÀban egy r¢g nem forgatott k´nyvet kerestem: csak nem talÀltam. Helyette kezembe akadt a Franklin egykori folyÂiratÀnak, a T¡k´rnek tÁz-egyn¢hÀny szÀma. KÁvÀncsi lettem, vajon milyennek tünik t´bb mint ´tven ¢v tÀvlatÀbÂl,
ez¢rt kicsit alaposabban Àtn¢ztem. Meglepve tapasztaltam, hogy a szer¢ny nyomdai
kivitel ellen¢re milyen szÁnvonalas ¢s sokf¢le tartalmÃ, mennyi kivÀlÂ ÁrÀs ¢s kitünû
n¢v szerepel benne, milyen gazdag a müvelûd¢st´rt¢neti anyaga. PrÂbÀlom felid¢zni,
hogyan is k¢sz¡lt.
A T¡k´r 1933 ¢s 1942 k´z´tt jelent meg, alig nyolc ¢vig. (1933 v¢g¢n indult, 1942
elsû fel¢ben szünt meg.) Nem eml¢kszem, hogy az egyre kedvezûtlenebb l¢gk´rben
magÀtÂl maradt-e abba, vagy hivatalos nyomÀsra, a sajtÂkamara parancsÀra.
A T¡k´r a Franklin TÀrsulat K´nyvkiadÂ ¢s Nyomda vÀllalat kulturÀlis hÀzi folyÂ-
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irata volt. C¢lja a Franklin szerzûinek, kiadvÀnyainak propagÀlÀsa, abbÂl kiindulva,
hogy egy lap hat¢konyabb ¢s olcsÂbb, mint egy hirdet¢si kampÀny. Azt hiszem, az is
belejÀtszott ebbe az elhatÀrozÀsba, hogy az akkor nagyon jÂl prosperÀlÂ Athenaeum
sajÀt lapjai r¢v¢n (Pesti NaplÂ, Az Est) kitünû hirdet¢si lehetûs¢gekkel rendelkezett, s
jÂl vÀlasztott lektürkiadvÀnyaival ä SÀrk´zi Gy´rgy bel¢p¢s¢vel fordult a kiadÂ az ig¢nyesebb irodalom irÀnyÀba ä tartÂs sikereket ¢rt el.
A T¡k´r egy szÀma nyolcvan fill¢rbe ker¡lt, ami nem volt sok, de a àhavi 200 fixÊ
korÀban k´lts¢gesebb folyÂiratra aligha tellett volna az ¢rtelmis¢gi k´z´ns¢gnek. A
Franklin inkÀbb konzervatÁv kiadÂ volt, de a szÁnvonalra nagy sÃlyt fektetett, ¢s P¢ter
AndrÀs vezet¢s¢vel el¢rte, hogy a fiatal ÁrÂk legjava ÀllandÂ szerzûi k´z¢ tartozz¢k.
A T¡k´r fûszerkesztûje a klasszika-filolÂgus R¢vay JÂzsef volt. Eredeti, ¢rt¢kes egy¢nis¢g. Sokkal t´bbre lett volna k¢pes, mint ennek a lapnak szerkeszt¢se, de a k´r¡lm¢nyek ¢s nyughatatlan term¢szete nem juttattÀk t´bbh´z. Sz¢les k´rü müvelts¢g¢nek tengely¢ben a latin kultÃra Àllt, ennek szentelte sikeres munkÀit. MüfordÁtÂnak
is kivÀlÂ volt, legalÀbbis Apuleius AZ ARANYSZAMçR cÁmü müv¢nek fordÁtÀsa nagy sikert aratott ä amihez persze a reg¢ny sikamlÂs sz´vege is hozzÀjÀrult.
A folyÂirat ÀllandÂ munkatÀrsa ¢s fû tÀmasza Sch´pflin AladÀr ¢s Komor AndrÀs
volt. A szerkesztûs¢g a fûszerkesztû szobÀjÀn kÁv¡l m¢g egy helyis¢gbûl Àllt, itt ¡lt Komor AndrÀs ¢s a g¢pÁrÂnû. Mivel ez a k¢t helyis¢g kiss¢ elk¡l´n¡lt a t´bbitûl, ¢s k´zvetlen¡l a folyosÂrÂl nyÁlt, mindk¢t szobÀban, de fûleg Komor szobÀjÀban valami klubf¢le alakult ki: itt korrigÀltak, vitatkoztak a szerzûk, bÁrÀltÀk egymÀst ¢s a szerkesztûket.
T´bbnyire mindennel el¢gedetlenek voltak, ami nem az û fej¡kbûl pattant ki ä de
k´zben jÂl ¢rezt¢k magukat. Mindenki r¢szese volt ä ha nem is tudatosan ä annak a
kÁs¢rletnek, amelynek megvalÂsÁtÀsÀt a T¡k´r k¢pviselte: ne legyen egyetlen irÀnyban
elk´telezett, mint p¢ldÀul a Nyugat vagy a Napkelet (Tormay Cecile folyÂirata), ne legyen nyÀrspolgÀri, mint a nagy sikerü öj Idûk (Herczeg Ferenc folyÂirata), nyÃjtson
sok vizuÀlis csemeg¢t, de ne legyen olyan k¢pes magazin, mint a Tolnai VilÀglapja vagy
az °rdekes öjsÀg ¢s tÀrsaik. Hogy mi ne legyen valami: ezt mindig k´nnyebb meghatÀrozni, mint azt, hogy milyen legyen.
Ez a kÁs¢rleti jelleg ÀltalÀban eredm¢nyesnek bizonyult. Bevonult ä p¢ldÀul ä a T¡k´r oldalaira a fotÂ mint müv¢szi alkotÀs, amely ´nmagÀ¢rt szerepel, nemcsak illusztrÀlja vagy kÁs¢ri a sz´veget. Ez mer¢sz l¢p¢s volt akkoriban, sok vitÀt is kavart, mÀr
csak az¢rt is, mert a kivÀlÂ minûs¢gben ¢s eredeti felfogÀsban dolgozÂ hazai f¢nyk¢p¢szeket bajosan lehetett beskatulyÀzni: a kor felfogÀsa szerint sem müv¢szek nem
voltak, sem illusztrÀtorok.
Csakhamar kialakult az a szokÀs, hogy nemcsak a k¡lsû burkolÂn szerepelt valamilyen ä esetleg az ¢vszakkal kapcsolatos ä f¢nyk¢p, hanem az elsû oldalon is, holott ez
szinte k´telezûen a vers helye volt. Az Àtn¢zett szÀmokban t´bb mint hÃsz f¢nyk¢p¢sz
szerepel, legsürübben Vadas Ernû, Szûllûsy KÀlmÀn, Seiden GusztÀv, Dulovits Jenû,
Zinner Erzs¢bet, Langer KlÀra, tÀrgyfotÂkkal PetrÀs IstvÀn. A f¢nyk¢pekhez csatlakozott azoknak a hajÂzÀsi ¢s mÀs k´zleked¢si vÀllalatoknak sz¢p fotÂanyaga, amelyek
reklÀmra k¢rt¢k fel a lapot. HasonlÂ c¢lbÂl gazdagÁtottÀk a f¢nyk¢panyagot a sikeres
¢s aktuÀlis filmek fûszereplûinek vagy jeleneteinek fotÂi. Azt hiszem, a T¡k´r t´bbet
tett a vizuÀlis kultÃra fejleszt¢s¢¢rt, mint bÀrmelyik korabeli magyar folyÂirat. Nem
¢rtek a fotÂhoz, ez¢rt nem t¢rek ki olyan k¢rd¢sekre, hogy a f¢nyk¢p¢szek milyen
lÀtÂsz´get, f¢nyforrÀst stb. hasznÀltak. Csak egy, a fotÂval kapcsolatos ÃjÁtÀst emlÁtek:
a kifutÂ k¢pet. Ez azt jelenti, hogy a felv¢tel az eg¢sz papÁrfel¡letet ä margÂt nem hagy-
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va ä elfoglalja, ¢s lÀtszÂlag ´nk¢nyesen ¢r v¢get. °s itt tÀmadtak ´ssze¡tk´z¢sek a
nyomdÀval: a hagyomÀnyos nyomdai felfogÀs szerint van szed¢st¡k´r ä ahovÀ a k¢pet
is elhelyezik ä, ¢s van margÂ. Noha a f¢nyk¢p (¢s a grafika) ¢lt a keretez¢s ¢s passepartout eszk´z¢vel, annak m¢ret¢t mindig az alkotÂ hatÀrozta meg, a kifutÂ k¢pek
eset¢ben viszont elker¡lhetetlen¡l elûfordult, hogy a f¢nyk¢pet ä a lap m¢ret¢nek
megfelelûen ä kisebbÁtett¢k, ez pedig felhÀborÁtotta a àmegs¢rtettÊ f¢nyk¢p¢szt. ä A
szakÁrÂk tollÀbÂl szÀrmazÂ fotÂcikkek ä ez a Rolleiflex kora ä hozzÀjÀrultak a fotÂ mint
müv¢szet tudatosÁtÀsÀhoz.
Azt hiszem, a T¡k´r kezdem¢nyez¢se k¢p ¢s sz´veg arÀnyos tÀrsÁtÀsÀra, mindannak
hangsÃlyozÀsÀval, ami ehhez kapcsolÂdik, jelentûs l¢p¢s volt. De nem megism¢telhetû. Az elmÃlt ¢vtizedek sorÀn a szÁnes k¢pk´zl¢s olyan hatalmas fejlûd¢sen ment kereszt¡l, az olvasÂk ig¢nye pedig olyannyira megn´vekedett, hogy ez csak nagy anyagi
Àldozat ÀrÀn el¢gÁthetû ki. így alakultak ki a luxusszintü folyÂiratok, de ezek t´bbnyire
magas Àruk miatt csak kevesek szÀmÀra el¢rhetûk. Marad tehÀt ä fûk¢nt nÀlunk ä a
kett¢vÀlasztÀs: ig¢nyes irodalmi folyÂiratok minden rajzi vagy k¢pi dÁszÁt¢s n¢lk¡l, ¢s
magazinok, k¡l´nf¢le profillal ¢s k¡l´nb´zû szinten.
A novellÀkat vagy mÀs sz¢pirodalmi ÁrÀsokat ÀltalÀban rajzok kÁs¢rt¢k. Ezek az illusztrÀciÂk sokf¢le felfogÀst k¢pviseltek, de mindig hozzÀjÀrultak az ÁrÀs hatÀsÀnak fokozÀsÀhoz. A T¡k´r megjelen¢s¢nek korszaka a hazai alkalmazott grafika, ezen bel¡l
a reklÀmgrafika eurÂpai szintre emelked¢s¢nek kora, Ágy nem meglepû, hogy a lap
illusztrÀtorainak gazdag sorÀban festûmüv¢szek mellett reklÀmgrafikusokat is talÀlunk. Az elûttem fekvû n¢hÀny szÀmban t´bb mint hÃsz müv¢sznevet olvasok, festûk¢t,
grafikusok¢t. Legt´bbsz´r SzabÂ Vladimir ¢s a RadÂ Gy´rgyäLÀnyi Imre müv¢szpÀros szerepel, az utÂbbiak mint illusztrÀtorok k¡l´n-k¡l´n, de nagy sikerü plakÀtjaikat
egy¡tt szignÀltÀk. Sokat dolgozott a T¡k´rnek Gergely Tibor, VadÀsz Endre, Csillag
Vera, Szalay Lajos, SzÀntÂ KlÀra, Kassovitz F¢lix, FÀy Dezsû, K´peczi BÂcz IstvÀn,
SÀrdy KÀroly, Szigeti Imre ¢s mÀsok.
Ami a T¡k´r belsû szerkezet¢t illeti, ez a k´vetkezûk¢pp alakult. Minden szÀmban
k´z´ltek egy vagy t´bb verset, k¢t novellÀt vagy ÃtleÁrÀst valamely tÀvoli, egzotikus
tÀjrÂl. Minden szÀmban volt irodalommal, müv¢szettel, t´rt¢nelemmel, r¢g¢szettel
foglalkozÂ müvelûd¢st´rt¢neti ÁrÀs. SZíNHçZI TºK¹R cÁmmel Sch´pflin AladÀr, EGY
MOZIJçRñ NAPLñJçBñL cÁmmel Komor AndrÀs ÀllandÂ rovatot vezetett, illetve Árt. PolgÀr Tibor rendszeresen Árt az Ãj lemezekrûl.
Mint emlÁtettem, a T¡k´r a Franklin szerzûinek reklÀmjÀt szolgÀlta ä persze a legtÀgabb ¢rtelemben. Elsûsorban a hÀziszerzûk tartoztak ide, tehÀt azok, akiknek minden reg¢nye, novellÀsk´tete a FranklinnÀl jelent meg, KolozsvÀri Grandpierre Emil,
MolnÀr Kata, N¢meth LÀszlÂ, Szenes Piroska, ThurzÂ GÀbor, T´r´k SÀndor ¢s mÀsok.
Rajtuk kÁv¡l sok fiatal ÁrÂ szerepelt a lapban, k¡lf´ld´n ¢lûk is, mint p¢ldÀul az amerikai Rem¢nyi JÂzsef, de gyakran publikÀlt a T¡k´rben Nagy Lajos, Tatay SÀndor, KÀdÀr Erzs¢bet, Ill¢s Endre, LaczkÂ G¢za, BeczÀssy Judit, Bohuniczky Szefi, MolnÀr
çkos, Szerb Antal, RÂnay Gy´rgy, Dallos SÀndor is. A lap sÃlyÀt, rangjÀt bizonyÁtja,
amit MÀndy IvÀn Ár: fiatal ÁrÂk¢nt sokÀig ostromolta a T¡k´r szerkesztûs¢g¢t, Sch´pflin
AladÀrt novellÀival. àA T¡k´r aztÀn m¢giscsak k´z´lte egyik elbesz¢l¢semet. BOGçR volt a
cÁme. Egy kutyÀrÂl szÂlt, akinek a szabadsÀg ¢s a k¢nyelmes ¢let k´z´tt kell vÀlasztani. Menne,
elhagyna mindent... de nem tud, egyszerüen nem tud. °s k´zben mintha ´nmagÀtÂl akarna elszakadni. ä Sch´pflint tovÀbb is lÀtogattam. MÀtyÀs t¢r ä KÀrolyi-kert ä Egyetem utca. Meddig
tartott ez? Egyszer csak v¢ge volt. A hÀz, ahol Sch´pflin olvasott ä elrep¡lt. A kis utca, a Franklin
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fel¢, kibicsaklott, a KÀrolyi-kert meg´regedett, az egyik sarkÀban egy idûben sÁrdombok voltak,
valÂsÀgos kis temetû...Ê
Ide egy kis kit¢rû kÁvÀnkozik a Franklin ¢s a R¢vai Testv¢rek n¢ven mük´dû vÀllalat
viszonyÀrÂl. A rÀtarti Franklin az ´sszes kiadÂ k´z¡l csak ezt a vÀllalatot Át¢lte arra
m¢ltÂnak, hogy vet¢lytÀrsÀnak tekintse, ez azonban nem volt akadÀlya annak, hogy
a R¢vai vezetûi sürün bejÀrjanak a Franklinhoz. A R¢vai irodalmi vezetûje Ill¢s Endre
volt, kivÀlÂ ¢rtûje az irodalomnak ¢s gyakori k¡lsû munkatÀrsa a Franklinnak. RÂnay
Gy´rgy szinte minden franklinosnak a kedvence volt. RÂnayt akkor is, k¢sûbb is sok
bÀntÀs ¢rte, de soha semmi torzulÀst nem lehetett ¢szlelni a jellem¢ben, ked¢ly¢ben.
Amikor halÀla utÀn megjelent k¢tk´tetes NAPLñ-ja, egyetlen sort sem olvastam a s¢relmeirûl. SzelÁdebb, nemesebb emberrel, nagyobb müvelts¢gü, sz¢lesebb ¢rdeklûd¢sü ÁrÂval ritkÀn talÀlkoztam. RÀadÀsul olyan erk´lcsi szilÀrdsÀg ¢s minden hÁvsÀgos
szempontot mellûzû ´ntudat jellemezte, hogy ebben a tekintetben is pÀrjÀt ritkÁtotta.
ValahÀnyszor bel¢pett a Franklin, a T¡k´r szerkesztûs¢g¢be, felder¡ltek az arcok.
A T¡k´rben szereplû k´ltûkre term¢szetesen nem vonatkozott semmif¢le hÀzik´ltû
megjel´l¢s. MagÀtÂl ¢rtetûdû volt, hogy a k´ltûk mindenf¢le napilapban, minden¡tt,
ahol lehet, megjelennek. Hadd emlÁtsem n¢hÀny k´ltû nev¢t, aki a T¡k´rben is publikÀlt: çprily Lajos, Fenyû LÀszlÂ, Illy¢s Gyula, Jankovich Ferenc, J¢kely ZoltÀn, JuhÀsz G¢za, KomjÀthy AladÀr, M¢cs LÀszlÂ, RadnÂti MiklÂs, T´r´k Sophie, Zelk ZoltÀn.
Az irodalmi vezetû, P¢ter AndrÀs jÂ barÀtsÀgban volt Ortutay GyulÀval, ami azt is
jelenti, hogy a àszegedi fiatalokÊ ¢s barÀtaik sokszor talÀlkoztak a T¡k´r szerkesztûs¢g¢ben: Hont Ferenc, Tolnai GÀbor, legsürübben RadnÂti MiklÂs, aki a belsû k´rh´z
tartozott, ¢s mint vers¢rtû is nagy megbecs¡l¢snek ´rvendett. Ortutay r¢v¢n a n¢prajz
is a T¡k´r kedvelt ter¡lete volt. Ezt nemcsak Ortutay t´bb cikke tanÃsÁtja, hanem BÀlint
SÀndor, Palotay GertrÃd ¢s mÀsok ÁrÀsai is.
A konzervatÁvnak tekintett FranklinnÀl igen korÀn ¢s sürün szerepeltek az Ãgynevezett falukutatÂk, mai n¢ven: n¢pi ÁrÂk. Ezek k´z¡l az Ãj utakat nyitÂ fiatalok k´z¡l
SzabÂ ZoltÀn a Franklin beltagja volt (de müvei egy ideig a Cser¢pfalvi kiadÂnÀl jelentek meg). Erdei Ferenc vagy BoldizsÀr IvÀn nemcsak a T¡k´rben k´z´lt, ´nÀllÂ k´teteik is a FranklinnÀl jelentek meg kezdetben, ¢s sürü lÀtogatÂi voltak a szerkesztûs¢gnek.
A T¡k´r szinte minden szÀmÀban volt valamilyen k¢pzûmüv¢szettel foglalkozÂ ÁrÀs,
legt´bbsz´r P¢ter AndrÀs ¢s ¢n Ártam ilyet: amikor a k¡lsû munkatÀrsaktÂl a k¢rt cikk
nem ¢rkezett meg idej¢ben, a hÀziaknak kellett beugrani. Ebben a müfajban is kivÀlÂ
szakemberek szerepeltek: Hoffmann Edith, Rabinovszky MÀriusz, KÀllai Ernû, Dercs¢nyi Dezsû, Kampis Antal, Bierbauer BorbÁrÂ Virgil ä hogy csak a legismertebbeket
emlÁtsem.
A zene sem volt mostohagyerek. Eltekintve a szinte havonta k´z´lt lemezfigyelûtûl,
a zenetudomÀny akkori legjobbjai dolgoztak a T¡k´rnek: Szabolcsi Bence, Farkas Ferenc ¢s mÀsok.
Tudatos t´rekv¢s volt a b´lcs¢szeti tudomÀnyok ter¢n mük´dûk legjavÀt, fûleg a
tehets¢ges fiatalokat bevonni a munkÀba. Ezek az ÁrÀsok ¢lvezetes hangv¢tellel a hazai
¢s egyetemes müvelûd¢st´rt¢net egy-egy k¢rd¢s¢t dolgoztÀk fel, minden szerzû kutatÀsi ter¡let¢nek egy-egy vonatkozÀsÀrÂl szÀmolt be. Kardos Tibor, Koltay Kastner
Jenû, F¡si JÂzsef az olasz kultÃra gazdag tÀrÀbÂl merÁtettek, KosÀry Domokos, De¢r
JÂzsef, VÀczy P¢ter, Keresztury Dezsû, Sût¢r IstvÀn, GogolÀk Lajos a hazai ¢s az egyetemes t´rt¢nelem, müvelûd¢s, irodalom vÀltozatos ter¡leteirûl Ártak. K¡l´n kell szÂlni
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HalÀsz GÀborrÂl ¢s Cs. SzabÂ LÀszlÂrÂl, akik barÀti ¢s tanÀcsadÂi minûs¢gben sokat
szerepeltek; fûleg HalÀsz GÀbor volt nagy tekint¢ly, sz¢les k´rü irodalmi müvelts¢g¢t,
¢les kritikÀjÀt, nagy fegyelm¢t mindnyÀjan becs¡lt¡k.
A nyelv¢szek sem hiÀnyoztak a T¡k´r szerzûinek sorÀbÂl: leggyakrabban BonkÀlÂ
SÀndor ¢s HalÀsz Gyula dolgozott a lapba.
Az Ãgynevezett szÁnesek ter¢n a legsikeresebb ¢s legsokoldalÃbb szerzû sajÀtosk¢ppen Sch´pflin AladÀr volt. AlapjÀban nem volt ugyan szÁnes egy¢nis¢g, de a VasÀrnapi
öjsÀgnÀl t´lt´tt ¢vei kifejlesztett¢k benne azt a minden szerkesztû szÀmÀra fontos k¢pess¢get, hogy egy kis t´rt¢netet vonzÂ cÁmmel ellÀtva ¢rdeklûd¢skeltûv¢ tegyen. íme,
n¢hÀny ezekbûl az ¡gyes cÁmekbûl:
MIKOR A SZíN°SZ TöL°LI MAGçT
AZ íRñK N°PSZ¹VETS°GE (a PEN megalakulÀsa alkalmÀbÂl)
V AJDA öR (Vajda JÀnos, aki senkit sem tegezett)
A HþS°GES íRñ (Baksay SÀndor; ebben a cikkben ä ritka madÀr! ä Sch´pflin ´nmagÀrÂl, mÃltjÀrÂl is Ár).
Ezek a r´vidke tanulmÀnyok t´bbnyire a nyÀri hÂnapokban jelentek meg, amikor
a szÁnhÀzi sz¡net miatt szÁnikritika nem k¢sz¡lhetett.
A mÀsodik zsidÂt´rv¢ny, az àûrs¢gvÀltÀsÊ utÀn Ãj nevek jelentek meg a lapban,
ezeknek jÂ r¢sze mÀra feled¢sbe mer¡lt. °rezt¡k, hogy a T¡k´r aligha tarthatÂ fent
sokÀig, 1942 elsû fel¢ben meg is szünt.
ögy tünik, a T¡k´r jÂl teljesÁtette feladatÀt, nemcsak a Franklin szerzûinek, hanem
a magyar kultÃra sz¢les ter¡leteinek szempontjÀbÂl is. Enn¢l t´bbet ilyen szer¢ny keretek k´zt mük´dû folyÂirat aligha nyÃjthat, ez¢rt talÀn meg¢rdemli, hogy kiemelj¡k
a feled¢s homÀlyÀbÂl.

SomlyÂ Gy´rgy

A MEGNEVEZHETETLENEKRýL
Hommage ¥ V´r´smarty

...hogy nem fogadtÀk el a MessiÀst?
de hÀt a messiÀst nem is lehet
elfogadni. rÀ csak vÀrni lehet.
û a vÀrakozÀs mint paradigma.
vagyis az idûbûl az ami a
mi r¢sz¡nk. az ´r´k ä nem visszat¢r¢s
hanem vÀrakozÀs. vagyis az ¢let
nyersanyaga. mely egyre nû mik´zben
mindegyre fogy. k¡l´nben is az û
dolguk volt s egyed¡l csak az ´v¢k
hogy elfogadjÀk-e. mint a szerelmes
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ha vÀgya teljes¡l. de hisz sosem
teljes¡lhet. mert vÀgy. l¢v¢n maga
a soha-be-nem-teljes¡lhetûs¢g.
amit elfogadni sosem lehet. csak
belet´rûdni hogy ez az ami
nem az ami. kinek mi k´ze hozzÀ?
(vagy ´r´kk¢ lÀzadni ellene.)
s hogy meg´lt¢k? elûsz´r is nem ûk
´lt¢k meg. aztÀn pedig. s ha meg´lt¢k?
csak Ãgy ahogy. k¢pletesen. melyik t´rzs
nem falja fel a legk¡l´nbjeit?
hogy megszabaduljon terh¡ktûl ¢s/vagy
hogy teljesen bekebelezze ûket.
a DeviÀnst e v¢gsû derivÀnsÀt
mindennek mi a legsz´rnyübb s a legjobb
benn¡nk. egy¢bk¢nt k´z¡l¡k ker¡ltek
ki az elsûk kik vad PÀl-fordulÀsban
befogadtÀk a befogadhatatlant.
az ûsgyÁkok e Saulus-saurusok.
kik apostoli l¢ptekkel bem¢rve
kifaragtÀk a tilos faragott
k¢pet magukbÂl. ¢s kett¢be t´rt¢k
Ãjra azt az Egyet kit ûk teremt¡v¢k. szÂval a t´rt¢nelmet le kell
bontani az atomi szintig. az
egy¢nig. nem is szÂlva az atom
alattirÂl. s az eg¢szen el¢gû
Àldozat jonhaibÂl fejteni
meg indÁt¢kait ¢s eredûit.
s akkor meg¢rtj¡k vagy ha nem is ¢rtj¡k
a nem¢rt¢sbûl ¢rtj¡k meg mi¢rt nem.
aztÀn sz¢tszÂrÂdtak. szerte. a kett¢
t´rt Egyisten vesztes fel¢vel. Ágy
¢ltek (mint a veszett fejsze nyele)
(mely az¢rt m¢gse veszett el eg¢szen)
t´rt¢net n¢lk¡l. amely m¢giscsak van.
csoda vagy botrÀny? botrÀny ¢s csoda.
Ãgy ahogy lehet. ennek a VilÀggÀ
lett T´rt¢nelemnek megannyi szebbn¢l
szebb t´rt¢nete k´zt. m¢g az a àv¢gsûÊ
megoldÀs sem az û t´rt¢net¡k lett.
szÀmon kÁv¡l maradtak akkor is
mikor izzÂ szÀmmÀ lett a nev¡k.
a kivÀlasztottsÀg e hajmeresztû
paradoxonÀba falazva megszÂlÁthatatlanul. kikrûl az antik
s a filÂk ¢s ´nmaguk egyarÀnt
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nem tudjÀk kicsodÀk. a N¢vadÂk.
kik f´ldnek ¢s egeknek nevet adtak.
f´ld barmainak. ¢gi madaraknak.
napnak ¢s ¢jnek. nûnek f¢rfinak.
Ágy lettek megnevezhetetlenek.
akÀr kimondhatatlan isten¡k.

CSAK ýK °RTIK (?)
1
igen. persze hogy te is eml¢kszel rÀ hogy
egyszer v¢letlen¡l hozzÀ¢rt¢l. ¢s v¢letlen¡l ¢pp ott. ahol. vagy m¢gse? m¢gsem
v¢letlen¡l? mindenesetre szÀnd¢k n¢lk¡l.
sz¢gyellted volna is a v¢letlent eljÀtszani.
vagy-vagy. ha mÀr. de az¢rt. ki tudhatja
azt hogy tudja ezt? mindenesetre boldoggÀ
tett azzal hogy eml¢kezett rÀ. s hogy eml¢keztetett. most persze biztos azt hiszi
mÀr tudja is mi¢rt v¢letlen¡l. pedig nem.
nem az¢rt. Ágy persze majdnem egy eg¢sz ¢v
elveszett. vagy egy eg¢sz ¢vet nyertetek.
amely most v¢sz el. pedig nincs sok ¢v. soha
sincs sok. ¢s kivÀlt nincs sok ilyen. amilyen.
2
erre meg neki kell eml¢keznie. s ha nem ä
most te eml¢kezteted rÀ. hogy boldoggÀ teszie? azt nem lehet tudni. csak azt hogy t¢ged
akkor boldoggÀ tett. (most az egyszer m¢g ez
a trivialitÀs is megkockÀztathatÂ.) Lehet
hogy ez a k¢t szÂ marad meg az eg¢szbûl? mint
egy ´sszet´rt asszir kû-feliratbÂl. k¢t szÂ.
a t´bbi rekonstruÀlhatatlan. ez¢rt nem is
¢rtelmezhetû. ki is fordÁthatÂ ´nmagÀbÂl.
olvasata akÀr ez is lehetne: àszenvedj bel¢mÊ.
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REN° GUY CADOU
1920ä1951
Nem messze f´ldr¢sz¡nk hatÀrÀtÂl, Bretagne-ban sz¡letett, s ugyanott, egy mÀsik, alig nagyobb k´zs¢g tanÁtÂjak¢nt fejezte be ¢let¢t harmincegy esztendûs korÀban. Sz¡lûhazÀjÀnak sorompÂin tÃl sosem jutott, leghosszabb Ãtja is csak PÀrizsba vezette.
FranciaorszÀg egyik legelmaradottabb
vid¢k¢n, mostoha l¢tf´lt¢telek k´zt bontakozott ki k´lt¢szete. Mintha Cadou ebbûl a sz¡ks¢gszerüs¢gbûl, szük´s ¢let¢bûl
teremtett volna er¢nyt, a k´zvetlen t¢nyek, h¢tk´znapi rÀismer¢sek ¢rtelm¢t
nagyÁtotta sugÀrzÂ k´ltûi jelent¢ss¢. A
sz¡rrealista Àlomfejt¢s, a tudat m¢lyfÃrÀsai, a nyelvi büv¢szmutatvÀnyok divatja,
majd az ellenÀllÀs allegorikus didaxisÀnak uralma idej¢n elûbb az ALCOOLS
Apollinaire-¢nek hang¡t¢s¢t k´vetve
k´zvetlen ¢nekstÁlust alakÁtott ki, s az ¢let
illanÂ benyomÀsait a maguk szaggatott
term¢szetess¢g¢ben ragadta meg, utÂbb
a term¢szetnek, a szem¢lyes l¢t ûsi formÀinak mind tudatosabb meg´r´kÁtûjek¢nt
az emberi sors l¢nyegi alkalmait avatta a
belsû tapasztalÀsok el¢giÀivÀ. L¢t¡nk l¢nyeg¢hez pedig mÀr-mÀr unalmas egyhangÃsÀggal tartozik szerelem, barÀtsÀg
¢s tÀrsaik, mindaz az emelkedett ¢rz¢s,
amibûl, Gide tanÃsÀga szerint, a rossz irodalmat csinÀljÀk. Cadounak hiteles, igaz
k´ltûnek kellett lennie, minthogy ebbûl a
nemes anyagbÂl m¢gis maradandÂan
magÀval ragadÂ müv¢szetet teremtett.
M¢g ¢let¢ben iskola szervezûd´tt k´r¡l´tte; a Les Amis de Rochefort jelesei, Jean
Rousselot, Michel Manoll, Marcel B¢alu,
Luc B¢rimont tÀrsuk halÀla utÀn elm¢lyÁtett¢k tisztelet¢t. HatÀsÀnak mi a titka? A
francia k´lt¢szet k´telezûnek lÀtszÂ forradalmasÁtÀsa ÂrÀjÀban felebarÀtainak ez a
k´vek k´zt nûtt tanÁtÂja, a valÂsÀg humorÀtÂl sem eg¢szen idegen¡l, s ez a vonÀsa

atyai mester¢nek, Max Jacobnak a szellemujjÀra vall, a naprÂl napra meg¢lt
k´rnyezet, gyermekek, Àllatok, a besz¢des teny¢szet ¢s falusi mozzanatok
¢lm¢ny¢ben talÀlta meg vallomÀsainak
forrÀsÀt. A realizmus diktatÃrÀjÀnak hagyomÀnyai k´zt az ilyen lÁra csak lapos
k´zhelypo¢zist nemzhetett volna, de akinek k´ltûi gondolkodÀsa eleve a szabad
asszociÀciÂ meg a mÀsodik jelent¢srendszer müv¢szi iskolÀjÀban formÀlÂdott, az
a kifinomult intellektus elmetornÀinak
m¢ltÂ ellensÃlyÀul a l¢lek elemi sz¡ks¢gleteit kifejezve, a francia k´lt¢szet
alig ¢rintett hÃrjait friss erûvel szÂlaltathatta meg.
Ez az elsû megk´zelÁt¢sre olykor tÃlsÀgosan k´zvetlennek, puritÀnnak tetszû
k´lt¢szet a müv¢szet kiaknÀzatlanabb
´vezeteiben teljesedik ki. Amikor a po¢zis
francia Ányencei az egymÀstÂl lehetû legidegenebb motÁvumok tÀrsÁtÀsÀt ¢lvezik,
amire Lautr¢amont biztatÀsa nyomÀn
Breton vagy Benjamin P¢ret ad szÀmos
meglepû p¢ldÀt, vagy a gall elme¢l megÃjÁtÀsak¢nt Ren¢ Char maximÀi, paradoxonai f¡z¢r¢nek gy¢mÀntf¢nyein Àmulnak kÀprÀzÂ szemmel, avagy a hazai metaforavadÀsz kritikusokra, a romantikus
erûfitogtatÀs meg lÀtomÀsra kÀbultsÀg elk¢sett tanÁtvÀnyaira gondolunk, jÂlesûen
fedezz¡k f´l a f´loldott ellent¢tek harmÂniÀjÀt nem ugyan Cadou k´ltûi k¢peiben,
hanem a jelen ¢s a mÃlt egymÀst ÀtrajzolÂ
s Ágy t´bbdimenziÂssÀ bûv¡lû kontÃrjaiban, a szem¢lyes ¢s az alakmÀs egymÀst
Àtfedû, f´lerûsÁtû vagy ¢ppen az egyszerit kiemelû gondolatrefr¢njeiben, t¢mavariÀciÂiban, k´ltûnk vibrÀlÂ t´bbszÂlamÃsÀgÀban, amelyre az ñDA SZERGEJ
JESZENYINHEZ kÁnÀlja a remekmü szeml¢ltet¢s¢t.
RÀba Gy´rgy
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ñDA SZERGEJ JESZENYINHEZ
KilencszÀzhuszon´t: mi volt a t¢ma?
Egy ûrj´ngû lev¢l a kertben tekereg
Az ûsz az ûsz toronyfalakat d´nt´get
°s ´ngyilkos lett Jeszenyin po¢ta
öjsÀgbÂl tanÁtott anyÀm
¹t¢ves koromban betükre
Szergej hozzÀm Ágy juthatott
HalÀlodnak goromba hÁre
Este maszatos falitÀbla
°s petrÂleumlÀmpa-f¢ny
Amott lenn a kisiskolÀban
A tÀvoli mÃlt perem¢n
Fiam ä k´telez a nemess¢g ä
Egyszer majd egy tanyÀn tanÁt
Aki a hÂban elveszik m¢g
Oldja az elme lÀncait
MiklÂs OroszhonÀban atyja
Jeszenyinnek ekk¢pp besz¢lt
Nem is sejtve tovaragadja
LovÀn Puskin a gyermek¢t
Vasabroncsozott koron Àltal
S fagyos falvakon ¢jszaka
VÀrja h¢tszintes palotÀval
A pokol fenyvesudvara
Falusi falka k´zt ¢ltem ¢n is akÀr te
SzerjÂzsa ¢beren f¡lelve
SarjÃzott menta- ¢s vadrÂzsa-illatÃ
Hold tÀljÀbÂl ebek hogyan is lefetyelnek
F´lajÀnlok neked tavaszt vadonatÃjat
Rjazany tÀja ilyet meg¢rt-e valaha
Mikor bûr´vesen terelgetted a nyÀjad
Csupa f¢ny csupa v¢r itatÂ-vÀlyura
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Oh k´sz´nj jÂ napot bÃs lÂ Szergej ´cs¢dre
Vigasza legalÀbb szereteted legyen
Ha vÀgyakozni mert liliomok t¡z¢re
Mikor kihunyt a nap szÀraz heringeken
A cÀrn¢ mosolyÀt fitymÀlva dalba szedte
A csalÀdi majort s eltiport f´ldtek¢t
Gyermeki bÀnatÀt hajÀt mely csupa serke
K´r´tte pedig a term¢szet csodasz¢p
Jeszenyin Augustin! A Nagy Meaulnes SzerjozsÀja
Mikor megtett ezer m¢rf´ldet is veled
A gyeplûj¢t odavetve lova nyakÀba
Egyre magÀnyosabb ¢s szerencs¢tlenebb
De az Àlmok OroszhonÀban valahol
A bÀlra dÁszitett idû termeiben
F´lpattansz s poharad ´sszet´r´d akÀrcsak
ötk´zben egy csib¢szgyerek k´vet dobÀlgat
SÂvÀrgÀsÀban az esti tÂ ¡veg¢be
Nevetsz s folyvÀst zokogsz ´nmagadon po¢tÀm
Lopott k´dben aranycsillag tolvaja vagy
Magaddal hurcolod hosszÃ ¢jeken h¢tszÀm
Balzsamos szÁvedet s benne honvÀgyadat
B¢kÀk kara brekeg a holdra
Mint ´sszet´rt zongora szÂl
F´llibben egy Àlomdarabka
Egy foltozott ¢gbolt alÂl
Szergej fia k´ly´kkorÀra
Gondol most Jeszenyin papa
Test¢n anyja keze munkÀja
A rÀszabott zsÀvolyruha
A szeg¢ny hÂbortos miv¢ lett?
¹kr´t lovat odahagyott
Mik¢nt valami eszesz¢ledt
MocsÀr partjÀn t¢rdre rogyott
Rebesgetik p´rge kalapban
RÂja a vÀrost vele nûk
KiszÁvjÀk tisztess¢gtudatlan
CsontjaibÂl a v¢rt velût
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De ezt az ¢letet Szergej k´ltû elunja
RÀgondol szeretett f´ldj¡kre ¢s papukra
Aki vasÀrnap ott mis¢zett a tanyÀn
S m¢g az û mÃltja is friss volt mint nyÁrsuhÀng
Ittasan bÀr zsebe ¡res fogad kocsit
çrva lelk¢n busong s Ãgy gy´tri szenved¢se
Hogy otthon tÀmolyog t¢rdre ereszkedik
Fakult ikon s karos gyertyatartÂ el¢be
àIstenem! CimborÀm! AtyÀm! °n Istenem!
Milyen ¢j! Milyen ¢j! Az ´nvÀd lesz a vesztem
Az ajÀnd¢komon k¢klû szemed pihen
ElkÀrhozom! Ne hidd mulatsÀgot kerestem!
Ism¢t f´lfogadott a k¢tely ÀllomÀsÀn
A sors egy hajnali keskeny jeges padon
Eln¢zem ¢pp akÀr egy palack rumra vÀrvÀn
A mozdonylÀmpa most f´lbukkan-e vajon
°s falusi tekejÀt¢kba cs´ppenek be
Szeg¢ny szeg¢ny kutya! ki csonttal Àlmodott
SzÀraz holdh¢jra lel amely egy menthetetlen
Sz¢ps¢gü ¢ged¢ny felszÁn¢n tÀntorog
AnyÀm arcÀra hÂ szakadt
HÀrom hosszÃ ¢vnyi idûben
Haja feh¢r lett ezalatt
Mint kavicsok a temetûben
Ki elhagyta anyjÀt a hÀzÀt
SzÀlmaga vilÀggÀ futott
Hogy d´ngesse a szemhatÀrÀt
SzÀnjatok meg egy Àlvakot
Megismertem MoszkvÀt a zordat
S trojkÀban meg¢lt reggel¢t
A gÀzlÀngnÀl jobb noha olvad
A gyertyaszÀl ¢s csonkig ¢g
K¢t füz k´zt a vilÀg hatÀrÀn
Ha a s´t¢ts¢g mÀr k´zel
Egy Àlmatlan kisfiu vÀllÀn
Pihen meg ¢s Ãgy lobban el!
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Sz¢p Isadora ¢g veled
TÀncod mint ha vÀsznat facsarnak
Szergej holtÀt ellejtheted
A f´ldszinti majomcsapatnak
Jeles sorsok k´z¢ izensz
ArrÂl amerikai mÂdra
ElfÃjtam ¢n huszonkilenc
GyertyÀmat egy sz¢p virradÂra
A sz¢ps¢g¢be haltam ¢n
Bele f´ldemnek Ãgy szerettem
Bukott angyal-ember szeg¢ny
GolyÂk n¢p¢hez keveredtem!Ê

A GYERMEKKOR CSODçI
Iskolai ver¢st kiÀll a kis csib¢sz
De r¢mÁti komisz istÀllÂfiuk ´kle
A tintaliliom rÀvall a csenev¢sz
Oly v¢konyka nyakÀn tegnapi hajcihûkre
A falu szeker¢n hazat¢rûben este
RÀ¢bred s f´lder¡l egy mitolÂgiÀra
°pp olyan zÀrt vilÀg mint egy cirkuszi ponyva
Ott aranyszûnyegen für¢szporos porondra
çlltÀban lovagol mülovarnû s kozÀkja
Akinek mell¢ny¢n szivar a paszomÀny
°s m¢nj¡k szûrzete azonnal f´lid¢zi
Az ÀtÀzott napot Austerlitz hajnalÀn
Kis k¢zmozdulat a nyolc¢ves koru gyûzû
K´ny´r¡letesen bajtÀrsait k´sz´nti
S oly k´nnyed¢n ahogy lÀtszik a fali mappÀn
AlvÂ hegyek k´z´tt k¢k szalag egy folyam
D´r´mb´l egy dobon s Ãgy ¢rzi hirtelen
K´r´tte zeng az ¢g a taps vihara zÃg
Mik´zben m¢lyein idûtlen majoroknak
Aludni bÃskomor kedv¡kben vackolÂdnak
Az arcokat zÃzÂ kem¢ny ´klü fiÃk
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T°LI SZOBA
Ezer szobÀbÂl ahol ¢ltem
A legszebb volt egy hegedü
Ott bujt meg egy elk´lt´z´tt
L¢lek a k¢m¢ny k´peny¢ben
V¢n lÀmpa c¢drusa alatt
Ha egy neh¢z nap v¢get ¢rt
Elm¢lÀztam s hosszan szorongtam
Az elj´vendû napok¢rt
De hirtelen a f¢ny kilobban
Mi ez a vad zenebona
HasonlÂn ahogy szerterobban
DÁszt´k term¢se ¢jszaka
Ostort pattogtatva az utcÀn
HajkurÀsznak egy gyereket
Egy kÁs¢rtetcirkusz vonul tÀn
A lÀp fel¢ s k¡rtje recseg?
A szÁv hÃrja most az szakad meg
S minden ami j´n ezutÀn
Sz¢tt´redezû szerelemnek
MÃlandÂ panasza csupÀn
RÀba Gy´rgy fordÁtÀsai
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IDýM GOMBROWICZCSAL (X)
R¢szlet

1993. MçRCIUS
Elsû bejegyz¢s
1961-ben, egy h¢tfûi napon Gombrowicz Ázletes halat evett valahol.
MÀsodik bejegyz¢s
K¢sûbb valamelyik szerdÀn, egy àsz¡rke naponÊ rÀntott hÃst fogyasztott ¢s ananÀszt.

Harmadik bejegyz¢s
Ezek a gasztronÂmiai t¢nyk´zl¢sek tudomÀnyellenes hadjÀratÀt k´vetik: àA tudomÀny
butÁt. A tudomÀny t´rp¢v¢ tesz. A tudomÀny elcsÃnyÁt. A tudomÀny eltorzÁt.Ê A tudomÀny felpuffadt fejü pigmeusokat ÀllÁt elû. A tudomÀnynak nincs nyelve, nem û uralkodik kifejezûeszk´zein, hanem megfordÁtva: à...a logika kultusza sz¢trombolja az ¢rz¢ket a szem¢lyis¢g irÀnt, elvek pÂtoljÀk vel¡nk sz¡letett ´n- ¢s l¢tbizonyossÀgunkat, az elm¢letek meg´lik a
sz¢ps¢get ¢s a bÀjt.Ê
Gombrowicz nem kevesebbel vÀdolja a tudomÀnyt, mint hogy megsz¡nteti a szem¢lyis¢get, a vilÀgot pedig szilÀnkokra t´ri. A tudÂsnak ´ssze kell zsugorodnia, hogy
ki ne lÂgjon a maga t´rmel¢knyi szilÀnkjÀbÂl. Sz¢t kell tehÀt verni a tudomÀny pofÀjÀt,
hogy megtanulja v¢gre: à...fontosabb, hogy az ember kicsoda, mint az, hogy mit csinÀl.Ê
Eddig a felismer¢sig a tudomÀny nem juthat el, mert a hasznot hajkurÀssza. A müv¢szet viszont az emberi formÀnak szenteli magÀt.
A hal, a rÀntott hÃs ¢s az ananÀsz ebben az ´sszef¡gg¢sben: ÀllÀsfoglalÀs az ¢rz¢ki
ember mellett. A logikai formÀknÀl t´bb es¢ly¡k van arra, hogy megem¢sztve valamely
emberi szem¢lyis¢g r¢sz¢v¢ vÀljanak.
ögy is, mint AZ ESZT°TIKUM SAJçTOSSçGç-nak hajdankori fordÁtÂja, nem felejtettem el, hogy LukÀcs a müv¢szetet antropomorfizÀlÂ, a tudomÀnyt pedig dezantropomorfizÀlÂ tev¢kenys¢gk¢nt hatÀrozta meg. DiagnÂzisa tehÀt k´zel Àll Gombrowicz¢hoz, csakhogy û ebbûl mÀs k´vetkeztet¢sek ¢s ¢rt¢kÁt¢letek fel¢ haladt tovÀbb. Szerinte
a tudomÀny a maga teljess¢g¢ben az emberis¢g felhalmozott tudata, a müv¢szet pedig
az ´ntudata. Mindkettû az emberi l¢t legmagasabb rendü eszm¢l¢si formÀja. LukÀcs
nem veti el a gazdasÀgi alapok Marx-f¢le prioritÀsÀt, de ezt csak az idûbelis¢g tekintet¢ben vallja igaznak. Az ok elûbb van, mint az okozat, de ebbûl nem k´vetkezik, hogy
magasabb rendü volna nÀla.
Gombrowiczcsal akkor ¢rten¢k egyet, ha bebizonyÁtotta volna, hogy a tudÂs, mik´zben dezantropomorfizÀl, vagyis kivonja szem¢lyis¢g¢t vizsgÀlÂdÀsa tÀrgyÀbÂl, el is
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veszÁti azt. A müv¢sz pedig, antropomorfizÀlva, vagyis szem¢lyis¢g¢vel Àtitatva mindazt, amihez ÀbrÀzolÂi szÀnd¢kkal k´zeledik, felt¢tlen¡l gyarapodik mint Valaki. A
k´znapi ¢let szintj¢n azonban Gombrowicznak igaza lehet. Hazug uralmi rendszerekben ä ¢s a mai emberis¢g csak ilyenekkel ker¡lt kapcsolatba ä a szellem erûi,
roppant ¢rdekek szolgÀlatÀban, azon munkÀlkodnak, hogy a t´bb¢-kev¢sb¢ nyomorÃsÀgos l¢tez¢snek a sz¡ks¢gszerüs¢g lÀtszatÀt k´lcs´n´zz¢k. A sz¢p eszm¢nyek nem
megvilÀgÁtjÀk, hanem eltakarjÀk a valÂsÀgos emberi viszonylatokat, m¢gpedig t´bbnyire sz¡let¢s¡k pillanatÀtÂl kezdve, de legk¢sûbb akkor ä lÀttuk a marxizmus eset¢ben ä, amikor uralomra jutnak. Mivel az uralmon l¢vûknek nem ¢rdek¡k az emberi
viszonylatok tisztÀzÀsa ä ebben az egyben csakugyan megegyezik a magÀnkapitalista
rendszer az ÀllampÀrtival ä, fel¡lkerekedik az a spontÀn ¢rz¢s, hogy a vilÀg k´r¡l´tt¡nk l¢nyeg¢bûl k´vetkezûen Àttekinthetetlen. A szint¢zis hiÃ ÀbrÀnd, foglalkozzunk
tehÀt a r¢szletekkel. Csacsi utÂpia, hogy a m¢lyfÃrÂbrigÀdok k´z´tt ´sszef¡gg¢s l¢tesÁthetû. A R¢szek diszkreditÀljÀk az Eg¢szt, kezdetben olykor rezignÀltan, k¢sûbb magÀtÂl ¢rtetûdû gesztusokkal, a szellem roppant veres¢g¢t ´r´k emberi Àllapotnak t¡ntetve fel. Ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt vÀlik uralkodÂvÀ az a tudÂstÁpus, amelynek ¢rdeklûd¢s¢t a k´zvetlen hasznossÀgi szempontok tÀplÀljÀk: û az a szolga-professzor,
buzgÂ filiszter, felpuffadt fejü pigmeus, akit Gombrowicz tiszta szÁv¢bûl megvet ¢s utÀl.
Csakhogy ez a folyamat v¢gbemegy a müv¢szetben is. A festû kialakÁt magÀnak valamif¢le eredeti modort, ¢s beevez vele ä szerencs¢s esetben ä egy jÂ hÁrü galerista
r¢v¢be. Ettûl kezdve modora diktÀl neki: ugyanis errûl mÀr kider¡lt, hogy eladhatÂ.
A müv¢szek berendezkednek a roppant birtok egy kis parcellÀjÀn, nev¡k ä JÂzsef Attila kifejez¢s¢vel ¢lve ä Àruv¢djegy. Egyre gyorsabb ÀramlÀssal kell szembeÃszniuk azon
keveseknek, akik ebbe nem t´rûdnek bele. àA hasÀba! Vagy a fogait!... A pof... Bumm!
Adj neki!Ê ä biztatja Gombrowicz valamelyik kedden, szerdÀn ¢s cs¡t´rt´k´n a müv¢szeket, verj¢tek sz¢t a tudomÀnyt, mondja nekik 1961-ben, azt rem¢lve, hogy gyalÀzatosan elnyavalyÀsÁtott ÀllapotukbÂl Ãj erûre kapnak Ágy. àA pudli, mely k¢t tappancsÀn
pitizik, harapjon v¢gre, rajta!Ê Helyes. Csakhogy a müv¢szek ¢s a tudÂsok bokÀja egyarÀnt rÀszolgÀl a pudlifogakra! Azok, akik nem ¢rik be a valÂsÀgcserepekkel, sût folyvÀst
´sszevagdaljÀk vel¡k a kez¡ket-lÀbukat, rontsanak neki a t´rmel¢kl¢t piti hûseinek ä
mert itt hÃzÂdik a hatÀr, nem pedig a müv¢szet ¢s a tudomÀny k´z´tt.
Most pedig rÀt¢rek a marxizmus ¢s a müv¢szet viszonyÀra. Elûbb azonban eszem,
ha nem is jÂÁzü halat ä szÁn¢szhÀzban Árom ezt, KaposvÀron ä, de egy pÀr debrecenit
tormÀval, juhtÃrÂt, f¡st´lt cs¡lk´t, almÀt ¢s narancsot. M¢rs¢kelten kifinomult gy´ny´r´knek n¢zek el¢be, arra azonban alkalmasak lesznek, hogy magam is letehessem
voksomat az ¢rz¢ki ember mellett.

Negyedik bejegyz¢s
Gombrowicz abbÂl indul ki, hogy a kommunizmus: tudomÀnyos vilÀgn¢zet. Nem agitÀtorok csÀbÁtjÀk az egyetemistÀkat a v´r´s zÀszlÂ k´r¢ ä 1961-et Árunk! ä, hanem tudomÀnyos kultÃrÀjuk, rajongÀsuk a tudomÀny irÀnt, melyet àa kommunizmus a szcientizmus dicsf¢ny¢ben ÀllÁt el¢nkÊ. A müv¢szetnek a barikÀd mÀsik oldalÀn a helye. CsÀbÁtÂ,
mÀmoros, arrogÀns, tÀncos lelke nem t´rûdhet bele abba, hogy egy hasznossÀgi elv
alapjÀn elrendezett, àtÀrsadalmasÁtottÊ tÀrsadalomban csupÀn a racionÀlisan rÀ kiosztott funkciÂkat t´ltse be.
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Ism¢t feltolakszik a Heine-pÀrhuzam: a k´ltû mÀr a matracsÁrban azt j´vend´lte,
hogy a kommunistÀk, ha uralomra jutnak, a DALOK K¹NYV° -be csomagoljÀk majd a
kenyeret ¢s a dohÀnyt az ¢hezû, szeg¢ny, ´reg n¢nik¢knek. ý m¢g a müv¢szet halÀlÀba
is belet´rûd´tt volna, ha csak ennek ÀrÀn szÀmolhatÂ fel az ¢hez¢s ¢s a tÀrsadalmi igazsÀgtalansÀg ä k´nnyü volt neki, nem lÀthatta a kommunistÀkat a hatalom csÃcsain.
1961 Âta sz¢tporladt a kommunizmusnak mint tudomÀnyos vilÀgn¢zetnek a mÁtosza. Ma mÀr a vak is lÀtja: a marxizmusnak nincs racionÀlis terve arra vonatkozÂlag,
hogy mik¢nt sz¡ntethetû meg a piacgazdasÀg ¢s az Àrutermel¢s. Mivel ebbûl vezeti le
a dologi viszonylatok uralmÀt az emberi szf¢ra felett, az elidegened¢st, a f¢tisteremtû
szeml¢letmÂdot ¢s ÀltalÀban a hamis tudat k¡l´nf¢le formÀit, ezek lek¡zd¢s¢re sem
dolgozhat ki konkr¢t strat¢giÀt. Gombrowicznak tehÀt ma mÀr nem kellene tartania
attÂl, hogy a kommunistÀk olyan hasznossÀgi szempontok alapjÀn mük´dû ´ssztÀrsadalmi g¢pezetet konstruÀlnak, amelyben nincs helye a müv¢szetnek.
Azt a meglehetûsen magÀnyos n¢zetet k¢pviselem, hogy a kommunizmusnak mint
tudomÀnyos vilÀgn¢zetnek ¢s tudomÀnyos ig¢nnyel fell¢pû j´vûk¢pnek az ´sszeomlÀsa nagyobb tÀvlatban nem Àrt, hanem hasznÀl a marxizmusbÂl annak, ami benne
¢letk¢pes: kritikai szeml¢let¢nek. Ez ugyanis megszabadul az utÂpia ballasztjÀtÂl, attÂl
a term¢ketlen ´nellentmondÀstÂl, mely a kritikai szeml¢letet az elm¢let ¢s az ¢let d´ntû ter¡letein kritikÀtlansÀgra, apologetikus manûverekre kÀrhoztatta.
A kritikai szeml¢let legfûbb c¢lkitüz¢se, hogy feltÀrja azokat a manipulÀciÂkat, amelyek az embereket a tÀrsadalmi g¢pezet kerek¢v¢ ¢s csavarjÀvÀ degradÀljÀk. A tudomÀny, amelyet Gombrowicz felelûss¢ tesz a vilÀg elk´ltûietlened¢s¢¢rt, nemcsak elûsegÁtûje, hanem privilegizÀlt Àldozata is ennek a folyamatnak. Amikor a marxizmus
hadat ¡zen az elidegened¢snek, voltak¢ppen az ´sszezsugorÁtott, funkciÂbet´lt¢sre
korlÀtozott szem¢lyis¢get szabadÁtanÀ fel. ReÀlis j´vûk¢p hÁjÀn erre nem lehet k¢pes.
De konkr¢t elemz¢sei ¢s intellektuÀlis felismer¢sei megnehezÁtik, hogy a vilÀg ÀllapotÀt
v¢gsû soron elfogadhatÂnak ¢s v¢glegesnek tekints¡k. A kritikai szeml¢let felszabadÁtÂ
lehet pusztÀn azÀltal is, hogy megtanÁt àNEM!Ê-et mondani arra, ami àNEM!Ê-et ¢rdemel. Ha p¢ldÀul visszautasÁtok egy rossz kompromisszumot, akkor ez nem pusztÀn
negatÁv magatartÀs, hanem a àNEM!Ê-mel egy¡tt àIGENÊ-t is mondok egy mÀsfajta
magatartÀsi mÂdra. Sok ilyen àIGEN!Ê kivezet a jelenlegi Àllapotok k´r¢bûl, an¢lk¡l
hogy ´nmagÀban k¢pes volna Ãj Àllapotok megteremt¢s¢re. Valamilyen senki f´ldje
fel¢ vezet, abban bÁzva, hogy onnan elûbb-utÂbb majd visz tovÀbb is Ãt. Minderre
persze mondhatÂ, hogy ¢n is lemondok az Eg¢szrûl, ¢s be¢rem a r¢szletekkel. Ez azonban nem Ágy van. °n nem ¢rem be vel¡k, csak ¢ppen nem jutok tÃl rajtuk. Ezt azonban nem tartom ´r´k emberi Àllapotnak. A teljess¢g m¢g puszta ig¢nyk¢nt is szÀrnyakat ad.
Ha tehÀt a marxizmust nem tudomÀnyos vilÀgn¢zetnek, hanem kritikai szeml¢letnek fogjuk fel, akkor legfûbb t´rekv¢s¢t Gombrowicznak nem a barikÀd tÃloldalÀrÂl
kellett volna szeml¢lnie. Ha az emberek kivÀghatnÀk magukat a manipulÀciÂk hÀlÂibÂl, akkor pontosan olyan l¢nyekk¢ vÀlnÀnak, akiknek fontosabb, hogy kicsodÀk, mint
az, hogy mit csinÀlnak. MÀr pusztÀn a harc a hÀlÂ ellen is jelent¢keny szem¢lyis¢geket
kÁvÀn (¢s fejleszt ki). àMarx nem vette ¢szre, hogy a müv¢szet az û k¢rlelhetetlen ellens¢ge,
minden k´r¡lm¢nyek k´z´tt, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy milyen termel¢si rendszer pÀtyolgatja. TÃl
keveset ¢rtett a müv¢szethez? °s mint mindenki, aki nem ¢rti igazÀn, lebecs¡lte elementÀrisan
szilaj, explozÁv term¢szet¢t?Ê így Gombrowicz.
°n magam ebben az ´sszef¡gg¢sben ¢rdektelennek tartom, hogy egy bizonyos Karl
Marx nevü szem¢ly milyen m¢ly müv¢szi ¢lm¢nyek, katarzisok befogadÀsÀra volt k¢-
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pes, ha k¢pes volt ilyesmire egyÀltalÀn. Annyit tudunk rÂla, hogy Shakespeare-en kÁv¡l Aiszkh¡losz volt a kedvenc trag¢diak´ltûje, m¢gpedig ¢ppen A LELçNCOLT PROM°THEUSZ . Ennek t¢mÀja a rabul ejtett, gigÀszi szem¢lyis¢g szenved¢se ¢s daca. A titÀn
nem t´rik meg a zsarnok fenyeget¢seitûl, felszabadÁtÂjÀt elûre lÀtja mÀr. àEzt jÂl jegyezd
meg: szolgasorsod¢rt soha / el nem cser¢lem gy´trelmes balsorsomatÊ ä mondja szeges bilincsekkel a sziklÀhoz lÀncolva, Àtd´f´tt mellel a fûisten szolgalelkü k´vet¢nek, Herm¢sznek. Ez lehet akÀr morÀlis-ideolÂgiai program is. De v¢grehajthatÂ-e pusztÀn àcivilizÀlt, normÀlis, pozitÁvÊ rendszabÀlyokkal? Prom¢theusz vÀgyai ¢s kÁnjai elementÀrisan
szilajak, explozÁv term¢szetüek. A szÂ legtÀgabb ¢rtelm¢ben vett kritikai szeml¢let ¢s
a müv¢szs¢g k´z´s hûse ez a Prom¢theusz: mÀs-mÀs mÂdszerekkel ¢s k¢sztet¢sekkel,
de mindkettû arra t´rekszik, hogy megûrizze magÀt, mÁg sz¢t nem t´rheti a lÀncot,
mely sziklÀjÀhoz bilincseli.
àEl a politikÀtÂl, müv¢szet! L¢gy egyszerüen ´nmagad. ýrizd meg term¢szetedet, nincs mÀs
dolgod.Ê Helyes. Se a haladÀs, se az erk´lcs, se a humanizmus, se az igazsÀgossÀg nem
csÀbÁthatja ¢szokokkal nÀszÀgyba a müv¢szetet. De mi t´rt¢nik, ha sÂvÀrgÀsk¢nt jelentkeznek, vagy szenved¢lyk¢nt, nemcsak az ¢rtelmet, hanem az ´szt´n´k legm¢ly¢t
is Àthatva, mint Aiszkh¡losznÀl vagy Shelleyn¢l, aki sz¢tt´rte Prom¢theusz lÀncÀt?
Ebbûl az alkalombÂl ez utÂbbinak v¢dekeznie kellett egy meg nem nevezett àskÂt
filozÂfusÊ ama vÀdja ellen, hogy k´lt¢szet¢t àvilÀgmegreformÀlÂ szenved¢lyÊ ihleti. àHibÀzik, aki azt hiszi, hogy k´ltûi kompozÁciÂimat kizÀrÂlag a reform k´zvetlen elûmozdÁtÀsÀnak szentelem, vagy hogy bÀrmilyen m¢rt¢kben is olyan ¢rvekkel alÀtÀmogatott rendszernek tekintem ûket,
mely az emberi ¢let teÂriÀjÀt foglalja magÀban. Iszonyodom a didaktikus k´lt¢szettûl...Ê Ehelyett
àaz erk´lcsi kivÀlÂsÀg gy´ny´rü eszm¢nyeivelÊ szeretn¢ megbarÀtkoztatni kifinomult k¢pzeletü olvasÂit. De mik ezek a gy´ny´rü eszm¢nyek?
A müv¢sz, aki fittyet hÀny a politikÀnak, aki csakis arra t´rekszik, hogy tev¢kenys¢ge r¢v¢n ´nmagÀvÀ vÀljon, olyasvalakiv¢, aki sz¡ntelen¡l tiltakozik a kÁv¡lrûl rÀzÃdulÂ erûk deformÀlÂ hatÀsa ellen: az ilyen müv¢sz ä ¢s most nemcsak Aiszkh¡loszra
¢s Shelleyre, hanem Gombrowiczra is gondolok ä ugyanazt v¢di, amit a kritikai filozÂfiÀk: a teljes ember lehetûs¢g¢t egy manipulÀlt vilÀgban. àAutentikus formÀnk a torzulÀsellenes tiltakozÀsban rejlikÊ ä Ágy Gombrowicz. Ez müv¢szi programja. FilozÂfiai-politikai programnak sem rossz.
¹t´dik bejegyz¢s
F¢lek, hogy Gombrowicz a fentieket olvasva gunyorosan lebiggyeszten¢ ajkÀt, vÀlaszra
sem m¢ltatna. Esetleg azok k´z¢ a ànaiv ¢s becs¡letes pedÀnsokÊ k´z¢ sorolna, akik àÏmagukon dolgoznakÎ, t´k¢letesÁtik, elemzik magukat, megkonstruÀljÀk morÀljukat, ¢s reszketnek
szemk´zt a felelûss¢g¡kkel, az eg¢sz emberis¢g¢rt szenvednek, ¢s akik lehetnek kutatÂk, tanÁtÂk,
vez¢rek, bÁrÀk, inspektorok, l¢lekm¢rn´k´k, akÀr mÀrtÁrok, sût olykor m¢g szentek is ä de tÀncosok,
¢nekesek nem lehetnekÊ. Az ¢rvel¢sembûl kiszürhetetlen racionÀlis pÀtosz Gombrowiczot
ilyen Át¢letre csÀbÁthatnÀ. Ez persze fÀjna nekem, ¢s m¢g v¢dekezni se volna mÂdom
ä a videokazettÀn lÀttam Gombrowicz szÀjÀt, Ágy hÀt attÂl tartok, hogy lebiggyedû ajkÀval szemk´zt aligha talÀlnÀm meg a helyes folytatÀst. Mit tegyek tehÀt? Magam el¢
k¢pzelem ezt a keserüs¢get, viszolygÀst ¢s f´l¢nyt kifejezû ajkat, ¢s Ãjrakezdem mondÂkÀmat, mÀshonnan dobbantva, mÀs nekifutÀs utÀn.
Berlinben ¢ppen most egy huszonhÀrom ¢ves t´r´k asszony Àll a bÁrÂsÀg elûtt: baltÀval agyonverte a f¢rj¢t. ý maga mÀr N¢metorszÀgban sz¡letett, de olyan csalÀdban,
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mely a n¢pes t´r´k k´z´ss¢g kebel¢ben mintegy harminc ¢ve csorbÁtatlanul ûrzi a mohamedÀn vallÀssal egy¡tt a muzulmÀn csalÀdi struktÃrÀt, ¢rt¢k- ¢s szokÀsrendszert,
viseletet, egyszÂval a teljes mozlim tradÁciÂt.
A vÀdlottra tizen´t ¢ves korÀban rÀparancsolt az apja, hogy menjen f¢rjhez egy t´r´korszÀgi illetûs¢gü fiatalemberhez, tÀvoli rokonukhoz, akit persze m¢g sohasem lÀtott. Az apai parancs egyik oka feltehetûen az volt, hogy ily mÂdon Berlinbe lehessen
hozatni, csalÀdegyesÁt¢s cÁm¢n, az ifjÃ f¢rjet. A lÀny ellenszeg¡lt az apjÀnak: nyilvÀn
hatott rÀ az emancipÀlt berlini szellemis¢g, amelytûl nem izolÀlhatta l¢gmentesen a
k´rnyezete. Ettûl kezdve nemcsak az apja verte, hanem a fiv¢rei is, az anyja pedig
naphosszat gyalÀzta, fenyegette. K¢t ¢v mÃlva a csalÀd hazalÀtogatott T´r´korszÀgba,
itt elviselhetetlenn¢ vÀlt a nyomÀs. Helybe hozattÀk a vûleg¢nyt. A hÀzassÀgk´t¢s utÀn
ä egyelûre az Ãj f¢rj n¢lk¡l ä visszat¢rtek Berlinbe. A fiatalasszony kilenc hÂnap mÃlva
sz¡lt egy fiÃt. HÀla a n¢metek mind kicsinyesebb idegenelleness¢g¢nek, a f¢rj csak
k¢t ¢v mÃlva kapott tartÂzkodÀsi enged¢lyt GermÀniÀban. Ebben a k¢t ¢vben a fiatalasszony nem ¢lt k¡l´n´sebben rosszul, csalÀdja nem kÁnozta, a gyerek ´r´met szerzett
neki, egy ruhagyÀrban dolgozott. AttÂl a naptÂl kezdve azonban, hogy beÀllÁtott a csalÀdfû, Ãjrakezdûdtek a ver¢sek. Nem apja, hanem ura ¢s parancsolÂja cs¢pelte, m¢gpedig minden ¢jszaka. Elûbb megerûszakolta, aztÀn megverte. RÀparancsolt, hogy ¡lj´n az Àgy sz¢l¢n hajnali hÀromig vagy n¢gyig. Ha lehunyta szem¢t, ¡t¢s ¢bresztette
fel. A f¢rj nem kapott munkÀt, nappal jÂl kialhatta magÀt. Frissen, teli hassal vÀrta
d¢lutÀn haza az asszonyt. Lel¢pte a tÀvolsÀgot a ruhagyÀr ¢s lakÀsuk k´z´tt, mik´zben
az ÂrÀjÀt n¢zte. Az Ãt tizenh¢t percig tartott. Ha a fiatalasszony tizennyolc perccel a
munkav¢gz¢s utÀn ¢rkezett haza, akkor nem kellett ¢jjelig vÀrnia a dÀdÀra. Egyszer
szabadsÀgot vett ki ¢s megsz´k´tt. HÀrom napig dekkolt egy munkatÀrsnûj¢n¢l. A csalÀd valamik¢ppen a nyomÀra akadt. Amikor a negyedik napon kil¢pett a hÀzbÂl, hogy
kenyeret ¢s tejet vÀsÀroljon, k¢t fiv¢re k´zrefogta, le¡t´tt¢k, megrugdaltÀk, megtiportÀk a forgalmas utcÀn, majd hazavonszoltÀk a f¢rj¢hez ¢s gyerek¢hez. M¢g egy ¢vet
¢ltek egy¡tt a r¢gi mÂdon. Az egyik ¢jszaka egy k¡l´nlegesen brutÀlis erûszakt¢tel ¢s
ver¢s utÀn elaludt a f¢rj. A fiatalasszony kiosont a szerszÀmkamrÀba, behozta a baltÀt,
¢s egyetlen csapÀssal kett¢hasÁtotta a gyül´lt fejet. Ha a bÁrÂsÀg az ´sszes enyhÁtû k´r¡lm¢nyt tekintetbe veszi, akkor csak n¢gy-´t ¢vet oszt ki rÀ.
àMeg is ¢rdemli ä mondtam V. konyhÀjÀban a d¡htûl remegve ä, mi¢rt nem az
elsû ¢vben csapta agyon?Ê V. letette borospoharÀt, ¢s rÀm meredt. àMilyen ¢rz¢ketlen
vagy ä mondta ä, nincs fantÀziÀd.Ê àHogy bÁrta n¢gy ¢ven Àt naprÂl napra? Micsoda
ember az ilyen?Ê ä àEz egy ilyen kultÃra. Nem eml¢kszel arra a mÀsik fiatal t´r´k nûre,
akit az anyja...Ê ä àKultÃra? HÃsz ¢vet ¢rdemelne ä h´r´gtem ä, mert mÀr az apjÀt fel
kellett volna aprÁtania.Ê àAz apjÀt? Meg a fiv¢reit, a nûv¢reit, az anyjÀt, az eg¢sz t´r´k
k´z´ss¢get, sût a T´r´korszÀgban ¢lû rokonokat ¢s barÀtokat is?Ê V. d¡he vetekedett
az eny¢mmel. àAz ¡kapjÀt is fel kellett volna aprÁtania, mi?Ê ä àIgen, az ¡kapjÀt is ä
kiabÀltam ä, ezt az eg¢sz sz´rnyüs¢get, a csalÀdfûi diktatÃrÀt, a nûi rabszolgasorsot,
mindent sz¢t kellett volna vagdosnia.Ê
Term¢szetesen tudtam, hogy d¡h´m nevets¢ges ¢s igazsÀgtalan, ¢s hogy V.-nek,
mint k¡lf´ldiek v¢delm¢re specializÀlÂdott ¡gyv¢dnûnek sok ilyen pÀria asszonnyal
¢s lÀnnyal akadt mÀr dolga, ¢s ismeri a hozzÀjuk tartozÂ f¢rfiakat is, ez¢rt joggal
mondja embertelennek elvont, abszolÃt, fentrûl lefel¢ harsogott morÀlomat. Ilyen
esetek megvitatÀsa k´zben t´bbnyire lezajlik k´zt¡nk a fenti fogcsikorgatÂ pÀrbesz¢d
valamelyik vÀltozata. K´zben mindketten elfelejtj¡k, hogy d¡h´m igazi cÁmzettje az
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emberi Àllapot, mely megakadÀlyozza, hogy az elnyomott l¢ny azzÀ lehessen, aki. A perben szereplû fiatalasszony, sok milliÂ sorstÀrsnûj¢vel egy¡tt, sziklÀhoz volt lÀncolva,
igen jÂ ¢tvÀgyÃ keselyü falta a mÀjÀt, de Prom¢theusszal ellent¢tben a lÀzadÀs, ez az
er¢nyes bün nem term¢szetes lehetûs¢geinek, hanem kiv¢teles erk´lcsi tehets¢g¢nek
folyomÀnya volt, mert a g´r´g vilÀgszeml¢lettel ellent¢tben az iszlÀm kultÃrÀban nincs
helye a prom¢theuszi lÀzadÀsnak.
Gombrowicz lebiggyedû ajkÀval szemk´zt mÀsodszori nekifutÀsban erre az univerzÀlis d¡h´mre hivatkozom. E d¡h tÀrgya, ha Ãgy tetszik, àaz ember ¢s a forma k´zti meghasonlÀsÊ, vagyis az, hogy az ember eltorzul a k´r¡lm¢nyek pr¢sei k´z´tt. Ezt nem
lehet megÃszni, hiszen ä mint Brecht mondja ä m¢g àAz aljassÀgra vicsorgÂ gyül´let / Is
eltorzÁtja az arcvonÀsokatÊ. Gombrowicz azt ÀllÁtja, hogy e meghasonlÀs okozta fÀjdalmat
bÀrki Àt¢lheti, ¢s a müv¢sznek Àt is kell ¢lnie, hogy kifejezhesse, de a tudÂs, àha egyÀltalÀn foglalkozik ezzel, akkor tudomÀnyosan teszi ä tehÀt szenved¢s, ¢s ennek k´vetkezt¢ben Àt¢l¢s
n¢lk¡l...Ê. °n viszont Ãgy v¢lem, hogy e meghasonlÀsba elûbb-utÂbb csaknem mindenki belet´rûdik: a k´znapi ¢let szereplûi, a politikusok, a papok csakÃgy, mint a tudÂsok
¢s a müv¢szek. De az ¢let minden ter¡let¢n akadnak lÀzadÂk, akik tudjÀk, vagy legalÀbbis sejtik ¢s ¢rzik, hogy àazonosak maradhatnak ´nmagukkalÊ a torzulÀsok ellen¢re,
àamÁg szenvednek tûl¡k, ¢s tiltakoznak ellen¡kÊ. Gombrowicz abban t¢ved, hogy ´sszet¢veszti a tudÂsnak mint ¢rzû l¢nynek, mint esetleges citoyennek a formÀjÀt szakmÀjÀnak kifejez¢si formÀjÀval. P¢ldÀul: ha ma egy k´zgazdÀsz a harmadik vilÀg kizsaroltsÀgÀrÂl statisztikai tÀblÀzatokat k¢szÁt, ¢s elmagyarÀzza az ezekben rejlû t´rv¢nyszerüs¢geket, akkor mind a szÀmoszlopokbÂl, mind elemz¢seibûl ki kell szürnie a sajÀt szem¢ly¢t. De elk¢pzelhetû, manapsÀg persze csak mint kiv¢teles eset, hogy a meghasonlÀs
ember ¢s forma k´zt szenved¢st okozott neki, d¡h´t vÀltott ki belûle, ¢s ezek az indulatok ihlett¢k vizsgÀlÂdÀsai sorÀn.
Hatodik bejegyz¢s
Szabadba csalogatÂ tavaszi reggel. Gombrowicz ´lt´zik, s¢tÀra k¢sz¡l. Cs´nget¢s. Simon az. (Ki az a Simon? Egy compaÄero.) Le¡l, de furcsÀn, szokatlanul. így is cseveg
(mint aki otthon hagyta ´nmagÀt). Remegni kezd a felsû ajka. Egy d¢zsÀnyi forrÀsban
l¢vû vÁz n¢gy¢ves kislÀnyÀra ´ml´tt. A kislÀny a kÂrhÀzban, sok Âra Âta, ¢s m¢g mindig
nincs v¢ge. TovÀbb ¡lnek egymÀssal szemben, szinte ´ssze¢r az orruk. KibÁrhatatlan.
Ki kell szabadulni a n¢gy fal k´z¡l. Gombrowicz forgalmas Ãtvonalat vÀlaszt, hogy
elveszhessenek a t´megben. VersenyfutÀs az idûvel: a kislÀny haldoklÀsa nem tarthat
mind´r´kk¢, csak az addig mÃlÂ idût kell kit´lteni. Gy¡m´lcsÀrus mint elsû epizÂd:
egy kilÂ almÀt k¢rnek. A gy¡m´lcsÀrus dics¢ri az almÀjÀt. Gombrowicz beavatja ût a
trag¢diÀba. A gy¡m´lcsÀrus zavartan motyog, lem¢ri az almÀt. Gombrowicz ¡v´lteni
kezd: àVegye vissza az almÀjÀt!Ê ä ¢s futÀsnak ered. UtÀna Simon, a kislÀnyÀval. KutyaugatÀs mint mÀsodik epizÂd. RohanÀs a forgalmas utcÀn, Gombrowicz im¢nti ¡v´lt¢se kÁs¢ri ûket a jÀrmüvek ¢s gyalogosok k´zt, tovÀbbÀ a kutyaugatÀs, mely az ¡v´lt¢snek Àllati ¢rtelmet k´lcs´n´z. Feltünik egy Ãr ä harmadik epizÂd ä, ¢s valamilyen
ÃtbaigazÁtÀst k¢r. Simon nem felel. Gombrowicz nem felel. Elt´k¢lt, mozdulatlan
cs´ndj¡kkel a semmibe l´kik az urat. SzÀguldanak tovÀbb, negyedik epizÂd, egy mellett¡k elhÃzÂ taxibÂl papagÀjkiÀltÀs. Ez feltÀmasztja a korÀbbi kutyaugatÀsnak ¢s
Gombrowicz ¡v´lt¢s¢nek a ter¢t, elût¢rbe l¢p k´z´s jellegzetess¢g¡k, az ÀllatisÀg. Ro-
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hannak tovÀbb. VÀratlanul egy ¡res t¢rre ¢rnek, alattuk folyÂ ¢s kik´tû. Mozdulatlan
hajÂk k¡rtûj¢bûl f¡st szÀll fel. MegÀllnak. A kik´tûi erûdÁtm¢ny halott sziluettje. Az
¡veges vÁz ¢s a vizes ¢g k´zt pÀra, k´d, f¡st. ¹t´dik epizÂd: papÁrz´rg¢s. Simon rÀl¢p
a papÁrra. Kis sz¢l, z´rg¢s. Mindketten a papÁrt bÀmuljÀk. öjabb papÁrz´rg¢s, elviselhetetlen. Gombrowicz rÀd´bben, hogy Simon esetleg meg´li. Az ´sszes korÀbbi epizÂd
egyetlen zsinegre füzve: az ¡v´lt¢s, az Àllathangok, az ¢lettelen tÀrgy z´reje: ahogy a
kislÀny a kÁnban elÀllatiasodik, eltÀrgyiasul. Nem vÀrhatja meg, hogy m¢g egyszer
megz´rrenjen a papÁr. Rohanni kezd, m´g´tte Simon. Eg¢rutat nyer, pÀlyaudvar, elvegy¡l a t´megben. P¢nztÀr. Jegyet k¢r Tigre-be. (Mi¢rt ¢pp oda?) M´g´tte valaki
szint¢n Tigre-be k¢r jegyet: Simon. öj menek¡l¢sre nem nyÁlik mÂd. HosszÃ vÀrakozÀs, kart karba ´ltve. ý ¢s Simon ¢s a gyermek elÀllatiasodÀsa Simonban, ¢s a kÁn, a
gyerek kÁnja, mely minden ¢rz¢ki benyomÀst a maga k¢p¢re formÀlt. A vonatban. A
t´megbe ¢kelûdve. Mindenki c¢lok utÀn, csak ûk nem. Tigre-be. Tigre: a tigris. Az
elÀllatiasodott gyerek tigris¡v´lt¢se. Menek¡l¢s ä hatodik epizÂd ä egy roppant m¢retü k´v¢r Ãr hÀjt´mbjei k´z¢. Itt v¢gre n¢mi biztonsÀg. °s ekkor àlentrûl lentÊ sz´rnyen megl´ki valaki. Vagy megmarkolja: hetedik epizÂd. Vagy nem is l´k¢s ¢s markolÀs ez, hanem harapÀs. °rthetetlen, felfoghatatlan eredetü tÀmadÀs. M¢g m¢lyebben bele a hÀjba, de nincs menekv¢s. °s ekkor ä nyolcadik ¢s utolsÂ epizÂd ä megcsiklandozzÀk a tarkÂjÀt. De kicsoda? Se a hÀjt´mb nem lehet az, se Simon. Gyeng¢d
csiklandozÀs, jÀt¢kos ujjak. °s egybeforr a csiklandozÀs meg az Àllat, ¢s a m¢g el nem
¡v´lt´tt, felfoghatatlan ¡v´lt¢sre ront, k¢slÂbÀlva szinte.
Pardon, Monsieur Gombrowicz, pardon, pardon. Le se kell biggyesztenie az ajkÀt,
magamtÂl is tudom, hogy ezt sohase lett volna szabad elk´vetnem. De most mÀr megtettem, ¢s semmi sem csinÀlhatÂ vissza. ¹sszefoglaltam egy novellÀjÀt, amely pedig
¢ppen a benne rejlû epizÂdok ¢rz¢kletes kibomlÀsÀbÂl merÁti erej¢t. Tudom ¢n is,
hogy valamely elbesz¢l¢s tartalma ¢ppÃgy nem mes¢lhetû el, mint egy hegedüverseny¢. Felk¢rem esetleges olvasÂimat, hogy ¢lvezz¢k v¢gig az eredeti müvet, a NAPLñ
n¢met kiadÀsÀban a 678ä690. oldalon talÀlhatÂ.
Az¢rt vÀllalkoztam a mer¢nyletre, mert utÀna szerettem volna nyomozni annak az
¢rz¢semnek, hogy itt egy valÂban megesett t´rt¢net ´lt szem¡nk elûtt, szinte az elmondÀsa folyamÀn, irodalmi formÀt. Tetten akartam ¢rni a pillanatot ä a rep¡l¢sben
is ez izgat a leginkÀbb ä, amikor gyorsulÂ nekifutÀs utÀn felsz´kken¡nk a valÂsÀg talajÀrÂl. Elûre tudtam, hogy a stÁlus nem vezethet nyomra. A megformÀlÀs irodalmi
ereje mÀr az elsû oldalakon szembesz´kû. MiutÀn Simon kiny´gi, mi t´rt¢nt a kislÀnyÀval, Gombrowicz Ágy Árja le a bek´vetkezû szituÀciÂt: àEln¢multam, ¢s eln¢mult û is,
¢s Ágy ¡lt¡nk ott, mondhatni orr az orrban. Szem a szemben. K¢z a k¢zben. LÀb a lÀbban. T¢rd
a t¢rdn¢l. T¨te-¥-t¨te.Ê Ez nem a NAPLñ stÁlusa, hanem a gombrowiczi sz¢pprÂzÀ¢. Csakhogy az ÁrÀs m¢gis e NAPLñ-ban talÀlt magÀnak helyet. Az à¢nÊ valÂban Gombrowicz
¢nje, ugyanaz, akit a NAPLñ-bÂl ismer¡nk mÀr. A kezdûjelenet minden bizonnyal valÂsÀg: egyik barÀtjÀnak vagy ismerûs¢nek a kislÀnyÀt kÂrhÀzba szÀllÁtottÀk sÃlyos, tÀn
¢letvesz¢lyes Àllapotban. A leforrÀzÀs motÁvuma is megt´rt¢ntnek tetszik. Az illetû elcipelte k¢ts¢gbees¢s¢t Gombrowiczhoz, de nem bÁrtÀk ki a szobÀban, Gombrowicz s¢tÀt javasolt. ¹szt´neim azt sÃgjÀk, hogy ez valÂban Ágy vagy hasonlÂk¢ppen t´rt¢nt.
ValÂszÁnüleg a sz¢p tavaszi idû sem kitalÀlÀs, bÀr a kislÀny sz´rnyü kÁnjainak ¢s a term¢szet virulÀsÀnak kontrasztja lehet ÁrÂi lelem¢ny is. HÀtborzongatÂ s¢ta k´vetkezett,
k¢t sÀv nyomult elûre egymÀs mellett, Simon¢ hallgatÀsbÂl, Gombrowicz¢ abbÂl az
¡v´lt¢sbûl, amelyet az almaÀrusnÀl l´k´tt ki magÀbÂl. Ez az almaÀrus-epizÂd ugyanis
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szint¢n megt´rt¢nhetett, Ãgy, ahogy olvashatÂ. Egy kilÂt k¢rtek, de az almaev¢s enyh¢n ¢lveteg idillje ¢s a kislÀny emberfeletti kÁnja nem f¢rt meg egy¡tt. Az almaÀrus
motyogÀsa elûcsalta GombrowiczbÂl a r¢ms¢get. Az Àrus meg¢rezte a helyzet k¢ptelens¢g¢t, de megfelelû reakciÂra nem futotta ä nem futhatta ä az erej¢bûl, ¢s ezzel
kiprovokÀlta Gombrowicz ¡v´lt¢s¢t. Ez a r¢ms¢get, mely eddig Simon ¢s Gombrowicz
titka volt, a ny¡zsgû vÀros k´z´s tulajdonÀvÀ avatta. A k¢sûbbi epizÂdok ä talÀn az
utolsÂ kiv¢tel¢vel ä mind megt´rt¢nhettek, ezer egy¢b epizÂddal egy¡tt, amelybûl az
ÁrÂi mühelyben c¢lszerüen kivÀlasztÂdtak. Kutya, papagÀj, tudakozÂdÂ Ãr, z´rgû papÁr a n¢ma t¢ren, sût m¢g a menek¡l¢s ¢s a vonatÃt is megeshetett, nem besz¢lve a
hÀjt´mb gusztustalanul otthonos erotikÀjÀrÂl ¢s a tÀmadÀsrÂl, mely lent ¢rte lentrûl.
Ezek mind elk¢pzelhetû s¢ta- ¢s utazÀsi ¢lm¢nyek, ¢s ¢n szÁvesen felt¢telezem, hogy
¢ppen ezen az iszonyatos napon gyüjt´tte ûket ´ssze az ÁrÂ. Ennek azonban mÀr nem
tulajdonÁtok jelentûs¢get: mindegy, hogy mikor t´rt¢ntek meg, ¢s hogy megt´rt¢ntek-e egyÀltalÀn, mert nem tartalmuk ¢s anyaguk a fontos, hanem az a mÂd, ahogyan
Gombrowicz egymÀsra ¢s a haldoklÂ kislÀny gy´trelm¢re vonatkoztatja ûket. A fÀjdalom ÀllatisÀga, mely v¢g¡l puszta tÀrggyÀ vÀltoztatja a szenvedû szem¢lyt ä ¢s a kÁn
elûl menek¡lû elbesz¢lû, akit az epizÂdok v¢gtelen mennyis¢gü elk¢pzelt vonatkozÀsai
k´z¡l ¢ppen azok ragadnak torkon, amelyek visszavezetik az ÀllatisÀgba, az eltÀrgyiasulÀsba, az ¡v´lt¢sbe: vagyis abba, ami elûl menek¡l. Mellette barÀtja, az apa, akihez
talÀn el sem ¢rnek a kinti v¢szjÂs jelek, ¢s m¢g ha ¢rz¢keli is, nem kell a kislÀny tÀvoli
haldoklÀsÀra vonatkoztatnia ûket, mert û ezt magÀban hordja. Ez parancsolja rÀ a
cs´ndet, ¢s ez a fenyegetû cs´nd r¢ms¢gesebb az elbesz¢lû ¡v´lt¢s¢n¢l. °s amikor a
mozdulatlan t¢ren, a papÁrz´rg¢s kontrasztjÀban fel¡lkerekedik a cs´nd ä ahogy kurta
idûre mÀr a tudakozÂdÂ Ãrral szemk´zt is fel¡lkerekedett ä, akkor a menek¡l¢s lelki
kÁs¢rletbûl fizikai valÂsÀggÀ vÀlik. Gombrowicz elmossa a hatÀrt a valÂsÀg ¢s a k¢pzelet
term¢kei k´zt, ¢s valamely k´zvetlen ¢lm¢nybûl kiindulva olyan egys¢ges anyaggÀ
gyÃrja tapasztalatainak ¢s fantÀziÀjÀnak anyagÀt, melyben minden motÁvum egymÀsra vonatkozik, m¢gpedig nem logikai Ãton, hanem ¢rz¢kletesen. Az ¢rz¢kletess¢get
ez az elbesz¢l¢s elsûsorban zenei eszk´z´kkel ä hangok, z´rejek ¢s eln¢mulÀsok segÁts¢g¢vel ä teremti meg, tovÀbbÀ a sürüs¢g ¢s ¡ress¢g ellent¢teivel: emberektûl hemzsegû utcÀk, zsÃfolt pÀlyaudvar, m¢g zsÃfoltabb vasÃti kocsi ¢s v¢g¡l a hÀjt´mb egy
szem¢lyben: a kislÀny magÀnyos fÀjdalma idegen hÃst´megeken cikÀzik Àt. Mindezzel
szemben kÁs¢rteties az ¡res t¢rs¢g a folyÂ ¢s a kik´tû f´l´tt: itt a fÀjdalom nem talÀl
k´zegellenÀllÀsra, egy papÁrz´rg¢s is v¢gzetes lehet. így vÀlik kezdû k¢rd¢sem l¢nyegtelenn¢, mert ha eljutunk idÀig, feloldÂdnak a k¢zzelfoghatÂ realitÀs ¢s a k¢pzelet antinÂmiÀi: a GombrowiczrÂl elnevezett ´nt´rv¢nyü birodalomban jÀrunk, egy szÀmunkra kijel´lt Ãton.
De az a csiklandozÀs a tarkÂn, az utolsÂ epizÂd ä az mit jelent, hogyan ker¡l ide,
¢s hova vezet?
Hetedik bejegyz¢s
A lentrûl j´vû lenti agressziÂ ´sszetartozik a fenti, nyaki csiklandozÀssal. Mindk¢t orvtÀmadÀs ä az ´sszepr¢selûd´tt lÀbak felûl ¢s a hÀtulrÂl j´vû ä abban a pillanatban ¢ri
az elbesz¢lût, amikor a t´rt¢net folyamÀn elûsz´r otthonosan ¢rzi magÀt, beleÀgyazÂdott a hÀjt´mbbe, vanÁliaszaggal vegyes ingmeleg izzadsÀgÀnak oltalmÀba, mert àitt
csend volt ¢s jÂ volt, szÀzm¢rf´ldnyire a s¡rgetû... probl¢mÀtÂl...Ê, a hÀjt´mb a vilÀg nyugalmas fele, a laza elernyed¢s birodalma volt. De mit is mond Faust Mephistophelesnek?
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àHa egyszer heverûre dûln¢k megnyugodva,
Azonnal ¢rjen el a v¢g!
Ha meg tudsz hÁzelegve csalni,
Hogy tessen ´n-ÀbrÀzatom,
Ha be tudsz gy´ny´r´kkel csapni,
Az legyen utolsÂ napom!Ê
A hÀjt´mb heverûj¢n megnyugodva az elbesz¢lû akciÂra ingerelte MephisztÂt ä a lÀbba marÀs ¢s a nyakoncsiklandozÀs az¢rt olyan felfoghatatlan, mert csak neki tulajdonÁthatÂ. Gombrowicz a csiklandozÀs ¢s az çLLAT k´zti nem l¢tezû ´sszef¡gg¢st àpokoli
kombinÀciÂÊ-nak nevezi, ´sszeesk¡v¢snek, mely àtitkos egyet¢rt¢sÊ-en alapul. Egyes¡l¢s¡kbûl olyasvalami sz¡letik, amit Gombrowicz e k¡l´n´s elbesz¢l¢shez füz´tt jegyzet¢ben àk¢pzelt ´rd´gÊ-nek nevez. De bÀrmennyire k¢pzelt is ez, reÀlis fenyeget¢st testesÁt
meg, mert a fÀjdalommal, valÂsÀgunknak ezzel a fundamentumÀval ker¡l kapcsolatba. Gombrowicz a csiklandozÀsnak ¢s a kislÀny gy´trelm¢nek kombinÀciÂjÀt az ´rd´gi
l¢t Ãj modulÀciÂjÀnak nevezi. MegÁt¢l¢se szerint mÀs fÀjdalmÀig csak ´rd´gi segÁts¢ggel nyomulhatunk elûre, ¢s m¢g ezen a t¢ren is jÂkora Ãt Àll elûtt¡nk, nem besz¢lve
arrÂl a m¢g fenyegetûbb ¢s m¢g tÀvolabbra vezetû ÃtszakaszrÂl, mely sajÀt fÀjdalmunk
teljes Àt¢l¢s¢ig ä hogy az elbesz¢l¢st id¢zzem: àa m¢g el nem ¡v´lt´tt ¡v´lt¢sigÊ ä vezet. A
müv¢szetnek, mely idÀig elkalauzol, Gombrowicz àd¢monikus szerepetÊ tulajdonÁt.
Mit jelent az à´rd´giÊ , a àpokoliÊ ¢s a àd¢monikusÊ kifejez¢s, ha olyan ember hasznÀlja
ûket, aki nem hisz istenben? Vannak sÀtÀnhÁvû szektÀk, amelyek a vilÀgot az ´rd´g
müv¢nek, ´rd´g Àltal kormÀnyzott teremt¢snek tekintik. Ez azonban csak k´nnyen
ÀtlÀthatÂ jÀt¢k a szavakkal, mert az eff¢le ´rd´g vagy sÀtÀn isteni funkciÂkkal rendelkezik, csak ¢ppen a jÂsÀg helyett a gonoszsÀg szerepel ´r´k attribÃtumai k´z´tt, ami
ismeretelm¢leti szempontbÂl emlÁt¢sre sem m¢ltÂ k¡l´nbs¢g. Csakhogy Gombrowicz
az id¢zett jelzûket etikai ¢rtelemben hasznÀlta. àAz irodalom nem az isten, hanem a sÀtÀn
talÀlmÀnya. Milyen gyÀmoltalan az irodalom ä ¢s ÀltalÀban a müv¢szet ä, ha istennel szembes¡l.
Az er¢nnyel! Semmi, de semmi mondanivalÂja sincs errûl a t¢mÀrÂl ä annyira ¢rz¢ki, olyan marad¢ktalanul feloldÂdik a Ïtestv¢ries¡l¢sbenÎ.Ê A müv¢szet voltak¢ppeni tÀptalaja a bün.
Az elÀllatiasodÀs, az eltÀrgyiasulÀs, a rÀciÂ sÁneirûl rejtelmes mÂdon elkanyarodÂ groteszk k¢nyszerpÀlyÀk ¢s kibicsaklÀsok mind a bün stÀciÂi, ¢s csak ezeken kereszt¡lvergûdve juthatunk el l¢t¡nk talapzatÀig, a fÀjdalomig. Elm¢let¢t Gombrowicz m¢g egy
¢rvvel dÃcolja alÀ: az isten ¢s az er¢ny egyarÀnt mozdulatlan, hiszen el¢rte mÀr a t´k¢lyt ä mÀrpedig a müv¢szetnek l¢teleme a mozgÀs, melyet csak a bün szf¢rÀjÀban
talÀlhat meg.
Ha k´t´zk´dni vÀgyn¢k, csak Antigon¢ nev¢t kellene kib´kn´m. Vagy RomeÂ¢t ¢s
JÃliÀ¢t. Don Quijot¢¢t. Az irodalom az ÀrtatlansÀggal ¢s er¢nnyel szembes¡lve nem
felt¢tlen¡l bizonyul gyÀmoltalannak, ellenkezûleg, olykor Ágy produkÀl csÃcsteljesÁtm¢nyeket. Igaz: ezekben az esetekben az er¢ny a halÀlos fenyegetetts¢g szf¢rÀjÀban
mozog ä de mozog! Szembeker¡l a gonosz vilÀggal, ¢s elbukik tragikus vagy komikus
mÂdon. A bün vilÀga pedig az er¢nnyel szembes¡lve bontakozik ki. A mozgÀs, melyet
Gombrowicz joggal mond a müv¢szet l¢telem¢nek, egyarÀnt irÀnyulhat a büntûl az
er¢ny fel¢, ¢s megfordÁtva.
Gombrowicz id¢zett ÀllÀspontja ¢s az ezzel szemben felhozhatÂ ¢rvek ¢rtelm¡ket
vesztik, ha az ´rd´g´t Goethe szavaival definiÀljuk: àAz a szellem vagyok, mely folyvÀst
tagadÊ ä mutatkozik be Faustnak Mephistopheles. Ha a tagadÀs az ´rd´g, akkor igaz-
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sÀgtalan (vagyis: gonosz) vilÀgban ´v¢ az er¢nyesebb szerep. Ez esetben Antigon¢ lÀzadÀsa: ´rd´gi tett, mely a fennÀllÂ vilÀgrendet vesz¢lyezteti. Ha tagadÀs az ´rd´g,
akkor ez hatja Àt az ellentmondÀsokat, melyek folyvÀst biztosÁtjÀk ¢s vesz¢lyeztetik is
k¡lsû ¢s belsû vilÀgunk egyensÃlyÀt. John Donne 19, SZENT SZONETT -j¢nek kezdû
sora, az àOh, to vex me, contraries meet in oneÊ (àAz ellent¢tek egybeforrnak bennem, hogy felkavarjanakÊ), k¢ptelens¢gnek mutatja az er¢ny ¢s a bün, az isten ¢s az ´rd´g megk¡l´nb´ztet¢s¢t. Mindketten csak Ãgy l¢tezhetnek, egymÀsba forrva, hogyha ¢rtelmet
adnak ´nn´n ellent¢t¡knek.
Ha az ´rd´g: tagadÀs, ellentmondÀs, akkor sÀtÀnhÁvû vagyok kamaszkorom Âta magam is. VisszahÀtrÀlva Gombrowicz elbesz¢l¢s¢be: a gy¡m´lcsÀrusokkal, kutyaugatÀssal, papagÀjrikoltÀssal, papÁrzizeg¢ssel normÀlisan (!?!) funkcionÀlÂ vilÀgnak ¢s a leforrÀzott kislÀny szenved¢s¢nek ellent¢t¢t hadd nevezzem ä korÀbban mÀr hasznÀlt
kifejez¢semmel ¢lve ä az egyidejüs¢g sz¢gyen¢nek. Ezt a sz¢gyent Gombrowicz Ãgy
artikulÀlta, hogy a kislÀny szempontjÀbÂl t´k¢letesen k´z´ny´s epizÂdokat nagy müv¢szi k´vetkezetess¢ggel ¢s felid¢zûerûvel m¢gis ûrÀ, pontosabban: direkt eszk´z´kkel
kifejezhetetlen szenved¢s¢re vonatkoztatta. Ebben a t¢nyked¢s¢ben nem vez¢relte a
bün ¢s az er¢ny, az ´rd´g ¢s az isten antinÂmiÀja. Az à´rd´giÊ ¢s a àd¢monikusÊ jelzû
nem elbesz¢l¢s¢nek anyagÀra, hanem mÂdszer¢re vonatkozik: erk´lcsi kategÂriÀkkal
megk´zelÁthetetlen az olyan vilÀg, melyben eff¢le szenved¢sek folyton-folyvÀst ä ¢s
m¢g csak nem is gonosz szÀnd¢kok folytÀn ä megesnek. Felt´r az abszurditÀs szorongatÂ ¢rz¢se, a fÀjdalombÂl tÀplÀlkozÂ abszurd szorongÀs. Gombrowicz ´nismeret¢t mi
sem jellemzi jobban, mint hogy eszmefuttatÀsa v¢g¢n sajÀt korÀbbi elvont àer¢ny ä
bünÊ, àisten ä ´rd´gÊ fejteget¢seinek fittyet hÀnyva megÀllapÁtja, hogy az û ´rd´g¢nek
àmind kevesebb k´ze van a morÀl probl¢mÀjÀhoz, f¡ggetlen a büntûl ¢s er¢nytûl. Nem ÏartikulÀltÎ
sÀtÀn. S´t¢ts¢gbûl van. AbszurditÀsbÂl. Nem kÁs¢rt¢s ¢s nem is b¡ntet¢s, hanem egyes-egyed¡l
fÀjdalombÂl Àll. V¢tlenÊ. Ez mÀr mÀs sÀtÀn, mint a Goeth¢¢: nem a tagadÀs, hanem a
r¢szv¢t szelleme. De nem ¢rzelgûss¢gbûl tÀplÀlkozik, hanem a meg nem ¢rt¢s homÀlyÀbÂl araszol tÀrgya fel¢. MÁg k´vetni prÂbÀlom, rokonszenv ¢bred bennem irÀnta.
Igyekszem ´sszeb¢kÁteni magamban a tagadÀs ´rd´g¢vel.

Nyolcadik bejegyz¢s
Tegnap ¢jszaka a BBC-ben: Àllamilag elûÀllÁtott salvadori hullagyüjtem¢ny. RetrospektÁve. Minden terrorizmusok k´z¡l a legundorÁtÂbb: az Àllami. A b¡ntet¢s kockÀzata n¢lk¡l. A salvadori halÀlbrigÀdok orszÀgszerte ´ld´k´ltek, a kormÀny behunyta
f¢l szem¢t, a mÀsikkal biztatÂan kacsintott. A tiltakozÂ Romero p¡sp´k´t 1980-ban
meg´lt¢k. A gyilkossÀgÀ¢rt felelûs fûszem¢ly (a nev¢t, funkciÂjÀt nem ¢rtettem) pÀr
¢ve halt meg rÀkban. Mik´zben a hullÀkat szeml¢lem (retrospektÁve), ¢rtes¡l´k arrÂl,
hogy a gyilkossÀgok irÀnyÁtÂi k´z¡l a had¡gyminiszter most ajÀnlotta fel lemondÀsÀt.
Mi van a mÀsik t´meggyilkossal, a bel¡gyminiszterrel? Csak nem û volt a rÀkbeteg?
A mÀsik oldalon a gerillÀk is kiv¢gz¢sekkel foglalatoskodtak: fûk¢nt polgÀrmesterekre
specializÀltÀk magukat. Feltünik a jelenlegi Àllameln´k is: meglehetûsen fiatal, hivatalnokk¡lsejü f¢rfi, ÀltalÀnos amnesztiÀt javasol. °s mÀris SzomÀliÀban vagyunk: meztelen ¢henhalÂk nagy t´megben. Ism¢t l¢gyborÁtotta fejü gyerekek. Hatalmas ´reg
csontvÀz, k¢tezer ¢ves rÀncokkal az arcÀn. ENSZ-tisztviselû egy kupac cs´pps¢gre mutat: ezeknek mÀr k¢sûn j´n a segÁts¢g. KiflilÀbak f´l´tt magasan parÀnyi fonnyadt gye-

E´rsi IstvÀn: Idûm Gombrowiczcsal (X)

ã

989

rekpopÂ. Jobb hÁjÀn hasznÀlom ezt a szÂt: ez a valami nem paskolhatÂ meg, k¡lsû
k¢pe elvÀlt funkciÂjÀtÂl.
¹t perc alatt Salvador, SzomÀlia: hogyan hatolhatunk elûre ezeknek az embereknek a fÀjdalmÀig? TÃl¢lhetn¢nk a sikert? Gonosz manÂk ûsi mondÀkban ¢s mes¢kben
mocsÀrba csaltÀk a hisz¢keny vÀndort. Nem az¢rt nevezi Gombrowicz d¢moninak a
fÀjdalom fel¢ araszolÂ müv¢szetet, mert a c¢lba jutÀs: halÀl? ý mint ÁrÂ az egyedi szenved¢sre f¡ggeszti szem¢t. A leforrÀzott kislÀny, a m¢g el nem ¡v´lt´tt ¡v´lt¢s gazdÀja
konkr¢t, valÂsÀgos l¢ny. A t´meg: absztrakciÂ, valÂsÀgos l¢nyek halmaza. M¢gis mÁg
a k¢pernyûre, az egymÀs mell¢ fektetett salvadori hullÀkra ¢s a szomÀliai csontkollekciÂra meredtem, arra gondoltam, hogy ez a t´meg a k´zvetlen valÂsÀg, amelybûl csak
absztrakciÂ ÃtjÀn juthatunk el az egyedhez. A k´z´s ¢hs¢g megsz¡nteti az egy¢ni sorsot, az ¢szlel¢s ¢s ¢rz¢kel¢s k¡l´nb´zûs¢geit pedig l¢nyegtelenekk¢ degradÀlja. Az ÁrÂi
k¢pzelet ereje, de egyben korlÀtja is, hogy csak egy¢nekhez verhet hidat.

Kilencedik bejegyz¢s
àNincs senki, akire rÀmondjam, / ´r´m¢t lelte nyomorombanÊ ä nemcsak a szenved¢s t´meges
¢s szem¢lytelen, hanem az oka is. àSirattam akasztottakatÊ ä mondja JÂzsef Attila ugyanebben a vers¢ben. Ez velem is megesett. Kire mutathattunk volna rÀ, hogy ´r´me tellett a k´t¢len cs¡ngû testek lÀtvÀnyÀban? àSzalonnÀn ¢ltem, mialatt / virÀgzott minden vÀllalatÊ ä ki d´rzs´lte boldogan a kez¢t, hogy JÂzsef Attila a gazdasÀgi virÀgzÀs korÀban
szalonnÀn ¢lt? De a szalonna m¢g egy¢ni sors. A szalonnÀtlansÀg, a borsÂtlansÀg, sût
a f¡vetlens¢g viszont... Ki leli ´r´m¢t a szomÀliai ¢henhalÂkrÂl k¢szÁtett felv¢telekben?
Tegy¡k fel, hogy f´ld¡nk leghatalmasabb embere a VilÀgbank eln´ke. Vajon û ´r´m¢t leli benn¡k? Ugyan mÀr.
TÀrsadalmi berendezked¢s¡nk Ãgy rossz, hogy ezt senki sem ÀhÁtja. Behunyhatjuk
szem¡nket, sût be is kell hunynunk az ´r´m¢rt, m¢gis lerakÂdik benn¡nk, t´bbnyire
¢szrev¢tlen¡l, a rosszkedv vagy a rossz lelkiismeret ¡led¢ke. A felfoghatatlan, szem¢lytelen erûk Àltal elûid¢zett m¢rhetetlen szenved¢s tudata az egy¢nt a maga egy¢ni mivoltÀban tÀmadja meg. A kerÁtûhÀlÂval partra vonszolt halak lÀtvÀnya: vergûdû, rÀngÂ, felsz´kkenû ¢s visszahullÂ testek. K¢p¡k egy¡ttesen ¡lepedik le benn¡nk, m¢g ha
egyenk¢nt fogyasztjuk is el ûket.
à1961-ben, egy h¢tfûi napon Gombrowicz Ázletes halat evett valahol.Ê
ZsÃfolt pÀlyaudvar: Gombrowicz barÀtaihoz k¢sz¡l, hogy kipihenje Buenos Airest.
ZsÃfolt vonat.
AztÀn: sorÀllÀs a buszmegÀllÂnÀl. El´l ¢s hÀtul fenekek ¢s orrok. Besz¢dt´rmel¢kek.
A t´meg. M¢g itt is ennyi ember, hÃsz kilom¢terre Buenos Airestûl. Gombrowicz elhÀnyja magÀt. Egyszer, k¢tszer, hÀromszor. (àLehet, hogy tÃlzokÊ ä teszi hozzÀ.) OkÀd
¢s okÀd, ¢s senki sem t´rûdik vele, ¢s felszÀll a zsÃfolt buszra, ¢s arra gondol, hogy
Buenos Airesben ´tmilliÂan hasznÀljÀk Àtlagban napi ´tsz´r a v¢c¢t, ¢s eltünûdik azon,
szÀzan vagy szÀz´tvenen hÀnynak-e ¢ppen akkor ott. Zavarosan ¢s tolakodÂn bel¢hatol a t´meg probl¢mÀja, ¢s bet´lti vid¢ki napjait. Amikor az emberi sorsokra gondol,
szÀnalom fogja el, sÁrni szeretne, de egyszer csak egy mocskos mezûn, a bevÀsÀrlÂk´zpont k´zel¢ben, piszkos, id¢tlen, formÀtlan t´meg k´zeledik fel¢, hÀtt¢rben proletÀrvityillÂik, ¢s ism¢t feltÀmad benne az undor. àEmber vagyok ä ez biztos. De egy a sok
k´z¡l. HÀny k´z¡l? Ha k¢tmilliÀrdbÂl vagyok egy, az nem ugyanaz, mintha k¢tszÀzezerbûl lenn¢k
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egy.Ê A t´meg nyomasztÂ tudata elûl vend¢glÀtÂinak elmebeteg csel¢dlÀnyÀhoz, HelenÀhoz menek¡l gondolatban. Az ÁrÂ term¢szetes elem¢hez, a szem¢lyes sorshoz. Azzal Àltatja magÀt, hogy untatja a t´meges szenved¢s ä n¢zz¡k meg, mit csinÀlhat Helena a konyhÀjÀban. Ezen sem tünûdhet sokÀig, mert Ãjabb nevets¢ges gondolat tÀmadja meg: a szÀnalom is kicser¢lhetû. Ha û nem szÀnnÀ meg HelenÀt, hÀt megszÀnnÀ
mÀs. àA szÀnalom is megsokasodott.Ê Arra k¢nyszerÁti magÀt, hogy hangosan kimondja:
à...nevets¢gesnek talÀlom a szÀnalmat ekkora t´megben.Ê A t´meges szenved¢s tehÀt unalmas, a t´meges szÀnalom pedig nevets¢ges, Àm mindezek a jelzûk ¢s Át¢letek csak valami h¢zagot t´mnek be, valami mÀs helyett Àllnak. Gombrowicz, az °N prÂf¢tÀja ¢s
k´ltûje egy argentin est¢n az utcÀra kil¢pve a feh¢res, villamos k´dben megd´bben
attÂl, hogy a szenved¢s ¢s a szÀnalom r¢v¢n û is r¢sze a t´megnek. °n legalÀbbis Ágy
¢rtelmezem borzongÀsÀt, szemk´zt a valÂszerütlen¡l k´zeledû ¢jszakÀval, mely ä Ágy
¢rzi legalÀbbis ä mindjÀrt sz¢tnyomja, agyontapossa.

Hermann Hesse

A HENY°L°S MþV°SZETE
Fejezet a müv¢szeti higi¢ne k´r¢bûl
Nagy NÂra fordÁtÀsa

Min¢l jobban idomult a szellemi munka is a hagyomÀny n¢lk¡li ¢s Ázl¢stelen, erûszakos
ipari g¢pezethez, ¢s min¢l nagyobb buzgalommal igyekezett iskola ¢s tudomÀny, hogy
megfosszon benn¡nket szabadsÀgunktÂl ¢s szem¢lyis¢g¡nktûl ¢s hogy gyermekkorunktÂl fogva k¢nyszerü, l¢lektelen megfeszÁtetts¢get sulykoljon bel¢nk ideÀlk¢nt, annÀl inkÀbb hanyatlÀsnak indult, hitel¢t ¢s müvelûit vesztette n¢mely ÂdivatÃ müv¢szet
mellett a heny¢l¢s müv¢szete is. Nem mintha valaha is a mesterei lett¡nk volna! A
müv¢szett¢ fejlesztett lustasÀgot Nyugaton mindig is csak Àrtalmatlan dilettÀnsok müvelt¢k.
AnnÀl k¡l´n´sebb viszont, hogy napjainkban, amikor oly sokan fordÁtjÀk sÂvÀrgÂ
tekintet¡ket Kelet fel¢, ¢s meglehetûs fÀradsÀggal igyekeznek SirÀzbÂl ¢s BagdadbÂl
egy kev¢s ´r´m´t, IndiÀbÂl egy kev¢s kultÃrÀt ¢s hagyomÀnyt, Buddha szent¢lyeibûl
pedig egy kev¢s komolysÀgot ¢s elm¢ly¡l¢st merÁteni, csak ritkÀn nyÃlunk a legk¢zenfekvûbb forrÀshoz, ritkÀn prÂbÀlunk Àt¢lni valamit abbÂl a varÀzsbÂl, amelynek fuvallata a keleti mes¢sk´nyvek olvasÀsakor kÃthidegs¢gü mÂr palotaudvarokbÂl ¢rint
meg benn¡nket.
Mi¢rt talÀl oly sokunk k¡l´nleges ´r´m´t ¢s megnyugvÀst ezekben a t´rt¢netekben,
az EZEREGY°JSZAKç -ban, a t´r´k n¢pmes¢kben ¢s a pÀratlan PAPAGçJK¹NYV -ben, a
keleti irodalom DEKAMERON -jÀban? Mi¢rt jÀrta oly gyakran a finom ¢s eredeti kortÀrs
ÁrÂ, Paul Ernst a KELET HERCEGNýJE cÁmü müv¢ben ezeket a r¢gi ´sv¢nyeket? Mi¢rt
menek¡lt oda oly szÁvesen Oscar Wilde elcsigÀzott fantÀziÀja? Ha ûszint¢k vagyunk,
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¢s a n¢hÀny hivatÀsos orientalistÀtÂl eltekint¡nk, meg kell vallanunk, hogy az EZEREGY°JSZAKA vaskos k´tetei nem ¢rnek f´l tartalmilag egyetlen Grimm-mes¢vel vagy
a k´z¢pkor egyetlen kereszt¢ny mondÀjÀval sem. °s m¢gis ¢lvezettel olvassuk, majd
gyorsan elfelejtj¡k ûket, mert a t´rt¢netek Ãgy hasonlÁtanak egymÀsra, mint egyik iker
a mÀsikra; ¢s azutÀn ugyanolyan ¢lvezettel olvassuk ûket Ãjra.
Hogyan lehets¢ges ez? Elûszeretettel ÁrjÀk mindezt a Kelet sz¢p, kiforrott elbesz¢lûmüv¢szet¢nek a javÀra. Csakhogy evvel tÃl¢rt¢kelj¡k sajÀt eszt¢tikai Át¢let¡nket:
mert ha hazai irodalmunk ritka, Àm igazi elbesz¢lûtehets¢geit olyan elk¢pesztûen kev¢sre becs¡lj¡k, akkor mi¢rt rajongjuk k´r¡l ezeket az idegeneket? TehÀt nem is az
elbesz¢lûmüv¢szet adta ´r´mrûl van szÂ, legalÀbbis nem kizÀrÂlag. Ahhoz ugyanis
igencsak kev¢s ¢rz¢k¡nk van; olvasÀskor a puszta tartalom mellett voltak¢ppen csupÀn pszicholÂgiai ¢s szentimentÀlis ingereket keres¡nk.
Ennek a napkeleti müv¢szetnek, amely ilyen nagy varÀzzsal ejt rabul benn¡nket,
egyszerüen a keleti rests¢g Àll a hÀtter¢ben, azaz a müv¢szett¢ fejlesztett, Ázl¢sesen
m¢rt¢ktartÂ ¢s ¢lveteg heny¢l¢s. Az arab elbesz¢lûnek, ha mes¢je legizgalmasabb r¢sz¢hez ¢rkezett, m¢g mindig bûs¢gesen van ideje arra, hogy egy kirÀlyi bÁborsÀtrat,
egy drÀgakûberakÀsos, hÁmzett nyeregtakarÂt, egy dervis er¢nyeit vagy egy igazi b´lcs
t´k¢letess¢g¢t a legaprÂbb r¢szletekig lefesse. Mielûtt akÀr csak egyetlen szÂt is mondatna herceg¢vel vagy hercegnûj¢vel, aprÂra leÁrja ajkÀnak pÁrjÀt ¢s Ável¢s¢t, vakÁtÂan
feh¢r fogainak formÀjÀt ¢s ragyogÀsÀt, a mer¢szen lÀngolÂ vagy sz¢gyenlûsen les¡t´tt
pillantÀsok bÀjÀt, valamint Àpolt, kifogÀstalanul feh¢r kez¢nek mozdulatait, amelyen
az opÀlosan csillogÂ, rÂzsÀs k´rm´k a drÀgakûberakÀsos gyürük m¢ltÂ versenytÀrsai.
°s a hallgatÂsÀg nem szakÁtja f¢lbe, nem ismeri a t¡relmetlens¢get ¢s a modern olvasÂk
falÀnksÀgÀt, ugyanolyan buzgalommal hallgatja egy agg remete er¢nyes ¢let¢t, mint
egy fiatalember szerelmi gy´ny´reit vagy egy kegyvesztett vezÁr ´ngyilkossÀgÀt.
OlvasÀs k´zben nem szünû sÂvÀr irigys¢get ¢rz¡nk: Ezeknek az embereknek van
idej¡k! Tem¢rdek idej¡k van! Egy eg¢sz napot ¢s ¢jszakÀt szÀnhatnak arra, hogy Ãj
hasonlatot gondoljanak ki egy sz¢p asszony sz¢ps¢g¢re vagy egy gazfickÂ aljassÀgÀra!
°s ha egy d¢lben elkezdett t´rt¢netnek est¢re csak a fel¢ig jutottak, a hallgatÂsÀg nyugodtan lefekszik, elv¢gzi imÀjÀt, ¢s Allahnak hÀlÀt adva Àlomba mer¡l, hiszen holnap
is lesz nap. Idûmilliomosok, az idût mintha feneketlen kÃtbÂl merÁten¢k, ahol is egy
Âra, egy nap vagy egy h¢t vesztes¢g nem sokat szÀmÁt. °s mÁg ezeket a v¢gtelen, egymÀsba fonÂdÂ, k¡l´n´s mes¢ket ¢s t´rt¢neteket olvassuk, magunk is furcsamÂd t¡relmesek lesz¡nk, ¢s azt kÁvÀnjuk, bÀrcsak soha ne ¢rn¢nek v¢get, mert n¢hÀny pillanatra mi is a nagy varÀzslat büvk´r¢be ker¡lt¡nk ä a heny¢l¢s istene meg¢rintett benn¡nket csodat¢vû pÀlcÀjÀval.
Sokan azok k´z¡l, akik Ãjabban megfÀradva ¢s hÁvûn visszazarÀndokolnak az emberis¢g ¢s a kultÃra b´lcsûj¢hez, hogy letelepedjenek a nagy Konfucius ¢s a nagy Laoce lÀbÀhoz, egyszerüen ezt az isteni heny¢l¢st sÂvÀrogjÀk, annak vÀgya hajtja ûket. Mi
Bacchus gondüzû varÀzsa ¢s a hasis ¢des, ÀlmosÁtÂ gy´ny´re a vilÀgtÂl menek¡lû m¢rhetetlen nyugalmÀhoz k¢pest, aki egy hegygerincen ¡lve sajÀt Àrny¢kÀnak k´rforgÀsÀt szeml¢li, ¢s a k´r¡l´tte keringû nap ¢s hold folytonos, csendes, r¢szegÁtû ritmusÀban elveszÁti figyelû lelk¢t? Mi, itt a szeg¢ny Nyugaton az idût parÀnyibbnÀl parÀnyibb
r¢szekre szabdaltuk, melyek mindegyike ¢pp hogy egy garast ¢r; amott azonban m¢g
mindig megbonthatatlanul folyik sz¡ntelen¡l ÀradÂ hullÀmokban, egy vilÀg szomjÀt
csillapÁtva, kimerÁthetetlen¡l, akÀr a tenger sÂja vagy a csillagok f¢nye.
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TÀvol Àlljon tûlem, hogy iparunk ¢s tudomÀnyunk szem¢lyis¢geket f´lfalÂ g¢pezet¢nek tanÀcsokat adjak. Ha az iparnak ¢s a tudomÀnynak mÀr nincsen sz¡ks¢ge szem¢lyis¢gekre, Àm ne is legyen nekik. De nek¡nk, müv¢szeknek, akik a nagy kultÃrcsûd k´zepette egy m¢g elviselhetû ¢letfelt¢teleket biztosÁtÂ szigeten lakunk, tovÀbbra
is mÀs t´rv¢nyeknek kell engedelmeskedn¡nk. Nek¡nk a szem¢lyis¢g nem luxus, hanem l¢tfelt¢tel, ¢ltetû elem, n¢lk¡l´zhetetlen tûke. Müv¢szeken pedig mindazokat ¢rtem, akik szÀmÀra sz¡ks¢g ¢s k¢nyszer, hogy ¢rezz¢k: ¢lnek ¢s gyarapodnak, hogy
erej¡knek tudatÀban legyenek, ¢s belsû t´rv¢nyeik szerint tÀmaszkodjanak rÀ, tehÀt
ne engedjenek meg maguknak olyan alÀrendelt tev¢kenys¢get ¢s ¢letmegnyilvÀnulÀst, melynek l¢nyege ¢s hatÀsa nem ahhoz a tiszta ¢s ¢rtelmes viszonyhoz foghatÂ,
amely egy szilÀrd ¢p¡letben a boltozat ¢s a fal, a tetû ¢s az oszlop k´z´tt Àll fenn.
De a müv¢szeknek mindig is sz¡ks¢g¡k volt n¢mi heny¢l¢sre egyr¢szt av¢gett, hogy
tisztÀzzÀk az Ãjonnan Àt¢ltet, a benn¡k ´ntudatlanul munkÀlÂt ki¢rlelj¢k, mÀsr¢szt
pedig av¢gett, hogy ´szt´n´s odaadÀsukban Ãjra meg Ãjra a term¢szeteshez k´zelÁtsenek, Ãjra gyerekek legyenek, Ãjra a f´ld, a n´v¢nyek, a sziklÀk ¢s a felhûk barÀtjÀnak
¢s testv¢r¢nek ¢rezz¢k magukat. Mindegy, hogy az ember k¢peket fest vagy verset Ár,
vagy csak ´nmagÀnak akar ¢pÁteni, k´lteni ¢s alkotva ´r´m´t szerezni, az elker¡lhetetlen k¢nyszerpihenûk mindenkit utol¢rnek. A festû ott Àll a frissen alapozott vÀszon
elûtt, tudja, hogy a sz¡ks¢ges fegyelem ¢s belsû lend¡let m¢g k¢sik, m¢gis nekilÀt,
t¢tovÀn, k¢nyszeredetten, mÁg v¢g¡l mindent d¡h´sen vagy szomorÃan sutba vÀg,
¢rzi: tehets¢gtelen ¢s minden nagy feladatra m¢ltatlan, elÀtkozza a napot, amelyen
festû lett, bezÀrja müterm¢t, ¢s minden utcaseprût irigyel, akinek napjai k¢nyelmes
foglalatossÀggal ¢s lelki nyugalomban telnek. A k´ltût megh´kkenti a felvÀzolt terv,
kev¢snek ¢rzi az eredetileg nagyszerüt, szavakat ¢s oldalakat hÃz Àt, ÃjraÁrja ûket, majd
az Ãjat is hamarosan tüzre veti; a vilÀgosan lÀtszÂt k´rvonaltalanul lÀtja lebegni a
messzes¢gben, szenved¢lyeit ¢s ¢rz¢seit hirtelen kicsinyesnek, valÂtlannak, esetlegesnek talÀlja, megfutamodik, ¢s ugyancsak az utcaseprût irigyli. °s Ágy tovÀbb.
N¢mely müv¢sz ¢lete fel¢ben, harmadÀban ilyen idûkbûl Àll. Csak eg¢szen ritka,
kiv¢teles emberek k¢pesek egyfolytÀban alkotni, szinte megszakÁtÀs n¢lk¡l. így j´nnek
l¢tre a lÀtszÂlag ¡res k¢nyszerpihenûk, amelyek kÁv¡lrûl n¢zve a filiszterekben mindig
is megvet¢st ¢s szÀnalmat keltettek. Amennyire kev¢ss¢ foghatja fel egy filiszter azt,
hogy egyetlen alkotÂ Âra milyen hatalmas, ezerszeres munkÀt rejthet magÀban,
ugyanolyan kev¢ss¢ k¢pes belÀtni, hogy egy hÂbortos müv¢sz mi¢rt nem fest egyszerüen tovÀbb, nem hÃz egymÀs mell¢ ecsetvonÀsokat, ¢s nem fejezi be nyugodtan a
k¢peit, mi¢rt k¢ptelen oly gyakran tovÀbb dolgozni, a f´ldre veti magÀt, t¢pelûdik, ¢s
nap- vagy h¢tszÀmra be se nyit müterm¢be. De magÀt a müv¢szt is mindig Ãjonnan
lepik ¢s t¢vesztik meg ezek a sz¡netek, minden alkalommal ugyanazon a kÁnlÂdÀson
¢s ´nmarcangolÀson kapja magÀt, amÁg be nem lÀtja, hogy engedelmeskednie kell a
bensej¢bûl fakadÂ t´rv¢nyeknek, ¢s hogy, vigasztalÀsul, gyakran ¢ppen a tÃlÀradÂ bûs¢g b¢nÁtja meg, nem pedig a fÀradtsÀg. Valami munkÀl benne, amit legszÁvesebben
m¢g ma lÀthatÂ, sz¢p müv¢ formÀzna, de ez a valami nem akarja, m¢g nem ¢rett,
egyetlen lehets¢ges, legszebb megoldÀsÀt m¢g mint rejt¢lyt hordja magÀban. így hÀt
nem marad mÀs hÀtra, vÀrni kell.
Ezt a vÀrakozÀsi idût szÀzf¢le sz¢p foglalatossÀggal is el lehetne t´lteni, mindenekelûtt jelentûs elûd´k ¢s kortÀrsak müveiben valÂ tovÀbbi elm¢ly¡l¢ssel. çm ha a megoldatlan drÀmai feladat mint valami t¡ske szaggat a hÃsodban, nem ¢ppen szerencs¢s
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dolog Shakespeare-t olvasni, ¢s ha egy felvÀzolt k¢p elsû kudarca miatt em¢szted magad, feltehetûleg Tiziano is csak kev¢s vigaszt nyÃjthat. K¡l´n´sen azok a fiatalemberek v¢lik Ãgy, akiknek ideÀlja a àgondolkodÂ müv¢szÊ, hogy a müv¢szettûl elvont
idût leginkÀbb a gondolkodÀsra hasznosÁthatjÀk, ¢s c¢ltalan, hasznavehetetlen t¢pelûd¢sbe, szkeptikus szeml¢lûd¢sbe ¢s egy¢b hÂbortokba lovaljÀk magukat.
MÀsok, akik m¢g nem sorakoztak fel a müv¢szek k´r¢ben is Ãjabban sikeres alkohol
elleni szent hÀborÃ zÀszlaja alÀ, megtalÀljÀk az utat oda, ahol le´nthetnek egy pohÀrkÀval. Minden rokonszenvem az ´v¢k, mert a bor mint b¢kÁtû, vigasznyÃjtÂ, megnyugtatÂ ¢s Àlmot adÂ, sokkal elûkelûbb ¢s szebb isten, mint manapsÀg sok ellens¢ge el
szeretn¢ hitetni vel¡nk. De nem mindenki k¢pes arra, hogy ¢ljen vele. Hogy müv¢szien ¢s okosan szeress¡k ¢s ¢lvezz¡k, ¢s hogy hÁzelkedû nyelv¢t teljes ¢rz¢kenys¢g¢ben meg¢rts¡k, ahhoz ugyanÃgy term¢szet adta tehets¢g kell, mint bÀrmely mÀs müv¢szethez, de m¢g akkor is sz¡ks¢g van iskolÀzottsÀgra, ¢s ha nem kitaposott Ãton
jÀrunk, akkor csak ritkÀn juthatunk el benne a t´k¢letess¢gig. °s m¢g ha a kivÀlasztottak k´zt lenn¢nk is, akkor sem talÀlnÀnk mostoha korunkban egy isten m¢ltÂ imÀdÀsÀhoz elegendû szÀmÃ d¢nÀrt a zseb¡nkben.
Akkor mik¢pp talÀl a müv¢sz kiutat ¢p bûrrel ¢s ¢p l¢lekkel e k¢t vesz¢ly: a rosszkor,
kedvtelen v¢gzett munka ¢s a t¢pelûdû, cs¡ggesztû ¡ress¢g k´z´tt? TÀrsasÀg, sport,
utazÀs stb. ä ez mind olyan idût´lt¢s, amely ilyen helyzetben nem segÁt, leginkÀbb csak
tehetûsebbekn¢l j´nnek szÀmÁtÀsba, ¢s m¢g soha nem ¢rt egyetlen müv¢sz becsvÀgya
sem addig, hogy hozzÀjuk akarjon tartozni. A tÀrsmüv¢szetek is rendszerint cserbenhagyjÀk egymÀst rossz idûkben: a k´ltû, aki megoldatlan feladatÀn gy´trûdik, csak
ritkÀn lelheti meg nyugalmÀt ¢s egyensÃlyÀt a festûn¢l vagy a festû a zeneszerzûn¢l.
Mert m¢lyen ¢s teljesen csak tiszta, alkotÂ idûkben ¢lvezhet a müv¢sz, mÁg most, neh¢z
idûkben, minden müv¢szet vagy Àllottnak ¢s szÁntelennek, vagy pedig nyomasztÂan
hatalmasnak tünik szÀmÀra. Egy pillanatnyilag cs¡ggedt ¢s gyÀmoltalan embert egy
Âra Beethoven alkalmasint ugyanolyan k´nnyen felkavar, mint meggyÂgyÁt.
°s ¢ppen itt, ezen a ponton hiÀnyolom olyan fÀjdalmasan a lustasÀg megbÁzhatÂ
hagyomÀnyokban gy´kerezû ¢s letisztult müv¢szet¢t, itt kacsingat Àt k¡l´nben szeplûtlen germÀn jellemem irigyen ¢s vÀgyakozva az anyai çzsiÀba, ahol egy ûsr¢gi gyakorlat lehetûv¢ tette, hogy a vegetatÁv l¢t ¢s semmittev¢s lÀtszÂlag formÀtlan ÀllapotÀban bizonyos sz¢ttagolÂ ¢s nemesÁtû ritmus l¡ktessen. Dicsekv¢s n¢lk¡l ÀllÁthatom,
hogy kÁs¢rletk¢ppen sokat tanulmÀnyoztam e müv¢szet probl¢mÀjÀt. Az ebbûl szerzett
tapasztalataimat egy k¢sûbbi, k¡l´n ÁrÀs szÀmÀra tartom fenn ä most legyen el¢g a
bizonysÀga annak, hogy megk´zelÁtûleg elsajÀtÁtottam azt, hogy mik¢nt lehet kritikus
idûkben a semmittev¢st mÂdszeresen ¢s nagy ¢lvezettel üzni. M¢gis, hogy müv¢sz olvasÂim mint valami sarlatÀnnak hÀtat ne fordÁtsanak, ahelyett hogy maguk is hozzÀfognÀnak a mÂdszeres lustasÀg elsajÀtÁtÀsÀhoz, n¢hÀny mondatban Àttekint¢st adok e
müv¢szet szent¢ly¢ben elt´lt´tt elsû tanulÂidûmrûl.
1. S´t¢t sejtelmektûl hajtva kik´lcs´n´ztem egy nap a k´nyvtÀrbÂl az EZEREGY°J SZAKA legteljesebb n¢met kiadÀsÀt ¢s a SAJID B ATTHAL UTAZçSAI-t; elm¢lyedtem benn¡k ä ¢s kezdeti r´vidke ´r´m utÀn vagy egy nap eltelt¢vel mindkettût unalmasnak
talÀltam.
2. E kudarc okain elgondolkodvÀn v¢g¡l rÀ¢bredtem, hogy ezeket a k´nyveket kizÀrÂlag fekve vagy a f´ld´n ¡lve lehet ¢lvezni. Az egyenes nyugati sz¢k minden hatÀsuktÂl megfosztja ûket. EgyÃttal most vilÀgosodott meg elûttem elsû Ázben a t¢r ¢s a
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tÀrgyak merûben mÀsf¢le szeml¢lete, amelyre az ember fekvû vagy guggolÂ helyzetben tesz szert.
3. Hamarosan felfedeztem, hogy a keleties hangulat hatÀsa k¢tszer akkora lesz, ha
felolvastatok magamnak, ahelyett hogy ¢n magam olvasn¢k (mik´zben viszont kÁvÀnatos, hogy a felolvasÂ is fek¡dj´n vagy guggoljon).
4. A v¢g¡l racionÀlisan elv¢gzett olvasmÀny hamarosan rezignÀlt szeml¢lû-magatartÀst vÀltott ki belûlem, amely k¢pess¢ tett arra, hogy kis idû mÃltÀn olvasmÀny n¢lk¡l is ÂrÀk hosszat nyugalomban maradjak, ¢s figyelmemet lÀtszÂlag jelent¢ktelen dolgokra irÀnyÁtsam (a szÃnyogok rep¡l¢si t´rv¢nyei, a napf¢nyben lebegû porszemek
ritmikÀja, a f¢nyhullÀmok melÂdiÀja stb.). Mindebbûl pedig az esem¢nyek sokf¢les¢ge
f´l´tti csodÀlkozÀs ¢s sajÀt magamrÂl valÂ t´k¢letes megfeledkez¢s szÀrmazott, amivel
megteremtettem a jÂt¢kony, sohasem untatÂ far niente alapjait. Ez volt a kezdet. MÀsok
mÀs utakat jÀrnak majd, hogy a tudatos ¢letbûl alÀmer¡ljenek az ´nfeledts¢g müv¢sz
szÀmÀra oly sz¡ks¢ges ¢s nehezen el¢rhetû ÂrÀiba. Ha kis munkÀm a heny¢l¢s esetleg
l¢tezû, nyugati mester¢t szÂra ¢s rendszer¢nek k´zz¢t¢tel¢re bÁrnÀ, legforrÂbb kÁvÀnsÀgom teljes¡lne.
1904

Imreh AndrÀs

HOMMAGE
Nem mÃlik el ameddig itt vagyok tudom nem mÃlik el
mÀr messze jÀrsz de hallom hangodat az ¢gi rÀdiÂn
¡vegharang alatt kereng a hangod ¢s nem mÃlik el
csak elrep¡l de visszaszÀll akÀr a k´lt´zû madÀr
bel¡lrûl k´rbeszÀll az ¢gi sajtharangfedûn
de visszavÀrja r¢gi f¢szke Â a r¢gi f¢szket
mÀr mÀs madÀr ¡li m¢g n¢hÀny ¢v s a kis hajÂkabinszerü lakÀs eloldva ring a vÀros tenger¢n
majd minden elt¡nik a tenger¢szkalap a nÀdredûny
a n¢gy z´ld tengervÁzgolyÂ a t¡ssz´gû cicÀk
s a szÀritÂk´t¢l mint ûsmadÀrnyi hangszalag zen¢l
az ¢gi rÀdiÂn talÀn mÀr nincs is ¢gi rÀdiÂ
csak k¢t f¡lem csavart csigÀk az Àzott csillagok k´z´tt
az ¢ter tenger¢n ¢s benn¡k ott d´r´g a r¢gi hullÀm
mely Àtcsapott felett¡k ¢s csak hab maradt meg bugybor¢k
s mÀr nincs sehol de hangja n¢ha feld´r´g s nem mÃlik el.
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íRçS UTçN
Mint keskeny Àgybet¢ten ´sszebÃjt angyalok:
olyankor nemtelen ¢s kortalan vagyok.

Magyar LÀszlÂ AndrÀs

A VARKOCSVçGñ
Hermann F´rster asszesszor kiss¢ hÀtrahajolt karsz¢k¢ben, ¢s Âvatosan f´lemelte ´l¢bûl a damasztszalv¢tÀt. Gondosan tÀny¢rjÀra szÂrta a kalÀcsmorzsÀkat, od¢bbtolta a
m¢g mindig meleg kÀv¢scs¢sz¢t, megkereste az elefÀntcsont gyürüt, ¢s az elvÀgÂlag
´sszehajtogatott, majd ´sszeg´ngy´lt szalv¢tÀt a gyürübe csÃsztatta.
ä Ez jÂlesett ä mondta el¢gedetten, ¢s megpaskolta feles¢ge pÀrnÀsfeh¢r kez¢t. F´lÀllt, nyÃjtÂzott egyet, f´lhÃzta az ÂrÀjÀt, a zseb¢be dugta. A vÀllfÀrÂl f´lemelte a zakÂjÀt, bel¢bÃjt ä egy pillantÀs a t¡k´rbe, egy csÂk az asszonynak, fel´ltû, kalap, bot, tÀska,
s indulhat a bÁrÂsÀgra. Hermann F´rster asszesszor e napon kiv¢teles izgalommal sietett munkahely¢re. Nem a Kronprinz Wilhelm Strass¢n, hanem a r´videbb Parkallee-n kopogtatott v¢gig botjÀval, holott a Parkallee-n legf´ljebb csak Schulze Ãrral, az
Árnokkal talÀlkozhatott. MÀrpedig F´rstert a reggeli hajlongÀsok ¢s kalaplenget¢sek,
a mosolygÂs ¡dv´zletek mindig is ´r´mteli el¢gedetts¢ggel t´lt´tt¢k el: mire a hivatalba ¢rt, mÀr biztosan tudhatta, k´zismert ¢s bennfentes szem¢lyis¢ge egy t´rekvû,
szilÀrd ¢s biztonsÀgos tÀrsadalomnak, ez pedig erût adott neki ahhoz, hogy kellû m¢ltÂsÀggal Àllja a szembes¡l¢st ugyane tÀrsadalom elhajlÂival ¢s rendetlenjeivel.
A charlottenburgi ¡ln´ki bÁrÂsÀg az utÂbbi idûkben szerencs¢re csak kisebb jelentûs¢gü ¡gyekkel foglalkozott, F´rster asszesszort m¢gis gyakorta elkeserÁtette a nap
mint nap tapasztalt ÀllampolgÀri fegyelmezetlens¢g, illetve az ¡gyfelek bosszantÂ ´ntudathiÀnya. El kell azonban ismern¡nk, hogy F´rster ellen¢rz¢seit soha nem mutatta
ki, s a legutolsÂ senkihÀzival ¢s csirkefogÂval is m¢ltÀnyosan, udvariasan kommunikÀlt. A mÀra tervezett penzum viszont szokatlanul f´lizgatta az asszesszort, s ez nem
csupÀn annak tulajdonÁthatÂ, hogy a bulvÀrsajtÂ is kimerÁtûen foglalkozott az ¡ggyel:
ez az ¡gy t´bb szempontbÂl is jelentûs¢gteljesnek Ág¢rkezett. A vÀdlott, Robert Struve,
a charlottenburgi Technikai Fûiskola hallgatÂja ugyanis merûben Ãjszerü ¢s k¡l´n´s,
mondhatni beteges mer¢nyletek sorÀt k´vette el az utÂbbi hÂnapokban, s tetteivel f¢lelemmel vegyes izgalmat keltett vÀrosszerte. Ne szaporÁtsuk a szÂt: nos, mi tagadÀs,
Robert Struve fûiskolai hallgatÂ varkocsokat vÀgott. Ennek ismeret¢ben talÀn nem
csodÀlkozunk, ha a vÀdat maga Rohde Àllam¡gy¢sz, a v¢delmet pedig Richard Wolff
jogtanÀcsos vÀllalta. A tÀrgyalÀson nem csupÀn a teljes honi sajtÂ, hanem nagyszÀmÃ
hallgatÂsÀg jelenl¢t¢re is szÀmÁtani lehetett. çm, tekintettel az ¡gy k¢nyes ¢s botrÀnyos
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jelleg¢re, az asszesszor a zÀrt tÀrgyalÀs lehetûs¢g¢t is fontolgatta m¢g ä erre n¢zve a
felsûbbs¢g v¢lem¢nyez¢s¢¢rt folyamodott: a v¢lem¢ny azonban m¢g nem ¢rkezett
meg Charlottenburgba.
F´rster asszesszor fontossÀgÀnak tudatÀban, gondterhes arckifejez¢ssel sietett f´l a
l¢pcsûn, nem viszonozva a nÀla alacsonyabb rangÃak k´sz´nt¢seit: hadd lÀssÀk a slapajok, milyen elm¢ly¡lt tud lenni egy hivatÀsszeretû asszesszor. Az altisztnek ¢s a korpÀs vÀllÃ, zsemleszagÃ Schnupfhase seg¢d¡ln´knek sem k´sz´nt, n¢mÀn Àtadta kalapjÀt ¢s botjÀt, szobÀjÀba sietett, ¢s asztala m´g¢ telepedett. öjbÂl, talÀn tizedszer is
Àtfutotta az ¡gy aktÀit, majd szÂtlanul vÀrt m¢g egy f¢lÂrÀt, csak ezutÀn csengetett
Schnupfhas¢nak, hogy vezess¢k el¢ a vizsgÀlati foglyot.
Robert Struve, a varkocsvÀgÂ, alacsony, erûs szûrzetü, fekete fiatalember volt, tekintete nyÁlt, bajuszkÀja pedrett, ruhÀja tiszta, rendezett. A vizsgÀlati fogoly meglepûen jÂ illatot Àrasztott, mindazonÀltal F´rster asszesszor el¢gedetten nyugtÀzta, hogy,
hatÀrozott hajvÀlaszt¢kÀtÂl eltekintve, semmi jellegzetesen n¢met nincsen benne.
ä ºdv´zl´m. Foglaljon helyet ä mutatott az asszesszor az ÁrÂasztalÀval szemben ÀllÂ
magÀnyos ¢s szÀnd¢koltan k¢nyelmetlen sz¢kre. A varkocsvÀgÂ helyet foglalt, s gondosan elrendezte ruhÀjÀt: divatos, elÀllÂ mandzsettÀjÀt k¡l´n´s gonddal igazÁtotta
meg. F´rster egy darabig n¢mÀn ¢s szigorÃan szeml¢lte a vÀdlottat, majd tagoltan besz¢lni kezdett:
ä Doktor Hermann F´rster udvari tanÀcsos vagyok, a charlottenburgi ¡ln´ki bÁrÂsÀg asszesszora ä mutatkozott be minden szÂt hangsÃlyozva F´rster. ä Az¢rt hÁvattam
ide, mert a tÀrgyalÀs elûtt n¢hÀny magÀnjellegü k¢rd¢st szeretn¢k f´ltenni ´nnek.
Tudja, szeretem ismerni az embereket, akik f´l´tt Át¢lkeznem kell: ez persze nem
megy az objektivitÀs rovÀsÀra ä de v¢lem¢nyem szerint nem g¢pek vagyunk, a jogot
nem g¢piesen kell alkalmaznunk. °rti, amit mondok?
ä Hogyne ä mosolyodott el Struve ä, sût nagyon ¢rdekes ¢s szimpatikus, amit mond.
F´rster h´kkenten hallgatott egy darabig, majd egy ürlapot vett elû, ¢s azt tanulmÀnyozta. V¢g¡l Struve fel¢ hajolt, ¢s az eddigiekn¢l halkabban, de kellû szigorÃsÀggal megk¢rdezte:
ä Neve?
ä Robert Struve fûiskolai hallgatÂ.
ä Mivel foglalkozik?
ä Fûiskolai hallgatÂ vagyok. A charlottenburgi Technikai FûiskolÀn tanulok.
ä Hol tanul?
ä A charlottenburgi Technikai FûiskolÀn.
ä Sz¡letett?
ä ValparaisÂban. 1883. januÀr 16-Àn.
ä 1883-ban ä ism¢telte elgondolkodva az asszesszor. ä ¹n spanyol?
ä Nem, birodalmi n¢met vagyok. Sz¡leim ¡zleti okokbÂl tartÂzkodtak sz¡let¢sem
idûpontjÀban ValparaisÂban.
ä °rtem. SzÂval tiszta n¢met ä ism¢telte csalÂdottan F´rster. ä Struve Ãr, ismeri ´n
a vÀdat, melyet ´n ellen emeltek?
ä Hogyne ä mosolyodott el Struve. ä Hiszen a tettet magam k´vettem el.
ä MeghatÀroznÀ pontosan, mit k´vetett el?
ä SajÀt szavaimmal?
ä Ahogyan kÁvÀnja, Struve Ãr.
ä A cselekm¢nyekre 1900. november 11. ¢s 1901. januÀr 16. k´zt ker¡lt sor. Ezen
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idûtartam alatt tizenhat esetben tÀvolÁtottam el leÀnyok fej¢rûl a varkocsot, illetve annak egy r¢sz¢t. A vÀd ellenem tizenhat esetben elk´vetett lopÀs ä mivel a varkocsokat,
illetve ezek egy r¢sz¢t, valamint a bel¢j¡k füz´tt szalagokat magammal vittem ä tovÀbbÀ tizenk¢t esetben az ifjÃ h´lgyek s¢relm¢re elk´vetett testi s¢rt¢s ¢s tettlegess¢g.
ä ögy van ä F´rster, m¢ltÀnyolva a vÀdlott segÁtûk¢szs¢g¢t, hÀtradûlt sz¢k¢ben, Àm
utÂbb Ãjra elûrehajolt, ¢s megkem¢nyÁtette vonÀsait. ä Struve Ãr, kezdj¡k az elej¢n.
¹n tehÀt ValparaisÂban sz¡letett. HÀnyatott gyermekkora volt?
ä Ellenkezûleg. °desanyÀm ¢s ¢desapÀm mindig is szeretettel ´veztek, s erej¡k´n
tÃl gondoskodtak rÂlam. AtyÀmnak jÂl menû gyarmatÀru-keresked¢se volt Stettinben, majd r¢zzel foglalkozott. így ker¡lt Chil¢be, hol ¡zleteit, amennyire tudom, szerencse kÁs¢rte. AtyÀm, fÀjdalom, 1889. augusztus 4-¢n szÁvel¢gtelens¢g k´vetkezt¢ben
elhunyt. HÀla elûrelÀtÀsÀnak, ¢desanyÀm, bÀtyÀm ¢s ¢n semmiben nem szenvedt¡nk
hiÀnyt.
ä Mikor t¢rtek haza?
ä 1888 nyarÀn ¢rkezt¡nk haza N¢metorszÀgba, rokonoknÀl laktunk: magam
Thornban, Bergendorfban, majd Hamburgban v¢geztem iskolÀimat, jeles eredm¢nnyel, melyre mÀig b¡szke vagyok. Hamburgban is ¢retts¢giztem, szint¢n jeles
eredm¢nnyel, ¢vfolyamhatodikk¢nt.
ä Mi¢rt ¢ppen a m¢rn´ki szakmÀt vÀlasztotta?
ä A matematika irÀnt mindig meglehetûsen ¢rdeklûdtem: egyesek szerint tehets¢get is mutatok e ter¡leten. A szÀmok, m¢rt¢kek ¢s vonalak tisztasÀga ¢s biztonsÀga
m¢ly ´r´mmel t´lt el. Tudja, tisztelt asszesszor Ãr, jelenleg a hatodik szemesztert hallgatom ä hajÂ¢pÁt¢st tanulok. A hajÂm¢rn´ki mesters¢g teljesen egy¢rtelmü: ha jÂl v¢gzem munkÀmat, a hajÂ Ãszik. Ha rosszul, a hajÂ els¡llyed. Itt nincs helye mell¢besz¢l¢snek. Nos, ezt szeretem ¢n a m¢rn´ki szakmÀban, s ez¢rt vÀlasztottam ezt a pÀlyÀt.
ä Ez sz¢p. Struve Ãr, megk¢rdezhetem, hogyan jutott arra az elhatÀrozÀsra, hogy
copfokat...
ä Varkocsokat.
ä SzÂval varkocsokat...
ä VÀgok.
ä Nos hÀt, arra, hogy varkocsokat nyes?
ä Ez, tisztelt asszesszor Ãr, nem elhatÀrozÀs k¢rd¢se volt. Magam is sokat gondolkodtam tettem indokain, s arra jutottam, hogy az eg¢szben az elûvizsga a ludas.
ä Hogy ¢rti ´n ezt?
ä Asszesszor Ãr, mint tudja, a Technikai Fûiskola igen magas szÁnvonalÃ int¢zm¢ny.
Kem¢nyen kell dolgoznia annak, aki ott a hely¢t meg akarja Àllni. OktÂberben elûvizsgÀt tettem ä a hatodik szemeszterben erre lehetûs¢g nyÁlik ä, s a vizsgÀra valÂ f´lk¢sz¡l¢s nem csupÀn testemet, de idegrendszeremet is erûsen megviselte. Meglehet, t¢vedek, de talÀn ennek tulajdonÁthatÂ az, hogy varkocsokat vÀgtam.
ä Ne haragudj¢k, kedves Struve, de mÀs diÀkok is belefÀradnak a magolÀsba, m¢gsem vÀgnak varkocsot. Nem lÀt itt ellentmondÀst?
ä ValÂban, asszesszor Ãr, Ãgy tünik, t¢vedtem.
F´rstert valami ismeretlen eredetü kellemes ¢rz¢s ´nt´tte el, aff¢le atyai jellegü ¢rz¢s: szeretett volna barackot nyomni Struve derekas vÀlaszt¢kÀra. Hangulata azonban
zavarba ejtette, Ágy a barackrÂl lemondott.
ä Struve Ãr, ´n intelligens fiatalember. Nem tudnÀ valahogyan m¢gis okÀt adni
tett¢nek? EgyÀltalÀn, elûfordult-e korÀbban is, hogy copfokat vÀgott?
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ä K¢rem, tisztelt asszesszor Ãr, ha lehets¢ges, ne hasznÀlja ezt a szÂt. °n varkocsokat
vÀgtam, nem pedig... Ami pedig a k¢rd¢s¢t illeti, egyetlenegy Ázben, tizenhat ¢ves koromban. TizenhÀrom ¢ves unokahÃgom hajÀbÂl vÀgtam le egy tincset, titokban. De
erre sosem der¡lt f¢ny.
ä S mit tett a hajjal?
ä Megûriztem.
ä Mi c¢lbÂl?
ä Asszesszor Ãr, ha ´n levÀgna egy hajtincset, netÀn eldobnÀ?
ä Megvallom, Struve Ãr, ezen m¢g sosem gondolkoztam.
ä Asszesszor Ãr ä hajolt k´zelebb a diÀk ä, ´n, s ebben bizonyos vagyok, nem az az
ember, aki egy levÀgott tincset eldob.
ä Meglehet, kedves Struve, meglehet. ä F´rsternek tagadhatatlanul hÁzelgett, hogy
Struve nem tartja ût olyan embernek, aki a levÀgott tincset eldobja. S valÂban, ilyet û
sosem tenne ä gondolta el¢gedetten. ä Na de kedves Struve, mondja, mi¢rt pont varkocsot vÀg? Meg tudnÀ ezt indokolni?
ä A haj, elsûsorban a dÃs nûi haj, s legelsûbben is a varkocsba rendezett, t´m´ren
dÃs, tiszta ¢s szabÀlyos haj irÀnt gyermekkorom Âta erûs vonzalmat ¢rzek ä sÂhajtott
Struve boldogtalanul ä, mondhatni, lek¡zdhetetlen vonzalmat. E vonzalom gy´ker¢t
azonban hiÀba kutatom, s bizonyos vagyok benne, hogy ez esetben nincs is racionÀlis
magyarÀzat. A haj vonz. Tudja, tisztelt asszesszor Ãr, ¢n teljess¢ggel gyakorlatias ¢s
¢sszerü ember vagyok, filozÂfiai szempontbÂl Spencer hÁv¢nek vallom magam.
Higgye el, rettentûen bosszant ez az eg¢sz ¡gy, sût mi t´bb, zavarba hoz. De hÀt senki
sem t´k¢letes ä ezzel vigasztalÂdom. çm Ãgy gondolom, hogy ha a fûiskolÀt elv¢gzem,
t´bb¢ nem ker¡l sor e varkocsvÀgÀsokra.
ä Ez ´rvendetes, Struve Ãr. Nagyon rem¢lem, hogy Ágy lesz. De meg¢rti, nek¡nk
most a mÀr megesett bajjal kell foglalkoznunk.
ä Mi sem term¢szetesebb, asszesszor Ãr.
ä Nos hÀt, mes¢lje el az elsû eset¢t, ha nincs ellen¢re. K¢rem, r¢szletesen.
ä Az elsû eset ä hajtotta m¢labÃsan f¢lre fej¢t a diÀk ä, az elsû, pontosan eml¢kszem,
ûfens¢ge, a koronahercegnû bevonulÀsÀnak napjÀn t´rt¢nt. Ott Àlltam a fens¢ges szem¢lyt ¡dv´zlû t´megben, s egyszerre elûttem termett a kis h´lgy. EllenÀllhatatlan vÀgyat ¢reztem, hogy varkocsÀt megszerezzem. Tudja, ¢ppen akkor t¢rtem vissza ´t hÂnapos d¢l-amerikai utamrÂl: egy hajÂn voltam seg¢dg¢p¢sz, hogy a szakmÀt gyakoroljam. Igen sokat dolgoztam, s a hosszÃ Ãt, a fÀradsÀgos munka erûsen ig¢nybe vett.
Az utat egy¢bk¢nt, szem¢lyes okokbÂl, igen rossz hangulatban tettem meg, magunk
k´zt szÂlva a leg¢nys¢g k´zt sem leltem igazi barÀtra, s a magÀnyossÀg is elkeserÁtett.
TalÀn ennek k´sz´nhetû, hogy a varkocsvÀgy oly hevesen jelentkezett. Mindenesetre
t¢ny, hogy ollÂmmal az ismeretlen kis h´lgy hajÀt meg kellett kurtÁtanom.
ä Lenyesnie.
ä LevÀgnom.
ä ¹n mindig hord ollÂt magÀnÀl?
ä T´bbnyire igen.
ä S mi c¢lbÂl?
ä ögy gondolom, ollÂt sokan hordanak maguknÀl, mint ahogy bicskÀt, f¢süt, gyufÀt
¢s eff¢l¢ket is sokan viselnek zseb¡kben, tÀskÀjukban.
ä Ne haragudj¢k, kedves Struve, de az ollÂvisel¢s az¢rt nem ÀltalÀnosan elterjedt
szokÀs.
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ä ValÂban nem?
ä ögy tudom, egyÀltalÀn nem.
ä Sz¢gyellem magam, hogy ezt nem tudtam. °n a magam r¢sz¢rûl mindig hordok
magamnÀl ollÂt.
ä S vajon nem ¢pp az¢rt, hogy alkalmasint hajat vÀgjon vele?
ä De asszesszor Ãr!
ä Nos, rendben. Hagyjuk. InkÀbb azt mondja meg, k¢rem, hogy mit kezdett a hajjal, amit lenyesett.
ä VÀgtam. Egy¢bk¢nt semmit.
ä Akkor m¢gis mire kellett ´nnek?
ä Semmire. Betettem a tÀskÀmba, ¢s hazavittem.
ä Na ¢s azutÀn?
ä AzutÀn m¢g t´bbsz´r is elûfordult hasonlÂ eset. Fûk¢nt az Unter den Lindenen
vÀgtam varkocsot.
ä Nem, Ãgy ¢rtem, azutÀn mit csinÀlt a varkocsokkal.
ä Ha eml¢kezetem nem csal, hazavittem, kif¢s¡ltem, ¢s beletettem egy àEml¢kekÊ f´liratÃ dobozba, melyet az ÁrÂasztalom bal f´lsû fiÂkjÀban ûriztem. N¢ha elûvettem n¢melyik hajat, megcsÂkoltam, arcomra fektettem, simogattam. Ez jÂ ¢rz¢ssel t´lt´tt el.
ä Eln¢z¢s¢t kell k¢rnem, de most olyat k¢rdezek ´ntûl, amely igen k¢nyes ter¡leteket ¢rint: ha nem akar, nem vÀlaszol.
ä Nos?
ä °rzett-e nemi izgalmat a haj kapcsÀn?
ä Ezt hogy ¢rti, asszesszor Ãr?
ä Ingerelte-e ´nt nemileg a varkocsvÀgÀs?
ä Asszesszor Ãr, a vizsgÀlati fogsÀg folyamÀn Leppmann professzor Ãr orvosi tekintetben is kivizsgÀlt, ¢s egy¢rtelmüen megÀllapÁtotta, hogy minden tekintetben, mind
testileg, mind pedig lelkileg eg¢szs¢ges ember vagyok. ögy gondolom tehÀt...
ä Struve Ãr, a vilÀg¢rt sem akartam megbÀntani, k¢rem, csillapodj¢k...
ä Ne haragudj¢k, de...
ä M¢g egyszer eln¢z¢s¢t k¢rem.
ä Asszesszor Ãr ä emelte f´l tenyer¢t megbocsÀtÂlag, Àm kiss¢ neheztelû arckifejez¢ssel Struve.
F´rster zavarban volt. Jegyzeteibe pillantott, ¢s megcsÂvÀlta a fej¢t.
ä Nos, akkor ezt hagyjuk. Mondja, k¢rem, mif¢le varkocsokat nyesegetett, Ãgy ¢rtem, bizonyosfajta varkocsokat vagy...
ä A varkocs szÁne, konzisztenciÀja, valamint a szalag minûs¢ge szÀmomra teljesen
k´z´mb´s. M¢gis, ha Ágy utÀnagondolok, a szûke varkocsokat kedvelem a leginkÀbb.
ä Kedveli?
ä Kedveltem.
ä S mi¢rt ¢ppen azokat?
ä A szûke varkocsoknak jellegzetes szûkeszaguk van. TalÀn ez a magyarÀzat. Megjegyzem, hogy a haj illata szÀmomra d´ntû momentum. MÀrmint varkocsvÀgÀsi szempontbÂl.
ä °rtem. S hogyan nyesi le a varkocsot?
ä OllÂval vÀgom. HÀtulrÂl megk´zelÁtem a kis h´lgyet, bal k¢zzel megragadom a
varkocsÀt, ¢s nyissz, levÀgom.
ä Az eg¢szet?
ä Nem. Eleinte csak f¢l varkocsokat szerzem¢nyeztem.
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ä S mikor kezdett eg¢sz varkocsokat nyesni?
ä Erre jÂl eml¢kszem: novemberben, a spanyol kirÀly ûfels¢ge lÀtogatÀsa napjÀn.
November negyedik¢n. De utÀnan¢zhetek esetleg.
ä Hogyan, ´n leltÀrt vezet a levÀgott varkocsokrÂl, vagy tÀn naplÂt?
ä Ugyan ä nevetett f´l Struve, ¢s fej¢t csÂvÀlva a t¢rd¢re csapott ä, de a dobozba
helyezett varkocsokat minden esetben kis cÁmk¢vel lÀtom el, melyen f´lt¡ntetem a
levÀgÀs napjÀt, ÂrÀjÀt ¢s a szerzem¢nyez¢s hely¢t.
ä Fantasztikus. ¹n igen rendszeretû ember!
ä K´sz´n´m, asszesszor Ãr.
ä Na ¢s, kedves Struve, a kislÀnyok nem nehezm¢nyezt¢k a varkocsuk eltÀvolÁtÀsÀt?
ä T´bbnyire ¢szre sem vett¢k.
ä SajnÀlom, Struve Ãr, de itt, a mell¢kelt anyagban az Àll, hogy egy bizonyos Gertrud
Z. kiskorÃ a lenyes¢st k´vetûen sÃlyos hiszt¢riÀs g´rcsbe esett, s ma is erûsen ticel m¢g.
ä Megd´bbent, amit mond. Gertrud Z.? Sajnos, a h´lgyeket nem ismertem szem¢lyesen. Erre f´lt¢tlen¡l ¡gyeltem: ismerûs´ket soha nem ¢rintettem. Ezt, Ãgy ¢rzem,
az alapvetû illem is megk´veteli. CsupÀn idegen varkocsokat vÀgtam, s azokat is a legnagyobb diszkr¢ciÂval.
ä Ne haragudj¢k, de soha nem gondolt arra, hogy a varkocs levÀgÀsÀval ´n rosszat,
bün´set cselekszik, s hogy ekk¢ppen m¢lyen behatol mÀs szem¢lyek jogszf¢rÀjÀba?
ä Erre soha nem gondoltam.
ä °s, mÀr megbocsÀsson, de sosem hÀborgott a lelkiismerete?
ä HÀborgott?
ä N¢zze, k¢pzeljen el egy kislÀnyt: elmegy este korzÂzni varkoccsal, s este r¢m¡lten
veszi ¢szre, hogy varkocsÀnak nyoma veszett. Ez sokakat roppant kellemetlen¡l ¢rinthet. SÁrÀs-rÁvÀs meg eff¢l¢k ä ugye ¢rt engem?
ä Hogyne, asszesszor Ãr.
ä SzÂval sohasem sajnÀlta a kislÀnyokat?
ä Megvallom, nem.
ä Na de nem ¢rzett sz¢gyent amiatt, amit tett?
ä ögy v¢ltem, attÂl, hogy varkocsokat vÀgok, m¢g igen der¢k polgÀr, kifogÀstalan
Ãriember ¢s kivÀlÂ hajÂm¢rn´k lehetek. Vagy t¢vedtem volna?
ä AttÂl tartok, Struve Ãr, a helyzet enn¢l sokkal bonyolultabb. A tÀrsadalomnak
ugyanis vannak bizonyos viselked¢si szabÀlyai, melyek betartÀsa vagy be nem tartÀsa
elsûrendüen fontos annak megÁt¢l¢s¢n¢l, hogy valakit der¢k honpolgÀrnak tartunk-e
vagy sem.
ä Ezt Ágy, bevallom, soha nem gondoltam m¢g v¢gig. Most, hogy asszesszor Ãr
mondja, erûsen bÀnt a lelkiismeret. çm, ism¢tlem, korÀbban semmi eff¢l¢t nem ¢reztem: talÀn nem voltam el¢g k´vetkezetes.
ä Struve Ãr, ha, tegy¡k f´l, most visszanyern¢ szabadsÀgÀt, vajon Ãjra nekilÀtna a
varkocsvÀgÀsnak?
ä Nem hiszem, hogy valaha is megism¢teln¢m tettemet, hiszen ¢ppen a jelen procedÃra r¢v¢n kellett tapasztalnom, milyen k´vetkezm¢nyekkel jÀr ez.
ä S gondolja, hogy a j´vûben akarata erûsebb lesz ´szt´nein¢l?
ä Ezt sajnos nem garantÀlhatom.
ä S arrÂl hallott mÀr, milyen f´lhÀborodÀst keltett a berlini polgÀrsÀg k´r¢ben ez
a varkocsvÀgÀsi histÂria?
ä Errûl nem tudtam. Megd´bben¢ssel hallom.
ä °n Ãgy olvastam, hogy letartÂztatÀsakor is tapasztalnia kellett a f´lhÀborodÀst.
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ä Ebben igaza van, asszesszor Ãr.
ä Hogy t´rt¢nt a letartÂztatÀsa?
ä JanuÀr 16-Àn a Leipzigerstrass¢n s¢tÀltam, s elm¢ly¡lten gondolkodtam egy müszaki probl¢mÀrÂl. Ekkor lÀttam meg a kis h´lgyet a k¢t varkocsÀval. Erûs vÀgy fogott
el a t´m´r, szûke ¢s k¢k szalaggal ellÀtott varkocsok utÀn. Az egyiket siker¡lt is ¢szrev¢tlen¡l lenyisszantanom. çm sajnos az ember esendû, s az ¢n legsÃlyosabb emberi
hibÀim k´z¢ tartozik a m¢rt¢ktelens¢g. E jellemhiba ellen gyermekkorom Âta hiÀba
k¡zd´k, pedig isten a tanÃm, sok mindent megprÂbÀltam a c¢l ¢rdek¢ben. TehÀt, egy
szÂ, mint szÀz, a kislÀny utÀn vetettem magam, megragadtam mÀsik varkocsÀt is, ¢s
¢ppen le akartam vÀgni, midûn egy, a h´lgy tÀrsasÀgÀban tartÂzkodÂ k´z¢pkorÃ f¢rfiÃ
hÀtracsavarta a karomat, ¢s egy¢b mÂdon is inzultÀlt ä de errûl most nem kÁvÀnok
besz¢lni. NemsokÀra megjelent a rendûr, ¢s az ûrszobÀra kÁs¢rt.
ä Igaz, hogy ´nt megvert¢k?
ä Sajnos, ¡tlegeltek.
ä Ez tragikus.
ä Szerencs¢re lelkileg ¢ppÃgy, mint testileg, egy-k¢t nap alatt kihevertem az esem¢nyeket. Fizikumom ä hÀla a tornÀnak ä erûs.
ä TornÀzik?
ä Hogyne. Minden reggel. Mens sana in corpore sano.
ä N¢zze, Struve Ãr, sok mindent tisztÀbban lÀtok mÀr. Persze az ´n ¡gye mint b¡ntetûbÁrÂsÀgi ¡gy csak az ¡ln´kbÁrÂsÀg tÀrgyalÀsÀn dûlhet el, miutÀn a tanÃkat, az
¡gy¢szt ¢s az ¡gyv¢d urat, no meg az orvosszak¢rtûket meghallgattuk. Mindenesetre
Ãgy gondolom, az eff¢le bünesetekre neh¢z paragrafust talÀlni, hiszen k´zcsendhÀborÁtÀs, anyagi kÀrokozÀs, erûszak, tettlegess¢g, lopÀs vagy mÀs hasonlÂ kihÀgÀs voltak¢ppen nem t´rt¢nt. Csakhogy a k´zjog¢rz¢k ennek ellen¢re ä ha talÀn nem tÃl
logikusan is ä m¢lyen elÁt¢li az ilyesfajta elt¢velyed¢seket. Ez a f´lhÀborodÀs azonban,
Ãgy hiszem, fegyhÀzb¡ntet¢sben vagy p¢nzb¡ntet¢sben nem fejezhetû ki, ez teljess¢ggel jogellenes ¢s ¢rtelmetlen lenne. Helyesebbnek lÀtom, s rem¢lem, ez lesz a tÀrgyalÀs
v¢geredm¢nye is, ha ´nt a bÁrÂsÀg szabadon engedi, s majd csalÀdja gondoskodik az
´n kezeltet¢s¢rûl, mert lÀssa be, nem teljesen normÀlis dolog, amit cselekedett. Mindez
persze csak az ¢n magÀnemberi v¢lem¢nyem, rem¢lem, nem ¢l vissza bizalmammal:
diszkr¢ciÂjÀra szÀmÁtok.
Struve elgondolkodva ¡lt sz¢k¢n, majd F´rsterre emelte okos tekintet¢t:
ä Asszesszor Ãr, bizalmÀt hÀlÀsan k´sz´n´m: term¢szetesen az elhangzottak k´zt¡nk maradnak. Ami a gyÂgykezel¢st illeti, szÁvesen alÀvetem magam, hiszen nincs
hûbb vÀgyam, mint hogy tÀrsadalmunknak hasznos ¢s probl¢mamentes tagja lehessek: ugyanakkor engedje meg, hogy hangot adjak meglepet¢semnek. Meggyûzûd¢sem ugyanis, hogy az, amit tettem, nem sorolhatÂ az abnormis cselekm¢nyek k´z¢.
Mert, kedves asszesszor Ãr, ugyan mi ¢rtelme az ¢let¡nknek, ha m¢g annak a kev¢s
vÀgynak a bet´lt¢s¢rûl is le kell mondanunk, mely osztÀlyr¢sz¡nk¡l jutott?
ä De kedves Struve, hovÀ vezetne az, ha mindenki nekiÀllna bet´lteni a vÀgyait ä
ahogyan ´n mondta? Nemde kÀosz ¢s f´lfordulÀs lenne a v¢geredm¢ny. Ezt ´n is belÀthatja!
ä BorzasztÂ dolgokra ¢breszt rÀ, tisztelt asszesszor Ãr ä komorodott el a diÀk. ä
Most ¢bredtem rÀ, mit cselekedtem. ä Tenyer¢be hajtotta fej¢t, ¢s sÁrva fakadt. F´rster
odament a fiatalemberhez, ¢s n¢mi habozÀs utÀn nagy, atyai barackot nyomott a feje
bÃbjÀra.
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Fel´ltû, kalap, bot, tÀska: F´rster l¢ptei vÁgan kopognak v¢gig a Kronprinz Wilhelm
Strass¢n. Az asszesszor mosolyogva emelgeti fejf´dûj¢t, s a szembej´vûtûl f¡ggûen
mindig pont akkorÀt hajol, amekkorÀt kell. Bemegy Hausingerhez, s bonbont vesz a
gyerekeknek. Az asszonynak Gr¡nbaum ¢s TÀrsÀnÀl mÀr a mÃlt h¢ten kin¢zett egy
sz¢p kis gyürüt, aprÂ rubinnal, nem tÃl drÀga, de elegÀns bÀrsonytok jÀr hozzÀ, amely
az ajÀnd¢k f¢ny¢t jelentûsen emeli. S magÀnak ugyan mit vegyen? Befordul az Altmaier-Strass¢ra, Grabowskyhoz igyekszik. A boltba l¢p, csengû csilingel, egyszer-k¢tszer, s F´rster hamarosan Ãjra az utcÀn lÀthatÂ. VadonatÃj, sima-f¢nyes, csillogÂ ollÂjÀval nagyokat, hangosakat ¢s boldogakat csattint a tavaszi sz¢lbe.

Kornis MihÀly

NAPK¹NYV (VIII)
8
Nû volt az illetû.
àMaga hol van most?Ê ä k¢rdezte k´sz´n¢s n¢lk¡l, felhÀborodottan. àA lakÀsomon
¡l´kÊ ä feleltem harciasan. Nem kedvelem a tÃl hatÀrozott hangÃ lÀnyokat, asszonyokat. Vagy m¢gis?Ê Ne ¡lj´n, TÀbor Ãr! çlljon fel, menjen le az utcÀra, intsen egy taxinak, ¢s hozza be nek¡nk a kutyÀt, nagyon sz¢pen k¢rem! A k´lts¢geit vÀllalom! Fizetek, ahogy ide¢r!Ê De jÂ hang volt az¢rt, meleg hang, eln´knûi hang. Nem fiatal
mÀr, de nem is ´reg. Faye Dunaway a Networkbûl, gondoltam, selyemblÃz, hüv´s
homlok, ¡zletasszonykoszt¡m. A BakÂ nevü ¡gyeletes ekkor k´zbeszÂlt, vagy csak
akart volna, de izgalmÀban f´ldre rÀntotta a telefonk´zpontot, vagy pedig nem tudom, el¢gg¢ ki voltunk borulva mind a hÀrman, csattanÀsok, kiabÀlÀsok, serceg¢s,
àhallÂ, hol van az a kutya, mondtam mÀr, nekem m¢g nem mondta, ¢s milyen Àllapotban hagyta ott, d´grovÀson hagytam ott, kezicsÂkolom, ott ¡v´lt az Àllat egy hete
az Àrokban, ¢s minden arra jÀrÂ kocsi hallja, m¢gse veszik ki, szüzmÀriÀm, senki se
veszi ki, maguk se akarnak kimenni ¢rte, honnan veszi ezt, itt megint BakÂ bÀcsi, figyeljen ide, nem tudok megmoccanni, akadÀlyozva vagyok a mozgÀsban, de k´ny´rg´k, TÀbor Ãr, a kezemet is ´sszeteszem, legyen olyan kedves, menjen vissza ¢rte, dehogy megyek, mÀr n¢gyszer is ott voltam, mÀsf¢l napja csak ezzel szÂrakozok, ¢rtse
meg, egyed¡l nem is lehet kiszedni, teljes k¢ptelens¢g!Ê ä hazudtam megÀtalkodottan,
mÀr a nû miatt is, j´jj´n, j´jj´n, hadd szagoljam a drÀga parf¡mj¢t, Gloria Vanderbilt
vagy Tr¢sor, ha mÀr Ãgyse Árhatok ma! ¢s k¡l´nben is, Ãjabban minden altra ugrom!
ä ¢s k¡l´nben is, mondja, ki fog engem a kocsijÀba felvenni egy tetanuszos ebbel?
àHonnan veszi, k¢rem, hogy beteg az a kutya? VizsgÀlta?Ê ä kaffantott k´zbe az Eln´knû, kurtÀn kicsavarva telefonosa kez¢bûl a kagylÂt. így k¢pzeltem. Csend. JÂl bÁrtam. àNem vagyok orvos, asszonyomÊ ä feleltem v¢g¡l patetikusan. à°n se! Kutyament¢shez, uram, nem kell diploma...Ê ä morogta. Hallgattam. MÀr akkor meg voltam
s¢rtûdve. De az¢rt olyan jÂ volt! àAkkor legyen a BrÂdy ¢s a Vas utca sarkÀn tÁz percen

Kornis MihÀly: Napk´nyv (VIII)

ã

1003

bel¡l! Kocsival j´v´k, felveszem, hÀtha maga n¢lk¡l nem tudom megtalÀlni! ViszlÀt...Ê
ä sziszegte a nû, ¢s nagy robajjal letette. Lecsapta!
°n meg boldog voltam.
Egy darabig ott maradtam m¢g a sz¢kben, lÂgÂ fejjel, behunyt szemmel, mozdulatlanul. Kiittam ezt a pillanatot, lassan, kortyonk¢nt Ázlelgetve az utolsÂ cseppig, mint
lÀbadozÂ beteg a gyÂgyÁtÂ levesk¢t... Meddig kerestem ezt a goromba asszonyt! MÀr
azt hittem, nincsen, hogy az ilyenek kihaltak, elvesztek, mind egy szÀlig elhullottak
ebben a zsibvÀsÀrban... De az Eln´knû ä lÀm, itt van! ý m¢g megvan. Ismerem ezt a
lÀtszÂlag durva hang¡t¢st: ez a legjobb. Az ilyen nem sokat vacakol, egyszerüen nem
türi a rosszat, ez ki fogja venni az ÀrokbÂl az Ayrtont! Ha kell, addig nem eszik, nem
alszik, nem megy illemhelyre, mert tudja, egyed¡l van, ¢ppÃgy, mint az Ayrton, ¢s
senkire se szÀmÁthat, a TÀborra se szÀmÁthat...
Felpattantam!
KigyÃlt orcÀval rohangÀszni kezdtem, kapkodva ´lt´zk´dtem, hason csÃszva, lÀmpalÀzasan keresg¢ltem a cipûmet a s´t¢tbe borult hallban, bÀr, ugye, most mÀr minden
megoldÂdott, innentûl gyerekjÀt¢k lesz tisztess¢gesnek lenni... Valami nem stimmelt
m¢gse. MÀr megint. Bennem? Vagy a megk´nnyebb¡l¢semben? Nem ¢rtettem. Zokniban, lÀbujjhegyen, dermedten hallgatÂdztam befel¢: a lakÀs alamuszi cs´ndj¢t hallottam csak; az ´r´kk¢ ugrÀsra k¢sz hangulatÀt, nyomasztÂan polgÀri keszekuszasÀgÀt
¢rz¢keltem, szÂval megint a pillanatot, a jelen ´r´kl¢t¢t; hetvenezredszerre is kitünûen Àt¢rezve az idegesÁtû alkonyatelût, ugyanÃgy, mint a t´bbit, amiÂta csak ´t¢vesen
magamra eszm¢ltem; no igen, az alkonyi lÀzak, mindig rosszat sejtve kapkodok, rezgek, ´lt´zk´d´k, int¢zkedek; most is sietve lekattintom a villanykÀlyhÀkat, hasznÀlatban kipÃposodott kabÀtzsebemben rosszkedvüen tapogatom a kulcsaimat, mielûtt elhagynÀm ezt a zür´s odÃt; nagyon igyekszem felnûtt lenni f¢lnÂtÀs ´r´m´mben, hogy
Àllatot menthetek, csak ne dolgozzak, hÂnapok Âta elûsz´r, nem szÀmÁt, a müv¢szetek k´z¡l
szÀmunkra a legfontosabb a jÂsÀg ä àNem. Nem ez az, amire gondolok!Ê
Mi hÀt? Valami rossz. Valami igazi!
M¢g nem tudtam, micsoda ä de mÀris izgatÂ volt! Rohantam a Vas ¢s a BrÂdy utca
sarka fel¢, ¢s futÀs k´zben mÀr ¢lveztem, hogy alkonyati csillÀmok ragadnak a hajamba, a sz¡rke pesti f¢ny, ezek a villogÂ, testetlen darabkÀk! SziporkÀztam! TÃlsÀgosan
feldobott vagyok, gondoltam, hamis kibontakozÀs, àmost j´n a hepiend, jÂ szÀnd¢kunk viharvert diadala elût´r, a keserves gyûzelm¡nk, hogy mÀr szÀguld az eb¢rt a
Piros ElefÀnt! °letet ment t¡lk´lve-trombitÀlva, d¡h´dten!Ê
Ez¡st ´t Âra volt. Hideg, halott idû.
àMÀr megint magamat figyelem csak! Fesz¡lten, mintha ¢n a vilÀg voln¢k, mintha
most is Árn¢k! Plusz m¢g le is tagadom. De nem is ez a baj...Ê PlakÀtrongyoktÂl elcsÃfult
¢pÁtkez¢si palÀnkok elûtt kattogtam sebesen a Vas utcÀban, erre is eml¢kszem, igen,
a rozsdÀs kont¢nerekbûl kifolyt lomszemetet ker¡lgetve a romos-koszos falak alatt,
hogy àmindent eltorlaszol a rablÂÀllami gondatlansÀg! az Ãttest k´zep¢re hÀnyt ¢pÁtkez¢si anyagok, hehh, ebek harmincadjÀn az adÂnk, d¡ledezû papÁrpalÀnkokkal elkerÁtve a bün ä Ãjra smirglizik a poloskÀs kÂrhÀzat! BaljÂs halÀl´vezet, ¢pp, ahol lakunk!Ê ä ä Siettem, ´rv¢nylû l¢lekkel, s minthogy a BrÂdy sarkÀra ¢rve mÀr a d¡hrohamig fel voltam hÀborodva belsû tisztÀzatlansÀgaim makacs erej¢n, futtomban kerge
esk¡t tettem, hogy mielûtt az Eln´knû mell¢ bemÀszn¢k az illatos Citro©nbe, elteh¢nkedve jÂsÀgoskodni, felt¢tlen¡l a pofÀmba vÀgom m¢g, mit forralok titkon, hogy mi
jÀr a fejemben, ne legyek v¢gk¢pp irtÂztatÂ magamnak! ä ¢s
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hÀt az a baj
hogy megint tudok valamit
amit nem tudok
mert nem tudok vele szemben¢zni m¢g
holott mÀris jelenvalÂ.
Na.
De mi az, amit tudok?
(àEzt nem akarom tudni pont!Ê)
Hogy is van ez?
Amit ha
nyomban k¢pes voln¢k magamban tudatosÁtani ä
mÀr eg¢szen mÀst gondoln¢k
mint amit Ágy
homÀlyosan ¢rzek
arrÂl, ami van.
Vagy ä aki van? SzÂval ¢n? Hogy ki?
(àErre nem akarok gondolni pont!Ê)
K¢sûbb persze
holnap
sz´rny¡lk´dni fogok mÀr
s keserüen r´h´gni a g´rcs´s tudatlansÀgomon
e megÀtalkodott, ´r´kifjÃ ûszint¢tlens¢gen
amit mutattam ä mÀr megint! ä csak ne tudjam magamat.
Mit mutattam? Kinek?
àA t¢ved¢s gyÀvasÀg.Ê Nietzsche.
°s ez ma
ki tudja, hÀnyadik belsû kanyarom!
S mÀr tegnap is hÀny, de hÀny hazugsÀg...! ä ä ä
äää
S ekkor volt, hogy szembej´tt nekem a Kis MÀlna!
A tÃlsÂ jÀrdÀn j´tt, de mÀr messzirûl is n¢zett, aztÀn Ãgy tett, mintha nem n¢zne,
de m¢g akkor is csak Ãgy n¢zett a nagyon magÀnyos, nagyon sz¢p test¢vel, illatos jÂsÀgÀval, a vÀllon lÂgÂ, reves kalauztÀskÀjÀval... MÀris ÀtvÀg az Ãttesten, ¢s egyenesen
fel¢m tart, megbotlik, m¢g egyszer, annyira igyekszik nagyvilÀgi-k´nnyed¢n feltünni
az antik trottûrj¢ben, hogy majdnem elzuhan, zavart mosoly, azonnal a barna bokÀit
k¢pzelem elveszetten a picurka nûi zokniban, az egymÀson elforgÂ, g´mb´lyü csontjait a sz¢p lÀnybûre alatt, oh, ¢s a barna nyakÀt is igyekszem nem bÀmulni nagyon, a
kreol bûre ÀmbrÀs aurÀjÀt imÀdni, ilyen f¡stszÁnü sugÀrzÀs ez! most egymÀsra pillantunk, ezt se volna szabad, mert mint zenemüben az ellenszÂlam a csÀb fût¢ma m´g´tt,
egykedvüre jÀtszott pofÀmon a piros zavarom nyomban ki¡tk´zik, akaratom ellen¢re
ki¡l az arcomra a sÂvÀrgÀsomat rosszul leplezû, ostoba f¢rfivigyor; f´l¢nyeskedû Àrny¢k a vilÀgosk¢k pillantÀsomban...
ä Szia.
ä Szia.
Hirtelen¢ben nem is tudunk mit hazudni egymÀsnak, vihogva nyeldekl¡nk, topogunk. çltalÀban a rosszull¢tig felhev¡l¡nk egymÀs k´zel¢ben; igen, û is, koronÀmra,
bizony! Kis MÀlnÀban nem k¢telkedem. Manyi szerint a nûi nem k¢t nagy Àgra bomlik:
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az egyik kikezd velem, a mÀsikkal meg, te disznÂ, te kezdesz ki. Az utÂbbiak valamivel
t´bben vannak, term¢szetesen. Kis MÀlna azonban k¡l´n´s kiv¢tel: û nem adott nekem jeleket soha, ¢s ¢n se neki.
Nem volt arra sz¡ks¢g.
ä Hogy vagy?
ä HÀt te?
N¢zz¡k egymÀs szem¢t, mint a 39. utcai mozgÂkoldusok New Yorkban a gy¢mÀnt¡zlet-kirakatokat. Kis MÀlnÀnÀl csupÀn egyetlen, Àmde behozhatatlan ¡temet k¢stem:
szerelmes vûleg¢nykoromban lÀttam meg elûsz´r ä egy hÂfeh¢r t¢rdzokniban.
Mmmmmmm ä az elmondhatatlan! De tizenn¢gy ¢vvel fiatalabb nÀlam, àitt nem rÃgn¢k labdÀbaÊ, szoktam vigasztalni magamat, ahÀnyszor csak el¢m ker¡l. BÀr az¢rt...
Azt mondjÀk, megh´kkentûen hasonlÁt a feles¢gem viharosan sz¢p ifjÃkori k¢p¢re.
De a Kis MÀlna ä hÀt û nem viharos egyÀltalÀn. Hazaballag tÁz deka sajtos pÀrizsival,
egyed¡l n¢zi a t¢v¢t a tÀvfüt´tt garzonban. Mamusza is van neki, biztos. Felrakja a
bomba, barna lÀbÀt valami kecses kis ¡vegasztalra. çllÁtÂlag rettentû vÀlogatÂs. Manyival persze puszis jÂ barÀtnûk. Ettûl k¡l´n a torkomban dobog a szÁvem. T´kfelesleges. Ez a kislÀny becs¡letes.
Vagy hÀt ¢n nem is tudom, mi az a becs¡let!
ä HÀt te?
ä RandevÃzok.
ä A feles¢gedre vÀrsz?
ä Most egy sz¢p Àllatv¢dû eln´knût vÀrok, tudod... Akivel meg fogunk menteni egy
kÂbor kutyÀt ä de nagyon izgi, hogy pont k´zbej´ssz a k¢pbe! Ezt a dolgot nem tudom
r¢szletezni most. Sokszor gondolunk rÀd. Olyan r¢g telefonÀltÀl! ä ä àM¢rt etetem l'art
pour l'art? Meg akarom baszni. Nem igaz! VolnÀnak vele romlottabb, lustÀbb, aprÂl¢kosabb terveim is... °n egy Àllat vagyok! De kicsit büntudatos. GyÀva.Ê
N¢zem a bubi fej¢t, a cicaszem¢t... ReÀ vetett pillantÀsaimtÂl sietve, idegesen bezÀrkÂzna mÀris, aztÀn nem k¢pes bezÀrkÂzni m¢gse; l¡ktetve ¢rzem az ÁrÂi f´l¢nyem,
mindig ¢hes, ´reg valamimet, azt. ý meg lelkiismeretesen pillogva, gyorsan lekapkodnÀ a pult tetej¢rûl gazdÀtlan sz¢ps¢g¢t, bÂdÁtÂ magÀnyÀt, az elhagyatottsÀgÀt:
àhenteskirakatnak n¢zel, te csib¢sz! ZÀrÂra!Ê Most k¢ne les¡tni a szememet, ¢s vÀltani,
v¢gre b¢k¢n hagyni ût, nem gy´t´rni a k¢t¢rtelmü tekintetembe csomagolt, egy¢rtelmüen piszkos ajÀnlataimmal... Embernek lenni a Kis MÀlnÀhoz! De nem ä ¢n laposan,
fel¡lrûl, ¡gyefogyottan-kitartÂan bÀmulok az udvaros melle hegy¢re, mintha gÀtlÀsosan les¡tni akarnÀm a szememet, csak nem tudnÀm ä nem adok neki semmi eg¢rutat.
Mi¢rt? HÀt nem ez a baj velem? Nem ût vettem feles¢g¡l, egy jÂ ¢jszakÀjÀt nem garantÀlhatom, Manyi ´sszeomolna, m¢gis folyton-folyvÀst Ág¢rgetek a tekintetemmel,
mivelhogy ä ezt sugallom ä annyira f¢kezhetetlen¡l kÁvÀnom ût!
A m¢lyv´r´s pirulÀsig hevÁtem. Na v¢gre!
ä Megyek haza, TÀbor.
ä Ne menj m¢g!
Izeg-mozog szük kabÀtjÀban a Kis MÀlna, fÀzÂsan bÀmuljuk egymÀs szem¢t. Lehajtja a fej¢t. Zavartan megsimogatom az arcÀt, mintha rÀcson tÃlrÂl kalitkÀs kismadÀr
pelyhes szÀrnyÀt bec¢zn¢m... Hazudok, hogy hazudok! Vagy mi ez? Nem ezt akartam
az elûbb mondani magamnak?
ä Szervusz, MÀlna! Menj¢l mÀr haza.
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à°s ne Àrulj el Manyinak soha.Ê
Ekkor t¡relmetlen¡l rÀm dudÀlt az Eln´knû!
ä De lÀtogass el hozzÀnk min¢l hamarabb! ögy szeretn¢nk gyakrabban lÀtni...
MegprÂbÀlok lekopni, mereven, khm, hajlongva, f¢l k¢zzel m¢g a Kis MÀlna kacsÂjÀt csÂkolva, de f¢l szemmel mÀr az Eln´knû elûkelû kocsijÀt k¢mlelve-f¡rk¢szve,
de azt nem lÀtom, mert ¢n egyre csak a Kis MÀlna nagyadag tejszÁnes mogyorÂszem¢t
lÀtom, a bÃcsÃpillÀzÀsok fÀtyolos remeg¢s¢t, tekintete nem eg¢szen hivatalnoknûi ÀbrÀndf¡gg´ny¢t ä oh, mint egy finom ¢s drÀga alvÂsbabÀnak! Akit elûbb-utÂbb Àgyba
k¢ne tenni.
KotrÂdn¢k mÀr inn¢t a fen¢be!
ä Maga az a bizonyos TÀbor?
D¡ftinnadrÀgos, pocakos, erûsen d¡lledt szemü, k´z¢pkorÃ nû Àll elûttem, zsebre
dugott k¢zzel, t¡relmetlen¡l.
ä Gyer¡nk mÀr!
AprÂcska, rendetlen teherautÂba l´k be, Barkasba, vagy micsoda, nem ismerem
ezeket, mondottam. Mübûrillat van benne, kutyatÀpok halma, rongyok, szerszÀmok
¢s elhasznÀlÂdott, savanyÃ levegû. Kibelezett autÂrÀdiÂ a müszerfalban. A kormÀny
t´rzs¢n a legolcsÂbb magyar cigarettÀsdoboz. A hÀtsÂ ¡l¢sen kifakult k¢k pufajkÀban
cingÀr szolganû, olyan dilinÂs melÂsf¢le; Àllatv¢dûnek felcsapott takarÁtÂasszony.
Gondolom, fedez¢knek.
ä Ne cser¢ljek az Ãriemberrel, eln´kasszony?
ä Maradjon, ahol van!
IndÁt, felbûg a kocsi, bennem m¢gis a BrÂdy SÀndor utca sÁr fel; igen, ¢n, ez a keskeny ¢s lestrapÀlt mell¢kutca, nem messze ide kÁnozzÀk Manyit is egy z¡ll´tt hivatalban; dudÀlÀsok, tolongÀs, t´rpe ´sszevisszasÀg... Befulladt, nyomorÃsÀgos hely. °s innen indulunk! A r¢gi bulvÀr, hej-haj. Egyik elûzû ¢letemben lecsÃszott bÀrÂk¢nt rostokoltam itt, a rozzant szÀlÀmban, ¢vtizedeken Àt Àlmosan, nyüg´sen, munkÀtlanul,
¢s term¢szetesen a r¢gi, b¢csi balettnûm utÀn vÀgyakoztam folyton! De bigott csalÀdom ehhez nem nyÃjtotta a kellû apanÀzst.
MÀlnÀcska mÀr sehol. AlakjÀt hiÀba lesem a sz¢lv¢dûre fesz¡lve...
ä TehÀt a Hüv´sv´lgyi Ãt eleje, igaz?
9
S ekkor mintha megperd¡ltek volna a dobok!
Messzirûl j´vû sejtelem volt m¢g, akÀrha zene, tÀvolrÂl, s mintegy lÀbujjhegyen, Àmde
kÁm¢letlen¡l megfontolt lopakodÀssal, ´nfeledten barbÀr szeretkez¢sek ritmusÀban
lappang hasonlÂan elcsigÀzott, konok logika, àvalami t´rt¢nikÊ, gondoltam az ¡l¢sen
zsugorogva, riadtan befel¢ bÀm¢szkodva, ahogy a mai napom sivÀr horizontjÀra felkÃszott valami sose lÀtott bolygÂ irdatlan nagy, s´t¢t sziluettje, à¢s ez nemsokÀra meg
fog mutatkozniÊ, szük´ltem, de ehhez havasi k¡rt´k dicsû jajongÀsÀt is tess¢k hallani,
tisztelt OlvasÂ, bÀr nagyon messzi m¢g! s oly k´dbe veszûn, fÀjdalmasan, hajnali rÂzsaszÁnben, ha nem ¢rtik f¢lre, amit ¢rz¢keltetni Âhajtok: hogy valamit ¢reztem ¢s tudtam, ami m¢gse volt gondolat, habÀr mÀr teljesen jelen volt bennem. Mintha egy mÀsik, roppant vilÀgot toltak volna a szemem el¢! amely mindent kitakar, ´nmagÀt is,
tÃl k´zel van, de m¢g ä mint mondani szokÀs ä nem lÀtni a fÀktÂl az erdût. Csak parÀnyi
r¢sz¢t! Semmit se!
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Mibûl?
Ilyenkor sÀppadni meg izzadni kezdek.
Nagy a tudatlansÀg a tudÀs hatÀrÀn! çtlÀthatatlan-sürü a h¢tk´znapisÀg.
A kocsiban emberi testek kigûz´lg¢seinek melege, no ez mi vagyunk, csÃfernûi emberszag, ezt ¢rtem, mormogtam magamban, mübûrillat, Àllott Àjer, a pesti nyomorÃsÀgunk Âcska meghitts¢ge, megszokottsÀga, Â, ezt nagyon tudom, spontÀn sz¢gyenbura alatt a totÀl h¡lyes¢gem, elûÁt¢leteimnek tarka sokasÀga... Odakint meg a l¢gszennyezett alkony, traffic-jam, k´zÃti jÀrmüellenûrz¢s... A vÀros, a bÀrka, a b¢keerûd
ä ezek az ¢n ûsr¢gi, k¢ts¢gbeesett ´tleteim! UtcÀk, terek, kereskedelem! °rtelmetlen
erûfeszÁt¢sek. Mindig minden a katonÀk¢ lesz. Alvadtv¢r-tenger a pinc¢k alatt. R¢teges csontmezûk. Nyomok a tetthelyen. Valami zavar...
Zsibbadtan f¢szkelûdtem az anyÂs¡l¢sen, k´v¢ren s tanÀcstalanul.
Megkukultam.
à°g a f¡lem. Nagyon!Ê
Mikor ¢reztem ilyet utoljÀra?
Amikor a DeÀk t¢ri napk´ziben csendespihenû alatt lebuktam, ¢s a bolond tanÀrnû
rÀngatÂdzva maga mell¢ ¡ltetett a figyelûasztalÀhoz. MÀr beÁrta az intût, de k¢sûbb
m¢g kapok egy jÂ nagy pofont is... Addig csak rajzolgassak! Ad rajzlapot ¢s szÁnes ceruzÀt. VÀrj, te! àM¢g jÂ, hogy legalÀbb megtalÀltam itt a helyi szÁvgÀrdÀt, felhajtottam
magamnak ezt a v¢szkomor Eln´knût ä addig se kelljen Árni a KÀdÀrt, nanÀci. Neki
ugyanolyan feddhetetlen biznisze ez a jÀt¢k, mint nekem, egy fÀrasztÂan ¢lvezetes job.
AlapÁtvÀnyi p¢nzecsk¢k kezel¢se, lÂtÀs-futÀs, hivatÀsos jÂt¢konykodÀs, kis ez ä kis az...
Rendes ember, egy szÂ, mint szÀz, legalÀbb nÀlam sokkal rendesebb: foglalkozhatna
magÀnyos kislÀnyokkal is!Ê
ä Kiveszi a kutyÀt, TÀbor Ãr?
ä Ha kapok hozzÀ kesztyüt...! Nem vagyok kutyament¢shez ´lt´zve momentÀn.
ä Eln´kasszony, hoztunk magunkkal kesztyüt?
K¢rdezte a hÀtam m´g´tt a takarÁtÂasszony, kuncogva. Kortalan, r¢pafejü nû, merû
egy¡gyüs¢g. Nem fogok vele foglalkozni, gondoltam. ý ezt Ãgyse ¢rti, csak pofÀzik.
ä NyÃljon be a kesztyütartÂba! Nem a maga m¢rete, de csak hasznÀlja, ha kell...
Kikotortam a f¡les sarkÃ vÀrost¢rk¢pek alÂl k¢t m¢szportÂl porzÂ bûrkesztyüt, r¢m
kopottakat. Vackokat. Pont jÂk voltak a v¢kony kis kezemre! Nem lettem boldogabb.
ä L¢trÀjuk van?
ä Minek? ä k¢rdezt¢k egyszerre, mint akik erûstûl hukkannak!
ä Az Àrok miatt... ä dadogtam. ä Ez egy kanÀlis. Nagy sÀr van benne!
ä Eln´kasszony, hoztunk mi l¢trÀt?
Az Attila Ãtra ¢rve vÀratlanul megeredt az esû.
Fekete esû, nagy, k´v¢r cseppekben! àTehÀt van esû, m¢giscsak. Nem szabad vÀgyni rÀ ä akkor a ti¢d. Megj´tt a hidegfront! Rosszul gondolkodom.Ê M¢g s´t¢tebb lett.
°s m¢g mindig nem volt este! Pedig nagyon zuhogott; d´r´mb´lve szakadt meg az
¢gbolt! °gû f¡lcimpÀval, zsÀkk¢nt ¡ltem a teherautÂban, nagy fejü bumburnyÀk, csÃnyÀn cs´rgedezû esûhangok k´zt, a ruhÀmba f¡lledve, idegenkedve! Nem szÂltak hozzÀm. °n se hozzÀjuk. àTr¢.Ê Valami egyhangÃan kopogtatott bennem, akÀr az esû a
kocsi tetej¢n, komoran, ez nem az Isten, gondoltam, nem a sors, ez rosszabb, nem is
a szeretet vagy a jÂ szÀnd¢kom cseles hazugsÀga, szÂval ez a diadalmas ¢letiz¢, ezek a
mentsvÀrak. àMajd bemÀszok ¢rte, persze. Kihozom, Àtadom. °s korÀn lefekszem. Ma
semmit se Ártam. K¢t altatÂt veszek be. Holnapra nincs.Ê
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S mÀris a Szent JÀnos KÂrhÀznÀl jÀrtunk. De magamon elbambulva, mÀr k¢sve szÂltam csak: itt van! de itt nem tudunk leparkolni, mert nem szabad megÀllni...
ä Hogyhogy?
ä A kutya itt van, lÀtja, de erre tilos a megÀllÀs...
ä Ott Àllok meg, ahol akarok!
Mondta az Eln´knû, ¢s megÀllt. M´g´tt¡nk dudÀltak. çllt a forgalom!
ä Menjen elûre, n¢zze meg, ¢s ha ott van, kiszÀllunk mi is... ä mondta az Eln´knû,
s ÀtnyÃlva elûttem, kicsapta az ajtÂt az oldalamon. Engedelmesen kiugrottam a borzadÀlyos felhûszakadÀsba, cikcakkban rohantam a kanÀlis fel¢ a fekete tÂcsÀk k´zt...
àMi ez a h¡lyes¢g? Hogy igyekszem nekik! Milyen megalÀzÂ!Ê
DudÀlÀs! DudÀlÀsok! MÀr mindenki dudÀlt!
M¢g ott volt.
Elfek¡dve, a barom, a pocsolya k´zep¢n!
ä Megvan!
ºv´lt´ttem, mintha ¢gû olajmezûn Àlln¢k! A fejem f´l¢ lÂdÁtottam a karom, t´bbsz´r egymÀs utÀn... UgrÀlva ordÁtoztam az esûviharban! Az Eln´knû m¢gis sokÀra kecmergett ki a BarkasbÂl, utÀna a segÁtûje mÀr szolgai-f¡rg¢bben, kendûcsk¢j¢t bogozva
a hegyes ÀllÀn, de m¢g veszekedtek egy sort a m´g´tt¡k veszteglûkkel is, csak aztÀn
indultak el, barÀtnûsen kart karba ´ltve a Barkasszal eltorlaszolt Ãttesten fel¢m, olyan
rÀ¢rûsen andalogva a csapkodÂ esûben, akÀr nagymise utÀn a templombÂl hazafel¢
cammogÂ v¢nasszonyok...
A kanÀlis partjÀhoz rohantam, len¢ztem. àAyrton, tarts ki!Ê
MÀr felÀllt. àA kedvem¢rt.Ê Picik¢t tÀntorgott, a nyaka lÃdbûrz´tt az esûben, reszkettek a g´rbe lÀbai. N¢zett rÀm, v¢szesen felhÃzott Ánnyel, f¢lrebillent pofÀval ä aztÀn
furcsÀn Ãjra a hasÀra rogyott, bele a pocsolyÀba megint... Elkaptam a szemem. ArrÀbb
s¢tÀltam, hatalmasakat harangozÂ szÁvvel. Szinte elugrottam! Nem is tudom pontosan,
hogy mire gondoltam... Kikapok, mert f¢ld´gl´tt a kutya? VonaglÂ korcshoz hÁvtam
ki Egy Nagyon Elfoglalt Eln´knût? àN¢zni se tudlak, bazmeg?Ê VillÀmlott a bensûm
az utolsÂ l¢legzet¢t ny´gû kutya lÀtvÀnyÀtÂl! Nem voltam k¢pes m¢g egyszer rÀn¢zni,
kÂboroltam a sÁnek k´z´tt. àA v¢gsû, ostoba elhagyatottsÀg. Micsoda mocsok. Ez vÀr.
°s minden oly v¢letlen! M¢g a halÀlperc is. ä ä De minek hÁvtam ide ezeket? ZsÀkban
viszik magukkal a test¢t?Ê
ä M¢g mindig nem vette ki? Mondja, mit csinÀl itt?
Az Eln´knû lebÀmult a betonszakad¢kba. CsuromvÁz volt, a homlokÀrÂl is patakzott
az esûl¢. ¹reg haja szivacsosan a koponyÀjÀra tapadt.
ä Tess¢k hagyni, eln´kasszony, nem kell! MÀr itt is vagyok...
Mondta a segÁtû takarÁtÂasszony, ¢s ä hopp! ä kecsesen beugrott az Àrokba, szoknyÀstul. De mintha a jÀrdÀrÂl l¢pett volna le ä m¢g a sarat se csapta fel! Azonnal Àtkarolta a kutyÀt, ¢s felhÃzta magÀhoz, Ayrton feltÀmadt, ficÀnkolva-szuszogva helyezkedett el a szolga karjÀban, ¢s finomakat sikoltva a kebl¢hez d´rg´lûdz´tt... ögy l¢pett
ki vele az asszony az ÀrokbÂl, hogy azt hittem, rosszul lÀtok: nem is kellett ¢rte fÀradoznia. FelhasznÀlta a falba vÀjt l¢pcsût, az igaz, s elfogadta az Eln´knû kinyÃjtott kez¢t
ä azzal mÀr kinn volt!
Ayrton bûszen nyalogatta a szolga halÀnt¢kÀt.
ä Hisz ez egy kiskutya!
Mondta az Eln´knû. A segÁtûje vihogva, lihegve bÂlogatott...
ä °des kis k´ly´kkutya!
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KiÀltotta nevetve, mackÂsan k´zelebb l¢pve ¢des kettej¡kh´z, mint egy Gobbi Hilda. °n mÀr nem is voltam ebben a pillanatban, nem l¢teztem nekik se, meg a kutyÀnak
se. Magamnak se. A k¢t nû a vad esû ellen¢re Ayrtonra borult, simogattÀk, bec¢zt¢k,
a kez¡kkel t´r´lgett¢k le test¢rûl a sÀrt. àEz bizonyÀra minden megmentett kutyÀnak
kijÀr. ObligÀt k´sz´ntû az Egyes¡lettûl!Ê ä tünûdtem Àlnokul, halottan.
Ayrton vinnyogva hÀlÀlkodott nekik.
ä Na menj¡nk...
A kocsiban a hÀtsÂ ¡l¢sre raktÀk, a segÁtû mell¢. Ayrton k¢nyelmesen elheveredett,
vidoran csavargatta a farkÀt, aztÀn hevesen a takarÁtÂnûf¢les¢g gyürüs ujjÀt kezdte
szopogatni. ElfordÁtottam a fejem.
ä LÀtja, nyugodtan kivehette volna maga is...
Az Eln´knû f¢l k¢zzel vezetett, f¢l k¢zzel rÀgyÃjtott, Ãgy vetette oda ezt a mondatot
nekem, mÀr f¡st´lgû MunkÀssal a szÀja sarkÀban. Mindk¢t tenyer¢t a kormÀnyra tÀmasztotta, lustÀn, f¢rfiasan.
ä Azt hittem, beteg.
ä Ki?
A szolga felnevetett.
ä Meg se vizsgÀltatjÀk?
ä Minek? Ha haza¢r¡nk, kap tejet, k¢sûbb Palt. Ha bÁrja. UtÀna pedig jÂl kialussza
magÀt. Holnap reggel mÀr kik´zvetÁtem. A fiatal kutyÀkat egyszerü elpasszolni! Mindenki k´lyk´t szeretne magÀnak. Igaz-e, picim?
K¢rdezte a kutyÀtÂl a visszapillantÂ t¡k´rbe n¢zve. àPicinek fogjÀk hÁvni?Ê F¢l¢nken hÀtralestem. A kutyÀm mÀr aludt, csecsemûsen szuszogva a takarÁtÂnû b¡tyk´scsontos tenyere alatt. Nem is volt ronda egyÀltalÀn. Kicsit gûz´lg´tt a szûre... FÀradt
volt a marha, egyet-egyet rÀngott. Bûre alatt finom izmocskÀk jÀtszottak.
ä A korcsokat is k´nnyen el tudjÀk helyezni?
A Barkasban nûi nevet¢sek orkÀnja.
ä Azt mondta, korcs?
ä Fûn´kasszony, az¢rt teccett ezt hallani?
ä J¢zusom, Ágy nem lehet vezetni!
°s hajladozva kacagott az Eln´knû, harsogott sz¢p altjÀn, hamarost levegû utÀn
kapkodva, a visszafojtani lehetetlen hahotÀtÂl mÀr kiss¢ k´nnyezve is...
ä Hajnal Âta talpon vagyunk mind a ketten! Ilyenkor mÀr mindenen nevet¡nk,
mint a gyerekek. N¢zze el, ha tudja...
Most n¢zett rÀm elûsz´r talÀn. MegigazÁtotta kev¢ske hajÀt.
ä Nem korcs?!
Hallottam a hangomat. El¢g bizonytalan, kÀsÀs kis hang volt ez.
ä Te jÂisten. Miket besz¢l! Maga ennyire nem ¢rt az ebekhez? Ez az egyik legszebb
kutya a vilÀgon. Mudi. Angol. PompÀs p¢ldÀny. K¢t hÂnapos lehet, legfeljebb f¢l¢ves!
Nagydarab gyerek. Erûs, gy´ny´rü kan.
ä Nekem macskÀim vannak.
ä Tess¢k hagyni, fûn´kasszony. Az Ãr nem szereti a kutyÀkat!
Az alvÂ Ayrtonra rÀdobott valami vastag vÀsznat a nû, amit f¢l k¢zzel a csomagt¢rbûl
halÀszott elû. Megfordultam az ¡l¢sen. Bele akartam n¢zni a szem¢be. çllta. PillÀja se
rezd¡lt. Hideg arc. Egyszerü vonÀsok, erûs madÀrszemek, szÃrÂs Àll. Kikezdhetetlen,
mint egy pÀnc¢lszekr¢ny.
Most borult az estalkony a vÀrosra v¢gk¢pp. Az esû is alÀbbhagyott, a forgalomnak
nem volt zaja semmi. àHazafel¢ kÃszÂ halÀlbogarak.Ê TÂcsaf¢nyek, motorduhogÀs...
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ä Nem lehetne eny¢m a kutya?
ä Nem ä mondta az Eln´knû. Elkomolyodva tekergette a kormÀnyt. ä Van maguknak kertj¡k?
ä Nincs.
ä Akkor mit akar. Ennek kert kell. HÀzûrzûfajta. K¡l´nben is, azt mondja, macskÀi
vannak...
ä Csak Ãgy k¢rdeztem. Felejtse el...
BegubÂztam. KibÀmultam oldalt, ¢s a taknyomat hÃztam, otrombÀn szipogtam...
ä Nem akarok kutyÀt. Nincs idûm naponta hÀromszor s¢tÀltatni senkit.
ä N¢gyszer ä k´h´gte a takarÁtÂasszony.
ä Nem magÀnak valÂ, higgye el! ä ä Maga, ugye, ÁrÂ?
K¢rdezte a fûn´kasszony, csak mell¢kesen.
Nem vÀlaszoltam.
ä Mondja, mi¢rt hÁvta ki az Ebrend¢szetet?
ä HÁvtam hetven szÀmot! MÀsokat nem ¢rdekelt.
FutÂlag rÀm pillantott.
ä Azok a sint¢rek. Tudta?
Belemosolyogtam az arcÀba.
ä Honnan tudtam volna? Ebrend¢szet. Gondoltam, kutyamentûk...
ä Meg akarta fojtatni, az a legegyszerübb ä mondta hÀtulrÂl a szolganû.
ä MÀskor ne hÁvja ki ezeket, ha kutyÀt talÀl! HÁvjon minket. MegÁg¢ri?
Az UrÀnia mozi elûtt megÀllÁttattam a kocsit. Magam csaptam ki magamnak az ajtÂt,
hogy s¢rtûd´tt-sebesen eltünjek, de aztÀn keresg¢lni kezdtem a lÀbam alatt valamit,
nem tudom, mit, tÀn az uszodaszatyromat vagy a tÀskÀm, mintha velem lett volna...
De nem volt velem semmi.
ä Nagyon k´sz´n´m a jÂsÀgukat!
Most mÀr t¢nyleg ki akartam ugrani.
Az Eln´knû azonban utÀnam kapott, szelÁden. HozzÀm ¢rt a melle.
ä Adja vissza a kesztyüm!
LehÃztam a k¢t hiÀbavalÂ kezemrûl a m¢szporzÂ kesztyüit, az ´l¢be dobtam. A szokott pimaszsÀgom! Nem s¢rtûd´tt meg. Megfogta a kezemet, kicsit megpaskolta, ¢s a
f¡lemhez hajolt: ä A Fekete IstvÀn¢kat se hÁvja soha t´bb¢! Viszont ha majd akad egy
kis szabad ideje, telefonÀljon be a t¢v¢seknek, ¢s mondja el, hogy milyen sz¢pen meglett a kutyuska...
Visszan¢ztem Ayrtonra: oldalt dûlve aludt a durva vÀsznon. Hortyogott.
Nem mertem hozzÀnyÃlni. N¢zett a szolganû.
ä °rdeklûdhetn¢k holnap az ÀllatrÂl?
ä HÀlÀsak lenn¢nk ä mondta az Eln´knû, ¢s hÀtrafeszÁtette a vÀllÀt az ¡l¢sen.

10
öszÂ szem¢ttûl habzott a jÀrda alja a RÀkÂczi Ãton.
Az ¢gbolt fekete, mint a nedves bitumen. TÀmolyogva ker¡lgettem a tÂcsÀkat. Nem
tudtam, hogy mire gondolok. Nem is akartam tudni. HÀnytorgott a koszvilÀg elûttem,
a jÀrÂkelûk arca vizesen ´sszefolyt, s mintha a tekintetem legsz¢l¢n csillagszÂrÂk sziporkÀznÀnak a vegyi pÀrÀktÂl neh¢z levegûben! De nem hÀztartÀsi csillagokat szÂrtak,
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hanem fÀjdalmas kis tüket a szemembe... A lakÀsba esve nem gyÃjtottam villanyt. SokÀig Àlltam a mell¢kutcai est¢tûl megfojtott szobÀm k´zep¢n. Lihegtem a s´t¢tben,
mint egy dzsungelmajom. àElvesztem, ¢s m¢gse vesztem el. Ez a legkÁnosabb!Ê Vicsorogva, kabÀtban odarohantam a K´nyvh´z, ¢s visszahÃztam, amit d¢lutÀn kihÃztam,
ànem is ¢rtem, mi¢rt hÃztam kiÊ, gondoltam, à¢n nagy ÁrÂ vagyok, borzalmas tehets¢ges, azt csinÀlok, amit akarok!Ê S f¢l Âra alatt Ártam m¢g hÃsz Ãj sort, teljesen Ãjakat,
gy´ny´rüeket, mintha csak Àlmomban tenn¢k-venn¢k, mintha f¢l k¢zzel arr¢bb rÀntanÀm a Gell¢rthegyet!
De ¢gett a f¡lem. àçrulkodÂ, tüzpiros kis cimpÀk.Ê
Gyerekkoromban mindig azt mondtÀtok, hogy akinek ¢g a f¡le, hazudik. Aki locsog-fecseg, hazudik. àHÀt hazudok ¢n, hazudok ¢n?Ê S nem akartam arra gondolni,
ma mÀr ¢gett egyszer... àHÀnyszor?!Ê Nem akartam mÀr semmire se gondolni! T¢rdemet rÀzva kuksoltam a s´t¢tben, v´r´slû cimpÀmmal is a kivilÀgÁtott sz´vegre meredve, sz¢p Ãj szavakat mormogva, ¢s elrÃgtam magamtÂl a macskÀkat is, pedig azt
nem szoktam, belelovaltam magam az ÁrÀsba a tüzpiros hiszt¢riÀig ä noha tudtam,
hogy ha megfesz¡l´k, se tudok mÀr egy oldalt megcsinÀlni; mÀsf¢l ¢ve elûsz´r meglÂgtam a dolgom elûl, ¢s megint nincs alibim az ittl¢thez, a sok nagy zabÀlÀshoz, a
f¢lrebaszÀsokhoz, a...
Hazaj´tt Manyi.
Suhogva vetette le a hallban az esûkabÀtjÀt, hallottam a sz´szm´t´lû csicserg¢st, cicukÀk, mi ez a templomi s´t¢ts¢g, akkor d¡b´r´gve kirohantam a macskÀkkal egy¡tt.
HozzÀd´rg´lûdztem, a hÀtam g´rbÁtettem, megnyaltam a kerek nyakÀt, k¢pzeld, mÀr
megÁrtam a magam¢t, csak hÃsz sor, de n¢ha annyi is el¢g, ha jÂ, ¢s ez jÂ! rÀm n¢zett,
kicsÃszott kez¢bûl a csupa vÁz kabÀt, mi t´rt¢nt, semmi, megragadta a vÀllamat, azonnal mondd meg, te h¡lye, megint megcsaltÀl, no nem k¢pzeled, csak tegnap a KÃtv´lgyin¢l, ezt m¢g nem is mondtam, valaki sikoltozott a kanÀlisban, ¢n meg otthagytam, szÂval Ãgy megijedtem, hogy elszaladtam, de nyugi, aztÀn visszamentem ¢rte,
csak senki nem akarta kiszedni, pedig egy Àrtatlan kutya, ¢rted, nem is volt veszett,
egy ilyen kiskutya, de hÀt tÃl nagy sÀr volt, szeg¢nyke beleesett a kloÀka-Àrokba, ¢s ki
kellett hÁvni a sint¢reket ä
makogtam
kitÀgult pupillÀkkal n¢zett
hadarva karattyoltam, ¢s bokÀztam elûtte ingva ä k¢zjÀt¢kok! ä
MEG¹LETTED
nem ´lettem meg!
kiabÀltam, mit k¢pzelsz! prÂbÀltam mindenhova telefonÀlni, de a Salamon
Elem¢r¢kn¢l ¢ppen szajr¢t osztottak, mÀs meg nem akart kij´nni
nem ´ltem meg! akarom mondani, nem d´gl´tt meg!
Manyi hÀtral¢pett
pedig mÀr a Barkast is mondtam, de kicsit hebehurgyÀn!
valahogy mindent egyszerre akartam mondani, egyszuszra
mÀr beletekeredve ebbe a rohadt t´rt¢netbe!
DE UGYE KISZEDTED?
NEM HAGYTAD OTT?
OTTHAGYTAD?
kiÀltotta balsejtelmeitûl felmagasodva, hÂrihorgassÀ
ez a boldog, g´mb´c test ä hihetetlen! ä

1012 ã Kornis MihÀly: Napk´nyv (VIII)

hogy hagytam volna ott! na ne viccelj
nyugtattam magamhoz szorÁtva ä kem¢nyen ellenÀllt
mÀr kiszedettem a Piros ElefÀnttal, ¢n szedtem ki na, kiszedt¡k! ¢s Palt kap
holnap reggel pedig kik´zvetÁtik, kertes hÀzba, tudod, mert hÀzûrzû, angol
mudi fajta
AKKOR Jñ, MçR MEGIJEDTEM, NAHçT
Fý, HOGY VALAKI KISZEDTE ä mondta, s legyintve otthagyott, mÀris ment a
konyhÀba a peckesen utÀnas¢tÀlÂ macskÀkkal traccsolni. De v¢letlen¡l rÀm vÀgta az
ajtÂt. KicsÃszott a kez¢bûl.
Berohantam a szobÀmba.
°n is jÂl bevÀgtam az ajtÂt magam utÀn, kicsÃszott a kezembûl.
M¢g dolgozom! ordÁtottam, ¢s ne merjen zavarni senki! alkotok!
àMintha villÀmlana! A fekete ¢gen k¢kesfeh¢r, cikÀzÂ vonalak... HalÀl.Ê
àDe a d´rg¢s elmarad. Csak cikcakk volt. K´zl¢s nincs. SzÀraz vihar. Kamu.Ê
àMeg lehet halni bele, no de semmi. NÀlam semmi. Doktor Szar vagyok.Ê
Felpattantam. àNem is vagyok fÀradt! M¢g fÀradt se vagyok. KibÁrhatatlan! Mi¢rt
szeretn¢m annyira v´r´sre pofozni a feles¢gem?Ê Messze hajÁtottam magamtÂl a
K´nyvet, ledobtam magamrÂl a gûz´lgû kabÀtot, ¢s kifutottam a konyhÀba, kezemben
egy lÀthatatlan baltÀval, de lÀttam, hogy tejf´lt eszik, ÂriÀsi f¢lfen¢kkel ¡l a hokkedlin,
jÂÁzü vajas bajuszka konyul a puha nagy szÀja f´l¢, a cicÀk az ´l¢ben ugyanazt kajÀljÀk;
akkor zajosan a lÀba el¢ borultam, a feh¢r bajuszÀt meg az ´l¢t csÂkoltam, àbemegyek
a szÁnhÀzba, drÀgÀm, jÂ, mivel most be kell mennem, mivel ma premier van, ezt majdnem elfelejtettem, ¢s nekem ott kell lenni, utÀna meg premierbuli, ¢s akarok a CsÀkÀnyival egyet csacsacsÀzni, ¢rted, rosszul vagyok, halÀlfÀradt vagyok, de Ãgy ment a
munka, mint az Àlom, igazÀn meg¢rdemlem, megmentettem a kutyÀt is, mindent elint¢ztem, de most lehetûleg ne gyere velem, mert nekem a szÁnhÀz a munkahelyem!Ê,
eszembe sincs, eddig se mentem soha, csak eridj¢l, mondta az asszony, akit nem ¢rdemlek meg, nagy Ávben az asztalra hajÁtotta a macskakanalat, elfordult, nem ¢rdekelt,
az ajtÂ fel¢ zÃgva m¢g inget is vÀltottam, hamisan f¡ty¡rg¢sztem, behÃztam a hatalmas
pocakomat, a k¡sz´b´n kecsesen bebÃjtam k´nnyü, szÁnhÀzi ¢nembe, a neh¢zkes,
ÁrÀstudÂ fazonomat pedig trehÀnyul az elûszoba sarkÀba vÀgtam, vidd be, l¢cci, dobd
az Àgyamra, hogy megtalÀljam! s¡v´lt´ttem ki a konyhÀba, nem szÂlt semmit, mÀr
hÀtat fordÁtva mosogatott, a vÀlla mint egy g´mb´lyü vÀllfa, àvÁzmelegÁtû el¢ akasztva
a ManyiÊ, ilyenkor mÀr nem akar a szemembe n¢zni, nehogy lelkifurdalÀst okozzon,
menjek, menjek; û szÁnhÀzi feles¢g, tudja, hogy a szÁnhÀz mÀs, az speciÀlis hely, azt
nem Ãgy kell venni, hanem ä haha, haha!
Rep¡ltem, rep¡ltem a szÁnhÀzam fel¢!
ñ, hogy szeretem ezt! Milyen csillogÂ ¢letajÀnd¢k EurÂpa egyik legjobb szÁnhÀzÀnak ajtajÀn bezÃgni, mint egy hÀziszerzû, a bemutatÂ kezdete elûtt k¢t perccel, ¢pp
ahogy kiskoromban Àlmodtam errûl, meg ahogy ti is elvÀrtÀtok tûlem: kÁvÀncsi-mohÂ
pillantÀsok reflektork´r¢ben Àtverekedni magam ki´lt´z´tt civilek felajzott t´meg¢n,
jegyre vÀrÂk nyomorÃ karÀn, ¢s nagykalapban, sz¢les karimÀjÃ ä oh! ä gy´ny´rüsz¡rke drÀmaÁrÂ-kalapban megjÀtszani az eszemet, jÀtszva felvenni a potyajegyemet, aztÀn
mosolyogni, mosolyogni, megbocsÀtÂn, szeretettel, fens¢gesen, zordul, istenem! JÂ
napot, csÂkolom, hogy van, hÀt maga? m¢g besz¢l¡nk majd, semmikor, persze, tünj
el. Ingyenfogasra akaszthatom a kabÀtom. JÂ helyre ¡ltetnek. JÂ az elûadÀs is. JÂk itt
a szÁn¢szek! A darab megint nem jÂ, de azt megint nem ¢n Ártam! Nem is olvastam.
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Ettûl megkÁm¢ltek. Sok a bûg¢s benne, mindegy, vilÀgszerte meg fogjÀk kajÀlni. Engem meg elzsongÁt! Diszkr¢ten lehunyom a pillÀmat, alszok, k´zben sz¡net, akkor
promenÀd, decens, fal melletti sunnyogÀsokkal, perecev¢ssel, komoly, szer¢nykedû
arckifejez¢ssel... Hadd lÀssÀk! Sz¡net utÀn jÂindulatÃan mocorgok m¢g, amÁg bÁrom,
esetleg n¢mi tapintatos hangi tÀmogatÀs is ä segÁts¡k az izzadÂ szÁnmüv¢szeket! ä, amÁg
¢szrev¢tlen¡l elalhatok Ãjra. Oly jÂ premieren szundizni! Vastapsra ¢bredni pedig
egyenesen mÀmorÁtÂ. °s senki nem veszi ¢szre, ¢rted? A rutin, hiÀba ä a rutin! Meg
hÀt figyelek ¢n, az¢rt... A mindig undok, àcsupa szakmaÊ premierk´z´ns¢g azonnal
fÀjÂsra csapkodja a tenyer¢t; hujjong, bravÂzik, vasat akar, Àm kisvÀrtatva lankadtan
ÀsÁtozva, gyür´tt fenekü koszt¡mj¢ben a sz¢kek k´zt csoszogva, tenyere m´g´tt jelent¢ktelen aljassÀgokat suttogva tÀvozik a n¢zût¢rrûl.
Na v¢gre!
Itt lesz a buli.
Nekem ez a szÁnhÀz.
GratulÀciÂk. Ez az este mÀs, mint a t´bbi este! Premiered volt, barÀtom. Az elsû
hitelesen igaz bemutatÂd, t¢nyleg. ögy Meg Vagyok Hatva. Az IgazgatÂ ör is. Mindannyian kifejezetten meg vagyunk hatva! Siker. Siker. Siker. àTisztess¢ges ¢rt¢k.Ê
Nem tudnÀl adni egy cigarettÀt? Sz¢d¡l´k. Feleslegesen flangÀlok a b¡f¢ elûtt, kezeket
csÂkolok, italt veszek. M¢g egyet. M¢g egyet! Iszok, mint egy lengyel, csak Ãgy d´nt´m
magamba. àJÂ voltÀl, barÀtom! NaprÂl napra fejlûdsz!Ê De mi¢rt gyÃjtottam rÀ? Minek
bokÀzok itt? °s miket fecsegek! Ez ma valÂban jÂ elûadÀs volt ä de ¢n Àtaludtam. Ezeknek az embereknek meg ez az ¢lete! Az alvÀsom a sorsuk... Nem tudnÀl adni m¢g egy
cigarettÀt?
S ekkor odal¢pett hozzÀm az az ember, akitûl hÃsz ¢vig f¢ltem, mivel azt gondoltam,
b´lcsen megvet, mert b´lcs, ¢s Ágy szÂlt: de jÂ, hogy lÀtlak, TÀbor! Kisfiam! De jÂ, hogy
te itt vagy... Mi¢rt nem Àllsz szÂba velem egyszer? Meg voltam d´bbenve. çt´lelte a
nyakamat, nevetett. Mondtam neki, te, lopok neked valami piÀt! LopjÀl, mondta, ha
akarsz. °s odamentem a csÂrÂ fûiskolÀsokhoz, ¢s ki akartam kotorni a lÀbuk alÂl egy
viszkis¡veget, de az egyik harmatos szÁn¢sznûjel´lt megelûz´tt, udvariasan odanyÃjtotta. àVigye el a tanÀr Ãr, csak ne hozza vissza!Ê Akkor visszaballagtam ehhez a vesz¢lyes emberhez, k¡l´nben f¢kezhetetlen szÁnhÀzi zsenihez, egy mÀgushoz, a nagy
palackomat himbÀlva lustÀn ¢s nyertesen, s mÁg û hÀtradûlve kortyolgatott, azt fecsegtem a f¡l¢be, mÀr hÃsz ¢ve azt gondolom rÂla, hogy kicsit buta, de ¢rdekes, nem szoktÀk ¢szrevenni, û pedig azt felelte, na ezt jÂl gondolom, ez a szÁnigazsÀg. °rdekes, hogy
ÀltalÀban nem is veszik ¢szre! De ¢n tudom, tudja, mindig tudta, ¢ppen ez¢rt akarna
velem ´sszebarÀtkozni! °n vagyok az okosabb kettûnk k´z¡l...
Akkor otthagytam, olyan zavarba j´ttem.
°s le¡ltem az orszÀg legjobb szÁn¢sznûje mell¢. Ki mell¢ tÁz ¢ve nem merek le¡lni.
Megk¢rdeztem, kezemet t´rdelve, mi ÃjsÀg. ý meg vÀlasz helyett felk¢rt tÀncolni. °s
akkor tÀncoltam az orszÀg legjobb szÁn¢sznûj¢vel, bÀr Ãgy ¢reztem, helyesebb volna
els¡llyednem a f´ld alÀ: û a ma esti elûadÀsban is fûszerepet jÀtszott, ¢n meg azt se
tudom, mit csinÀlt. De legalÀbb megint jÂl aludtÀl, sÃgta a f¡lembe tÀnc k´zben, mintha a gondolatomat eg¢szÁten¢ ki, mindjÀrt megbocsÀtÂn, ez a gy´ny´rü asszony, a
koll¢gÀkkal mÀr csak azon vitatkoztunk, hogy fel¢bredsz-e a hangosabb mondatokra,
¢n arra fogadtam, nem, ¢s nyertem is egy ¡veg viszkit az Iz¢tûl. °s most te azt iszod,
azt isszÀtok ¢ppen. Ti ezt tudjÀtok? ä k¢rdeztem ostobÀn. Ki ne tudnÀ, mondta, hÀt
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te itt minden premieren alszol! ä s d¢moni hangon felnevetett, mint az orszÀg legjobb
szÁn¢sznûje. Szeretlek, mondtam. Tudom, mondta. Otthagytam. Nem haragudott.
AztÀn mÀr csak fel-alÀ kÂboroltam, mint egy gazdÀtlan kutya, v¢rbe borult szemmel
a s´t¢tben ´sszehajlÂ pÀrok k´zt. DiszkÂf¢nyek a szÁnhÀzban! Mulatni akartam, mindenÀron. àHü de jÂ kedvem van.Ê °s a CsÀkÀnyi is akart velem egyet csacsacsÀzni!
Fiam, te vagy az orszÀg legjobb szÁn¢sznûje, ¡v´lt´ttem fel¢je a f¡lsiketÁtû g¢pzenezajban, tudom, mondta, hallottam, most mondtad az Iz¢nek is, de k´sz, ¢s tovÀbb tÀncolt velem, igazi v¢rfagylalÂ csÀkÀnyisakat sikÁtva, de te t¢nyleg a legkedvesebb szÁn¢szem vagy, nincs nÀlad jobb, ordÁtottam, legyintett, f´ld felett lebegve ÀtbÃjt a karom
alatt, Â, ´rd´gien tÀncol a CsÀkÀnyi, mint egy t¡nd¢rlabda, mesebeli orsÂ, p´r´g-forog, aztÀn magÀtÂl meg¢p¡l a VÀr, a SzÁvdobogÂ Kast¢ly, hol minden koldus kap egy
pohÀr t¡nd¢rkakaÂt, minimum, m¢g ¢n is, de levegûhiÀnytÂl fuldokolva hamar lehuppantam a f´ldre, ¢s a poros parketton sz¡rcs´ltem tovÀbb a t¡nd¢rkakaÂjÀt, û pedig megborzolta a fejem tetej¢t, mint a szellû, istenien tÀncolsz, papikÀm, mondta
nagyvonalÃan, azzal eltünt, hipp-hopp, mintha csak Àlmodtam volna. ZÃgott a fejem.
àValami rÀz! Ezek itt szeretnek. Mi¢rt? Ki hitte volna!Ê
BelebotorkÀltam a semmibe.
A takarÀsok m´g¢ botladoztam kandin, a rondafekete hangnyelû f¡gg´ny´k m´g¢,
nyelvem alatt szortyogtatva a vodkatonikom! S aztÀn Ágy ¡tk´ztem bele egy csoport
fiatalba, ismeretlenekbe, ¢jszakÀtÂl kif¢nyesedett arcokba, linkekbe, bemÀsztam a sz¢tÀzott pillantÀsuk sugÀrk¢v¢j¢be...
Kik vagytok?
ä Mi van, ´reg?
Gyerekek, mondtam, azt se tudom, hogy kik vagytok, de bizonyisten, nem is ¢rdekel, ¢s ha mÀr itt vagytok, szÂval el¢m terelt az Isten titeket, muszÀj lesz valamit elmondanom...
Halljuk, halljuk!
Gondoltam, ez mindenkit ¢rdekelni fog! NaszÂval ä
Megmentettem egy d´gtetves kutyÀt
mudit
kis angolt ä aprÂsÀg ä nem ¢rdekes ä
a b¡d´s kanÀlisba dobtÀk. Kik? Nem tik. ºnnepeljetek.
HolnaptÂl nÀlunk lakik. A KÃtv´lgyi Ãton talÀltam ä ¢s
sikoltozott!
De megmentettem. Kikapartam a fosbÂl.
KihÁvtam a Piros ElefÀntot! Nem adtam oda
a sint¢reknek. Nem Àm. MÀsf¢l napom ment rÀ... ä ä
Ugattam, ugattam csak!
Egyesek mÀr untÀk; l´tyk´lt¢k az italukat a kez¡kben, tiszteletteljesen unatkozÂ
szemmel, az apjuk faszÀt. Mutogatva, r¢v¡lten hajladozva dumÀltam, mint ahogy a
Kis MÀlnÀnak is nemr¢g ä nagy, k¡l´nleges elbesz¢lû testmozdulatokkal! N¢ztek,
mint egy befutott, ûsz hajÃ h¡ly¢re...
Felriadva, az ¡res, ittas, r¢szv¢tlen arcukba m¢lyedtem ä
¢s elrohantam. Ki a szÁnhÀzbÂl, ki a hÀzbÂl! Nem is k´sz´ntem el senkitûl, nemhogy
tûl¡k; rettegve iszkoltam fel a l¢pcsûn, a szabadba! Azt hittem, hÀnynom kell, mÀr
fogdostam is a torkomat futÀs k´zben, a hÀtamon patakzott a vodkatonik, de kinyitottam az ajtÂt, kip´rd¡ltem rajta ä s jÂl lettem. àMÀr ha ez a jÂ l¢t!Ê MegigazÁtottam
a kalapom. àM¢g bukÀs se l¢gy: az is mÁtosz.Ê
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Odafent nagy sz¢l volt, iszonyÃ hideg. R¢g elmÃlt minden t´megk´zleked¢s! àAz
¢jszaka piszkos tengere...Ê ä mormogtam. àPedig csak a ruhÀja ez, a lebegû szûre, a
borzongÂ nyaka, amire majd nyak´rvet tesz a Gazda! MegtanÁtja pacsizni, lÀbasbÂl
lefetyelni a vÁzbe Àztatott szÀraz kenyeret...Ê S Ãgy n¢ztem a lÀbam alÀ siklÂ nedves
utcÀt, a RÀkÂczi Ãti kihalt aszfaltmezût, mintha gonosz lid¢rcek barlangjÀba n¢zn¢k;
embernek tilos, odvas odÃba.
Az is volt.
Vagy m¢gse?
Az Astoria SzÀllÂ utÀni sarkon ihletbûl megtorpantam, pont a legrohadtabb ¡zlethÀz elûtt; hebrencs l¢ny a pitibabiloni grÀnitfalak alatt. KitÀrtam a karom, mint valami
elt¢vedt, ´reg bonvivÀn a macÀk elûtt, ama mindent megoldÂ harmadik felvonÀs orfeumi nyitÂk¢p¢ben. àMi van velem?Ê ä k¢rdeztem po¢nos-pityÂkÀsan az ¢jszaka piszkos tenger¢tûl. Nem vÀlaszolt.
TovÀbb futottam a patkÀnylyukam fel¢.
ElfÃlva, nehezen t´rtem Àt az ellens¢ges ¢ji vilÀgon; belebonyolÂdtam m¢g zÀrakba,
kivilÀgÁtatlan terekbe, liftbe, gangba, hallba, mindenf¢le akad¢kos, s¢rtûd´tt homÀlyba ä s minden homÀly csak tovÀbb r¢mÁtett! A kegyetlen cidritûl v¢g¡l mÀr jajongva
s sziszegve tapostam le magamrÂl Àtizzadt cuccaimat, majd csukafejest ugrottam az
Àgyba, ¢s hangosan visongva tekergûztem be a sz¡leimtûl rÀm maradt cihÀba, ebbe a
libatolli mennyorszÀgba... MindhiÀba! MindhiÀba!
àFÀzom!
FÀzom!
FÀzom!Ê
Hason fekve reszkettem, akÀr egy eltaposott b¢ka.
(FolytatÀsa ûszi szÀmainkban k´vetkezik.)
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BELLMAN SZELLEME
A KAPUBAN VçRJA CSATLñS JçNOST
Hajha, az asztal lapjÀt ´kl´t´kkel
d´ngetû, duhaj ¢lûk,
vilÀg hasÀba lukat besz¢lûk,
korszakos eszm¢ktûl beszeszelt barÀtok,
lemegy napotok, s ha holnap Ãjra f´lkel,
nem Ãgy s¡t mÀr, mint r¢gen,
nem is azon az ¢gen,
ahonn¢t tegnap ragyogott rÀtok.
Juh¢, a kerten Àt egy Âlmos Àrny oson. <CsellÂ.>
Egy pohÀrral rÀd, JÀnosom!
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Hajha, hiÀba antolÂgiÀtok,
a vÀlogatÀsok, a k´nyvek;
k´nnycsepp sose lett k´nyvtûl k´nnyebb,
s nincs az a b´lcsess¢g, ami megvigasztal,
ha vadÀszkutyak¢nt üz naprÂl napra egy Àtok.
Egy s¡ket Ãrnak sÁrnÀl?
ºlj k´z¢nk, jobb hely a sÁrnÀl
e bortÂl mocskos, kocsmai asztal!
Juh¢, Àrnyk¢nt tÀntorgok Àt a vÀroson. <CsellÂ.>
Most m¢g eggyel rÀd, JÀnosom!
Gyere mÀr, jÂ kis kricsmi ez itt lenn,
itt talÀlod Zsolit ¢s Kormost ä
nûk¢nt ´leli ûket a por most;
s jajgat a rossz lektor, a sok alja szerzû,
kit a szar sz´vegek r¡h¢vel b¡ntet Isten.
RÀ se rÀnts az eg¢szre,
halÀlra, szenved¢sre ä
itt ´r´k bor forr, v¢gtelen ser fû!
Juh¢, rosszkedvem valamelyikben Àtmosom. <CsellÂ.>
S jÂl beseggel¡nk holtunkban, JÀnosom!

FelhÁvjuk azoknak az olvasÂinknak a figyelm¢t, akik lapunkat szÀmonk¢nt vÀsÀroljÀk,
hogy vÀrhatÂan az ÃjsÀgÀrusoknÀl a j´vûben nehezebb lesz hozzÀjutni a HOLMI-hoz,
mint eddig. Ez¢rt a legjobb megoldÀs az elûfizet¢s. Aki rendszeresen ¢s idûben szeretn¢ szÀmainkat megkapni, az vagy az ismert mÂdon, lev¢lben k¢rjen tûl¡nk elûfizet¢si csekket, vagy postai p¢nzes utalvÀnyon k´zvetlen¡l adja fel az egy ¢vre szÂlÂ
720, illetve a f¢l ¢vre szÂlÂ 360 forintot a k´vetkezû cÁmre: HOLMI c/o ZÀvada PÀl,
1051 Budapest, NÀdor utca 26.
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R°VBEN A GçLYA
Kert¢sz Imre: GÀlyanaplÂ
Holnap KiadÂ, 1992. 240 oldal, 180 Ft
írÂk¢nt naplÂt Árni maga sem Àrtatlan foglalatossÀg; a megÁrt naplÂt k´nyvv¢ szerkeszteni annyi, mint nyÁltan engedni a kÁs¢rt¢snek.
Csak fokrÂl fokra ¢rthetj¡k meg, mi minden
t´rt¢nik egyszerre Kert¢sz Imre 1961 ¢s
1991 k´zti feljegyz¢seiben, amelyekbûl nyilvÀn gondos vÀlogatÂ-, rendezû- ¢s stilizÀlÂmunkÀval, de tudatt´rt¢neti lelet¢rt¢k¡ket
Àtmentve utÂlag formÀlta meg a GçLYANAPLñ-t, hogy 1992-ben (a Holnap KiadÂ sz¢p
term¢kek¢nt) eddigi k´tetei mell¢ tehess¡k.
Szerzûj¢nek Ãgy kellett az à´ndokumentÀlÀs e
gÀlyapadmunkÀjaÊ, mint az evezû, mely àelgy´t´r ¢s elûreviszÊ, s melynek hÃzÀsait figyelve
bem¢rhetû, jÂ irÀnyba halad-e a gÀlya. (123.)
MostanÀig mindazt, amit ilyenkor felismert
¢s papÁrra vetett, titokban tartotta. BÀr mindennapi ¢let¢nek k¡lsû t´rt¢n¢seibûl vajmi
kev¢s jelenik meg e lapokon, s inkÀbb gondolatvilÀgÀnak esem¢nyeit k´vethetj¡k, egy
kettûs ¢let eddig lÀthatatlan oldala tÀrul f´l
elûtt¡nk. Aki ¢vtizedekig rangrejtve ¢lt, szellemi illegalitÀsban, sokszor ismerûsei elûtt is
leplezve igazi gondolatait, s k¢sûbb reg¢nyeiben transzponÀltan, a SORSTALANSçG (1975),
A KUDARC (1988) ¢s a K ADDIS A MEG NEM
SZºLETETT GYERMEK°RT (1990) vilÀgÀval engedte sejteni mindazt, ami ût szem¢lyesen
foglalkoztatta, itt mÀr k´zvetlenebb müfajt
vÀlaszt. SzakÁt a müvek v¢delm¢ben eddig
vÀllalt rejtûzk´d¢ssel, s ami csak modus vivendi volt, ennek hely¢t Ãj ethosz foglalja el:
immÀr ´nmaga teljes kiszolgÀltatÀsÀra t´rekszik. Maga is ¢rzi, hogy a k¡l´nbs¢g nem abszolÃt, csak viszonylagos: az ÁrÂi naplÂ k´zvetlenebb az eddigi reg¢nyekn¢l, de nem lehet marad¢ktalanul k´zvetlen, hiszen a nyelvi megformÀlÀs eleve Àtt¢teles vilÀgot teremt,
s a reg¢nyÁrÂi beidegzûd¢sektûl nincs menekv¢s. A l¢trej´tt mü tehÀt ezÃttal is valamif¢le

naplÂreg¢ny, sût az irodalmi müfajok k´z¡l
egy r¢grûl ismerûs reg¢nyfajtÀhoz Àll legk´zelebb: naplÂ formÀjÃ, Ázig-v¢rig modern, de
m¢giscsak hagyomÀnyos nevelûd¢si reg¢ny,
Bildungsroman, amelyben ÀllandÂan egyszerre lÀthatjuk a szerzûnek ¢s ´sszes eddigi
müv¢nek genezis¢t, ´n¢letrajzi, l¢tfilozÂfiai
¢s reg¢nymÂdszertani t´preng¢sek sz¢tvÀlaszthatatlan folyamatÀban. Mint e müfaj
klasszikus darabjai, ez is tanulsÀgot sugall. A
gÀlyarab bensû felszabadulÀsÀnak, sÂvÀrgott
´nfelszabadÁtÀsÀnak dokumentÀlt tudatt´rt¢net¢bûl a szerzû boldog megk´nnyebb¡l¢ssel
maga vonja le, megszenvedett ¢letigazsÀgak¢nt: ha el¢g elszÀntak vagyunk, a legsz´rnyübb k´r¡lm¢nyek k´zt is van rem¢ny arra,
hogy a k¡lsû erûk determinÀciÂjÀbÂl visszavegy¡k ¢s sajÀttÀ l¢nyegÁts¡k ¢let¡nket, mielûtt meghalunk. Ami Ágy, elvontan, rideg didaxis volna, de szerencs¢re a GçLYANAPLñban drÀmai, megrendÁtû, katartikus.
A boldog megk´nnyebb¡l¢s sÂhaja azonban itt sokkal inkÀbb vallÀsinak hangzik,
hogysem e müvet egyszerüen besorolhatnÀnk a Bildungsroman irodalmi hagyomÀnyÀba. Szerzûnk ugyan vonakodik elfogadni
egyre erûs´dû vallÀsi ig¢ny¢t, s ugyanÃgy
k¡zd ellene, mint ahogy mindennel, amiben
a l¢lek ´nÀmÁtÀsÀt, a k´nnyebb Ãt vÀlasztÀsÀt
gyanÁtja, de hiÀba ¢geti f´l maga k´r¡l a vallÀsossÀg szinte minden fogalmÀt vagy k¢pzet¢t, sz´veg¢ben minduntalan ott bujkÀl, kiüzhetetlen¡l, egy profÀn filozÂfiai gondolatokkal vegyÁtett, bÀrmely felekezeti ¢s teolÂgiai
szempontbÂl nyilvÀn k´vetkezetlen, mondhatni eretnek, de m¢lys¢gesen vallÀsos mentalitÀs, mely akarva-akaratlanul ¢s Ãjra meg
Ãjra az egyik legûsibb transzcendens vÀgy
egyszem¢lyes szertartÀsÀt celebrÀlja, maga teremtette apokrif liturgiÀval: a megvÀltÀs¢t.
VilÀgn¢zete ugyan leginkÀbb agnosztikusnak
nevezhetû, s Isten l¢t¢nek felt¢telez¢s¢t m¢g
PascalnÀl is egy bukm¢ker szÀmÁtgatÀsÀhoz
hasonlÁtja, amelyre csak a halÀlf¢lelem foglyainak lehet sz¡ks¢g¡k (136.), Àm a transzcendens szf¢ra hiÀnyÀt olyan erûs transzcen-
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dens ¢lm¢nynek ¢rzi, ami szerinte egy Ãj àigaziÊ vallÀsossÀg¢rt kiÀlt, s a GçLYANAPLñ-t talÀn
ennek okmÀnyak¢nt is ¢rtelmezhetj¡k. Archaikus vallÀsi sÂvÀrgÀsok ¢s beidegzûd¢sek
viaskodnak egy makacsul hitetlen, ´nÀllÂsÀgra ¢s ´nellÀtÀsra t´rekvû, modern tudat b¡szkes¢g¢vel. A naplÂÁrÂ gyÂnÀsra, feloldozÀsra,
v¢g¡l is kegyelemre ¢s megvÀltÀsra vÀgyik,
vallÀsi nyelvezetü bensû pÀrbesz¢dre van
sz¡ks¢ge, amelyben valahogy m¢giscsak Istenhez kell folyamodnia (fontosnak ¢rzi hozzÀtenni, hogy a nyelv ezt csak metaforikusan
teheti), de voltak¢pp maga akarja kik¡zdeni
a megvÀltÀst, sajÀt erûfeszÁt¢sei eredm¢nyek¢nt. àAvagy mit adhat az ember vÀltsÀgul az û
lelk¢¢rt?Ê K¢tszer is (61., 64.) id¢zi e k¢rd¢st,
amelybûl az û gondolatvilÀgÀban az a leghangsÃlyosabb, hogy a vÀltsÀgot mi adjuk,
nem pedig valakitûl kapjuk. Az ¢let visszanyer¢s¢t k´sz´ntû megk´nnyebb¡lt sÂhaj
mintha lelki ¡dve megmentetts¢g¢nek szÂlna, ez azonban itt sajÀt gyûzelmek¢nt jelenik
meg, mintegy salvavi animam meam, azaz
olyan megvÀltÀsnak k´sz´nhetû, amelynek
alanya, eszk´ze ¢s tÀrgya egy ¢s ugyanaz a
szem¢ly. àAhhoz, hogy valaki ä dehogy az Ïemberis¢gÎ! ä csupÀn a sajÀt ¢lete megvÀltÂja, f´loldozÂja lehessen, egy teljes, hihetetlen¡l intenzÁv ¢s ÀllandÂ bensû munkÀval elt´lt´tt ¢let sz¡ks¢ges.Ê
(238.) M¢g a kegyelemrûl is olyasformÀn besz¢l, mint egy neh¢z ¢letü, t´bbsz´r cserbenhagyott fegyenc, aki a sajÀt bûr¢n tanulta
meg, hogy sz´k¢skor csak magÀra szÀmÁthat,
s gondolatban sem szÁvesen engedi Àt a v¢gsû
autoritÀst egy nÀla nagyobb hatalomnak.
Nem neh¢z felismerni azt a filozÂfiai l¢tszeml¢letet, mely itt vilÀgi ihletûje lett az ´nmegvÀltÀs mindennapi k¡zdelemben megnyilvÀnulÂ igyekezet¢nek, s b´lcseleti igazolÀsa e sajÀtosan egyszem¢lyes vallÀsossÀg l¢lektanÀnak: a GçLYANAPLñ az egzisztencializmus jegy¢ben felfogott ¢s le¢lt ¢let dokumentuma. Szerzûj¢nek (p¢ldÀsan elm¢ly¡lt) filozÂfiai müvelts¢ge ugyan szerteÀgazÂbb ¢s elfogulatlanabb, hogysem egyetlen irÀnyzathoz
k´thetn¢nk, s olvasmÀnyait kommentÀlva egzisztencialista gondolkodÂkkal is nemegyszer
vitÀba szÀll, de az¢rt maga is felismeri, hogy
szellemi gy´kerei az egzisztencializmus (mÀr
fûk¢nt a hÀborÃ utÀni ¢s leginkÀbb francia)
vilÀgÀba nyÃlnak. Erre vall legbensûbb meggyûzûd¢se, miszerint l¢ny¡nket v¢gered-

m¢nyben magunk alkotjuk, sajÀtunkkÀ l¢nyegÁtv¢n a kÁv¡lrûl kapottat, s erre vall jellegzetes fogalomhasznÀlata, miszerint a t´megl¢t
jelenti a legnagyobb vesz¢lyt, az arctalan
masszÀba s¡llyed¢s, a legnagyobb diadalt pedig
a k´zelgû megsemmis¡l¢s tudatÀban is vÀllalt
´nformÀlÀs, sajÀt magunk elk¢sz¡lte, az egyedi
mÂdon Àt¢lt, vagyis a meg¢lt egzisztencia felmutatÀsa a halÀl pillanata, a halÀl mint v¢gsû szabadÁtÂ elj´vetele elûtt. MÀsnÀl ez mint alapgondolat ¢s ¢rt¢krend lehetne tÃl gûg´s, tragikus, patetikus, talÀn sokallhatnÀnk benne
az elitfilozÂfiÀk fensûs¢ges hanghordozÀsÀt,
szerzûnkn¢l azonban inkÀbb e gondolati hagyomÀny ¢letbeli teherbÁrÀsÀt ¢s müv¢szi term¢kenys¢g¢t csodÀlhatjuk: egy AuschwitzbÂl
¢s BuchenwaldbÂl kihozott, az 1950-es ¢vekben marginalitÀsba hÃzÂdva Àtmentett, majd
¢vtizedeken Àt magÀnyban ¢rlelt, v¢g¡l ÁrÂk¢nt felmutatott ¢let merÁtette innen szellemi
tÀplÀl¢kÀt. Komor filozÂfia, de hÀt akinek a
sivatagon kell Àtkelnie, mint szerzûnk ¢rezte
sokszor, s bizalmatlan a rem¢nyt, netÀn tÃlvilÀgi kÀrpÂtlÀst Ág¢rû vilÀgn¢zetekkel szemben, annak kifogyhatatlan erûforrÀs. Igaz-e
vagy sem, az vitathatÂ, nÀla mindenesetre bevÀlt. (Legf´ljebb azt sajnÀlhatjuk, hogy az ´nalkotÀs e filozÂfiÀja, ahogy az ´nmegvÀltÀs
apokrif teolÂgiÀja is, lappangÂ ellentmondÀsba ker¡l a k´tet sz¢p cÁmadÂ metaforÀjÀval:
sosem a gÀlyarab szabja meg, hovÀ ¢rkezik.)
Egy ´nellÀtÀsra berendezkedû l¢t¢rtelmez¢sbûl merÁtv¢n szellemi erej¢t, megmaradhatott ´nt´rv¢nyü gondolkodÂnak. Ez¢rt
nem volt sz¡ks¢ge arra, hogy (politikai, müv¢szi, vallÀsi vagy egy¢b) k´z´ss¢gek v¢delm¢be hÃzÂdjon, s ott jÂvÀ kelljen hagynia vigasztalÂ ´nmÁtoszaikat. AkÀr a SORSTALANSçG
fiatal hûse, szerzûnk szakÁtani mer ¢s tud a
k´zkeletü zsidÂ ´nvigasztalÀssal: û sem hajlandÂ Àrtatlan Àldozatnak tekinteni magÀt,
akivel csak megt´rt¢nik az elker¡lhetetlen,
hanem felelûsnek akarja ¢rezni magÀt sorsÀ¢rt, m¢g ha ez a bünr¢szess¢g abszurdnak
tetszû ´nvÀdjÀt vonja is maga utÀn. TisztÀzza
viszonyÀt sajÀt zsidÂsÀgÀhoz, kÁm¢letlen
ûszintes¢ggel. VÀllalja, de csak Ãgy (tulajdon
hasonlata): ahogy egy cÀpÀval szemben vÀllalnÀ ´nn´n tÀplÀl¢k mivoltÀt a tengerben,
azaz szem¢lyes fenyegetetts¢gk¢nt, mely
azonban lehetûv¢ teszi, hogy akarva-akaratlan Àt¢lje, Ágy jobban meg¢rtse, v¢g¡l müv¢-
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szileg ÀltalÀnosÁthassa a totÀlis kiszolgÀltatottsÀg egyetemes jelent¢s¢t. Nem vÀllalja azonban a zsidÂsÀgot n¢pk¢nt, mert akkor nem
maradhatna szÀmÀra a magÀnyos otthontalansÀg iskolÀja; sem vallÀsk¢nt, mert az
´sszef¢rhetetlen volna azzal a bÀtorsÀggal ¢s
rezignÀciÂval, ahogy û a halÀllal szembe akar
n¢zni, egy¢bk¢nt pedig e vallÀst nem ¢rti jobban s nem ¢rzi magÀhoz k´zelebb, mint bÀrmely mÀs hitvilÀgot (bele¢rtve àa buddhizmust,
a tüzimÀdÀst, KÀli-isten szolgÀlÀsÀt vagy a mormonokatÊ); sem t´rt¢nelemk¢nt, mert ez ellentmondana az egy¢ni ¢letfeladatrÂl vallott
meggyûzûd¢s¢nek. (42ä43., 101ä102.) Neh¢z
megÁt¢lni, mennyire van igaza mindebben;
elk¢pzelhetû, hogy itt-ott inkÀbb valami hÀrÁtÀsi mechanizmus hagy vakfoltot egy¢bk¢nt
bÀmulatos ´nismeret¢n. Hiszen e racionÀlis
alkatba zÀrt l¢lek büntudattal teli, feloldozÀs¢rt s m¢g inkÀbb megvÀltÀs¢rt sÂvÀrgÂ miszticizmusÀban nyilvÀn t´bb ¢l tovÀbb a kereszt¢nys¢g r¢szben zsidÂ eredetü vallÀsi alapk¢pzeteibûl, mint (teszem azt) a buddhizmusbÂl; szerzûnk tudati beidegzûd¢seinek tehÀt
alighanem t´bb k´ze van ´r´kl´tt vallÀsÀhoz,
mint gondolnÀ. Mindenesetre b¡szke, ´nkÁnzÂ, elûkelû vÀlasztÀs: ami a zsidÂ sorsban neh¢z, azt elfogadja, ami k´nnyÁten¢ elvisel¢s¢t,
azt nem. Megfigyelhetû tovÀbbÀ, hogy amit
elfogad, azt csak mintegy emberi tanulsÀgai
¢s alkotÂi hozad¢ka kedv¢¢rt vÀllalja, nem
pedig mintha szÀrmazÀsa jussÀn bensû k´ze
volna hozzÀ, netÀn azonosnak ¢rezn¢ magÀt
vele. Elmarasztalja LukÀcs Gy´rgy´t, sût Simone Weilt, mert ¢letÃtjukon annak nyomait
v¢li f´lfedezni, hogy szem¢lyes zsidÂ sorsuk
terhe alÂl szem¢lytelens¢get Ág¢rû mozgalomba vagy hitfilozÂfiÀba menek¡ltek. Pedig
talÀn ilyesf¢le v¢dekezû eltÀvolodÀst k´vethet¡nk nyomon, Àtmenetileg, az û egzisztencialista l¢tszeml¢let¢ben is, miszerint identitÀsunkat magunk alkotjuk meg, s ehhez k¢pest
minden k¡lsû meghatÀrozottsÀg pusztÀn
esetleges. Ez¢rt nevezi k¢ptelens¢gnek ¢s teszi id¢zûjelbe, hogy akÀr àmagyarÊ, akÀr àzsidÂÊ volna (192.); ez¢rt igyekszik Ãgy àelvonatkoztatni magÀtÂlÊ, hogy mindkettû àcsupÀn ontolÂgiai magÀnyÀt jel´lje ¢s hÃzza alÀ m¢g erûsebbenÊ(149.); ez¢rt utasÁtja vissza egy vÀllrÀndÁtÀssal, hogy a manapsÀg szokvÀnyos ¢rtelemben v¢ve identitÀsprobl¢mÀja lehetne; ez¢rt
marad viszonylag ¢rz¢ketlen a magyar kultÃ-

ra beolvadni vÀgyÂ szerelmeseinek frusztrÀciÂja irÀnt, s t¢r napirendre (t´bbi jegyzet¢hez k¢pest) hüv´sen szükszavÃ r¢szv¢ttel
Szerb Antal ÀhÁtatos magyarsÀgtudatÀnak
megcsÃfoltatÀsa f´l´tt. (27.) ¹nmeghatÀrozÀsa (ebbûl a szempontbÂl) hÀrom alkotÂi ¢vtizeden Àt vÀltozatlan, bÀr a k´nyv v¢g¢re kapja meg legt´m´rebb formÀjÀt: àaz vagyok, akit
zsidÂk¢nt ¡ld´znek, de nem vagyok zsidÂÊ. (235.)
A zsidÂsÀghoz mint reg¢nyt¢mÀhoz ¢s l¢t¢rtelmez¢si szimbÂlumhoz tulajdonk¢ppen
mÀr ilyen eltÀvolodÀs utÀn, mintegy idegenk¢nt t¢rt vissza, sajÀt egykori kÀlvÀriÀjÀt szinte mint v¢letlen¡l birtokÀba jutott ÁrÂi anyagot aknÀzta ki, m¢g ´nmaga irÀnt is legf´ljebb valamif¢le ÀltalÀnos emberi r¢szv¢ttel
vagy szolidaritÀssal. (Lehets¢ges, hogy emiatt
szenved idûnk¢nt az ´nmagÀtÂl valÂ testi-lelki idegens¢g borzongatÂ lÀtomÀsaitÂl: egy erk´lcsileg ennyire ¢rz¢keny alkatnak talÀn e
belsû kit¢rû¢rt kell fizetnie skizofr¢n hallucinÀciÂival ¢s nyomasztÂ bün´ss¢g¢rzet¢vel.
128.) De hogy is bÁrhatta volna ki egy ilyen
¢let terh¢t, s hogyan tudhatta volna elviselni
sajÀt mÃltja t´bbsz´r´s ÁrÂi felid¢z¢s¢t, ha
nem folyamodik ´nk¢ntelen¡l e tudati vargabetüh´z? Az vesse rÀ az elsû k´vet, akinek
´nvizsgÀlata m¢lyebb, elszÀntabb, k´ny´rtelenebb, mint az ´v¢.
F´l´sleges ¢s m¢ltatlan volna bizonygatni,
vagy k¡l´n tanulmÀnyt ¢rdemelne, hogy ez
a k´nyve is milyen bensûs¢ges szÀlakkal k´tûdik a magyar irodalomhoz. SzorÁtkozzunk
ezÃttal MÀraihoz füzûdû szellemi rokonsÀgÀra, amelynek sok jel¢vel talÀlkozunk a GçLYANAPLñ-ban, s nagy r¢sz¡ket szerzûnk maga is
szÀmon tartja. Hogy sajÀt reg¢nyei k´z¡l mi¢rt ¢pp A KUDARC (e viszonylag kev¢sb¢ siker¡lt) folytatnÀ az EGY POLGçR VALLOMçSAI
irodalomt´rt¢neti vonalÀt, azt nem fejti ki
el¢gg¢ ahhoz, hogy meggyûzhessen igazÀrÂl,
hiszen akÀr maga a GçLYANAPLñ is k´zelebb
Àll az egy¢ni müv¢sztudat kialakulÀsÀnak
MÀrai megrajzolta polgÀrias BildungsromanjÀhoz. MÀrai stÁlusa (hanglejt¢se, mondatfüz¢se, gondolatritmusa) azonban lÀthatÂlag
hatott Kert¢szre, s valÂszÁnü, hogy e naplÂjegyzetek utÂlagos ÀtcsiszolÀsakor ez a hatÀs
tovÀbb erûs´d´tt. Habitusukat tekintve szellemi f¡ggetlens¢g¡k hasonlÁt leginkÀbb egymÀsra; igazsÀguk keres¢se k´zben mindkettû
megvesztegethetetlen. VilÀgn¢zeti tÀmaszaik
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k¡l´nb´zûk, hiszen a FºVES K¹NYV szerzûje
a vilÀgrenddel valÂ harmonikus egy¡tt¢l¢sre
tanÁt, ¢s sztoicizmussal dÃcolja alÀ megrend¡lt bizonyossÀg¢rzet¢t, a GçLYANAPLñ-¢
pedig a szabadÁtÂ halÀllal valÂ tudati egy¡tt¢l¢sre neveli magÀt, ¢s egzisztencializmussal
tartja f´nn ¢lete beomlÀssal fenyegetû boltozatÀt; de a v¢geredm¢ny megint csak k´z´s:
ugyanaz a biztos, szuver¢n, teherbÁrÂ erk´lcsi
tartÀs. M¢g gûgj¡kben is eml¢keztetnek egymÀsra; a t´meggel szemben bizalmatlanok,
olykor szükkeblüen, rosszabb pillanataikban
megvetûen, de bÀrmikor k¢szek a szellemi
elitbe tartozÂ elismer¢s¢re, j´tt l¢gyen az bÀrhonnan. A noblesse oblige tudata mindkettûn¢l ´nvÀdra hajlamos erk´lcsi fog¢konysÀggal tÀrsul; nem v¢letlen¡l reagÀl oly ¢rz¢kenyen a F¹LD, F¹LD!... alapdilemmÀjÀra az
itthon maradott: vajon nem legitimÀlja-e a
gyül´lt fennÀllÂ rendszert, akaratlanul, ellenÀllÀsnak szÀnt ÁrÀsaival, vonakodÂ egy¡ttmük´d¢s¢vel, nem sz¢gyellni valÂ-e puszta ittl¢te? (95ä96.) S mindkettej¡kn¢l ugyanaz a bÀmulatos megfigyelûk¢szs¢g, az a leginkÀbb
n¢prajztudÂsi, elfogulatlan kÁvÀncsisÀg ¢s
empÀtia, mely csalhatatlan biztonsÀggal fejti
meg egy tekintet, k¢zmozdulat, magatartÀsforma vagy eg¢sz korhangulat eredet¢t ¢s jelentûs¢g¢t. Ennyi bensû rokonsÀg mellett
szinte term¢szetes, hogy Kert¢sz m¢ly rokonszenvvel Ár MÀrairÂl, nem meglepû, hogy talÀlÂan jellemzi n¢hÀny müv¢t, s hogy û, aki
vend¢gterm¢szetnek ¢s eleve otthontalannak
¢rzi magÀt, fontosat tud mondani a nagy
emigrÀns kivÀndorlÀsÀnak (szerinte a magyar polgÀrsÀg àfunkciÂtlansÀgaÊ miatt korlÀtozott ¢rv¢nyü) jelk¢pszerüs¢g¢rûl. (96ä97.)
Lassank¢nt meg¢rthetj¡k, mi¢rt ´nti el k¡l´n´s boldogsÀg, amikor (213ä214.) v¢g¡l MÀrai naplÂjÀt olvasva f´lfedezi, hogy az ÁrÂ
1944 nyarÀn a vonatbÂl lÀthatta ût, lÀtnia kellett, mint deportÀlÀsra beterelt tizenn¢gy
¢ves fiÃt, a budakalÀszi t¢glagyÀr udvarÀn.
Annak a kisfiÃnak, f´lcseperedv¢n, ¢vtizedek szÁvÂs munkÀjÀval siker¡lt kik¡zdenie
ÀhÁtott belsû felszabadulÀsÀt, s most, amikor
k¢sznek ¢rzi magÀt ¢s müv¢t, megilletûdve
tessz¡k le az elk¢sz¡l¢se folyamatÀrÂl szÂlÂ
naplÂt, amely modernizÀlt Bildungsroman,
az ´nmegvÀltÀs apokrif liturgiÀja, megszenvedett egzisztencialista l¢t¢rtelmez¢s, szÀmvet¢s magyarsÀggal ¢s zsidÂsÀggal, s müvek-

ben igazolÂdott reg¢nymÂdszertani kÁs¢rlet.
Megilletûdve, mert, lÀm, a kaphatÂ m¢giscsak t´bb, nagyobb, sz¢dÁtûbb, mint a kik¡zdhetû. Hiszen szerzûnk, akit sokszor elfogott
az emberi alkotÂerû r´vids¢g¢nek ¢rzete, mik´zben konok elszÀntsÀggal dolgozott müv¢n, immÀr nemcsak megalkothatta, amit eltervezett, hanem zavarbaejtû rÀadÀst is kapott, m¢g mindig ereje telj¢ben. LÀthatÂlag
neh¢z elhinnie, hogy mÀr nem fegyenc, s eddigi tervei alapjÀn nem tudhatja, mit kezdjen
e vÀratlan lehetûs¢ggel. T´bbsz´r hangoztatott (elm¢letileg ugyan problematikus) elve
szerint ugyanazt a reg¢nyt akarta ¢lni ¢s Árni
(65.), s mÀr a K ADDIS fûhûsek¢nt ¢lete ¢s müve v¢gsû beteljes¡l¢s¢t k´sz´nt´tte, ha ´nvallomÀsk¢nt (is) olvashatjuk a reg¢ny eml¢kezetes zÀrÂmondatÀt. àUtolsÂ, nagy ´sszeszedetts¢gemben felmutattam m¢g esendû, makacs ¢letemet
ä felmutattam, hogy azutÀn magasra emelt k¢t kezemben ennek az ¢letnek a batyujÀval elinduljak,
¢s, akÀr s´t¢t folyam sodrÂ, fekete viz¢ben, / elmer¡ljek, / Uramisten!, / hadd mer¡ljek el / mind´r´kk¢. / çmen.Ê Most kiadott naplÂjÀban is
fel-felbukkan az elk¢sz¡lts¢g ¢s halÀlra ¢retts¢g motÁvuma, sût az utolsÂ r¢sz cÁme szerint
a sokat bolyongott gÀlyarab elengedi a kormÀnyt, behÃzza az evezûket, ¢s boldog. Hûs¡nk r¢vbe ¢rt, meg¢rkezett, s bÀr viszolyog
az arriv¢ szellemtûl (142.), mint elismert ÁrÂ
maga is be¢rkezett. Csakhogy, mint kider¡lt,
van m¢g ideje. El kellene tehÀt hinnie, m¢gpedig nemcsak esz¢vel tudomÀsul v¢ve, hanem valahogy a zsigereivel is, hogy immÀr
csakugyan felszabadult, azaz Árni valami szabadabb, tehÀt derüsebb, jÀt¢kosabb ¢s gondtalanabb müvet, az eddigi komorak utÀn.
Nem a kincstÀri optimizmust k¢rj¡k szÀmon;
Arany JÀnos maradandÂ ¢rv¢nnyel figyelmeztette kora doktriner hajlamÃ kritikusait,
hogy az nem vezet jÂra. àñhajtandÂ ugyan,
hogy a k´ltûi l¢lek teljes harmoniÀban legyen a vilÀggal, de ha nincs, ki tehet rÂla. A müv¢szet harmoniÀja nem mindig az optimizmus¢ is egyszersmind.Ê De bÀrmennyire hiteles volt müv¢szileg az utÂdhagyÀstÂl visszaborzadÂ ember
l¢t¢lm¢nye, aki nyomasztÂ eml¢keivel sejtjeiben m¢g apak¢nt is irtÂzna egy¡ttmük´dni
a totalitÀrius (tÀrsadalmi vagy kozmikus) elnyomÂ g¢pezettel, az¢rt a K ADDIS utÀn, mintegy a fûmüvet k´vetû jutalomjÀt¢k gyanÀnt,
f´l kellene csillantani valamit az ¢rem mÀsik
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oldalÀbÂl. A GçLYANAPLñ v¢g¢n (237ä238.)
elbesz¢lt hajnali Àlom, apja ¢s anyja szerelmi
sugdolÂzÀsÀrÂl, melybûl fel¢bredv¢n a szerzû
v¢gre megb¢k¢lten el tudta fogadni sz¡leit ¢s
´nmagÀt, vilÀgraj´vetel¢nek t¢ny¢t, Ãj alkotÂi korszak nyitÀnya lehet. Egy recenzensnek
nem Àll jÂl, ha fontoskodva tanÀcsokat osztogat, m¢g kev¢sb¢, ha illet¢ktelen¡l erk´lcspr¢dikÀciÂra vetemedik, a szerzû amÃgy is
tÃlfejlett büntudatÀra vagy k´teless¢g¢rzet¢re apellÀlva. Kinek is volna joga, annyival
simÀbb ¢letÃttal a hÀta m´g´tt, Ãjabb prÂbÀra ´szt´k¢lni a gÀlya hÀnyt-vetett evezûs¢t?
M¢gis megkockÀztatom, hogy akiben ennyi
erû maradt, ilyen l¢t¢rtelmez¢si fog¢konysÀg
¢s ÁrÂi stÁlus¢rz¢k, az ne hagyja parlagon heverni csupÀn az¢rt, mert a maga terv¢t megvalÂsÁtotta. Nem biztos, hogy az ajÀnd¢kot
meg tudjuk szolgÀlni, talÀn nem is az¢rt kapjuk, de illik megk´sz´nni.
DÀvidhÀzi P¢ter

A REG°NY, AMINT öJRAOLVASSA ¹NMAGçT
EsterhÀzy P¢ter: Termel¢si-reg¢ny
Magvetû, ¢. n. 3. kiadÀs. 476 oldal, 350 Ft
(A TERMEL°SI-REG°NY Ãj kiadÀsÀt egy k¡l´n´s rekapitulÀciÂval szerett¡k volna meg¡nnepelni. Megk¢rt¡k a
r¢gi MozgÂ VilÀg egykori pompÀs vÀllalkozÀsÀnak r¢sztvevûit ä BojtÀr Endr¢t, HorvÀth IvÀnt, Szegedy-MaszÀk
MihÀlyt, Sz´r¢nyi LÀszlÂt ¢s Veres AndrÀst ä, akik egykor
egy szÀmban Ártak a reg¢nyÃjdonsÀgrÂl, mondanÀk el
most v¢lem¢ny¡ket. JÀmbor k¢r¢s¡nknek egyed¡l SzegedyMaszÀk MihÀly tudott eleget tenni. K´sz´net ¢rte. így a
tervezett kettûs hommage egyik fele ä a tiszteletadÀs a mü
egykori befogadÂ k´zege s egy folyÂirat p¢ldamutatÂ vÀllalkozÂ szelleme elûtt ä elmarad. Marad: a mü ¢s a vele
folytatott egyik pÀrbesz¢d folytatÀsa, amelyet ´r´mmel k´zl¡nk. [A szerk.])

A hatvanas ¢vekben indult irodalmÀrnemzed¢knek nagyon hiÀnyoztak a kortÀrs müvek,
amelyeken kiprÂbÀlhatta volna a jÂr¢szt k¡lf´ldi elm¢letÁrÂktÂl ellesett ¢rtelmezû fogÀsokat. KapÂra j´tt a TERMEL°SI-REG°NY . 1979
mÀjusÀban az elsûtûl az utolsÂ lapig folyama-

tosan olvastam el e k´nyvet, most viszont
mindig ÀtvÀltottam àE. f´ljegyz¢seiÊ-re, valahÀnyszor a t´rzssz´vegbe iktatott szÀm odairÀnyÁtott. Mivel soha nem n¢zek meg olyan sz´veget, amelyet korÀbban Ártam, most sem pillantottam bele az egykori sz´sszenetbe, amely
a MozgÂ VilÀg szÀmÀra k¢sz¡lt. Csakis arrÂl
prÂbÀlok r´viden szÀmot adni, mik¢nt hatott
rÀm e àkisssreg¢nyÊ most, ÃjraolvasÀskor.
Eleinte a t´rzssz´veg kev¢sb¢ nyüg´z´tt
le, mint annak idej¢n. A vÁgeposz hangnem¢t
¢reztem az elsû fejezetekben. TomcsÀnyi Imre, a àhoesÊ, SzervÀcpongrÀcbonifÀc vez¢rigazgatÂ, Gregory Peck vagy Marilyn Monroe nem ¢rdekelt annyira, mint Armand Ãr,
az edzû. Az V. ä àHa ¢n fûn´k lenn¢kÊ kezdetü
ä fejezet humora lendÁtett ki szenvtelens¢gembûl, a k´vetkezû r¢sz pedig rÀ¢bresztett,
mennyire mÀsk¢nt ¢rtelmezem e k´nyvet
ma, mint ahogyan tizenn¢gy ¢vvel ezelûtt olvastam. Van, ami ¢rdekess¢g¢t veszÁtette, de
az Àttün¢s a kettûs Monarchia k¢pviselûhÀzi
vilÀgÀba, a àgenerÀlisÊ Tisza KÀlmÀnnak s
mamelukjainak f´lid¢z¢se mintha most volna
igazÀn idûszerü: àa t¢ny ugyanaz, csak a szem¢lyek vÀltoznak! [...] Kev¢s tenorunk van [...]. A
mÃlt nem tud meghalni, a j´vû nem tud megsz¡letniÊ. A jelenet MikszÀthtal a helyi¢rdekü
vasÃton s a kocsmÀban nemhogy veszÁtett
volna f¢ny¢bûl, de inkÀbb m¢lyebb ¢rtelmet
nyert. EsterhÀzynak van es¢lye, hogy MikszÀth hasonmÀsa legyen. Nemcsak az¢rt,
mert û is àelûsz´r tudott palÂcul s csak azutÀn magyarulÊ. InkÀbb a helyzet miatt, amelybe a
sors vagy ä kicsit nagyk¢püen szÂlva ä a t´rt¢nelem hozta. Nem lesz k´nnyü e szerepnek
megfelelni.
A megvÀltozott vilÀg mellett a szerzûnek
azÂta megjelent k´nyvei is ÀtalakÁtjÀk az olvasÂ v¢lem¢ny¢t. Hahn-Hahn grÂfnû mÀr a
TERMEL°SI-REG°NY -ben is szerepel, ha nem
csalÂdom, hÀromszor is ä a 10. ¢s 55. jegyzetben, valamint az V. fejezetben ä, s ez arra
figyelmeztetheti az olvasÂt, hogy EsterhÀzy
k´vetkezetesen ¢pÁti f´l ¢letmüv¢t, ez¢rt
k´nyveinek àvisszafel¢Ê olvasÀsa is gy¡m´lcs´zû lehet. Az I. fejezet kezdû mondata
ä àNem talÀlunk szavakatÊ ä mÀr a àrendszervÀltÀsÊ utÀni vilÀgra is vonatkozik; az idû
elmÃlÀsÀnak v¢gzetszerü visszavonhatatlansÀga elûrevetÁti a GothÀr P¢terrel k¢szÁtett elsû filmnek azt a r¢szlet¢t, amelyben a hûs el-
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keseredetten panaszolja, hogy elvett¢k tûle
fiatalsÀgÀt; a fiÃ s a àszentÊ asszonyk¢nt emlegetett anya rendkÁv¡l bensûs¢ges kapcsolata pedig A SZíV SEG°DIG°I-nek szomorÃsÀgÀt
vetÁti elûre.
Derüs k´nyv volna a TERMEL°SI-REG°NY ?
Az is, de nemcsak az. A r¢tegnyelvek f´l¢nyes
ismerete valÂban sok humorral pÀrosul. Ha
KosztolÀnyinak igaza volt, elsûrendü irodalom nem l¢tezhet humor n¢lk¡l. EsterhÀzy
derüje legalÀbbis r¢szben a k¢telybûl szÀrmazik, amellyel a hangzatos megfogalmazÀsokat
fogadja. àAhhoz, hogy valahol otthon legy¡nk,
mÀsutt idegennek kell lenn¡nk.Ê Mielûtt az olvasÂ megnyugodn¢k ennek igazsÀgÀban, az
odavetett megjegyz¢s ä àTetszetûsÊ ä jelzi, hogy
a szerzû ¢rt¢krendj¢ben nincsenek ilyen
egy¢rtelmüs¢gek.
A k¢tely m¢gsem zÀrja ki a halÀlos komolysÀgot. A kitelepÁt¢s f´lid¢z¢s¢re mÀr
groteszk humor nyomja rÀ b¢lyeg¢t. Lehet
nevetni a mester sz¡leinek aggÂdÀsÀn, hogy
a kivÀndorolt JolÀnka n¢ninek nÀluk maradt
pÂtlÀbÀt neh¢z elt¡zelni, mert a bûr b¡d´sen
¢g, de e nevet¢s mÀr aligha felhûtlen. öjraolvasva a TERMEL°SI-REG°NY -t, leginkÀbb az
lepett meg, mennyire d´ntû a k´nyvben a
halÀl jelenl¢te. Tante Jolan halÀlÀrÂl egyetlen
mondat, a k¡lf´ldre k´lt´z´tt Michael testv¢r
tÀvirata tudÂsÁt. Ugyanazon a lapon, amely
azt is k´zli, hogy a mester a K´z¢phÀtv¢d temet¢s¢re k¢sz¡lûdik.
A k´nyvek tÃlnyomÂ t´bbs¢ge nem viseli
el az ÃjraolvasÀst. A TERMEL°SI-REG°NY a kiv¢telek k´z¢ tartozik. HÀlÀs lehet az irodalmÀr, ha van olyan kortÀrsa, aki minduntalan
arra eml¢kezteti, mily t´k¢letlen¡l is olvas,
mennyire nem veszi ¢szre azt, amire ¢rdemes
figyelni egy sz´vegben.
Szegedy-MaszÀk MihÀly

KRITIKAPçLYçZAT
HçZY ESZTER °S A KçOSZ
Kritikai aggÀlyok, impressziÂk
EsterhÀzy P¢ter: Hahn-Hahn grÂfnû pillantÀsa
Magvetû, 1991. 264 oldal, 195 Ft
...Az irÂnia v¢lhetûen szem¢rmess¢g is. Minden szÂkimondÀs (bazmeg, nyalÂka ¢s miegy¢b) ellen¢re ä meghÀtrÀlÀs bizonyos dolgok kimondÀsa elûtt. °rthetû, mi t´bb, rokonszenves gesztus, amellett, itt most nem
r¢szletezendû okokbÂl, szakmailag is indokolt. A k¢rd¢s csak az, meddig lehet a segÁts¢g¢vel eljutni. Meddig halaszthatÂ a tÀrgy
megjel´l¢se? Hogy most errûl ¢s errûl lesz
mondva valami. Tudniillik ez ¢s ez. V¢gt¢re
ez lenne a prÂzaÁrÂ tennivalÂja. Az utazÀs
mellett. Hogy valamit ä sz¢pen sorjÀban,
nem felt¢tlen¡l persze, ahogy megesett ä elmes¢ljen. Teszem azt beszÀmoljon egy ilyenolyan utazÀsÀrÂl.
Az ember, ahogy elÀssa ´nn´nmagÀt.
MÂdszeresen m¢lyÁti, k´rmeivel kaparja maga alatt a vermet, szakad¢kot. MÀris micsoda
tÀvolsÀg vÀlasztja el attÂl, ami van. Lehet-e
ilyen pozÁciÂbÂl, lehet-e az ¡rgelyukbÂl sz¢tn¢zve Árni?
Recenzens ä maradjunk enn¢l a rem¢lhetûleg XIX. szÀzadi titulusnÀl ä neh¢z helyzetben van. Adtak neki egy ÁrÂt: tehets¢ges. °s
akkor mindenki, miÂta recenzens az esz¢t
tudja, csak dicsûÁti. Hogy Ágy meg Ãgy. Minden pszicholÂgiÀtÂl f¡ggetlen¡l k¢rdezem
¢n, meddig lehet ezt bÁrni. VigyÀzat, apagyilkossÀg k´vetkezik.
Pedig ¢n mÀr (esetleg m¢g) olvastam a
szerzû n¢hÀny reg¢ny¢t. a FºGGý-t, a FUHAROSOK -at.
Mi van akkor, ha Ãgy van, hogy nem lehet
egy szerzûrûl Árni? Az¢rt, mert csak. Ha olyan
nincs, hogy az ember kez¢be veszi a karcsÃ
derekÃ kis piros k´tetet, ¢s aztÀn leÁrja rÂla
azt, amit akkor ¢s ott gondol. F¡ggetlen¡l a
csinos borÁtÂtÂl ¢s az incselkedû f¡lsz´vegtûl.
TçV IRAT
A jÂ kritikusnak nincs humor¢rz¢ke. A jÂ ÁrÂnak van.
Ui. K¡l´nben Berzsenyi. Ami nem csek¢lys¢g.
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Ragaszkodni az elûÁt¢letekhez, amibûl
vagy, ¢s megszabadulni tûl¡k, mert f´l¢d
nûttek.
TçV IRAT
Lektori jelent¢s
Szerzû Ág¢retes tehets¢g, a j´vû vÀromÀnyosa. stop.
EsterhÀzy nem reg¢nyt Ár, hanem sz´vegk´rnyezetet. Amelyben mondatainak jÂ az
akusztikÀja. (SegÁtheti-e a nyelv a kritikust
is?)
A K´z¢p-eurÂpai Reg¢ny, ´nmegtagadÀsÀval egy¡tt. Mint MÀrai ¢s a polgÀrsÀg. Csak
¢ppen. Vannak jÂ nûk, akikrûl bizonyosan
tudjuk, hogy milyenek, de sajna nem mozgatnak meg benn¡nk semmit. °s m¢g csak
nem is rajtunk mÃlik. Igaz, nem is ûrajtuk.
így voltam ¢n HÀzy Eszterrel: nem kÁvÀntam. °s akkor mi t´rt¢nt? Egy kedves, ismeretlen nûi hang a telefonban. Persze az ember megsz¢d¡l. (MaccsÂ ´sszekacsintÀs:) így
szoktunk csapdÀba esni. Mert ilyenkor nem
tud az ember nemet mondani.
A kritikai d´nt¢s, ha mindent m¢rlegre tesz¡nk, v¢g¡l Ãgyis a rokonszenven Àll vagy
bukik. A t´bbi csak ideolÂgia, Ãgymond,
szakmai r¢szletk¢rd¢s, kis finesszel megoldhatÂ. Meg nagypolitika. De mi van akkor, ha
1. a tÀrgyalt mü ideolÂgiÀjÀban nem talÀlunk
kivetnivalÂt (ha csak azt nem, hogy van neki),
ha 2. szakmailag ä egyelûre ä nem tudjuk
megfogni, ¢s ha 3. szerzûj¢vel m¢g a nagypolitikÀban is hasonlÂk a n¢zeteink. MÀr persze ha tudjuk (nem tudjuk!), mit ¢rts¡nk
nagypolitikÀn. De t´bbet mondok, m¢g a rokon ¢rz¡let sem hibÀdzik belûl¡nk. Akkor
mitûl fû recenzensi fej¡nk?
A mondatok. Ezek a frÀnya (konya) mondatok. Amint ÁrjÀk magukat. Magunkat.
Az eszt¢tikai ¢s a politikai, legalÀbb magunknak valljuk be, m¢giscsak elvÀlnak egymÀstÂl. ¹sszem¢rhetetlenek. Egy¡ttes hasznÀlatuk vesz¢lyes, mi t´bb, ker¡lendû. Ahogy
Hobbes mondta: àEz¢rt ha valaki nekem kerek
n¢gysz´grûl, vagy a sajtban elûfordulÂ keny¢rrûl,
vagy szabad alattvalÂrÂl, vagy szabad akaratrÂl,
vagy bÀrmif¢le szabadsÀgrÂl besz¢l ä hacsak nem
azt ¢rti rajta, hogy valami az¢rt szabad, mert nem
¡tk´zik ellenÀllÀsba ä, ezt nem nevezhetem t¢ved¢snek, hanem azt kell mondanom, hogy szavai ¢rtel-

metlenek, azaz k¢ptelens¢gek.Ê A K´z¢p-eurÂpai
Reg¢ny ´tlete k¢ptelens¢g. Mint amikor MÀrairÂl szÂlva polgÀri reg¢nyt emlegetnek.
F¢lre¢rt¢s.
...az igazsÀg-t´rt¢n¢s elvÀltozÀsa az EGñra ¢p¡lû hasznossÀgkrit¢riumban az, ami ä
tisztÀn racionÀlis Ãton ä lehetûv¢ tette a totalitÀrius rendszerek...
A vend¢g ¢rzi, a konyhafûn´k valami oda
nem illût kevert a mÀrtÀsba, ami az eg¢szet
´sszerÀntotta. így mÀr nem is tünik annyira
ÁnycsiklandÂnak.
TçV IRAT
Az alsÂ szakasz leÁrÀsa sokkal hitelesebb. RÀckeve, DanilÂ Kiô, Duna-Delta. TalÀn ¢pp ez
a baj?
Akkor elkelne most egy hÀzilagos kivitelü
bukÀs, anarchista f¡stbomba, Fradi-petÀrda,
Molotov-kokt¢l.
K¹ZJçT°K I.
Kedves barÀtom!
...Ez az essz¢ nem az¢rt lepett meg benn¡nket, mert rÂlunk szÂl ¢s dics¢r benn¡nket,
hanem e szem¢lyes vonatkozÀstÂl ¢s ¢rintetts¢gtûl f¡ggetlen¡l is. Hadd mondjam el, Ágy
leszükÁtve, gratulÀciÂmat. Mind a dolog meg¢rt¢se, jelent¢s¢nek felfejt¢se, az egyes r¢szletek elemz¢se, majd az eg¢sz szerkezeti fel¢pÁt¢se kivÀlÂ... FiatalsÀgod ellen¢re ezt p¢ldÀsan oldottad meg...
BarÀtsÀggal ¡dv´z´l
K¹ZJçT°K II.
Kedves barÀtom!
Sajnos... kritikÀdat nem tudjuk akceptÀlni,
mert ä szerintem ä nem akceptÀlhatÂ. A k´tet
mondandÂjÀnak rekonstrukciÂja kusza, a
gondolatmenet zavaros, a szerkeszt¢ssel kapcsolatos kritikai ¢szrev¢telek pedig hol teljesen ÀltalÀnosak, megfoghatatlanok, hol pedig ä ha megengeded ä kicsinyesek ¢s okoskodÂk. Meg vagyok lepve, s nem ezt vÀrtam
tûled.
SzÁv¢lyes ¡dv´zlettel
Nem reg¢ny. Sokkal inkÀbb elegÀns, t´bbnyelvü hozzÀszÂlÀs a Kelet-/K´z¢p-/Kelet-K´z¢p-EurÂpa-vitÀhoz, ¥ la NapzÀrta, ¥ la Neue
Z¡rcher Zeitung, ¥ la EurÂpai utas. Tiszteletbeli
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k´ztÀrsasÀgi eln´k mÂdjÀra (KonrÀddal megosztva), Havellal kvaterkÀzva. MÀr eln¢z¢st a
kifejez¢s¢rt: kirakatirodalom.
Parairodalom.
Ejnye, te kis´rd´g, nem tudlak rajtacsÁpni!
Csak nehogy Ãgy megunjam, mint Tandorit.
Irigys¢g, te vilÀgok megrontÂja, kritikusok v¢dûszentje, ihletû angyalom.
TçV IRAT
à...f¢lek az olyan mondatoktÂl, melyeknek
lÀthatÂ becsvÀgyuk tartalmazni az igazsÀgot.Ê
VçLASZTçV IRAT
F¢lek, az ´n¢ is olyan.
A kritikaÁrÀs mindenkori neh¢zs¢ge: a
szerzûi nagysÀgrendet figyelembe v¢ve adni
szÀmot az Ãj k´nyvrûl, egyetlen olvasat alapjÀn.
EsterhÀzy publicisztikai ÁrÀsai ä sajnÀlnÀnk, ha rendkÁv¡li tehets¢g¢t v¢gk¢pp
ezekre aprÂznÀ el.
A 113ä114. oldalon van egy jÂ, hosszÃ
mondat.
Mik¢nt lehet valami ennyire politikus,
amikor ennyire deklarÀltan antipolitika. Az
illÃziÂoszlatÀs, amint illÃziÂt, mÁtoszt teremt.
Ne fesd az ´rd´g´t a falra, mert konstituÀlod! Minden csak fogalomhasznÀlat k¢rd¢se.
Ha nem hasznÀlom a halÀl szÂt, nem fogok
meghalni.
HÀzy Esztert olvasni egy szlovÀk faluban,
a Magas-TÀtra alatt, k¢tezres csÃcsok kar¢jÀban. HÂ, fenyûerdû, madÀrtÀvlat. °s a donaueschingeni stÁlusbukfencek. A t¢r, amint befogadÂi ¢lm¢nyt manipulÀl, müv felett mond
Át¢letet: hitelesÁt vagy k´nnyünek talÀl. A faluv¢gi kutyakoncert mint kritikai (realista)
Át¢lûsz¢k, mely ÃjraÁrja a t´rt¢netet.
A kritikaÁrÀs sorÀn szakmai becs¡let dolga
a gentlemanlike magatartÀs. Az Át¢lkez¢snek
term¢szeti t´rv¢nyekhez hasonlÂan szigorÃ
viselked¢si kÂdexe van. BetartandÂ.
TçV IRAT
A kritikaÁrÀs az ¢n DunÀm.
HÀzy Eszter mÃltjÀnak szeplûje: minden
k´nyvh¢tre megjelent.
JÂ: az ¢rz¢ketlen erûszakossÀg motÁvuma.

A term¢szet term¢szetelleness¢ge, antihumanizmusa. (Ebbûl k´vetkezhet t´bbek k´z´tt:
a humanizmus term¢szetelleness¢ge). Erûs
jelenetek: a nyakÀban ¡lû gyermek¢t egy kÂsza sortüzben elveszÁtû apa, a hangyÀk Àltal
¢lve sz¢trÀgott tiszt esete. Az Al-Duna: az erûszak regnÀlÀsa, a müv¢szileg erûs. LÀsd m¢g,
a müv¢szet mint kegyetlens¢g. (A jÂ utazÂk
szÁvtelenek.) A szexualitÀs mint agressziÂ.
Menekv¢s-e a t´red¢kes szerkeszt¢smÂd,
reg¢nyben, kritikÀban, s mik¢nt? Az, ¢s m¢gis: rejtett erûtartal¢kokat szabadÁt f´l. P¢ldÀul
sutba vÀghatod az ellentmondÀs-mentess¢g
elv¢t!
Az ellentmondÀs a politikÀban megbocsÀthatatlan, noha sz¡ks¢gszerü. A müv¢szetben
meddig megbocsÀthatÂ? Most: a müv¢szetben csak a politika megbocsÀthatatlan ä
ez nem ellentmondÀs.
TçV IRAT
Nem vagyok! (Kritikus)
VçLASZTçV IRAT
°n sem! (B¢rlem¢ny)
Az idegeneknek (¢rtsd nem idevalÂsiaknak) Árt, ´nmagÀt is f´lszÀmolÂ, dekonstruktÁv (´npusztÁtÂ) K´z¢p-eurÂpai Reg¢ny.
A posztmodern jelzû mint f´lmentû Át¢let.
°rdekes. Mintha a mÃlt szÀzadban azt mondtÀk volna, realista reg¢ny, az ilyen, punktum.
Persze a XX. szÀzad agyafÃrtabb. Az elm¢let,
amely tÀmadhatatlannÀ teszi ´nmagÀt azÀltal, hogy elûre bedobja a t´r¡lk´zût. A dekonstruktÁv reg¢ny mint a müv¢szet Endl´sungja.
TçV IRAT
Hallottad? RÀckevei amatûr vitorlÀsok maguk ¢pÁtette hajÂn be akarjÀk jÀrni Kolumbusz ÃtjÀt AmerikÀig.
Vergûdve az okossÀg hÀlÂjÀban, ´r´kre a
mondatok kal¡pszÂi rabigÀjÀban. Mint akit a
t¡k´rk¢pe tÃlsÀgosan is megig¢zett.
TalÀn bocsÀnatos bün, ha HÀzy Eszter
kapcsÀn nem EsterhÀzy P¢terrûl (a tovÀbbiakban epe, ¢rtsd E. P.), hanem p¢ldÀul a kritikaÁrÀsrÂl fogok Árni. D´nt¢semet bÀrki meg¢rtheti, aki tisztÀban van a müfaji tudatossÀg
korhangulatbÂl fakadÂ n¢mely hasznos vo-
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nÀsÀval. °s k¡l´nben is: a meghatalmazÀs
magÀtÂl a B¢rlûtûl (Mester) szÀrmazik. Duna-reg¢ny helyett a Duna-reg¢ny reg¢nye,
EsterhÀzy-kritika helyett (mintegy) az EsterhÀzy-kritika kritikÀja. Ami pedig a formÀt illeti: hadd legyen (let it be), olyan, amilyen.
Posztmodern. MÀsk¢ppen szÂlva: a DunÀnak
sok holtÀga van, m¢gis el¢ri a tengert.
Do now!
Mindenf¢le ideologikus irodalom parairodalom. Az ellenteoretikus irodalom is teoretikus irodalom, vagyis ä olykor ä igazolÂ irodalom. Mit igazol? Az ´nlemondÀst, az individuÀlis feladat cserbenhagyÀsÀt: mintegy hitelesÁti a csûd´t.
Amit szabad ÁrÂ-Jupiternek, nem szabad a
kritikus-kis´k´rnek.
ANEKDOTA
Egyszer Ágy kiÀltott fel unokÀit oktatva az
´r´kifjÃ magyar irodalom: ä Addig jÂ, mÁg
jÂl mük´dik az ep¢d!
Csokonai Lili k´nyve, Hrabal k´nyve,
Hahn-Hahn grÂfnû k´nyve, HÀzy Eszter
k´nyve. çllÁtsÀtok meg EsterhÀzy P¢tert.
A buhera szinonimÀja: vakera.
Bevezet¢s utÀn kivezet¢s az irodalombÂl?
Pontosabban az irodalom bevezet¢se nem ismert (elfelejtett) tartomÀnyokba? KÀv¢hÀzi
politizÀlÀs? S´rpuccs?
A divatt´rt¢net kacskaringÂi. Egykor
KosztolÀnyit elegÀnsnak mondtÀk. Szerzûh´z
hasonlÂ alkat: kulinÀris l¢ny volt. Szerzûnek
idûsebb fiv¢re. Csak ¢pp kacskaringÂk, holtÀgak. Idû elmosta mozdulatok. Egy s¢tapÀlcÀs k¢ztartÀs. Ahogy frakkba bÃjunk. BizonysÀgul a nevel¢s zsÀkutcÀira. °s akkor m¢g
nem szÂltam a mübÁrÀlat silÀny ÀllapotjÀrÂl.
Vagy vegy¡k apÀnkat. °pp hetvenkedve
fogtunk volna bele legÃjabb hûstett¡nk mes¢j¢be, amikor szelÁden (ahogy csak û tudott,
eml¢kszel?) rÀnk szÂlt: àNe csÀcsogj, n´veled
a kÀoszt.Ê Akkor abbahagytuk.
Ez az ÁrÀs Balassa P¢ter, Csuhai IstvÀn, Kert¢sz Imre, Lengyel BalÀzs, N¢meth G. B¢la,
OrbÀn OttÂ, RadnÂti SÀndor sz´vegr¢szleteinek, valamint EsterhÀzy P¢ter HAHN-HAHN
GRñFNý PILLANTçSA cÁmü k´nyv¢bûl vett id¢zetek felhasznÀlÀsÀval k¢sz¡lt.
Horkay H´rcher Ferenc

K¹NYVMOLY
EGY ALIG ISMERT
REMEKMþ
Fodor G¢zÀnak
KodolÀnyi JÀnos: Boldog b¢keidûk
Magvetû ¢s Sz¢pirodalmi, 1976. 521 oldal, 39 Ft
àTalÀltam egy k´nyvetÊ, Árhattam volna az ismert Holmi-szlogent cÁmk¢nt, de valÂjÀban
Fodor G¢za adta a kezembe, ez¢rt is szÂl neki
az ajÀnlÀs. Persze ezt a k´nyvet valÂban meg
kellett talÀlni, hiszen jÂformÀn teljesen ismeretlen nemcsak a àmüvelt olvasÂk´z´ns¢gÊ,
de az irodalmÀrok k´r¢ben is. Elsû kiadÀsa
1956-ban jelent meg ä jÂllehet a k¢zirat mÀr
1949-ben elk¢sz¡lt ä ¢s szinte semmif¢le feltün¢st nem keltett: mind´ssze hÀrom r´vidke
recenziÂt publikÀltak rÂla, az Esti HÁrlap ¢s a
DunÀntÃli NaplÂ mellett az ErdûgazdasÀg ¢s Faipar k´z´lt tudÂsÁtÀst, utÂbbi talÀn az¢rt, mivel a reg¢ny egyik fûszereplûj¢nek erd¢sz a
foglalkozÀsa... Nos, ez semmik¢ppen sem tekinthetû komoly karriernek, de n¢mik¢pp
magyarÀzhatÂ: 1956ä57-ben fontosabb dolgok is akadtak, mint egy reg¢ny befogadÀsa.
De nem jÀrt sokkal jobban KodolÀnyi az
1976-os ÃjrakiadÀskor sem: Csür´s MiklÂs
alapos tanulmÀnya a LiteratÃra 1975/2. szÀmÀban nem csinÀlt nyarat. M¢g egy fontos,
a tÀrgyalt reg¢nyt is szÀmba vevû ÁrÀsrÂl tudunk, F¡l´p LÀszlÂ dolgozatÀrÂl (Alf´ld,
1983/12.). °s persze meg kell emlÁteni T¡sk¢s Tibor kismonogrÀfiÀjÀt 1974-bûl. A reg¢ny szellemi sÃlyÀhoz m¢rten ez fÀjdalmasan kev¢s. Ha most kÁs¢rletet teszek feltÀmasztÀsÀra ¢s vÀzlatos elemz¢s¢re, egyr¢szt
nyilvÀn a felfedez¢s ´r´m¢bûl Árok, tovÀbbÀ
a m¢ltÀnyossÀg okÀn; mÀsr¢szt abban a titkos
rem¢nyben, hogy siker¡l valamit feltÀrni a
k´zelmÃlt m¢ltatlanul elfeledett tradÁciÂjÀbÂl. Hiszen mÀra lassacskÀn Ãgy tünik, hogy
KosztolÀnyin, MÀrain ¢s Ottlikon kÁv¡l nem
is ¢lt szÀmottevû prÂzaÁrÂ a àposztmodern
fordulatÊ elûtt: a hagyomÀny¢rtelmez¢s meglehetûsen eltorzult, vagy finomabban szÂlva
egyoldalÃ lett. Meggyûzûd¢sem az is, hogy
remekmüvek ÃjraolvasÀsa, Ãj szempontÃ befogadÀsa legalÀbb k¢tgenerÀciÂnk¢nt k´tele-
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zû egy magÀt valamire becs¡lû szellemi ¢let
szÀmÀra. °s a BOLDOG B°KEIDýK egyike az
egy k¢zen megszÀmolhatÂ t´k¢letes, minden
mozzanatÀban Àtgondolt magyar reg¢nyeknek, a bahtyini polifÂn reg¢ny ritka telÁtetts¢gü vÀltozata, mely a legmodernebb irodalomszeml¢let ¢rdeklûd¢s¢re is bÁzvÀst szÀmot
tarthat.
Annyit bizonyosan tudunk T¡sk¢s Tibor emlÁtett k´nyv¢bûl, hogy KodolÀnyi nagy kedvvel, k´nnyed¢n, szinte jÀt¢kosan dolgozott a
k¢ziraton, ¢s akiknek felolvasta, szint¢n a t¢rd¡ket csapkodtÀk nevett¡kben. 1948 mÀjusÀban mÀr a befejez¢srûl tudÂsÁt az ÁrÂ: àöj
müvem fixomfertich... HarsÀny ´r´mmel Ártam, feles¢gem agyonnevette magÀt rajta. Egy barÀtom,
akinek n¢hÀny r¢szletet olvastam f´l belûle, vizesre
r´h´gte a zsebkendûj¢t.Ê (Id.: T¡sk¢s, 237. o.)
Mindez elsû pillantÀsra k¡l´n´snek tetszhet,
mindenekelûtt a nagy jÂkedv a reg¢ny olvastÀn, hiszen kev¢s sz´vegben talÀlkozhatunk
ennyi emberi gyarlÂsÀggal, kisszerüs¢ggel, az
aljassÀg hatÀrÀt sÃrolÂ vagy azon is tÃll¢pû
f´rtelmes tettekkel, szellemi nyomorral ä ¢s
m¢g sorolhatnÀnk. Erre azonban k¢sûbb fogok kit¢rni. A megÁrÀs probl¢mÀtlansÀga viszont term¢szetesnek lÀtszik, ha belegondolunk, hogy KodolÀnyi voltak¢ppen harmadszor fogalmazta meg reg¢ny¢t. Igaz, az AKIK
NEM TUDNAK SZERETNI (àhajdani vacakÊ ä nyilatkozta a kisreg¢nyrûl KodolÀnyi), talÀn a cÁm¢t leszÀmÁtva, nem jÀtszott fontosabb szerepet. A mÀsik viszont, az 1940-ben keletkezett
SºLLYEDý V ILçG cÁmü ´n¢letrajzi reg¢ny, k¡l´n´sen annak elsû r¢sze mÀr igen k´zel Àll
a B OLDOG B°KEIDýK-h´z: egyr¢szt alapanyaga, mÀsr¢szt magyarÀzata a kilenc ¢vvel k¢sûbb papÁrra vetett textusnak.
Mi ez az alapanyag? A reg¢ny cselekm¢nye nyilvÀnvalÂan ´n¢letrajzi fogantatÀsÃ, jÂ
n¢hÀny szereplû azonosÁthatÂ. Mindenekelûtt az ÁrÂ csalÀdja ¢s k´zvetlen k´rnyezete;
a cselekm¢ny nagyjÀbÂl egybevÀg a valÂsÀgos
¢letrajzi t¢nyekkel. A kiindulÂpont: N¢meth
Gyula erd¢sz (a valÂsÀgban az ÁrÂ apja, KodolÀnyi Gyula) fiatal feles¢g¢vel, Ilussal (a valÂsÀgban Martinovich Ilona) ¢s k¢t gyermek¢vel, Lacival ¢s IluskÀval (a valÂsÀgban JÀnos
¢s Ila) meg¢rkezik Ãj ÀllomÀshely¢re, P¢csvÀradra. Az elsû fejezet botrÀnyok sorozata: N¢methn¢ mindenkivel ´sszetüz¢sbe keveredik;

hiszt¢rikus, mÀr-mÀr paranoiÀs fiatalasszony,
f¢rje ¢s k´rnyezete àbolondÊ-nak nyilvÀnÁtja ä
a vÀlÀs elker¡lhetetlen. A szakÁtÀst N¢meth
(akÀr a valÂsÀgban az ÁrÂ apja) szinte vadÀllati kÁm¢letlens¢ggel ¢s ridegs¢ggel int¢zi, a
fiatalasszonyt valÂsÀggal kitoloncoljÀk, elhurcoljÀk a hÀzbÂl. àMost mÀr vilÀgosan lÀtom, hogy
anyÀmmal valami rettenetes gazsÀg t´rt¢nt. Nem
az, hogy apÀm nyilvÀn egykettûre belefÀsult a hÀzassÀgÀba, s lassan-lassan türhetetlenn¢ vÀlt szÀmÀra az egy¡tt¢l¢s egy asszonnyal, akit, ha leÀnykorÀban szeretett is, valami okbÂl mÀr idegennek
¢rzett... De hogy tudatlan, nagyk¢pü orvosok ¢s gonosz barÀtok hogyan hajszoltÀk bele anyÀmat valami kezdeti, egyszerü, mindennapi v¢rszeg¢nys¢gbûl
a teljes feldÃltsÀgba, mindenkiben meglevû kicsiny
lelki egyenetlens¢geibûl hogyan duzzasztottak sÃlyos
idegbajt, az bizony elk¢pesztû.Ê így szÂl KodolÀnyi Át¢lete a SºLLYEDý VILçG-ban. (Magvetû,
1979. 13ä14. o.) Ez az Át¢let alapvetûen nem
mÂdosult a k¢sûbbi reg¢nyben sem. çm az
anya alakjÀnak megjelenÁt¢se itt jÂval szatirikusabbra, groteszkebbre siker¡lt ä hogy mi¢rt, arra k¢sûbb prÂbÀlok magyarÀzatot adni.
Az elsû fejezet tehÀt a fiatal anya elszÀllÁtÀsÀval zÀrul. Semmi akadÀlya ezek utÀn,
hogy a kulcsait r¢m¡letes tekint¢llyel cs´rgetû hÀzvezetûnû, Miskolczin¢-Julcsa n¢ni vegye Àt a hatalmat az asszony n¢lk¡l maradt
hÀzban. °s Julcsa n¢ninek tervei vannak. Titokban azt rem¢li, hogy a nyÀri sz¡nidûre
idehozatja zÀrdÀban tanulÂ lÀnyÀt, PiroskÀt,
¢s aztÀn ki tudja, mif¢le romantikus viszonyok sz´vûdhetnek a vÀlÂf¢lben l¢vû erd¢sz
(àkorekt, szoÀnyÁrt ÃriemberÊ ä Ágy Miskolczin¢)
¢s a friss diplomÀjÀt k¢zhez kapÂ tanÁtÂ n¢ni
k´z´tt... Egyelûre azonban az erd¢sz ä persze
an¢lk¡l, hogy a hÀzvezetûnû tudna errûl ä
anyagiasb alap¢rz¡letü bÀjak utÀn n¢z, nemi
kÁnjait csillapÁtandÂ a svÀb csel¢dlÀny, KÀdi
ÀgyÀt lÀtogatja meglehetûs rendszeress¢ggel.
A szerencs¢tlen pÀria persze vadul beleszeret
az àÃrÊ-ba, k¡l´n´sen akkor, mikor a nagytakarÁtÀs alkalmÀval megtalÀlja a szekr¢nyben
N¢meth egykori katonai uniformisÀt: àAz Ãr:
katona!Ê (191. o.) A giccs-szerelem paroxizmusÀban fetrengû, magyarul-n¢met¡l egyarÀnt hÀtborzongatÂan besz¢lû KÀdi alig talÀl
szavakat csodÀlatos ¢rzelmei kifejez¢s¢re:
àTÃ, tÃ, tÃ, AllerlÁpszt... Jezuszmaria... Szinte reszketve l¢pett Ãjra a szekr¢nyhez, Âvatosan ´lelte Àt
a katonÀt, s kebl¢re szorÁtva leemelte a fogasrÂl.
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ögy omlott a vÀllÀra, Ãgy tapadt hozzÀ, mint egy
sebes¡lt hûs, aki megadta magÀt a gyÂgyÁtÂ szerelemnek. KÀdi olyan volt, mint a mesebeli szeretû,
aki darabonkint ´sszerakja ¢s csÂkjaival tÀmasztja
f´l a halott vit¢zt.Ê (192. o.) KÀdinak persze
nem tetszik, hogy hamarosan meg¢rkezik Piroska, n¢mi joggal lÀt vet¢lytÀrsat a leendû
tanÁtÂkisasszonyban ä nyomban el is t´r egy
vÀzÀt az esti mosogatÀs alatt. A lÀny lÀtogatÀsa valÂban fontos vÀltozÀsok okozÂja: N¢meth egy kiss¢ ´r¡l is neki, hiszen mindhiÀba
k¡zd a svÀb csel¢d nemi vonzÀsa ellen, undorodik tûle ¢s ´nmagÀtÂl, de m¢gis minden
¢jjel belopÂzik a àvadszagÃÊ Àgyba. çm ettûl
kezdve ez lehetetlen: àHolnap mÀr jobb lesz ä
gondolta N¢meth. ä Meg¢rkezik az a lÀny. Nem
mehetek ki ä oda...Ê (206. o.)
°s àaz a lÀnyÊ meg¢rkezik ä Ágy indul a
harmadik fejezet. Miskolczin¢ Ãgy vÀrja, akÀr
az egyetlen Àltala olvasott k´nyvben, A K´nyvben grÂf RÂnahÀzy Katalint: àMeg¢rkezik Katalin. Katalin HidasfalvÀra, a reg¢nyben.Ê (184.
o.) Persze mint annyi sok hazug ¢s ´ncsalÂ
ember (a kettû voltak¢ppen ä egy, mint azt
KodolÀnyi az eg¢sz reg¢ny formavilÀgÀval bizonyÁtja), Miskolczin¢ sem hajlandÂ tudomÀsul venni, hogy Piroska nem Katalin, vagyis
nem balatonk¢k-szemü, szûketisza-f¡rtü, ÀbrÀndos-ûzik¢s, andalgÂ-riadt honleÀny, de aff¢le àfin de siªcleÊ kisasszony, kinek szexuÀlis
¢rdeklûd¢se t´bb mint ¢l¢nknek nevezhetû.
Nem Àjul hÀt el a kert àvirÀnyaiÊ lÀttÀn; mikor
kicsomagol, hÀrom k´nyvet helyez az asztalra: Zola: NANA; Maupassant: A T ELLIER-HçZ;
v¢g¡l, de korÀntsem utolsÂsorban KrafftEbing akkoriban alapvetûnek tartott müvecsk¢j¢t, a PSYCHOPATHIA SEXUALIS-t. Mindezeket a bübÀjos leÀnyka àunalmas, k´telezû olvasmÀnyoknakÊ nevezi, Miskolczin¢ persze sÀpÁtozik, hogy m¢g nyÀron sem hagyjÀk b¢k¢n az
û àeddes kis bogarÀtÊ. A harmadik ¢s a rÀ k´vetkezû fejezet Piroska berendezked¢s¢t ¢s
t¢rnyer¢s¢t ÀbrÀzolja a hÀzban ¢s N¢meth
¢let¢ben. Mert tagadhatatlan, hogy a telt
keblü, asszonyosan ¢rett lyÀnyka erûs szexuÀlis ¢rdeklûd¢st tÀmaszt a KÀdit immÀr nem
lÀtogathatÂ ¢s n¢mi nemi nyomorban szenvedû f¢rfiban. àN¢ha-n¢ha ugyan zavarba ejtette
ût a lÀny nagyra nyÁlÂ, z´ld szeme, arca g´dr´csk¢iben bujkÀlÂ pajkos mosolya, az ¢retts¢gtûl meghasadt ringlÂhoz hasonlÂ, f¢lig nyitva felejtett ajka,
s k¡l´n´sen a melle, kem¢nyen ¢s puhÀn domborodÂ

melle, mert sz¡ntelen azt a k¢pet csalta az esz¢be,
hogy kibontja a pongyolÀt, kiemeli a fodrok ¢s habok k´z¡l, s egy gûgics¢lû gyermek szÀjÀba nyomja.
ValahÀnyszor a mell¢re n¢zett, mindig erre kellett
gondolnia.Ê (222. o.) A finom belsû rÁm nyilvÀnvalÂvÀ teszi, hogy itt N¢meth gyerekkori,
alapvetû erotikus ¢lm¢ny¢rûl van szÂ. Ha felid¢zz¡k egyik korÀbbi, KÀdi elsû meglÀtogatÀsa elûtti belsû monolÂgjÀt, k¢ts¢gtelenn¢
vÀlik az erd¢sz szexuÀlis ¢rdeklûd¢s¢nek eredete: àK¢sûbb egy aratÂasszonyt lÀtott a fa hüs¢ben.
A gyermek¢t szoptatta. °gû szemmel, sz¢gyenkezve
s m¢gis mohÂn figyelte a fiatal parasztasszonyt, de
Ãgy tett, mintha nem lÀtna semmit.Ê (113. o.) °s
aztÀn a feles¢ge helyett a kis LacikÀt szoptatÂ
dajka k¢pe: àPattanÂ r¢klij¢bûl duzzadÂ, feh¢r
emlût bontott ki, g¡gy´gve dugta a kisfiÃ szÀjÀba.
°s nevetett... MÀli vagy MÀri... Nem eml¢kszik.
Nem, nem, erre sem szabad gondolni, gyalÀzat,
semmi k´ze hozzÀ...Ê (116. o.) An¢lk¡l, hogy
el¢be akarn¢k vÀgni az esem¢nyeknek, mÀr
itt meg kell emlÁteni, hogy N¢meth erotikus
eml¢keinek ez a feltÀrÀsa elûre jelzi, hogy a
rendkÁv¡l heves vÀgy ellen¢re mi¢rt nem ¢r
v¢g¡l is c¢lt Piroska az erd¢szn¢l, mi¢rt nem
siker¡l feles¢g¡l v¢tetnie magÀt. Hiszen nyilvÀnvalÂ, hogy az erd¢sz szÀmÀra a nûi mell
tabu, a vad vÀgy irÀnta mindv¢gig elfojtÂdik,
mivel N¢meth retteg a b¡ntet¢stûl. Az àûseredetiÊ ¢lm¢ny term¢szetesen az anya alakjÀhoz kapcsolÂdik: àEgyszer aztÀn, mintha
v¢letlen¡l tenn¢, belenyÃlt a mama nyÀri blÃzÀba.
Puha domborÃsÀgot ¢rzett, nem holmi idegen
tÀrgyat, hanem eleven, sima, meleg testet. A k´vetkezû pillanatban mama szigorÃan rÀn¢zett, f¡lig
elv´r´s´d´tt, ¢s ¢gû ¡t¢st csattantott a kez¢re.Ê
(113. o.) °s a mÀsik alap¢rz¡let: az Âramü
pontossÀgÃ ¢letet ¢lû rideg àfaemberÊ (Piroska
nevezi Ágy titokban) csillapÁthatatlan szeretetvÀgya, mely az alakjÀra let¢phetetlen¡l rÀdermedt inkognitÂs maszk miatt k¢ptelen kiel¢g¡lni ä ez legalÀbb akkora tabu, mint ama
mÀsik, a szexuÀlis.
Mindamellett az ´t´dik fejezetben Piroska
eljuttatja N¢methet egy csÂkhoz. R´vid, suta,
kiss¢ ¡gyetlen csÂk, de csÂk k¢ts¢gtelen¡l.
à°s azt is lÀtta, hogy a k¢k babos ruha alatt feszesen
liheg a melle.Ê (434. o.) MÀr tudjuk, hogy ez
tabu, ¢s PiroskÀnak semmi rem¢nye a hÀzassÀgra. De ä bÀr akaratlanul ä annyit m¢gis
el¢r, hogy f´lkorbÀcsolja az erd¢szben a vÀgyat, aki ezen az ¢jjelen nem tud ellenÀllni
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KÀdi csÀbÁtÀsÀnak. Itt ism¢t egy belsû rÁmre
kell felhÁvni a figyelmet: KÀdi, a szutykos csel¢dlÀny ¢s Piroska, a finom ÃrilÀny a katona
fantomalakjÀban teljesen valÂszÁnütlen mÂdon, de m¢gis ´ssze´lelkezik. Hiszen nagyon
is nem v¢letlen, hogy az a bizonyos csÂk akkor csattant el, mikor Piroska unszolÀsÀra
N¢meth v¢g¡l is magÀra ´lt´tte egykori uniformisÀnak legalÀbb a hadnagyi vÀll-lapokkal
¢kes kabÀtjÀt. A nyalka hadnagy uramtÂl egyk¢nt Àjult el bakasÀri ¢s delnû az OsztrÀkä
Magyar MonarchiÀban... A durva szeretkez¢s
utÀn azonban kellemetlen meglepet¢s vÀrja
N¢methet KÀdi ÀgyÀban. A lÀny bejelenti,
hogy terhes ä term¢szetesen hazudik, mint
mindenki ebben a reg¢nyben, hiszen gyermek¢nek nem az erd¢sz, de JÂzsi, az Àllatian
ostoba magyar kocsis az apja, Àm N¢meth
nem tudhatja ezt. K¢ts¢gbeesetten taszÁtja el
magÀtÂl a lÀnyt, aki vadul megÀtkozza. KÀdinak leginkÀbb nem is az elutasÁtÀs fÀj, de
az, hogy az àÃrÊ nem csÂkolja meg soha a coitus alatt. A csÂk tehÀt, akÀr d¢lutÀn PiroskÀval, sorsszerü szerepet jÀtszik ebben az
¢jszakai jelenetben. KÀdi ugyanis jÂl eml¢kszik, hogy JÂzsi, mikor szinte megerûszakolta a padlÀson, hatÀrozottan szÀjon csÂkolta. A nyomorult, szeretetre szomjazÂ lÀny ettûl kezdve csillapÁthatatlan gy´trelemmel
ÀcsingÂzik egy csÂk utÀn. De hogy a hazugsÀg ¢s ´ncsalÀs vilÀga mennyire eluralkodott
ezeken a lelkeken, azt KodolÀnyi a maga finoman jel´letlen, de k¢ts¢gbevonhatatlanul
kegyetlen mÂdjÀn ezÃttal sem mulasztja el
ÀbrÀzolni. KÀdi a szeretkez¢s k´zben Ágy
morfondÁroz: à°s meg fogja csÂkolni, most mÀr
meg fogja csÂkolni. Gyermek¢nek anyjÀt bizonyosan
megcsÂkolja.Ê (446. o.) Mindebben az a r¢m¡letesen leleplezû, hogy KÀdi pontosan tudja,
gyermek¢nek apja nem N¢meth, de JÂzsi, a
kocsis.
°s Piroska is tovÀbb Àltatja magÀt. Meglesi
N¢methet, amint a f¢rfi KÀdi bejelent¢s¢tûl
f¢lûr¡lten bolyong egy szÀl hÀlÂingben a
kertben, elhatÀrozva, hogy a k¢t nû csÀbÁtÀsa
elûl elmenek¡l az apai hÀzba. A jelenetet Piroska t´k¢letesen hamisan ¢rtelmezi: àKÁnlÂdik mÀr ä gondolta diadalittasan, s kis hÁjÀn tapsolt
¢s rikkantott f¢kezhetetlen ´r´m¢ben. ä A Faember
v¢gk¢pp let¢pte kagylÂh¢jÀt. Fut mÀr, eszi magÀt,
v¢ge a faembers¢g¢nek! Szerelmes, szerelmes, szerelmes! A csÂk, amit kapott, nem hagyja aludni.Ê

(460. o.) Holott N¢meth ¢ppen ekkor d´nti
el a m¢g meg sem kezdûd´tt szerelmi viszony
v¢gsû lezÀrÀsÀt.
így aztÀn nem is lepûdik meg k¡l´n´sebben Piroska, sem Miskolczin¢, amikor mÀsnap N¢meth bejelenti, hogy a sz¡leihez utazik a gyerekekkel egy¡tt. NyilvÀn megbesz¢li
tervezett hÀzassÀgÀt ä v¢lekednek a lÀnyokasszonyok a hatodik fejezet reggeli jelenet¢ben. K´zben kider¡l, hogy KÀdi eltünt. N¢methet r¢mk¢pek gy´trik, mÀr lÀtja a lÀny
kÃtbÂl puffadtan felbukÂ hullÀjÀt; persze
nem valÂdi lelkifurdalÀs ez, csak nyomorÃsÀgos, szük´lû gyÀvasÀg. AztÀn bejelentik azt is,
hogy JÂzsit, a magyar kocsist agyonvert¢k a
svÀbok, àhÀd halni, asztat nemÊ halt meg, csak
àmeglottyant egy kicsit az agyvelejeÊ. (470. o.)
Minden arra vall tehÀt, hogy àa megt´rhetetlen
rend megt´rtÊ. (462. o.) AztÀn m¢gis helyreÀll
a vilÀgrend. N¢meth megnyugodhat, KÀdi
sem halt meg, csak ¢ppen visszament a sz¡leihez, ¢s belet´rûdik, hogy a kez¢t r¢gÂta k¢rû svÀb gazda, Hans feles¢ge legyen. °s ekkor ker¡l sor a reg¢ny legkegyetlenebb, az
olvashatÂsÀg hatÀrÀn jÀrÂ, kÁm¢letlen jelenet¢re: Hans elûbb agyba-fûbe veri, majd az
Àgyra vetve meghÀgja a kiszolgÀltatottan zokogÂ csel¢dlÀnyt. Alig elviselhetû ennek a
k¢pnek a siralmassÀga, hiszen a porig alÀzott
KÀdi gondolatai ism¢t ama bizonyos csÂk k´r¡l forognak mÀniÀkusan. àEzutÀn mÀr csak
egy gondolat motozott, feszengett, d´r´mb´lt benne:
megcsÂkolja-e Hans! G´rcs´sen kÁvÀnta a csÂkot...
Mintha az ¢lete, a sorsa f¡gg´tt volna tûle, hogy
megcsÂkolja-e a zihÀlÂ f¢rfi vagy sem. Ha megcsÂkolja, akkor ¢rdemes volt elszenvedni a ver¢st. De
ha nem, eg¢sz ¢lete elveszett.Ê (490. o.) °s Hans,
ez a r´f´gû, tagolatlan vadbarom, term¢szetesen nem csÂkolja meg KÀdit. A hazugsÀgok ¢s ´ncsalÀsok kavalkÀdjÀban senki nem
kaphat szeretetet.
N¢meth sem, hiÀba utazik az apai hÀzba.
A hetedik fejezet a k¢sz¡lûd¢s, az elutazÀs, a
meg¢rkez¢s ¢s az elsû ¢jszaka szikÀr leÁrÀsÀbÂl Àll. Az erd¢sz ugyanazt kapja apjÀtÂl,
mint amit û ad a fiÀnak, LacikÀnak: rideg
szeretettelens¢get, megfellebbezhetetlen tekint¢lyuralmat, elutasÁtÂ, a legjobb esetben
gunyoros, mindig a mÀsik kÀrÀra ironizÀlÂ
hangot. N¢meth magÀnya beteljesedett. °jjel
Ãgy fekszik bele az ûsi csalÀdi Àgyba, akÀr egy
koporsÂba. A zÀrÂsorokban elalvÂ ember
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mÀr ¢let¢ben halott. àíme lefekszek Àgyamba,
mindennapi koporsÂmba... ä suttogta mozdulatlan
ajakkal, magÀban. A t´bbire nem eml¢kezett mÀr,
de ¢rezte, hogy olyan, mint egy odalehelt csÂk. ä KoporsÂmba... koporsÂmba....
De mÀr nem tudott semmit.Ê
Eddig hÀt a reg¢ny cselekm¢nyleÁrÀsa ¢s vÀzlatos kommentÀrja. Az interpretÀtorok k´z¡l
ketten àtÀrsadalmi reg¢nynekÊ nevezt¢k KodolÀnyi müv¢t (Csür´s MiklÂs ¢s T¡sk¢s Tibor), mÁg F¡l´p LÀszlÂ vitÀba szÀllt ezzel a
definÁciÂval. àA t´rt¢neti ¢rtelemben vett korszak
elmosÂdÂ ¢s tÀvoli kulissza csupÀn a reg¢nyfikciÂban.Ê (Alf´ld, 1983/12.) TovÀbbi ¢rve: KodolÀnyi a historikum helyett a szociologikum
ÀbrÀzolÀsÀra teszi a fû hangsÃlyt. Eltekintve
most attÂl, hogy nehezen tudom elk¢pzelni
egy minden t´rt¢netis¢g¢tûl megfosztott szociologikum ÀbrÀzolÀsÀt bÀrmif¢le müalkotÀsban, magam is inkÀbb arra hajlok, hogy ne
ànagyrealistaÊ, az adott korszakrÂl sz¢les tablÂt megjelenÁtû, valamif¢le extenzÁv-intenzÁv
tÀrsadalmi totalitÀst adÂ sz´vegk¢nt ¢rtelmezzem a müvet. A konkr¢tan megnevezett
t´rt¢nelmi vilÀg csak egy r´videbb bekezd¢s
erej¢ig ÀbrÀzolÂdik a k´nyvben: à1904-et Ártak
akkoriban, az urak kem¢nygall¢rt, magasra szabott
mell¢nyt, csû alakÃ, kem¢ny k¢zelût, p´dr´tt bajuszt
viseltek, s b¡szk¢k voltak rÀ, hogy a haladÀs szÀzadÀban, a XIX. szÀzadban sz¡lettek, s a XX. szÀzadban ¢lnek, amikor is az emberis¢g haladÀsa oly
szemmel lÀthatÂ, hogy vonat ÃgyszÂlvÀn minden¡tt
jÀr, a vÀrosok utcÀit villanylÀmpÀk merÁtik f¢nybe,
s a vadÀszemberek kakas n¢lk¡li fegyvert ¢s f¡st
n¢lk¡li lûport hasznÀlnak. Az Ãrinûk f´ldig ¢rû
szoknyÀt, füzût, sonkaujjÃ blÃzt viseltek, fej¡kre
tornyoztÀk neh¢z hajukat, napernyûvel s¢tÀlgattak
nyÀri d¢lutÀnokon, hegyes orrÃ, magas sarkÃ francia cipûk voltak divatban, ritkÀn k´t´tt¢k maguk a
harisnyÀjukat, s a szerelmi ´lelkez¢s pillanataiban
sz¢gyelltek volna lihegni.Ê (19ä20. o.) Ez a leÁrÀs,
bÀr lÀtszÂlag szenvtelen ¢s korfestû-adatk´zlû, k¢t szempontbÂl is figyelemre m¢ltÂ: egyr¢szt az elsû mondat v¢g¢n megjelenû antiklimax a villanylÀmpÀk utÀn a vadÀszpuskÀkrÂl ä jelzûje a gunyoros-szatirikus hangv¢telnek; mÀsr¢szt, ha m¢g kiss¢ rejtetten is, de
nyilvÀnvalÂ, hogy a sz´vegr¢sz intonÀciÂja
nem KodolÀnyi àsajÀt hangjaÊ, nem az àÁrÂÊ
szÂl itt, de az Ãriemberek ¢s Ãrinûk modalitÀsa. Az Ãriembereknek oly fontos ama va-

dÀszpuska, a delnûknek a sonkaujj ¢s ÀltalÀban a àmÂdiÊ. Hogy a reg¢nynyelv nem egys¢ges, de hangv¢telek eredûje ä Bahtyin Âta
k´zhelynek szÀmÁt a kritikÀban. KodolÀnyi
müve ennek a formanyelvnek egyik ritka t´k¢lyü megvalÂsulÀsa.
Elûbb azonban besz¢lj¡nk a szatÁrÀrÂl!
Most teszek arra kÁs¢rletet, hogy megmagyarÀzzam, a sz´rnyü ¢s kegyetlen, brutÀlis stb.
r¢szletek ellen¢re mi¢rt csapkodtÀk a t¢rd¡ket m¢gis a reg¢ny befogadÂi. Nem vitÀs,
hogy eleinte szatÁrÀnak szÀnta az ÁrÂ a reg¢ny¢t, k´nnyed szÂrakozÀsnak, ilyesfajta cÁmekkel: àOsztÀlyharc a nÀszÀgybanÊ; àBubor¢kÊ.
°s a kommentÀr: àHiszen Ãgy mÃlt el az a vilÀg,
az a Monarchia, mint a bubor¢k!Ê (Id.: T¡sk¢s,
238. o.) °s ez a szatÁra valÂban senkit ¢s semmit nem kÁm¢l a reg¢nyben ä ez¢rt nem lehet
kiv¢tel az anya alakja sem: mÁg a SºLLYEDý
VILçG-ban, vagyis az ´n¢letrajz mÀs müfaji
t´rv¢nyeknek engedelmeskedû sz´veg¢ben
elsûsorban a szeretetteljes odafordulÀs, itt a
groteszk, kÁm¢letlen¡l leleplezû hang dukÀl
a fiatalasszony m¢goly szÀnalomra m¢ltÂ figurÀjÀnak. àM¢g nevem sincs! ä gondolta v¢rig
megalÀzva, s tipegû jÀrÀssal bement a hÀzba, ahogy
a jÂl nevelt Ãrinûk jÀrnak.Ê (8. o.) Szellemi horizontja nagyjÀbÂl az öriasszonyok LapjÀnÀl
kezdûdik, ¢s valahol a Gartenlaube tÀjÀn ¢r v¢get; mikor hÀzassÀga vÀlsÀgba jut, Ãgy ¢rzi,
szembe kell n¢znie a àSorssalÊ. (Ez a àSorsÊ
vagy pontosabban àSikszÀlÊ KÀdi ¢let¢ben is
nagy szerepet jÀtszik majd...) A giccs hÀlÂjÀban vergûdik hÀt N¢methn¢ is, mint majdnem minden figura ebben a reg¢nyben. A
giccs vilÀgÀnak szabÀlyk´vet¢se, formaelvei
hatÀrozzÀk meg ¢let¢t ä Ágy aztÀn nem lehet
reg¢nyÁrÂi kÁm¢let a szÀmÀra. Ez a mintak´vet¢s eld´nti eg¢sz ¢let¢t. A legfûbb muszter persze a korban Erzs¢bet kirÀlyn¢ transzcendentÀlis alakja: àMint Erzs¢bet kirÀlyn¢, akinek k¢t
arasszal Àt lehetett fogni a derekÀt, büv´s kerti utakon andalogva s¢tÀlt, s a B UCH DER LIEDER-t olvasgatta. Ilus is Erzs¢bet kirÀlyn¢ volt, aminthogy
az eg¢sz MonarchiÀban minden nû az akart lenni,
vagy annak k¢pzelte magÀt.Ê (114. o.) Ha N¢methn¢ Erzs¢bet kirÀlyn¢, akkor term¢szetes, hogy N¢meth Ferenc JÂzsefet k´veti:
àKorrekt volt, mint az OsztrÀkäMagyar Monarchia, amelynek csÀszÀra vasÀgyon aludt, n¢gykor
kelt, d¢zsÀban f¡rd´tt, marhahÃst evett, ¢s elcsapta
a sikkasztÂ minisztert.Ê (144. o.) Mindez a torz
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reprezentatÁv nyilvÀnossÀga megjelen¢se.
K¢ts¢gkÁv¡l k¢pvisel valamit, ¢s nyilvÀnvalÂ
az is, hogy publikusan teszi, ¢s nemcsak k´veti a mintÀt, de mÀsok szÀmÀra is k´vetendû
p¢ldak¢nt reprezentÀlja. (HasonlÂan ehhez a
torz reprezentatÁv nyilvÀnossÀg p¢ldÀja Buda
Pista havonta ism¢tlûdû mulatozÀsa az Arany
BÀrÀnyban ä 410ä415. o.) A mintak´vet¢s
azonban fantomalakokhoz kapcsolÂdik, az
ekk¢nt utÀnzott kirÀly ¢s kirÀlyn¢ nem t´rt¢nelmi szem¢ly, de giccsesÁtett reg¢nyalak, az
¢let¡ket reprezentÀlni hivatott t¢nyek pletykÀk mindenekelûtt. (Mint ahogy Buda Pista
dÀridÂjÀt is csak a beavatottak lÀtogathatjÀk, a dalidÂ celebrÀlÀsÀrÂl azonban a kiszivÀrgott pletykÀk r¢v¢n az eg¢sz falu pontosan ¢rtes¡l.)
A giccsmintÀk k´vet¢se a reg¢nyalakok intonÀciÂjÀban is ÀltalÀnos. így teszi KodolÀnyi
polifÂnnÀ a sz´veget: itt senki sem a àsajÀtÊ
hangjÀn szÂlal meg, de mindenekelûtt irodalmi p¢ldÀkat k´vet. Eg¢szen nyilvÀnvalÂ ez a
hÀzvezetûnû, Miskolczin¢ eset¢ben. çllandÂan egyetlen f´rtelmes, nyÃlÂsan hazug reg¢nyt forgat, ¢let¢nek minden mozzanatÀt az
ebbûl merÁtett p¢ldÀkhoz, esem¢nyekhez
szabja. LÀttuk, hogy a reg¢ny mily m¢rt¢kben befolyÀsolta, mikor lÀnyÀra vÀrt. Ostoba
fejecsk¢j¢ben RomvÀry grÂf, Eveline, Katalin
bÀrÂnû keringûznek, amikor vasÀrnaponk¢nt elhelyezi neh¢zkes test¢t ä nem, nem a
sz¢kben! ä de a sz´rnyreg¢nybûl szÀrmazÂ
àtÀmlÀnyÊ-ban. °s a k´nyv Àltal meghatÀrozott ÀbrÀndozÀsnak immÀr semmi nem szabhat gÀtat: à¹t ¢v mÃlva Pirike huszonhÀrom ¢ves
lesz, az ura... illetve N¢meth Ãr negyven. No, ez
aztÀn mÀr nem duplÀja a huszonhÀromnak! A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen hÀzassÀgok a
legideÀlisabbak. Mint Lûrinc grÂf ¢s Eveline hÀzassÀga.Ê (133. o.) Term¢szetes hÀt, hogy Piroska is irodalmi mintÀkat k´vet. De a leÀnyka, iskolÀzottsÀgÀnak megfelelûen mÀr magasabbakra n¢z: àOlyan ez a hÀz, mint egy kast¢ly
Walter Scott I VANHOE-jÀban.Ê (224. o.) De
mindez nem el¢g, m¢g az ANYEGIN-t is idekeveri, vÀrosi, k´ltûcske szerelm¢t Lenszkijnek nevezi, magÀt n¢ha OlgÀnak, n¢ha TatjÀnÀnak k¢pzeli ä a giccsember vilÀglÀtÀsÀban
a remekmü is giccs¢ vÀltozik: az ¢letet ¢s a
müv¢szetet gÀtlÀstalanul azonosÁtja. çm Piroska elsûsorban m¢gis szÀzadv¢gi, kiss¢ dekadens vagy magÀt legalÀbb annak k¢pzelûÀlmodÂ mademoiselle. Ekkor term¢szetes,

hogy a reg¢ny alapvetû formaelv¢nek megfelelûen, ebben a tÃlfüt´tt, füszeres, egzotikumokat halmozÂ hangnemben ÀbrÀzolÂdik
holdf¢nyes s¢tÀja az ¢jszakai kertben. Mi sem
magÀtÂl ¢rtetûdûbb, mint hogy a hold àez¡stpalÀstos hercegÊ, kinek àlassÃ l¢p¢seit a b¢kÀk ezer¢nek ¡temes kardala kÁs¢rte. Egy sereg lÀthatatlan
n¢ger verte a lÀrmadobokat, vastag dobverûkkel
meg v¢kony, pengû pÀlcÀkkal, hogy a holdf¢nyes
fens¢g erre az ´r´k ritmusra jÀrja lassÃ tÀncÀt, v¢gezze ÀhÁtatos, rejtelmes fordulÀsait, megÀllÀsait,
megpihen¢seitÊ. °s Ágy tovÀbb, ebben az impresszionisztikus stÁlusban. Ez megint nem a reg¢nyÁrÂ k¡lsû-megcÀfolhatatlan szÂlama, de
nyilvÀnvalÂan az erotikusan tÃlfüt´tt ä talÀn
menstruÀlÂ? ä fiatal lÀny n¢zûpontja. (ValÂszÁnüleg ezt nem vette figyelembe F¡l´p
LÀszlÂ, amikor àbet¢tÊ-nek nevezte a jelenetet.)
M¢g a f¢lanalfab¢ta KÀdi is valamif¢le irodalmi mintÀhoz fordul, amikor tudatosÁtja
magÀban ¢lete csûdj¢t. Valami ostoba almanachbÂl felszedett bÀrgyÃ ballada ment¢n ÀbrÀndozik a szerencs¢tlen svÀb csel¢dlÀny:
àMost a ballada legmegrendÁtûbb mozzanata k´vetkezett, KÀdi szÁve csordultig telt k¢jes gy´ny´rüs¢ggel, mint amaz aranykehely, amelybe a legeslegifjabb grÂf a csÂnak sz¢l¢n Àllva v´r´sborÀt t´lt¢. ä
Akoor kij´tt a leeÀny, talpiig feh¢r ruhÀba, hajaa
r´fitre fÀÀgfa, imÀÀr k¢¢sz apÀÀca... A krÂf ujÀÀrÂl
leehÃszot ety aarany kaarikÀt: fokaat el sz¢p
le...ÀnyszÂ, szereelmem szÀlogÀt...Ê (440. o.)
A p¢ldÀk szinte a v¢gtelens¢gig fokozhatÂk, de nem mÀsolhatom ide az eg¢sz reg¢nyt. Van azonban egy n¢zûpont, amely
mintha egybeesne a szerzûj¢vel, KodolÀnyi
nyilvÀnvalÂ gyermekkori alteregÂjÀnak, LacikÀnak a n¢zûpontja. A kisfiÃ egyetemes tapasztalata, hogy mindenki hazudik: àA felnûttek hazudnak. Ez biztos.Ê °s ez a megÀllapÁtÀs
m¢g a nyelvhasznÀlatra is vonatkozik: àTitkos
nyelv¡k is van, csak azok ¢rtik, akik az ´sszeesk¡v¢sben r¢szt vesznek.Ê (128. o.) Lacika felismer¢s¢t a reg¢ny t¢nyei sokszorosan igazoljÀk.
Mindenki hazudik, valÂban, a szÂ legh¢tk´znapibb ¢s legelvontabb ¢rtelm¢ben egyarÀnt.
Miskolczin¢ hazudik, hiszen a hÀztartÀsi
p¢nzzel becsapja N¢methet. Piroska hazudik,
hiszen barÀtnûj¢nek, Ducinak szÂlÂ level¢ben piknikekrûl, ¢rdekes kirÀndulÀsokrÂl, kikocsizÀsokrÂl reg¢l, holott eg¢sz nap egyed¡l
unatkozik a hÀzban. KÀdi hazudik a sz¡leinek ¢s a testv¢r¢nek, azok meg versenyt csal-
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nak vele. N¢meth hazudik az apjÀnak. °s a
giccsemberek term¢szetesen ´nmagukat is
csaljÀk. Mindent olvasmÀnyaik szerint alakÁtanak, ´nismeret¡k minimÀlis, a k¢ts¢gbevonhatatlan t¢nyeket figyelemre sem m¢ltatjÀk. A giccsvilÀg elnyeli a normalitÀs vilÀgÀt.
Lacika csak ¢letkora miatt van kÁv¡l a hazugsÀg egyetemes vilÀgÀn, nem lehet k¢ts¢ges,
hogy a gyermek is a felnûttvilÀgba, vagyis az
´nÀmÁtÀs ¢s alakoskodÀs ÀlarcosbÀljÀba tart.
(A kislÀny testv¢r mÀr n¢gy¢vesen is sÃlyosan
fertûz´tt.)
A valÂdi kÁv¡lÀllÂ ekkor csakis egy Àllat lehet, m¢gpedig Valdi, az ´reg vizsla. Magasabb szempontbÂl azt lehetne mondani, hogy
ebbûl a b´lcs, higgadt kutyaperspektÁvÀbÂl
van megÁrva a reg¢ny. Egy Ázben ez a n¢zûpont valÂban ÀbrÀzolÂdik: ¢tel utÀni kutatÀsai-csatangolÀsai k´zben Valdi feljut a padlÀsra, ahol JÂzsi ¢ppen meghÀgja KÀdit. Az Àllat
azonban k´z´ny´s a hazug emberi vilÀg
irÀnt. Valdi sztoikus, b´lcs. àHol akad m¢g a
f´ld´n ekkora szeretet, ilyen minden emberi m¢rt¢ket meghaladÂ t¡relem, ilyen csodÀlatos nyugalom
¢s ked¢ly?Ê így szÂl KodolÀnyi Valdira vonatkozÂ k¢rd¢se a SºLLYEDý V ILçG-ban. NyilvÀnvalÂan sehol ä hangzik a B OLDOG B°KEIDýK kimondatlan vÀlasza. Nietzsche szavaival: àígy ¢l az Àllat t´rt¢nelmietlen¡lÊ, nem
Ãgy, mint mi, ostobÀk, gonoszak, esendûk,
emberek.
BÀn ZoltÀn AndrÀs

POLGçRI ¹R¹KS°GºNK
Zsolt B¢la: A v¢gzetes toll. Publicisztikai ÁrÀsok
NyilvÀnossÀg KlubäSzÀzadv¢g, 1992.
Ars Scribendi. 394 oldal, 280 Ft
Volt egy nemzed¢k, nem is oly r¢g, melynek
eszm¢l¢s¢t ¢s bukÀsÀt vilÀghÀborÃk kÁs¢rt¢k,
melynek ¢lete ¢s halÀla egy osztÀly l¢t¢vel ¢s
krÁzis¢vel forrott egybe. Nevezik ûket urbÀnusoknak ¢s polgÀriaknak, a Nyugat mÀsodik
nemzed¢k¢nek ¢s neoliberÀlisoknak, ¢n legszÁvesebben magyar citoyeneknek hÁvnÀm
ûket. Volt egy nemzed¢k, melynek reg¢nyei
fÀjdalomrÂl ¢s menek¡l¢srûl, a polgÀrsÀg

rossz k´z¢rzet¢rûl szÂlnak. Reg¢nyeik egyszerre szociografikus hiteless¢gü vÀdiratok ¢s
irracionÀlis, misztikus mened¢kek. Egy apokaliptikus vÀlsÀgokkal k¡szk´dû, fuldoklÂ
osztÀly, a polgÀrsÀg gyermekei ûk, müveik e
polgÀrsÀg vÀlsÀgtudatÀnak, Àteszt¢tizÀlt,
sz¢pirodalomba merev¡lt menek¡l¢smÂdjainak ma is megrÀzÂ dokumentumai.
°letmüv¡k egy logikus, k´vetkezetesen
v¢giggondolt ¢s v¢gig¢lt ambivalencia, kettûs
igazsÀg jegy¢ben Àllt. MÁg MÀrai, Zsolt, Hevesi, Szerb ¢s tÀrsaik reg¢nyeikben a huszadik szÀzadi polgÀrsÀg vÀlsÀgÀnak legk´ny´rtelenebb elemz¢s¢t, a bomlÀs atmoszf¢rÀjÀnak klasszikusan racionÀlis ÀbrÀzolÀsÀt adtÀk,
addig publicisztikÀjuk e polgÀri rend ¢s gondolat, a polgÀri eszme ¢s hagyomÀny v¢delme ¢s igazolÀsa. MÁg reg¢nyeikben sÁrva ¢s
kacagva, nosztalgiÀktÂl ¢s ´nirÂniÀtÂl telten,
szidva ¢s gyÂnva bÃcsÃztak egy letünt polgÀri
vilÀgtÂl, addig publicisztikÀjukban ugyanennek az osztÀlynak ¢rt¢keit v¢dt¢k, mindazt,
amit a polgÀrsÀg az emberis¢gnek ¢s a magyarsÀgnak adott, a demokrÀciÀt ¢s a humanizmust s fûleg a mi tÀjainkon oly idegen racionalitÀst.
K´z¡l¡k a legnagyobb k¢ts¢gtelen¡l MÀrai SÀndor volt, Àm k´zvetlen¡l utÀna ä talÀn
ä Zsolt B¢la k´vetkezik. Egy monogrÀfia
megÁrÀsÀval elt´lt´tt esztendû mondatja velem, hogy Zsolt B¢la m¢ltatlanul feledett, soha nem k´zismert ¢letmüve kincseket rejt.
Reg¢nyei k´z¡l n¢hÀny: A DUNAPARTI Ný, a
K íNOS ºGY vagy a K AKASVIADAL kiemelkedû
alkotÀs.
S ahogy tizenk¢t reg¢nye, versei, ugyanÁgy teljesen feledett hatalmas terjedelmü
publicisztikÀja is. àK¢t ¢vtizeden Àt, a hÃszasharmincas ¢vekben a magyar baloldal egyik vezetû
publicistÀja volt, akihez foghatÂ ´tletess¢ggel ¢s
szenved¢llyel senki nem csatÀzott a Ïkereszt¢nynemzetiÎ, majd a fajv¢dû fasizmus ellen, s akinek
cikkeit magukkal ragadÂvÀ tette az, hogy nemcsak
szellem l¡ktetett benn¡k, hanem hogy egy ember
eg¢sz l¢t¢vel vetette magÀt bel¢j¡kÊ ä Árta sz¢p
visszaeml¢kez¢s¢ben KomlÂs AladÀr. Szellem
¢s emberi hitel, valÂban ezek jellemezt¢k leginkÀbb Zsolt B¢la cikkeit a k¢t vilÀghÀborÃ
k´z´tt. PolgÀri napilapokba ¢s irodalmi rev¡kbe Árt jÂr¢szt aktuÀlis jelentûs¢gü vez¢rcikkeket, glosszÀkat, tÀrcÀkat ¢s pamfleteket.
AktuÀlis t¢mÀkrÂl, a napi politikai esem¢-
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nyekhez tapadva, l¢nyeg¢ben a mÀr eredetileg ¢s virÀgkorÀban is eklektikus polgÀri radikÀlis eszm¢ket hirdetve.
Cikkei hÀrom probl¢mak´r, hÀrom neuralgikus pont k´r¢ csoportosÁthatÂk. MegmutatjÀk harcÀt egyr¢szt a demokrÀciÀ¢rt,
mÀsr¢szt, ezen bel¡l, a demokrÀcia felt¢telek¢nt felfogott ä sohasem vallÀsi vagy ¢rzelmi
szempontokon alapulÂ ä harcÀt a zsidÂsÀg¢rt, k¡zdelm¢t a demokrÀciÀt sz¢tzÃzÂ antiszemitizmus ellen, s v¢g¡l van cikkeinek egy
harmadik csoportja is, melyben ä az elfogult
cÁmk¢ket cÀfolva ä ugyanÁgy, a demokrÀcia
v¢delm¢ben szÂl a parasztsÀg¢rt.
SzoktÀk Zsolt B¢lÀt, joggal, a bukott polgÀri radikalizmus utolsÂ harcosÀnak tekinteni, ¢s szoktÀk a polgÀri liberÀlis jelzûvel is illetni. ý maga sohasem hatÀrozta meg eklektikus vilÀgn¢zet¢t. LegszÁvesebben m¢gis a
francia XIX. szÀzad gyermek¢nek vallotta
magÀt: àBizonyos, hogy tizenkilencedik szÀzadi
ember, a francia forradalom d¢dunokÀja vagyokÊ
ä Árta egy vallomÀsÀban. A V ALLOMçS A SZOCIALIZMUSRñL cÁmü cikk¢ben pedig sajÀt polgÀri ideolÂgiÀjÀrÂl, mint àolyan, v¢gk¢pp soha
meg nem fogalmazott eszmek´rrûlÊ besz¢l, mely
àa francia forradalom jelszavaibÂl, a XIX. szÀzad
filozÂfiÀjÀbÂl ¢s term¢szettudomÀnyÀbÂl, reg¢nyeinek aforizmÀibÂl ¢s demagÂg frÀzisaibÂl leszürt
k´zhelyekbûl tevûd´tt ´sszeÊ. ValÂban ä jÂl lÀtta
´nmagÀt ä nem volt eredeti gondolkodÂ, az
igazsÀg k´zhelyeit Árta aktuÀlis t¢mÀk ¡r¡gy¢n. çm franciÀs ´r´ks¢ge, monomÀniÀs,
tÀntorÁthatatlan demokratizmusa, racionÀlis
politikai ¢s szociÀlis gondolkodÀsa, az ¢rzelmi
¢rvel¢s ¢s retorika ker¡l¢se egyed¡lÀllÂ szÁnt
adott ÁrÀsainak. Szinte szÀnd¢koltan eszk´ztelen ÁrÂ volt, a logika, a jÂzan ¢sz, a franciÀs
esprit megszÀllottja. PublicisztikÀja is majdnem kopÀr, nem stÁlusÀval, hanem ¢rveivel
hat. LegendÀs kÀv¢hÀzi tÀrsalgÂ volt, cikkeiben is ezt a tÀrsalgÀst folytatta. Soha nem ¢lt
ezoterikus müvelts¢gelemekkel, hasonlatokkal, utalÀsokkal, csak kevesek szÀmÀra ¢rthetû fordulatokkal. Kev¢s sz¢pirodalmias elemet hasznÀlt, ÀltalÀban elsû szem¢lyben Árt,
kedvelte a k´zvetlen megszÂlÁtÀst, a pÀrbesz¢det vagy a lev¢lformÀt, a tegez¢st. Demokrata volt nemcsak vilÀgn¢zet¢ben, de stÁlusÀban is.
Demokrata ¢s a zsidÂ ¢rdekv¢delem harcos publicistÀja. ý, aki tucatnyi reg¢ny¢ben

ostorozta, gÃnyolta, utÀlta a dzsentrihez d´rg´lûdzû, asszimilÀlÂdÂ zsidÂ kispolgÀrt, publicisztikÀjÀban a magyar zsidÂsÀg egyik legradikÀlisabb szÂszÂlÂja, v¢delmezûje volt. V¢dte a zsidÂsÀgot, mert a demokrÀciÀt v¢dte.
Kevesen lÀttÀk ¢s hirdett¢k korÀban vilÀgosabban, hogy a faji k¢rd¢s szociÀlis k¢rd¢s,
hogy az antiszemitizmus a rablÀs ideolÂgiÀja.
Zsolt B¢la ä kora irracionÀlis demagÂgiÀjÀnak k´zepette ä mai felfogÀsunkkal megegyezûen, vilÀgos, racionÀlis, h¢tk´znapian
egyszerü szavakkal magyarÀzta ¢s tanÁtotta,
hogy nincs k¡l´n zsidÂk¢rd¢s. Hogy az antiszemitizmus a gazdasÀgi ¢s politikai demokrÀcia hiÀnyÀbÂl fakadÂ szociÀlis nyavalyÀk s´t¢t leple. Ez¢rt hÀt sosem volt hajlandÂ e jelens¢get ´nmagÀban tÀrgyalni s az àasszimilÀciÂÊ vagy a àzsidÂ irodalomÊ aktualizÀlt
k¢rd¢seinek zsÀkutcÀiba, vitÀiba belemenni.
Ez anomÀliÀrÂl, tragikus fenyegetetts¢grûl
mindig mint a magyar polgÀri demokrÀcia
hiÀnyÀrÂl, a valÂdi szociÀlis probl¢mÀkkal ´szszef¡gg¢sben szÂlt: àEgyÀltalÀban kinek lett jobb
a gumibot tizen´t ¢ves suhogtatÀsÀtÂl? Milyen magyar sebeket gyÂgyÁtanak meg a sebek, amelyeket a
zsidÂ koponyÀkon ¡t´ttek? Ki tud t´bbet az egyetemekrûl elzavart zsidÂk tudatlansÀgÀtÂl, s kinek jutott t´bb kliens, pÀciens, munkaalkalom a mÀsik keny¢rtelens¢g¢bûl?Ê ä visszhangzik ma is a vÀdlÂ
k¢rd¢s 1934-bûl.
Zsolt B¢la politikai publicisztikÀjÀnak harmadik eleme ä demokratikus, liberÀlis meggyûzûd¢s¢nek evidenciÀjak¢nt is ä a parasztsÀg szociÀlis ¢s kulturÀlis felemelked¢s¢¢rt, a
neobarokk feudalizmus ellen folytatott harca.
Nem lehet ezt el¢gg¢ hangsÃlyozni, hiszen
Zsolt B¢lÀt irodalmi k´zv¢lem¢ny¡nk ä ha
egyÀltalÀn ä mint a n¢pi-urbÀnus ellent¢t legharcosabb urbÀnusÀt ismeri. E demokratikus, n¢pies elk´telezetts¢grûl, Àm a n¢piekkel szembeni idegenked¢s¢rûl Ágy vallott:
àHaladÂ politikai ¢s tÀrsadalmi c¢lomat, hogy a
parasztot f´ldh´z, joghoz ¢s kultÃrÀhoz juttassam,
nem kapcsolom ´ssze reg¢nyes ¢s tetszetûs, de haladÀsellenes kultÃrprogrammal ¢s irodalompolitikÀval, mely kizÀrÂlag attÂl a n¢ptûl akar inspirÀlÂdni ¢s Ãj impulzust szerezni, amelyet f¢lvad szociÀlis, szellemi ¢s erk´lcsi alacsonysÀgbÂl fel akar
emelni.Ê
A SzÀzadv¢g KiadÂ hiÀnypÂtlÂ ¢s rendkÁv¡l
jelentûs Ars Scribendi sorozatÀban megjelent
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A V °GZETES TOLL cÁmü gyüjtem¢ny Zsolt B¢la politikai publicisztikÀjÀnak e hÀrmas r¢tegzetts¢g¢t jÂl reprezentÀlja. Fel¢pÁt¢s¢ben ä
nagyon helyesen ä a mechanikus idûrend helyett tematikusan illusztrÀl.
A vÀlogatÀs n¢gy fejezetre bomlik. A V °GZETES TOLL a parasztsÀg ¢rdek¢ben, a feudalizmus ellen Árt cikkeket, a POLITIKAI PORTR°K A H ORTHY-KORSZAKBñL a legjelentûsebb
elemzû arck¢peket: NagyatÀdi, Bethlen,
G´mb´s szem¢lyis¢g¢t elemzû ÁrÀsokat, az
ELý AZ OKMçNYOKAT! az antiszemitizmus elleni publikÀciÂkat s v¢g¡l a MI°RT JçRUNK
KºL¹N UTAKON? az 1945 utÀn a HaladÀsban
megjelent fontosabb vez¢rcikkek vÀlogatÀsÀt
tartalmazza.
A k´tet tehÀt jÂl szerkesztett, jÂl reprezentÀlja
Zsolt B¢la szellemis¢g¢t, politikai publicisztikÀjÀnak kiemelkedû darabjait. Alapvetû, elvi
fenntartÀsaink, hiÀny¢rzet¡nk m¢gis k¢t
irÀnybÂl is megfogalmazhatÂk. Egyr¢szt ä
szÀmunkra teljesen ¢rthetetlen mÂdon ä mÀs
kutatÂ vÀlogatta a k´tetet, ¢s mÀs Árt hozzÀ
utÂszÂt, s mintha nem is ismert¢k volna egymÀs ä egy¢bk¢nt kitünû ä munkÀjÀt. így t´rt¢nhetett, hogy BozÂki AndrÀs kihagyott a
vÀlogatÀsbÂl olyan valÂban alapvetû ÁrÀsokat,
melyekre Szalai PÀl k¡l´n is kit¢r utÂszavÀban. Az utÂszÂ tÁz cikkre hivatkozik cÁm szerint is, ezekbûl h¢t a k´tetben nem szerepel.
S ugyanilyen megd´bbentû, hogy az alapvetû ÁrÀsok mellett hiÀnyoznak a vÀlogatÀsbÂl
azok a hÁres-hÁrhedt pamfletek, vitairatok is,
melyek annak idej¢n a n¢pi-urbÀnus vita
nagy visszhangokat keltû megnyilvÀnulÀsai
voltak. Gondolok itt olyan, mentalitÀst´rt¢net¡nkh´z alapvetûen hozzÀtartozÂ publikÀciÂkra, mint A V ITA V °GE, a V çLASZ °S VITA
vagy a NEM JçT°K. Egy¢bk¢nt az utÂszÂt
nem irodalom-, hanem politikat´rt¢n¢sz Árta.
TalÀn ez is oka, hogy nemcsak a Zsolt B¢la
politikai publicisztikÀjÀt sokÀig nagyr¢szt
meghatÀrozÂ n¢pi-urbÀnus vita tÀrgyalÀsa ¢s
dokumentÀlÀsa marad el f´l´sleges szem¢rmetess¢ggel a k´tetbûl, de megerûsÁt¢st nyer
az a torzÁtÀs is, mely Zsolt B¢lÀban elsûsorban
a politikust lÀtja ¢s lÀttatja, ¢s teljesen figyel-

men kÁv¡l ¢s reprezentÀlatlanul hagyja Zsolt
B¢lÀt, az irodalmÀrt, kritikust, a legendÀs
szerkesztût. Szalai PÀl utÂszavÀban kivÀlÂ, a
r¢szletekig pontos politikat´rt¢netet ad a
harmincas, negyvenes ¢vekrûl, bÀr talÀn kiss¢ elfogultan elemzi Zsolt politikai helykeres¢s¢t. AkÀrmilyen hihetetlen, Zsolt, e f´l¢nyes intelligenciÀjÃ ¢s rafin¢riÀjÃ ember inkÀbb volt a rem¢nytelen¡l sz¢tvert, kilÀtÀstalan j´vûjü polgÀri radikalizmus hÁve ¢s harcosa, mintsem az ¢rdeklûdve, de gyanakodva
is szeml¢lt szociÀldemokrÀciÀ¢. Zsolt B¢la
kitünû ÁrÂ ¢s publicista volt, de rossz politikus. Eleve rem¢nytelen ¡gyre ä a polgÀri radikalizmus gyûzelm¢re ä tett, ami a müv¢szetben ugyan lehet er¢ny, a politikÀban
azonban hiba.
Ez¢rt is kellett volna a vÀlogatÀsnak ¢s az
utÂszÂnak t´bbet szÂlnia nemcsak az urbÀnus
harcokat vÁvÂ publicistÀrÂl, de az irodalmÀrrÂl is. Egyenesen megd´bbentû, hogy a politikai elemz¢sekben kitünû utÂszÂ meg sem
emlÁti Zsolt B¢la ¢s a magyar polgÀri irodalom egyik legnagyobb vÀllalkozÀsÀt, a tÁz
¢ven Àt fûszerkeszt¢s¢ben, majd szerkeszt¢s¢ben megjelenû A Toll cÁmü folyÂiratot. Ebben
a lapban nemcsak olyan kimagaslÂ irodalomt´rt¢neti esem¢nyek dics¢rik Zsolt B¢la
munkÀjÀt, mint az Ady-revÁziÂ vagy JÂzsef Attila olyan remekmüveinek megjelentet¢se,
mint a MEDçLIçK vagy a TALçN ELTþN¹K
HIRTELEN, ¢s a tanulmÀnyok, de itt jelent
meg Zsolt B¢la t´bb mint szÀz ÁrÀsa is.
Egyik szem¡nk nevet tehÀt, de a mÀsik sÁr.
Nevet, mert v¢gre e sorozatnak k´sz´nhetûen egy¡tt olvashatjuk polgÀri ´r´ks¢g¡nk, az
urbÀnus publicisztika legnagyobb ¢rt¢keit s
Ágy Zsolt B¢la ÁrÀsait is. Azokat a ma k¡l´n´sen ¢s ijesztûen aktuÀlis gondolatokat, melyek e leletmentû vÀlogatÀs n¢lk¡l tovÀbbra
is elfeledett, ma mÀr alig olvashatÂ lapok ¢s
folyÂiratok temetûj¢ben porladnÀnak. °s sÁr,
mert Zsolt B¢la, a publicista oly sok vonÀsbÂl,
fanyar mosolybÂl ¢s komor rÀncokbÂl ´sszeÀllÂ arcÀnak hiteles, igaz megid¢z¢se marad¢ktalanul m¢gsem siker¡lt.
Nagy Sz. P¢ter
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KRITIKAPçLYçZAT
ºZENET
a bÀrhoni magyar olvasÂnak ¢s fûk¢p
FerdinÀndy MihÀlynak,*
a D¢lszigetre, a àBaklovagokÊ kapcsÀn,
mely reg¢nynek nevezett pars-pro-toto
csalÀdt´rt¢net B¢csben, a Sodalitas KiadÂnÀl
jelent meg, 1983-ban, 347 lapon
Scriptori salutatem. Ketten Ártuk ezt a leveles-reg¢nyt, MihÀlyom, SzentgÀli Jenû ¢s ¢n
magam, Rudolf. E kettûst te kerekÁtetted hÀromsÀggÀ, ¢des ´cs¢m, amikor elvÀllaltad a
tudÂs ÁrÂdeÀk szerep¢t. Nem is olyan r¢gen
m¢g vajÀkosnak nevezt¢k az olyan embert,
mint te vagy, amikor t´rt¢netet Ársz, manapsÀg azonban pÀrizsi ¢s b¢csi doktorok müveinek hatÀsÀra, egyes pionÁrek a àpszich¢sÊ jelzûvel illetik azt, ki a dolgok m¢ly¢re lÀt. Legyen bÀr az, nem t´bb, lÀtszÂlag, mint egy
csalÀdi levelez¢s. Az ilyen ember, mint te, MihÀlyom, soh' sincs egyed¡l. Engedd meg,
hogy az olvasÂk kedv¢¢rt nyilvÀnosan elmondjam azt, mik¢nt k¡ld az ember ¡zenetet a mÀsvilÀgrÂl, f´ldi hÁveinek.
Ha hiszitek, ha nem, a megholtak t´bbs¢ge nem a Mennybe vagy a Pokolba, hanem
a PurgatÂriumba ker¡l. Hogy korombeli hasonlattal ¢ljek: annyian vagyunk itt kortÀrsak
a TisztÁtÂtüznek nevezett r¢giÂban, mint
Kossuth Lajos temet¢s¢n valÀnak. A mÀsvilÀgi purgÀlÀs t´bb mÂdja k´z¡l az egyik az,
amikor p¢ntekenk¢nt lepergetik, mindenkinek k¡l´n-k¡l´n, sajÀt f´ldi ¢let¢t, hol szerettei, hol pedig ellenei viszonylatÀban. (A GyehennÀban csak az ellenek, a Paradicsomban
csak a barÀtok viszonylatÀban.) Az ¢letek
´sszefonÂdnak a f´ld´n, jobbÀra kibogozhatatlanul. K´nyv¡nk, t´bbek k´z´tt, ezt is p¢ldÀzza. BÀr az olvasÂ kez¢be adjuk a szÀlakat,
a csomÂkkal ¢ppÃgy nem boldogul, mint
ahogy nem boldogultunk mi, amikor ¢let¡n* 1992. oktÂberben volt nyolcvanesztendûs. A Liget
1992. mÀrciusi szÀma szerint nemr¢g mondta RugÀsi ¢s MÀrton uraknak: àAztÀn egy d¢lutÀn Puerto RicÂban elkezdtem Árni, ¢s k¢t hÂnap alatt megÁrtam a B AKLOVAGOK -at, ¢s akkor mÀr tudtam, hogy ezt folytatni kell.
°s hogy ez, mint Goethe mondta a FAUST -rÂl, ez a Hauptgesch¤ft...Ê

ket le¢lt¡k. A TisztÁtÂtüz dimenziÂjÀban megadatik, hogy az ´sszefonÂdÂ ¢leteket kettes¢vel, hÀrmasÀval lÀssuk, n¢ha Ãgy, hogy nem
fû, hanem tÀrsszereplûi vagyunk sajÀt ¢let¡nknek. Megsejtetted a l¢nyeget ebbûl, MihÀlyom, helyesebben jÂl odafigyelt¢l, amikor
sÃgtunk neked. K´nyvedben (k´nyv¡nkben)
az ¢n ¢letem (Rudolf¢) ´sszefonÂdik Jenû¢vel,
s vele naplÂ-, lev¢l-pÀrbesz¢det alkot, mik¢nt
´sszek´t´tt benn¡nket a v¢r, a kultÃra, a barÀtsÀg, egy asszonyszerelem lehetûs¢ge ¢s kettûnk karakter¢nek k¡l´nb´zûs¢ge. Az egyezûk gyakrabban sÃroljÀk, a k¡l´nb´zûk leginkÀbb kieg¢szÁtik egymÀst. çmbÀr ha kettûnket
egy harmadik, a gyeng¢bb s gyeng¢debb nembûl valÂ viszonylatÀban n¢zz¡k, mi ketten k¢t
pÂlusa lehett¡nk egy nû ´n¢letrajzÀnak.
AnnÀlfogva, hogy lÀtszÂlag reg¢nyt szerkeszt¢nk, mondanivalÂnkat sok plauzÁbilis
(igaz, de nem valÂ) lev¢l formÀjÀban kanalizÀltuk. DimenziÂnkban ismeretes asztaltÀrsasÀgot alkot az Ãn. àEllenszeg¡lûk csoportÊ,
hol a hangadÂk ä hol igen, hol nem ä a szÀzadfordulÂn d¢lceg FerdinÀndyak. AtyÀddal
k´zeli barÀtsÀgot, mondhatni belsû rokonsÀgot tartok. °rdekes mÂdon û olyan tulajdonsÀgokkal is rendelkezik, mint Jenû, s olyanokkal, mint ¢n magam. Mintha, bizonyos
ponton, benne egyes¡ln¢nk.
Ugyanakkor ût m¢lyen ¢rdeklik m¢g itt is
a lovak, mentÀlis fogadÀsokat k´t Pegazusokra (sors bona nihil aliud), ¢s nyer, mint egy
szemf¢nyvesztû. Meg kell jegyezzem, hogy
amikor a Kossuth apÀnk betegs¢g¢t ¢s elhalÀlozÀsÀt k´vetû konstellÀciÂban atyÀd k¢pviselû lett MohÀcson, mintha csak magamat lÀttam volna Àcsorogni annak a kies t´rt¢nelmi
nagyfalunak kortesektûl ´vezett ÀllomÀsÀn.
Amik¢nt famÁliÀdban olykor az aggastyÀnban
is kitartott a f¢rfierû, Ãgy mibenn¡nk, SzentgÀliakban is meg¢lt ez a tendencia, lÀsd idûsb
SzentgÀli Ill¢s p¢ldÀjÀt. LazÀbb pÀzhuzamba
ÀllÁthatÂ a te atyÀd ¢s az ¢n elsû hÀzassÀgom,
szerelmem, annak balv¢gzete ¢s az azutÀn
k´vetkezû optimista fordulat.
A BAKLOVAG reg¢ny szÀrnyÀn jobban
meg¢rtj¡k, amit az ELLENSZEGºLýK * ¢letrajzÁrÂ kegyelete nem r¢szletezett kellûk¢ppen, ti. az aktÁv f¢rfi Àrny¢kÀban az unalmÀ* Az ELLENSZEGºLýK , 1859ä1919 (San Francisco,
1980) a FerdinÀndyak k¢t generÀciÂjÀnak csalÀdi
korportr¢ja.
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ban a kÀros szenved¢lyeire fanyalodÂ nût, a
becsapott szerelmes f¢rfi ´nÀltatÂ pszicholÂgiÀjÀt, a vÀlÀst mint a terhek letudÀsÀt, s a ritka, de nem pÀratlan felszabadultsÀgot, ami
egy àmÀsodik ¢letÊ kezdete lehet.
çm, az¢rt, nagy selyma is vagy, MihÀlyom!
°ppens¢ggel ott szeged fonalÀt a t´rt¢n¢snek, ahol mÀr oly sok mindent kiterÁtett¢l,
ahol ´sszefonÂdÂ ¢let¡nk, r¢szben, lÀtszÂlag
k¡l´nvÀlik, r¢szben Ãj fordulatot vesz, ahol
valÂban ´sszeszûhetn¢ mÀr a sors a hymen
szÀlait. T´bbet nem mondok, hadd okozzak
Àlmatlan ¢jszakÀkat f´ldi lektoroknak, akik
tudni szeretn¢k, mikor lûnek bakot a Baklovagok, ki meddig megy el gondolatban ¢s
tettben a bejÂsolt testi vagy lelki ´sszefonÂdÀs
ÃtjÀn, hogy v¢lekednek ¢s nyilatkoznak f´lszabadult gondolkodÀsÃ nûk a szÀzadv¢g
elûtt, mit ¢rt (csalÀdjÀnak) az ember, ha nemes volt s ha magyar?
¹nvÀllvereget¢ssel mondom: olvassÀtok,
hisz ilyenek voltunk mi magyar atyÀmfiai,
magÀn¢let¡nkben. K´z¡l¡nk eme ferencjÂskÀs idûkben t´bb volt a müvelt vagy müvelts¢gre ¢hes ember, mint mindenkori t´rt¢n¢szek azt hinni engedn¢k. A jobbÀgyfelszabadÁtÀs ¢rv¢nyesÁt¢s¢vel a patÂpÀloknak befellegzett. JÂl lÀttad, MihÀly ´cs¢m, aki ¢lni
akart, emberi szinten, annak tudni kellett. A
tudÀs, a csillapodÂ ¡temü, de m¢g mind¢g
tartÂ konjunktÃrÀban gy¡m´lcs´ztethetû
volt direkte, mint szer¢nys¢gem eset¢ben,
vagy Àtt¢telesen, mint Jenû p¢ldÀja mutatja.
Ilyet¢n, reg¢nynek nevezett k´nyv¡nk* a kor
egy szelete; koruk ar¢nÀjÀban ´nn´n neh¢zs¢geikkel k¡szk´dû lovagjainak lovagias v¢delme. OsztÀlyunk, koromban, nem parasztnyÃzÀssal v¢tett, hanem megannyi mulasztÀssal. BÀrha meg¢rten¢k ezt is, a korszellemben, de csalÀdi sÁkon ÁrÂdott k´nyvbûl az
olvasÂk, ami nehezebb, mint gondolnÀnk,
mert ismerni kell ehhez az E LLENSZEGºLýK -et is. A kettû Ãgy illik egymÀshoz, mint
glasz¢kesztyü az Ãri k¢zre. LÀsd, MihÀly
´cs¢m, az¢rt is vÀlasztottunk t¢ged ÁrÂdeÀkunknak, mert korÀbbi ÁrÀsaiddal tanÃbizonysÀgot tett¢l pÀratlan rÀhangolÂk¢pess¢geidrûl. GÀrdonyira mondom, akihez a t´r* A teljes sorozat: A SZENTGçLIAK (1943), a MENEKº(1944), a B AKLOVAGOK (1983), az ºNNEPRONTñK
(1989) ¢s a hÀtral¢vû NAGY X (?) a magyar nemesi
k´z¢posztÀly volt ¢let¢nek ¢s szellemi felv¢rtezetts¢g¢nek hÀromgenerÀciÂs, hÀromdimenziÂs reg¢nye.
LýK

t¢neti reg¢nyforma legk´vetkezetesebben illett, hogy manapsÀg nincs m¢g egy mÃltbÃvÀr HunniÀban, benn ¢s kÁv¡le, aki reg¢nyformÀban Ãgy rÀ¢rezne a mÃltra, mint tenmagad. Nek¡nk, reg¢nyhûseidnek, nemcsak
magÀn¢let¡nk van, de a tÀrsadalomhoz kapcsolÂdÂ tÀrsasÀgunk is; nemcsak a korabeli
jelenben ¢l¡nk, hanem lelki tartalmunkban
ott motoz a mi mÃltunk is. Hanem, drÀga
barÀtom, ne ¢lj vissza mÃltba lÀtÂ k¢pess¢geddel! Az olvasÂ tudatlan, balga Àllat a
sürüs´dû belvÀrosi omnibuszok forgatagÀban! El¡tik a t¢nyek, mert gondolkodni nem,
csak ¢lvkedni szeret. Ami neked k¢zzelfoghatÂ, neki obscurus lehet, mint a k´zleked¢st
akasztÂ reggeli k´d. Amik¢ppen Tolsztoj LeÂ
a HçBORö °S B°KE ÁrÀsakor r¢szletes csalÀdfÀkat k¢szÁtett (habÀr reg¢ny¢nek nyomtatott
felszerel¢se ezeket eredetileg nem tartalmazta), azonk¢ppen neked a csalÀdfÀt helyesebb
lett volna az ElûszÂba illesztened, a neveket
lehetûleg megtoldva, azoknak bece-, f´lvett
¢s kitalÀlt n¢vvariÀnsaival is.
A reg¢ny szûttes¢ben, mint a vertikÀlisan
hÀrom r¢szre osztott mennyezeti freskÂkon,
alul, a f´ldi terep alatt, ¢s f´l¡l, a levegû¢gben, honolnak az asszonyok. Fûalakk¢nt
Henriettet lÀtjuk, û ad legt´bbet magÀbÂl,
meg¢lt, elk¢pzelt ¢s lehets¢ges kapcsolatok
füzik Jenûh´z ¢s hozzÀm, vagyis a k´zponti
f´ldi figurÀkhoz. De ott ny¡zs´g, alul, a szerencs¢tlen Ter¢z, ¢s feljebb, bÀr ugyanabban
a morÀlis r¢giÂban, Baba. Az ¢n babÀm.
Pollyka m¢g fiatal, s Ágy nincs dezignÀlva, az
ûsasszonyok sincsenek, igaz, ApollÂnia ¢s Katolnay Ida hovatartozÀsÀt Át¢lje meg az olvasÂ
ä ´r´ks¢g¡k Àltal. Fenti freskÂhasonlatom
nem pontos. Gobelinre gondoljunk inkÀbb,
ahol a f¢rfiak vadÀsznak, az asszonyok hÁmeznek, majd egy¡tt ¡lnek le vacsorÀzni. Mindezt egyszerre lÀtjuk a gobelinen, s ha mÀr elolvastuk, a reg¢nyben.
Be kell vallanom, mi mÀsvilÀgiak gyakran
elk´vet¡nk egy aprÂcska kis hibÀt. Mivel ismerj¡k a f´ldi t´rt¢n¢sek v¢g¢t, pillanatnyi
helyzetvÀltozÀsainkat ¢rz¢keltetendû pozitÁvabban nyilatkozunk utÂlag, mint tett¡k azt
annak idej¢n. °kesszÂlÂbbak vagyunk egymÀs k´zti levelez¢s¡nk rekonstruÀlÀsa k´zben (talÀn mert idûnk¢nt e levelez¢s jegyzûj¢re, rajta kereszt¡l a f´ldi utÂkorra sandÁtunk), mint amikor a leveleket, oly gyakran
sebt¢ben, megÁrtuk. A l¢nyegen nem vÀl-
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toztatunk, nem vÀltoztathatunk. TÃlnanrÂl
(azaz az ¢n dimenziÂmbÂl) n¢zve minden logikus, minden vargabetü v¢ge kiegyenesedik, ¢s beletalÀl a c¢lpontba. MikszÀth KÀlmÀn,* akit egy¢bk¢nt gyakran lÀtok, mert gibicelek neki, Ãgy szerkesztette reg¢nyeit,
hogy az anekdotÀk, mint a cserk¢szû vadÀszok a vadat, egyre inkÀbb bek´zelÁtett¢k a
v¢gkifejletet. MihÀly fiam, te Ãgy szerkesztesz, mintha egyre csak szonÀtÀkat zongorÀznÀl, holott ¢szrev¢tlen¡l ´sszehozod vel¡k
mint alkotÂelemekkel, a zongoraversenyt.
A reg¢nyben minden helyreÀll. Gyermekeim ¢rzelmei. A pÀrbajhûsiess¢g. A müt´rt¢neti mÀnia. A f¢ken tartott ¢s a f¢ktelen
szenved¢lyess¢g. A baklovagsÀg ä a fordÁtva
lÀtÀs tudomÀnya. ýsk¢pkultusz. Fizikai ¢s
szellemi Àt´r´kl¢s.
Mi, messzi Àrnyak a PurgatÂriumban, csak
sugallunk.** Az id¢zeteket az ÁrÂdeÀknak kell
kikeresni. DÃskÀlÂ bûs¢ge ezeknek, a k´z¢pkori latin himnusztÂl, Jenû szÁndarabjÀn kereszt¡l, eg¢szen a n¢pdalig, b´kversik¢ig.
M¢gsem mondanÀm, hogy a k´nyv eg¢sze, e
hitelesÁtû eszk´z´k r¢v¢n, csupÀn utazÀs a
szÀzadelûbe. Mi, akiknek mÀr megadatik,
hogy a mÃltat ä sajÀt jelen¡nket a f´ld´n ä
lepergetve, a f´ldi jelent viszont egy-egy rÀ¢rzû intellektus agymozgÀsÀn kereszt¡l lÀssuk, a BAKLOVAGOK -at mai k´nyvnek is
hissz¡k. Mert hiszen a bonyolult ¢rzelmi magatartÀsok k´r´t´kben is letapinthatÂk, MiskÀm. A reg¢ny egymÀs viszonylatÀban ¢lû
alakjai, amikor az lehets¢ges, nem f¡ggnek
egymÀstÂl. L¢telem¡k a f¡ggetlens¢g. Ez a
korunkban is l¢tezû, csalÀdunkban hangsÃlyozott vonÀs ma elterjedtebb. Ami a t´bbi ¢rzetet, tulajdonsÀgot illeti, a b¡szkes¢g, d´lyf,
hiÃsÀg, f¢lt¢kenys¢g, szerelem, szeretet az
ûseinktûl valÂ; Ãgy adjuk tovÀbb nektek, azon
* A nagy palÂc, ha jÂl megszÀmolom, annyi k´nyvet
Árt, mint FerdinÀndy MihÀly. De mÁg neki megadatott a helyben maradÀs ¢s az anyanyelv mindenkori
ÀldÀsa, F. M. portugÀlul, spanyolul, n¢met¡l is alkotott, angolul, latinul, franciÀul, olaszul is szÂlt, ha
kellett, nem feledett, ¢des, kicsiszolt anyanyelve
mellett. Magyar àmestereÊ, ha van ilyen ä Kem¢ny
Zsigmond vala, kinek zordsÀgÀt nem tanulta el; k¡lf´ldi àtanÁtÂiÊ k´zt Heidegger ¢s Unamuno a fontosabbak. IfjÃ titÀn Szondi LipÂt ¢s Ker¢nyi KÀroly
tÀrsasÀgÀban volt.
** Eumenisei k´z¡l Goethe (ki a felosztÀs¢rt mÀsk¢nt is felelûs, lÀsd: WILHELM MEISTER hat k´nyv¢t)
¢s Alighieri Àrnya egyarÀnt belengik a reg¢nysorozat eg¢sz¢t.

meleg¢ben, s ti gyermekeiteknek, mÀs ¢s mÀs
adagolÀsban. TisztÀbban lÀtsz benn¡nket,
mint mi, amikor ¢lt¡nk, ´nmagunkat lÀthattuk. Ebbûl lÀtszik, de csak a tudÂknak, hogy
tÀvcsûvel n¢zel, amibe belef¢r az eg¢sz k¢p.
SajÀt korÀban nem ott fejezûd´tt volna be a
k´nyv, ahol befejezûdik. Olvass el Ãjra pÀr
szÀzadv¢gi magyar reg¢nyt. Nagyobb r¢sz¡k
szentimentalizmusba torkollik. Kisebb r¢sz¡k
a tÀrsadalmi szatÁrÀba csÃszik.
Sz¢gyellett¡k megvallani titkos gondolatainkat.* Azon mesterkedt¡nk Jenûvel, hogy
valaki v¢gre nyilvÀnossÀgra hozza ezeket.
°g veled, MihÀlyom! Eme reflexiÂk k´zvetÁt¢s¢re, lÀbjegyzetel¢s¢re megk¢rt¡k ¢rdemtelen hÁvedet (mivel jobb nem akadt), kinek neve, jÂszer¢vel, rejtve maradjon.
SzentgÀli Rudolf ¢s Jenû
* A BAKLOVAGOK egymagÀban is delejes ÀthallÀsoktÂl telÁtett t´rt¢nelmi-tÀrsadalmi reg¢nysorozat ä
elûdei ¢s utÂdai n¢lk¡l csalÀdreg¢ny-keresztmetszet. FerdinÀndy MihÀly tekint¢lyes ¢s sokÀgÃ ¢letmüv¢ben rivÀlisa ennek a KUN LçSZLñ SIRATçSA1
(M¡nchen, 1977). A magyar irodalomban egyed¡lÀllÂan FerdinÀndy MihÀly minden müve kettûs lÀtÀst sugÀroz: az irodalmiak t´rt¢neti, a t´rt¢nelmiek
irodalmi lÀtÀssal, betekint¢ssel adnak k´nyveinek
ÀthatÂ humanista visszf¢nyt.2
Aki Odysseus doctusk¢nt a vilÀgot, annak egyetemeit peripatetikusan jÀrta, ki k¡lf´ld´n is k¢t hely¡tt lakik, ki messzi vÀrosokba kirajzott leÀnyait
folyvÀst vÀndorolva, unokÀit mÀs nyelveken csacsogva lelheti csak, annak aligha gyülik egy szakajtÂba oly sok f¢szekaljnyi intellektuÀlis tojÀsa. Holott:
az ideolÂgia kikergette magyar polihisztor ÁrÂelm¢k
k´z´tt is ä ilyen Cs. SzabÂ, HatÀr, a k¢szs¢g¢t tekintve SzabÂ ZoltÀn, irodalmi sokoldalÃsÀgÀt n¢zve MÀrai is ä most mÀr FerdinÀndy MihÀly ¢letmüv¢vel
kellene szemben¢zn¡nk. K¢t okbÂl: mert û tud k´z¡l¡nk ä mÀrmint az ÁrÂk k´z´tt ä a legt´bbet a magyar mÃltrÂl (k¡lf´ldi¡l Árt monogrÀfiÀi is jobbÀra
ezt a tudÀsanyagot sz¢lesÁtik), ¢s mert rÂla, müveirûl
hallottunk ¢s hallattunk ez idÀig legkevesebbet. A
vÀltozÀsok utÀni itthoni k´nyve elsû fecske volt,3
RugÀsi 1990-es Jelenkor-beli tanulmÀnya feh¢r hollÂ; m¢ltÂ, r¢szletes ¢rt¢kel¢se m¢g vÀrat magÀra.
SzolgÀljanak e sorok adal¢kul emez elk¢sett renaissance-hoz.
1

II. kiadÀs: Budapest, 1989.
HÀrom k´nyv kiemelendû: D ER HEILIGE K AISER, O TTO
III. T¡bingen, 1961; E L E MPEROR CARLOS V . Rio Piedras,
1967; PHILIPP II. W iesbaden, 1977.
3
GñG °S M AGñG: A BIRODALOM V °GNAPJAI . Budapest, 1990.
2
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ELýK°P °S BETELJESºL°S
AZ IRODALOMBAN
Tibor Fabiny: The Lion and the Lamb
Figuralism and Fulfilment in the Bible,
Art and Literature
Macmillan, London, 1992. 164 oldal
Fabiny Tibor angol nyelven megjelent k´nyve t´bb¢ves k¡lf´ldi ¢s hazai kutatÂmunka
eredm¢nye. A szerzû utÂbbi ¢vekben Árt tanulmÀnyaival s k¡l´n´sen a TIPOLñGIAI
SZIMBOLIZMUS cÁmü, Àltala szerkesztett ¢s Árt
k´tet¢vel k¢sz¡lt e szint¢zis elk¢szÁt¢s¢re. A
müvet nemzetk´zi szempontbÂl a szerzû mÂdszere teszi k¡l´n´sen ¢rt¢kess¢: Fabiny Tibor
sajÀt t¢mÀja bemutatÀsakor ä tudatosan vagy
akaratlanul ä k´veti a k´z¢pkori speculumszerzûk ¢s szÂtÀrk¢szÁtûk mÂdszer¢t, vagyis a
legelvontabb ¢s legÀltalÀnosabb ugyanolyan
mÂdon ´lt testet, manifesztÀlÂdik a konkr¢t
fest¢szeti vagy irodalmi müalkotÀs egyes r¢szeiben, mint a szimbolizÀlt transzcendencia
a szimbolizÀlÂ valÂsÀgmozzanatban. Az eg¢szen elvont ¢s a konkr¢tan jelenvalÂ ilyen
k´zvetlen kapcsolata egyr¢szt teolÂgiai, mÀsr¢szt jelelm¢leti megalapozÀst ig¢nyel.
SzÀmunkra a münek van egy k¡l´n ¢rt¢ke. Olyan szeml¢letmÂdot ¢s anyagot mutat
be, olyan kapcsolatokat tÀr fel igen lelem¢nyesen, de ugyanakkor a legszigorÃbb rendszerrel, amely a hazai olvasÂ elûtt teljesen Ãj,
s Ágy k¢pes heurisztikus ¢lm¢nyt nyÃjtani.
Nagyon jÂl ismeri a k¢rd¢s angol, n¢met ¢s
francia szakirodalmÀt, sokat merÁt a k´zelmÃltban elhunyt, Fabiny tudomÀnyos fejlûd¢s¢re jelentûs, szem¢lyesen is irÀnyÁtÂ hatÀst
gyakorlÂ Northrop Frye müveibûl, k¡l´n´sen a T HE GREAT CODE-bÂl. JÂ ¢rz¢kkel tÀj¢kozÂdÂ, hivatott k´zvetÁtûje is a legmodernebb ¢s leg¢rt¢kesebb szakirodalmi eredm¢nyeknek. Az adott k¢rd¢sben tapasztalt, r¢szben politikai okokra is visszavezethetû, hazai
tudatlansÀg miatt nagyon sz¡ks¢ges a k´nyv
magyar nyelvü megjelentet¢se is. A magyar
olvasÂ vilÀgszÁnvonalon ÀllÂ ´sszefoglalÀst
kaphatna Ágy a tipolÂgiai szimbolizmusrÂl.
A mü cÁme az oroszlÀn ¢s a bÀrÀny ´sszekapcsolÀsÀval a szerzû mondanivalÂjÀnak
v¢gsû l¢nyeg¢re, kvintesszenciÀjÀra utal. A
Juda-oroszlÀn az ñTESTAMENTUM-ot reprezentÀlja, ami beteljes¡l az öJTESTAMENTUM-i

bÀrÀnyszimbÂlumban, J¢zus Krisztusban,
mint ahogy ezt az APOKALIPSZIS V. fejezete
mondja. A cÁm aenigmÀjÀt Fabiny a harmadik fejezet v¢g¢n, a 75ä77. oldalakon oldja
fel a bibliai sz´veg elemz¢s¢vel, bÀr a k¢t
szimbolikus ¢rtelmü Àllat egys¢g¢re mÀr korÀbban is utal. Az alcÁm ¢rtelemszerü fordÁtÀsa elûk¢p ¢s beteljes¡l¢s a BIBLIç-ban, a
müv¢szetben ¢s az irodalomban.
Sokaknak idegen a k´nyvben k´vetkezetesen v¢gigvitt gondolkodÀsmÂd, mivel a mai
ember megszokta a hatÂ-kauzalitÀs mÂdszereit ¢s siker¢t, nem nagyon foglalkoztatja a pÀrhuzamos kauzalitÀs, az utÂbbit a megismer¢s
inkÀbb a k´lt¢szetben, mintsem a tudomÀnyban gy´kerezû, alacsonyabb rendü vÀlfajÀnak tartja, amely ä Ãgymond ä k¢ptelen arra
a szigorÃ mÂdszeress¢gre, amely a mai ember szÀmÀra a valÂdi bizonyossÀg alapja.
A jelens¢gek pusztÀn e vilÀgi magyarÀzata,
az ok-okozati ´sszef¡gg¢sek abszolutizÀlÀsÀn
alapulÂ àlineÀrisÊ, racionÀlis, modern gondolkodÀsmÂd meglehetûsen sek¢lyesnek
tünt volna fel a k´z¢pkori teolÂgusok ¢s filozÂfusok szÀmÀra. Szerint¡k a term¢szet, az
anyag egyes r¢szei egymÀsra valÂ hatÀsÀnak
mechanizmusa vagy a t´rt¢nelem esem¢nyei
nem ¢rt¢kelhetûk pusztÀn ´nmagukban. A
term¢szet ¢s a t´rt¢nelem minden jelens¢ge,
pillanata Isten szÀnd¢kÀnak megnyilvÀnulÀsa, ÀllandÂ ¢s dinamikus viszony Isten ¢s vilÀg k´z´tt. Az àesem¢nyeknekÊ csak ebben a
perspektÁvÀban van ¢rtelm¡k, amint az egyik
Isten-VilÀg-Ember kapcsolat megnyilvÀnulÀsa, p¢ldÀja egy mÀsik Isten-VilÀg-Ember kapcsolat esem¢ny¢nek. Istennek azonban nem
volt c¢lja a kapcsolat monoton ism¢tl¢se, hanem minden egy irÀnyba, Isten teremtû müv¢nek beteljesÁt¢se irÀnyÀba hat. S ennek k´vetkezt¢ben a legnagyobb esem¢ny sajÀt fiÀnak f´ldre k¡ld¢se ¢s a FiÃ megvÀltÂ halÀla.
Minden l¢nyeges, ami korÀbban t´rt¢nt, ennek elûrejelz¢se, àtÁpusaÊ, àfigurÀjaÊ.
A szimbolikus teolÂgia nem valami bizonytalan, logika elûtti mentalitÀs sz¡l´tte, hiszen
akkor szÀmunkra csupÀn archeolÂgiai jelentûs¢ggel bÁrna, hanem ellenkezûleg, a vallÀsos gondolkodÀsmÂd egyik ÀllandÂ formÀjÀt
alkotja. A tudati l¢t olyan lehetûs¢g¢t ¢s tÀvlatÀt, amit elveszÁtett¡nk.
Fabiny Tibor a XV III. szÀzadi szcientista
optimizmus ¢s racionalista gondolkodÀsmÂd
elûtti (¢s mivel e vonatkozÀsban m¢g mindig
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a felvilÀgosodÀs korÀban vagyunk, ez¢rt lehet, hogy hozzÀtehetj¡k: ¢s utÀni) tudat birodalmÀba vezeti az olvasÂt, ahol nem a haladÀs, az ÃjdonsÀg, a m¢g nem ismert irÀnti
vÀgy minden ¢rt¢k non plus ultrÀja, hanem
az ÀllandÂ visszat¢r¢s, az eml¢k, a transzcendencia perspektÁvÀjÀnak lehetûs¢ge. Ilyen
szükkeblü racionalista alapon Àllnak a tipolÂgiai szimbolizmusnak a szerzûnk Àltal id¢zett ellenfelei, akik vagy skandalumnak, vagy
butasÀgnak tekintik az ñ- ¢s öJTESTAMENTUM ilyen viszonyÀt. Fabiny ä miutÀn Àttekinti a prÂ ¢s kontra ¢rveket ä a modern hermeneutika, szimbÂlumelm¢let ¢s müv¢szetek
k´z´tti ´sszehasonlÁtÂ kutatÀsok alapjÀn a tipolÂgia Ãjszerü ¢rt¢s¢t, àa new fresh understanding of typologyÊ-t szeretne adni.
A HERMENEUTIKAI KONTEXTUS cÁmü mÀsodik fejezet a BIBLIA nyelvi, nem t´rt¢neti
szempontÃ modern kutatÀsait veszi szem¡gyre (a t´rt¢neti kutatÀsok nagy Ãjkori nyitÀnya
a XVIII. szÀzadi Jean Astruc nev¢hez kapcsolÂdik, aki a nyelvi megformÀlÀs problematikÀjÀt t´rt¢neti irÀnyba fordÁtotta, s ilyenek
voltak p¢ldÀul Goethe B IBLIA-kutatÀsai is).
Ism¢t felv¢ve a nyelvis¢g elsûrendüs¢g¢nek
gondolatÀt, Fabiny Tibor elvileg vÀlasztja el
a B IBLIç-t minden mÀs irodalmi alkotÀstÂl
(ezt tett¢k egy¢bk¢nt a k´z¢pkori egzeg¢tÀk
is), mivel Isten nem pusztÀn n¢v, hanem Ige,
dinamikus princÁpium, ´nmaga beteljesÁt¢se,
a B IBLIç-nak t´bbletjelent¢se van a pogÀny
sz´vegekhez k¢pest. Ricoeurre ¢s mÀsokra
hivatkozva ÀllapÁtja meg, hogy a BIBLIA eset¢ben nem a sz´veg oldÂdik fel az olvasÂban,
hanem az olvasÂ egÂja szünik meg a sz´vegben, maga is k´nyvv¢ vÀlik, Isten t´rt¢net¢nek lesz a r¢sz¢v¢. Nem àk¡lsûÊ k´nyv,
hanem Isten ember szÁv¢be Árt szava. A szent
sz´vegek k´z¢pkori jelent¢sr¢tegeinek tendenciÀi az Origen¢szre visszamenû hÀrmas
(test-l¢lek-szellem,
teoria-sententia-sensus
plenior), illetve n¢pszerü n¢gyes (litterÀlis,
allegorikus, morÀlis, anagogikus) felosztÀs
valamennyi r¢sz¢n alkalmazhatÂ az elûk¢pbeteljes¡l¢s szimbolikus rendszer.
Fabiny k´nyv¢nek stÁlusa egyszerü, term¢szetes ¢s olvasmÀnyos, mint ahogyan a humÀn tudat, ha t¢nyleg az, mindig megtalÀlja
a megfelelû, sz¢les k´rben ¢rthetû kifejez¢si
formÀjÀt. S Ágy tartja a k´z¢pkori hagyomÀny
is: Sacrae Scripturae Sermo humilis.
PÀl JÂzsef

G°NEK
PIROS-FEH°R-Z¹LDBEN
Czeizel Endre: A magyarsÀg genetikÀja
Csokonai, Debrecen, 1990.
262 oldal + mell¢klet, 172 Ft
Az ´r´klûd¢stan ä sok mÀs term¢szettudomÀnnyal ellent¢tben ä politikailag vitatott
diszciplÁnÀnak szÀmÁtott MagyarorszÀgon.
Elûsz´r a fajelm¢lettel jÀratta le a vilÀghÀborÃ elûtti genetikus nemzed¢k jÂ n¢hÀny neves k¢pviselûje; 1945 utÀn pedig egy¢b vÁvmÀnyokkal egy¡tt a Liszenko-f¢le ´r´klûd¢stant is k¢nytelenek voltunk Àtvenni a SzovjetuniÂtÂl.
Azok az ´nmagukban tudomÀnyos k¢rd¢sek, hogy van-e szerep¡k a kromoszÂmÀknak
az ´r´klûd¢sben, ¢s hogy a szerzett tulajdonsÀgok Àt´r´kÁthetûk-e, politikummÀ vÀltak az
´tvenes ¢vek MagyarorszÀgÀn is. A tudomÀnyos elmaradottsÀg egyre nûtt, hiszen a
nyugati vilÀgban, ahol nem ä teszem azt ä
Adenauer vagy Eisenhower, hanem a lombikjaik f´l¢ g´rnyedû orvosok d´nt´ttek a
szakk¢rd¢sekben, a genetika az ¢lettani tudomÀnyok egyik leggyorsabban, legdinamikusabban fejlûdû ÀgÀvÀ vÀlt. Az ´r´klûd¢stan
eredm¢nyei megterm¢kenyÁtett¢k a gyermekgyÂgyÀszatot ¢s az agronÂmiÀt, a sugÀrbiolÂgiÀt ¢s a gyÂgyszertant, a biok¢miÀt ¢s a
zoolÂgiÀt ä mindenhol, csak ¢ppen az ElbÀtÂl
¢s a LajtÀtÂl keletre nem. Ott Liszenko tanÁtvÀnyai rossz büv¢szk¢nt vÁrusbÂl feh¢rv¢rsejtet, bÃzÀbÂl rozsot tudtak csinÀlni ä vagy legalÀbbis ezt ÀllÁtottÀk magukrÂl.
Ez a helyzet persze a kommunista orszÀgokban sem tarthatott ´r´kk¢, s tulajdonk¢ppen r¢gen esed¢kes volt, ami a hatvanas ¢s
fûleg a hetvenes ¢vekben, Liszenko eltün¢se
utÀn t´rt¢nt. A genetika berobbant a magyar
tudomÀnyos ¢letbe, ¢s ÃjjÀ¢leszt¢s¢ben igen
jelentûsek, nehezen tÃlbecs¡lhetûk Czeizel
Endre ¢rdemei. Orvosi k¢pzetts¢g¢n ¢s tudÂsi tehets¢g¢n kÁv¡l Czeizel olyan szem¢lyes
tulajdonsÀgai is hozzÀjÀrultak a genetika ÃjjÀ¢leszt¢s¢hez, n¢pszerüv¢ vÀlÀsÀhoz ¢s dinamizÀlÂ hatÀsÀhoz, mint a kitünû elûadÂk¢szs¢g, a lelkes tudomÀnyn¢pszerüsÁtû hajlam ¢s
a jÂ stilÀris ¢rz¢k.
Bizonyos, hogy a n¢met segÁts¢ggel v¢gzett n¢pess¢ggenetikai vizsgÀlat, melyet most
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Czeizel a müvelt laikus k´z´ns¢gnek ismertet, ugyancsak be fog vonulni a magyar tudomÀny t´rt¢net¢be. DiÂh¢jban a k´vetkezûrûl van szÂ: az Ãgynevezett genetikai jelek,
vagyis csak az ´r´klûd¢s Àltal befolyÀsolt
biolÂgiai tulajdonsÀgok r¢v¢n mintegy genetikai àf¢nyk¢pÊ k¢szÁthetû egy-egy n¢pess¢gcsoportrÂl. Ilyen genetikai jel a nagyk´z´ns¢g Àltal is jÂl ismert v¢rcsoport. Czeizel ¢s
munkacsoportja a vizsgÀlatban huszonnyolc
genetikai jelet hatÀrozott meg ´sszesen mintegy ezer´tszÀz emberen, tizenk¢t magyar n¢pess¢gcsoportban ä az ûrs¢gi àt´rzs´k´s magyarokÊ, a palÂcok, a matyÂk, a kis- ¢s a
nagykunok, a jÀszok, a moldvai csÀngÂk, a
bukovinai sz¢kelyek, a zsidÂk, az ¢szakkeleti
¢s a d¢lnyugati cigÀnyok k´z´tt, tovÀbbÀ a
budapesti àkevertÊ n¢pess¢gben.
A vizsgÀlat orvosi, biolÂgiai, etnolÂgiai ¢s
t´rt¢neti c¢lokat tüz´tt ki maga el¢. A n¢pess¢ggenetika a t´rt¢nelem seg¢dtudomÀnyÀvÀ
vÀlhat, mert a szÀrmazÀsi ¢s vÀndorlÀsi k¢rd¢sek n¢melyike kellû kritikÀval k´nnyebben
eld´nthetû, vitÀja Ãj szempontokkal gazdagÁthatÂ. Az effajta n¢pess¢ggenetikai vizsgÀlattal ugyanis meg lehet hatÀrozni k¢t n¢pesed¢si csoport egymÀstÂl m¢rt genetikai tÀvolsÀgÀt, ami v¢gsû soron a k´z´s szÀrmazÀsra ä vagy annak hiÀnyÀra ä, az egyes populÀciÂk biolÂgiai-´r´klûd¢si ¢rtelemben vett
rokonsÀgÀra vagy k¢sûbbi nagyobb fokÃ kevered¢s¢re utal.
A felm¢r¢s r¢szben nyilvÀnvalÂ, r¢szben
meglepû eredm¢nyeket hozott. Jelentûs m¢rt¢kben k¡l´nb´zik a marad¢k magyar n¢pess¢gmintÀtÂl egyr¢szt a zsidÂ, mÀsr¢szt pedig
a cigÀny n¢pess¢g genetikai jellege. Ez logikus is, hiszen a magyarsÀg nem zsidÂ ¢s nem
cigÀny r¢sze valahonnan az UrÀl k´rny¢k¢rûl
szÀrmazik, a zsidÂsÀg PalesztinÀbÂl, a cigÀnysÀg pedig °szak-IndiÀbÂl. (Term¢szetesen a
zsidÂsÀg ¢s a cigÀnysÀg egymÀstÂl m¢rt genetikai tÀvolsÀga is jelentûs.) Fontosabb enn¢l,
hogy a zsidÂsÀg ¢s a cigÀnysÀg nagy t´mege
´r´klûd¢stani ¢rtelemben viszonylag r´vid
ideje, egy-k¢t ¢vszÀzada ¢l egy¡tt a magyarsÀg t´bbi r¢sz¢vel, s ezalatt k¡l´nb´zû okok
miatt, amelyeket Czeizel helytÀllÂ mÂdon
r¢szletez, nem ker¡lt sor olyan fokÃ kevered¢sre, mint p¢ldÀul a vagy ezer-ezeregyszÀz
¢vvel ezelûtt a KÀrpÀt-medenc¢be bemasÁrozÂ ûsmagyarsÀg ¢s az ezen a k´rny¢ken ¢lû

szlÀv vagy n¢met ajkÃ lakossÀg k´z´tt. A kisebb vagy nagyobb arÀnyban szlÀv, n¢met
eredetü magyarok ûseinek egy r¢sze sem az
Etelk´zbûl ¢rkezett a DunaäTisza tÀj¢kÀra;
nÀluk azonban az elt¢rû szÀrmazÀst a k¢sûbbi
nagyfokÃ elvegy¡l¢s ellensÃlyozta.
Ennek megfelelûen egyr¢szt a r¢szleges
(tehÀt a zsidÂsÀg ¢s a cigÀnysÀg n¢lk¡li) magyar n¢pess¢gminta, mÀsr¢szt pedig a szlÀvok ¢s a n¢metek k´z´tt a genetikai tÀvolsÀg
nem tÃlsÀgosan nagy: a kevered¢s, a beolvadÀs nÀluk sok nemzed¢k Âta tart. A romÀn
genetikai mintÀval valÂ ´sszehasonlÁtÀs nem
volt lehets¢ges, mert hasonlÂ vizsgÀlatot romÀnok k´z´tt m¢g nem v¢geztek. Igen meglepû, hogy az ûrs¢gi magyarok, akiket a n¢prajz eddig a r¢gi àt´rzs´k´sÊ magyarok leszÀrmazottainak tartott, genetikailag k¡l´n´sen k´zel Àllnak a szlÀvokhoz ä olyannyira,
hogy Czeizel azt a lehetûs¢get is felveti: a r¢gi idûkben szlÀvokat telepÁtettek a nyugati
gyepüre, s az ûrs¢gi magyarok ezek leszÀrmazottai.
Meglepû t¢ny a kis- ¢s a nagykunok egymÀstÂl m¢rt, arÀnylag tekint¢lyes tÀvolsÀga,
ami elt¢rû szÀrmazÀsra utalhat. Ez a t¢ny ellentmond eddigi t´rt¢nelmi ismereteinknek.
Nem Ágy a finn ¢s az irÀni genetikai profil viszonylagos k´zels¢ge; a jÀszok felt¢telezett
irÀni eredet¢t ez a vizsgÀlat is megerûsÁtette.
CsodÀlkozÀsra ad viszont okot, hogy a t¡rk
mintÀtÂl a magyarsÀg¢ arÀnylag tÀvol Àll. Pedig a magyar ûst´rt¢nelembûl tudjuk, hogy
n¢p¡nknek k¡l´n´sen intenzÁv ¢s bensûs¢ges
volt a kapcsolata t¡rk csoportokkal, s komoly
szaktudÂsok is akadnak, akik p¢ldÀul a sz¢kelyeket t¡rk, nem pedig finnugor eredetüeknek tartjÀk. Irdatlannak nevezi a szerzû a
genetikai tÀvolsÀgot az Àzsiai nagyrassz (k´znyelvileg: a sÀrga fajta) ¢s a r¢szleges magyar
n¢pess¢gminta k´z´tt.
Czeizel vizsgÀlata e sorok ÁrÂja szem¢ben
ä aki orvos, ¢s ´r´klûd¢stani k¢rd¢sekkel
szakmÀja, az ideg- ¢s elmegyÂgyÀszat szempontjÀbÂl foglalkozik ugyan, de nem hivatÀsos genetikus ä korrektnek tünik. De ezt v¢gsû soron a szakkritikÀnak kell majd eld´ntenie. Sokkal fontosabb e hely¡tt az a k¢rd¢s,
hogy milyen pszicholÂgiai ¢s tÀrsadalomtudomÀnyi k´vetkeztet¢sek vonhatÂk le a
vizsgÀlatbÂl.
Czeizel ezeket a konzekvenciÀkat r¢szben
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elszÂrtan, r¢szben k´nyve utolsÂ fejezeteiben
r¢szletezi. MindjÀrt lesz´gezz¡k, hogy mindezeket jelent¢ktelen kiv¢telektûl eltekintve ä
¢s ellent¢tben azzal, amit alkalmilag az ¢rtelmi fogyat¢kosokrÂl Árt ä helytÀllÂnak ¢s humanistÀnak tartjuk. Ugyanakkor Czeizel tÀrsadalomfilozÂfiai ¢s szociolÂgiai tÀj¢kozottsÀga ¢s ¢rz¢ke nem egyenrangÃ biolÂgiai jÀrtassÀgÀval, a tÀrsadalmi folyamatokat leegyszerüsÁtetten szeml¢li, Ágy fejteget¢sei ÀltalÀban helyesek ugyan, de nem a legmagasabb
szÁnvonalÃak. (Ez alÂl persze vannak kiv¢telek; briliÀns, amit a àmagyar tehets¢gÊ mÁtoszÀrÂl Ár.) Eg¢szen biztos p¢ldÀul, hogy az
incesztustabu nem a v¢rfertûz¢s hÀtrÀnyos
genetikai k´vetkezm¢nyeinek k´vetkezm¢nye (133. o.): ezzel az ûsember nem lehetett
tisztÀban, ¢s e felt¢telez¢st mÀr Freud is meggyûzûen megcÀfolta. A dunai konf´derÀciÂrÂl Árottak utÂpizmusa is naiv; kÀr, hogy Czeizel nem olvasta azt, amit errûl a t¢mÀrÂl Kende P¢ter Árt a SzÀzadv¢g 1989-es k¡l´nszÀmÀban. De ezek nem tÃl jelentûs hiÀnyossÀgok.
Czeizel mindenesetre elûkelû tÀrsasÀgban
van, mert a Nobel-dÁjasok sem ker¡lhetik el,
hogy a sv¢d kirÀllyal vÀltott k¢zfogÀs utÀn
papÁrra ne vess¢k vilÀgmegforgatÂ utÂpiÀikat, amelyekben persze szinte soha nem ¢rik
el az eredeti szakmÀjukban felmutatott szÁnvonalat.
Czeizel pontosan hangsÃlyozza, hogy a
szÀrmazÀstudatnak fontos a jelentûs¢ge az
egy¢ni ¢s a k´z´ss¢gi identitÀs, a hovatartozÀsi tudat szempontjÀbÂl. A magyar identitÀs
¢lm¢ny¢t minden feln´vekvû ¢s szellemi k¢pess¢gei birtokÀban l¢vû magyar Àt¢li; a àmi
a magyar?Ê k¢rd¢se hozzÀtartozik a magyarsÀg narcisztikus ¢rdeklûd¢s¢hez, egy¢n- ¢s
tÀrsaspszicholÂgiailag nem ker¡lhetû meg.
Ez persze mÀs n¢pekre is vonatkozik.
A magyarsÀg, àa magyar jellegÊ azonban
genetikailag nem hatÀrozhatÂ meg: ´r´klûd¢stani szempontbÂl a legt´bb magyar, a n¢met ajkÃ ¢s a szlÀv k´z´tt nincs nagy k¡l´nbs¢g, holott nemzeti identitÀsuk jelentûsen elt¢rû. A vizsgÀlat meggyûzû cÀfolata a k¡l´nb´zû fajelm¢leteknek, p¢ldÀul a SzabÂ Dezsûf¢le teÂriÀnak a àmagyar fajÊ-rÂl. Magyar faj,
magyar fajta biolÂgiai, genetikai szempontbÂl nem l¢tezik.

A kÂros, p¢ldÀul v¢rz¢kenys¢get vagy ¢rtelmi fogyat¢kossÀgot okozÂ g¢nektûl eltekintve a DNS-ÀllomÀnynak az ember tÀrsadalmi tev¢kenys¢g¢ben szinte semmi szerep
nem jut. Magyar az, aki magyarnak vallja
magÀt, s ez¢rt ä sz´gezi le Czeizel ä az ´r´klûd¢stanilag elt¢rû zsidÂsÀg ¢s cigÀnysÀg
egyen¢rt¢kü r¢sze a magyarsÀgnak. A magyarsÀg ä k¡l´nb´zû arÀnyban ugyan ä t´rt¢netileg finnugor, t¡rk, oszmÀn-t´r´k, szlÀv,
germÀn, romÀn, latin, ´rm¢ny, zsidÂ, cigÀny,
avar, irÀni, g´r´g ¢s m¢g ki tudja milyen elemekbûl Àllt ´ssze. (Garai GÀbor k´ltûnek egy
AmerikÀba kivÀndorolt ûse ¢s annak az ÃjvilÀgbÂl visszat¢rû utÂdja r¢v¢n indiÀn felmenûi is voltak. N¢mely magyar fiatal ¢desapja
a hatvanas, hetvenes ¢vekben MagyarorszÀgon tanult afrikai egyetemista.) Mindezzel
egy¡tt sajnos aligha lesz elker¡lhetû, hogy
sz¢lsûjobboldali, fasisztoid erûk demagÂg ¢rvet kovÀcsoljanak egyr¢szt a r¢szleges magyar n¢pess¢gcsoport, mÀsr¢szt pedig a magyar zsidÂsÀg vagy a magyar cigÀnysÀg k´z´tti genetikai tÀvolsÀg t¢ny¢bûl. Ha ez bek´vetkezik, arrÂl persze a tudomÀny ¢ppoly kev¢ss¢ tehet majd, mint ahogy egy megerûszakolt
asszony sem felelûs az ellene int¢zett tÀmadÀs¢rt. CsodÀlkozunk, hogy a magyar k´z¢let Ãj
prÂf¢tÀja ä aki terjedelmes dolgozatÀban
´r´klûd¢stani szempontbÂl teljesen dilettÀns
mÂdon ejtett szÂt arrÂl, hogy a magyarsÀg
àromlÀsÀnakÊ genetikai okai is vannak, ¢s ¢lnek k´zt¡nk olyan n¢pcsoportok, amelyekn¢l ÀllÁtÂlag nem mük´d´tt a term¢szetes kivÀlasztÂdÀs ä m¢g nem fedezte fel ennek a
vizsgÀlatnak nyilvÀn a sajÀt szÀjÁze szerint is
¢rtelmezhetû k´vetkeztet¢seit.
Czeizel k´nyv¢t, egy felvilÀgosult, sokoldalÃ term¢szettudÂs alkotÀsÀt, mindenkinek
jÂ szÁvvel ajÀnlhatjuk. Igaz, Czeizel nem BibÂ
ä Czeizel Czeizel; ez is elsûrangÃ àv¢djegyÊ
ä, de bÀrcsak minden b´lcs¢sz annyit tudna
a g¢nekrûl vagy az atommagrÂl, mint amenynyit Czeizel irodalomrÂl, tÀrsadalomrÂl, t´rt¢nelemrûl. A term¢szettudomÀnyi müvelts¢g Áns¢g¢ben szenvedû (?) tÀrsadalomtudomÀnyi ¢rtelmis¢gnek tehÀt A MAGYARSçG GENETIKçJç-t k¡l´n´sen nagy nyomat¢kkal
kommendÀljuk!
Harmat PÀl
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AZ AMN°ZIA MUNKçJA
Robert Harris: F¡hrer-nap
FordÁtotta BalÀzs Gy´rgy
Rak¢ta Reg¢nyÃjsÀg, XX. ¢vf. 1993/1ä8. sz.
Tavaly jelent meg a New York-i Random
House kiadÀsÀban a brit ÃjsÀgÁrÂ FATHERLAND cÁmü detektÁvreg¢nye, uchrÂniÀja. A t´rt¢net 1964-ben jÀtszÂdik, amikor Berlinben,
a Nagyn¢met Birodalom fûvÀrosÀban Hitler
vez¢r ¢s kancellÀr hetven´t´dik sz¡let¢snapjÀnak meg¡nnepl¢s¢re k¢sz¡lnek. A vilÀghÀborÃ n¢met gyûzelemmel ¢rt v¢get, noha a
FranciaorszÀgtÂl az eurÂpai OroszorszÀg hatÀrÀig terjedû Reich keleti v¢geit nem siker¡lt pacifikÀlni ä ÀllandÂ kommunista partizÀnzaklatÀsok indokoljÀk a nemzet harck¢sz¡lts¢g¢t. A marad¢k EurÂpa ä p¢ldÀul MagyarorszÀg ä csatlÂs vagy ä mint Nagy-Britannia ä fogatlan: az agg Churchill kanadai
emigrÀciÂban tengeti napjait. A mÀsik nagyhatalommal, az Egyes¡lt çllamokkal, az
atompatt biztosÁtja a b¢k¢t. Kennedy eln´k a
d¢tente jegy¢ben ¢ppen berlini lÀtogatÀsra
k¢sz¡l. Joseph Kennedyrûl van szÂ (John
Fitzgerald apjÀrÂl), aki a hÀborÃ alatt londoni nagyk´vet volt ¢s (valÂban) Hitler irÀnti
szimpÀtiÀjÀval t¡ntetett.
A Kripo, a bün¡gyi rendûrs¢g Sturmbannf¡hrer¢t gyilkossÀgi ¡gyh´z riasztjÀk,
Àm hamarosan a Sipo, a biztonsÀgi rendûrs¢g
(ennek r¢sze a Gestapo is) ki akarja venni a
kez¢bûl az ¡gyet, mert az Àldozat magas nÀci
m¢ltÂsÀg. çm az àaszociÀlisÊ hÁrben ÀllÂ nyomozÂ pÀrhuzamos kutatÀsba kezd, ¢s egy sz´vev¢nyes bün¡gyet tÀr fel. A nyomok egy
1942-es ¢rtekezlethez vezetnek, melyet Reinhard Heydrich, a Sipo mostani fûn´ke hÁvott
´ssze, s melynek r¢sztvevûi gyanÃs k´r¡lm¢nyek k´z´tt haltak meg az elmÃlt ¢vtizedekben. A jelenlegi Àldozat is r¢sztvevûje volt a
wannseei konferenciÀnak. Fenyegetve ¢rezv¢n
magÀt, n¢hÀny tÀrsÀval ellenl¢p¢sre k¢sz¡lûd´tt, s ez gyorsÁtotta fel az esem¢nyeket. Egy
svÀjci bank safe-j¢ben a lengyel protektorÀtusbÂl szÀrmazÂ hadizsÀkmÀny, egy reneszÀnsz festm¢ny mellett a konferencia jegyzûk´nyv¢t is rejtegetik. Ezzel az idûzÁtett
bombÀval k¢sz¡lûdtek az ÀtÀllÀsra, mielûtt
ûket is el¢ri v¢gzet¡k. A festm¢ny a H¹LGY
HERMELINNEL, Leonardo hÁres krakkÂi k¢pe.
A konferenciÀn pedig az Endl´sungrÂl, a zsi-

dÂk¢rd¢s v¢gleges megoldÀsÀrÂl sz¡letett
d´nt¢s.
Az izgalmas t´rt¢net sorÀn a detektÁv egy
amerikai ÃjsÀgÁrÂnû segÁts¢g¢vel hÀrom bün¡gyet tÀr fel: a gyilkossÀgsorozatrÂl kiderÁti,
hogy ezek magas rangÃ Àllami tisztviselûk Àltal irÀnyÁtott kiv¢gz¢sek; az ÀldozatokrÂl kiderÁti, hogy LengyelorszÀg hÀborÃs kirablÀsa
idej¢n m¢rhetetlen kincseket oroztak el sajÀt
maguk szÀmÀra; s v¢g¡l magÀrÂl a gyilkos ¢s
rablÂ ÀllamrÂl is kiderÁti a feled¢s homÀlyÀba
veszû ûsbün¢t. ý maga elpusztul, de az ÃjsÀgÁrÂnût m¢g kimenekÁti az igazsÀggal ¢s annak dokumentumaival.
A kitünûen megszerkesztett ¢s bonyolÁtott
krimiszÀl egybefonÂdik a fantasztikus t´rt¢nelmi rekonstrukciÂval. Harris, akinek ez az
elsû reg¢nye, 1986-ban mÀr nevet szerzett
SELLING HITLER (H. çRUSíTçSA) cÁmü dokumentumk´tet¢vel, amelyben a hamisÁtott
Hitler-naplÂkrÂl Árt. A FºHRER-NAP legt´bb
szereplûje (Ágy az Àldozatok is) valÂsÀgos t´rt¢nelmi szem¢lyek, akiknek k¢sûbbi sorsa a
fantÀzia müve ä ha N¢metorszÀg megnyeri a
vilÀghÀborÃt. UgyanÁgy kitalÀlja a hÀborÃ
utÀni Berlint, Speer valÂban megl¢vû tervei
nyomÀn, kitalÀlja a kÁs¢rteties nÀci ¢letformÀk tovÀbb¢l¢s¢t àaz ´r´k ¢bers¢g ÀllapotÀbanÊ
(Hitler), kitalÀlja a hÀborÃ utÀni vilÀgpolitikai berendezked¢st.
A mi lett volna, ha? k¢rd¢s¢nek azonban
van egy ezekn¢l m¢lyebb r¢tege is. A fûhûs
ugyanis maga is ´nk¢ntelen r¢szese az ´ssznemzeti felejt¢snek. A kommunizmus r¢mtetteirûl minden tudhatÂ. àA kiv¢gzûg´dr´ket,
a kÁnzÂkamrÀkat, a sarkk´r´n tÃli gulÀgokat a n¢metek mind megûrizt¢k a bolsevik gonoszsÀg mÃzeumaik¢nt, eml¢keztetve ezzel a holtakra... A televÁziÂ dokumentumokat mutat SztÀlin holokausztjÀrÂl
ä kifeh¢redett koponyÀk, jÀrÂ csontvÀzak, buldÂzerekkel eltakarÁtott hullÀk, asszonyok ¢s gyerekek sÀrba ragadt rongyai, akiket drÂttal k´t´ztek ´ssze, ¢s
tarkÂn lûttek.Ê A zsidÂk sorsÀt ezzel szemben a
hallgatÀs, az àelmentek KeletreÊ ¢s az ehhez
hasonlÂ eufemizmusok takarjÀk el. A v¢gsû
megoldÀst sikeresen elv¢gzû Àllam bün¢re
fÀtylat borÁt, tanÃit eln¢mÁtja, s ha nincs, aki
fenntartsa az eml¢kezetet, az amn¢zia munkÀja beteljesedik.
Robert Harris reg¢nye a wannseei konferencia ´tvenedik ¢vfordulÂjÀra jelent meg.
RadnÂti SÀndor
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LINGVA °S NATIO
EsterhÀzy PÀl: Harmonia Caelestis
Kotta: ZenetudomÀnyi Int¢zet, Musicalia Danubiana sorozat, kiadta Sas çgnes. Budapest, 1989
Felv¢tel: ZÀdori MÀria, Fers MÀrta, G¢mes Katalin, KÀrolyi Katalin, KÀllay GÀbor, Moldvay JÂzsef, a Szombathelyi °nekegy¡ttes, a Capella Savaria. Müv¢szeti vezetû ¢s karmester N¢meth PÀl
Hungaroton, HCD 31 148-9 (1991)
A HARMONIA CAELESTIS teljes ¢s hiteles partitÃrÀjÀnak megjelentet¢s¢vel a magyar zenetudomÀny r¢gi adÂssÀgÀt t´rlesztette, ¢s egyben ´nmagÀt cÀfolta meg. Mindeddig az az
idehaza nem ismeretlen paradox helyzet Àllt
fenn, hogy bÀr k¢zik´nyvek ¢s antolÂgiÀk
mint kiv¢telesen ¢rt¢kes ¢s ritka XVII. szÀzadi müzenei eml¢keink egyik¢re hivatkoztak rÀ, tudomÀnyos publikÀciÂk k¢sz¡ltek rÂla, sût tananyaggÀ is vÀlt ä ennek az 1711-ben
B¢csben kinyomtatott, 1699-ben ´sszeÀllÁtott
¢s a jelek szerint az 1690-es ¢vekben vagy
m¢g korÀbban sz¡letett, meglepûen gazdag
¢nek- ¢s hangszeregy¡ttest foglalkoztatÂ, a
kollektÁv ¢s egy¢ni teljesÁtm¢ny k´z´tti izgalmas hatÀrsÀvban elhelyezkedû katolikus egyhÀzi gyüjtem¢nynek a kottÀja nem volt hozzÀf¢rhetû, Ágy a rÀ vonatkozÂ ÀllÁtÀsok is ellenûrizhetetlenek maradtak. (A jelen kiadÀst
megelûzte egy 1972-ben indult ¢s f¢lbeszakadt, de egy¢bk¢nt sem sz´veghüs¢gre t´rekvû kÁs¢rlet; a kottahiÀny mindenesetre
nem akadÀlyozta lemezfelv¢telek k¢szÁt¢s¢t,
melyek k´z¡l a Liszt Ferenc Kamarazenekar¢
mÀr 1971-ben is a teljes gyüjtem¢nyt tartalmazza.) A mostani k´tet bevezetû tanulmÀnyÀban nemcsak egy helyre sürüs´dik valamennyi eddigi kutatÀsi eredm¢ny, hanem a
sz´veg jelentûs ÃjdonsÀggal is szolgÀl.
Az Ãj vagy Ãjonnan v¢giggondolt eredm¢nyek azt valÂszÁnüsÁtik ugyanis, hogy EsterhÀzy PÀl herceg aligha tekinthetû a kollekciÂ
t¢nyleges szerzûj¢nek. Ellene szÂl fennmaradt ¢s tipikusan amatûr jÀt¢kosra vallÂ virginÀlrepertoÀrjÀnak listÀja; a HARMONIA CAELESTIS k¢ziratÀban h¢be-hÂba felbukkanÂ
kottaÁrÀsa is gyakorlatlan kezet mutat; s a
k¢zirat cÁmz¢se sem teszi egy¢rtelmüv¢ a herceg szerzûs¢g¢t. A k¢zzelfoghatÂ ¢rvekn¢l
azonban, mint rendesen, itt is hitelesebbek a
k¢zzel nem foghatÂ ¢rvek. A zeneszerz¢s, a

zene megcsinÀlÀsa ez idûben jÂszerivel k¢zmüvesmunkÀnak szÀmÁtott ä a megbecs¡l¢s,
amely k¢sûbb a zene kitalÀlÀsÀnak jÀrt ki, ekkor m¢g ismeretlen. A zen¢t nem kellett k¡l´n kitalÀlni, csak megf¢kezni, megmunkÀlni
¢s elrendezni. A zenemüben maga a zene
nyilatkozott meg, s ¢ppen az¢rt tudott k¢zmüves-jelentûs¢g¢n tÃll¢pve egyetemes szellemi megnyilvÀnulÀssÀ vÀlni, mert az alapanyag eleve adott volt. S ahogyan a mü a zen¢t, az uralkodÂ az uralkodÀst testesÁtette
meg, ¢s a zenei szint¢zisben mintegy az uralkodÀs n¢zegette t¡k´rk¢p¢t kedvtelve. Mert
uralkodÀson megint csak nem ennek leszükÁtett ¢s polarizÀlt jelent¢s¢t ¢rtett¢k: uralkodni nem annyit tett, mint elnyomni, hanem mint az Eg¢szet birtokolni ä uralkodni
nemcsak a n¢p vagy a hadsereg, hanem a retorika, a jogtudomÀny, a po¢zis ¢s bizonyos
m¢rt¢kig a zene f´l´tt is. Ez az Eg¢sz volt az,
amelyrûl az uralkodÂ nem mondhatott le valamely r¢sz techn¢je javÀra. Az egykori nÀdor
a jelek szerint a fûÃri dilettÀnsnak ugyanazt
a tÁpusÀt k¢pviselte, mint I. LipÂt vagy V III.
Henrik, akikrûl sorra der¡l ki, hogy àmüveikbenÊ legfeljebb az iniciatÁvÀt adtÀk meg ebbûl vagy abbÂl az irÀnybÂl, s a tisztÀn zenei
kidolgozÀst muzsikusaikra bÁztÀk (a zenebolond Nagy Frigyes nyilvÀn kiv¢tel marad).
Az àauthoreÊ megjel´l¢s mindazonÀltal
egy tekintetben m¢giscsak a szÂ mai ¢rtelmez¢s¢t k´veteli. Egyfelûl a naiv-egyszerü latin
versek egys¢ges stÁlusa, mÀsfelûl az, hogy e
versek forrÀsai ä bÀr jelen vannak olyan hÁres
k´z¢pkori himnuszok is, mint a V ENI, SANCTE SPIRITUS (No. 30), a PANGE, LINGUA (No.
33) vagy a V ENI , CREATOR SPIRITUS (No. 34)
ä csak csek¢ly m¢rt¢kben kereshetûk vissza,
harmadr¢szt EsterhÀzy t´bb k´tetre rÃgÂ irodalmi-k´ltûi munkÀssÀga maga nagyon is k¢zenfekvûv¢ teszi azt a ä bevezetû tanulmÀnyban nem emlÁtett ä lehetûs¢get, hogy a
sz´vegek¢rt, legyenek azok eredetiek vagy,
mint az hellyel-k´zzel kimutathatÂ, aprÂl¢kos centonizÀciÂs technikÀval soronk¢nt
kompilÀltak, a herceg kezeskedett. EsterhÀzy
szerzûs¢ge mellett szÂl a t´bbi müv¢ben uralkodÂ szerepet vivû MÀria-kultusz erûteljes jelenl¢te is. °ppen a zene autonÂmiÀjÀnak k¢rd¢sess¢ge, a zene k´zvetÁtû szerepe tenn¢ ¢rthetûv¢, ha szerzûk¢nt, akÀr a kor operÀiban,
a sz´vegÁrÂt jel´lt¢k volna meg. A komponis-
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ta, feltehetûen az EsterhÀzy alkalmazÀsÀban
ÀllÂ muzsikusok egyike nev¢nek felt¡ntet¢se
a mellûzhetetlen herceg¢ mellett aligha felelt
volna meg a hierarchiÀbÂl adÂdÂ etikett szabÀlyainak.
A HARMONIA CAELESTIS müfajÀt k¢pviselû
k´z¢p-eurÂpai gyüjtem¢nyek ¢s a dallamok
szÀrmazÀsÀnak feltÀrÀsa azonban nem a
komponista kil¢t¢re, hanem a komponista
fogalmÀnak ¢rtelmez¢s¢re k¢rdez rÀ. A kuriÂzumnak v¢lt k´tetrûl kider¡lt, hogy müfajÀban egy vilÀgosan k´rvonalazhatÂ k´z¢peurÂpai ¢nekesk´nyv-repertoÀr r¢sze, mely
nem kis r¢szben k´z´s dallamkincsbûl merÁt.
A szÀmos Àtfed¢s, a megûrz¢s-vÀltoztatÀs finom ¢s sz´vev¢nyes hierarchiÀja, a n¢pzene
ÀramÀba besodrÂdott n¢p¢nekek Ãjfent megerûsÁtik, hogy a k´tetnek mai ¢rtelemben vett
szerzûje nincs ä ¢s ha a dallamok kivÀlasztÀsa,
a sz´vegek rÀjuk illeszt¢se valÂban EsterhÀzy
keze nyomÀt ûrzi (mint ahogy a helyzet valÂban ez lehet), s ha a cÁmlapon m¢gis az û neve Àll, ez csakis azt jelentheti, hogy a zenei
elaboratiÂt mÀsodlagosnak tekintett¢k ama
munkÀval szemben, melyet ma tekint¡nk
mÀsodlagosnak.
Mindez nem volna t´bb filolÂgiai ¢rdekess¢gn¢l, ha a HARMONIA CAELESTIS nem kapott volna egyfajta emfatikus hangsÃlyt, ha
nem k¢pviselt volna valamif¢le ´nmaga jelentûs¢g¢n tÃlmutatÂ eszm¢nyt a magyar zenetudomÀny k´zeg¢ben. E k´zegben a k´tet
ÃgyszÂlvÀn mostanÀig nem egyszerüen ritka
XV II. szÀzadi zenei eml¢k, nem a korabeli
magyar kultÃra integrÀltsÀgÀnak ¢s periferikus helyzet¢nek tanÃja, nem egy kiv¢teles
erudÁciÂjÃ fûÃr teremtette kiv¢teles k´r¡lm¢nyek szerencs¢s sz¡l´tte volt ä hanem mindezen tÃl vagy helyett azt a felemÀs szerepet
osztottÀk rÀ, hogy a magyar zenekultÃrÀnak
a t´r´k idûk utÀni folyamatossÀgÀt s ezzel, kimondva vagy kimondatlanul, a àmagyarÊ zene eg¢sz¢nek szervess¢g¢t ¢s autonÂmiÀjÀt
jelk¢pezze.
A hûskorban nem volt zenetudomÀny,
csak zenetudÂsok voltak. A magyar zenetudomÀnyt, n¢mi leegyszerüsÁt¢ssel, k¢t ember
k¢pviselte: Szabolcsi ¢s KodÀly. A tudomÀnyÀg megk¢sett, Àm romantikus ¢s paradicsomi Àllapota volt ez, ahol az oktatÀs szem¢lyes kapcsolatot ¢s ¢letre szÂlÂ elk´telezetts¢get jelentett ä az informÀciÂ nem sza-

kadt le az ÀtadÂ szeml¢let¢rûl ¢s erk´lcs¢rûl,
¢s ¢ppen e szeml¢let ¢s erk´lcs hordozÂjak¢nt ´r´klûd´tt tovÀbb. A mai napig ez a szem¢lyes int¢zm¢nyrendszer ¢l tovÀbb, ennek
minden fÀjdalmas sz¢ps¢g¢vel: sz¢p, mert az
eurÂpai egyetemek mÂdszer¢ben ¢s formÀjÀban is szem¢lytelen t´megoktatÀsÀval szemben az informÀtornak az informÀciÂ¢rt vÀllalt
szem¢lyes felelûss¢ge r¢v¢n behozhatatlan
t´bbletre ¢s morÀlis elûnyre tett szert; de fÀjdalmas, mert lehet tudni, hogy e l¢tmÂdnak
nincs j´vûje ¢s utÀnpÂtlÀsa, mivel az ÀtadÂ individuumok m´g¡l eltünûben az, amit hirdetnek, s aminek maguk is r¢szei-k¢pzûdm¢nyei: az eurÂpai kultÃra individualizmusa ä
a tekint¢lyt mindig a tradÁciÂ tÀplÀlja. Erre a
szem¢lyf¡gg¢sü rendszerre ¢p¡lt rÀ a hÀborÃ
utÀn az akad¢miai int¢zethÀlÂzat, s ezzel az
orszÀg int¢zm¢nyes mük´d¢se immÀr a humÀn tudomÀnyokon is tanulmÀnyozhatÂvÀ
lett. A felszÁnen minden¡tt ott a modern int¢zm¢nyrendszer valamennyi kell¢ke, hiÀnytalanul, sût talÀn hivalkodÂan ä pontosan
annyira hivalkodÂan, amennyire ´nn´n talajtalansÀgukat, felszÁness¢g¡ket kompenzÀlni kell. (A Parlament gigantikus m¢retei fordÁtottan arÀnyosak a magyar demokratikus
hagyomÀny szervess¢g¢vel.) Az int¢zm¢nyekbe valÂ betagozÂdÀs ä sajnos ¢s szerencs¢re
ä a zenetudomÀnyban is ¢rintetlen¡l hagyta
a szem¢lyf¡gg¢sü int¢zm¢nyrendszert. A zene ter¡let¢n term¢szetesen a n¢pzenetudomÀny, magyarul: KodÀlynak ¢s n¢hÀny munkatÀrsÀnak sajÀt egyszeri tapasztalatain nyugvÂ k¡l´n bejÀratÃ tudÀsa volt a gomb, melyet
az int¢zm¢ny kabÀtjÀhoz hozzÀvarrtak. (Nem
meglepû, hogy a k¢t csoportot, amelyek
egyesÁt¢s¢bûl az Int¢zet l¢trej´tt, KodÀly, illetve Szabolcsi vezette volt.) A KodÀly vezette
N¢pzenekutatÂ Csoportban ´sszesürüs´d´tt
egyszeri ¢s ´sszem¢rhetetlen tudÀs k´r¢ ¢s
f´l¢ ¢p¡lt az int¢zm¢ny an¢lk¡l, hogy tÃll¢pett volna azon a k´r´n, amelyet magyar zenet´rt¢netnek szokÀs nevezni. A mag kieg¢sz¡lt persze egy-k¢t toldal¢kkal, de az egyetemes zenet´rt¢net korszakainak ¢s a zenetudomÀny mÂdszereinek d´ntû t´bbs¢ge nem
k¢pviselteti magÀt az int¢zetben. Nem arra
gondolok, hogy MagyarorszÀgon mindenÀron Mozartot vagy Monteverdit kellene kutatni; el kell fogadni, hogy az alapkutatÀs lehetûs¢gei, vagyis az idehaza talÀlhatÂ forrÀ-
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sok a munka, sût az int¢zm¢ny fel¢pÁt¢s¢nek
eg¢sz¢t is megszabhatjÀk. Nincs is joga senkinek azt ÀllÁtani, hogy az Int¢zetben nem folyik hasznos kutatÂmunka vagy hogy ne sz¡letn¢nek szÁnvonalas term¢kek ä k¢t kicsiny
sejt az Int¢zeten bel¡l egyenesen vilÀgszÁnvonalon mük´dik (m¢g ha energiÀit nem anynyira az int¢zm¢nyess¢gbûl, hanem megint
csak a tekint¢lybûl nyeri is). Olykor azonban
a t´rt¢netileg kialakult egyoldalÃsÀgot, a
szellemi infrastruktÃra hiÀnyÀt r¢gebben
sz¡ks¢gk¢pp valamif¢le magyarideolÂgia: a
magyarorszÀgi forrÀsok ´nc¢lÃ kutatÀsa ¢s fûk¢pp egyfajta szerves magyar zenei fejlûd¢st´rt¢netk¢nt valÂ interpretÀlÀsa kompenzÀlta. A nemzeti ´ntudatnak ez a serkent¢se,
melyet a humÀn tudomÀnyok, k´zt¡k a
hangsÃlyosan apolitikusnak-periferikusnak
v¢lt zenetudomÀny az elûzû rendszer internacionalizmusÀval szemben üz´tt, az adott
helyzetben erk´lcsileg magasabb rendü volt.
TalÀn eredm¢nyei is tartÂsabbak lettek volna,
ha mindezzel pÀrhuzamosan hangsÃlyt kap
az is, hogy a XIX. szÀzadig a magyar nem kirekesztû jelzû volt, s a lingvaänatio term¢szetes gesztussal vÀlt kett¢ a jogban ¢s a fejekben egyarÀnt; hogy nemzeti ´ntudat kutatÀsa p¢ldÀul a XVIII. szÀzadban merû
anakronizmus, hiszen m¢g az identitÀs alapjÀt alkotÂ nemzeti nyelvet is csak szÀz ¢vvel
a HARMONIA CAELESTIS sz¡let¢se utÀn konstruÀlta lelkes entellekt¡elek szük csoportja;
hogy a zen¢szr¢teg m¢g a XIX. szÀzad egy
r¢sz¢ben is alapjÀban n¢met volt, s m¢g Erkelnek sem Àllt szÀnd¢kÀban operÀival valamif¢le sajÀtosan magyar müfajt teremtenie; s
hogy eg¢sz¢ben v¢ve a nemzeti ¡gynek ¢ppens¢ggel az EurÂpÀba valÂ integrÀltsÀg,
nem pedig a k¡l´nÀllÀs hangsÃlyozÀsÀval tesz¡nk szolgÀlatot. A korszellem ignorÀlÀsÀval term¢szetesen elsikkadt a HARMONIA CAELESTIS valÂsÀgos kutatÂi kihÁvÀsa: a komponista fogalmÀnak Àt¢rtelmez¢se ¢s ezzel persze EsterhÀzy szerzûs¢g¢nek mibenl¢te is. A
jelen kiadÀs szenvtelen¡l ÀllapÁtja meg: a müben ´sszesen egy dallamrÂl bizonyÁthatÂ,
hogy az csakis MagyarorszÀgon volt hasznÀlatban ä szerencs¢re csak egyrûl, tehetni hozzÀ,
vagyis a t´bbivel mind az eurÂpai repertoÀrhoz kapcsolÂdtunk. ElfogulatlansÀgÀval ¢s az
alapossÀg mell¢ tÀrsulÂ objektivitÀsÀval a kiadvÀny valÂdi ¢s v¢gleges szeml¢leti fordulatot sejtet.

A szerzûj¢tûl ¢s prekoncepciÂjÀtÂl megfosztott, forrÀsait ¢s t´rt¢netis¢g¢t viszont viszszanyert HARMONIA CAELESTIS nem lett se
jobb, se rosszabb mindezzel ä pontosabban
jobb is lett meg rosszabb is. PusztÀn barokk
zenek¢nt szeml¢lve mindenekelûtt a kompozÁciÂs eszk´z´k korlÀtozottsÀga ¢s a formÀlÀs
differenciÀlatlansÀga tünik fel. Az ´tven´t
szÀm hÀromnegyede nem t´bb, mint a primitÁv vonÂskÁs¢rettel meghangszerelt dallam
maga, s a müzenei formaig¢ny fel¢ csak l¢pcsûnk¢nt jutni. A k´vetkezû stÀdiumban a
n¢p¢nek el¢ vagy m´g¢ hangszeres k´z- vagy
elûjÀt¢k ker¡l; Ágy a dallam a korszerü instrumentÀlis zen¢vel ker¡l konfrontÀciÂba. A
legdifferenciÀltabb tÁpus immÀr t´bb t¢telt
foglal egybe, vagyis a strÂfikus dal, mintegy
a t´rt¢neti folyamatot is ÀbrÀzolva, az ´sszetett forma alÀ rendelûd´tt. A k´tet a szlovÀk,
lengyel, n¢met, francia eredetü dallamokat
szelÁden simÁtja bele a korszerü olaszos müzenei nyelvbe ä s azok boldogan hagyjÀk magukat, jelezve, hogy a K´z¢p ä ami a nyelv
vonalÀn a latin ä m¢g ¢l, s az ennek megingÀsÀt kihasznÀlÂ nemzetÀllam eszm¢j¢t m¢g
hÁrbûl sem ismeri.
A gyüjtem¢ny heterog¢n dallamforrÀsait a
feltünûen egys¢ges atmoszf¢ra ellensÃlyozza. A latin versek minden pietista pÂztÂl mentes, naiv-naturÀlis k´zvetlens¢ggel Àt¢lt ûszinte vallÀsossÀgrÂl tanÃskodnak. Kulcsszavai:
¢dess¢g, lÀgysÀg. (N¢hÀny cÁm: DULCIS JESU;
JESU DULCEDO; DORMI, JESU DULCISSIME; O
SUAVISSIME; O JESU DELECTABILIS.) S a zen¢ben csodÀlatosk¢pp minden technikai korlÀtoltsÀg ellen¢re is ugyanez az egys¢gess¢g: a
k¢t pastorale (DORMI , JESU DULCISSIME ä
flauto dolc¢val ä ¢s CUR FLES, JESU) hangulata t´bb¢ vagy kev¢sb¢ minden¡tt jelen van.
A forrÀsok kevered¢se egyfajta nem tÃlsÀgosan magasr´ptü, Àm sajÀtos ¢s egyszeri k´z¢p-eurÂpai szint¢zist teremtett, a Duna-tÀj
szelÁd dombjainak, a mai AlsÂ-Ausztria tÀjainak ¢s apÀtsÀgainak, az osztrÀk katolicizmus
n¢pies derüj¢nek atmoszf¢rÀjÀt Àrasztva, azt,
amit utÂbb majd az EsterhÀzy-szolgÀlatban
ÀllÂ Joseph Haydn mis¢iben hallunk Ãjra; a
àpannon meloszÊ, ahogy Szabolcsi mondhatta volna, a latin sz´veggel ¢s a vilÀgos-olvad¢kony olasz melodikÀval ellenpontozva pedig mintha valÂban a tÀj ¢dess¢g¢nek rejtett
forrÀsÀt: szelÁd f¢nnyel kisugÀrzott latin
mÃltjÀt hoznÀ felszÁnre.
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MinÀlunk ritka, hogy az egyik müv¢szi
vÀllalkozÀs a mÀsikat folytatja, reflektÀl ¢s
¢pÁt rÀ, a kultÃra pÀrbesz¢d¢be vonja be ä
ahogyan azt a Capella Savaria tette a kiadÀssal. Nem zavarÂ, hogy az egyes szÀmok folyamatos egymÀsutÀnban szÂlalnak meg, Ãgy,
ahogyan a maguk korÀban sosem tett¢k (erre
vall nem egy t¢tel mÀs sz´veggel valÂ ism¢tlûd¢se is) ä nem zavar, sût a k´tet egys¢ges
tÂnusa ¢ppen Ágy, funkciÂjÀbÂl kiemelve vÀlik
¢rz¢kelhetûv¢. A vÀltakozÂ szÂlamszÀmÃ, korÀntsem letisztult ´sszet¢telü vonÂsegy¡ttes
¢s a szÂlÂszÂlamok k¡l´nb´zû hangfekv¢se az
egy¡ttest ´rvendetes bûv¡l¢sre k¢sztette. A
CapellÀnak a zene szem¢lytelen alapanyagÀbÂl, a zenei elemekbûl, toposzokbÂl ¢s gesztusokbÂl kiindulÂ elûadÂi filozÂfiÀja itt bizonyos ´sszhangra lel a HARMONIA CAELESTISnek az individualizÀlÂdÀs ter¢n valÂ Àtmenetis¢g¢vel; ha valami, ez a zene valÂban nem
ig¢nyli a drÀmai gesztusokat, az egyedis¢g ¢s
az eredetis¢g kidomborÁtÀsÀt. Emellett a historikus kottaolvasÀst is jÂl kamatoztattÀk: a
SOL RECEDIT IGNEUS antifonÀlis szerkezet¢nek kellemes levegûss¢g¢t, diÀkos hangjÀt a
k´nnyed in¢gal jÀt¢kmÂdnak k´sz´nheti. ZÀdori MÀria szoprÀnjÀnak bÀja ¢s ¢dess¢ge
eg¢szen kiv¢teles m¢rt¢kben reflektÀl a k´tetet belengû dolce-karakterre; a zene ¢s a
hang olyannyira egymÀshoz tapad itt, hogy
mÀs elûadÂval hallgatni meg a müvet eztÀn
alighanem k¢ptelens¢g lesz. Fers MÀrtÀnak a
ZÀdori¢nÀl m¢g kev¢sb¢ hajl¢kony ¢s ¢rzelmi
¢retlens¢ge miatt is elt¢rû, az idûsebb müv¢sznû¢vel m¢gis ideÀlisan vegy¡lû hangja
kellemesen t´ri meg az elûadÂÁns¢gbûl is
adÂdÂ monotÂniÀt. TovÀbbi fejlûd¢se rem¢lhetûleg lemezeken k´vethetû majd nyomon.
G¢mes Katalin is bebizonyÁtotta, hogy mindenekelûtt az Ãgynevezett r¢gi zene vilÀgÀban a helye; makulÀtlan intonÀciÂja ¢s sz´vegejt¢se, gy´ny´rüen telt hangszÁne, a stÁlusban valÂ otthonossÀga azt mutatja, milyen
kÀros a minÀlunk m¢g mindig honos szeml¢let, melyben az ¢nekes azonos az opera¢nekessel. R´vid megszÂlalÀsaikban Moldvay JÂzsef basszusa ¢s KÀllay GÀbor tenorja megfelelû. Egyed¡l az altista KÀrolyi Katalin szorÁtott hangk¢pz¢se ¢s ¢rthetetlen sz´vegejt¢se
marad alatta a t´bbiek tÀmasztotta magas
ig¢nyeknek.
Dolinszky MiklÂs

KRITIKAPçLYçZAT
BECCARIA
MAGYARORSZçGON
Cesare Beccaria: A bün´krûl ¢s a b¡ntet¢sekrûl
FordÁtotta CsÀszÀr Ferenc. ZÀgrÀbban, 1843.
Nyomtatta Suppan Ferenc.
VIII. 9ä102 [recte: 202] oldal
Büntett ¢s b¡ntet¢s
FordÁtotta ¢s bevezette dr. Tarnai JÀnos
R¢vai LeÂ kiadÀsa, 1887. 120 oldal
Büntett ¢s b¡ntet¢s
FordÁtotta ¢s bevezette dr. Tarnai JÀnos
MÀsodik, Àtdolgozott kiadÀs
Franklin, 1916. 191 oldal
(OlcsÂ k´nyvtÀr, 1799ä1805. sz.)
Büntett ¢s b¡ntet¢s
FordÁtotta Sebesty¢n PÀl.
A bevezetû tanulmÀnyt Árta KÀdÀr MiklÂs
Akad¢miai KiadÂ, 1967. 140 oldal
(Az Àllam- ¢s jogtudomÀnyok Ãtt´rûi, 6. k´tet)
A bün´krûl ¢s a b¡ntet¢sekrûl
FordÁtotta, a bevezetû tanulmÀnyt
¢s a jegyzeteket Árta MadarÀsz Imre
OrszÀgos PedagÂgiai K´nyvtÀr ¢s MÃzeum, 1989.
108 oldal
àNagy hatÀsÃÊ: ez az ÀllandÂ dÁszÁtû jelzûje
az alÀbb tÀrgyalandÂ nevezetes k´nyvnek.
ValÂban, kev¢s mü van, amely a BeccariÀ¢hoz hasonlÂan szinte kizÀrÂlag a hatÀst´rt¢netre ¢s a sz´veghagyomÀnyra vonatkozÂ kutatÀsokat k´veteln¢ ¢s engedn¢ meg. Ez a tanulmÀny is e k¢t ter¡leten Âhajtja szem¡gyre
venni a dolgok ÀllÀsÀt ä a DEI DELITTI E DELLE PENE Ãj magyar fordÁtÀsa erre nemcsak jÂ
alkalmat nyÃjt, hanem kiindulÀsi pontul is
szolgÀl: a jelen ÁrÀs elsûsorban a MadarÀsz
Imre tanulsÀgos bevezetûje f´l´tti morfondÁrozÀsok nyomÀn keletkezett.
Ahogyan arra MadarÀsz Imre elûszava is
utal, Beccaria k´nyv¢nek k¢t, egymÀstÂl a fejezetek, bekezd¢sek sorrendj¢ben l¢nyegesen
elt¢rû sz´vegvÀltozata l¢tezik: az egyik az elsû
kiadÀsok¢, a mÀsik Andr¢ Morellet Àtdolgo-
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zÀsÀ¢. Tarnai JÀnos elûszavÀban csak azt jegyzi meg, hogy àMorellet lefordÁtotta franciÀraÊ
(57. o.), illetve hogy a àfordÁtÀs [ti. Tarnai¢] az
[...] Ãn. reformÀlt sz´veg utÀn k¢sz¡ltÊ. (60. o.)
Az akad¢miai kiadÀs megemlÁti ugyan ä hibÀsan ä Morellet nev¢t (12. o.), de nem Ár a
k¢tf¢le vÀltozat t¢ny¢rûl. A mÂdosÁtÀsok a
franciÀra fordÁtÀssal egyszerre k¢sz¡ltek, a
mü megjelen¢s¢t k´vetû ¢vben, 1765-ben.
Ahogy a cÁmbe betoldott TRAIT° szÂ is jelzi,
Morellet Beccaria lazÀbb szerkezetü sz´veg¢t
deduktÁv-kifejtû ¢rtekez¢ss¢ formÀlta. Az eljÀrÀsrÂl mÀr a kortÀrsak v¢lem¢nye is megoszlott: Beccaria pÀrizsi tartÂzkodÀsÀnak krÂnikÀsa, Melchior Grimm jegyzi meg, hogy àez
a fordÁtÀs sok szemrehÀnyÀst ¢rdemelÊ, illetve
hogy àMorellet kegyetlen¡l t´nkretette Beccaria Ãr
k´nyv¢tÊ. Mindenesetre az ÀtollÂzÀs r¢v¢n lett
a filozÂfiai munkÀbÂl jogi szaksz´veg; ahogy
ezt a k¢rd¢st legr¢szletesebben kifejtû Jean
Pandolfi megÀllapÁtja: àMorellet nem is utal az
ÏÀltalÀnos alapelvekreÎ, vagyis a filozÂfiai elm¢lked¢sekre: mÀr az elsû fejezettûl kezdve Ágy jÀr el.
SzÀmÀra Beccaria munkÀja mindenekelûtt jogi sz´veg, fegyver a t´rv¢nyhozÂi k¡zdelemben, ez¢rt
megcÀfolhatatlan münek kell lÀtszania (Ï¢rtekez¢sÎ-nek), mely filozÂfiailag nem vitathatÂ.Ê
Ugyanezen a v¢lem¢nyen van a DEI DELITTI ... sz´vegkritikai szempontbÂl leginkÀbb
m¢rvadÂ nemzeti kiadÀsÀnak kÁs¢rû tanulmÀnya is.
çtdolgozÀsÀval Morellet d´ntûen hozzÀjÀrult ahhoz, hogy A BþNTETTEKRýL °S A BºNTET°SEKRýL elinduljon a vilÀghÁr fel¢, ¢s a
XIX. szÀzad eleji kodifikÀciÂs konjunktÃra
egyik alapmüv¢v¢ vÀljon. Ezzel EurÂpÀnak
azokban az orszÀgaiban, ahol a modern b¡ntetû t´rv¢nyk´nyvek elk¢sz¡ltek, Beccaria
hatÀst´rt¢net¢nek aktÁv szakasza lezÀrul, s
mik´zben a b¡ntet¢s¡ggyel foglalkozÂk figyelme a v¢grehajtÀs technikÀja, a b´rt´n´k
fel¢ fordul, a DEI DELITTI ... m¢ltÂsÀgteljesen
bevonul a jogt´rt¢net klasszikusai, diÀkriogatÂ k´telezû olvasmÀnyai k´z¢. Az Ãj korszak
alapmüve, Gustave Beaumont ¢s Alexis de
Tocqueville SYSTéME P°NITENTIAIRE AUX
ETATS-UNIS-je (1834) mÀr egyszer sem hivatkozik BeccariÀra. A mü kritikai kiadÀsÀnak
elûszava joggal mondja ki, hogy a SYSTéME
P°NITENTIAIRE... v¢gk¢pp leszÀmol a felvilÀgosodÀsnak a b¡ntet¢s-v¢grehajtÀst illetû
àillÃziÂivalÊ.

Beccaria magyarorszÀgi hatÀsÀra vonatkozÂan MadarÀsz Imre k¢t megjegyz¢st tesz: àMagyarorszÀgon ä ahol a liberalizmusnak nem voltak
nagy korszakai, csak nagy egy¢nis¢gei ä Beccaria
neve mÀr a felvilÀgosodÀs korÀban ismert volt; a
reformkor nagyjai k´z¡l elsûsorban E´tv´s JÂzsef[,]
a magyar liberalizmus legjelesebb alakja harcolt
ÏBeccaria ¢s k´vetûiÎ szellem¢ben a b¡ntetûjog reformjÀ¢rt, a halÀlb¡ntet¢s elt´rl¢s¢¢rt, nemk¡l´nben DeÀk Ferenc.Ê (10. o.) A mÀsik megjegyz¢se
szerint MadarÀsz Imre nem f¢l attÂl, hogy
fordÁtÀsÀnak àegyik-mÀsik fordulata a magyar reformkori prÂza stÁlushangulatÀt id¢zi felÊ. (11. o.)
Bevezetû tanulmÀnyÀnak elsû passzusÀbÂl
kider¡l, hogy Beccaria magyarorszÀgi hatÀsÀnak vizsgÀlatÀt illetûen melyik a k¢t kulcsfontossÀgÃ t´rt¢nelmi idûszak. MadarÀsz ¢rt¢kel¢se egybevÀg azzal a KÀdÀr MiklÂsnÀl is
olvashatÂ, ÀltalÀnosan elfogadott megÀllapÁtÀssal, amely szerint Beccaria hatÀsa kimutathatÂ az 1795-´s, az 1827-es ¢s az 1843-as t´rv¢nytervezetekben, illetve -javaslatban. Az
1795-´s tervezetnek ¢s Beccaria elgondolÀsainak pÀrhuzamait Hajdu Lajos monogrÀfiÀjÀban meggyûzûen bizonyÁtja. Ugyanû ä
munkÀja jegyzetanyagÀban ä r´vid ´sszefoglalÀst nyÃjt Beccaria munkÀssÀgÀrÂl, ¢s a hatÀst´rt¢neti feldolgozÀs hiÀnyÀra is felhÁvja a
figyelmet.
Az id¢zett mÀsik f¢l mondat a kimondottnÀl t´bbet hallgat el. Ha nem felt¢telezz¡k,
hogy MadarÀsz Imre a CsÀszÀr Ferenc¢n¢l
stÁlusÀban reformkoriasabb sz´veget kÁvÀn
´sszeÀllÁtani, akkor helye van az alÀbbi v¢leked¢snek: a mondat jelentûs¢ge az, hogy a
reformkori t´rv¢nyjavaslatokrÂl a reformkori prÂzÀra irÀnyÁtja a figyelmet. Ha pedig
t¢nylegesen k´vetj¡k MadarÀsz Imre f¢l
mondatÀnak irÀnymutatÀsÀt, akkor a negyvenes ¢vek egyik legkiterjedtebb vitÀjÀt kÁs¢rhetj¡k v¢gig, benne Beccaria sz´vegszerüen
bizonyÁthatÂ, sajÀtosan ´sszetett jelenl¢t¢vel.
A b¡ntetûjog magyarorszÀgi irodalmÀban
a forradalmat megelûzû ¢vtized elej¢n bek´vetkezett fellend¡l¢s nem mÀs, mint az 1843ä
44-es orszÀggyül¢s idevonatkozÂ munkÀlatainak elm¢leti elûk¢szÁt¢se. A r¢gÂta aktuÀlis
k¢rd¢st a reformbizottsÀgot kik¡ldû 1840:5.
tc., illetve a hozzÀ kapcsolÂdÂ akad¢miai pÀlyÀzat helyezi elût¢rbe. A k´vetkezû hÀrom ¢v
folyamÀn E´tv´s, LukÀcs MÂric, Szemere
Bertalan k´nyvein kÁv¡l szÀmtalan kisebb
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ÁrÀs tÀj¢koztatja a k´zv¢lem¢nyt, amely ¢l¢nken ¢rdeklûdik e szaktudomÀnyos t¢ma
irÀnt. Nagyon ¢rdekes, hogy az ezÃttal valÂban àaz ÀltalÀnos haladÀsbÂlÊ, àa dolgok term¢szet¢bûlÊ k´vetkezû feladat felvet¢s¢nek ¢rdem¢t a kortÀrsak egyetlen münek (UTAZçS
°SZAK AMERIKçBAN, 1834) ¢s szerzûj¢nek,
B´l´ni Farkas SÀndornak tulajdonÁtottÀk.
E´tv´s JÂzsef ¢s LukÀcs MÂric a FOGHçZJAVíTçS -ban Ágy Árnak: àEl¢g az, hogy mihelyt B´l´ni
Farkas SÀndor utazÀsÀnak leÁrÀsÀban a hazÀt az
amerikai b¡ntetû-rendszerre figyelmess¢ tev¢, azonnal az ¡gy szÀmtalan lelkes pÀrtolÂkra talÀlt.Ê Az
Athenaeum Ugod. k¢zjelü szerzûje B ¹RT¹NºGY cÁmü cikk¢ben ugyanezt erûsÁti: àA b´rt´n¡gy MagyarorszÀgban is f´l¢bresztette a hazafiak figyelm¢t, leginkÀbb B´l´ni Farkas SÀndor, E´tv´s ¢s Szemere Bertalan ÁrÀsaik Àltal.Ê SÀrvÀry
Jakab, az akad¢miai pÀlyÀzaton mÀsodik helyez¢st el¢rt tanulmÀnyÀban (A BºNTET°SRýL
S KºL¹N¹SEBBEN A HALçLBºNTET°SRýL) szint¢n hivatkozik B´l´ni Farkas munkÀjÀra,
majd Ágy folytatja: àIlly egyetemi hatÀs kev¢s münek jutott osztÀlyr¢sz¡l!Ê Csengery Antal, mÀr a
forradalom utÀn, Ágy eml¢kezik vissza a foghÀzjavÁtÂ ¢vekre APPERT LEGöJABB MUNKçJçrÂl szÂlÂ recenziÂjÀban: àAlig van k¢rd¢s, mely
jobban foglalkoztatta volna k´zpÀlyÀn haladÂ f¢rfiainkat, mint ¢pen a b´rt´nreform. Midûn mÀr
szinte 20 ¢v elûtt B´l´ni Farkas megismertet¢ a
nemzettel az amerikai b´rt´nrendszert, a megy¢k ¢s
hÁrlapok vetekedve szÂlaltak f´l ez ¡gyben.Ê
A tÀrgy ´nmagÀn tÃlmutatÂ fontossÀgÀt az
adta, hogy a jogegyenlûs¢g k¢rd¢se Àltala
megvitathatÂ lehetett an¢lk¡l, hogy magÀnak
a rendis¢gnek a k´zjogi struktÃrÀjÀt a vitÀban ¢rinteni kellett volna. Bûvebben errûl
Fayer LÀszlÂ Ár AZ 1843-I BºNTETýJOGI JAVASLATOK ANYAGGYþJTEM°NY° -ben. Fayer ezenkÁv¡l felhÁvja a figyelmet a b¡ntetûreform
fontossÀgÀnak m¢g egy okÀra: àA negyvenes
¢vek legnagyobb magyar Àllamf¢rfiainak pÀlyÀjÀban a b¡ntetûjog volt a nyilvÀnos ¢s t´rv¢nyhozÀsi
szerepl¢snek r¢szint kiindulÀsi pontja, r¢szint egyik
kiemelkedû mozzanataÊ, ¢s foglalkozik a magyar
jogÀszi karnak a reformmunkÀlatoktÂl valÂ
tÀvolmaradÀsÀval is. A rendi ¢rz¢kenys¢g kÁm¢l¢se v¢gett a kiterjedt irodalom Werbûczit
is ritkÀn emlÁti, s akkor is helybenhagyÂlag.
Szemere Bertalan dÁjnyertes akad¢miai pÀlyamunkÀjÀban (A BºNTET°SEKRýL S KºL¹N¹SEBBEN A HALçLBºNTET°SRýL) a àP. III. tit.
20.Ê-at id¢zi, àMutilare neminemÊ.

A reformerek tÀj¢koztatÂ munkÀja leginkÀbb szÀmadÀs a tÀj¢kozÂdÀsrÂl. A korszak
b¡ntetûjogi irodalmÀban kev¢s eredeti gondolatra bukkanhatunk: a bevallott c¢l a k¡lf´ld eredm¢nyeinek magyarorszÀgi megismertet¢se. Ahogy a szÀmos foghÀzjavÁtÂ cikknek helyet adÂ Athenaeum mÀr id¢zett szerzûje Árja: àAz¢rt tisztelet a fÀklyavivûknek, kiket a
sors szÂhatalommal ajÀnd¢koza meg, hogy legyenek
hirdetûi szent ig¢knek. LiteratÃra s ÁrÂk n¢lk¡l csak
teng¢s van, de nincs nemzeti ¢let. írni, hazÀmfiai,
ÁrÂ urak, jÂt; ¢s olvasni szorgalommal ¢s jÂl, e k¢t
dologban k¢pzelhetetlen erû fekszik.Ê Ebben m¢g
a n¢mik¢pp kÁv¡lÀllÂ, a magyarorszÀgiakat ä
fûk¢nt Szalayt ä sokat bÁrÀlÂ Kem¢ny Zsigmond is megnyugszik: àMi Szent IstvÀn Âta a
fontosabb t´rv¢nyhozÀsi tÀrgyakban mindig idegenhoni anyagokat dolgoztunk f´l, ¢s inkÀbb elsajÀtÁtani, ÀtalakÁtani, v¢r¡nkbe olvasztani, mint teremteni tudunk.Ê
A magyar b¡ntetûjogi irodalom k¡l´n´ss¢g¢t a tÀrgy kidolgozÀsÀnak intenzitÀsa adja:
egy-k¢t ¢v alatt fogadjÀk be azt, amit EurÂpÀban jÂ ´tven ¢v alatt munkÀltak ki. Egyfelûl megteremtik a foghÀzjavÁtÀsi irodalmat, a
nyugat-eurÂpai szakÁrÂkkal majdnem pÀrhuzamosan. Ezt az eredm¢nyt k´zÁrÂink nem
gyûzik kellû ´ntudattal emlegetni. Lugossy
JÂzsef FºGGEL°K A FOGHçZJAV íTçSI TçRGYHOZ cÁmü cikk¢ben Ágy Ár: àMi magyarok [...]
pirulÀs n¢lk¡l m¢rkûzhet¡nk meg az Â ¢s Ãj vilÀg
bÀr mellyik nemzet¢vel.Ê E´tv´s ¢s LukÀcs MÂric
megÀllapÁtjÀk, hogy a n¢met Àllamokban àa
poenitentiarius rendszer a tudomÀnyos vitatkozÀs
mezej¢n m¢g tÃl nem ment. Enn¢l valamivel tovÀbb
ment MagyarorszÀgÊ. Csengery a mÀsutt v¢grehajtott b´rt´nreformok ismertet¢se utÀn
ezt k¢rdi: àEz adatokat tekintve, ÀllÁthatni-e, hogy
MagyarorszÀg oly igen elk¢sett e tÀrgyban mÀs
nemzetektûl?Ê MÀsfelûl ä visszamenûleg ä l¢trej´n a szint¢n hiÀnyzÂ kodifikÀciÂs irodalom, sût azoknak a munkÀknak a sora is,
amelyek a b¡ntet¢s¡gyet mint a megt¢vedt
ember jobbÁtÀsÀnak eszk´z¢t k´zelÁtik meg.
Ennek az a k´vetkezm¢nye, hogy a b¡ntetû
t´rv¢nyk´nyv ¢s a b´rt´nreform mÀsutt
alapvetûen technikai jellegü tÀrgyalÀsa MagyarorszÀgon sajÀtos filantrÂp szÁnezetet is
nyer.
Az emberbarÀti ¢rz¡lettûl Àthatott ÁrÀsok
majd mindegyik¢ben felismerhetû A BþNTETTEKRýL °S A BºNTET°SEKRýL hatÀsa. így
ä ha sz´veg¢ben nem is, legalÀbb szellem¢-
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ben ä megegyezik BeccariÀnak a nevel¢srûl
szÂlÂ soraival az, amit az Athenaeumnak A
V °TKEKRýL °S ORV OSLATUKRñL cÁmü cikk¢ben k´z´l az S-S. alÀÁrÀsÃ szerzû: àMeg kell
elûzni a v¢tkes vÀgyakat, lerontvÀn azoknak k¢t fû
okÀt, az Áns¢get s a bün´s, f¢ktelen szenved¢lyeket.
így a gyenge palÀstolÂ szer helyett biztos ¢s mindenhatÂ gyÂgyszert alkalmazunk. [...] E nagy k´vetkezm¢nyt csupÀn a nevel¢s Àltal ¢rhetni el [...]
azon igaz ¢s t´k¢letes nevel¢s Àltal, melly az eg¢sz
emberre kiterjed.Ê Kossovics KÀroly a àkicsikart
vallomÀsokÊ ¢s a àc¢lszerüleg ¢s mesters¢gesen elrendezett k¢rd¢sekÊ ellen emel szÂt, akÀrcsak
Beccaria teszi, müv¢nek XXXV III. fejezet¢ben.
Olykor a nagy elûd stÁlusÀra is rÀismerhet¡nk. TÂth Lûrinc alÀbbi sorai nemcsak tÀrgyukban eml¢keztetnek a DEI DELITTI...-re:
à[A T. L. Àltal is a legsÃlyosabb v¢teknek tartott hazaÀrulÀssal kapcsolatos] eszm¢ket ´sszezavartÀk, s hibÀs t´rt¢neti ¢s jogi n¢zetek, vagy, mi
m¢g rosszabb, zsarnoki vesszû alatt megg´rbedt szolgaisÀg [Kiemel¢s: G. G.] miatt elfelejtkeztek a b¡ntetûjog ´r´kk¢ szent fûelveirûl, mellyeket egy Beccaria, egy Filangieri tiszta elm¢je szÀlank¢nt fejtett ki, s tisztess¢ges rendszerr¢ alkotott.Ê
Ugyanû e cikk¢nek befejezû k´zlem¢ny¢ben
a Beccaria Àltal is felvetett k¢rd¢srûl, a szavakban elk´vetett v¢ts¢g megÁt¢l¢s¢nek neh¢zs¢g¢rûl Ágy Ár: àHa szavakbÂl v¢tkeket csinÀlunk, t´mve lesz a tÀrsasÀg feladÂkkal s gonosztevûkkel, a k´lcs´n´s bizalom el fog eny¢szni, a nemzet nemesb jelleme elkorcsÃlni, a v¢szteny¢sztû
s´t¢ts¢g orszÀga [Kiemel¢s: G. G.] rÀnk borÃlni, erk´lcs´k elromlani.Ê TÂth Lûrinc egy mÀsik,
mÀr id¢zett cikke, A BECSTELENíTý BºNTET°SEKRýL szint¢n Beccaria gondolatmenet¢t
k´veti. Ugyanezzel a t¢mÀval foglalkozik
Sz´llûsi BalÀzs ¢s Mezriczky P¢ter egy-egy
ÁrÀsa is. A filantrÂpia olyan ÁrÀsokban is jelen
van, amelyeknek szerzûi a t¢ma effajta megk´zelÁt¢s¢t a kiindulÀsi alapk¢nt szolgÀlÂ mübûl nem olvashattÀk ki. Toldy Ferenc ä Beaumont ¢s Tocqueville munkÀjÀval foglalkozva
ä a TudomÀnytÀrban, ismertet¢s¢nek v¢g¢n a
b´rt´n´k lakÂirÂl Ágy Ár: àEmberek ûk is, kik erk´lcsi sz¢p rendeltet¢s´ktûl elestek; s mindenek elûtt
nem gyül´letet, hanem szÀnakozÀst ¢rdemelnek; s
az emberi nemesebb ¢rz¢snek rajtok nem bosszÃt kell
Àllania, hanem a mennyire lehet, erk´lcseik javÁtÀsa Àltal pÂtolni, ami rajtok elmulasztatott.Ê
A legtÀj¢kozottabbak, a b¡ntetûreform el-

m¢leti megalapozÀsÀnak ter¢n legt´bbet vÀllalÂk munkÀiban mÀr nem talÀljuk nyomÀt a
BeccariÀt jellemzû filantrÂp ¢rz¡letnek.
IrÀnymutatÂnak tartjÀk azonban a halÀlb¡ntet¢srûl vallott n¢zeteit: àBeccaria ä Árja LukÀcs MÂric B ºNTETýJOGI THEORIçK cÁmü tanulmÀnyÀban ä az embertûl megtagadvÀn sajÀt
¢let¢re valÂ jogot, innen azt k´vetkeztet, hogy az
ember, midûn term¢szeti ÀllapotbÂl szerzûd¢s ÃtjÀn
tÀrsasÀgba l¢pett, ez utÂbbinak javÀra arrÂl, mirûl
nem rendelkezhetik, nem mondhatott le.Ê Szemere, SÀrvÀry is elsûsorban a halÀlb¡ntet¢s tÀrgyalÀsa kapcsÀn id¢zi BeccariÀt k´vetendû
p¢ldak¢nt.
E szerzûk a kodifikÀciÂs k¢rd¢sek ¢s a
b¡ntet¢sek alapelveinek elemz¢se k´zben is
megeml¢keznek A BþNTETTEKRýL °S A BºNTET°SEKRýL ä noha e tÀrgyban legt´bbsz´r
kritikÀval. Beccaria idevonatkozÂ, ÀltalÀnos,
elvi kijelent¢seit ugyanis elsûsorban Benthamnek, valamint a n¢met (Fichte, Feuerbach, Mittelmaier) ¢s az itÀliai kÃtfûknek
(Romagnosi, Rossi) k´tetekre terjedûen r¢szletes, kifejtû rendszerez¢seivel vetik egybe. E
tekintetben egy¢bk¢nt a hasonlÂk¢ppen osztrÀk fennhatÂsÀg alatt ¢lû lombard liberÀlisok
a magyarokkal pÀrhuzamosan haladnak: a
b¡ntetûreform kodifikÀciÂs vonulatÀba tartozÂ munkÀt ad ki Carlo Cattaneo. A DELLA RIFORMA PENALE (1842) Bentham ¢s Romagnosi müvein alapul, ¢s mÀr nem hivatkozik a
szint¢n milÀnÂi BeccariÀra. A FOGHçZJAV íTçS
ä feltehetûen LukÀcs MÂric Àltal Árt ä soraiban ezt olvashatjuk: àHa ezen kÁs¢rleteknek [ti.
Montesquieu, Beccaria, Howard kÁs¢rleteinek] habozÂ, hatÀrozatlan, egyoldalÃ s ki nem el¢gÁtû eredm¢nyeit egybehangoztatjuk a Bentham Àltal k¢szÁtett lajstrommal, melly a b¡ntet¢s hatÀsait
olly helyesen elemzi, s a kitüz´tt c¢l minden oldalait
m¢ltÀnyolja, el nem tagadhatjuk tûle azon ¢szrev¢telt, hogy elsû vala, ki a b¡ntet¢snemek kim¢r¢s¢re
hatÀrozott s biztos szabÀlyokat, a t´rv¢nyhozÂ Àltal
zsinÂrm¢rt¢k¡l hasznÀlandÂkat, nyÃjtott.Ê Szemere hasonlÂk¢ppen a tÀrgy rendszeres kifejt¢s¢t hiÀnyolja: àUtÀna [ti. Montesquieu utÀn]
Beccaria l¢pett f´l, ki a b¡ntet¢sben szinte n¢gy tulajdont monda sz¡ks¢gesnek. 1. Hogy a bünnel
analÂg legyen; azonban mit ¢rt alatta, nem magyarÀzza ki. 2. Hogy nyilvÀnos legyen; itt e szÂt, k¢ts¢gkÁv¡l, p¢ldÀssal veszi egy ¢rtelmünek. 3. Hogy
szelÁd legyen; szinte hatÀrozatlanul hagyja, mint
Montesquieu. 4. Hogy arÀnyos legyen. Sût ezek f´-
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l´tt Beccaria m¢g azt is kÁvÀnja, hogy a b¡ntet¢s
bizonyos, gyors ¢s elker¡lhetetlen legyen; azonban
lÀtnivalÂ, mik¢pen ezek nem tulajdonai a b¡ntet¢snek, hanem tartoznak az alkalmazÀsra s t´rv¢nykez¢sre.Ê
Csak SzalaynÀl ¢s E´tv´sn¢l talÀlkozhatunk azzal a t´rt¢netileg is megalapozott ¢rt¢kel¢ssel, amely BeccariÀt az immÀr meghaladni sz¡ks¢ges nagy elûd´k sorÀban helyezi
el. Szalay THEMIS-¢nek elsû f¡zete Beccaria
nev¢vel indul: àA mÃlt szÀzad k´zepe Âta, midûn
a philantropiÀnak jÂltevû b¢folyÀsa Àltal, n¢v szerint: Beccaria ¢s Filangieri, Montesquieu ¢s a Calas-k lÀnglelkü ¡gyv¢d¢nek [Voltaire] vezet¢se
alatt, ezer elûÁt¢let salakjÀtÂl tisztult meg a jogtan
[...] s fû eredm¢nyeit kijelelni, az egyetemi haladÀsnak k´zepette, mÀr nÀlunk is kelletik.Ê E´tv´sn¢l:
àCsak miutÀn Beccaria s k´vetûi a b¡ntet¢s egyik
c¢ljÀnak ´smer¢k a gonosztevûk megjobbÁtÀsÀt, lehete vilÀgos a t´ml´c´k c¢lirÀnytalansÀga.Ê
Az orszÀggyül¢s t´rv¢ny-elûk¢szÁtû vitÀinak sorÀn a DEI DELITTI ... szerzûj¢re valÂ hivatkozÀs mÀr a szÂnoki fogÀsok k´z¢ tartozik.
Az 1843. augusztus 19-i ker¡leti ¡l¢sen BeccariÀval ¢rvelnek mind a halÀlb¡ntet¢s ellen,
mind a mellette felszÂlalÂk. Fayer forrÀskiadÀsa k´zli az alÀbbi hozzÀszÂlÀsokat: àPalÂczy
(Borsod megye): [...] 1735-ben sz¡letett Beccaria,
¢s lûn vilÀgossÀg, a hÂh¢rsz¢k megkevesedett, s û
az emberi nemzet legnagyobb jÂltevûinek egyike lett;
mert û volt a Machiavelli ellen¢ben, ki a halÀlos
b¡ntet¢snek, ha nem eg¢szen is, legalÀbb nagy r¢szbeni elt´rl¢s¢t eszk´zl¢Ê; illetve àKruplanicz (Esztergom megye) [a halÀlb¡ntet¢s fenntartÀsa
mellett ¢rvelve]: Beccaria azon mondÀsÀt id¢zi:
ha a d¡h´s oroszlÀnt puskÀval nem veszthetem el,
mennyk´vet hasznÀlok elleneÊ.
Felmer¡l a k¢rd¢s: milyen nyelven ¢s melyik kiadÀsban olvastÀk BeccariÀt a reformkori szerzûk? CsÀszÀr Ferenc fordÁtÀsÀt valÂszÁnüleg t´bben ismert¢k, mint amennyien hivatkoznak rÀ. TÂth Lûrinc A BECSTELENíTý
BºNTET°SEKRýL Árt cikk¢ben k¢t helyen id¢zi
BeccariÀt. Az egyik megegyezik CsÀszÀr Ferenc fordÁtÀsÀval (109. o.), a mÀsik (110. o.)
g´rd¡l¢kenyebb¢ teszi azt. LukÀcs MÂric lÀbjegyzetben utal a magyar fordÁtÀsra; elismerûen csak SÀrvÀry emlÁti: àDEI DELITTI E DELLE PENE [...] nem r¢gen CsÀszÀr Ferenc tudÂs hazÀnkfia Àltal ¢des anyai nyelv¡nkre is lefordÁtatott.Ê Azonban munkÀja sorÀn û is n¢met kiadÀst hasznÀl, akÀrcsak Szemere Bertalan:

egyik¡k az 1788-as breslauit, mÀsikuk az
1798-as lipcseit. CsÀszÀr Ferenc sz´vege
egy¢bk¢nt alapvetûen korrekt, de a szakszÂkincs kezdetlegess¢ge miatt a t´bbivel ä az
alÀbbiakban szem¡gyre veendû k¢sûbbi fordÁtÀsokkal ä ´sszevethetetlen¡l archaikus.
A magyar kiadÀsok k´z¡l az elsû hÀrom a
Morellet-f¢le sz´vegvÀltozathoz ragaszkodik.
Ez term¢szetes, hiszen CsÀszÀr Ferenc magÀtÂl ¢rtetûdûen vÀlaszthatta az elterjedtebb
vÀltozatot. A felsoroltak k´z¡l a mÀsodik
(Tarnai JÀnos munkÀjÀnak kizÀrÂlag a mÀsodik, Àtdolgozott kiadÀsÀt vettem figyelembe)
¢s a harmadik (akad¢miai) kiadÀs pedig jogt´rt¢neti sz´veg´sszef¡gg¢sben ¢rtelmezi
Beccaria munkÀjÀt. MadarÀsz Imre viszont
visszat¢r az eredeti sz´veghez. Ennek az az
oka, hogy olvasatÀban A BþNTETTEKRýL °S A
BºNTET°SEKRýL olyan mü, amelyet szerzûje
ànem jogtudomÀnyi szakmunkÀnak, hanem a felvilÀgosodÀs b¡ntetûjogi manifesztumÀnakÊ szÀnt,
s amelyet àgy¡m´lcs´zûbb az ÀltalÀnos eszmet´rt¢net, s konkr¢tan a felvilÀgosodÀs eszmerendszere,
felûl megk´zelÁteniÊ. (6. o.)
Mindezzel a legteljesebb m¢rt¢kben egyet¢rtek. Azt sajnÀlom csak, hogy a szerzû a r¢szletes elemz¢st a javasolt megk´zelÁt¢si mÂd
alapjÀn nem v¢gzi el. Ez nem MadarÀsz Imre
hanyagsÀga miatt van Ágy, hanem az¢rt, mert
szÀnd¢ka nem a mondott munka mondott
szempontok szerint valÂ vizsgÀlata (illetve annak megalapozÀsa egy arra alkalmas fordÁtÀssal), hanem: àmind fordÁtÀsÀval, mind hozzÀ Árott
bevezetû tanulmÀnyÀval ¢s kÁs¢rû jegyzeteivel ä szeretne hozzÀjÀrulni a halÀlb¡ntet¢s teljes ¢s v¢gleges
elt´rl¢s¢hez hazÀnkbanÊ.
Itt sajnÀlatosan v¢ge kell hogy szakadjon
a pÀrbesz¢dnek; MadarÀsz Imre ugyanis kil¢p a Beccaria-kutatÀsok ¢rtelmez¢si tartomÀnyÀbÂl. SzÀmÀra a mü t´bb¢ nem klasszikus jogt´rt¢neti ¢s/vagy filozÂfiai sz´veg, hanem Ãjra tett: a k´telezû olvasmÀny mint manifesztum. (Amely akkor l¢pne vissza a tradÁciÂ mezûj¢re, ha hatÀst gyakorolna a magyar
t´rv¢nyalkotÀsra, ami Àltal beker¡lne a jogt´rt¢neti tank´nyvek lapjaira ¢s Ágy tovÀbb ¢s
Ágy tovÀbb...) ArrÂl azonban diskurzus nem
folytathatÂ: hihetj¡k-e azt, hogy a magyar orszÀggyül¢sre e t´bb mint k¢tszÀz ¢ves sz´veg
hatÀst gyakorolhat. TalÀn a parlamentre kifejtett nyomÀs elsû l¢p¢sek¢nt (mintegy kol-
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lektÁv alÀÁrÀsk¢nt) ¢rtelmezhetû a cÁmlap verzÂjÀn olvashatÂ mondat, miszerint àA sz´veget
gondozta az ELTE çllam- ¢s JogtudomÀnyi Kar
Demokratikus DiÀkuniÂjaÊ. Hiszen egyr¢szt
kurrens fordÁtÀs¢rt mind szakmai, mind
nyelvi szempontbÂl a fordÁtÂt terheli az egyszem¢lyi felelûss¢g, mÀsfelûl a sz´vegbûl kimaradÂ jÂ n¢hÀny szÂ, illetve f¢l mondat arrÂl tanÃskodik, hogy a magyar fordÁtÀsnak az
eredetivel valÂ egybevet¢s¢t nem v¢gezte el
senki.
NagyjÀbÂl a k´vetkezû mondatokrÂl van
szÂ (sz´gletes zÀrÂjelben k´zl´m a valamelyik
korÀbbi magyar kiadÀsbÂl Àtvett kieg¢szÁt¢st;
itt ¢s a k¢sûbbiekben à2.Ê Tarnai JÀnos, à3.Ê
Sebesty¢n PÀl, à4.Ê MadarÀsz Imre fordÁtÀsÀt
jelenti, tovÀbbÀ à5Ê-´s sorszÀmmal hivatkozom az eredeti sz´vegre, amelynek Àltalam
hasznÀlt kiadÀsa: Beccaria, Cesare, DEI DELITTI E DELLE PENE, a cura di Franco Venturi,
Torino, 1973):
4., 16. o.: àNem mindent k´vetel meg a term¢szeti t´rv¢ny, amit a kinyilatkoztatÀs megk´vetelÊ
[àa tisztÀn tÀrsadalmi t´rv¢ny nem k´veteli mindazt,
amit a term¢szet t´rv¢nyeÊ (2., 63. o.) ä àn¢ tutto
ciµ che esige questa lo esige la pura legge socialeÊ
(5., 5. o.)]; 4., 17. o.: àa tÀrsadalmi Àllapotot
megelûzû [àhÀborÃsÊ (3., 51. o.) ä àstato di guerraÊ (5., 5. o.)] ÀllapotÊ; 4., 19. o.: ànem az emberi
term¢szet jÂzan vizsgÀlÂja hozta [l¢tre; (5., 9. o.)]
ûket [ti. a t´rv¢nyeket]Ê; 4., 22. o.: àVigyÀzni
kell, nehogy ehhez az igazsÀg [recte: àigazsÀgossÀgÊ (2., 57. o.) ä àgiustiziaÊ (5., 13. o.)] szÂhoz
valamif¢le reÀlis dolognak a k¢pzet¢t gondoljuk,
mint a fizikai erû¢ vagy valamely l¢tezû l¢ny¢Ê;
[ànem mÀs az, mint az emberi gondolkozÀs egy
mÂdja s e gondolkozÀsmÂdnak v¢gtelen befolyÀsa
van minden egyes ember boldogsÀgÀraÊ (2., 72. o.)
ä àella ª una semplice maniera di concepire degli
uomini, maniera che influisce infinitamente sulla
felicit¥ di ciascunoÊ (5., 13. o.)]; 4., 38. o.: Itt
M¢szÀros Imre egy teljes jegyzetet elhagy, v´.:
(3., 68. o.), ill. (5., 32. o.); 4., 45. o.: à°ppoly
kev¢ss¢ szabad az ember az igazsÀg kimondÀsÀban
a kÁnok ¢s a gy´trelmek k´zepette, mint amennyire
[àannakidej¢nÊ] lehetetlen [àvoltÊ (3., 74. o.) ä àlo
era alloraÊ (5., 41. o.)] csalÀs n¢lk¡l megakadÀlyozni a tüz ¢s a forrÂ vÁz hatÀsÀt.Ê; 4., 51. o.:
àEgyfelûl a [k´z´ny´s ä àinsensibileÊ (5., 48. o.)]
bÁrÂ k¢nyelmei ¢s gy´ny´rüs¢geÊ; 4., 58. o.: àA vagyonelkobzÀs a gy´ng¢k fej¢re tüz dÁjat, az Àrtatlanokkal szenvedteti el a bün´s b¡ntet¢s¢t [, à¢s arra

k¢nyszerÁti az ÀrtatlanokatÊ], hogy [àk¢ts¢gbees¢s¡kbenÊ (3., 95. o.) ä àe pongono gli innocenti
medisimi nella disperata necessit¥Ê (5., 56. o.)]
bün´ket k´vessenek el.Ê; 4., 63. o.: àahol az
uralmat [àcsakÊ (3., 88. o.) ä ànon... cheÊ (5., 63.
o.)] az igaz uralkodÂ gyakoroljaÊ; 4., 74. o.:
à[szinte ä àquasiÊ (5., 75. o.)] sohasem az ¢sz volt
a nemzetek t´rv¢nyhozÂjaÊ; 4., 75. o.: àEz [ti. a
hÀzassÀgt´r¢s] egy olyan sz¡ks¢glet[à-tel valÂ
vissza¢l¢s-Ê (3., 125. o.) ä àdall'abuso di un bisognoÊ (5., 76. o.)]bûl sz¡letik, amely ÀllandÂ ¢s
egyetemes az eg¢sz emberis¢g szÀmÀraÊ; 4., 78. o.:
Az elsû bekezd¢s utolsÂ mondata elûtt egy
mÀsik hiÀnyzik: àHa pedig a tettest visszat¢r¢se
eset¢n b¡ntetnûk, Ãgy ´r´k´ss¢ tennûk a kivÀndorlÀst s Ágy lehetetlenn¢ vÀln¢k a tÀrsadalmi kÀr jÂvÀt¢tele.Ê (2., 164. o.) ä àIl punirlo quando ritornasse il reo, sarebbe l'impedire che si ripari il male
fatto alla societ¥ col rendere tutte le assenze perpetue.Ê (5., 80. o.); 4., 82. o.: öjra elmarad egy
jegyzet, v´.: (3., 118. o.), illetve (5., 86. o.). Az
akad¢miai kiadÀsban talÀlhatÂ jegyzetbûl ä
viszont ä az alÀbbi mondat marad ki: àVÀdoltak vallÀstalansÀggal, de nem ¢rdemeltem meg.Ê
(2., 158. o.) ä àSono stato accusato d'irreligione,
e non lo meritava.Ê (5., 86. o.); 4., 96. o.: àA kegyelmez¢st tehÀt, azt az er¢nyt, amely egy uralkodÂ
szÀmÀra [àolykorÊ (3., 99. o.) ä àtalvoltaÊ (5., 102.
o.)] a trÂn minden k´telezetts¢g¢t helyettesÁtette.Ê
Nem csak a fent emlÁtett hiÀnyossÀgok miatt nem siker¡lt MadarÀsz Imr¢nek az elûszÂban vÀllaltakat (àa lehetû legnagyobb hüs¢gre
t´rekedt¡nk, nemcsak tartalmi, de formÀlis, stilÀris-hangulati szempontbÂl isÊ) teljesÁtenie. Sz´veg¢ben jÂ tucatnyi egy¢rtelmü f¢lrefordÁtÀst
szÀmoltam ´ssze. így p¢ldÀul: 4., 26. o.: àígy
szerzik meg a polgÀrok azt a magÀnbiztonsÀgot,
amely igazsÀgos, mert ez az ok [c¢l ä àlo scopoÊ
(5., 17. o.)], ami¢rt az emberek tÀrsadalomban ¢lnekÊ; uo.: àmilyen sorsra juthat az û vagy tagjai
szabadsÀga [ami ugyan szÂ szerint valÂban
àl'esito della sua libert¥, o dei suoi membriÊ (5.,
18. o.), de magyarul m¢gis inkÀbb àszabadsÀga vagy testi ¢ps¢geÊ (3., 61. o.)]; 4., 29. o.:
àa becs¡let ¢s az er¢ny [...] fogalmai [...] vÀltoznak
az idû mÃlÀsÀval, amely tovÀbb ¢lteti a nemzeteket
[a dolgok neveit ä ài nomi alle coseÊ (5., 21.
o.)], mint a dolgokatÊ; 4., 43. o.: àvalami nem
tudom milyen metafizikus ¢s ¢rthetetlen becstelens¢gtûl valÂ megtisztÁtÀs v¢gettÊ [àhogy a becstelens¢gtûl valami metafizikai ¢s ¢rthetetlen mÂdon megtisztuljonÊ (3., 73. o.) ä àper non so quale meta-
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fisica ed incomprensibile purgazione d'infamiaÊ
(5., 38. o.)]; 4., 61. o.: àEgy, bÀr enyhe, fenyÁt¢s
biztos tudatÀnak sokkal nagyobb a hatÀsa, mint egy
mÀsik borzalmasabbnak [mint egy borzalmasabbtÂl valÂ f¢lelemnek ä àil timore di un altro
pi· terribileÊ (5., 59. o.)], amely a b¡ntetlens¢g
tudatÀval [rem¢ny¢vel ä àcolla speranzaÊ (uo.)]
pÀrosul.Ê; 4., 68. o.: àaz emberis¢g t´rt¢nete hibÀk
[t¢ved¢sek ä àerroriÊ (5., 68. o.)] v¢gtelen tenger¢nek k¢p¢t mutatjaÊ; 4., 70. o.: àA k´zhÁr, a
sz´k¢s, a bÁrÂsÀgon kÁv¡li vallomÀs, egy büntÀrs
vallomÀsa, a s¢rtett fenyeget¢sei ¢s a vele valÂ tartÂs
ellens¢gesked¢s [a k´lcs´n´s fenyeget¢sek ¢s az
ÀllandÂ ellens¢gesked¢s a s¢rtettel ä àle minaccie e la costante inimicizia con l'offesoÊ (5., 70.
o.)] [...] el¢gs¢ges bizonyÁt¢kok egy ÀllampolgÀr letartÂztatÀsÀhozÊ; uo.: àmin¢l kev¢sb¢ lesznek borzalmasak a b´rt´n´k ¢s hÁr¡kÊ [àmin¢l kevesebb a
b´rt´n´kben a kÁn ¢s az ¢hez¢sÊ (2., 81. o.) ä àA
misura... che sar¥ tolto lo squallore e la fame dalle
carceriÊ (5., 70 o.)]; 4., 76. o.: àA gyermek´l¢s
¢ppÃgy egy elker¡lhetetlen ellentmondÀs k´vetkezm¢nye, amelybe a nû ker¡l, aki gy´nges¢gbûl vagy
erûszak hatÀsÀra megesettÊ [àengedettÊ (3., 126.
o.) ä àabbia cedutoÊ (5., 78. o.)]; 4., 78. o.: àHa
a tÀvollevût hÀtrahagyott javaiban b¡ntetik, az [...]
megakadÀlyozna minden kereskedelmetÊ [itt:
à¢rintkez¢stÊ (3., 123. o.) ä àcommercioÊ (5., 80.
o.)]; 4., 83. o.: àa szerencs¢tlen ¢s büntelen [àvÀd
alÀ helyezhetûÊ (3., 119. o.) ä àincolbabileÊ (5.,
86. o.)] csûdbejutottatÊ; 4., 88. o.: àaki a vizsgÀlat
alatt nem vÀlaszol a neki feltett k¢rd¢sekre [...],
b¡ntet¢st ¢rdemel [...], hogy ily mÂdon az emberek
ne feledj¢k a p¢ldaadÀs sz¡ks¢gess¢g¢tÊ [ànehogy...
meghiÃsÁthassÀk azt a p¢ldaadÀst, amellyel a k´znek tartoznakÊ (3., 71ä72. o.) ä ànon deludano
cosÁ la necessit¥ dell'esempio che devono al pubblicoÊ (5., 92. o.)]; 4., 91. o.: àJobb megelûzni a
büntetteket, mint b¡ntetni azokat. Ez a fû c¢lja
minden jÂ t´rv¢nyhozÀsnak, mely annak a müv¢szete, hogy az embereket a lehetû legnagyobb boldogsÀgra vagy a lehetû legkisebb boldogtalansÀgra
vez¢relj¡k, hogy az ¢letben minden jÂt ¢s rosszat
szÀmÁtÀsba v¢ve besz¢lj¡nk.Ê [àaz ¢let jÂ ¢s rossz
oldalaira vonatkozÂ szÀmÁtÀsok nyelv¢n szÂlvaÊ
(3., 134. o.) ä àper parlare secondo tutt'i calcoli
dei beni e dei mali della vitaÊ (5., 96. o.)].
Sebesty¢n PÀl fordÁtÀsi hibÀi is hosszÃ listÀt tesznek ki: 3., 66. o.: àa k´zv¢lem¢ny, amely
talÀn egyetlen ´sszetartozÂ eleme [àegyed¡li k´tûanyagaÊ (4., 41. o.) ä àil solo cementoÊ (5., 35.
o.)] a tÀrsadalomnakÊ; 3., 75. o.: à[A kÁnvallatÀs

sorÀn az Àrtatlan ¢s a bün´s] k´z´tti minden k¡l´nbs¢g megszünik ¢ppen azoknak az eszk´z´knek
folytÀn, amelyekben a k¡l´nbs¢get felfedezni v¢lt¢k.Ê [àugyanazon eszk´z miatt, amelyet annak felderÁt¢s¢re szÀntakÊ (4., 45. o.) ä àper quel mezzo
medesimo, che si pretende impiegato per ritrovarlaÊ
(5., 41. o.)]; 3., 82. o.: àa valamely orszÀgban
elûfordulÂ nagy büntettek nem jelentik okvetlen¡l
annak hanyatlÀsÀtÊ [àegy nemzetn¢l nem mindig a
nagy bün´k a hanyatlÀs jeleiÊ (4., 74. o.) ä ànon
sempre in una nazione i grandi delitti provano il
suo deperimentoÊ (5., 76. o.)]; 3., 103. o.: à[A
bün´s feladÀsÀt jutalmazÂ t´rv¢nyek] ellenkeznek az erk´lcsnek ¢s a politikÀnak azzal a sz¡ks¢gszerü egys¢g¢vel, amely az embereknek boldogsÀgot nyÃjtanak [!], az orszÀgoknak b¢k¢t, a vilÀgnak pedig a felette ÀtvonulÂ bajoktÂl valÂ megszabadulÀstÊ [àa vilÀg(nak) pedig a nyugalom s a pihen¢s egy valamivel hosszabb sz¡net¢t a bajok k´zepette, amelyek Àtvonulnak rajtaÊ (4., 85. o.) ä
àl'universo qualche pi· lungo intervallo di tranquillit¥ e di riposo ai mali che vi passeggiano sopraÊ (5., 89. o.)]; 3., 119. o.: à[Az adÂssÀgok
eset¢ben] a bün´s szÀnd¢kot meg lehetne k¡l´nb´ztetni a sÃlyos v¢tkess¢gtûl, a sÃlyos v¢tkess¢get
az enyh¢tûl ¢s ez utÂbbit a teljes ÀrtatlansÀgtÂl: [...]
az utolsÂnak fenn kell tartani a jÂvÀt¢tel mÂdjÀnak
szabad megvÀlasztÀsÀt, mÁg a harmadiktÂl ennek a
lehetûs¢g¢t meg kell vonni, Àtengedve a tettest a hitelezûnek.Ê [àa harmadiktÂl elvenni ezt a szabadsÀgot, s a hitelezûnek engedve Àt aztÊ (4., 82. o.)
ä àriserbando all'ultima la scelta libera dei mezzi
di ristabilirsi, togliere alla terza la libert¥ di farlo,
lasciandola ai creditoriÊ (5., 86. o.)]; 3., 132. o.:
àEzt csak olyan diktÀtor volna k¢pes megtenni, aki
bÀtor volna [mint] Sulla ¢s olyan lÀngeszü, hogy
k¢pes volna fel¢pÁteni azt, amit egyszer mÀr lerombolt.Ê [akkora a tehets¢ge az ¢pÁt¢shez, mint
amennyi annak volt a rombolÀshoz (4., 60.
o., n¢mi vÀltoztatÀssal) ä àtanto genio d'edificare
quant'egli n'ebbe per distruggereÊ (5., 59. o.)]; 3.,
138. o.: àMindenki, aki elgondolkozik a t´rt¢nelmen, amelynek korszakai idûrûl idûre hasonlÂsÀgot
mutatnak korÀbbi korszakokkalÊ [àa nemzetek t´rt¢nelm¢n, amelyek bizonyos idû eltelt¢vel hasonlÁtanak a fû korszakokat illetûenÊ (4., 94. o.) ä àsulle
storie, le quali dopo certi intervalli di tempo si rassomigliano quanto all'epoche principaliÊ (5., 100.
o.)].
A legmegbÁzhatÂbbnak Tarnai JÀnos fordÁtÀsa lÀtszik, amelyben csak egy elhibÀzott
mondatot talÀltam. 2., 149. o.: àA polgÀri t´r-
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v¢nyek, melyek a testet ¢s a vagyont f¢lt¢kenyen ûrzik, nevezetes ellent¢tben Àllanak az Ãgynevezett becs¡let t´rv¢nyeivel, melyek a k´zv¢lem¢nyt mindenek f´l¢ helyezik.Ê [àamit a k´zv¢leked¢s m¢g t´bbre
becs¡lÊ (4., 33. o.) ä àV 'ª una contradizione rimarcabile fralle leggi civili, (...) e le leggi di ciµ
che chiamarsi onore, che vi preferisce l'opinioneÊ
(5., 26. o.)] Ugyanezt a hibÀt elk´veti Sebesty¢n PÀl is, 3., 112. o.
MagyarossÀg szempontjÀbÂl vizsgÀlva a
sz´vegeket, szint¢n azt tapasztaltam, hogy
sajnos egyik fordÁtÀs sem Àllja meg marad¢ktalanul a hely¢t. MegmagyarÀzhatÂ, Àm m¢gis ¢rthetetlen, hogy a fordÁtÂk nemigen voltak tekintettel az elûd´k munkÀjÀra (ez a
megÀllapÁtÀs fûk¢nt az utolsÂ k¢t kiadÀsra ¢rv¢nyes); ez¢rt nem is besz¢lhet¡nk folyamatos korszerüsÁt¢srûl, emendÀciÂrÂl. A tartalmilag nem kifogÀsolhatÂ mondatokat tekintve jÂval t´bbsz´r talÀlkoztam jÂ stilÀris megoldÀsokkal az akad¢miai kiadÀs sz´veg¢ben,
mint MadarÀsz Imr¢¢ben. A hÀrom alÀbbi
p¢lda jÂl mutatja, hogy MadarÀsz Imr¢nek
nem volt szerencs¢s mindig k´vetkezetesen
tartania magÀt alapelveihez: àNem akartuk sem
r´videbb¢, sem egyszerübb¢, sem modernebb¢ tenni
Beccaria olykor hosszÃ, bonyolult, antikos [!] k´rmondatait, de min¢l t´bbet vissza akartunk adni e
k´rmondatok megrendÁtû erejü pÀtoszÀbÂl, lelkes¡lt
retorikÀjÀbÂl, nem f¢lve attÂl, hogy fordÁtÀsunk
egyik-mÀsik fordulata a magyar reformkori prÂza
stÁlushangulatÀt id¢zi fel. ñvakodtunk attÂl, hogy
Beccaria t¡zes k´nyvecsk¢j¢t azoknak a tudÂs jogÀsz doktoroknak a hideg, ezoterikus ¢s orrhangÃ
szakzsargonjÀba k´lts¡k Àt, akiket Beccaria mindig
gÃnnyal emlÁtett.Ê (11. o.) V´.: 4., 35. o.: àA
halÀlos b¡ntet¢sek mindenki szÀmÀra, aki elfogad
egy pÀrbajkihÁvÀst, hiÀba prÂbÀltÀk kiirtani ezt a
szokÀst, amelynek alapja abban rejlik, amitûl egyes
emberek a halÀlnÀl is jobban f¢lnek, mert megfosztatvÀn a mÀsok megbecs¡l¢s¢tûl, a tisztess¢ges ember attÂl tart, hogy vagy teljesen magÀnyos lesz,
amely Àllapot elviselhetetlen egy tÀrsas embernek,
vagy a s¢rteget¢sek ¢s gyalÀzkodÀsok c¢ltÀblÀja,
amelyek ism¢telt hatÀsukkal fel¡lmÃljÀk a b¡ntet¢s
vesz¢ly¢tÊ, ill. 3., 114. o.: àA pÀrbajozÂkat fenyegetû halÀlb¡ntet¢sek hiÀba t´rekedtek kiirtani ezt a
szokÀst, amelynek alapja abban rejlik, amitûl tisztess¢ges emberek jobban f¢lnek, mint a halÀltÂl; a
tisztess¢ges ember ugyanis attÂl tart, hogy mÀsok jÂv¢lem¢ny¢tûl [!] megfosztva, teljesen magÀnyos l¢nyny¢ vÀlik, amely Àllapot pedig a tÀrsas ¢letet keresû

ember szÀmÀra elviselhetetlen; vagy pedig attÂl,
hogy s¢rteget¢sek ¢s becstelens¢g tÀrgya lesz, amelynek ism¢telt hatÀsa fel¡lmÃlja a b¡ntet¢s vesz¢ly¢t.Ê
ä 4., 58. o.: àMely szomorÃbb lÀtvÀny, mint egy
csalÀd, melyet a csalÀdfû bünei taszÁtottak a gyalÀzatba ¢s nyomorÃsÀgba [...]Ê, illetve 3., 95. o.:
àVan-e szomorÃbb lÀtvÀny, mint az olyan csalÀd¢,
amelyet a csalÀdfû büne becstelens¢gbe ¢s nyomorÃsÀgba taszÁtott [...]Ê ä 4., 69. o.: àEgy nem kev¢sb¢ ÀltalÀnos, mint a tÀrsadalom c¢ljÀval, az
egy¢ni biztonsÀgrÂl valÂ meggyûz¢ssel, ellent¢tes hiba, hogy a t´rv¢nyt v¢grehajtÂ bÁrÂ ´nk¢nyesen b´rt´nbe vethet ÀllampolgÀrokat, megfoszthatja szabadsÀgÀtÂl egy ellens¢g¢t mondvacsinÀlt ¡r¡gyekkel ¢s b¡ntetlen¡l hagyhatja egy barÀtjÀt a bün´ss¢ge mellett szÂlÂ legsÃlyosabb gyanÃokok dacÀraÊ,
illetve 3., 63. o.: àEgy legalÀbb annyira gyakori,
mint az egy¢ni biztonsÀg¢rzet tÀrsadalmi c¢ljÀval
ellent¢tben ÀllÂ t¢ved¢s az, hogy a t´rv¢nyt alkalmazÂ bÁrÂ korlÀtlanul b´rt´nbe vethet ÀllampolgÀrokat, mondvacsinÀlt ¡r¡ggyel megfoszthatja szabadsÀgÀtÂl valamely ellens¢g¢t, ¢s a bün´ss¢ge mellett szÂlÂ legkomolyabb gyanÃokok ellen¢re is b¡ntetlen¡l hagyhatja a barÀtjÀt.Ê A p¢ldÀk sora
folytathatÂ. Mindezeken kÁv¡l MadarÀsz Imre fordÁtÀsÀba becsÃszott egy-egy nehezen indokolhatÂ àparalogizmusÊ (68. o.), àkim¢raÊ
(91. o.), àproblematikusÊ (92. o.), sût egy àszabadnaÊ (70. o.) is.
Ugyanakkor valÂban elûfordul az is, hogy
Sebesty¢n PÀl fordÁtÀsa jogi bikkfanyelvv¢
torzul. 3., 97. o.: àA legr´videbb idût a b¡ntetûper sz¡ks¢gszerü tartamÀhoz, valamint ahhoz az elsûbbs¢gi joghoz kell m¢rni, amely valakit megillet
abban a tekintetben, hogy ¡gye elûbb ker¡lj´n Át¢lethozatalra.Ê Ezzel szemben MadarÀsz fordÁtÀsÀban a vonatkozÂ mondat Ágy szÂl: 4., 51.
o.: àA legr´videbb idût a per sz¡ks¢ges tartama
alapjÀn kell kiszÀmÁtani ¢s annak elsûbbs¢ge alapjÀn, akinek joga van, hogy elûbb Át¢ljenek felette.Ê
N¢hÀny esetben m¢g mindig Tarnai JÀnosnak ä fordÁtÀsa mÀsodik kiadÀsÀt tekintve
is legalÀbb hetven´t ¢ves ä mondatai a legsiker¡ltebbek. V´.: (rendre 4., 27. o.; 3., 62. o.
¢s 2., 79. o.) àa tÀrsadalmi szerzûd¢snek egy stabil
jelk¢peÊ, àa tÀrsadalmi szerzûd¢snek... ÀllandÂ forrÀsmüveÊ ¢s àmaradandÂ eml¢k... a tÀrsadalmi
szerzûd¢srûlÊ ä ami az eredetiben: àuno stabile
monumento del patto socialeÊ (5., 19. o.) ; illetve, ugyanott egy mÀsik p¢lda: àEz okbÂl lÀtjukÊ, àEz¢rt lÀthatjuk aztÊ ¢s àEz az okaÊ ä àQuesta ª la cagione, per cui veggiamoÊ.
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A k¢t utolsÂ kiadÀsban a sz´veghez tartozÂ
magyarÀzÂ jegyzeteket is talÀlunk. Az akad¢miai kiadÀs eset¢ben a jegyzetek (magÀt meg
nem nevezû) k¢szÁtûje jÂl meghatÀrozhatÂ olvasÂk´z´ns¢gnek, a felv¢telire t´rt¢nelembûl
tanultakat mÀr elfelejtû, de a jogi szaknyelvben m¢g nem teljesen jÀrtas hallgatÂknak Árt
a sz´vegben valÂ eligazodÀst segÁtû ä egy kiss¢ talÀn tÃl takar¢kos ä apparÀtust. N¢mi derüre okot egy fûsz´vegbe beleker¡lû jegyzetmondat ad: àA XIX. szÀzadig ¢lt ItÀliÀban az a
szokÀs, hogy a tettes mened¢ket nyerhetett valamely
vallÀs gyakorlÀsÀnak szentelt helyen (templom, kolostor).Ê (101. o.)
MadarÀsz Imre jegyzeteit müfajilag leginkÀbb kommentÀroknak tekinthetj¡k. Itt
azonban e müfaj legsz¢lsûs¢gesebb minimÀlverziÂjÀval van dolgunk; az ¢rtelmezû k´zbevet¢sek jobbÀra a Nemzeti Sport olvasÀsÀhoz illû befogadÂi diszpozÁciÂt t¢teleznek fel. àA
k´nyv egyik legr´videbb, ugyanakkor legfontosabb
fejezete, amely klasszikus t´m´rs¢ggel foglalja ´ssze
a beccariai felvilÀgosult jogelm¢let forradalmi Ãjszerüs¢g¢t.Ê (32. sz. j.), avagy: àA nyitottsÀg politikÀjÀnak korÀban k¡l´n´sen aktuÀlis e klasszikus
gondolat.Ê (35. sz. j.), ill. àEz a ÏÙÎ logikus ¢s
m¢ltÂ bevezet¢se a k´vetkezû, kiemelkedû fontossÀgÃ
fejezetnek.Ê (57. sz. j.) A jegyzetek mÀsik r¢sz¢t
k¢pezû filozÂfiai referenciÀk pedig annyira
szükszavÃak ¢s alapvetûek, hogy sem annak
nem mondanak semmit, aki m¢g nem hallotta a pÀrhuzamba ÀllÁtott szerzû nev¢t, sem
annak, aki mÀr igen: àUtalÀs Hobbes LEVIATHçN cÁmü k´nyv¢re.Ê (9. sz. j.); àAz Àllamhatalmak sz¢tvÀlasztÀsÀnak ¢s a bÁrÂi f¡ggetlens¢gnek
locke-i ä montesquieu-i eszm¢je.Ê (18. sz. j.);
àAhogy Montesquieu gondolta (A T¹RV°NYEK
SZELLEM°RýL-ben).Ê (48. sz. j.)
A BþNTETTEKRýL °S A BºNTET°SEKRýL
magyarorszÀgi irodalmÀnak jÂformÀn teljes
k´r¢t teszi ki az eleddig tÀrgyalt sz´vegkiadÀsok el¢ ÁrÂdott hÀrom elûszÂ. Tarnai JÀnos ¢s
KÀdÀr MiklÂs bevezetû tanulmÀnyaikban a
jogt´rt¢n¢sz szem¢vel n¢zik Beccaria müv¢t.
Mindketten r¢szletesen szÂlnak a Voltaire ¢rtekez¢s¢bûl is ismert Calas-perrûl, arrÂl az
esem¢nyrûl, amely a DEI DELITTI ... megÁrÀsa
k´zvetlen kivÀltÂ okÀnak tekinthetû. EzenkÁv¡l Tarnai elsûsorban az elûzm¢nyekhez, a

k´z¢pkori joggyakorlathoz ¢s a francia felvilÀgosodÀs eredm¢nyeihez k¢pest helyezi el
BeccariÀt, s az elûbbit illetûen magyar adal¢kokkal is szolgÀl. KÀdÀr MiklÂs elûszavÀnak
nagy r¢sz¢t ä r´vid eurÂpai hatÀst´rt¢neti ´szszefoglalÂ utÀn ä tartalmi elemz¢snek szenteli, amelynek keret¢ben Beccaria müv¢t az ¢rv¢nyes b¡ntetûjogi elm¢lettel ¢s gyakorlattal
veti ´ssze. FrazeolÂgiÀjÀban a tanulmÀny term¢szetesen olyan, amilyennek egy 1967-es
keltez¢sü ÁrÀsnak lennie kellett. StilÀrisan ehhez azonban m¢g hozzÀadÂdik az, hogy a
szerzû az Árott tudomÀnyos sz´veg normÀjÀtÂl k´vetkezetesen elt¢r a szabad egyetemi
elûadÀs javÀra. P¢ldÀul: àLiszt Ferenc, annak
idej¢ben hallei egyetemi tanÀr, A J¹V ý BºNTETýJOGA cÁmen MagyarorszÀgon, Budapesten, a jelenlegi FûvÀrosi BÁrÂsÀg nagy (ÏEsk¡dtsz¢kiÎ) tÀrgyalÂ term¢ben elûadÀst tartott. MondanivalÂjÀbÂl
Beccaria tanainak hatÀsa pontosan kitünt. Az elûadÀs rendezûje a JogÀsz Egylet.Ê (16. o.) Ez Ágy
egy¡tt mÀr el¢gg¢ elkedvetlenÁti az olvasÂt.
MadarÀsz Imre szÀmÀra a Beccaria-´r´ks¢gbûl ä mint mÀr emlÁtettem ä a halÀlb¡ntet¢s elt´rl¢s¢nek szorgalmazÀsa a legfontosabb. E tÀrgyra tanulmÀnyÀban k¢tszer is viszszat¢r. Bevezetûje emellett hasznÀlhatÂ ¢letrajzi ´sszefoglalÂt is nyÃjt, amelyben az àegyk´nyvesÊ Beccaria egy¢b müveit, k´zgazdasÀgi ¢s eszt¢tikai, fûmüv¢tûl szÁnvonalukban l¢nyegesen elmaradÂ ¢rtekez¢seit is megemlÁti.
A BþNTETTEKRýL °S A BºNTET°SEKRýL elhelyez¢se a XVIIäXV III. szÀzad filozÂfiai kontextusÀban erûsen vÀzlatos. Mindenesetre jÂ,
hogy BeccariÀval ´sszef¡gg¢sben v¢gre utalÀs t´rt¢nik a term¢szetjogra ¢s a kontraktualizmusra.
E k¢rd¢sk´r behatÂbb elemz¢se azonban
mÀr messze vezetne, hiszen eg¢szen mÀs
referenciÀban kellene megvizsgÀlnunk BeccariÀnak a magyarorszÀgi term¢szetjogi gondolkodÀsra gyakorolt hatÀsÀt. Itt legfeljebb a
fentiekre n¢zve ¢rv¢nyes tanulsÀgot ´szszegezhetj¡k: a b¡ntetûjogi vitÀk sorÀn MagyarorszÀgon egyszerre jelentkeztek ¢s egymÀs
mellett hatottak a term¢szetjog ¢s a jogi pozitivizmus eredendûen egymÀst felvÀltÂ eszmeÀramlatai.
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