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MÀndy IvÀn

A MOZDULAT

Valahol kinyitottak egy ablakot, zongora hallatszott. Elhallgatott a zongora, ¢s az ab-
lakban megjelent egy kiss¢ hosszÃkÀs arcÃ, barna hajÃ lÀny. Ahogy kik´ny´k´lt az
ablakkeretben, Ãgy hatott, mint valami r¢gi k¢p. Az eget n¢zte, a szûke kislÀnyt a szem-
ben levû kapuban, ¢s mosolygott. A hÀta m´g´tt csoszogÀs, krÀkogÀs. Ezek az aprÂ,
´reges zajok furcsa ellent¢tben a vidÀm napf¢nnyel, a der¡lt ¢ggel.

ä JÂ lenne, ha s¢tÀlnÀl egyet, apa. Nem gondolod?
Nem kapott vÀlaszt. TovÀbb n¢zte az utcÀt. Egy hajlott hÀtÃ, z´ld ruhÀs f¢rfi a mÀsik

oldalon. A nap fel¢ hunyorgott. A napf¢ny megfakult a pergamenszerü arcon. K¢t
lÀny egymÀsba kapaszkodva s¢tÀlt. Az egyiken piros, a mÀsikon sÀrga ruha. Olykor
´sszedugtÀk a fej¡ket, nagyokat nevettek. A sÀrga ruhÀs hirtelen felkapta a fej¢t. El-
komolyodott. °ppolyan ¢rtelmetlen ez a komolysÀg, mint elûbb a nevet¢s.

ä Nem j´ssz ki egy kicsit, Annus?
A lÀny az ablakban a fej¢t rÀzta.
ä Majd k¢sûbb.
Azok ketten t¢tovÀn megÀlltak az ablaknÀl. Valahogy mintha nem tudnÀnak mit

kezdeni magukkal, a szÁnes ruhÀjukkal, a nevet¢s¡kkel.
ä °s ha esû lesz? Az ember hasznÀlja ki a sz¢p idût.
ä Bizony ä bÂlintott a mÀsik ä, sose lehet tudni. Ez az¢rt mÀr m¢giscsak az ûsz. ä

Egy hiÀbavalÂ mozdulattal igazÁtott valamit a hajÀn.
EgyÀltalÀn nem figyeltek arra, mit mondanak. T¡relmetlen¡l topogtak. Az utca tÃl-

sÂ v¢ge fel¢ n¢ztek, talÀn onnan vÀrtak valakit. K´zben egy pillanatra se engedt¢k el
egymÀst. Annus szinte el se tudta k¢pzelni, hogy ezek k¡l´n jÀrjanak, k¡l´n ¢ljenek.

ä Biztosan sokan vannak a parkban. (A piros ruhÀs.) Ilyen remek idûben.
Megint csak a toporgÀsuk. Mintha k¢ts¢gbeesetten s¡rgetn¢nek valamit. V¢szjele-

ket adnÀnak le.
ä Igaz, hogy Pestre m¢sz?
Annus bÂlintott.
ä Igen.
A k¢t fej megint megmozdult. Mint ahogy a fÀk koronÀja ing a sz¢lben. A piros

ruhÀs lebiggyesztette az ajkÀt.
ä A mÃlt h¢ten voltunk Pesten. IgazÀn semmi k¡l´n´s.
ä TalÀn csak a szÁnhÀz.
ä Itt is lesz m¢g az ûsszel. Igaz, nem olyan jÂ erûkkel. ä így mondta: erûkkel. °s ez

olyan komoran hangzott.
Egy sovÀny fiatalember k´sz´nt a mÀsik oldalrÂl, kalapjÀt m¢lyen megemelve. Nem

vett¢k ¢szre. ý pedig, mintha nem is vÀrt volna mÀst, tovÀbbment. Eltünt a sarkon.
A sÀrga ruhÀs lÀny az ablak fel¢.
ä °s mÀr biztos, hogy m¢sz?
ä Igen. Gyerek mell¢.
ä °s azt itt nem lehet?
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Annus nem felelt. A testv¢reket n¢zte, ahogy ´sszedugjÀk a fej¡ket. Egyforma sza-
bÀlyos, kerek arcok. A hajuk is ugyanaz a fekete. Csak a sÀrga ruhÀs hÀtraf¢s¡li, a
mÀsik meg oldalt vÀlasztja. Mintha ezzel jelezn¢k, hogy m¢giscsak k¡l´n ¢lnek. A szem
k´r¡l finom rÀncok. Na igen... Annus szinte lÀtta, ahogyan a nûv¢rek a t¡k´rben n¢zik
a rÀncokat. V¢gighÃzzÀk rajtuk az ujjukat, de olyan rem¢nytelen¡l. Olykor talÀn ki-
cser¢lik az arcukat. De azt is olyan v¢gtelen unottsÀggal.

ä Az¢rt m¢g ¢ppen nem kell Pestre menni. Hallottam, hogy a TÂth¢k is keresnek
kisasszonyt.

ä TudjÀtok, az¢rt talÀn m¢gse Àrt, ha k´r¡ln¢zek n¢ha.
ä HÀt lehet...
Cs´nd. °s mintha t´bb¢ mÀr nem is akarnÀnak megszÂlalni. Valahogy minden ked-

v¡k elment ezektûl az ostoba, semmitmondÂ szavaktÂl.
Majd a piros ruhÀs vÀratlanul.
ä HÀt menj¡nk, Magdi.
Azzal elindultak.
ä S¢tÀljatok csak! S¢tÀljatok!
Annus megint csak az utcÀt n¢zte, az aprÂ hÀzakkal. A sarkon lÀmpa. Az eg¢sz olyan,

mint egy k¢pes levelezûlap. °s akkor az ¢g bal sarkÀn egy hÁzÀsra hajlamos, s´t¢t felhû.
Mint egy ÂriÀsi b¢ka, ahogy teleszÁvja magÀt s´t¢ts¢ggel, ¢s felfÃvÂdik.

Sz¢l j´tt. °les, szemtelen sz¢l. Egy papirosfoszlÀnyt fÃjt maga elûtt ¡zenetk¢nt. ñcs-
ka gyufaskatulya sodrÂdott oly igyekvûen, mint aki valami roppant fontos ¡gyet akar
elint¢zni.

A lÀny szeme megtelt porral. A derü eltünt az ¢grûl. Az utcak´veken mÀr az esû
kopogott.

ä Csukd be az ablakot.
A lÀny m¢g vÀrt, mintha m¢g bÁzna valamiben.
Egy biciklista szÀguldott Àt az utcÀn, erûsen elûrehajolva. TÀvolodÂ hÀta s´t¢t folt.

Egy vÀszonruhÀs f¢rfi az eresz alatt, roppant ijedt arckifejez¢ssel... Nem szÀmÁtott az
esûre, ¢s most mintha sz¢gyenkezett volna ez¢rt.

Bes´t¢tedett. A sarkon felgyulladt a lÀmpa, ¢s sÀrga f¢nyt hintett az Àzott jÀrdÀra.
Annus betette az ablakot.
D´rg´tt.
ä Ilyenkor persze senki nem j´n Àt.
Apa csak Àllt az asztalnÀl. Fej¢t m¢lyen lehajtotta. Egy pillanat ¢s lecsÃszik az a fÀradt

fej.
VÀratlanul feln¢zett.
ä Henkel P¢ter mÀr idûtlen idûk Âta fel¢nk se n¢z. °s a KÀllay B¢la...
ä De apa! HÀt hol van mÀr a KÀllay B¢la!
Egy halk, riadt k¢rd¢s.
ä Hol van? ä Egy pillanatra eln¢mult. Majd valami vÀratlan inger¡lts¢ggel. ä °s hol

van a szem¡vegem? Ki lÀtta a szem¡vegemet?
ä °n nem.
ä °n se, apa.
ä HÀt akkor eltünt.
ä Jaj, dehogy!
ä N¢zd meg a kisszobÀban.
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ä MÀr megn¢ztem. A kisszobÀban... az ablakpÀrkÀnyon... az ¢jjeliszekr¢nyen... Re-
m¢nytelen!

ä Mit olvasol?
ä Semmit.
ä HÀt akkor?
ä A mozdulat. Ahogy elûhÃzom a tokbÂl, meg ahogy visszateszem, lassan vissza-

csÃsztatom. K´zben egy pillanatra az arcomhoz emelem... ¢ppen csak egy pillanatra.
(Cs´nd.) TalÀn megszÂlÁtom.

ä Mi csinÀlsz?
ä Azt nem mondom, hogy kialakul egy besz¢lget¢s. Ilyet nem merek mondani.
ä IgazÀn?
ä IgazÀn.
Cs´nd.
Anya halkan, de valahogy m¢gis olyan kÁm¢letlen¡l.
ä R¢gebben mindig kieszelt¢l valamit.
ä Kieszeltem!
Idegen szÂ. Az¢rt mintha r¢mlene valahonnan. Igen, Ãjra meg kell ismerni. A je-

lent¢s¢t, ¢s ami benne ¢s ami m´g´tte van.
ä Egyszerre csak letetted el¢nk a hÀrom mozijegyet. Esetleg szÁnhÀzjegyet. TÀrsa-

sÀgba vitt¢l benn¡nket.
A lÀny csendes nevet¢se.
ä °s nem csak az OrbÀn Bubi¢khoz, mert, ugye, ¢n m¢g csak gyerektÀrsasÀgba jÀr-

hatok.
Anya inger¡lten.
ä Meg is lett az eredm¢nye! Csak ¡lt¢l az asztalnÀl olyan Àrtatlan, angyali arccal.

Egy pillanat ¢s lerÀntottad a terÁtût. Minden lezuhant. Azt a cs´r´mp´l¢st!
ä Teniszm¢rkûz¢sekre is elvitt¢l. Nemzetk´zi teniszm¢rkûz¢sekre. Te, apa, ¢n m¢g

lÀttam a TÀtrai Gizit! A magyaräolaszon is ott voltunk.
Anya bizonytalanul.
ä Magyaräolasz? Mi az, hogy magyaräolasz?
ä Futball! Apa nagyon szerette a focit. Igaz, apa?
ä HÀt persze! ä °s mint aki megmentett valami kincset a m¢lybûl: ä Combi v¢dett

az olaszoknÀl, ZsÀk a magyaroknÀl. Azt m¢g megnyert¡k. De aztÀn...
Anya makacsul.
ä De m¢gis inkÀbb moziba jÀrtunk.
Apa engedelmesen megism¢telte.
ä InkÀbb moziba jÀrtunk.
De mintha mÀr ezeket a szavakat is csak Ãgy homÀlyosan ismern¢.
Elhullott szavak potyogtak k´r¡l´tte.
Szavak temetûje.
Az a gomb mindjÀrt leesik a nadrÀgjÀrÂl. Az ́ ve egyetlen hasadÀs. Rendbe kell ten-

nem... ¢s anyÀt is... ez az ´r´k inger¡lts¢g... egyszer nekiugrik apÀnak... mit tudom
¢n!

Annus egy aggÂdÂ sz¡lû tekintet¢vel. Nem hagyhatja itt ezt a k¢t elaggott gyereket.
HangfoszlÀny t´rt fel.
ä Az¢rt lehet, hogy n¢hÀny szÂt vÀltunk.
ä IgazÀn? N¢hÀny szÂt...?!
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ä Hagyd, anya.
ä Mi¢rt? MegbÀntottam? Megs¢rtettem volna? (Elhallgatott, majd szinte eszelûsen.)

Csak ha azt az egyet megtudhatnÀm, hogy kivel akar ez szÂt vÀltani! Hallod?! Kivel!
Kivel! (Cs´nd.) Motyog valamit... igen... mintha motyogna...

ä Semmi, anya... semmi.

OrbÀn OttÂ

HORATIUSHOZ

Eheu fugaces, Postume, Postume

°N:
Juh¢, de gyorsan mÃlnak el ¢veink:
egy perce m¢g nagy kurvapec¢r val¢k,
  s halhatatlansÀg balekja,
    olvatag ¢rc remegû ´lekben,

s ma botra hajlok ä ûsz akad¢mikus,
kit mÀris unni kezd az utÂkora:
  szeg¢ny tatus a DNS-sel;
    û meg a kÀba utÂpiÀi!

Ahogy te mondtad, nincs halad¢k, kiÃt.
T´m´r s´t¢ts¢g mindenen, Âlmos ¢j,
  s hÀlÂtÀrsunk sivÀr ´regs¢g;
    csontjai szÃrnak, akÀr a rajzsz´g.

Hatalmas Ãr hÁv, bÀrki is û. Ha int,
a t¢ridû, mint v¢gtelen ÂceÀn
  megnyÁlik ¢s magÀba s¡llyeszt.
    M¢gsem adom f´l a meccset, azt nem!

Mert l¢nyegem nem ¢n vagyok, ¢n, a n¢v ä
az olthatatlan lÀng az, a lÀzadÀs,
  mely sejtrûl sejtre bujdokolva
    menti a horda lopott t¡z¢t. Ma

bennem: j´vûre benn¡k!
bennem: j´vûre benn¡k!ý:
bennem: j´vûre benn¡k!Ok¢, majom;
a v¢gtelen nagy tr¡kkje a vÀltozÀs ä
  ezt Ãgy ahogy, de eltanultad...
    BÃjj csak az Àgyba hamis rem¢nnyel!...
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Petri Gy´rgy

LASSAN

Lassan, anyÀm, mindegy lesz nekem,
hogy mit besz¢lnek rÂlunk a àhÀzbanÊ,
hogy kivel ¢lek ¢n, ki ¢l velem.

BÀrha befognÀk ä ha szabad Ágy kifejeznem magam ä
a... lepcses pofÀjukat; kussoltass¢k.
°ppens¢ggel mes¢lhetn¢k ¢n is rÂluk.
°s ha nem teszem,
ez csak az¢rt van, mert most
(mint mÀskor se)
nem l¡ktet az epikai v¢nÀm. Pedig!
Ha ¢n egyszer kinyitnÀm a szÀmat.
De nem nyitom ki. Be¢rem
a kinyithatÀs elû-k¢j¢vel.

Meg k¡l´nben is: javar¢szt
nincsenek mÀr az ¢lûk sorÀban,
vagy ha vannak is: csaknem
elhalÀlozÂf¢lben.

Ami pedig a àhÀzatÊ
illeti ä az se lesz sokÀ:
a kÁgyÂbûrbûl kihal a kÁgyÂ,
s bel¢k´lt´znek sz¢lhordal¢kok:
homokszemek, szÃnyogszÀrnyak,
korhad¢kok, menyasszonyi csokor-
maradvÀnyok, papÁrszalv¢ta fosz
lÀnyra szÀradt marhap´rk´lteml¢kek.

De mint kezdtem: lassan
sz¢trohad ama hÀz,
ahol egyesek m¢g besz¢lnek rÂlunk.
BauxitbetonbÂl ¢p¡lt,
rossz az alapozÀsa,
¢p¡letg¢p¢szetileg pedig...
ne is besz¢lj¡nk rÂla.
Csak v¢sd eszedbe, hogy mindaz,
ami a fentiekbûl
k´vetkezik, csak lassan k´vetkezik be.
Nem lavina, sem nem tÀjfun.
Nem akkumulÀlÂdik, nem is tÀmad hirtelen.
Csak (szÁvedre ne vedd!):
VAN.



HatÀr Gyûzû

SZEMFED°L

JÀnosnak, °vÀnak

te Âcska f´ldi porh¡vely
 csonttartÂ zsÀk-idom
te m¢g lityegsz s kekeckedel
 rogyÂ pÀlcÀidon?!

te bÀbzsinÂron rÀngatott
 cs´rgûsatyak-tetem
ne jÀrd pojÀcasÀgodat
 karÂ kereszteden! ä

de Âcska f´ldi porh¡vely
 (ha egyszer nincs egy¢b)
neked ez Ágy idû s a hely:
 csak egyszer jÀr a l¢t

csak egyszer jÀr a jelen¢s
 te k¢r¢sz¢letü:
lityegni nem tudsz szebben ¢s
 halÂdni te tetü?!

koporsÂforma ¢jszakÀd
 benyelni rÀdborul
ne! kapd el: kapca rongya rÀd
 halotti rongyodul

MR FUNERAL DIRECTOR
 

a temet¢si vÀllalkozÂ ritornellÂja

ha rÀsugÀrzik °gi Jel
àa Mennybe fel!Ê ä kÁs¢rni kell
a hullÀnak is ¢lni kell
a hullÀbÂl is ¢lni kell
 (OH! FUNERAL ä FUNERAL DIRECTOR!)
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mert vÀllal û: IgazgatÂ!
oly megnyerû s mi biztatÂ
a Mintak´nyv oly meghatÂ
s a kû meg oly faraghatÂ
 (OH! FUNERAL ä FUNERAL DIRECTOR!)

Nekropolisz: vilÀgvÀros!
attÂl orra fokhagymÀros:
koszorÃra ki-ki mÀr most
gyüjts´n pikszis korcsomÀros
 (OH! FUNERAL ä FUNERAL DIRECTOR!)

egy a Rost¢ly egy Rost¢lyos
Àsott egy SÁr egy a Pr¢post
h¡ccs ki k´lyke! ¢pp te ¢pp most
peselhetn¢l?! Brigad¢ros!
 (OH! FUNERAL ä FUNERAL DIRECTOR!)

egy GyalÀzÂ egy a Hulla
kajla kÀdbÂl kiborulja
egy ez Ezred egy a Kujva
KÀntor KÀplÀn Ajatolla
 (OH! FUNERAL ä FUNERAL DIRECTOR!)

lagzi legyen hullahegyen-
v´lgy´n! s merre papja megyen
Árott szalag s virÀg legyen
szemf´d¢l gyolcs g´ngy´legen
 (OH! FUNERAL ä FUNERAL DIRECTOR!)

a HullÀnak is kaszni kell
a koporsÂn is ä ä ä lakni kell
nagy csillagsÀtras lagzi kell
mely f´ldi m¢lyben magzik el
 (OH! FUNERAL ä FUNERAL DIRECTOR!)

kit t´mbmÀrvÀnysÃly Àtka zÀr:
hancÃroz lent a mÀtkapÀr
f´nn rÀpipÀl ¢s ä ä ä rÀkapÀl
a BÀn a B¢g s a muszka CÀr
 (OH! FUNERAL ä FUNERAL DIRECTOR!)

ha rÀsugÀrzik °gi Jel
àa Mennybe fel!Ê ä kÁs¢rni kell
a hullÀnak is ¢lni kell
a hullÀbÂl is ¢lni kell
 (OH! FUNERAL ä FUNERAL DIRECTOR!)
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SíRKERTBEN

sÁrkertben jÀrok sÁrokon sÁrokon
holott mindahÀnya nekem mÀr sÁrrokon

lenn lenni meg´lelkezni nem bolondsÀg
odahÃz le´lel mÀr ez a sÁrrokonsÀg

mind-hallom doblogol idetart a menet
hogy rajtam-f´l´ttem ell¢pdeljenek

ne itt ¡ljek ahol ¡l´k: a kertpadon
legyen nekem is sok szÀz ¢ves sÁrlapom

s mÁg alant belûlem semmi sem marad
k´vembûl szÀmom s nevem: kikopjanak

KomorÂczy G¢za

APçK °S FIöK

ZsidÂ apÀk, term¢szetesen, ¢s zsidÂ fiÃk. Ha az apÀk bünt k´vettek el, s a babilÂni
fogsÀg elûtti ¢vtizedek t´rt¢net¢bûl tudjuk jÂl, hogy igen, elk´vettek: e bün´k miatt
kire hÀrul a felelûss¢g?

K´szm¢t¢t esznek az apÀk; Ázes ¢s nedvdÃs, savanykÀs, nagy hûs¢gben, szomjat ol-
tani, kellemes Ázü gy¡m´lcs.

K´szm¢t¢t vagy egrest? A magyar nyelv¢rz¢ket ¢lesen osztja k¢t pÀrtra ez a szÂ-vita.
°n ä hajlamaim szerint ä mÀsk¢nt-fordÁtÂ vagyok: k´szm¢tepÀrti, menthetetlen¡l
nyelvi kisebbs¢gben; de az¢rt tudom: a sz´vegekben a t´bbs¢gi konszenzus egrest
mond szinte mindig. Nos, a kellemes gy¡m´lcs´t, egrest vagy k´szm¢t¢t, netÀn, mert
ez is elk¢pzelhetû: ¢ppen csak ¢rlelûdû szûlût, az apÀk ett¢k, eszik.

De kinek vÀsik el a foga?
Persze hogy nem az egres/k´szm¢te szÂvÀlasztÀs a k¢rd¢s; a nyelv¡nk, v¢gt¢re is,

egyelûre k´z´s, mindenki ¢rti, mirûl van szÂ. A k¢rd¢s m¢lyebbre vÀg; igenis: szubsz-
tanciÀlis. Hogy kiknek vÀsik el a foguk a k´szm¢terÀgÀstÂl: mÀrmint hogy az apÀk¢-e,
akik ett¢k, vagy a fiaik¢. Ez volt a k¢rd¢s. Ez a k¢rd¢s az igazi. Kit ¢r a b¡ntet¢s, ha az
apÀk bünt k´vettek el netÀn? PrÂf¢tÀk k¢rdezt¢k: JeremiÀs, Ez¢kiel. ZsidÂ apÀkrÂl
van szÂ, term¢szetesen, ¢s zsidÂ fiÃkrÂl. Kiknek kell a felelûss¢get viselni¡k mindaz¢rt,
amit az apÀk tettek? A fiÃknak? Ez a Biblia tanÁtÀsa?

TalÀn mondanom sem kell, nem JeruzsÀlemben: BabilÂniÀban vagyunk; m¢g ott
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sem ¢ppen a fûvÀrosban: vid¢ken, ahol a csak n¢hÀny ¢ve, i. e. 597-ben ÀttelepÁtett
zsidÂ csoport ¢l; egyszÂval, a fogsÀgban. JÃda, JeruzsÀlem megvan m¢g ä de NebÃ-
kadreccÀr bÀrmikor megindulhat ellene. CidqijjÀhu, akit otthon kirÀlynak tekinte-
nek, ¢s az udvar, ¢s a n¢p, nemhogy rem¢lnek: bizakodnak. çll a templom, Jahve
teljesÁteni fogja, amit a sz´vets¢gben n¢p¢nek Ág¢r. JeruzsÀlem hatalmassÀgai ¢ppen
katonai segÁts¢get keresnek. Alig mÃlt m¢g, hogy tanÀcskozÀsra gyültek a vÀrosba a
rem¢lt sz´vets¢gesek, k´zt¡k egy nagyhatalom, Egyiptom k´vetei is. CidqijjÀhu erû-
sen bÁzik Egyiptomban: Egyiptomnak ¢rdeke, hogy feltartÂztassa BabilÂnt.

K´zmondÀsrÂl van szÂ, szÂlÀsrÂl, ennyi vilÀgos. MÀr csak az¢rt is, mert a k¢rd¢ses
mondat k¢t k¡l´nb´zû helyen is Árva van a BibliÀban. JeremiÀs id¢zi JeruzsÀlemben
¢s Ez¢kiel BabilÂniÀban, nagyjÀbÂl egy idûben. Elk¢pzelhetû ugyan, hogy a kettûz¢s
csak utÂlagos, a k¢sûbbi sz´veghagyomÀny hozta l¢tre, Àtemelve a talÀlÂ szÂlÀst az
egyik sz´vegbûl a mÀsikba; elk¢pzelhetû, de nem valÂszÁnü. R¢szben az¢rt nem, mert
k¢t aprÂ nyelvi elt¢r¢s m¢giscsak van a k¢t sz´veghely k´z´tt, s ez nem id¢zetre vall.
R¢szben pedig, s fûk¢nt, az¢rt nem, mert a szÂlÀshoz a k¢t prÂf¢ta nem eg¢szen azonos
magyarÀzatot ad, holott ÀltalÀnos mondanivalÂjuk egy¢bk¢nt nagyjÀbÂl ugyanaz: bÁ-
rÀlat n¢p¡k f´l´tt.

Ez¢kieln¢l (18,2) a mondat k´zmondÀs volta k¡l´n´sen jÂl felismerhetû: a szinta-
xison.

àçbÂt jÂklu bÂszer ve-sinn¢ ha-bÀnim tiqheyna.Ê

Az ige mindk¢t f¢l mondatban jelen idûben, folyamatos vagy befejezetlen alakban
(imperfectum) Àll, ez a k´zmondÀsok szokÀsos szintaxisa, nyelvi eszk´ze az ÀltalÀno-
sÁtÀsnak. JEREMIçS (31,29) ellenben az elsû f¢l mondatban mÃlt idût (perfectum) hasz-
nÀl (Âklu), ez az elûidejüs¢g nyelvi eszk´ze, viszont nem teszi ki a n¢velût a àfiÃkÊ szÂ
el¢ (bÀnim); mÀs nyelvi megoldÀssal ugyan, de v¢geredm¢nyben nÀla is k´zmon-
dÀsszerüen ÀltalÀnos a fogalmazÀs.

Hogy mi a szÂban forgÂ gy¡m´lcs valÂjÀban: vitatjÀk. Az egres/k´szm¢te mellett
gondolni lehet szûlûszemre is; a szÂ egy¢b elûfordulÀsai (JESçJA 18,5; JñB 15,33) k´z¡l
az egyik f¡rt´ket (gefen) emlÁt, s ez nem k´szm¢t¢t, inkÀbb szûlût jelez. A mÀsik hely
s a rokon nyelvek a szÂt nem meghatÀrozott gy¡m´lcsre, hanem a bogyÂk ¢retlens¢-
g¢re vonatkoztatjÀk: bÂszer a. m. mÀr csaknem ¢rett f¡rt´s bogyÂ. Lehet szûlû, de ribizli
is akÀr. KÀrolyi GÀspÀr (1590) Ez¢kielben vadszûlût fordÁtott. JeremiÀsban egrest.
MegnyugtatÀsul azoknak, akik ellentmondÀst lÀtnÀnak a k¢t fordÁtÀs k´z´tt: a magyar
(dunÀntÃli) egres v¢gsû soron a latin agrestis szÂbÂl j´n, s ennek jelent¢se: àmezei, ti.
nem szÀntÂf´ldi (ager)Ê àvadon termû, vadÊ, à¢retlen bogyÂÊ, à¢retlen szûlûÊ. Enn¢l
pontosabbat a legt´bb kerti vagy szÀntÂf´ldi n´v¢ny botanikai azonosÁtÀsa tÀrgyÀban
m¢g L´w Immanuel paradicsomkert gazdagsÀgÃ FLORA-k´nyv¢vel a kez¡nkben sem
mondhatunk. De tudjuk, arab forrÀsokbÂl, melyeket Gustav Dalman lutherÀnus tisz-
teletes Ãr, a mÃlt szÀzadi Palesztina legjobb biblikus-ethnogrÀfus ismerûje, s persze
L´w is id¢z, hogy a z´ld bogyÂt Izraelben, PalesztinÀban csemegek¢nt fogyasztottÀk:
valÂban mint ¡dÁtûen savanykÀs, nedvdÃs csemeg¢t. Mi is a z´ld kajszit, gyermekko-
runkban. Ha kert¢szeti szakk´nyvbe nem is: irodalomba mindenk¢ppen a k´szm¢-
te/egres fordÁtÀst ajÀnlhatom.

De nem nyelv¢szeti ¢lvezetk¢nt ropogtatom fogaim k´z´tt a bogyÂkat. Az eg¢sz sz´-
vegr¢sz ¢rtelme f¡gg attÂl, hogy a k´zmondÀs mit jelent. Nincs is nehezebb, mint k´z-
mondÀst magyarÀzni. A jelent¢s gyakorta nem a szavakban van, inkÀbb a szintaxisban,
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mÀs-mÀs formulÀk azonos szerkezet¢ben. Ebben a mondÀsban a szerkezet az ellent¢t-
re ¢p¡l. Ha mit az atyÀk tesznek, k´vetkezm¢nyeit a fiak viselik. Az atyÀk k´szm¢t¢t
rÀgcsÀlnak, szûlût esznek; teszi mindenki, ha teheti. De, s a de hangsÃlyos, a fiaknak
elvÀsik a foguk az apÀk ¢lvezet¢tûl. Ennyi el¢g is a szintaxisrÂl.

Ez¢kiel, de JeremiÀs is, bÀrki, az¢rt id¢z k´zmondÀst, mert ez t´m´ren ¢s ÀltalÀnos
formÀban fogalmaz meg valami igazsÀgot. Sz¡ks¢g¡nk az ÀltalÀnosabb igazsÀgra van.

Ugyan baj-e, s ha baj, mi¢rt, hogy valaki szûlûszemet vagy k´szm¢t¢t eszik? A k´sz-
m¢t¢s/szûlûbogyÂs k´zmondÀs egybekapcsol apÀk ¢s fiÃkat: amit az apÀk tesznek, ma-
guk ́ r´m¢re, az ¢let rendj¢n, k´teless¢gbûl, k¢nyszerbûl, de ha csak Ãgy csak, az eset-
leg bajt hoz a fiaikra. Az apÀk miatt a fiÃkat vonjÀk felelûss¢gre.

A tÀrsadalomtudomÀny gazdag a szolidaritÀs leÁrÀsÀban, a Biblia vonatkozÀsÀban
is. Itt voltak¢ppen a szolidaritÀs sajÀtos ä mondjuk Ágy ä fonÀkjÀrÂl van szÂ. Apa ¢s
fiai: csalÀdi egys¢g, mind a jelen idûben, szinchron vagy horizontÀlisan, mind diach-
ronikusan vagy vertikÀlisan, nemzed¢kek sorÀn Àt. Amit az apÀd tesz, abbÂl van vagy
lehet elûny´d, szÀmÁthatsz a segÁts¢g¢re; de a helyzete mindenk¢ppen befolyÀsolja a
sorsodat, esetleg negatÁve is. Viselned kell apÀd helyzet¢nek minden k´vetkezm¢ny¢t:
jÂt, rosszat.

A t´rzs erk´lcse ez: valÂsÀg ¢s etika a genealÂgia, v¢rs¢gi k´tel¢k, t´rzsi szervezet
kapcsolatai ment¢n szervezûdû tÀrsadalmakban. A szolidaritÀsra hivatkozni lehet: az
elûny´k mintegy lehÁvhatÂk; s ugyanakkor elhÀrÁthatatlan az esetleges hÀtrÀny. Ne-
bÃkadreccar/II. NabÃkudurri-uszur nemcsak CidqijjÀhut fogja megb¡ntetni, az ost-
rommal bevett JeruzsÀlem uralkodÂjÀt: mielûtt megvakÁtanÀ, a szeme elûtt ´leti meg
fiait (II. KIR. 25,7). SzÀmos mÀs p¢lda van hasonlÂra az Âkori Keleten; csak megem-
lÁtem, n¢mi nyomat¢kkal, de mellûzve a r¢szletesebb kifejt¢st, hogy inkÀbb a t´rzsi
tÀrsadalomszervezetekben, nem pedig urbÀnus, szegmentÀlt tÀrsadalmakban, me-
lyekben rendszerint formalizÀlt jog ¢rv¢nyes¡l.

A Biblia ûsi hagyomÀnya sem mÀs; ûsi jog, szolidaritÀsi etika. Nem akÀrhol: a TÁz-
parancsolatban (EX. 20,5ä6/34,6ä7/DEUT. 5,9ä10) olvassuk a k´vetkezûket. Szenve-
d¢lyes isten (¢l qanna) vagyok, az apÀk büne miatt felelûss¢gre vonom azokat, akik
gyül´lnek, harmad- ¢s negyedrenden, de kegyelmet gyakorlok azokkal, akik szeret-
nek, s akik megtartjÀk t´rv¢nyeimet, az ezredik renden is. FordÁtÀsom t´bb ponton
is ¢rdemben k¡l´nb´zik a szokÀsos fordÁtÀsoktÂl. Nem mindent indokolhatok most,
de legalÀbb azokat az elt¢r¢seket jelzem, amelyek a jelen tÀrgyat ¢rtintik. A àszenve-
d¢lyes istenÊ KÀrolyinÀl m¢g àerûs bosszÃÀllÂÊ, egybehangzÂan a r¢gi fordÁtÀsokkal
(Lxx: theosz z¢lÂt¢sz), s csak Ãjabban szokÀs elsimÁtani a kifejez¢s k¡l´n´s ä hadd mond-
jam Ágy ä t´rt¢neti barbÀrsÀgÀt. Az isteni felelûss¢gre vonÀs, illetve kegyelem k´re nem
felt¢tlen¡l diachronikus, ti. a nemzed¢kek egymÀst k´vetû sorÀn; lehet szinchron is:
egy ember büne miatt ä a mÀr emlÁtett fonÀk-szolidaritÀs ¢rtelm¢ben ä b¡ntet¢s jÀr a
vele kapcsolatban l¢vûknek a rokonsÀg harmadik vagy negyedik k´r¢ben, s kegyelem
az ezredik k´rben. Nem l¢nyegtelen a k¡l´nbs¢g a szÀmok k´z´tt: felelûss¢gre vonÀs,
mondjuk, a mÀsod-unokatestv¢rek k´r¢ben, kegyelem az eg¢sz tÀrsadalmi k´z´ss¢g
szÀmÀra ä mert hiszen ki szÀmlÀlhatja meg ezred-unokatestv¢reit. Az apÀk: a k´z´s-
s¢g¢rt felelûs szem¢lyek bün¢t Isten megtorolja, szenved¢lyesen, de ä s itt a fordÁtÀs-
beli elt¢r¢s mÀr mondatszinten van ä csak azokon, akik gyül´lik ût, mert akik szeretik,
azoknak kegyelem (heszed) a r¢sz¡k.

Nem eg¢szen Ãgy ¢rtelmezem a TÁzparancsolat sz´veg¢t, ahogyan szokÀs; meggyû-
zûd¢sem, hogy Ãgy ¢rtem, ahogyan Ez¢kiel ¢rtette, ¢rtelmezte.
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MagÀval a k´zmondÀssal a r¢gi zsidÂ hagyomÀny, mindjÀrt az arÀmi fordÁtÀs, nem
vacakol sokat. A TARGUM JONçTçN, arÀmiul: Az atyÀk v¢tkeznek, ¢s a fiak elpusztul-
nak. Se k´szm¢te, se elvÀsott fogak. A z´ld bogyÂ ev¢se helyett pedig egyszerüen: a
v¢tek. HasonlÂ egyszerüs¢ggel fogalmazott a SIRALMAK (°kha) is (5,7): AtyÀink bünt
k´vettek el, ¢s nincsenek, s büneik (terh¢t) mi hordozzuk. Ez a siratÂsz´veg a TÁzpa-
rancsolat logikÀjÀt k´veti, akÀr Ez¢kiel mondÀsÀt ¢rtelmezi, akÀr ä ez a valÂszÁnübb ä
magÀt a helyzetet. A bünre b¡ntet¢s k´vetkezik; ahol b¡ntet¢s van, az ok: a bün.

Ez¢kiel szembeszeg¡lt ezzel a hagyomÀnnyal. SzembeszÀllt m¢g a TÁzparancsolattal
is: a hagyomÀnyos, szÂ szerinti ¢rtelmez¢ssel. Ez¢kiel azt mondja kortÀrsainak: nem
Àll a mondÀs az egresrûl. Ne hivatkozzatok rÀ soha t´bb¢ (18,3). Jahve esk¡szik, az
¢let¢re mondja: minden elûl¢ny az eny¢m, az apÀk is, a fiak is. B¡ntet¢s csak azt illeti,
aki maga k´vette el a bünt (18,4). Hosszan fejtegeti az eszm¢t, r¢szletezi a bün´ket is,
amelyekre gondol, s k´zben ism¢tli a fû t¢tel¢t, t´bbsz´r is, vÀltozatokban: Az, aki v¢t-
kezett, megbünhûdik. De fiÃ nem visel felelûss¢get az apja v¢tke miatt, apa nem visel
felelûss¢get a fiÃ v¢tke miatt. Az igaz embert igazsÀga minûsÁti, egyed¡l az, a gonoszt
gonoszsÀga minûsÁti (18,20).

JeremiÀs, a szavakban, kiss¢ mÀst mond, mint Ez¢kiel. JeremiÀs, id¢zve a k´zmon-
dÀst, ¢rv¢ny¢t mintegy hallgatÂlagosan elismeri; csak annyit mond, hogy majd, Isten
¢s IzrÀel/JÃda hÀzÀnak Ãj sz´vets¢g¢ben szünik meg a mondÀs ¢rv¢nye. Majd; de esze-
rint most, egyelûre, ¢rv¢nyben van.

A k¢t f¢rfiÃ egyarÀnt JÃda n¢p¢hez szÂlt, s nagyjÀbÂl egy idûben: i. e. 590 tÀjÀn
valamikor. JeremiÀs, otthon, bel¡lrûl, Ãgy lÀtta: az isteni t´rv¢ny fenyeget¢s lehet a
felelûtlen politikusok, a megt¢vesztett n¢p kritikÀtlan rem¢nyked¢s¢vel szemben. Ez¢-
kiel, a fogsÀgban, kÁv¡lrûl, Ãgy lÀtta: mÀr nem segÁthet mÀs, csak ha kinek-kinek a
szem¢lyes felelûss¢g¢re hivatkozik. Ugyanabban a hagyomÀnyban, ugyanabban a
nyelvi, vallÀsi k´z´ss¢gben, egyazon eszme ä isteni parancs ä hirdet¢s¢¡l mÀs-mÀs ¢r-
telmez¢st adtak a hagyomÀny egyik fontos tanÁtÀsÀnak.

Ez¢kiel nem politizÀl, az erectûl tÀvol, galutban, nem lehet szava a d´nt¢sekhez. A
magatartÀst bÁrÀlja, a tetteket. Az ¢letmÂdot, melyet Jahve megkÁvÀn, mely a sz´vets¢g
fenntartÀsa lehet. Egy¢b ¡gyekben tehetetlen.

A hegycsÃcsokon bemutatott Àldozati ¢tel fogyasztÀsa: nem. Idegen istenek (bÀlvÀ-
nyok) tisztelete: nem. HÀlni mÀsnak a feles¢g¢vel: hÀt, bizony, ez is: nem. HÀlni a sajÀt
feles¢geddel a tiltott idûszakban: nem. Kegyetlenked¢s: nem. ZÀlog visszaadÀsa: igen.
MÀs kifosztÀsa: nem. °hezûknek keny¢r adÀsa: igen. MezÁtelen szeg¢nynek ruha adÀsa:
igen. Uzsora: nem. K´lcs´n´n t´bblet (kamat) szed¢se: nem. ViszÀlyok elsimÁtÀsa: igen.
Jahve t´rv¢nyeinek megszeg¢se: nem. Az elvÀsott fog az e bün´kben bün´s´k b¡nte-
t¢se.

A h¢tk´znapi ¢let bünei, er¢nyei; a h¢tk´znapi ¢letben viselked¢s szabÀlyai. Ez¢kiel
errûl besz¢l.

Ez¢kiel szÀmÀra nincs ¢rtelme besz¢lni az egyiptomi sz´vets¢grûl, a szabadsÀgrÂl,
az orszÀg f¡ggetlens¢g¢rûl. Az embereknek ¢lni¡k kell: ¢lni h¢tk´znapi ¢let¡ket, ott-
hon is, a fogsÀgban is; az isteni t´rv¢ny erre vonatkozik: az ¢letre.

JeremiÀs azonban otthon van, s v¢geredm¢nyben ugyanezt mondja û is, szenve-
d¢llyel, a konfliktusokat vÀllalva, keresve, teremtve; a politikÀba beleszÂlÀs ÀrÀn. Je-
remiÀstÂl tudjuk: az û szem¢ben mÀr az bün, hogy CidqijjÀhu, a nagypolitika ÀbrÀnd-
jait kergetve, politikai c¢loknak, t´rt¢netesen a nemzeti nagysÀg eszm¢j¢nek rendeli
alÀ az emberek ¢let¢t JÃdÀban, hogy ellenÀllÀsra k¢sz¡lûdik, sz´vets¢gest keres, had-
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sereg¢t szervezi, fegyvert halmoz fel, hogy botorul hiszi: feltartÂztathatja a babilÂni
tÀmadÀst.

Ez¢kiel fogsÀgban besz¢l: csak ÀltalÀnossÀgban, csak a vallÀsi elûÁrÀsok ¢s az erk´lcs
sÁkjÀn. Az isteni t´rv¢ny ¢s elûÁrÀs ä ami az ¢letet egyÀltalÀn lehets¢gess¢ teszi ä nem
a politika r¢szleteire vonatkozik: az ¢letre, mÀr az elemi szinteken, a h¢tk´znapokra.

Ez¢kiel tudta, legalÀbb Ãgy, mint utÂbb tudni lehet, k¢t ¢s f¢l ¢vezreden Àt, hogy a
TÁzparancsolat IzrÀel szÀmÀra mit jelent. Nemcsak maguk a parancsok ¢s tiltÀsok: az
indoklÀs, a magyarÀzat is. Ez¢kiel a szem¢lyes felelûss¢g kimondÀsa ¢rdek¢ben szem-
beszeg¡lt m¢g a legnagyobb tekint¢llyel: a mÂzesi hagyomÀnnyal is; a mÂzesi hagyo-
mÀny kortÀrsi ¢rtelmez¢s¢vel. Merte megvÀltoztatni a TÁzparancsolat ¢rtelmez¢s¢t;
tudjuk, az Àltala k¢pviselt felfogÀs helyet kapott a TñRç-ban (DEUT. 34,6ä7). A zsidÂ
hagyomÀnynak szerves r¢sze az ¢rtelmez¢s: a sz´veg hozzÀigazÁtÀsa a k´r¡lm¢nyek-
hez; hiszen mÀs k´r¡lm¢nyek k´z´tt, s a k´r¡lm¢nyek mindig mÀsok, ugyanazt a ha-
tÀst csak mÀs eszk´z´kkel lehet el¢rni. A sz´vegben, a TALMUD kimondja, rejtve bÀr,
de eleve benne van minden Ãj ¢s Ãjabb ¢rtelmez¢se. Ez¢kiel papi szem¢ly volt, Babi-
lÂniÀban, a galutban a hagyomÀny az û szÀmÀra nem a szent¢ly, az nem lehetett: sz´-
veg ¢s sz´veg¢rtelmez¢s. A zsidÂ hagyomÀny szellem¢ben jÀrt el, amikor a t´rzsi val-
lÀsossÀg etikÀjÀbÂl kibontotta az individuÀlis felelûss¢g t¢tel¢t ä elutasÁtva, mert t¢tele
ezt is jelenti, minden kollektÁv felelûss¢get. FogsÀg, BabilÂnia, szegmentÀlt tÀrsada-
lom: individuÀlis etikÀt kell ÀllÁtani a v¢rbosszÃ, a kollektÁv felelûss¢g ûsi, de idej¢tmÃlt
hagyomÀnya helyett.

ApÀk ¢s fiÃk? CsalÀdfû ¢s a rokonsÀg sz¢les k´re? Az apa a sajÀt tettei¢rt felelûs, a
fiÃ pedig a sajÀt tettei¢rt. Nem az apjÀnak, nagyapjÀnak ¢lete ¢s dolgai: ki mit maga
tett az ember, felelûss¢get az¢rt visel.

Sanford Pinsker

ISAAC BASHEVIS SINGER
Rakovszky Zsuzsa fordÁtÀsa

1967 forrÂ nyarÀt New Yorkban t´lt´ttem, k´zelebbrûl Manhattanben, ahol azon
igyekeztem, hogy a disszertÀciÂmat ä amely a slemil alakjÀval foglalkozott ä k´nyvv¢
hizlaljam. Egyik barÀtom, aki a City College-ban tanÁtott, azt tanÀcsolta, hogy keres-
sem fel Isaac Bashevis Singert. V¢gt¢re is disszertÀciÂm egyik fejezete hosszasan ele-
mezte Singer k´nyv¢t, A BOLOND GIMPEL-t, ¢s Singer arrÂl volt hÁres, legalÀbbis a ba-
rÀtom szerint, hogy igen nyÁltszÁvü, k¡l´n´sen azokkal, akik kritikÀt Árnak valamelyik
k´nyv¢rûl vagy irodalomtudÂsk¢nt az û munkÀival foglalkoznak. MÀsk¡l´nben ugyan
mi oka lett volna rÀ, hogy m¢g a telefonszÀmÀt se titkosÁtsa?

¹sszeszedtem minden bÀtorsÀgomat ¢s jiddis nyelvtudÀsomat, ¢s felhÁvtam Sin-
gert. A barÀtomnak igaza volt. Singer szemlÀtomÀst meg´r¡lt, amikor meghallotta,
hogy a tanulmÀnyom vele is foglalkozik. MegÀllapodtunk abban, hogy a k´vetkezû
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h¢ten valamelyik nap egy¡tt eb¢del¡nk. Eddig minden nagyszerü... A szem¢lyes ta-
lÀlkozÀs azonban n¢mileg csalÂdÀst okozott. Singer szÂrakozottnak lÀtszott, ¢s az volt
a benyomÀsom, hogy egyÀltalÀn nem ¢rdekli, miket hordok rÂla ´ssze a disszertÀci-
Âmban. Elfogott az a lehangolÂ ¢rz¢s, hogy puszta udvariassÀgbÂl hallgat v¢gig olyan
t¡relmesen, de mondhatok ¢n akÀrmit, nemigen fogom vele lÀzba hozni. Voltak¢p-
pen nem is voltam meglepve. Tudtam, hogy Singer k¢t csoportra osztja az embereket,
azokra, akik a munkÀit elemzik, ¢s azokra, akik az ¢let¢rûl akarnak besz¢lni. °n az
elûbbiek tÀborÀba tartoztam, ami azt jelentette, hogy fecseghetek ¢n Gimpelrûl mint
a slemil tÁpusÀnak megtestesÁtûj¢rûl annyit, amennyit csak akarok, Singer sem helye-
selni nem fogja az elm¢leteimet, sem vitatkozni nem fog vel¡k.

MÀr ¢ppen ott tartottam, hogy f´ladom a dolgot, amikor vÀratlanul Singer maga
tett f´l nekem egy k¢rd¢st:

ä Ne haragudjon ä b´kte ki sz¢gyenlûsen ä, de megmondanÀ m¢g egyszer a nev¢t?
Ettûl rajtam m¢g nagyobb cs¡gged¢s vett erût. Ezek szerint a telefonhÁvÀsom ¢s a

talÀlkozÂnk aligha jelenthetett Singernek valami sokat: nyilvÀn Ãgy gondolja, ha va-
laki ¢ppen a àslemilÊ figurÀjÀt vÀlasztja disszertÀciÂja t¢mÀjÀnak, az maga is csak slemil
lehet. De az¢rt a k¢rd¢s¢re k¢nytelen voltam vÀlaszolni:

ä Sandy Pinskernek hÁvnak.
ä Igen, igen. Tudja ä mondta Singer ä, mes¢ltem AlmÀnak, a feles¢gemnek, hogy

ma magÀval eb¢delek, ¢s megfogadtam, hogy nem felejtem el megk¢rdezni: mondja,
nem a k´ltû Pinsker fia v¢letlen¡l?

MÀr eddig is tanÀcstalan voltam, de most aztÀn v¢gk¢pp ´sszezavarodtam. Mind-
´ssze annyit bÁrtam dadogni, hogy nem ¢rtem... Mif¢le Pinsker nevü k´ltûre gondol-
hatott?

ä Hogyhogy melyikre? ä k¢rdezte Singer. ä HÀt arra, amelyiknek megjelent a The
Reconstructionistban egy rÂlam szÂlÂ verse! Nagyon tetszett nekem, ¢s az ´sszes ba-
rÀtomnak megmutattam. àLÀtjÀtokÊ, mondtam nekik, à¢nrÂlam mÀr verset is Ártak!Ê
Sz´rnyen hÁzelgett nekem a dolog!

ä De hiszen az az ¢n versem ä kiÀltottam. M¢g hogy neki hÁzelgett a dolog ä ¢n meg
majd kiugrottam a bûr´mbûl ́ r´m´mben! Ettûl kezdve a helyzet villÀmsebesen javult.
Singer egyre azt ism¢telgette, milyen nagy megtiszteltet¢s szÀmÀra, hogy v¢gre sze-
m¢lyesen is megismerhetett, ¢s hogy gyakrabban kellene ´sszej´nn¡nk, amÁg New
Yorkban vagyok. HiÀba hÁvtam fel Ãjra meg Ãjra a figyelm¢t a t¢ved¢sre, Singer to-
vÀbbra is Pinsker, a k´ltû fiak¢nt besz¢lt rÂlam, de ezt cser¢be k´nnyü szÁvvel elvisel-
tem. V¢gt¢re is mi a fontosabb: csakugyan olyan nagy baj, hogy Singer, aki gyerek-
korÀban ¡gyetlen verseket faragott (jiddis¡l ¢s h¢ber¡l), k´r´mszakadtÀig ragaszko-
dik ahhoz az elk¢pzel¢shez, hogy kiv¢tel n¢lk¡l minden k´ltû tiszteletre m¢ltÂ, idû-
sebb Ãriember, de fûk¢nt semmi esetre sem a hÃszas ¢veiben jÀrÂ, ¢retlen tacskÂ, ha
egyszer ezen az Àron egy csomÂ informÀciÂhoz juthatok hozzÀ Singerrel kapcsolatban,
m¢ghozzÀ elsû k¢zbûl?

így aztÀn maradtam Pinsker, a k´ltû fia. Nem sokat szÀmÁtott, hogy apÀm valÂjÀban
Pinsker, a nadrÀgszabÂ volt, vagy hogy ezzel valÂszÁnüleg Singer is tisztÀban volt. Sin-
ger szÀmÀra a t¢ved¢sbûl t¢ny lett; ¢s Ãgy hatÀrozott, hogy k¢pzeletbeli k´ltû-atyÀm
irÀnti tiszteletbûl kedves lesz Pinsker àfiÀhozÊ. Singer Ãgy v¢lekedett, hogy a àPinsker,
a k´ltû fiaÊ titulus jÂval hatÀsosabb, mint ha valaki egyszerüen àPinsker, az angol tan-
sz¢k tanÀrseg¢deÊ. Az angolprofesszorok k¢ts¢gkÁv¡l okos emberek, csak ¢ppen idûn-
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k¢nt okosabbak is a kellet¢n¢l. TÃlsÀgosan is gyakran t¢vesztik ´ssze a m¢lys¢get az
¢rthetetlens¢ggel, a bonyolultat a fontossal.

Amikor elÀrultam Singernek, hogy az egyetemen a modern k´lt¢szetrûl tartok sze-
minÀriumokat, nem tudta t´bb¢ t¡rtûztetni a nyelv¢t.

ä Csak nem azt akarja mondani, hogy maga ¢rti a modern k´lt¢szetet?
BÀrmilyen kÁnos is, nyilvÀnvalÂ volt, hogy Singer nem sokra tartja a modernista

ÁrÂkat, se Joyce-t, se Faulknert, Wallace Stevenst vagy William Carlos Williamst ¢s a
hozzÀjuk hasonlÂkat pedig v¢gk¢pp nem. De nem volt nagy v¢lem¢nnyel azokrÂl sem,
akik azt ÀllÁtottÀk magukrÂl, hogy ûk meg¢rtik, amit ezek a szerzûk Árnak.

ä Akar hallani egy modern verset? ä k¢rdezte, ¢s rÀm kacsintott. ä Akkor ¢n mondok
magÀnak egyet:

àA ves¢d j¢gszekr¢nye
Ãgy csillog a hajamban
akÀr egy hernyÂ
g´rbe lÀbaÊ

Lefirkantottam a fenti sorokat (mert hogyan is bÁrtam volna ellenÀllni a kÁs¢rt¢s-
nek), ¢s bevallom, nekem, Singer szÀnd¢kÀval ellent¢tben, nagyon is tetszettek,
ugyanakkor az¢rt az is megfordult a fejemben, hogy talÀn m¢gsem eg¢szen indoko-
latlan az az ellenszenv, amelyet Singer a modern irodalom, sût n¢ha maga a moder-
nitÀs irÀnt ¢rez. Singer szÀmÀra a k¡l´nf¢le àizmusokÊ, a professzorok e kedvencei ä
a freudizmus, a szimbolizmus, a kubizmus, a sz¡rrealizmus ¢s szÀmtalan tÀrsuk ä, az
irodalmi alkotÀs szempontjÀbÂl t´k¢letesen l¢nyegtelenek voltak. VÀltig ÀllÁtotta, hogy
egy t´rt¢nethez àlakcÁmreÊ van sz¡ks¢g ä azaz egy helyszÁnre, amelyet az olvasÂ olyan
¢l¢nken maga el¢ tud k¢pzelni, hogy Ãgy ¢rzi, akÀr levelet is k¡ldhetne oda, ha kedve
tartanÀ. Viszont senkinek nem jutna esz¢be levelet cÁmezni olyan reg¢nyhûs´knek,
akik nem valamilyen jÂl k´r¡lhatÀrolhatÂ helyen ¢lnek (egy bizonyos orszÀg egy bi-
zonyos vÀrosÀnak valamelyik utcÀjÀban, egy bizonyos szÀmÃ lakÀsban), ¢s akik m¢g
csak nem is eml¢keztetnek emberi l¢nyekre. °s senki nem lesz kÁvÀncsi egy olyan t´r-
t¢netre, amelyik Ãgy fest, mintha valaki mÀsnak a t´rt¢nete volna, vagy ä ami m¢g
rosszabb ä mintha egy hÁres ÁrÂkbÂl, az angol irodalom professzoraibÂl ¢s iroda-
lomkritikusokbÂl ´sszeÀllÁtott bizottsÀg Árta volna. Na nem, ism¢telgette Singer Ãjra
meg Ãjra, egy t´rt¢nethez elsûsorban egy olyan szerzûre van sz¡ks¢g, aki csakugyan
hisz benne, hogy azt csak û tudja elmondani, ¢s senki mÀs.

çm amikor Singer k¢sûbb ellÀtogatott a szeminÀriumaimra, egyÀltalÀn nem igye-
kezett a diÀkokban azt a benyomÀst kelteni, mintha az ÁrÀs k´nnyü dolog volna. M¢g
ha az ember fej¢ben k¢szen Àll is egy jÂ t´rt¢net, mondogatta, a kezdû ÁrÂnak akkor
is sz¡ks¢ge van egy jÂ barÀtra. Ez a barÀt azonban nem az apja vagy az anyja, nem
egy fiÃ vagy egy lÀny, sût m¢g csak nem is valamelyik segÁtûk¢sz, jÂindulatÃ tanÀra ä
nem, ez a jÂ barÀt a tulajdon papÁrkosara. A kezdû ÁrÂnak azt kell telet´mnie teleÁrt
k¢ziratlapokkal, ¢s ha megtelt, ¡rÁtse ki, ¢s kezdje el´lrûl!

Mindez persze ismerûsen hangzik azok szÀmÀra, akiknek volt alkalmuk meghall-
gatni Singer valamelyik elûadÀsÀt, ¢s hallhattÀk, hogyan vÀlaszol utÀna a k´z´ns¢g
k¢rd¢seire. A rÂla k¢sz¡lt szÀmos televÁziÂs dokumentumfilmben is errûl az oldalÀrÂl
mutatkozik. V¢rbeli sÀrmûr volt, az az ember, aki olyan k´nnyed¢n hÃzott elû a
zseb¢bûl egy-egy eml¢kezetes szellemess¢get, mint mÀs a mentolos cukorkÀt. Mark
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Twain Âta nem volt m¢g egy amerikai ÁrÂ, akit ennyire k´r¡lrajongtak volna az ÃjsÀg-
ÁrÂk, az irodalomtudÂsok ¢s mindenekfelett maguk az olvasÂk.

De a rÂzsÀknak, amelyekkel Singer kedveskedett nekik, idûnk¢nt megvolt a maguk
t´vise is. Az a mulatsÀgosan rosszmÀjÃ portr¢, amelyet Cynthia Ozick fest Yankel
OstroverrÂl IRIGYS°G; AVAGY A JIDDIS AMERIKçBAN  cÁmü novellÀjÀban, sok szempont-
bÂl eml¢keztet I. B. Singerre. Amikor p¢ldÀul megk¢rdezt¢k Singert, az¢rt vegetÀriÀ-
nus-e, mert aggÂdik az eg¢szs¢ge miatt, û azt felelte, hogy sokkal inkÀbb a csirk¢k
eg¢szs¢ge miatt aggÂdik. Az igazsÀg, persze, eg¢szen mÀs volt: mint sok mÀs zsidÂ be-
vÀndorlÂ, Singer is nagyon kedvelte a t´rpepapagÀjokat, ¢s szerette, ha szabadon r´p-
d´shettek mindenfel¢ a lakÀsban. Egy napon mindk¢t madara belerep¡lt egy tyÃk-
hÃslevessel teli faz¢kba, ¢s belefulladt. Singert annyira megrendÁtette a gondolat,
mennyit kellett szenvedni¡k, hogy megfogadta: attÂl a naptÂl kezdve vegetÀriÀnus
lesz, ¢s a fogadalmÀt meg is tartotta.

BÀr voltak pillanatok, amikor Singer hajszÀl hÁjÀn Ãgy viselkedett, mintha Woody Al-
lent majmolnÀ (p¢ldÀul elûszeretettel s¡t´tte el k´z´ns¢g elûtt azt a tr¢fÀt, hogy hisz
a szabad akaratban, mivel ànincs mÀs vÀlasztÀsaÊ), ilyenkor is jÂval t´bb volt holmi
humoristautÀnzatnÀl. JÂllehet a k´z´ns¢g t´bbnyire ugyanazokat a k¢rd¢seket tette
fel neki, Ágy k´nnyü volt kitalÀlni, milyen (ÀltalÀban eml¢kezetesen szellemes) vÀlaszt
fog adni rÀjuk, Singer sose feledkezett meg a valÂban fontos k¢rd¢sekrûl: hogy mi¢rt
is vagyunk a vilÀgon, ¢s mi¢rt kell meghalnunk? Mi¢rt engedi Isten a gonosz l¢tez¢s¢t?
Mi¢rt van annyi szenved¢s a vilÀgon? Ez a gyermeki lelkü Singer, ¢s nem a szellemes
elûadÂ Árta azokat a novellÀkat, amelyekre az emberek m¢g akkor is eml¢kezni fognak,
amikor Singer nyilvÀnos szerepl¢seinek eml¢k¢t r¢gen elmosta mÀr az idû...

Singer mÀr fiatalon elveszÁtette a bizalmÀt azokban a vÀlaszokban, amelyeket a vallÀs
¢s a politika v¢l szolgÀltatni ezekre a k¢rd¢sekre. ý csak a t´rt¢netekben hitt (ha ugyan
helyes a àhitÊ szÂt hasznÀlni vele kapcsolatban), ¢s csak azok az emberek foglalkoztat-
tÀk, akiket megfigyelt vagy elk¢pzelt (vagy a kettû valamilyen kever¢ke, az esetek t´bb-
s¢g¢ben). írÀsaiban mindenhol a sz¢lsûs¢ges jÂsÀg ¢s gonoszsÀg, szent ¢s bün´s, ́ rd´g
¢s àdibbukÊ jellegzetes, ́ sszet¢veszthetetlen figurÀival talÀlkozhatunk. Nem sokkal az-
utÀn, hogy S. Y. Agnon megkapta a Nobel-dÁjat, egy eg¢sz d¢lutÀnt t´lt´ttem Singer
manhattani lakÀsÀn.

ä Agnon ä mondta nekem Singer ä azt k¢pzeli, hogy tudja a vÀlaszokat, de t¢ved.
Singer k¢ts¢gkÁv¡l Agnon ortodoxiÀjÀra utalt, ¢s arra, hogy ez t´bb szempontbÂl

is kedvezûtlen hatÀssal van az ÁrÀsaira, ugyanakkor k¢ts¢gkÁv¡l fÀjdalmasan ¢rintette
az is, hogy Agnont ¢s nem ût jel´lt¢k a Nobel-dÁjra.

ä Izrael Agnont jel´lte ä jegyezte meg. AztÀn egy pillanatra megfeledkezett magÀ-
rÂl, ¢s kiszaladt a szÀjÀn: ä °s engem ki fog jel´lni: a halottak?

A kÁv¡lÀllÂt ä k¡l´n´sen, ha addig esetleg abban a t¢vhitben ¢lt, hogy az ÁrÂk b¢-
k¢sen megf¢rnek a koll¢gÀikkal ä mindig megd´bbenti, milyen f¢lt¢kenyek valÂjÀban
egymÀs siker¢re ä k¡l´n´sen a kortÀrsaik¢ra! Ami Singert illeti, û p¢ldÀul sose fukar-
kodott a dics¢rettel, ha, teszem azt, Arthur Conan Doyle-rÂl volt szÂ (az û Sherlock
Holmes-t´rt¢netei nagy hatÀssal voltak rÀ kisfiÃ korÀban), vagy Knut HamsunrÂl, aki-
tûl viszont felnûttk¢nt tanult sokat. Arra azonban nem sok hajlandÂsÀgot mutatott,
hogy p¢ldÀul Saul Bellow-t az ¢gig dics¢rje, jÂllehet Singer pÀlyÀjÀn sorsd´ntû fordu-
latot jelentett, amikor Bellow lefordÁtotta angolra A BOLOND GIMPEL-t: ekkor emel-
kedett ki az ismeretlens¢gbûl ¢s vÀlt nemzetk´zi hÁrü ÁrÂvÀ. Maga Singer talÀn abban
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a hitben ¢lt, hogy aff¢le nem e vilÀgra valÂ, Àrtatlan l¢lek, de akik jÂl ismert¢k, ko-
rÀntsem osztoztak ebben a hitben. Igaz, ami igaz, amikor egy alkalommal meghÁvtam,
lÀtogasson el a Franklin and Marshall College-ba (amely a pennsylvaniai Lancaster
amishok lakta vid¢k¢n talÀlhatÂ), Singer azt k¢rdezte, melyik metrÂvonalon jut el odÀ-
ig, Àm amikor k¢sûbb t´bb Ázben megism¢telte a lÀtogatÀst, minden k´nt´rfalazÀs n¢l-
k¡l k´z´lte, hogy legalÀbb n¢hÀny szÀz dollÀrral t´bb tiszteletdÁjat k¢r, mint amennyit
Elie Wieselnek fizettek. °s nyugodtan elhihetik nekem, hogy Singer pennyre ponto-
san tudta, mennyit kapott Wiesel...

Mondanom sem kell, hogy Singer szÀmÀra mindebben nem a p¢nz volt a fontos ä
¢s nem is a dÁjak. Amikor Ed Koch, New York City polgÀrmestere arany¢remmel t¡n-
tette ki, Singer csÁpûsen megjegyezte, hogy a kit¡ntet¢sek iskolÀs fiÃknak valÂk, ¢s
nem a nyolcvanas ¢veikben jÀrÂ ́ regembereknek... De mindjÀrt azt is elmes¢lte a VÀ-
roshÀza nagyterm¢ben ́ sszegyült k´z´ns¢g okulÀsÀra, hogy kisgyermek korÀban egy-
szer megk¢rdezte az apjÀt, mi¢rt kell napjÀban k¢tszer imÀdkoznunk. Ugyan mi sz¡k-
s¢ge lehet az Istennek a mi imÀinkra? Az apja azt vÀlaszolta neki, hogy nem ´nmaga
kedv¢¢rt kÁvÀnja meg tûl¡nk Isten az imÀdkozÀst, hanem sajÀt magunk ¢rdek¢ben,
nehogy kisebb istens¢gekhez imÀdkozzunk ûhelyette. Ugyanez a helyzet az irodalmi
dÁjakkal is, ÀllÁtotta Singer: azoknak, akik megkapjÀk ûket, semmi sz¡ks¢g¡k rÀjuk,
az viszont fontos, hogy ne kisebb ÁrÂknak jussanak. Csak Singer lefegyverzû kedves-
s¢g¢nek k´sz´nhetû, hogy neki m¢g ezt az arroganciÀt ä vagy ha Ãgy tetszik, blaszf¢-
miÀt ä is megbocsÀtottÀk.

De Singer azokat se tartotta valami sokra, akik abban hisznek, hogy az emberis¢g ba-
jaira a politika kÁnÀl vÀlaszt. Term¢szetesen jÂl tudtam, hogy elsû feles¢ge az orosz
kommunizmus vonzÀsÀnak engedve hagyta el ût, ¢s hogy a sztÀlinista OroszorszÀgban
d¡h´ngû totalitÀrius lid¢rcnyomÀs sok barÀtjÀt elpusztÁtotta. Azt azonban nem is Àl-
modtam volna, hogy a dolgozÂszobÀm falÀra kiragasztott Mao-plakÀt annyira lehan-
golja majd.

ä Figyelmeztetem, kedves barÀtom ä mondogatta ä, hogy semmi jÂ nem n¢z ki ebbûl
az emberbûl. Ugyanolyan, mint Hitler, mint SztÀlin ¢s mint mindenki mÀs, aki azt
k¢pzeli, hogy bÀrmi jÂ kis¡lhet abbÂl, ha halomra ́ lik az embereket! ä MegprÂbÀltam
megmagyarÀzni neki, hogy a plakÀt csak vicc, tr¢fÀbÂl ajÀnd¢kozta nekem egy szer-
kesztû azt k´vetûen, hogy kritikaparÂdiÀt Ártam a MAO ELN¹K MONDçSAI cÁmü k´nyv-
rûl. °s m¢g hozzÀtettem, hogy ezeket a àhûsÊ posztereket ä p¢ldÀul azt, amelyik John
Wayne-t ÀbrÀzolja ä t´bbnyire ironikusnak szÀnjÀk. Singertûl aligha volt idegen az
irÂnia, de a hetvenes ¢veknek ez az aspektusa valahogy nehezen vette bele magÀt az
û kelet-eurÂpai agyÀba. MiutÀn ´tsz´r-hatszor elism¢teltem, mit keres a Mao-poszter
a szobÀm falÀn, rÀd´bbentem, hogy minden hiÀba, Singer szÀmÀra ¢n mÀr ´r´kre
maoista maradok, ugyanÃgy, mint ahogy Pinsker, a k´ltû fia. Gondoltam, az lesz a
legjobb, ha leszedem a falrÂl a posztert. K´vetkezû alkalommal, amikor Singer felke-
resett a dolgozÂszobÀmban, az ¡res falra mutattam, ¢s ¡nnep¢lyesen k´z´ltem vele:

ä MÀr nem vagyok maoista!
Singernek szemlÀtomÀst nagy kû esett le a szÁv¢rûl.
Hogy Singer szÀmÀra milyen fontosak voltak ezek a dolgok, talÀn egy t´rt¢net

szeml¢lteti a legjobban, amelyik, tudtommal, sose vÀlt Singer àshow-müsorÀnakÊ r¢-
sz¢v¢. Egy alkalommal Singert meghÁvtÀk, hogy felolvassa egyik novellÀjÀt jiddis¡l be-
sz¢lû brooklyniak egy csoportja elûtt. Nagyon k¢rlelt¢k, hogy tegyen eleget a meghÁ-
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vÀsnak, bÀr olyan szeg¢nyek voltak, hogy nem tudtÀk megfizetni. De ott legalÀbb a
honfitÀrsai k´z´tt lesz, ¢rvelt a szÂszÂlÂjuk, olyan emberek k´zt, akik ¢rtenek jiddis¡l,
nem valami flancos-francos egyetemen, ahol kicsÃfoljÀk a kiejt¢s¢t.

ä Mit tehettem volna? ä mes¢lte nekem Singer. ä Ezek ´reg emberek (mintha û
maga nem lett volna az!), hÀt elmentem... A taxi harminc´t dollÀr¢rt vitt el Brooklynig.
°s amikor oda¢rtem, mit lÀttam? Legfeljebb ha egy tucat embert! Na, felolvastam ne-
kik egy Ãj novellÀmat! Alighogy befejezem, felÀll az egyik, ¢s szÂ szerint ezt mondja:
àEz nem egy jÂ novella. Ez nem egy cionista novella. K´p´k a maga novellÀjÀra!Ê °s
csakugyan, nagyot k´p´tt a f´ldre d¡h¢ben, azzal le¡lt. Na, akkor felÀll a mÀsodik, ¢s
azt mondja: àEz nem egy jÂ t´rt¢net! Ez nem egy ortodox t´rt¢net. RÀadÀsul mocskos
egy t´rt¢net, Ãgyhogy ¢n is k´p´k a maga t´rt¢net¢re.Ê °s azzal û is, akÀrcsak az elsû,
nagyot k´p´tt m¢rg¢ben a padlÂra, azzal le¡lt. MÀsoknak az volt a kifogÀsuk, hogy
nem szocialista t´rt¢net volt, vagy nem àsz¢pÊ t´rt¢net, vagy m¢g csak nem is igazi
jiddis t´rt¢net, egy dologban azonban valamennyien megegyeztek: hogy egyÀltalÀn
nem volt jÂ t´rt¢net! Sût az egyik k¢tszer is k´p´tt a t´rt¢netemre ä egyszer az¢rt,
mert nem volt cionista, mÀsodszor meg az¢rt, mert nem volt ortodox t´rt¢net. ögy-
hogy siker¡lt tizenk¢t embertûl tizenhÀrom k´p¢st begyüjtenem!

Ez az eset kitünû alkalmat szolgÀltathatott volna rÀ, hogy eml¢keztessem Singert,
nem û az egyetlen ember a vilÀgon, akit idûnk¢nt f¢lre¢rtenek. UtÂv¢gre is ¢n ekkor
mÀr vagy egy ¢vtizede szerepeltem Ãgy, mint Pinsker, a k´ltû fia. De csak a bolond
szakÁtana f¢lbe egy I. B. Singer-anekdotÀt, ¢s mellesleg alig vÀrtam, hogy meghalljam,
mit vÀlaszolt Singer az ellens¢ges hallgatÂsÀgnak. Nem kellett sokÀig vÀrnom.

ä Erre azt mondtam nekik ä folytatta ä, hogy harminc´t dollÀr¢rt hozott el idÀig a
taxi, ¢s Ãjabb harminc´t dollÀromba fog ker¡lni, hogy hazajussak. Ez eddig hetven
dollÀr, amit kidobtam az ablakon! °s akkor m¢g a p¢nztÀrosuknak is fogok adni har-
minc dollÀrt, az mÀr szÀz dollÀr! °s hogy mi¢rt adok neki ennyi p¢nzt? HÀt az¢rt, hogy
vÀsÀroljon maguknak mind papirost ¢s ceruzÀt. Akkor most r´gt´n hazamehetnek,
¢s hozzÀfoghatnak t´rt¢neteket Árni. így k´vetkezû gyül¢s¡k´n pontosan azokat a t´r-
t¢neteket hallgathatjÀk majd, amelyeket hallani szeretn¢nek. °s ami a fû, engem nem
kell t´bbet idehÁvniuk!

Azokon a napokon, amikor mÀr a k´ny´k´m´n j´nnek ki azok az olvasÂk, akik
àtipikusÊ (azaz boldog, jÂl beilleszkedett, feddhetetlen politikai elvekkel rendelkezû)
zsidÂkrÂl, feket¢krûl, feministÀkrÂl, latin-amerikaiakrÂl vagy homokosokrÂl vagy tu-
dom is ¢n, kikrûl akarnak olvasni, mindig eszembe jut a fenti t´rt¢net, ¢s azon veszem
¢szre magam, hogy Singer valamelyik k´nyv¢t emelem le a k´nyvespolcrÂl, ¢s perce-
ken bel¡l meg¢rkezem egy olyan vilÀgba, ahol az emberek, akikkel talÀlkozom, egy-
szerre idegenek ¢s ismerûs´k. °s n¢ha eszembe jut az a nap is, amikor Singer utoljÀra
reggelizett nÀlam. Egy pillantÀst vetett a helyi ÃjsÀg cÁmoldalÀra ä aff¢le kisvÀrosi la-
pocska, amelyet nemigen lehet ́ sszet¢veszteni a New York Timesszal ä, ¢s megk¢rdezte,
nem vihetn¢-e magÀval.

ä Nem hÀt ä vÀlaszoltam, kiss¢ megd´bbenve ettûl a kÁvÀnsÀgtÂl ä, de minek is vin-
n¢? Az ÀllomÀson majd veszek magÀnak egy New York Timest. Az m¢giscsak jobb lesz,
nem?

ä Nem ä k´t´tte Singer az ebet a karÂhoz ä, ez egy nagyon jÂ lap. Olyan megnyug-
tatÂ. N¢zze p¢ldÀul ezt a cÁmet: LANCESTER MEGYE N°PESS°GE TíZ °VEN BELºL MEG-
DUPLçZñDIK . Amikor New Yorkban vagyok, gyakran mondogatom magamnak: àBa-
shevis, ennek a vilÀgnak r´videsen v¢ge lesz.Ê EzentÃl, ha ilyen gondolataim tÀmad-
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nak, csak elûveszem ezt az ÃjsÀgot, ¢s tudni fogom, hogy Lancasterben az emberek
m¢g mindig szerelembe esnek, hÀzasodnak, gyerekeik sz¡letnek. A vilÀg megy to-
vÀbb...

°n pedig mÀr azt se bÀntam, hogy a levelezûlapot, amelyen megk´sz´nte a meg-
hÁvÀst, a vend¢gszeretetet ¢s az ÃjsÀgot ä Pinsker, a k´ltû fiÀnak cÁmezte.

Kem¢ny IstvÀn

EL

Ott mennek a locsolÂautÂk vÁz helyett tiszta ¢sszel.
M´g´tt¡k a jÂsnûk, most is veszekedve.
F´l´tt¡k a felhûk, el¢rhetetlen billentyüzet¡kkel.
Mind, el, ugyanarra. Ugyanarra tekerednek le az orsÂk.
Arra ballagnak el a kutyÀk behÃzott farokkal.
°s a frakkos zen¢szek meg az udvari zen¢szek is.
Azok ott a bolondok, formÀjukat vonszoljÀk a f´ld´n.
Arra folyik a Duna is, viszi, ¢s vigasztalja a viz¢t.
Mind, el, ugyanarra.
ä N¢zd, apu! Ott mennek a lÀnyok, ¢s mind milyen gy´ny´rü!
ä LÀtom... mivel kented ´ssze a trikÂdat?
Ott megy el F¢nyes ¹szt´n eml¢ktûl eml¢kig lopÂzva.
Ott megy May KÀroly egy bÀrÀnyhimlût terelve arra.
Ott tanÀrt tanÀrok kÁs¢rnek, fegyelmezetten, hÂrihorgasan.
Ott megy el a lek¢sett biciklitÃra.
Ott g´rd¡l a golyÂ a toll v¢g¢n messzi f¡zetekben.
Ott megy el a lisszaboni autÂ, k´r¡l´tte cigarettafelhû,
¢s ott szÀll ki MÂni, aki k¢sûbb nem akart ¢lni.
Mind, el, ugyanarra.
ä N¢zd, anyu! Arra mennek a f¢rfiak, milyen helyesek mind!
ä Igen... mi lett a trikÂddal, kicsi foltom?
Ott rep¡lnek a vadlibÀk meg a hangjuk.
Az a hÀtsÂ fekete a k¢nyszer, ami hozta-viszi ûket.
Arra szÀrad fel a felszÁn, ¡r¡l ki alul a csatorna.
Az ott a tavasz, a nyÀr, az ûsz, a t¢l, k¡l´n nejlonzsÀkokba t¢ve.
Ott mennek az egyszer meglÀtottak, meg a t´bbsz´r, meg a m¢gsem.
Ott mennek a r¢giek ¢s az elj´vendûk.
Ott mennek a r¢giek ¢s az elj´vendûk.
Ott mennek a locsolÂautÂk vÁz helyett tiszta vÁzzel.
Mind, el, ugyanarra.
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Kûrizs Imre

POSTE RESTANTE
K. D. vÀlasza S. Z.-nek

àKedves barÀtom, itt valami t´rt¢ntÊ ä
¢s nem tudok tovÀbbmenni e sornÀl,
csak n¢zem vaksin ezt a t¢li, t´rt ¢jt,
s kezem a tollal t¢tovÀn botorkÀl
a lÀmpaf¢nyn¢l sÀrgÀllÂ papÁron,
s àkedves barÀtom, itt valamiÊ ä Árom.

àA sÀrga hajÃ k´rÃti szir¢nekÊ,
akiknek combjÀt s mell¢t m¢rlegelve
Ãgy mondtad, egy hatalmas r¢gi ¢nek
leÀnyosult meg Ãj m¢rt¢kre kelve,
most fÀznak ûk ott kinn az ¢jszakÀba.
A t¢l ilyenkor oly goromba, kÀba.

àEgy szÂ... egy dal... egy n¢v, amit szerett¢l äÊ
eltünûben ä de annyi baj legyen!
Hiszen ha egyszer ´tven¢ves lett¢l,
a szerelem is mÀshogy szerelem.
A mÃlt az elmÃlt lÀgy k´d¢be v¢sz el,
¢s lassank¢nt kib¢k¡lsz az eg¢sszel.

De àvannak dolgok, mikrûl nem besz¢l¡nkÊ.
S mert nincs szavunk, jobb, hogyha hallgatunk mi.
Elhaladunk a megtelû idûben ä
keserves volt ¢s sz¢p ezt megtanulni,
s mÀst nem is mondhatok, ma mÀr belÀtom,
valami t´rt¢nt itt, kedves barÀtom.
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PIIS MANIBUS E. K.
A hagyat¢kbÂl

Egyszer haldokolni fogok.
Milyen napra fog vajon esni?
Cs¡t´rt´kre? h¢tfûre? Nem
tudom naptÀrban megkeresni.

(Ha majd haldokolni fogok,
szerepe lesz benne a szmognak.
De nem vigasz, hogy okozÂi
majd szint¢n haldokolni fognak

egyszer. Egyszer bizony te is
haldokolsz, s t´bbet nem mozogsz itt:
veszel egy m¢ly l¢legzetet,
s v¢gk¢pp ÀtjÀr a sz¢nmonoxid.)

Az agÂnia percein
aligha eml¢kszem majd arra,
hogy mit is Ártam hajdanÀn,
mert mÀssal leszek elfoglalva:

pÀrnÀk k´zt ver ki majd a vÁz?
vagy utcasarkon vernek fejbe? ä
hirtelen milyen meglepû,
hogy egy halÀl jut egy emberre.

HaldoklÀs-tervem f¡stbe megy
Ãgyis, ha szÁvem v¢gsût dobban ä
ettûl jÂ okkal f¢lhetek,
s csak a halÀltÂl f¢lek jobban...

BÀr ez se, az se nem igaz.
A haldoklÀsra nincs is tervem,
s nem f¢lek halÀltÂl se m¢g,
tervszerütlen se vÀrom vermem.

1078 ã Kûrizs Imre: Versek



L´vey

A HçZ

A hÀzat apÀm tervezte ¢s ¢pÁtette, ¢s amennyire tudom, ez volt ¢lete egyetlen teljesÁt-
m¢nye. Elv¢gezte ugyan a m¢rn´ki fakultÀst, de sosem szorult rÀ, hogy dolgozzon.
AnyÀm is, û is, el¢g gazdagok voltak ahhoz, hogy ne kelljen a meg¢lhet¢sen t´pren-
geni¡k, el¢g ´tletdÃsak is, hogy kedvtel¢seik kit´ltsenek egy hosszÃ ¢letet. De hÀt a
kamion nem adta meg az elsûbbs¢get, ¢s a kis ez¡stszÁnü sportautÂ karossz¢riÀja nem
Âvhatta meg ûket egy tucatnyi tonna ellen¢ben.

A sz¡leim ¢lete olyan magÀtÂl ¢rtetûdû, irigyl¢sre m¢ltÂ term¢szetess¢ggel folyt,
ami szinte hihetetlen müanyaggal ¢s hÁrk´zl¢ssel zsÃfolt vilÀgunkban. Ettek, ha ¢hesek
voltak, szerett¢k egymÀst, egzotikus tÀjakra utaztak, vagy ÂrÀkig reggeliztek a sajÀt
kertj¡kben, mindig ¢ppen azt, amihez kedv¡k tÀmadt. Alig hiszem, hogy sz¢ps¢ges,
szûke hajÃ anyÀm v¢gigolvasott volna egy Thomas Mann-k´nyvet, vagy hogy apÀm
az egyetemen kÁv¡l t´rte volna magÀt, hogy valamit el¢rjen. Nem mintha ostobÀk vagy
r¢szv¢tlenek lettek volna, dehogy. PusztÀn boldogok voltak.

A mÂdnak, ahogy ¢ltek, megtestesÁtûje, csÃcsteljesÁtm¢nye a hÀz. Lejtûs, t´bbhold-
nyi kert felsû v¢g¢be ¢p¡lt, oda, ahol a telek hirtelen meredekbe fordul. Ettûl elsû
pillantÀsra olyan, mintha f¢lig tÀmaszkodn¢k, f¢lig cseppkûk¢nt f¡ggne a hegyol-
dalon. ApÀmat megihlett¢k a k´rnyezû sziklÀk, a tÀj, Le Corbuisier, anyÀm szûkes¢ge
¢s diÂs kalÀcsa, ez¢rt az ¢p¡let leginkÀbb egy futurista lÀtomÀs ¢s egy viktoriÀnus Àlom
kever¢k¢re hasonlÁt. Tornyok, beugrÂk, dÁszsz´kûkutak ¢s mozaikok ä ez utÂbbiak
pompeji modorban. Minden fal hÂfeh¢r, ¢s mintha egyetlen kûre vagy gerendÀra sem
lenne ¢rv¢nyes a gravitÀciÂ. A sz¡leim ¢let¢ben hetente egyszer m¢g turistÀk is bebo-
csÀttatÀst nyertek, hogy kellûk¢ppen Àmuldozhassanak ¢s pocs¢k felv¢teleket k¢szÁt-
hessenek.

Ami engem illet, m¢g ´t¢ves sem voltam, amikor felfedeztem, hogy fantasztikus,
semmihez sem hasonlÁthatÂ jÀt¢kszer van a birtokomban: a tulajdon agyvelûm. Mint
ahogy a csecsemû ismerkedik a v¢gtagjaival, lÀbujjait harapdÀlja, vagy a tenyer¢t n¢zi
elmer¡lten, ¢n is Ágy ismerkedtem a gondolkodÀs, a tudÀs birtokba vehetûs¢g¢vel.
Senki nem eml¢kszik, hogy tanultam meg olvasni. Mikor iskolÀba mentem, mÀr tud-
tam, ¢s nemcsak azt, sok minden mÀst is. Hamarosan ÀtÁrattak egy speciÀlis magÀn-
iskolÀba, ahonnan korengedm¢nnyel ker¡ltem az egyetemre. A koll¢giumban ¢rt utol
a sz¡leim halÀlhÁre is, n¢hÀny h¢tre szokatlan csendet teremtve a k´r¡lvevû vilÀgban.

K¢miÀbÂl, fizikÀbÂl ¢s matematikÀbÂl diplomÀztam. Nem volt neh¢z ÀllÀst kapnom.
Pontosabban az okozott gondot, hogy ne kapjak ÀllÀst. Nem akartam belekeveredni
semmilyen haditechnikai fejleszt¢sbe, nagyiparba, azonkÁv¡l nem akartam bezÀrni
magam egyetlen kutatÀsi ter¡letre sem. V¢g¡l egy k´rny¢kbeli kisebb gyÂgyszertÀr-
ban helyezkedtem el. Ma mÀr t´bbmilliÂs nagyvÀllalat, jÂr¢szt nekem k´sz´nhetûen.

N¢ha nem tudom, nem lett volna-e okosabb, ha messzebbre megyek, el a vid¢krûl,
ahol sz¡lettem, ahol a sz¡leim hÀza Àll. BÀrkivel ismerkedtem meg, az elsû k¢rd¢s min-
dig ugyanarra vonatkozott, ha be akartak mutatni valakinek, egyetlen mÂdjÀt vÀlasz-
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tottÀk az azonosÁtÀsomnak. àIsmerkedj meg PeterrelÊ ä mondtÀk. ä àPeter Sappshow,
tudod, û lakik abban a fantasztikus hÀzban.Ê

BÀrki vagy is, bÀrhogy ¢lsz is, nyilvÀn nem akarod, hogy egyetlen ismertetûjeled
legyen a k´r¡lvevû vilÀgban: a hely, ahol ¢lsz. K¡l´n´sen nem akkor, ha egy bolondos,
k¢tes Ázl¢ssel tervezett ¢p¡letrûl van szÂ.

Mi¢rt nem adtam el vagy b¢rbe, vagy k´lt´ztem mÀshovÀ, nem tudom. TalÀn pusz-
ta lustasÀgbÂl, talÀn m¢gis a sz¡leim eml¢ke k´t´tt ide. Ott maradtam, de a magam
mÂdjÀn m¢gis bosszÃt Àlltam. V¢get vetettem a turistalÀtogatÀsoknak, egyetlen kÂbor
kÁvÀncsiskodÂt sem engedtem be, ¢s ¢n magam is belsû szÀmüzet¢sbe vonultam. Gya-
korlatilag csak a legf´lsû emeleten l¢vû szobÀkat hasznÀltam, ¢s bezÀrtam minden fe-
leslegesnek Át¢lt helyis¢get. A toronyban l¢vû impozÀns tÀrsalgÂt, a hÀz legszebb ter-
m¢t ÀtalakÁtottam dolgozÂszobÀvÀ. Az eg¢sz ¢p¡letbûl ezt a szobÀt szerettem egyed¡l.
A majdnem teljes k´rt bezÀrÂ falakat hatalmas ablakok szabdaljÀk, tÀg kilÀtÀst nyÃjtva
az egyre roskadÂ, kisebbedû dombok vonulatÀra, a vÀrosra, a tÀvoli hegyekre, amiket
mindig k´zelebbinek ¢reztem, mint bÀrmi mÀst. Tiszta napokon Ãgy tünt, dolgozÂ-
szobÀm egy szinten lebeg a hÂfoltos csÃcsokkal. Ahogy teltek az ¢vek, egyre kevesebbet
¢s kevesebbet jÀrtam emberek k´z¢. A munkÀm, vagy mondjam Ãgy, munkÀim, teljes
eg¢sz¢ben lek´t´ttek, nem is lek´t´ttek: elbüv´ltek, lenyüg´ztek, boldoggÀ tettek. Az
agyam pedig, ez az idûk folyamÀn egyre hatalmasabbÀ, ¢rdekesebb¢ vÀlÂ jÀt¢kszer,
diadalmas gy´ny´rüs¢ggel t´lt´tt el. Egy percre sem unatkoztam, nem ¢reztem ma-
gam egyed¡l. Tele voltam ́ tletekkel, az egyik hozta a mÀsikat, mÀr-mÀr k¢ptelen vol-
tam l¢p¢st tartani vel¡k.

Ebben az idûben mint egy csodÀlÂk n¢lk¡l maradt sz¢passzony, olyan volt a hÀz.
°n nem t´rûdtem azzal, hogy a szoban´v¢nyeket Àpoljam vagy a hasznÀlatlan szobÀkat
szellûztessem. A takarÁtÂnûnek, aki hetente k¢tszer nyert bebocsÀttatÀst n¢hÀny kurta
ÂrÀra, nem jutott ideje eff¢le aprÂsÀgokra. Az elsû ¢vekben m¢g sopÀnkodott: àa ma-
mÀja idej¢ben nem Ágy volt, k¢remÊ, hajtogatta. De aztÀn ¢vek j´ttek, ¢vek mÃltak, ¢s
a k´vetkezû takarÁtÂasszony mÀr nem ismerte a sz¡leimet. Nem mintha a sopÀnkodÀs
bÀrmin vÀltoztatott volna. Engem t´k¢letesen hidegen hagyott az ¢p¡let Àllapota, sût.
Eml¢kszem, amikor egy kiadÂs esû utÀn a homlokzati fal mozaikjÀnak egy darabja
leesett, szinte perverz ´r´m´t ¢reztem. Mintha ez az aprÂcska s¢r¡l¢s bebizonyÁtotta
volna, hogy hebehurgya ¢s t´rv¢nyen kÁv¡li kin¢zete ellen¢re a hÀz m¢giscsak erre a
sÀros f´ldgolyÂra ¢p¡lt.

A negyvenedik sz¡let¢snapomon kezdûd´tt, a vÀrosi laborban. Hogy mi t´rt¢nt
pontosan, azt mÀsok elbesz¢l¢s¢bûl tudom. çllÁtÂlag mÀr reggel furcsÀn viselkedtem,
sÀpadtabb voltam a megszokottnÀl. Ingerl¢kenyebb. çtn¢ztem az eredm¢nylistÀt egy
h¢tv¢g¢n lefuttatott analÁzisrûl, aztÀn le¡ltem a komputer el¢. TalÀn negyedÂrÀt dol-
gozhattam, amikor egyszerre minden lÀthatÂ ok n¢lk¡l d¡h´ngeni kezdtem, valami-
f¢le polimereket Àtkozva. Senki nem ¢rtette, mit akarok, de mindenesetre felfigyeltek,
k´zelebb j´ttek. A k´vetkezû pillanatban ´sszeestem, ¢s komolyan megs¢r¡lhettem
volna, ha nincsenek ott a t´bbiek.

Arra ¢bredtem fel, hogy iszonyÃan szomjas vagyok, ¢s hogy egy affektÀlt orrhang
azt k¢rdezi: àHÁvtÀtok a mentût?Ê Valaki egy poharat nyÃjtott fel¢m, pedig eml¢k-
szem, hogy nem k¢rtem fennhangon. A vÁznek mocsok klÂrÁze volt, de jÂlesett.
Visszaadtam a poharat, egyetlen szÂ kÁs¢ret¢ben: àm¢gÊ. Akkor vettem ¢szre, hogy
egy nûh´z besz¢lek, hogy egy nû hozta a vizet is, ¢s fordul el, hogy Ãjabb pohÀrral
hozzon. àK¢rem.Ê Tettem hozzÀ, valami r¢ges-r¢g elfelejtett szabÀlyt´red¢k eml¢k¢tûl
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k¢nyszerÁtve. A nû megfordult, meglepet¢s¢ben felhÃzta a szem´ld´k¢t, a szÀja sz¢le
hullÀmot vetett. Mintha a vonÀsai sem tudnÀk eld´nteni, hogy csodÀlkozzanak vagy
inkÀbb mulassanak a helyzeten. Kiittam az Ãjabb pohÀr vizet, ¢s fel¡ltem.

Valahonnan elûker¡lt egy feh¢r k´penyes, himlûhelyes f¢rfi. Kizavarta a k´r¡lÀl-
lÂkat. MegvizsgÀlt, k¢rd¢seket tett fel. V¢g¡l azt mondta.

ä A tÃlfeszÁtett munka. Ismerj¡k ezt. Mikor volt utoljÀra szabadsÀgon, professzor
Ãr?

ä Nem vagyok professzor ä morogtam. ý rÀm mosolygott.
ä Tudom. Pontosan tudom, hogy ki maga. Abban a nagy, furcsa hÀzban lakik, ugye?

A k´rny¢ken mindenki ismeri, ¢s persze magÀt is.
Semmit nem feleltem. FÀradt voltam, elgy´t´rt. PÀr percnyi nyugalomra vÀgytam,

hogy aztÀn felkelhessek ¢s folytathassam a munkÀt. De a pasas nem volt olyan ostoba,
mint elsû pillantÀsra lÀtszott.

ä MÀr arra gondol, hogy mikor megyek el, ¢s mikor ¡lhet vissza a szÀmÁtÂg¢p¢hez,
ugye? A maga hely¢ben nem tenn¢m. TelefonÀljon taxi¢rt. Van valaki otthon magÀ-
nÀl? Nincs? HÁvja fel a bejÀrÂnûj¢t, hogy n¢zzen magÀra. Ne j´jj´n be ezen a h¢ten.
Pihenjen. SzÁvem szerint egy r´vid kÂrhÀzi kivizsgÀlÀst javasoln¢k, de hÀt... ä rem¢ny-
telen gesztussal fejezte be a mondatot. Kinyitotta az ajtÂt.

Egy mÀsodpercre nevethetn¢kem tÀmadt. Mint egy nem l¢tezû ¡vegfal m´g´tt egy
nagyon is valÂs akvÀriumban a halak, Ãgy t´m´r¡ltek a munkatÀrsaim az ajtÂkeret-
ben. Az arcokon ¡lû n¢ma fesz¡lts¢g, a hangadÀs kezdeti fÀzisÀban megmerevedett
szÀjak csak m¢g erûsebb¢ tett¢k a hasonlatossÀgot. A feh¢r k´penyesre is hathatott az
ÀllÂk¢p, mert fel¢j¡k fordult, mint egy tiszteletbeli csalÀd fel¢.

ä Ne engedj¢k dolgozni egy darabig. Vigy¢k haza. Besz¢ljenek a lelk¢re ä mondta.
MegvÀrtam, amÁg eltünik a k¢pbûl, ¢s csak akkor szÂlaltam meg.
ä OstobasÀg. T´k¢letesen jÂl vagyok. Van munkÀjuk el¢g, nem? Egyed¡l is haza

tudok menni, megvan a jogosÁtvÀnyom. ä Meg az otthoni laboratÂriumom is, tettem
hozzÀ magamban.

Figyeltem, ahogy lassacskÀn, bizonytalan arccal sz¢tszÂrÂdtak, mint a megszidott
iskolÀs gyerekek. Megint csak nevethetn¢kem tÀmadt. A helyzet, fizikai megviselts¢-
gemet nem tekintve, szÂrakoztatott. Elindultam a folyosÂn, koncentrÀltam, hogy le-
hetûleg ingadozÀs ¢s botlÀs n¢lk¡l ¢rjek el a felvonÂig.

A lift kiv¢telesen r´gt´n j´tt. Alig vÀrtam, hogy a sÃlyos f¢majtÂk a hely¡kre g´r-
d¡ljenek, ¢s ¢n szabadon engedhessem vigyÀzzban ÀllÂ vonÀsaimat. Az utolsÂ pilla-
natban, szinte a r¢sen oldalazva, egy nû csusszant be a f¡lk¢be. Megismertem, ugyanaz
volt, aki a vizet hozta. Bosszantott. Jelenl¢te m¢g ´tven mÀsodperc ´nfegyelemre
k¢nyszerÁtett. VÀrtam, hogy melyik gombot nyomja meg, de csak Àllt a falnak dûlve,
szÂtlanul. Az a k¢nyelmetlen ¢rz¢sem tÀmadt, hogy akar tûlem valamit.

ä Hova megy? ä k¢rdeztem mogorvÀn.
ä Az alagsorba ä felelte semleges hangon. ä Hazaviszem magÀt.
Valami azonosÁthatatlan hangot adhattam. ý mosolygott. Nem kihÁvÂan, inkÀbb

fÀradtan. ä A t´bbiek mind a beosztottjai. Maga rÀjuk parancsol, aztÀn egy fÀnak vezeti
a kocsijÀt ä magyarÀzta. ä Egy¢bk¢nt melyik az?

Megmutattam. Kinyitottam az ajtÂt, a kez¢be nyomtam a slusszkulcsot, hogy szol-
gÀlja ki magÀt, ¢s bez´kkentem az ¡l¢sre. HÀtradûltem, megtÀmasztottam a fejem, ¢s
pihentem. Lehet, hogy igaza van az orvosnak. Az Ãt a labortÂl a parkolÂig kifÀrasztott.
Nem bÀntam, hogy nem kell vezetnem.
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ä V¢gig a k´rgyürün. Az M8-ason ¢szakra, a leÀgazÀst majd megmutatom ä mond-
tam.

MÀr az autÂpÀlyÀn jÀrtunk, amikor Ãjra megszÂlaltam. ä Ha maga nem a beosztot-
tam, hogy ker¡lt a laborba? °s hogyhogy nem ismerem?

F¢l szem¢t a visszapillantÂ t¡kr´n tartva, g¢piesen vÀlaszolt.
ä ¹szt´ndÁjon vagyok itt kilenc hÂnapra. Egy emelettel feljebb dolgozom, ¢s ahÀny-

szor eddig Àtj´tt, hogy tÀrgyaljon a fûn´k´mmel, tÃlsÀgosan el volt foglalva a sajÀt
gondolataival. Hol forduljak le?

ä A k´vetkezû utÀn kettûvel. K´zvetlen¡l a nagy benzinkÃt elûtt. Hogy hÁvjÀk?
ä FrancescÀnak. A t´bbivel ne t´rûdj´n, Ãgysem tudja kimondani.
ä Amerikai?
ä Olasz vagyok.
ä Nem gondoltam volna, hogy nem angol az anyanyelve.
Elmosolyodott, ¢s egy pillanatra levette a szem¢t az ÃtrÂl. ä K´sz´n´m. AmerikÀban

jÀrtam egyetemre ä mondta. ä Messzire van m¢g?
ä Hogy? M¢g k´r¡lbel¡l tÁz m¢rf´ld.
Nem k¢rdeztem t´bbet. HosszÃ ¢vek Âta elûsz´r j´ttem v¢gig ezen az Ãton Ãgy,

hogy nem kellett a vezet¢sre figyelnem. A tÀjat n¢ztem. Sok minden megvÀltozott,
hÀzak, n´v¢nyek, utcar¢szletek.

Arra sem eml¢keztem, hogy a kertem ennyire elvadult volna. A kocsibÂl n¢zve min-
den egymÀsba gabalyodÂ virÀg- ¢s indahullÀmnak lÀtszott, a fÀkat der¢kig cserj¢k ta-
kartÀk. °n magam is nehezen ismertem fel a kerti s¢tÀnyok hely¢t. Az Ãt ¢lesen balra
kanyarodott, hirtelen felbukkant a hÀz.

A nû halkat f¡ttyentett vagy inkÀbb csak szisszentett a fogai k´z´tt.
ä Maga itt lakik? ä k¢rdezte.
Fel¢ fordultam, majdnem ellens¢gesen. ä Van kifogÀsa ellene?
ä Dehogy. Megengedi, hogy bekÁs¢rjem? Vagy maga hÁv nekem egy taxit?
Hirtelen elsz¢gyelltem magam. V¢g¡l is szÁvess¢get tett nekem, ¢s rÀmenûss¢ge

nem volt azonos a tolakodÀssal.
ä Vigye el nyugodtan a kocsimat, ¢s hagyja az int¢zet garÀzsÀban. Majd legk´zelebb

valamelyik mÀsik kocsival megyek be vagy taxival.
BÂlintott. ä K´sz´n´m. De ha nem bÀnja, az¢rt jobb szeretn¢m a hÀzon bel¡l lÀtni.

LegalÀbb ¡lve, ha nem fekve.
FurcsÀn n¢zhettem rÀ, mert vÀllat vont. ä °n persze nem ismerem magÀt, de sze-

rintem ramatyul n¢z ki.
Mit lehet erre felelni? Egy¡tt bement¡nk a hÀzba, felkapaszkodtam az emeletre

(¢letemben elûsz´r bÀntam, hogy itt rendezkedtem be), ¢s t¡ntetûen le¡ltem a hÀzi
szÀmÁtÂg¢p el¢. M¢g az ellenûrzû program sem futott le, amikor fekete karikÀk kezd-
tek el korzÂzni a szemem elûtt. FelÀlltam, k´zben v¢letlen¡l megtÀmaszkodtam a bil-
lentyüzeten, amire a g¢p s¢rtûd´tt csipogÀssal ¢s egy hiba¡zenettel reagÀlt.

Fogalmam sincs, honnan tudhatta, hogy melyik a hÀlÂszobÀm, de mire tiltakozhat-
tam volna, mÀr ott voltunk. GondolkodÀs n¢lk¡l megszabadÁtott a zakÂmtÂl ¢s a ci-
pûmtûl, ¢s majdhogynem lel´k´tt az Àgyamra. Amikor a telefon¢rt nyÃlt, megszÂ-
laltam.

ä Hagyja. MindjÀrt jobban leszek. Igaza volt a dokinak, egy kis pihen¢sre van sz¡k-
s¢gem.

Szem´ld´ke k´z¢ kettûs rÀnc m¢ly¡lt. LÀttam, hogy komolyan aggÂdik, ¢s habozik,
hallgasson-e rÀm. V¢g¡l m¢ly levegût vett.



ä K´ss¡nk alkut. Maga nem prÂbÀl meg felkelni, nyugton marad. Ha k¢t-hÀrom
ÂrÀn bel¡l jobban lesz, b¢k¢n hagyom a telefont. Ha nem... ä vÀllat vont. ä SzÁvesebben
lÀtnÀm magÀt kÂrhÀzban.

Nem esett nehezemre engedelmeskedni. Leraktam a fejem, ¢s mÀr aludtam is. Mire
fel¢bredtem, jÂcskÀn elmÃlt d¢l. HasonlÁthatatlanul jobban ¢reztem magam, a fejem
a hely¢re ker¡lt, a kezem nem remegett. Csak az az ostoba szomjÃsÀg kÁnzott megint.
°ppen elszÀntam magam, hogy elkirÀndulok a f¡rdûszobacsapig, ¢s azon morfondÁ-
roztam, hol lehet a nû, amikor megjelent az ajtÂban. KorÀbbi, aggÂdÂ arckifejez¢s¢t
viselte, amely azonban megenyh¡lt, amikor meglÀtott.

ä Jobban van? ä k¢rdezte.
ä Aha, azt hiszem ä mondtam, ¢s visszahuppantam az Àgyra. Nem akartam, hogy

tÀpÀszkodni lÀsson.
ä Nem ¢hes vagy szomjas? Hozzak valamit?
ä IgazÀn kedves, de nem akarom az eg¢sz napjÀt...
F¢lbeszakÁtott. Nyugodtan, majdnem mulatva. ä Tudom, hogy a fen¢be kÁvÀn.

Hadd nyugtassam meg. AmÁg aludt, felforraltam egy zacskÂs levest. Felhozom, meg-
vÀrom, amÁg megeszi, aztÀn mÀr itt sem vagyok.

Figyelemre m¢ltÂan r´vid tÀvoll¢t¢t felhasznÀltam egy lÀtogatÀsra a f¡rdûszobÀ-
ban. SzÁvesen vÀltottam volna inget is, de arra nem maradt idûm. Azt hiszem, akkor
n¢ztem meg elûsz´r, amikor bej´tt a levessel ¢s a teÀval. HosszÃ, hullÀmos haja volt,
g´mb´lyü, feh¢r homloka ¢s nagy barna szeme, mint a reneszÀnsz madonnÀknak, de
a hasonlÂsÀg ezzel v¢get is ¢rt. Annak ellen¢re, hogy tÀlcÀt tartott a kez¢ben, ¢s ¢ppen
betegÀpolÀshoz k¢sz¡lûd´tt, nem volt benne semmi anyÀskodÂ. Asztalt hÃzott az Àgy
el¢, lepakolt rÀ, ¢s k´zben csak Ãgy mell¢kesen megjegyezte.

ä Sz¢p nagy hÀza van.
ä K´rben¢zett?
ä Aha. A kertben is jÀrtam. KÁv¡lrûl m¢g ¢rdekesebb. K´r¡lveszi valami titokzatos-

sÀg. De egy csomÂ szoba Ãgy n¢zett ki, mint amit ¢vek Âta nem hasznÀltak. Azt hittem,
hogy ilyen hÀzak csak a mes¢ben vannak vagy legfeljebb AmerikÀban. Olyan... olyan...
ä kereste a szÂt, ¢s ¢n k´zbevÀgtam, bosszÃsan, ha nem ¢ppen d¡h´sen.

ä Mintha Walt Disney tervezte volna, mi?
RÀm n¢zett, higgadtan, ¢rtetlen¡l. ä Nem. EgyÀltalÀn. De mintha CsipkerÂzsika

aludna benne valahol ä felnevetett ä, csak itt a toronyszobÀban szÀmÁtÂg¢p van, nem
rokka. ä Hirtelen hangot vÀltott. ä Megette a leves¢t. Jobban van. Megyek.

RÀn¢ztem megint, ¢s nem bÀntam, hogy itt van. Az sem bÀntott, ahogy a hÀzrÂl
besz¢lt. Nem tartotta sem nevets¢gesnek, sem abszurdnak, csak ¢ppen k¡l´nlegesnek.
Azt nem hiszem, hogy mosolyogtam volna, de, hogy megvÀltoztak a vonÀsaim, azt le-
m¢rhettem az û arckifejez¢s¢n.

ä K´sz´n´m, hogy hazahozott ä mondtam. ä °n most alighanem Ãjra aludni fogok.
Maradjon, ha van kedve, n¢zzen k´r¡l. A slusszkulcsot leadhatja bÀrkinek a laborban.

MÀsnap d¢l fel¢ jÀrt, amikor becs´ngetett. Az egyik kez¢ben az aktatÀskÀmat tartotta,
a mÀsikban egy àvegye-vigyeÊ vend¢glû reklÀmszatyrÀt, mindkettût kicsit v¢dekezûn
maga el¢ nyÃjtva.

ä Meg akartam n¢zni a hÀzÀt egy kicsit alaposabban. Meg magÀt is, hogy hogy van.
Meg gondoltam, hÀtha ¢hes.

Akkor mÀr legalÀbb ́ t ¢ve nem volt konstans barÀtnûm, de nem voltam sem h¡lye,
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sem vak. K¡l´n´sen az utÂbbi nem. LÀtnom kellett, hogy az eg¢sz nû Àtalakult. Nem
a ruhÀja, haja, m¢g csak nem is a viselked¢se. Nem ilyen k¡lsûleges dolgok. TalÀn a
mozgÀsa, talÀn ahogy a levegût vette? Tegnap csak segÁteni akart. Tegnap m¢g nem
szÀmÁtott, hogy f¢rfi vagyok.

ä FÀradjon beljebb ä mondtam, ¢s f¢lreÀlltam az ajtÂbÂl.

Visszatekintve, azt hiszem, ez az epizÂd t´k¢letesen jellemezte FrancescÀt. Mindig
nyilvÀnvalÂvÀ tette, hogy mit akar, aztÀn megtorpant, ¢s figyelt. A vÀrakozÀs sokszor
csak jelk¢pes volt, mÀsodpercnyi, de mindig hagyott idût, hogy a mÀsik d´nthessen,
¢s a reakciÂ szerint tovÀbbment vagy visszavonult. Ez a tulajdonsÀga volt a bel¢pû kap-
csolatunkhoz. Nem tudtam volna egy olyan nûvel egy¡tt ¢lni, aki nem fogadja el a
munkÀmat, ezernyi hÂbortomat, aki nem el¢gszik meg a marad¢k idûmmel ¢s ener-
giÀmmal. Francesca megel¢gedett. TalÀn emiatt, talÀn az¢rt, mert valÂban igazi nû
volt, kever¢ke a kif¡rk¢szhetetlennek ¢s magÀtÂl ¢rtetûdûnek, egyre t´bb idûm jutott
rÀ, mÁg v¢g¡l el¢rkezt¡nk egy ponthoz, amikor û kÁvÀnt t´bb szabadsÀgot. °lveztem,
ahogy besz¢lt, ahogy ´lt´zk´d´tt, ahogy evett. ý tanÁtott meg, hogyan kell csigÀt,
kagylÂt, tengeri herkentyüt csemeg¢zni, ¢s rengeteget nevetett kezdeti prÂbÀlkozÀ-
saimon. SzomorÃ vagy komikus, de vele fedeztem fel a szexualitÀs jÂ n¢hÀny addig
ismeretlen ́ r´m¢t, ¢s û volt az elsû nû, akivel utÀna is besz¢lgettem, csupaszon, b¢kes-
s¢gben elnyÃlva.

Szeretett f¢l k´ny´kre dûlve, kicsit oldalrÂl ¢s lefel¢ n¢zni rÀm, mik´zben mutatÂ-
ujjÀval v¢gtelen, egymÀsba fordulÂ idomokat rajzolt a testemre. Egy ilyen alkalommal
t´rt¢nt, hogy megk¢rdeztem, v¢g¡l is m¢rt kezdett ki velem.

ä Nem vagyok biztos benne, hogy ´r¡lni fogsz, ha megtudod ä mondta, ¢s ha t´r-
t¢netesen k´z¢pkori bÀrsonyruhÀban van, erre a mosolyra mondhattam volna, hogy
tartÂzkodÂ. Anyasz¡lt meztelen¡l, egy harapÀs nyomÀval a vÀllamon ez a jelzû nem
tünt idûszerünek.

ä Amikor azt a pohÀr vizet hoztam, eml¢kszel, a laboratÂriumban, te olyan nyomo-
rultul voltÀl, ¢s m¢gis megprÂbÀltÀl udvarias maradni, az olyan megindÁtÂ volt... ¢s
amikor hazahoztalak, ¢s el akartad jÀtszani a rettenthetetlen f¢rfit... az is mulattatott,
de leginkÀbb a hÀz, a hÀzad...

ä Hogyan? ä Tudtam, hogy Francesca szereti az ¢p¡letet. Pontosabban, mÀniÀku-
san ¢rdeklûdik irÀnta. Kapcsolatunk kezdete Âta mÂdszeresen v¢gigment a szobÀkon,
felb¢relte a takarÁtÂasszonyt, elk´ny´r´gte a lomkamra kulcsÀt, ¢s nem helyreÀllÁtotta
az eredeti Àllapotot, mert azt nem ismerte, hanem Ãjrateremtette a berendez¢st. Az
eredm¢ny engem sem hagyott hidegen. K´z´s jÀt¢kunk, szertartÀsunk lett a szoba
kivÀlasztÀsa, ahol vacsorÀzunk. Folyton hurcolkodtunk, hangulataink szerint vÀlto-
gatva a helyis¢geket. De hogy a hÀz miatt lenne velem?

Nevetett, mint aki t´k¢letesen ÀtlÀt rajtam. ä Nem Ãgy, te buta ä mondta. ä De po-
kolian kÁvÀncsivÀ tett, hogy ki lehet az az ember, aki egy ilyen hÀzban lakik, ¢s, ¢s...
tudomÀst sem vesz rÂla. Egy¢bk¢nt pedig... Sosem mondtÀk m¢g neked, hogy jÂk¢pü
f¢rfi vagy? ä megint nevetett gonoszkÀsan, csipkelûdve. ä Hmm, azt hiszem, igazÀn
sz¢p fiÃ lehett¢l Ãgy hÃsz ¢ve. Fogadjunk, hogy nem hagytak neked b¢k¢t a lÀnyok.

Nem akartam mondani, hogy a lÀnyoknak nem sok es¢ly¡k volt akkoriban nÀlam,
azt m¢g kev¢sb¢, hogy sosem gondoltam Ãgy magamra, hogy sz¢p vagyok. Azt hiszem,
lÀtszott rajtam a zavar. Francesca lehajolt, puhÀn szÀjon csÂkolt, de nem Àllt meg itt,
elkalandozott a nyakamra, vÀllamra, karomra. Viszonoztam a csÂkjait, ¢s igyekeztem
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hatÀsk´r´mbe vonni minden el¢rhetû fel¡letet. A bokÀjÀt csÂkoltam, a lÀbikrÀjÀt, a
t¢rdhajlatÀt. Ahogy ¢rint¢snyi tÀvolsÀgrÂl n¢ztem a bûr¢t, hirtelen feltüntek a k¢ke-
sen, tapinthatÂan Àttünû visszerek. Biztos ott voltak tegnap is, azelûtt is, de m¢g sosem
lÀttam ûket ilyen k´zelrûl. Egy pillanatra megtorpantam bec¢z¢s k´zben, ¢s û meg-
¢rezte a l¢legzetnyi sz¡netet, fel¡lt, elhÃzÂdott. Magamhoz szorÁtottam. OstobÀnak
¢reztem magam, tehetetlennek. LegszÁvesebben azt mondtam volna, hogy szeretem.
Hogy szeretem a visszereit is, ¢s, hogy ne menjen el, soha, soha.

Nem besz¢lt¡nk rÂla. Tudtuk mind a ketten, hogy jÃniusban visszavÀrjÀk a mun-
kahely¢re, hogy el fog utazni. Egyszer futÂlag megemlÁtette, hogy nem szereti a tÀ-
volsÀgi telefonokat ¢s a hosszÃ leveleket, ¢s ¢n ezt annak fogtam fel: ami. Jelz¢snek,
hogy ha elutazik, nem lesz folytatÀsa a dolognak. Eleinte nem ¢rdekelt. T´bb nû is
volt az ¢letemben, akikn¢l nagyon ´r¡ltem volna, ha a megfelelû pillanatban vonatra
szÀllnak. °lveztem, amit a jelen nyÃjtott, a j´vûtlens¢g felelûtlens¢g¢vel egy¡tt. Ahogy
azonban egyre k´zeledett az elutazÀs idûpontja, elûbb hetekben lehetett m¢rni, aztÀn
napokban, v¢g¡l ÂrÀkban, minden felkavarodott. Magam sem tudtam, hogy mit kÁ-
vÀnok, hogy mit kÁvÀnhatn¢k. Francesca persze k´nnyed¢n kaphatott volna ÀllÀst az
int¢zetben, ha akar. De tudtam, hogy nem szereti ezt az orszÀgot. Idegen itt, m¢g ha
minden¡tt talpra esik is. HiÀnyzott neki a napf¢ny, a meleg, az otthoni gy¡m´lcs´k
Áze, a barÀtai. Az, hogy ¢n menjek OlaszorszÀgba, nevets¢ges ́ tletnek tünt. K¡l´nben
is k¢ptelen voltam elk¢pzelni magunkat egy mÀsik hÀzban, mintha a g´r´g drÀma-
szerkeszt¢s szerint l¢tezhetn¢nk csak: egy helyszÁn, egy cselekm¢ny, egy idû. °s ez az
idû most lejÀrt.

BÃcsÃzÂul egy cÁmet kaptam tûle ajÀnd¢kba. Keresett egy ¢pÁt¢si irodÀt, ami fûleg
r¢gi ¢p¡letek rendbe hozÀsÀra specializÀlÂdott. Azt mondta, tudja, hogy magamtÂl
sosem jÀrtam volna utÀna, ¢s û boldogabban megy el, ha tudja, hogy legalÀbb vala-
mennyi es¢lye van, hogy rendbe hozatom a hÀzat.

Nem engedte, hogy kivigyem a rep¡lût¢rre.
ä UtÀlom a bÃcsÃzkodÀst ä mondta. ä M¢g a v¢g¢n elbûg´m magam.
Azt hiszem, inkÀbb attÂl f¢lt, hogy ¢n bûg´m el magam, egy f¢rfi, a nagy tudÂs,

orszÀg-vilÀg szÁne elûtt. Kora reggel indult, lehetetlen idûpontban. Fel¢bresztett, ¢s
magamra hagyott. Nem tudtam mihez kezdeni. MÀszkÀltam szobÀkbÂl ki, szobÀkba
be. A d¢lelûtti ¢les napf¢nyben minden eddigin¢l jobban lÀtszottak a romlÀs jelei. A
f´ldszinti nagy nappaliban, amit Francesca k¢k-arannyal rendezett be Ãjra, a tap¢tÀn
v´r´ses vonalak futottak szerte, valami rozsdÀs csûrendszer t¢rk¢pvÀzlata.

Kikerestem a noteszembûl az ¢pÁt¢sz telefonszÀmÀt. Mik´zben tÀrcsÀztam, m¢g
nem tudtam pontosan, mit fogok mondani, de a f¢rfi, akivel besz¢ltem, szakszerü volt,
¢s tapasztaltan irÀnyÁtotta a besz¢lget¢st.

RenovÀlÀst. Igen, vÀllalnak, korhü ¢s iparmüv¢szeti renovÀlÀst is, de az persze drÀ-
ga. Mekkora a hÀz? Megmondtam, hogy a pontos ter¡let¢t nem tudom. Harminc´t
szobÀbÂl Àll. A szÀm nem lepte meg, vagy legalÀbbis a telefonon kereszt¡l nem hallat-
szott. A pontos cÁm utÀn ¢rdeklûd´tt, ¢s megk¢rdezte, mikor j´hetn¢nek ki szem¢lye-
sen. Mielûtt bÀrmit mondhatna, lÀtnia kell a helyet ¢s az ¢p¡let ÀllapotÀt. Ez persze
magÀtÂl ¢rtetûdû volt.

Bû egy h¢t mÃlva maga az irodavezetû ÀllÁtott be. Meglepûdtem, azt hittem, leg-
alÀbbis k´z¢pkorÃ lesz, de a pufÂk, izzadÀsra hajlamos fiatalember nem sokkal lehetett
t´bb harminc¢vesn¢l. V¢gigjÀrta a hÀzat a pinc¢tûl a padlÀsig, a falakat tapogatta, ko-
pogtatta, ajtÂkereteket, ablakokat vizsgÀlt. °n Ãgy jÀrtam m´g´tte, mint egy pÂrÀzon
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tartott vadÀllat. MÀs dolgom lett volna, nem gondoltam, hogy ilyen hosszÃ ideig fog
vizsgÀlÂdni. RÀadÀsul majd k¢tÂrÀs vizit utÀn azt mondta, hogy nem tud vÀlaszt adni.
Amennyiben komolyan gondolom, hogy tataroztatni kÁvÀnom a hÀzat, kihozza az iro-
da statikusÀt. N¢hÀny helyen mintÀt is kell vennie, ¢s sz¡ks¢ge lenne az eredeti terv-
rajzokra is. TalÀn k´nnyelmü voltam, de a kez¢be nyomtam a tartal¢k kulcsot, ¢s fel-
hatalmaztam, hogy j´jj´n bÀrmikor, hozzon, akit akar, csak engem hagyjanak b¢k¢n.
Ez volt a szerencs¢m.

HÀrom h¢ttel k¢sûbb ûk talÀltak rÀm. Eszm¢letlen¡l fek¡dtem a bejÀrati ajtÂ m´-
g´tt. KÂrhÀzba vittek. Bizonytalan eml¢keim vannak egy mentûautÂ belsej¢rûl is, de
az elsû teljesen tudatos k¢p a vilÀgosz´ld falÃ szoba, a palackok, cs´vek tompa csillo-
gÀsa. Egy nûv¢r Àllt mellettem, k¢t orvos, ¢s abban a pillanatban, hogy kinyitottam a
szemem, k¢rdezgetni kezdtek. LeginkÀbb arra voltak kÁvÀncsiak, tudom-e, hogy hÁv-
nak, milyen nap, milyen hÂnap van, ¢s hol vagyok. Azt hiszem, indokolatlanul go-
romba lehettem, mert azt feleltem, hogy amennyiben ûk nem viccbûl hordjÀk a feh¢r
k´penyt, akkor nyilvÀnvalÂan kÂrhÀzban vagyok, ¢s nyilvÀnvalÂan nem voltam telje-
sen magamnÀl, mert k¡l´nben h¢t lÂval sem tudtak volna idevonszolni. Az idûsebbik
orvos rutinosan felnevetett, ¢s azt mondta, ´r¡l, hogy visszat¢rt a humorom. Azt fe-
leltem, hogy fÀradt vagyok, szÁvesen aludn¢k egyet, de elûtte m¢g szÀmtalan k¢rd¢sre
kellett vÀlaszolnom. MegemlÁtettem a korÀbbi rosszull¢temet, mire ûk b´lcsen h¡m-
m´gtek. Mikor elindultak az ajtÂ fel¢, ¢n voltam az, aki utÀnuk szÂlt.

ä Eln¢z¢st, de lehet mÀr tudni, hogy mi bajom van? Hogy mitûl megy ki idûnk¢nt
a biztosÁt¢k?

Az idûsebbik visszafordult, komolyan n¢zett rÀm. LegszÁvesebben azt mondtam vol-
na, hogy ne zavartassa magÀt, ¢s k¢rje meg a sminkes lÀnyt, igazÁtson m¢g a vonÀsain.

ä Amennyiben nem t¢ved¡nk, Mr. Sappshaw, ́ n cukorbeteg. Ez annyit jelent, hogy
a szervezete, amely egy¢bk¢nt igen szük hatÀrok k´z´tt tartja a v¢rcukrÀt, nem k¢pes
megfelelû mennyis¢gü hormont elûÀllÁtani. Ez¢rt aztÀn az ´n v¢rcukra az ¢lettani he-
lyett jÂval magasabb ¢rt¢keket ¢r el. Amikor behoztÀk, ¢ppen hatszorosa volt a kÁvÀ-
natosnak. Mint ahogy azt nyilvÀn tudja, a cukorbetegs¢g ma mÀr kezelhetû. Di¢ta,
gyÂgyszerek, hormonpÂtlÀs. MindazonÀltal a k´r¡lm¢nyek, ahogy a betegs¢g fell¢-
pett, ez a hirtelens¢g, az ´n kora, hm, tovÀbbi kivizsgÀlÀst tesz sz¡ks¢gess¢. Most prÂ-
bÀljon meg pihenni. Azt mondta, hogy fÀradt, nem?

Maga a kÂrhÀzi tartÂzkodÀs, Ãgy ¢rtem, a puszta k´r¡lm¢nyek, nem voltak olyan
kellemetlenek, mint ahogy lehettek volna. K¡l´nszobÀm volt, mindenki a legv¢gsû
hatÀrig t¡relmes ¢s szolgÀlatk¢sz volt velem. Eddigi ¢letemben kerestem annyi p¢nzt,
¢s akaratomon kÁv¡l is szert tettem annyi kapcsolatra, hogy minden helyzetben kivÀlt-
sÀgos legyek.

K¢t dolog kÁnzott leginkÀbb. Az elsû a t¢tlens¢g volt. Megfosztva szokÀsos eszk´ze-
imtûl, de folyamatosan ÀramlÂ ´tletekkel, hamarosan Ãgy ¢reztem, hogy kedvenc jÀ-
t¢kszerem, r¢gi barÀtom, a tulajdon agyvelûm, most, hogy k¢ptelen vagyok komoly
tÀplÀl¢kot nyÃjtani neki, engem fog felfalni. Rengeteget gondoltam FrancescÀra. N¢-
hÀny gyenge pillanatomban mÀr majdnem felhÁvtam, de aztÀn nem tettem m¢gse.
Ugyan mit segÁtene, ha elj´nne? R¢szvevû nagyn¢nik¢nt vagy irgalmas szamaritÀnus-
k¢nt Àllni az Àgyam mellett nem az û vilÀga. °s ha elj´nne is, elmenne Ãjra. Az, hogy
¢n ¢ppen beteg vagyok, nem vÀltoztat a t¢nyeken. Ez a sz¢ps¢ges ¢s logikus levezet¢s
pedig azon nem vÀltoztatott, hogy hiÀnyzott, folyamatosan ¢s c¢ltalanul.

A meddû, egymÀsba akaszkodÂ gondolatk´r´kn¢l mÀr csak egy dolog gy´t´rt job-
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ban. Az ÀllandÂ kiszolgÀltatottsÀg. R´vid idû alatt vilÀgossÀ vÀlt, hogy siker¡lt szert
tennem egy olyan betegs¢gre, amely ÀllandÂ figyelmet k´vetel magÀnak. Nem el¢g,
hogy elûÁrattatik, mit kell egyek, gondosan ¡gyelve minûs¢gre ¢s mennyis¢gre egya-
rÀnt, az sem mindegy, hogy mikor. A gyÂgyszert pedig, ezt a hormont nem lehet tab-
lettÀban vagy porban lenyelni, mint mÀs becs¡letes gyÂgyszert, hanem injekciÂs tüvel
kell a bûr´m alÀ juttatni, szint¢n elûre r´gzÁtett idûpontokban. ElmagyarÀztÀk, hogy
ha futni akarok, teniszezni vagy Ãszni, k¡l´n figyelmet kell fordÁtsak a pluszkalÂria-
bevitelre, ¢s ajÀnlatos lenne rendszeresen ellenûriznem a cukor mennyis¢g¢t a tulaj-
don vizeletemben. Hogy utÀltam, te szent isten. Nem mintha olyan sokat Ãsztam vagy
kirÀndultam volna ¢letemben, vagy a szakÀcsmüv¢szet hÂdolÂjÀnak szÀmÁtottam vol-
na. De a t¢ny, hogy valaminek a megt¢tele nem pusztÀn az akaratomtÂl f¡gg, hogy
nincs lehetûs¢g a probl¢ma logikai tisztÀzÀsÀra ¢s megoldÀsÀra, az ûrj´ng¢sig feld¡-
hÁtett.

A munkatÀrsaim felajÀnlottÀk, hogy hazavisznek, a kÂrhÀz sajÀt betegszÀllÁtÂ autÂt
bocsÀtott volna a rendelkez¢semre. Taxival mentem haza, a kaputÂl elk¡ldtem a ko-
csit, ¢s mik´zben lassan, majdhogynem Âvatosan s¢tÀltam a bek´tû Ãton, azon gon-
dolkodtam, milyen komikus is vagyok. Egy taxi mint a f¡ggetlens¢g bizonyÁt¢ka, egy
k´nnyü s¢ta mint az extravagancia jele. Francesca jÃnius k´zep¢n utazott el. Mire ki-
engedtek a kÂrhÀzbÂl, jÃlius v¢ge fel¢ jÀrt. A kert a szÂ szoros ¢rtelm¢ben buzgott az
¢lettûl. A levelek z´ldje ´sszekeveredett a forrÂ levegûvel, ¢s tapinthatÂ, t´m´r valÂ-
sÀggÀ vÀltoztatta a szÂt: nyÀr. Kedvem tÀmadt bemenni a fÀk k´z¢, belegÀzolni a fü-
¢s gazsz´vev¢nybe. Melegem volt. Ledobtam a zakÂmat, ¢s ott is hagytam, ahogy to-
vÀbbmentem. Kicsivel k¢sûbb az ingem is hasonlÂ sorsra jutott. Az ember nem tud
elt¢vedni a tulajdon kertj¢ben, m¢g ha olyan m¢retes is, mint az eny¢m. Amikor finom
verejt¢kcseppek ¡ltek ki a bûr´mre, jelezve, hogy a v¢rcukrom megint nyugtalanko-
dik, ¢s felfedeztem, hogy a keksz, amit ilyen alkalmakkor meg kell ennem, a zakÂm
zseb¢ben maradt, tudtam, merre forduljak.

Nem pontosan a fûbejÀrat felûl ¢rkeztem. Az ¢p¡let amolyan szabÀlytalan f¢lpro-
filban bukkant el¢m, amit csak abszolÃt amatûr´k vagy nagyon profik kapnak lencse-
v¢gre. A zabolÀtlan napf¢nyben a falak makulÀtlan hÂfeh¢rnek lÀtszottak, a kiugrÂk,
tornyok, dÁszÁt¢sek kontÃrjÀt mintha tühegyes ceruzÀval rajzoltÀk volna. Egy pillanat-
ra olyannak lÀttam a hÀzat, mint nagyon r¢gen, talÀn sosem l¢tezett gyermekkori nya-
rak idej¢n, ¢s amit m¢g sosem ¢reztem, boldog voltam, hogy az eny¢m.

Az ¢let, bÀr Ãj, Âramü szerint megszakÁtott ritmusban, de Ãjraindult. A k¢mia, a
matematika t´rv¢nyei mit sem vÀltoztak az alatt az egy hÂnap alatt, amit ¢n a kÂrhÀz-
ban t´lt´ttem. A r¢gi szenved¢ly ä a tudÀs ¢s nem tudÀs hatÀrÀn valÂ k¡zdelem ä kez-
dett Ãjra birtokÀba kerÁteni. K´r¡lbel¡l hÀrom hete ¢ltem mÀr otthon, amikor csen-
gett a telefon. Az utÂbbi idûben hozzÀszoktam, hogy a munkatÀrsaim lehetetlen idû-
pontokban ¢s indokokkal telefonÀlgatnak, nyilvÀn az¢rt, hogy ellenûrizz¢k, nem he-
verek-e valahol ´ntudatlanul egy l¢pcsû aljÀn. Ehhez m¢rt szÁv¢lyess¢ggel vettem fel
a kagylÂt, de csalÂdnom kellett. A csecsemûarcÃ fiatalember volt, az ¢pÁt¢sziroda ve-
zetûje.

ä Eln¢z¢st, hogy zavarom, professzor Ãr ä mondta ä, de csak most ¢rtes¡ltem rÂla,
hogy kiengedt¢k a kÂrhÀzbÂl.

Nem vagyok professzor, akartam morogni automatikusan, de aztÀn hagytam.
ä V¢gezt¡nk a vizsgÀlatokkal. VisszaadnÀm a kulcsokat, ¢s egyben elmondanÀm a

v¢lem¢nyemet is. Term¢szetesen, csak ha ¢rdekli m¢g a dolog.
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Nem mondtam neki, hogy jobban ¢rdekel, mint valaha. Megbesz¢lt¡nk egy idû-
pontot, ami kev¢sb¢ tünt alkalmatlannak a t´bbin¢l, ¢s û pontos volt.

K´v¢rk¢s arcÀt nem barnÁtotta le a nyÀri nap, csak pozsgÀsabbÀ tette. Az egyik ol-
dalsÂ szalonba vezettem, abba, ami az egykori rÂzsakertre nyÁlt. Mik´zben hellyel kÁ-
nÀltam, arra gondoltam, hogy ha a munkÀsok, teherautÂk elvonultak, kert¢szeket hÁ-
vatok, ¢s a kertet is rendbe hozatom. Ahogy visszafordultam, lÀttam, hogy engem n¢z
fesz¡lten, ¢s csak a pillanatra vÀr, hogy belekezdhessen. RÀn¢ztem, ¢s igyekeztem
olyan arcot vÀgni, amely meggyûzi osztatlan figyelmemrûl.

Volt abban valami fenyegetû, ahogy kinyitotta az aktatÀskÀjÀt, ¢s akkurÀtusan elû-
szedegette a papÁrjait. Ahogy besz¢lt, egymÀs utÀn sorolva a neh¢zs¢geket, hibÀkat,
kÀrosodÀsokat, amiket felfedeztek, az az ¢rz¢sem tÀmadt, hogy egy maratoni alkudo-
zÀs r¢szese lettem, hogy valamire elû akar k¢szÁteni. F¢lbeszakÁtottam.

ä Egyszer mÀr mintha megmondtam volna. El¢g jelentûs anyagi hÀtt¢rrel rendel-
kezem. Nem ¢rdekel, hogy mennyit k¢r, felt¢ve, hogy kevesebb, mint ami a bankom-
ban van. Ker¡l, amibe ker¡l, essenek neki.

RÀm n¢zett, egy pillanatra mintha bosszÃsÀg felhûzte volna be az arcÀt, aztÀn be-
levÀgott.

ä AttÂl tartok, uram, m¢g mindig nem ¢rtett meg. A hÀzÀt nem lehet renovÀlni.
Mintha emlÁtette volna, hogy az ¢desapja tervezte az ¢p¡letet. Nem volt gyakorlott
m¢rn´k, ugye? Nagyon sok mindent nem vett figyelembe, fûleg a talajadottsÀgokat.
Az alapozÀs el¢gtelen, a szigetel¢s Ãgyszint¢n. IgazsÀg szerint nemcsak hogy renovÀlni
nem lehet, de komoly es¢ly van rÀ, hogy n¢hÀny ¢ven bel¡l ¢letvesz¢lyess¢ vÀlik. Az
egyetlen megoldÀs az lenne, ha az eg¢szet lebontanÀnk ¢s kûrûl kûre Ãjra¢pÁten¢nk
az eredeti tervrajz korrigÀlÀsÀval, a k¡lalak megûrz¢s¢vel. Term¢szetesen hÁvhat mÀ-
sik c¢get, szakembereket, de nem hiszem, hogy mÀs v¢lem¢ny¡k lehetne.

ä De hÀt ä tanÀcstalanul k´rben¢ztem ä egyÀltalÀn nem lÀtszott ennyire komolynak,
azt hittem, hogy csak a vakolat meg n¢hÀny...

Majdnem durvÀn vÀgott k´zbe. ä Az eg¢sz ¢p¡let csÃszik. A reped¢sek, amiket ma-
ga is lÀt, nem pusztÀn a felszÁnen futnak, hanem v¢gig a falakban, le az alapokig. A
f¢mgerendÀk, amiket hasznÀltak, eredetileg egy Ãj kÁs¢rleti ´tv´zetbûl valÂk, amirûl
k¢sûbb kider¡lt, hogy alkalmatlan. Nemcsak hogy maga korrodÀl, de a falak minûs¢-
g¢t is rontja. °s m¢g valami, uram. Az ´n dolgozÂszobÀja ¢s laboratÂriumai. Csoda,
hogy eddig nem szakadt le. Egy lakÂhÀzat nem ilyen sÃlyos müszerek tÀrolÀsÀra ter-
veznek.

Ezek utÀn nem volt mit mondanom. Kit´lt´ttem a csekket, ami fedezte az eddigi
munka k´lts¢geit. KikÁs¢rtem, ¢s megÁg¢rtem, hogy gondolkozom a hÀz Ãjra¢pÁt¢s¢n.
A kocsi kilincs¢t fogva m¢g visszafordult, az arca egy pillanatra majdnem k´ny´rgûre
vÀltott. ä Uram, ne felejtse el. Ez az ¢p¡let mÀr most sem teljesen biztonsÀgos. Az ´n
hely¢ben mielûbb keresn¢k egy mÀsik lakÀst.

Mindennek lassan hÀrom ¢ve. AzÂta sem hÁvtam fel az irodÀt, ¢s egy pillanatig sem
mer¡lt fel bennem, hogy elk´lt´zhetn¢k. Magam lÀttam neki a javÁtÀsoknak. Betonnal
t´lt´ttem fel a r¢seket, vakoltam, visszaillesztgettem a mozaikk´veket. De a reped¢sek
Ãjra megjelentek, a mozaik lehÀmlott, k´vek mozdultak el, falak roppantak ́ ssze. Ma
mÀr jÂformÀn csak a toronyszoba ¢p, hihetetlen¡l, a fizika t´rv¢nyeivel dacolva Àll,
mÁg alatta, k´r¡l´tte lassan felmorzsolÂdik a hÀz. Heti k¢t napot m¢g mindig a vÀrosi
irodÀban dolgozom, a t´bbit a sajÀt laboratÂriumomban. Egy kicsit talÀn kevesebbet,
egy kicsit talÀn lassabban ä k´nnyen fÀradok, az inzulinadagomat az utÂbbi idûben
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k¢tszer emelt¢k ä, de vÀltozatlan gy´ny´rüs¢ggel. EnergiÀimat azonban, amiket egy
bizonyos pontig egyetlen dologra hasznÀltam, most meg kell osztanom. Van, hogy
ÂrÀkig n¢zegetem magam anyÀm r¢gi, barokk keretes t¡kr¢ben. MÀskor eszeveszett
vÀgy fog el, hogy kilÂszÀm sz¡rcs´ljek ¢des, sÀrga hÃsÃ ûszibarackot, ¢s ilyenkor
hosszÃ percekbe telik, mÁg visszak¢nyszerÁtem magam az eredeti gondolatmenethez.

Nem arrÂl van szÂ, hogy megbÀntam volna, ahogy ¢ltem. ñrÀkig ¡l´k a toronyszo-
ba nagy ablakÀban, hallgatom a hÀz baljÂs neszeit: kÁnlÂdÂ roppanÀsokat, lehullÂ z´-
rejeket, a sajÀt fÀradt l¢gz¢semet, s k´zben elt´lt valami nevenincs szomorÃsÀg. A vesz-
tes¢g¢, hogy elt¢kozoltam valami ritka ¢s ¢rt¢kes jÂszÀgot, amit pedig rÀm bÁztak, ¢s
amiben ´r´m´met lelhettem volna.

Luca Anna

SZ°PS°G

SÃjtÂ erû a sz¢ps¢g  TÀg szemek
f¢lg´mbje  Felhû-lÀng  pupilla tÀgul
Fej¢nek feszÁtett gyufa
¢les ´r´me s iszonya
a felsistergû foszforlobbanÀstÂl

LASSAN FORMçT ¹LT

 
Milyen szerencse hogy
nem tudja senki. Sz¢gyen
nem ¢rheti, nyilvÀnos folt
nem eshet rajta, csendben,

ahogy a t´bbit is titokban,
Ãgy rÀgja sz¢gyen¢t. Az arca meg se moccan.

*
A rezzenetlen rettenet. Megsz¡rk¡lt krumplikon
a tompa k¢s zaja.
Hallani szinte, hogy csapÂdik ´ssze, elûrebukva,
szÀlank¢nt haja.

*



Ma a tÀrgyak kiszÂrÂdÀsÀnak napja van. Ez is kell,
kell az is. MohÂn hurcolja ki nyÀlkÀs virÀgcsokrok,
nedves dolgok k´z¢.
Legyen csak visszavonhatatlan. ögy legyen
eny¢m, ahogy nem lett ´v¢.

AztÀn begyüjti majd egy Ãj vilÀg kell¢keit.
TÀrgyai formatervezettek, szÀnd¢ka sz¢p, hüv´s.
M¢rt¢ktartÂ kabÀt, egy Ãj cipû. Design.

Ha meg nem is telik;
kit´ltve lassan t¢reit FORMçT ´lt a hiÀny.

Egri P¢ter

     °RT°K °S VIHAR:     
SHELLEY, TURNER °S CHOPIN

Shelley, Turner ¢s Chopin ä mint oly sok mÀs romantikus müv¢sz ä szenved¢lyesen
vonzÂdott a vihar müv¢szi megjelenÁt¢s¢hez. SzÀmukra a vihar egyszerre volt term¢-
szeti jelens¢g ¢s felzaklatott l¢lekÀllapot, a term¢szetnek olyan alakja, amelyben a mü-
v¢sz a k´znapi valÂsÀg ¢s a müv¢szi ÀllÀspont ¢rt¢kellent¢t¢nek fesz¡lts¢g¢t sz¢lsûs¢-
ges formÀban, de term¢szetes, term¢szeti mÂdon ¢lhette Àt. A rombolva teremtû:
anyagÀt alakÁtÂ ¢s ¢rt¢keinek Ãj testet adÂ k¢pzelet term¢szetszerüleg vonzÂdott a ter-
m¢szet rendkÁv¡li megnyilatkozÀsaihoz, amelyekben sajÀt k´zeg¢re ismert.

E belsû rokonsÀg b¡szke daccal vÀllalt hatÀr¢rt¢kk¢nt elvezethetett a vihar k¢p¢nek
müv¢szi ÀtminûsÁt¢s¢hez is. Az ñDA A NYUGATI  SZ°LHEZ (1819) k´ltûje, bÀr kezdettûl
fogva szÂlÁtja s tÀrt l¢lekkel vÀrja, eleinte kÁv¡lrûl szeml¢li a sz¢lvihart, ¢s hatalmÀnak
¢rz¢keltet¢s¢re olyan erûnek ÀbrÀzolja, mely rombolni ¢s Âvni egyarÀnt k¢pes, s ko-
ronk¢nt lecsap a nyugalomra, retteg¢st kelt.

K´ltem¢nye harmadik r¢sz¢t Baiae ́ bl¢nek festûi leÁrÀsÀval indÁtja, s a k¢p annyira
b¢k¢s ¢s nyugodt, mint Turner festm¢nye, a BAIAE ¹BLE APOLLñVAL °S A SZIBILLçVAL
(1823), mely ä az elûsz´r 1819-ben felkeresett olasz tÀj t¡nd¢r sugÀrzÀsÀban ä akÀr
illusztrÀciÂja is lehetne a verssoroknak. A F´ldk´zi-tenger oly indigÂk¢k a k¢pen, mint
a versben; a vÁzen ¢s f´venyen nyugvÂ napf¢ny a k¢pen is a vers nyarÀt id¢zi fel; a tÀj
tÀgassÀgÀban, a felf¢nylû ¢gre mÀsolt k¢t lombkorona mozdulatlansÀgÀban, a pihenû
tenger l¢legzû nyugalmÀban van valami az elsû terzina Àlomszerüs¢g¢bûl; az Àlmatag
nyugalmat a festm¢nyen is ä mik¢nt a versszakokban ä a àkristÀlyos habver¢sÊ1 szelÁd
mozgÀsa s a tÀrgyak vÁzi t¡kr´zûd¢se m¢lyÁti el; a k¢p kivilÀgosodÂ barnÀssÀrga ¢s k¢-
kessz¡rke sziklÀi a versben leÁrt àhabkû fokokÊ festûi megfelelûi; az azÃr vÁzi vilÀg a fest-
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m¢nyen ¢s a k´ltem¢nyben egyarÀnt a szelÁd f¢nnyel derengû k¢k ¢g sürübb vÀltozata;
s a sziklÀktÂl k´zrefogott, v¢gtelenbe veszû ́ b´l turneri k¢pe a tÀgas ¢g alatt s a tÀvlatba
ÀllÁtott sÀfrÀnysÀrga part m´g´tt ¢ppÃgy egyesÁti a levegûs nyitottsÀgot ¢s bensûs¢ges
zÀrtsÀgot, mint a Shelley szavaival lefestett F´ldk´zi-tenger, àmely lustÀn pihen / kristÀlyos
habver¢s k´zt fekve r¢g / habkû fokoknÀl, Baiae ´blibenÊ. Shelley tudta, hogy a szavaival
megid¢zett ¢s meg´r´kÁtett tÀj harmonikus sz¢ps¢ge festû ecsetj¢re m¢ltÂ: àoly sz¢p,
hogy festve sem szebbÊ, mint ahogy Turner is verssel nyomat¢kosÁtotta tÀjk¢pe k´ltûi te-
lÁtetts¢g¢t: egy sort a katalÂgusba Árt, egy Horatius-id¢zetet a k¢pre festett rÀ, magÀval
a k¢ppel pedig Ovidius METAMORFñZISOK  cÁmü müv¢nek egyik epizÂdjÀra utalt,2
amelyben a Szibilla ApollÂtÂl, ki bel¢szeretett, annyi ¢vnyi ¢letet k¢rt, amennyi ho-
mokszemet a kez¢ben tartott, de ´r´k ifjÃsÀgot ¢s sz¢ps¢get elfelejtett kik´tni magÀ-
nak... Turner egy kÁgyÂval ¢s egy feh¢r nyÃllal (Venus szimbÂlumÀval) jelk¢pezi a
jelen harmÂniÀjÀnak elj´vendû megbomlÀsÀt s a romantikus müv¢sz klasszikus sz¢p-
s¢geszm¢ny¢nek t´r¢kenys¢g¢t, de a festm¢nyen ä mint a Shelley-vers harmadik szer-
kezeti szakaszÀnak elsû fel¢ben is ä a b¢k¢s tÀj nyugodt sz¢ps¢ge uralkodik.

Ezt t´ri meg a vihar szel¢nek f¢lelmetes hatalma:

          à...Âh, te Sz¢l,
ki j´ssz s Atlant vad vÁzrÂnÀja ing

s fen¢kig nyÁlik s lÀtszik lent a m¢ly
tenger-virÀg s mit az iszap bevon:
a vÁzi vak lomb, mely z´ldelni f¢l,

mert hangod csupa sÀpadt borzalom,
melytûl remeg s sz¢thull ä Âh, halld dalom!Ê

E r¢sz elsû verssorÀnak lÀtszÂlag hangsÃlytalan ¢s hatÀstalan fenyeget¢se (àKi felve-
red nyÀr-ÀlmÀbÂl a k¢k / F´ldk´zi TengertÊ) Ágy vÀlik valÂra.

çm mihelyt e lappangÂ fenyeget¢s megvalÂsul, Ãjabb fesz¡lts¢g tÀmad. Ha a sz¢l-
vihar hangja àcsupa sÀpadt borzalomÊ, mi¢rt fohÀszkodik hozzÀ a k´ltû? Ameddig a k´l-
tûi ¢n a sz¢l hatalmas energiÀjÀtÂl elk¡l´n¡l, addig a k¢rd¢sre û maga sem talÀlhat
vÀlaszt. A feleletet ¢s feloldozÀst, a szem¢lyes szolgÀlat ¢s tragikus Àldozat ¢rtelm¢t csak
akkor lelheti meg, amikor vÀgyÀban ¢s k¢pzelet¢ben a vilÀgot megvÀltoztatÂ: rontÂ
¢s ÂvÂ, rombolÂ ¢s teremtû viharral v¢gk¢pp azonosul, annak erûk´zpontjÀban talÀlja
magÀt, ¢s annak hatalmas, forrongÂ, forradalmi ¢s k´ltûi energiÀja az û lebÁrhatatlan
erej¢v¢ vÀlik (à¢n s te: egy szem¢ly!Ê). A vihar k¢pei Ágy egy ellenÀllhatatlan ¢rt¢kteremtû
folyamat ihletû ÀramÀba ker¡lnek ¢s sodrÀban rep¡lnek, àmint oltatlan tüzhelyrûl a pa-
rÀzs / r´pülÊ.

A k´ltû a varÀzslatot ä k´zege idûbeli term¢szet¢t kihasznÀlva ä az idûegymÀsutÀn-
ban hajtja v¢gre, gyakran egy müv´n, egy versen bel¡l, Ãjra ¢s Ãjra. A festûnek ä aki
az idû jÀrÀsÀt is elsûsorban hÀtrahagyott lÀbnyomaival ¢rz¢kelteti ä a vihar pozitÁv Àt-
¢rt¢kel¢s¢hez, az ¢rt¢kelû elûjelek felcser¢l¢s¢hez mÀr legalÀbb k¢t k¢pre van sz¡ks¢-
ge. Ilyen reprezentatÁv k¢ppÀr Turner korai ¢s k¢sei müv¢szet¢nek egy-egy remeke,
A CALAIS-I MñLñ (1803) ¢s a HñVIHAR  (1842).

àMajdnem elsodortak a hullÀmokÊ3 ä r´gzÁtette szükszavÃan Turner 1802-ben vÀzlat-
k´nyv¢ben a viharos calais-i Àtkel¢s ¢s kik´t¢s tapasztalatÀt. Az ¢v ¢s a vihar annÀl is
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inkÀbb eml¢kezetes volt szÀmÀra, mivel az amiens-i b¢ke ekkor tette lehetûv¢, hogy
elûsz´r utazhasson k¡lf´ldre hegyek k´z´tt barangolni, k¢ptÀrakat felkeresni, tÀjakat
lÀtni ¢s tÀjk¢peket festeni. K¡lf´ldi ÃtjÀnak elsû ÀllomÀsa Calais volt, elsû ¢lm¢nye a
vihar s az ¢letvesz¢ly. Az ¢lm¢ny elt´r´lhetetlen intenzitÀsÀt mintegy negyven rajz jel-
zi. Ezeket fogja egybe ¢s foglalja ´ssze az olajfestm¢ny.

A k¢pet Turner drÀmai ellent¢tekben festette meg. A mozgÂ hullÀmhegyek t´r¢-
keny vitorlÀsokra t´rnek, ¢s merev famÂlÂba ¡tk´znek, mely m¢lyen benyÃlik a ha-
ragvÂ tengerbe, ¢s ferde tengelyt ÀllÁt a vÀgtatÂ vÁztar¢j ÃtjÀba. A hullÀmokkal k¡sz-
k´dû csÂnakok imbolygÂ sora tovÀbbi ferde tengelyt d´nt a k¢psÁkba. E szaggatott ¢s
fenyegetett vonal egyszerre mutat elûre, a tenger k´zepe fel¢ ¢s hÀtra, a mÂlÂ irÀnyÀ-
ba. A tengely k¢t ellent¢tes irÀnyÀnak festûi felhasznÀlÀsa a drÀmai kontrasztot fokoz-
za: a halÀszok minden erej¡ket latba vetik, hogy eltÀvolodhassanak a mÂlÂtÂl, a hul-
lÀmok viszont visszafel¢ sodorjÀk ¢s bÀrmikor a mÂlÂnak ¡thetik ûket. A tenger ¢s az
¢g talÀlkozÀsÀnak sÀvjÀban Ãjabb tengely rajzolÂdik ki, a szemhatÀr r¢szlegesen meg-
vilÀgÁtott ¢s bal fel¢ emelkedû vonala. Ehhez k¢pest mozdulnak ki a k¢pkompozÁciÂ
ÀtlÂi (az elsû ¢s mÀsodik tengely). A negyedik tengelyt az elbillent, felfel¢ mutatÂ Àr-
bocok ideges sudara formÀlja ki. ElhajlÂ vonalaik a szemet felfel¢ vezetik, egymÀs irÀ-
nyÀt kit¢rve is erûsÁtik, k¡l´nb´zû, de egyarÀnt kiemelt pontokon karcoljÀk az eget,
¢s vizuÀlisan hangsÃlyos, kem¢ny hegy¡kkel staccato hatÀsÃ, szinkÂpÀlt ritmusba ren-
dezûdnek. A vihar drÀmÀjÀt sÁkbÂl t¢rbe emelik, s a hagyomÀnyos t¢mÀt k´ltûi kÀp-
rÀzattÀ vÀltoztatjÀk. A t¢rhatÀst az ´t´dik tengely is megerûsÁti. çtlÂs vonalÀt a hul-
lÀmzÂ viharfelhûk sz¢le hÃzza meg fel¡lrûl lefel¢, balrÂl jobbra, az Àrbocok ÀtlÂjÀt ke-
resztezve, pÀrhuzamos f¢nypÀszmÀkkal kiemelve s a behajlÂ mÂlÂ egyenes hÀtÀban
folytatÂdva.

Mindezek a vÀltozatosan elhelyezett, de vÀltozatlanul dinamikus tengelyek ́ rv¢ny-
lû kavargÀsban egyes¡lnek, ¢s formaelvekk¢nt ÀltalÀnosÁtjÀk annak a vÁz´rv¢nynek
mozgÀsÀt, amely a k¢p elûter¢ben egy hullÀmkÃp k´r¡l kereng egy beomlÂ falÃ, vÁzbe
metszett, rombusz alakÃ szakad¢kban. A rombusz, a rontÀs, a szakad¢k, az ´rv¢ny ¢s
a vÁzfal ä mint oly sok Turner-müben ä az 1805-´s HAJñT¹R°S-ben is visszat¢r. Turner
ifj. Willem van de Velde holland hagyomÀnyÀt romantikus szellemben ÃjÁtja meg, ¢s
maga is hagyomÀnyt teremt, amely eg¢szen G¢ricault-ig, A MEDöZA TUTAJç-ig (1818)
mutat elûre. Turner k¢pe a hullÀmv´lgybe siklÂ ronccsal ¢s a m¢ly¢n k¡szk´dû men-
tûcsÂnakkal mintegy Shelley TENGERI LçTOMçS-Ànak (1820) elûk¢pe: a Shelley-vers-
ben leÁrt, viharban fuldoklÂ gÀlya is àelv¢sz; de megint sz¢l-t¢pte habok / sodrÂ ´rv¢nyibe
hull, kavarog, / ¢s a vÁz-szakad¢k fala m¢g e mohÂ / sz¢lv¢szben is Àll, tartvÀn ragyogÂ / t¡kr´t
romlÀsa el¢Ê.4

A CALAIS-I MñLñ-nak nemcsak a k¢p sÁkjÀt ¢s ter¢t szervezû tengelyvonalai, hanem
m¢rtani alakzatai is hozzÀvetûleges k´rpÀlyÀra k¢nyszer¡lnek. Szakaszosan z´kken-
tett elmozdulÀsaik szint¢n az elût¢r tematikusan kezelt vÁz´rv¢ny¢nek forrongÂ ke-
reng¢s¢t teszik meg k¢palkotÂ formaelvv¢. A vÁzi rombusz alakjÀt az ¢gi rombusz a
k´rmozgÀs ellentett fÀzisÀban ism¢tli meg. A mÂlÂ alapjÀnak ¢s tÀmfalÀnak k¢t szilÀrd
hÀromsz´ge elomlÂ viharfelhûkbûl is meg¢p¡l. A nagyobbiknak csÃcsa a vilÀgosk¢k
nyilad¢k legmagasabb pontja; a kisebbik¢ az ¢gi rombusz bal oldali hegye; s ez¢rt az
utÂbbi Ãgy hat, mintha az elûbbi elfordulÀsÀt elûlegezn¢. A f¢ny lezÃdulÂ kÃpja k´r¡l
Ãgy forognak a felhûk, mint a vÁz felemelkedû kÃpja k´r¡l a hullÀmok. A m¢rtani
elemek csak rendezik, de nem redukÀljÀk a lÀtvÀnyt; rajzolatuk inkÀbb sejtetû, mint
rigorÂzus; megfelel¢seik alapja nem szabatos egybevÀgÂsÀg, hanem lÁrai hasonlÂsÀg;
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pÀrhuzamaik hasonlat¢rt¢küek; Ãgy hatnak, mint Shelley TENGERI LçTOMçS-Ànak ¢s
a Nyugati Szelet megid¢zû ÂdÀjÀnak hasonlatzuhatagai.

A CALAIS-I MñLñ szÁnelrendez¢se nem kev¢sb¢ dinamikus. Ez is k´rk´r´s mintÀt
k´vet, melynek mindegyik szakasza ÃjulÂ ellent¢tet hordoz. A n¢zû helyzet¢vel t´b-
b¢-kev¢sb¢ pÀrhuzamos vÁzfal feh¢ren tajt¢kzik s ragyog, Àm egyszersmind kontraszt-
ban is Àll a s´t¢tbarna mÂlÂval ¢s a s´t¢tsz¡rke tengerrel. A k´z¢psû csÂnak lobogÂ
vitorlÀja tompÁtottabb ÀrnyalatÃ, mint a feh¢r hullÀmtar¢j, de m¢gis vilÀgÁt, mint a
nap, mely megvilÀgÁtja, amint a komor viharfelhûk kiterjedt t´mege elûtt szembe s
sz¢lbe lobban. Tûle balra barnÀssz¡rke vitorla fesz¡l; Àrboca az ¢g vilÀgosk¢k nyÁlÀsÀra
mutat. A k¢p bal sz¢l¢n sÃlyos ¢s s´t¢t esûfelhûk tornyoznak sz¡rk¢t ¢s s´t¢tsz¡rk¢t
feket¢re. SzÁn¡ket az ´rv¢ny alul megism¢tli ¢s visszacsapja, a festm¢ny elûter¢nek
k´zep¢re veti, s Ágy a hullÀmokbÂl kiszakÁtott feh¢r vÁzfallal szembesÁti. A szakaszosan
mozgÂ ellent¢tek szÁngyürüje ez utolsÂ szÁnkontraszttal bezÀrul, s egyben Ãjrakezdû-
dik; tovÀbbforog, mint a vihar´rv¢ny.

A viharos jelenet drÀmai dinamikÀjÀt szembefordulÂ ellent¢tek is felsz´ktetik; a
hullÀmhegy az elût¢rben ¢s az ¢gi v´lgy a forgÂ felhûk ´l¢n; a f¢nyben f¡rdû vitorla
k´z¢pen ¢s nedves, f¢nyes pÀrÀbÂl esûfelhûkre mintÀzott t¡k´rk¢pe jobboldalt. A s´-
t¢ten ´rv¢nylû ¢gi hÀtt¢rbûl vakÁtÂ feh¢ren kilobbanÂ zÀszlÂ olyan, mintha viharfel-
hûre tapadt tajt¢k lenne; egy s´t¢t t´mbben meredeken siklÂ sirÀly ¢les, feh¢r foltja
olyan, mintha sikoly lenne.

A vihar pusztÁtÂ erej¢t ä melyet ¢let¢ben, k´lt¢szet¢ben (TENGERI LçTOMçS) ¢s ha-
lÀlÀban Shelley is oly jÂl ismert ä Turner Ãjra ¢s Ãjra megfestette, s mindig Ãj oldalÀrÂl
ÀbrÀzolta (HAJñT¹R°S, 1805, LAVINAOMLçS GRISONS-BAN, 1810, SºLLYEDý HAJñ,
1810, HñVIHAR : HANNIBçL °S HADSEREGE çTKEL AZ ALPOKON, 1812, TþZ A TENGE-
REN, 1835, A RABSZOLGA-HAJñ, 1840).

°rett viharÀbrÀzolÀsÀnak egyik legjelentûsebb teljesÁtm¢nye k¢ts¢gkÁv¡l az 1842-es
HñVIHAR. Turner müv¢szi fejlûd¢s¢nek Áv¢t e k¢pnek a korai dobbantÂdeszkÀhoz, A
CALAIS-I MñLñ-hoz valÂ viszonya m¢ri. MÁg A CALAIS-I MñLñ-t bemutatÂ festm¢nyen
a vihar ä a müv¢sz szÀnd¢ka szerint is ä f¢lre¢rthetetlen¡l f¢lelmetes, addig a HñVI -
HAR-t felid¢zû k¢sei k¢pein ä ugyancsak a festû akaratÀbÂl ¢s meg¢lt tapasztalata sze-
rint ä felfokozottan fens¢ges. Nevezetes calais-i Àtkel¢sekor Turnerre rÀt´rt a vihar.
A HñVIHAR  megfest¢se elûtt a müv¢sz maga ment a vihar el¢. Ruskin feljegyz¢se sze-
rint Turner Ágy nyilatkozott William Kingsley tiszteletesnek a k¢p ¢lm¢nyalapjÀrÂl:
àBe akartam mutatni, milyen ez a lÀtvÀny. A matrÂzokkal az Àrbochoz k´ttettem magam, hogy
megfigyelhessem a vihart. N¢gy Âra hosszat voltam az Àrbochoz szÁjazva, ¢s nem hittem, hogy
megmenek¡l´k; de Ãgy ¢reztem, meg kell ́ r´kÁtenem, ha tÃl¢lem.Ê5 N¢hÀny kutatÂ ugyan k¢t-
s¢gbe vonja a t´rt¢net hiteless¢g¢t,6 az azonban k¢ts¢gtelen, hogy a kijelent¢s egykorÃ
lejegyz¢sen alapszik; hogy a festm¢ny alcÁme szerint àA szerzû ott volt e viharban... amikor
az Ariel elhagyta Harwich-otÊ; ¢s hogy a k¢p kompozÁciÂja, metaforikus kavargÀsa, jel-
k¢pes ´rv¢nyl¢se csakugyan olyan, mintha a müv¢sz az Àrbochoz k´tve ¢lte volna Àt
a vihart. A HñVIHAR  szem¢lyes ¢lm¢nyt id¢z fel szilajon l¡ktetû, szint¢zisben teremtû,
mÀgikus k¢pzelettel. A vihar pozitÁv Àt¢rt¢kel¢se a k¢p kifejez¢smÂdjÀt is gy´keresen
ÀtalakÁtja, Turner k¢sei korszakÀnak formai forradalmÀt egy remekmüvel p¢ldÀzza,
¢s a ShelleyäTurner rokonsÀgot a k¢palkotÀs tekintet¢ben is pÀrhuzamba ÀllÁtja.

A romantikus zene egyik vonulatÀban ä Schubert T°LI UTAZçS-Ànak (1827) VIHA-
ROS REGGEL cÁmü dalÀban, Mendelssohn SKñT SZIMFñNIç-jÀban (1831ä1842), Bellini
A PURITçNOK (1835), Wagner A BOLYGñ HOLLANDI (1841) cÁmü operÀjÀban, Liszt
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LES PR°LUDES-j¢ben (1848ä1850), Berlioz A TRñJAIAK-jÀban (1855ä1858) vagy Verdi
OTELLñ-jÀban (1887) ä a vihar klasszikÀbÂl ´r´k´lt baljÂs jellege megmaradt, s bizo-
nyos vonatkozÀsokban m¢g erûs´d´tt is. A romantikus zene mÀsik ÀgÀban a vihar ¢pp-
Ãgy Àt¢rt¢kelûdik, pozitÁv elûjelet kap, mint Shelley ñDç-jÀban vagy Turner HñVI -
HAR-Àban.

Chopin àVIHARÊ-ETþD-je ä az 1832 ¢s 1836 k´z´tt komponÀlt Op. 25-´s etüdso-
rozat 11. darabja ä n¢gy¡temnyi bevezetûvel indul. A bevezetû lehetûs¢g¢re egy ba-
rÀtja hÁvta fel a zenek´ltû figyelm¢t.7 K¢sûbbi gondolat volt tehÀt, de micsoda gondo-
lat! Chopin a zenei elûszÂt finom müv¢szi talÀl¢konysÀggal ¢s t¢vedhetetlen Ázl¢ssel
illesztette viharzen¢j¢hez.

Amikor a jobb k¢z elûsz´r jÀtssza a kÁs¢rtû ¢s ¢neklû zenei frÀzist, az azonnal jelentûs
¡zenetk¢nt jelenik meg a hallgatÂ felajzott figyelm¢ben; minthogy azonban lento ¢s
piano szÂlal meg, egyszersmind tÀvolrÂl ¢s el¢gikusan szÂl. Mivel t´r¢keny dallamvo-
nalÀnak lÀgy kettûs hajlata minden kÁs¢ret n¢lk¡l rajzolÂdik ki, hangneme talÀnyosan
meghatÀrozhatatlan: C-dÃr ¢s a-moll egyarÀnt lehet (1ä2. ¡tem). A bizonytalansÀg be-
nyomÀsÀt hosszÃ sz¡net (korona) is n´veli.

Amikor a frÀzis a 3. ¢s 4. ¡temben megism¢tlûdik, a rejt¢ly s a rejtv¢ny, Ãgy tünik,
megoldÂdik: a dallam e hangja alatt megszÂlalÂ c, g ¢s c C-dÃrra vall. A kezdeti ket-
tûss¢g mÀs sÁkon m¢gis tovÀbb ¢l: ha a dallamot az akkordok valamivel testszerübb¢
kerekÁtik is, a pianissimo jel m¢g tÀvolibbÀ s titokzatosabbÀ teszi. A mozdulat tapoga-
tÂdzÂ t¢tovasÀgÀt Ãjabb korona emeli ki. A zenei frÀzis jelenl¢t¢nek ¢s tÀvoll¢t¢nek
benyomÀsa egyszerre n´vekszik. A sz¢ps¢g megfoghatatlan, a sÂvÀrgÀs romantikus.

A bevezetû harmadik sejtje a negyedik ¡tem utolsÂ akkordja. A dallam d ¢s a basszus
h hangja ä ́ nmagÀban s C-dÃr tonika, valamint F-dÃr szubdominÀns akkordok ism¢telt
vÀltakozÀsa utÀn ä G-dÃrt k¢pviselhetne, mely dominÀnsk¢nt elûk¢szÁthetn¢ a visz-
szat¢r¢st C-dÃrba. Ez azonban k´zhelyszerü megoldÀs volna.

A d hang alatt ez¢rt a jobb k¢z giszt (nem pedig g-t) jÀtszik. így tekintve, az akkord
nem a C-dÃr ́ t´dik fokÀt, hanem az a-moll hetedik fokÀt sugallnÀ, k¢t kis tercbûl ÀllÂ
szükÁtett kvint-akkordot adna ki. Ez legk´zelebbi rokona lenne a hÀrom kis tercbûl
ÀllÂ szükÁtett szeptim-akkordnak, amely ä ahogy James Anderson Winn szellemesen
megjegyzi ä az volt a romantikus zene szÀmÀra, àami az ÏaholÎ-lal vagy ÏamikorÎ-ral kez-
dûdû hatÀrozÂi mell¢kmondat a romantikus k´lt¢szet szÀmÀra: sima, k¢zenfekvû mÂdja a folya-
matos mozgÀsnak, eszk´z arra, hogy egymÀs mell¢ helyezz¡nk vagy tÀrsÁtsunk k¢peket vagy hang-
nemzÂnÀkat, an¢lk¡l hogy elk´telezn¢nk magunkat egyetlen egy¢rtelmü nyelvtani viszonylat mel-
lettÊ.8

Ez azonban m¢g nem a teljes igazsÀg errûl az akkordrÂl. Az elûzû hangzat felsû
f¢lhangja e, f´l´tte korona. A korona miatt sokÀig kitartott e hang m¢g pianissimo
hangerej¢bûl is sokat veszÁt. Mivel azonban f¢lhang, ha bÀrmily finoman is, de egy¡tt
hangzik a bevezetû utolsÂ akkordjÀnak t´bbi hangjÀval, s a hangzatot tapintatosan ¢s
kecsesen az a-moll dominÀns szeptim-akkordjÀvÀ teszi. Ezen is korona van, immÀr a
harmadik n¢gy ¡temben, annak jelek¢nt, hogy a frÀzis lassan ¢s akadozva keresi ÃtjÀt
a sür¡lû csendben. Vihar elûtti csendben.

A vihar az 5. ¡temben t´r ki, energikusan (allegro con brio) ¢s szenved¢lyesen (a-
mollban). A tünûdû bizonytalansÀgnak v¢ge szakad, az a-moll a àVIHARÊ-ETþD alap-
hangnem¢nek bizonyul. A bal k¢z a bevezet¢s dallamÀt erûteljesen ¢s hatÀrozottan
(forte ¢s risoluto) jÀtssza. A drÀmai dinamikavÀltÀs nemcsak a hangerût n´veli, hanem
a jelleget is megvÀltoztatja. A zenei frÀzis immÀr nem el¢gikus panaszt, hanem szen-
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ved¢lyes erût sugÀroz, melyet a jobb k¢z gyors, kromatikus tizenhatod mozgÀsa a dal-
lamot tÀmogatva ¢s tÀmadva fokoz. A bevezetûben lappangÂ ellent¢tezû elv Ágy ma-
gasabb fokon t¢r vissza. àEzt az etüd´t mindv¢gig a k¢t k¢z k´z´tti polifon duettnek kell tekin-
teni, figyelembe v¢ve a tizenhatod figurÀciÂkba belefoglalt dallamhangokatÊ9 ä Árja talÀlÂan
Collet. A figurÀciÂk folyamatossÀga Shelley sorv¢geken ÀtcsapÂ versmondatainak ¢s
Turner vihar´rv¢nyeinek folytonossÀgÀval pÀrhuzamos. A figurÀciÂknak a dallamba
t´rt¢nû belejÀtszÀsa, akciÂja ¢s ellenakciÂja Ãgy ¢rinti ¢s porlasztja az alapfrÀzis dal-
lamÀt, mik¢nt Turner felhû- ¢s vÁz´rv¢nyeit az orkÀn (HñVIHAR ), szikrÀzÂ lÀngcsÂvÀit
a sz¢l (A PARLAMENT °G°SE, TþZ A TENGEREN).

TovÀbbi t¢nyezûk is hozzÀjÀrulnak ahhoz, hogy Chopin àVIHARÊ-ETþD-je ennyire
àf¢rfias, energikus ¢s forrongÂÊ10 legyen. Ilyen a melodikus alapfrÀzis fokozÂ hatÀsÃ, pe-
riodikus megism¢tl¢se, mely a Nyugati Szelet szÂlÁtÂ invokÀciÂ hasonlÂ szerepü,
ugyancsak szakaszos visszat¢r¢s¢nek felel meg. A àVIHARÊ-ETþD ä mint Shelley ñDç-ja
¢s Turner HñVIHAR -a ä szakaszosan szerkesztett, szabad fantÀzia. így hat a k¢pzelet
repÁtette mer¢sz modulÀciÂk hosszÃ sora s az a gyakorlat, hogy Chopin àk¢t teljesen
idegen harmÂniÀt kromatikus menetekkel minden szÂlamban ´sszekapcsol. így... kapcsolÂdhat
egybe egy E-dÃr ¢s c-moll hÀrmashangzat (49. ¢s 50. ¡tem)Ê.11 ögy k´t itt ´ssze tÀvoli har-
mÂniÀkat Chopin harmÂniafüz¢se, ahogyan Shelley hasonlatai ¢s metaforÀi is
messzire esû sarkpontokat Ávelnek Àt (ñDA A NYUGATI SZ°LHEZ), ¢s amik¢nt Turner
vihar´rv¢nyei is ellent¢tes szÁnpÀszmÀkat sodornak egybe (HñVIHAR ). A pÂlusok tÀ-
volÁtÀsÀnak ¢s ´sszefogÀsÀnak, sz¢ttartÀsÀnak ¢s ´sszetartÀsÀnak paradox egyide-
jüs¢ge mindhÀrom müv¢szeti Àgban a romantikus ¢rt¢krend ¢s k¢pzelet k´z´s, formÀt
megÃjÁtÂ, stÁlust felfrissÁtû, determinÀlÂ ¢s dinamizÀlÂ t´rekv¢se.

A viharos energiÀnak hatalmas n´veked¢s¢t a zenei alapfrÀzis vÀltakozÂ hatÂk´re
¢s mÂdosulÂ alakja is kifejezi. A vihar kit´r¢sekor a feld¡b´rgû frÀzist a bal k¢z a
basszus m¢ly regiszter¢ben indÁtja ÃtjÀra, de csakhamar (a 11., majd a 21. ¡temben)
egy pillanatra a violinkulcs tartomÀnyÀba ugrik Àt. A 41ä44. ¡temben a teljes frÀzist
a jobb k¢z jÀtssza el ¢s ism¢tli meg violinkulcsban. A frÀzis elsû motÁvumÀnak azonos,
pontozott ritmusÃ hangjait vagy ism¢tl¢s nyomat¢kosÁtja, vagy triola helyettesÁti (10.
¡tem stb.), mely olykor sz¢tnyÁlik (17., 18., 35., 36., 81., 82. ¡tem), s gyakran kardsze-
rüen felfel¢ mutat (11., 21., 29., 39. ¡tem stb.).

A vihar erej¢nek n´veked¢s¢t ¢s a fesz¡lts¢g fokozÂdÀsÀt fejezi ki a dinamika n´-
veked¢se is pianÂtÂl ¢s pianissimÂtÂl fort¢ig, fortissimÂig ¢s forte-fortissimÂig; ezt szol-
gÀlja az alapfrÀzis megism¢tl¢se a fedûhang alatt, maximÀlis hangerûvel, a mÀsodik
motÁvum erûs hangsÃlyozÀsÀval ¢s augmentÀciÂjÀval; ¢s ezt nyomat¢kosÁtja a k¢t k¢z
pÀrhuzamosan haladÂ, felfel¢ szÀguldÂ zÀrÂfutama: a vihar pozitÁv Àt¢rt¢kel¢s¢nek,
katartikus kifejez¢s¢nek megannyi hordozÂja. A hangsÃly nem is a hangutÀnzÀsra,
nem a hangfest¢sre, hanem a szenved¢ly ¢s a k¢pzelet viharÀnak felid¢z¢s¢re esik. JÂ
oka van annak, hogy a àVIHARÊ-ETþD ¢s a àFORRADALMIÊ ETþD (1831) k´z´tt oly sok
a motivikus, szerkezeti ¢s hangulati pÀrhuzam.12 így lett Chopin zen¢je Shelley k´l-
t¢szet¢nek ¢s Turner fest¢szet¢nek egyen¢rt¢kü ¢s zseniÀlis tÀrsÀvÀ, a romantikus ¢r-
t¢krendnek, a romantikus k¢pzeletnek s ÀltalÀban a teremtû k¢pzeletnek mint müv¢-
szi ¢rt¢knek eredeti, elûremutatÂ ¢s egyetemes kifejezûj¢v¢. S Ágy bizonyul a müalko-
tÀs ¢rz¢kletes ¢rt¢kÁt¢letnek, melyben a müv¢szi formaadÀs kivÀlasztja, sürÁti, ¢rz¢k-
letess¢ teszi, alakÁtja ¢s ÀtalakÁtja, ÀltalÀnosÁtja ¢s ¢rt¢keli: kompozÁciÂba kristÀlyosÁtja
a jelens¢gek emberi jelentûs¢g¢t.13
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Szegedi Katalin

K¹Z¹S KINCSEINK
 

Egy ´regkori Sinka-versrûl

   àAki a forrÀsvid¢ken jÀr,
mindig ugyane virÀgokbÂl szedi csokrÀt.Ê

(We´res SÀndor)

Ki ne ismern¢ el, hogy szem¢lyes ¢let¡nkben, a nemzetek sorsÀban s az eg¢sz embe-
ris¢g l¢te alakulÀsÀban a k¡l´nb´zû hagyomÀnyok elengedhetetlen¡l sz¡ks¢gesek,
megtartÂ erejüek? S ki ne bÂlintana a fÀjdalmas tapasztalÀsk¢nt szerzett tudÀs birto-
kÀban arra, hogy a XX. szÀzad v¢g¢n deszakralizÀlÂdott, egyetemes vilÀgmagyarÀzatot
n¢lk¡l´zû, szellemileg rohamosan sz¢tforgÀcsolÂdÂ vilÀgunkban talÀn minden eddi-
gin¢l nagyobb ig¢ny van az ´sszek´tû pontok felkutatÀsÀra, a k´z´s kultÃrkincs ¢vez-
redek tÀvolÀbÂl napjainkig sugÀrzÂ ¢rt¢keinek Ãjra ¢s Ãjra valÂ birtokbav¢tel¢re?

¹szt´n´sen vagy m¢ly tudatossÀggal: vÀltakozÂ intenzitÀssal ¢s k¡l´nb´zû mÂdon bÀr,
de mindannyian a megnevezhetetlen ä Àm zsigereinkkel m¢gis jÂl ismert ä k´z´s ́ r´k-
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s¢g fel¢ t´reksz¡nk, s a müv¢szet minden Àga ¢s müfaja is legm¢ly¢n ezt a sÂvÀrgÀst
kell kifejezze: a sÂvÀrgÀst az ´r´k megragadÀsÀra.

A hagyomÀny ¢s egy¢nis¢g meglelt harmÂniÀjÀt mindig ´r´mest nyugtÀzzuk a Ba-
chok, Tarkovszkijok, a filozÂfiai iskolÀzottsÀgÃ ¢s elk´telezetts¢gü Babitsok vagy
Hamvas B¢lÀk eset¢ben, de mit jelenthet a àhagyomÀnyûrz¢sÊ egy, a vilÀgtÂl elzÀrt,
müveletlen, hatÀrozott filozÂfiai alapok hiÀnyÀval k¡zdû bihari pÀsztorember szÀ-
mÀra?

Bizonyos, hogy a n¢phagyomÀny Sinka IstvÀnnak nem kÁv¡lrûl megk´zelÁtendû
kutatÀsi ter¡letet, hanem gyermekkorÀnak, negyven esztendej¢nek mindennapjait
jelentette. KÁnÀlt elegendû balladai t¢mÀt k´zvetlen k´rnyezete, adott a szÀjÀba keserü
¢s boldogsÀgot vÀgyÂ szavakat a n¢pe sorsÀt rejtû n¢ma pusztasÀg. IskolÀit is a n´v¢-
nyek, Àllatok k´z´tt jÀrta, s mi mÀst formÀlt volna Àt irodalmi ¢lm¢nny¢, ha nem a
bihari pusztÀn szerzett, eg¢sz ¢let¢t, munkÀssÀgÀt meghatÀrozÂ ¢lm¢nyeket. A pusz-
tÀtÂl, a paraszti vilÀgtÂl kapott ¢let- ¢s halÀlszeml¢lete, t¢mÀi, k¢pei, nyelvezete jelen-
nek meg Ãjra ¢s Ãjra, akÀr elbesz¢lû k´ltem¢nyeit, ´n¢letrajzi reg¢nyeit, balladÀit, el-
besz¢l¢seit vagy verseit olvassuk. °vszÀzadok n¢pi kincseit fogjÀk ´ssze drÀmai sürÁ-
tetts¢gü müvei, szem¢lyes sorsa pedig hitelesÁti verseit: s a kapcsolat fordÁtva is igaz:
egy¢ni ¢lm¢nyeinek az ad tÀvlatot, hogy benne fesz¡l pÀsztornemzed¢kek sorÀnak
¢lete, a bihari pusztasÀg eg¢sz mÃltja ¢s jelene. A valÂsÀg ezzel a mÁtosz vilÀgÀba fordul
Àt, Ãgy, hogy egy pillanatra sem veszÁt konkr¢tsÀgÀbÂl, elevens¢g¢bûl ¢s v¢gtelen tra-
gikumÀbÂl.

Ami azonban a sinkai k´lt¢szetnek ¢rt¢ke, az egyben korlÀtjÀvÀ is lesz: megk´tik ût
paraszti figurÀi, a puszta tÀrgyai, jelens¢gei: nem tud megvÀlni a l¢tbe vetetts¢g szo-
rongatÂ ¢lm¢ny¢tûl, a lÀzadÀs gesztusÀtÂl, a bajokat felpanaszolÂ hangv¢teltûl, s Ãgy
tünik, nem k¢pes tovÀbbl¢pni a gondolati elvonatkoztatÀs magasabb fokÀra. Tudjuk,
milyen t¢ved¢seket eredm¢nyezett ez a k´ltû ¢let¢ben, ¢s milyen Àrny¢kot vetett iro-
dalmi megÁt¢l¢s¢re. SokÀig hallgatÀs ´vezte, majd hÃsz ¢vnek kellett eltelnie halÀla
utÀn ahhoz, hogy napvilÀgot lÀsson verseinek vÀlogatott k´tete, a LOVASOK OPçL ME-
ZýK¹N.

Ez a vÀlogatÀs viszont tartalmaz egy ciklust, aminek jelentûs¢g¢rûl m¢g alig esett szÂ,
amit az elfeledetts¢g csendje szinte ¢szrev¢tlenn¢ tett.

öjdonsÀg az °ZSAU °JSZAKçJA ciklus tizen´t vers¢ben, hogy a sorstÀrsak, a paraszti
figurÀk helyett bibliai alakok Àllnak elûtt¡nk: Sinka sajÀt mÃltja helyett most mind-
annyiunk ûsi mÃltjÀbÂl, k´z´s kultÃrkincs¢bûl nyer ihlet¢st. Ebbûl adÂdÂan t´bb a
tÀrgyiassÀg, nagyobb az elvonatkoztatÀs ezekben a versekben, mint a k´ltû korÀbbi
verseiben. Ami m¢gis rokonÁthatja ezt a lÁrai ciklust a megelûzûkkel: Sinka az ñSZ¹-
VETS°G  ¢s öJSZ¹VETS°G  szem¢lyis¢geit is Ãgy ÀllÁtja el¢nk, mintha azok szem¢lyes is-
merûsei lenn¢nek, mintha û maga is azok jelen¢t ¢ln¢ jelenl¢vûk¢nt. Belehelyezkedik
hÀt a bibliai t´rt¢n¢sekbe, kiemelve egy-egy ¢lm¢nymozzanatot, ¢s ezt az ¢lm¢nyma-
got formÀlja verss¢. Festûinek nevezhetû, lÀttatÂ technikÀval jelenÁti meg a helyszÁne-
ket, vÀzolja fel az alakokat, ragadja meg a t´rt¢netekben rejlû, minden kornak Àtha-
gyomÀnyozhatÂ ´r´k l¢nyeget, v¢g¡l minden vers¢ben idûtlenn¢ kristÀlyosodnak a
k¢pek ä ezzel is ÀltalÀnos ¢rv¢nyüv¢ t¢ve az ́ r´ktûl megl¢vû, vÀltozatlan, de Ãjra meg-
erûsÁtett tudÀst a v¢gsûkrûl.

Ebben az ´regkori ciklusban Sinka Ãjra ¢rtelmezi l¢t¢t ä megszabadulva ideolÂgiai
t¢ved¢seitûl ä, szÀmadÀsa a konkr¢ttûl eltÀvolodva egy ÀltalÀnosabb szintre helyezû-
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dik. Megk´tû szubjektivitÀsa az elvontabb, egyetemesebb k´zegben feloldÂdik, a bib-
likus messzes¢gtûl objektÁvabbÀ vÀlik. Monoton ism¢tlûdû gondolatisÀga kitÀgul, Ãj
elemekkel bûv¡l, s ez lehetûv¢ teszi a tovÀbbl¢p¢st ´nmaga m¢lys¢gei ¢s mindannyi-
unk k´z´s ´r´ks¢ge fel¢.

A k´rnyezû vilÀg zaja nem csendes¡l le, nem lesz kevesebb a bün sem a versekben
megragadhatÂ metamorfÂzisok hatÀsÀra, a k´ltû m¢gis b¢k¢re lel: belsû, lelki, az isteni
fens¢g magasÀba emelû b¢k¢re, mert meg¢rti azt a titkot, hogy az ¢let zsivajgÀsa he-
lyett a l¢t nyugalmÀt kell keresnie. Meg¢rti, hogy a f´ldi igazsÀgosztÀst n¢lk¡l´zve is
lehet gazdag ¢s megel¢gedett, mert f´ldi kincsek helyett valami sokkal jelentûsebbnek
lehet birtokosa: ´v¢ az Istennel valÂ transzcendens talÀlkozÀsban kapott megvilÀgo-
sodÀs kincse. A prÂf¢tÀvÀ lett k´ltût Àtfüti az isteni szeretet melege, a f´ldi ¢let minden
kÁnjÀt, keserv¢t mÀs tÀvlatbÂl tudja szeml¢lni. Nem a szenved¢s, a mellûz´tts¢g m¢r-
t¢ke lesz kisebb, hanem az Àt¢lû szubjektum lelkiereje ac¢losabb.

IllusztrÀlja itt most egyetlen vers a ciklus eg¢sz¢t, p¢ldÀzva azt a folyamatot, mely-
nek v¢g¢n a k´ltû maga is megb¢k¢l ¢s hazatalÀl!

TIMñTHEUS MENEKºL RñMçBñL

°s pÀlcÀt t´rt le magÀnak
az Ãtf¢lrûl Eunik¢ fia,
kis z´ld vesszût, ¢s utÀna
neki vÀgott az ¢jszakÀnak
s mindegy merre, hova
mint akinek Ãgy sincs mÀr csillaga
s rem¢nye se; mind a kettû mÀglya,
s mind a kettû vad korommÀ ¢gett.
Menek¡lt az opÀl sziklÀk fia,
az ûshegyek¢, mik v¢nek, mint az idû,
s a menny felûl ´r´kre feh¢rek.
S ahol angyal nem futott m¢g soha,
hamuszÁn k´vein a Via Appia
utat nyitott neki... °s az ûrs¢g
ä hirtelen nûtt vak ijedelm¢ben ä
kaput. Mert a katonÀk k¢t sorfala Ãgy lÀtta,
hogy a z´ld vesszû, a t´r¢keny kis pÀlca,
mint lÀngolÂ kard villog TimÂtheus kez¢ben.
...°s lÀgy nagy viola volt a Mindens¢g k´r¡l
S Árhatatlan messzes¢gben eml¢k: ¡veg-z´ld
f¢ny; ilyenben az elsû Ãj hajnal t¡nd´k´lt.
Amikor m¢g vÁz volt, ¢s ¢gbolt volt csak a f´ld.

A vers müvelûd¢st´rt¢neti hÀtter¢t, bibliai alapjÀt kutatva TimÂtheus szem¢ly¢rûl
pusztÀn annyit tudhatunk meg, hogy pogÀny g´r´g apÀtÂl ¢s egy Eunike nevü, zsi-
dÂ-kereszt¢ny anyÀtÂl szÀrmazott (AP. CSEL. 16,1: 2 TIM. 1,5), PÀl apostol hatÀsÀra
t¢rt meg (AP. CSEL. 14,6: 1 TIM. 1,2), majd az apostol kÁs¢rûje ¢s munkatÀrsa lett (pl.
1 TESZ. 3,2ä6: AP. CSEL. 20,4: ZSID. 13,23 stb.). A hagyomÀny szerint PÀl apostol halÀla
utÀn visszat¢rt Efezusba, ¢s itt halt meg a vÀros p¡sp´kek¢nt (Euszebiosz: EGYHçZ-
T¹RT°NET III. 4,6).



Mindezen t¢nyek ismeret¢ben sem jutunk k´zelebb a vers t´rt¢n¢s¢hez, nem ad-
hatunk megnyugtatÂ vÀlaszt azokra a k¢rd¢sekre, hogy honnan j´tt ¢s hovÀ k¢sz¡lt
TimÂtheus, mi¢rt kellett menek¡lnie, s hogy mi¢rt ¢pp ût vÀlasztotta Sinka monda-
nivalÂja alanyÀul. A vers megfejt¢sekor Àt kell t¢rn¡nk tehÀt a felt¢telez¢sek vilÀgÀba.

Az elsû olvasatkor az olvasÂ ¢rtetlen¡l szeml¢li tÀn a verset: egy menek¡l¢s, egy
hajsza leÁrÀsÀra k¢sz¡l¡nk f´l a cÁm elolvasÀsa utÀn, s ehelyett az ûsidûk v¢gtelen nyu-
galmÀt ÀrasztÂ folyamat tÀrul el¢nk sürÁtett formÀban, a mÀr szÀmtalanszor hallott,
de mindig magÀval ragadÂ mitikus t´rt¢netek mes¢lûj¢nek higgadt modorÀban.

Persze ez csak a folyamat v¢geredm¢nye. Honnan is indulunk? TimÂtheus mene-
k¡lhet az¢rt, mert megsz´k´tt, s ez¢rt ¡ld´zik ût. Enn¢l valÂszÁnübbnek lÀtszik, hogy
a PÀl segÁtûtÀrsak¢nt ¢s k´vetûjek¢nt v¢gzett hitt¢rÁtû munkÀjÀ¢rt kÁvÀnjÀk sokan a
halÀlÀt, hiszen mint kereszt¢ny el akarja vitatni a zsidÂk ûsi ´r´ks¢g¢t, lelki alapra
helyezve a hitet ¢s az Isten orszÀgÀhoz valÂ tartozÀst a sz¡let¢si jog, a hagyomÀny he-
lyett. Az Ãj hit vÀllalÀsa okozta ¡ld´ztet¢s gondolatisÀgÀt tÀmasztja alÀ a cÁmben sze-
repeltetett helyn¢v is, hiszen tudjuk, hogy a csÀszÀrsÀg korÀban RÂma a pogÀnysÀg,
bÀlvÀnyimÀdÀs k´zpontja volt, Ágy ezen kultuszok szimbÂlumÀnak tekinthetû. TimÂ-
theus tehÀt menek¡l a bün vÀrosÀbÂl, talÀn sajÀt lelk¢n bel¡l a büntûl magÀtÂl.

A feltev¢s igazolÀsa ¢rdek¢ben sz¡ks¢gesnek lÀtszik az adott sz´veg vizsgÀlata n¢-
hÀny szempontbÂl.

A lassÃ elûrehaladÀst, a mozgalmassÀg hiÀnyÀt a hosszÃ ¢s az ÀllandÂsÀgot sugallÂ
szavak sürü hasznÀlata adja (Ãtf¢lrûl, csillaga, korommÀ, ûshelyek¢, ´r´kre, idû, Mindens¢g,
Árhatatlan messzes¢gben...). A szÂhasznÀlaton tÃl a szÂfajok arÀnyÀval is megerûsÁti ezt a
k´ltû. UraljÀk a verset a n¢vszÂk ¢s viszonyszÂk, ez eredm¢nyezi a nyugodt hangv¢telt,
az ¢lûbesz¢d sz´v¢s¢hez k´zeli elûadÀsmÂdot. TizenhÀrom ige szerepel a versben,
ezek k´z¡l t´bb tagadÂ formÀjÃ: sincs, nem futott; nagyobb hÀnyadÀban mÃlt idûben
Àllnak: t´rt le, neki vÀgott, ¢gett, menek¡lt, nem futott, nyitott, lÀtta, t¡nd´k´lt, ¢s hÀromszor
jelenik meg a volt ige. Az egyetlen jelen idejü, ÀllÁtÂi ige a villog, mely kiemelt jelentû-
s¢gü a mondanivalÂ megfogalmazÀsÀban. De errûl majd k¢sûbb!

Azt mÀr lÀtjuk tehÀt, hogy nem a szÂ konkr¢t, fizikai ¢rtelm¢ben vett menek¡l¢srûl
van szÂ, a leÁrt t´rt¢n¢s csak burka a sorok m´g¢ rejtett ¡zenetnek. A vers nyitjÀt az
olvasÂt nagy erûvel megragadÂ szÁnsereglet adja. így k´vetik egymÀst a szÁnhatÀsok:

z´ld ä vesszû
fekete ä ¢jszaka
sÀrga ä csillag

      8 sor   àz´ldÊ ä rem¢ny
piros ä mÀglya

fekete (sz¡rke) ä korom
opÀl ä opÀl sziklÀk fia

 4 sor   feh¢r ä v¢n ûshegyek, idû
àÀttetszûs¢g, szÁntelens¢gÊ ä angyal

sz¡rke ä hamuszÁn k´vek
àfeketeÊ ä vak ijedelem

         6 sor   z´ld ä z´ld vesszû
piros ä lÀngolÂ kard
viola ä nagy viola volt a Mindens¢g k´r¡l
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z´ld  
sÀrga ä ¡veg-z´ld f¢ny

      4 sor   rÂzsaszÁn, piros ä hajnal
k¢k! ä vÁz, ¢g

(fekete) ä f´ld: hiÀnyk¢nt jelenik meg

Megfigyelhetû, hogy a szÁnek csoportba t´m´r¡lnek, ¢s ezzel mintegy a vers szer-
kezeti vÀza tÀrul a szem¡nk el¢. Ezt a tagolÂdÀst erûsÁti fel a szÂv¢gi rÁmek hangrend-
j¢nek alakulÀsa.

7 sor m¢ly (komor kezd¢s)
1 sor magas
1 sor m¢ly
2 sor magas egyenletes vÀltakozÀs
2 sor m¢ly
2 sor magas
2 sor m¢ly
5 sor magas (felszabadult lezÀrÀs)

Feltünû, hogy a verskezdet m¢ly hangrendü zÀrlatait vÀltakozva k´vetik a magas,
illetve m¢ly hangrendü rÁmek, mintegy megharcolva egymÀssal. Zaklatott, lehangolt
fel¡t¢s utÀn a vers bizakodÂ, feloldÂ hangv¢tellel zÀrul, vagyis a hangsÃly ezentÃl mÀr
eg¢szen bizonyosan nem a menek¡l¢s t¢ny¢re helyezûdik, hanem egy konfliktushely-
zet megoldÀsÀra, m¢ghozzÀ pozitÁv megoldÀsÀra.

Ez der¡l ki az ¢rzelmi, hangulati jelleget is biztosÁtÂ szÁnek felsorolÀsÀba rejtetten
kÂdolt t´bbletinformÀciÂbÂl is.

Az elsû egys¢gben majd' minden szÁn megjelenik, de a dominÀns a fekete, hiszen a
TimÂtheust vez¢rlû csillag sÀrga f¢nye ¢s a rem¢ny z´ldje is korommÀ, feket¢v¢ lesz.

Az Àtvezetû r¢szben hÀrom k¡l´nleges szÁnt helyez el Sinka. Az elsû az opÀl, mely
Tornai JÂzsef szerint Sinka IstvÀn k´lt¢szet¢ben a f´loldÀs szÁnmetaforÀja, az¢ a f´l-
oldÀs¢, melyet a jelenl¢t (= jelenl¢t!) irracionalizmusÀval szemben csak a megfogha-
tatlan eml¢kezetben vagy ¢ppen a lÀtomÀsok j´vû idej¢ben talÀlhat meg a maga szÀ-
mÀra. Ez a sok szÁnben jÀtszÂ drÀgakû tehÀt valami elfelejtett, elveszÁtett ¢s m¢g meg
nem lelt harmÂniÀt jelk¢pez.

Ezt k´veti a feh¢r szÁn, ami egyszerre hordozza az ûsis¢get, a v¢ns¢g jelent¢st (gon-
doljunk az ûsz haj vagy szakÀll szÁn¢re, s ezÀltal valamelyest a b´lcsess¢g is beker¡l az
asszociÀciÂs k´rbe) ¢s a tisztasÀg, a harmÂniÀhoz (mennyhez) valÂ k´zels¢g jelent¢st.
K¢pis¢g szintj¢n itt a hegytetûket borÁtÂ ¢rintetlen hÂ ¢rzete jelenik meg.

A vakÁtÂ csillogÀsÃ opÀltÂl a minden szÁnt magÀba ́ tv´zû feh¢ren Àt a szÁnek hiÀnyÀ-
ig, mÀsk¢pp mondva az Àttetszûh´z, az ¢terihez jutunk el. Ez az egy csoportot alkotÂ
hÀrom szÁn jelk¢pe a vÀgyott sz¢ps¢gnek, a szÀrnyalÀsnak, az ellent¢teket feloldÂ b¢-
kess¢gnek, az isteni vilÀgnak.

TovÀbbl¢pve Ãjra a f´ld´n, a t´rt¢n¢s folyamatÀban vagyunk. Hirtelen ¢s mer¢sz
a vÀltÀs, de annÀl jobban ¢rz¢kelj¡k a fens¢g Àllapota utÀni f´ldk´zelis¢get. Itt is az
elsû egys¢g szÁnei jelennek meg Ãjra, de az irÀny fordÁtott: a feket¢vel valÂ indÁtÀst ¢l¢n-
kebb szÁnek alkalmazÀsa k´veti, s Ágy fokozatosan kitÀgul a k¢p, lÀtÂvÀ teszi a katonÀkat
ä ¢s minket is azzÀ tesz ä a lÀngolÂ pÀlca f¢nye; megt´rt¢nik a csoda. A t´r¢keny pÀlca
tekint¢lyt, erût hordozÂ pÀlcÀvÀ vÀlik, Isten k¡ld´tt¢v¢ magasztosÁtva TimÂtheust. Ez-
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utÀn mÀr minden szÂ csak egy-egy csodÀlatos rÀadÀs, egy-egy az ÀbrÀzolt csodÀt meg-
erûsÁtû kicseng¢s. UralkodÂ szÁn itt a rÂzsaszÁnes, pirosas, lilÀs Àrnyalat, Ãjra visszat¢r a
sÀrga ¢s z´ld egy¡tt, ¢s egy eddig m¢g nem lÀtott szÁn is megjelenik. A k¢k, a b¢kess¢g
szÁne a f´ld, a feketes¢g, s´t¢ts¢g hely¢be l¢p, mintegy a v¢gtelenre nyitottÀ t¢ve a verset.

A szÁnhasznÀlat sokr¢tüen, nagyon pontosan el¢nk tÀrja a vers vonulatÀt. Az irÀ-
nyultsÀg ismeret¢ben most hÀt a r¢szletesebb ¢rtelmez¢s volna m¢g hÀtra.

TimÂtheus vÀlsÀgos, bizonytalan l¢thelyzetben van, valÂszÁnüleg az¢rt, mert tÀmasza-
it, biztos pontjait elvesztette. A csillag s a rem¢ny ¢rthetû ÀltalÀnosan: valaki nem leli
az ût vez¢rlû eszm¢t, szem¢lyt, s mÀr a bizakodÀsa is elhagyta, nem meri rem¢lni a
megoldÀst. Gondolhatunk azonban a k¢t apostolra is, PÀlra ¢s P¢terre, akik a hagyo-
mÀny egyik vÀltozata szerint mÀglyÀn haltak mÀrtÁrhalÀlt, s halÀlukkal a kereszt¢nyek
rem¢nye is odaveszett. Ezt a felfogÀst alÀtÀmasztja az is, hogy mÀs asszociÀciÂs k´r´n
is eljutunk az apostolok szem¢ly¢hez, hiszen Szent P¢ter ¢ppen a Via AppiÀn mene-
k¡lt feladata elûl. A RÂmÀbÂl kivezetû Ãton talÀlkozott az Ãrral, s megk¢rdezte tûle. ä
Quo vadis Domine? (HovÀ m¢sz, Uram?) A felelet megsz¢gyenÁtette P¢tert, mert a vÀlasz
Ãgy hangzott: ä Megyek, hogy mÀsodszor is meghaljak az emberis¢g¢rt. ä P¢ter ezt hallva
visszat¢rt RÂmÀba.

Vagy gondolhatunk a Saulust (Szent PÀlt) ¢rt lÀtomÀsra a damaszkuszi Ãton, s Ágy
mindjÀrt nyilvÀnvalÂvÀ vÀlik, hogy: TimÂtheus szimbolikus utat jÀr meg, melyen har-
col benne hite ¢s hitetlens¢ge, a prÂf¢taszerep szembeker¡l benne a szem¢ly alkal-
matlansÀgÀval: jÂnÀsi vÁvÂdÀsokat ¢l meg, ez¢rt szeretne elbujdosni, ez¢rt vÀgyja a
megb¢k¢l¢st, a r¢vbe talÀlÀst.

A k´ltû itt ´nmagÀrÂl is besz¢l.
Egyr¢szt tudjuk mÀr, hogy az opÀlszÁn ¢s Sinka k´lt¢szete k´zt konkr¢t kapcsolÂdÀsi

pont van, tehÀt û maga is az opÀl sziklÀk fiÀnak tekinthetû.
MÀsr¢szt az, hogy ¢pp TimÂtheus alakjÀt vÀlasztotta Sinka IstvÀn ennek a t´rt¢n¢s-

nek a leÁrÀsÀhoz, azzal magyarÀzhatÂ, hogy negyven¢ves pusztai tartÂzkodÀsa idej¢n
a k´ltû egy¢b tÀrsasÀg hÁjÀn a BIBLIA  alakjait fogadta barÀtjÀnak. Szem¢lyes okok miatt
rokonnak talÀlhatta magÀt k´ltûnk TimÂtheusszal, s Ágy TimÂtheus ÃtjÀnak bemuta-
tÀsa k´zvetett ´njellemz¢sk¢nt is felfoghatÂ.

A k´ltû vÀteszszerepe egy¢bk¢nt is sok hasonlÂsÀgot mutat a hit¢t megvallÂ bizony-
sÀgtevû¢vel: a prÂf¢tÀt (k´ltût) tehÀt az alliterÀlÂ àmindegy merreÊ szÂkapcsolatban ki-
fejezett bizonytalansÀg, tehetetlens¢g, zavartsÀg jellemzi. T´r magÀnak egy pÀlcÀt, ez
ÃtitÀrsa ¢s vezetûje egyed¡l, mÀs nem maradt szÀmÀra. De aztÀn utat nyit neki a k´ves
Ãt, ¢s megnyÁlik az ûrz´tt kapu is.

Ebben a pillanatban TimÂtheus nem maga t´bb¢, hanem az ör k¡ld´tte, angyal,
aki mÀsok szÀmÀra vÀlik lÀtomÀssÀ. Az Isten eszk´z¢¡l vÀlasztotta ût, annak ellen¢re,
hogy menek¡lni akart a rÀbÁzott feladat elûl. így t´rt¢nhetett meg, hogy a katonÀk
kettûs sorfala a TimÂtheus lelk¢t jelk¢pezû t´r¢keny kis pÀlcÀt villogÂ kardnak lÀtja.
LÀngolÂ, tehÀt f¢nyt sugÀrzÂ ¢s erût k¢pviselû kardnak ¢s villogÂ kardnak. Mint mÀr
lÀttuk, a villog ige kiemelkedik az ig¢k sorÀbÂl azÀltal, hogy jelen idejü ¢s ÀllÁtÂ, de
mindezek mellett az¢rt is, mert mozgÀs, tev¢keny ¢leterû k¢pzet¢t hordozza. így k¢pes
kifejezni azt, hogy TimÂtheus a kapunÀl az energikussÀg, a biztos erû k´vete, a hit
hûse.

A menek¡l¢s siker¡l hÀt, mind konkr¢t, mind ÀltalÀnos szinten: TimÂtheus kijut a
vÀrosbÂl, megszabadul a bün´k nyomÀsÀtÂl, sût Isten k´vetek¢nt l¢phet ki a kapun.
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çtl¢p egy hatÀrvonalon ä egy megszentelt teren ä, s Ágy maga m´g´tt hagyhatja a nem
kÁvÀnt valÂsÀgot, a borzalmak, N¢rÂ csÀszÀr uralkodÀsÀnak szÁnhely¢t, egyÀltalÀn fel-
szabadul a bün terhe alÂl. S olyan szelÁd ÀramlÀssal, olyan ¢szrev¢tlen¡l t´rt¢nik meg
ez a miszt¢rium, hogy csak a teremt¢s ¢s bünbocsÀnat kegyelmi aktusÀhoz m¢rhetû.
A szÁnek is a virradat, az ÃjjÀsz¡let¢s, àaz elsû Ãj hajnalÊ, az eszm¢let idej¢t rajzoljÀk
el¢nk.

Megt´rt¢nik sokadszor a csoda, ami elûsz´r akkor jÀtszÂdott le, àamikor m¢g vÁz volt
¢s ¢gbolt volt csak a f´ldÊ.

Oravecz Imre

SZAJLA
VerstanulmÀnyok egy reg¢nyhez

ZalavÀri

Lakban ker¡lûsk´d´tt,
ott lakott csalÀdostul,
az erdûsz¢len, az erd¢szhÀzban,

z´m´k, testes f¢rfi volt telt, pirospozsgÀs arccal,
szÁnre maga a megtestes¡lt eg¢szs¢g,
de a lÀtszat csalt,
mert szÁvbajban szenvedett,
ez¢rt jÀrt, besz¢lt term¢szetellenesen lassan,
¢s mindig olyan hangosan szuszogott,
mintha aludna
vagy hegyre menne,

nagy szelÁds¢g, jÂindulat lakozott benne,
az erdûmunkÀsok, a napszÀmosok szerett¢k,
nem hajszolta, nem r´vidÁtette meg ûket,
¢s embers¢gesen bÀnt vel¡k,
m¢g a fatolvajok is kedvelt¢k,
mert sosem ¢rte utol ûket,

gyerekkoromban magam is dolgoztam a keze alatt,
mikor magoncot Àpoltam a csemetekertben,
olykor a fejemre tette a kez¢t,
de k¡l´nben nem kiv¢telezett velem,
pedig a feles¢ge r¢v¢n rokonsÀgban Àlltunk,
¢s n¢ha fajront utÀn behÁvtak a kakukkosÂrÀs konyhÀra,
¢s megkÁnÀltak m¢zes-vajas keny¢rrel,

1102 ã Oravecz Imre: Szajla



feln¢ztem rÀ, tiszteltem,
ilyennek k¢pzeltem n¢hai erd¢sz-nagyapÀmat,
akinek ¢lete szint¢n ennyire ´sszefonÂdott az erdûvel,
¢s hasonlÂ k´r¡lm¢nyek k´zt lakott valaha DarnÂ-pusztÀn,
csak nagyobb ter¡letet ûrz´tt,
¢s csel¢det is tartott a csordÀs, kondÀs mellett,

ZalavÀrit 57-ben vitte el betegs¢ge,
miutÀn leszÀzal¢koltÀk,
ñ-hutÀba k´lt´z´tt,
ahonnan anyai nagysz¡leim is szÀrmaztak,
ott is temett¢k el egy hideg januÀri napon,
mi is elment¡nk v¢gsû bÃcsÃt venni tûle,
a szertartÀs utÀn anyÀmat felismerte egy tÀvoli rokon,
¢s ´sszecsÂkolgatta az utcÀn,

a 60-as ¢vek elej¢n, egyetemista koromban,
mikor felszÀmoltÀk a ker¡lûs¢geket,
de m¢g Àllt a laki erd¢szhÀz,
egyszer Debrecenben azt Àlmodtam,
hogy a mellette l¢vû virÀgos lejtûn gurulok lefel¢,
û meg az udvarrÂl n¢z egyenruhÀsan,
de nem szÂl, csak hagyja, ¢s mosolyog,
pedig csÃnyÀn letiprom a takarmÀnynak szÀnt, ¢rt¢kes f¡vet.

KÀlnay Ad¢l

AZ UTOLSñ T°L

Nem volt az jÂ, ahogy ¢ltem, de most mÀr... Piroska legyintett, csak Ãgy a szoba falÀ-
nak, aztÀn ny´gd¢cselve kotorta a hamut. Neh¢z test¢t alig bÁrta mozgatni, ha lehajolt,
nem kapott levegût, arca kiv´r´s´d´tt, a homloka gy´ngy´zni kezdett. Ahogy mÃltak
az ¢vek, egyre nehezebben mozgott, n¢zni is sz´rnyü volt imbolygÂ jÀrÀsÀt, m¢g min-
dig valÂszerütlen¡l v¢kony bokÀjÀt, s csodÀlkozni, hogy nem t´rt m¢g el ekkora sÃly
alatt, hallani zihÀlÂ l¢gz¢s¢t. Az ember Ãgy ¢rezte r´gt´n, valami rÀtelepedett a mel-
l¢re, hirtelen jÂ m¢lyeket kezdett l¢legezni. Azt senki sem tudta, mekkora sÃlya van
PiroskÀnak, de abban megegyeztek, hogy nem lÀttak m¢g nÀla k´v¢rebbet. AzÂta van
Ágy, szokta mes¢lni, amiÂta felgyÂgyultam a hastÁfuszbÂl. Pedig akkor nem sokon mÃlt,
mÀr az utolsÂ kenetet is rÀm adtÀk. Huszon´t ¢ves voltam, ¢s olyan, mint az ujjam.
Ezt aztÀn v¢gk¢pp nem lehetett elhinni, csak azok bizonygattÀk, akik bejÀratosak vol-
tak PiroskÀhoz, ¢s lÀttÀk a falon a nagyÁtott k¢peket, egy v¢kony, ÀbrÀndos szemü
lÀnyt, akinek sÃlyos hajfonatok takarjÀk keskeny vÀllÀt, kez¢vel lefel¢ nyÃjtani igyek-
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szik t¢rdig ¢rû szoknyÀjÀt. Eg¢sz¢ben kicsit esetlen, de bÀjos a mozdulat, ¢s ugyanolyan
bÀjos a mosoly is. Olyan vagy itt, mint egy kirÀlylÀny, szokott lelkendezni Lajoska, az
egy szem a gyerekek k´z¡l, aki hajlandÂ elhinni, hogy Piroska van a k¢pen t´bb mint
´tven ¢vvel ezelûtt. Ezt jÂlesett hallani, hogy ez a gyerek meg¢rzett valamit abbÂl a
r¢ges-r¢gi jÀt¢kbÂl, amivel n¢ha elandalÁtotta magÀt, Àtfestette a valÂsÀgot. A k¢pen
persze semmi sem hasonlÁtott PiroskÀra, csak a mosolygÀsa meg a t´r¢keny bokÀja.

Nem akart ma befüteni, mert nehez¢re esett minden, amiÂta reggel felkelt, ¢s ki-
n¢zett az ablakon. Sz¡rkes¢ggel volt Àtitatva a f´ld ¢s az ¢g, fÀradtnak ¢s betegnek
lÀtszott a vilÀg, ¢s Piroska is fÀradt ¢s beteg lett ettûl egy pillanat alatt. Visszafekszem,
mondta az ablaknak, egy ideje mÀr szÂba Àllt a tÀrgyakkal, k¢rdezgette ûket, vagy me-
s¢lt nekik, ha olyan kedve volt. Vissza is fek¡dt, de az ÀgybÂl addigra kisz´k´tt a meleg,
ellens¢ges, idegen lett, nem lehetett abban mÀr aludni. Nem volt mit tenni, ´lt´zni
kellett, t¡zet rakni, v¢gigcsinÀlni a napot. Most bosszankodott, mert a hamu sz¢tszÂ-
rÂdott, a seprü meg nem volt k¢zn¢l, ki kellett menni ¢rte a hideg kamrÀba, aztÀn
ÃjbÂl lehajolni, pedig igazÀn fÀjt minden mozdulat. Fogyni k¢ne, Piroska n¢ni, mon-
dogatta neki az orvos, nem bÁr ennyi sÃlyt a lÀba, a l¢gz¢se is attÂl neh¢z, hallgasson
rÀm! Piroska azonban nem tudott mit tenni, senki nem hitte ugyan el, alig evett va-
lamit, m¢gis naprÂl napra k´v¢rebb lett. Hormonok, mondta m¢g az orvos, el kell
menni kivizsgÀlÀsra, de Piroska nem szeretett kivizsgÀlÀsra jÀrni, hÀt annyiban maradt
az eg¢sz. IgazÀbÂl nem nagyon zavarta ût a k´v¢rs¢ge, minden munkÀt f¡rg¢n v¢gzett,
emelt, cipekedett, ÂrÀkat Àllt a hatalmas fazekaknÀl, ugrÀlt hÀtra a felcsapÂdÂ gûz elûl,
megmÀszott minden l¢pcsût, ami kocsmÀhoz le- ¢s felvezetett, szÀmtalanszor vitte a
hÀtÀn az urÀt, vitte rendÁthetetlen¡l ¢lete ´sszes terh¢t, amelyek k´z¡l a legk´nnyebb
talÀn a teste volt.

V¢gre ¢gett mÀr a tüz, Piroska Àt¡lt a dÁvÀnyra, egyik lÀbÀt siker¡lt a fotelra tenni,
hallgatta a fa pattogÀsÀt, t¡relmesen vÀrta, hogy elcsendes¡lj´n a dobolÀs a fej¢ben
¢s megnyugodjon a l¢gz¢se. Egyre hosszabb idût kellett mostanÀban erre szÀnni, de
nem panaszkodott. Egyszer azt mondta a kÀlyhÀnak, lassan kiszorul mÀr a lelkem in-
nen, de nem szomorodott el ettûl, mert folyton esz¢be jutott egy r¢gi Àlma, amiben
ott ¡l egy asztalnÀl, az asztalon virÀgos terÁtû, egyik kez¢t a terÁtûn nyugtatja, a mÀsik-
kal ¢ppen leteszi a b´gr¢t, fej¢t lassan hÀtrad´nti a falhoz, ¢s nem mozdul t´bbet. Biz-
tos volt benne, hogy Ágy lesz, mert ebben a r¢gi Àlomban, amit m¢g nÀdszÀlv¢konyan
Àlmodott, egy k´v¢r, formÀtlan testet lÀtott, amirûl nem hihette, hogy az ́ v¢ lesz egy-
szer.

JÂlesett ¢rezni, ahogy terjedt a meleg a szobÀban, mÀr nem fÀzott a lÀba, nem lÀt-
szott a lehelete, lehunyta a szem¢t, ¢s r¢gi, sz¢p eml¢kek rohantÀk meg r´gt´n. A kÀly-
ha volt az oka, az egyetlen, akivel PiroskÀnak k´z´s eml¢kei lehettek, csak morgott ¢s
pattogott, jÂ huzata a k¢m¢nyig szippantotta a lÀngot, aztÀn visszal´kte, s a kis nyel-
vecsk¢k egymÀst taszigÀlva leselkedtek ki az ajtÂ r¢sein. Ez a kÀlyha idûsebb volt, mint
û, egyetlen ´r´ks¢ge, ennyit siker¡lt megmenteni, meg pÀr f¢nyk¢pet. AnyÀm meg
apÀm ez a kÀlyha, szokta mondani, de fûleg anyÀm. N¢ha, hajnali dereng¢sben, Àl-
mombÂl fel¢bredve m¢g mindig lÀtni v¢lem, ott hajlong a kÀlyha k´r¡l, odatÀmasztja
az ÀtÀzott cipûket, teregeti a vizes ruhÀt, s ilyenkor tudom, hogy apÀm is itt van valahol,
¢ppen meg¢rkezett az ¢jszakai vadÀszatbÂl, issza a forrÂ teÀt, ¢s mindjÀrt bej´n, hogy
alvÀs elûtt jÂl megd´g´ny´zz¡k a hÀtÀt.

MostanÀban azonban nemigen szokta ûket lÀtni, eltüntek, s vel¡k egy¡tt megszünt
egy k¡l´n´s ¢rz¢s, ami talÀn egy illat, talÀn t´bb annÀl, s nincs is meg a helye, hol lehet
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¢rezni, csak k´nnyek gyültek tûle Piroska szem¢be. Egy ideje inkÀbb a k¢sûbbi idûkrûl
Àlmodott mÀr, s ezek, hiÀba volt benn¡k annyi szomorÃsÀg, valahogy nem tudtak fÀj-
ni. Most is az jutott esz¢be, milyen Áns¢ges idûk voltak, amikor ¢ppen fiatal lÀny volt,
s ahelyett, hogy bÀlokra jÀrt volna, für¢szporbÂl prÂbÀlt kenyeret s¡tni, s valahÀnyszor
katonÀk ¢rkeztek, fekete ruhÀt, kendût kellett venni, elhalÂan k´h¢cselni, hadd
higgy¢k azt, hogy t¡dûbetegs¢g kÁnozza, s bÀrkit megfertûzhet. A betegesked¢s v¢g¡l
tÃl jÂl siker¡lt, majdnem elvitte a tÁfusz, ¢ppen csak v¢ge lett a hÀborÃnak, s û beleesett
ebbe a sz´rnyü betegs¢gbe, hogy egy ¢vig ne is tudjon magÀrÂl, aztÀn ÃjbÂl tanuljon
jÀrni, besz¢lni.

Akkor k´zel voltam ahhoz, hogy talÀlkozzam anyÀm¢kkal, ´nkÁv¡letben folyton
ugyanazt Àlmodtam, megyek lefel¢ egy v¢get nem ¢rû csigal¢pcsûn, aztÀn valami hir-
telen visszarÀnt, ¢s kezdhetem el´lrûl. A legsz´rnyübb az volt, hogy ¢reztem, a l¢pcsû
v¢g¢n talÀlkozn¢k vel¡k, ¢s ezt annyira szerettem volna... itt mindig hallgatott egy
ideig, valahÀnyszor elmes¢lte, s nem lehetett tudni, hovÀ figyel, aztÀn megrÀzta magÀt,
¢s mÀsrÂl kezdett besz¢lni. Sokan jÀrtak hozzÀ egy idûben, amÁg volt kedve, rendel¢sre
tortÀkat s¡t´tt, gy´ny´rü, emeletes csodÀkat, maga k¢szÁtette a marcipÀnfigurÀkat is,
virsliujjai k´z¡l ¢lethü cukorszobrok ker¡ltek elû, ¢s k´zben mes¢lt. Az asszonyok
k´nnyen ottfeledt¢k magukat nÀla, Piroska pirosodÂ arccal dolgozott, ¢s mindenrûl
esz¢be jutott valami.

AztÀn elmaradtak a megrendel¢sek, nem û mondta le, de valahogy meg¢rezt¢k az
emberek, hogy nem leli mÀr ´r´m¢t a munkÀban, szÂtlan lett, ¢s ez lassan elriasztott
mindenkit. N¢hÀny gyerek jÀrt be hozzÀ, felmÀsztak a gy¡m´lcsfÀkra, vagy elmentek
a boltba, mindig akadt valami ¢dess¢g, amivel meghÀlÀlta a segÁts¢g¡ket, de mes¢lni
mÀr nekik sem mes¢lt, helyett¡k inkÀbb a tÀrgyaival tÀrsalgott. Ez ugyan bolondsÀg
volt, m¢gsem tartottÀk bolondnak ¢rte, Piroska n¢ni ilyen, mondtÀk, s ettûl t´bb nem
is jutott esz¡kbe.

Nem lÀttÀk, hogy igazÀn emberszÀmba csak a kÀlyhÀt veszi, mindent, amit m¢g l¢-
nyegesnek tartott, vele besz¢lt meg. A kÀlyha tudta egyed¡l k´vetni egyre csapongÂbb
gondolatait, û tudta, hogy mikor mond igazat, ¢s mikor sz¢pÁti meg a valÂsÀgot, de
nem neheztelt ¢rte, ¢s Piroska ez¢rt csak m¢g jobban szerette.

Most is szinte ¢gette a lÀbÀt a tüz, de nem akarÂdzott arr¢bb emelni, inkÀbb az ju-
tott esz¢be, milyen hideg volt azon a t¢len, amikor hÃgÀval ´sszekapaszkodva z´ty-
k´lûdtek Ãj otthonuk fel¢. A fagyott ker¢knyomokat lÀtta hirtelen, meg testv¢re riadt
szem¢t, aztÀn ahogy megÀllnak egy borostyÀnnal futtatott hÀz elûtt, ¢s azt mondja va-
laki, talÀn ¢ppen û, hogy itt fogunk ezutÀn ¢lni. Janink szeretni fog minket, sÃgta ak-
kor csendben a hÃga, ¢s û rÀbÂlintott, hogyne szeretne, hiszen a testv¢r¡nk. Ez aztÀn
Ãgy is volt, becs¡lettel felnevelte ûket, PiroskÀt ugyan mÀr nem nagyon kellett, û in-
kÀbb pesztonkÀja lett a hÀrom kisgyereknek, segÁtett sÂgornûj¢nek mindenben, akkor
szoktatta rÀ magÀt arra, hogy egy percet ne legyen t¢tlen, senki nem hajtotta, m¢gis
folyton csinÀlt valamit. Ha anyÀnk lÀtna, ´r¡lne, ez volt Jani legnagyobb dics¢rete, ¢s
Piroska szÁve ilyenkor megsajdult, ¢s szorÁtÀst ¢rzett a torkÀban. Szeretett ott ¢lni, ma-
gas hegyek vett¢k ûket k´r¡l, a sz¢l mindig fenyûillatot hozott, ¢s nagy havak idej¢n
ûzek jÀrtak le enni a kert v¢g¢be. Csak egy baj volt, hogy nem lehetett ott maradni
´r´kre. SzÁve szerint m¢g most is ott ¢lne, de a sors csak Ãgy l´kd´si ide-oda az em-
bereket, ¢s m¢g csak k¢rdezni sem ¢rdemes, f´l´sleges feltenni a legostobÀbb k¢rd¢st,
mi¢rt, mert lehet, hogy soha nem lesz rÀ felelet. Ahogy odapenderedett, Ãgy egyszer
csak ki is l´kûd´tt onnan, vitte mÀr a vonat, hogy szerencs¢t prÂbÀljon. ý akarta Ágy,
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ilyeneket akar hÃsz¢vesen az ember, meg se gondolja igazÀn. Pesten aztÀn, mint egy
pillanat, elr´p¡lt az ¢let, milyen furcsa, jÂformÀn k´r¡l sem n¢zhetett. Mire el¢g egy
¢let, szokta mondani, szinte semmire, mire eszm¢lkedn¢l, mÀr halni kell, hÀt hogy
van ez? MÀsfelûl meg tÃl sok jut, ¢s az ember nem gyûzi. Na, a v¢g¢re az¢rt minden
lelassult, Piroska legalÀbb Ãgy ¢rezte, m¢g sok is lett az idûbûl, csak kiigazÁtani nem
lehetett mÀr semmit.

MostanÀban egyre t´bbet gondolt olyasmit, mi lett volna, ha... ¢s eljÀtszott a gon-
dolattal, miv¢ alakult volna a sorsa, ha nem hiszi el az elsû szerelmes szÂt, ha nem bÁzik
annyira abban a f¢rfiban, aki Ãgy tudott n¢zni, hogy attÂl a nev¢t is elfelejthette bÀrki!
Akkor nem kellett volna pÀr hÂnappal k¢sûbb Jani el¢ Àllni, g´mb´ly´dû hasÀra mu-
tatni, rettegve figyelni Jani szikrÀzÂ szem¢t, ¡res alb¢rleti szobÀban kutatni a sz¢p sze-
mü utÀn, sz¢gyenkezve kullogni az irgalmasok menhely¢re. Nem tudta volna elviselni,
hogy Jani¢k nyakÀra menjen, hiÀba hÁvtÀk, û akkor csak elbÃjni akart, gyorsan tÃl
lenni rajta, fogalma sem volt, mit fog ¢rezni, amikor meglÀtja v´r´s, ordÁtÂ magzatÀt,
akit pÀr perccel azelûtt m¢g ott akart hagyni a menhelyen.

Csak az lett aztÀn, hogy Tibort Jani¢k nevelt¢k egy ideig, PiroskÀt inkÀbb testv¢r¢-
nek hitte, s amikor v¢gre magÀval vitte, sokÀig k¢rdezgette, mikor megy¡nk mÀr haza.
Piroska ilyenkor mindig t¡relmesen elmagyarÀzta, hogy ez a szoba most az otthonuk.
A kisfiÃ sokÀig Ãgy tudta, mindenki mÀs Ágy lakik, egy hosszÃ folyosÂ v¢g¢n, orvos-
sÀgszagÃ szobÀban, a konyhÀban hatalmas fazekak m´g´tt legalÀbb szÀz asszony haj-
long, ¢s izzadt arcukat feh¢r kendûvel t´r´lgetik. Mert szakÀcsnû lett Piroska, kÂrhÀzi
szakÀcsnû, szolgÀlati szobÀt is kapott, ¢s azt hitte akkor, egy ¢letre elrendezûd´tt min-
den, meg lettek bocsÀtva bünei. AztÀn megint j´tt egy ember, sz¢pen tudott n¢zni az
is, ott dolgozott g¢p¢szk¢nt mÀr jÂ ideje. V¢letlen¡l talÀlkoztak egy mulatsÀgon, ¢s
akkor lett v¢ge mindennek, amikor azt mondta ez az ember mosolyogva, ¢n ilyen v¢-
konyka szakÀcsnût nem lÀttam, ¢s pont a derekÀra c¢lzott a tekintet¢vel! JÂ is volt ele-
inte, a te fiad az ¢n fiam is, ez olyan meghatÂ volt, hogy sÁrva Árta meg a levelet Jani-
¢knak, az esk¡vûn feh¢r szegfübûl volt a csokra, ¢s nem l¢tezett nÀla boldogabb a f´l-
d´n.

Csak azt nem tudom, mit rontottam el, k¢rdezte, k´zben megprÂbÀlta a mÀsik lÀbÀt
is a fotelba emelni. A tÁfusz utÀn lett mÀs minden, Laci akkor kezdett inni, s´rt ivott
mindig, ¢s sokat, n¢hÀny ¢v se telt bele, az orvos mÀr azt mondta, elitta az esz¢t, s
Piroska nem csinÀlt mÀst, mint hol a fiÀt, hol az italt dugdosta, na meg a p¢nzt, hogy
a legsz¡ks¢gesebbre legyen. °s hÁzott, hÁzott, elveszÁtette derekÀt, nyakÀt, vÀllÀt, Ágy
lett ereje hazacipelni urÀt. Soha Ãgy le nem fek¡dt, amÁg elû nem kerÁtette ¢s ki nem
mosdatta a mocsokbÂl.

V¢g¡l egyszer csak mÀr nem tudta szeretni. A temet¢s¢n m¢gis Ãgy zokogott, olyan
fÀjdalommal, hogy Ãgy ¢rezte, menten megszakad a szÁve. Most is sÁrdogÀlt egy sort,
gyakran elûfordult mÀr, hogy az eml¢kektûl el¢rz¢keny¡lt. LeginkÀbb az volt rossz,
hogy nincs mÀr senki, senki rajta kÁv¡l. Tibor ugyan ¢l, de olyan messze, hogy oda
m¢g gondolni sem lehet, k¢t unokÀjÀt csak k¢prûl lÀtta, ¢s hiÀba n¢zte mÀr ezerszer
a k¢pet, nem tudja felid¢zni arcukat.

Ketten maradtunk, simogatta v¢gig tekintet¢vel a kÀlyhÀt, de te m¢g nÀlam is t´b-
bet bÁrsz. Meg kellett volna kotorni kicsit a t¡zet, a lÀba azonban nem akart mozdulni.
Megijedt ettûl a tehetetlens¢gtûl, most elûsz´r gondolt arra, mi lesz, ha nem tudja
ellÀtni magÀt. Soha nem szorultam senkire, pityeredett el, ¢s seg¢lyk¢rûn n¢zett sz¢t
a szobÀban. Hirtelen el¢rhetetlen messze ker¡lt minden. HosszÃ percek teltek el, ami-
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re visszarÀngatta magÀt ebbûl a b¢nultsÀgbÂl, ¢s lassan erûre kapott. Nagy lend¡lettel
elûredûlt, megfogta a lÀbÀt, ¢s leemelte, aztÀn a mÀsik¢rt nyÃlt. ¹sszeszorÁtotta a szÀjÀt,
lÀbujjait mozgatta, v¢g¡l felÀllt, ¢s derekÀt nyomogatva elindult. BÁrom ¢n, mondta
el¢gedetten, s mÀr el is feledte, mennyire megijedt az im¢nt. Kikotorta a hamut, rÀ-
dobott m¢g n¢hÀny hasÀbot az ¢ledû parÀzsra. A tüz fellobbant, s Piroska is, mintha
Ãj erûre kapott volna ettûl a lobbanÀstÂl. BÁrom, ameddig bÁrom, mondta ki a v¢gsû
szÂt, ¢s visszakattintotta a kÀlyha ajtajÀt. Fel´lt´z´tt, vette a v´dr´t, kifel¢ indult. Mind-
jÀrt j´v´k, szÂlt vissza a kÀlyhÀnak, ¢s kinyitotta az ajtÂt. Odakint ugyanaz a ragacsos
sz¡rkes¢g ÂlÀlkodott, ami reggel Ãgy megijesztette. Most azonban egyÀltalÀn nem f¢lt
tûle, f¢lrel´kte. Sietett a kÃthoz. Enyh¡lt az idû, olvadni fog, gondolta. °s valÂban,
aprÂ patakocskÀk csordogÀltak a v¢konyodÂ j¢g alatt.

Imre FlÂra

¹NARCK°P

Egy polgÀri nû, aki reggel h¢tkor
munkÀba megy, ¢s ´sszehÃzza v¢kony
ujjaival magÀn a bûrkabÀtot,
k´z¢pkorÃ, aki mÀr sokat lÀtott,
s v¢nlÀny maradt, maga se tudja, m¢rt;
pirosÁtÂ, szemh¢jÀn n¢mi k¢k
fest¢k, rÃzs semmi sem, konszolidÀlt,
talÀn m¢g csinos is, de legalÀbb
kellemes jelens¢gnek mondhatÂ,
s´t¢t harisnyÀt hord, a lÀba jÂ,
nem k´nnyen bÁzik senkiben, magÀban
nehezen se, ´sszeadja a szÀmla
t¢teleit mindig a füszeresn¢l,
jÂl fûz, ¢s mind gyakrabban arra eszm¢l,
hogy percek Âta n¢zi mÀr magÀt a
t¡k´rben, s valaki mÀs arcÀt lÀtja,
pedig hovÀ lett az az arc, hovÀ lett,
lehullott, mint az ûsz ¢s mint az ¢vek;
¢s elt´preng egy szÀjk´r¡li rÀncon:
mi a nyavalyÀt keres a vilÀgon?
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HçT íGY, URAM

hÀt Ágy uram lÀtod ¢n nyitva Àllok
j´hetsz mehetsz bennem kedved szerint
se t¢r-idû se eml¢kek se Àlmok
ami maradt a semmire tekint

ez itt a lelkemnek mÀr csak a vÀza
Àtf¡ty¡lhetsz a bordacsontokon
n¢zd mennyi hely akÀr fel¢d kitÀrva
itt mindent mÀr csupÀn ´nsÃlya nyom

n¢mi marad¢k meszes ´ntudat
egyenes sora ¢rdes csigolyÀknak
egymÀsnak vetve sÁpcsontjaikat
f¡ggûlegesen Àllnak a lÀbszÀrak

talÀn ha j´n az utolsÂ Át¢let
f´l¢pÁti vÀzizmait a l¢lek

TçRSALGçS

ä EzerkilencszÀznyolcvannyolc jÃniusÀban
haltam meg. Eml¢kszem, nagyon meleg
nap volt. Egy feh¢r nadrÀgot viseltem
piros, vÀllpÀntos blÃzzal, amelyen
igen ¢rdekes szÁnhatÀst adott
a s´t¢t m¢lylila ametisztf¡ggû.
D¢lutÀn volt; Ãgy r¢mlik, n¢gy vagy ´t
Âra tÀjban ä Ágy valahogy.
A t´bbit itt-ott mÀr megÁrtam.

ä Nem, herceg, ezek nem ¢letjelek.
Csak a Galvani-f¢le b¢kacomb.
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TATJçNA LEVELE
(TIZEN¹T °VVEL ¹REGEBBEN)

TalÀn elmondhatja a dal,
amit a prÂza sose merhet;
egyik¡nk se oly fiatal,
hogy eleressz¡k a szerelmet.

J´tt, rÀnk n¢zett ¢s elszaladt.
HÀtha vissza lehetne csalni,
hÀtha lehet a nap alatt
valami m¢g ä amennyi, annyi.

Szorongsz, ahogy ¢n is szorongtam,
mÁg Ártam ezt a levelet.
Rejtûzz el itt a k¢t karomban.

Kis herceg, gyere k´zelebb,
engedd el magadat nyugodtan.
Majd ¢n vezetem a kezed.

Csiki LÀszlÂ

A KýSIVATAG SZ¹GLETE

Paul Drumaru barÀtomnak

àMilyen nyelven Àlmodsz?Ê ä k¢rdeztem, amikor m¢g nem a valÂsÀgot, nem az eltelt
¢veket lÀttuk Àlmunkban ä a valÂszerü ÀlomnÀl nincs lid¢rcesebb.

Mostanra azt k¢rdezem mÀr: mit Àlmodsz? Mennyi az erûd a felejt¢shez? Mif¢le
nem l¢tezûk k¢pzûdnek meg, amikor munka helyett a falnak fordulsz? Nem munka
az is, akÀr a felejt¢s? LÀtod magadat olyankor?

Ki¢rsz egy sÀrga sÁksÀg k´veire, s a megtanult szavak sincsenek k´r¡l´tted, csak a
forrÂsÀg neszez. Csak a sarkokat, ¢rdes ¢leket kirajzolÂ f¢nyess¢g, csak a s¡ket aszÀly.
A f¢lelem, mint a boldogsÀg elû¢rzete. Itt megt´rt¢nhet bÀrmi, megt´rt¢nhet a nem-
l¢t, felperzsel a nap, felszippant a der¡lt ¢g.

LÀthatatlan alagutak a m¢zes levegûben szertesz¢t, pÀrÀllÂ jÀratok. V¢ghetetlen v¢-
g¡k´n hüv´s dereng¢s. BÁborba hajlÂ m¢lyk¢k lehet. AkÀrha a hÂban nûtt ÂriÀs enciÀn
t´lcs¢r¢be jutnÀl, ha nekimer¢szkedsz, ki a kÀnikulÀbÂl, ¢s onnan Àtcsurogva... Oda.
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°lûn, m¢gse l¢tezûn mÀr, vagyis ¢rz¢kenyen. Lefel¢ egy virÀg gy´ker¢n, elsÂzva ned-
veit.

Ekkor szÂlal meg egy hang. °rthetetlen, de ismerûs. Mintha hÃs szagÀt hoznÀ a
sz¢l. A vÀgÂhÁd falÀnak dûlt v¢rehullÂ fecskefü zizeg¢s¢t. A kisvÀros fûter¢n feket¢n
Àtg´rd¡lû mozdony p´ffen¢seit.

Egy kislÀny ¢des sikolya m¢g ä mint mikor a pÀrÀs borospohÀr kristÀlyhangon zen-
d¡l, ha nedves ujjadat v¢gighÃzod perem¢n, ¢s t¡nd´klû k¢pek hullanak le onnan.
Valaki egyre d´rm´g a beÀzott pincem¢lybûl, sziszeg egy csapzott bajszon Àt. Kerget-
nek egy tolvajt, dobog a hÁdon, Àtfut az ¢j falÀn, hûsk¢nt visszavet¡l rÀ. Egy asszony,
akit furcsamÂd anyÀnak hÁvnak, naphosszat kiÀltozza egy ¢tel nev¢t. Esûcsepp koppan
le egy bogÀrra. Harangoznak is, kong az ÀgyÃ¢rc, sÁrba rejtett fejedelmi koronÀk hom-
lokdÁszein pengnek a beomlÂ kavicsszemek. Iromba tyÃkok pittyegnek ä lehet ä a hÀt-
sÂ udvaron a porban, a mozi falÀn hangszÂrÂ ¡v´lt. Ez az a nyÀr.

A paplan nesze is, persze, hajnalonta, ¢s a titokzatos pukkanÀsok.
Mindez egyetlen hangba sürüs´dve. Egyetlen, m¢ly a hang az. Ez Àrad sz¢t a tÀvoli

sivatagban, a kûlapok felett. SzÁven ¡t. Mintha a szÁv szÂt a hanggal ejten¢d.
Az anyanyelv maga szÂl Ágy. MegtalÀlt.
Megr¢mÁt, futÀsra mozdÁt. De û diktÀlja mÀr az ¡temet.
A zsigereiden ¢ppen ÀtfÃrÂdÂ lassÃ l´ved¢k ¢rzete ez. Amint az ´nszerelem kit´r,

s pÀrod n¢lk¡l is sajgÂ k¢jt okoz. A mozdulatlan vÀrakozÀsban bel¡lrûl tested falÀnak
tÀntorodik valaki mÀsik. Nem lendÁt ki, lerogyva f´ldre sem teper, jelzi csak, hogy
majd elhal.

Itt van most tehÀt, ¢s azt mondja: jaj. A hang miatt mondja, nem egy¢b¢rt, p¢lda-
k¢nt. Ez az az a hang, ebben a n¢ma indulatszÂban. Te nem ejted ki, csak tudod, s
hiszed talÀn, hogy egyed¡li tudÂja vagy. BoldogÁt s megalÀz az esendû tudÀs. V¢g¢re
¢rsz mindennek, amint belekezdesz.

Az anyanyelv Àllapota ez, f¢lelem s gy´ny´r egyarÀnt gy´t´r. Egy perc csupÀn, de
v¢gleges, egy villanÀs, s ´r´k.

K´zben a sÁkon, az egyenetlen¡l serkedt füszÀl bugÀjÀbÂl bÃg az a hang. Az a, vagy
talÀn a nyÁlt e.

Az o, a b´kû ´, az u.
A lyukas ¢g k´zep¢rûl tüz a nap, irÀnyt nem mutat a kûlapokon, Àrny¢kodat is alÀd

gyüri. Az a hang egyre szÂl, kit´lt. Zeng mÀr a tested.
Valami furcsa remeg¢s: ijesztû ¢s vÀgyott. Az eg¢sz t¢r ilyen. így vakÁt, Ágy old sz¢t

pezsgû, izzÂ burÀjÀban a v¢gtelen hatÀr.
Tudom, hagyod, hogy megt´rt¢njen. Tudom, elengeded kezedbûl az ´sszes szer-

zett tÀrgyat, eldobod a kulcsot, nem kapaszkodsz. Semmi nem a tied, de a mindens¢g
k´r¡l´tted.

Az a hang kitartva szÂl.
A, À, e, i, o, ´, u, ¡.
Nyolc hangzÂ, semmi egy¢b.
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Jerzy Stempowski

A DNYESZTER V¹LGY°BEN
 

PÀlfalvi Lajos fordÁtÀsa
 
 

1894-ben ukrajnai lengyel csalÀdban j´ttem a vilÀgra.
Ezek lÀtszÂlag igen egyszerü szavak, de ma mÀr nem kev¢s magyarÀzatra szorulnak.
Az a l¢nyeg, hogy azokban az idûkben egy kicsit mÀst jelentett a sz¡lûk nemzetis¢ge,
mint most. Az ifjabb nemzed¢k hozzÀszokott ahhoz, hogy a nemzetis¢get egyfajta min-
den Ãjsz¡l´ttre ´r´k¡l hagyott faji v¢gzetnek tekintse. Mindenki n¢metnek vagy ¢p-
pens¢ggel n¢gernek sz¡letik ä szoktÀk mondani nek¡nk ä, ¢s majd csak k¢sûbb vÀlhat
emberr¢, ha ugyan eljut eddig a v¢gsû fokozatig.

Viszonylag k¢sûn ker¡ltek be a Dnyeszter v´lgy¢be ezek a nyugati fogalmak, ¢s ma
sem vagyok m¢g biztos benne, nem tekintik-e ott ezeket Ãj, idegen dolgoknak. EurÂpa
nyugati r¢sz¢n, a nyelvhatÀrok ment¢n minden¡tt vÀrkast¢lyokat, falakat, f´ldhÀnyÀ-
sokat lÀtunk, amelyek arrÂl tanÃskodnak, hogy arrafel¢ hosszÃ-hosszÃ ideig harcoltak
minden falu¢rt, szÀntÂf´ld¢rt. Eml¢ksz¡nk, a mi idûnkben is heves harcok folytak
minden iskola, minden gyÀr, minden ¡zlethelyis¢g ¢s v¢g¡l minden r¢szv¢nycsomag
birtoklÀsÀ¢rt. E harcok hev¢ben a nyugati nemzetek t´bb¢-kev¢sb¢ biztos hatÀrokat
tudtak itt is, ott is kialakÁtani, elüzt¢k az idegeneket, megtagadtÀk a leteleped¢si en-
ged¢lyt a k¡lf´ldiektûl, ¢s megteremtett¢k a belsû egys¢g lÀtszatÀt.

Eml¢kezetem szerint Kelet-EurÂpÀban korÀbban nem t´rt¢nt semmi ehhez hason-
lÂ. EurÂpa e hatalmas t¢rs¢ge, a Balti-, a Fekete- ¢s az Adriai-tenger k´z´tt fekvû te-
r¡let a n¢pek egyetlen ÂriÀsi sakktÀblÀja volt, tele szigetekkel, enklÀv¢kkal ¢s a vegyes
lakossÀg legelk¢pesztûbb kombinÀciÂival. Sok hely¡tt minden falu, minden tÀrsadal-
mi csoport, szinte minden mesters¢g k¢pviselûi mÀs-mÀs nyelven besz¢ltek. Sz¡lûf´l-
demen, a K´z¢p-Dnyeszter v´lgy¢ben a f´ldbirtokosok lengyel¡l, a parasztok ukrÀ-
nul, a hivatalnokok oroszul, odesszai kiejt¢ssel, a kereskedûk jiddis¡l, az Àcsok ¢s az
asztalosok ä l¢v¢n filipponok ¢s Âhitüek ä oroszul besz¢ltek, novgorodi kiejt¢ssel, a
sert¢shizlalÂk sajÀt nyelvjÀrÀsukat hasznÀltÀk. Emellett ugyanezen a vid¢ken voltak
m¢g lengyel vagy ukrÀn ajkÃ kurtanemesi falvak, romÀn ajkÃ moldÀviai falvak; a ci-
gÀnyok cigÀnyul besz¢ltek, t´r´k´k ugyan mÀr alig voltak, de Chocimban, a Dnyeszter
tÃlsÂ partjÀn ¢s Kamieniecben m¢g Àlltak a minaretjeik. A dnyeszteri r¢v¢szek m¢g
mindig Lachf´ldnek hÁvtÀk a podÂliai partot ¢s T´r´kf´ldnek a besszarÀbiai partot,
noha ott mÀr LengyelorszÀg ¢s T´r´korszÀg is a tÀvoli mÃlthoz tartozott.

A szurdokokban ¢s az erdûkben pedig, messze a telep¡l¢sektûl, bozontos szakÀllÃ
¢s s´t¢t tekintetü Ãgynevezett erdei emberek ¢ltek, akik lÀtszÂlag nem besz¢ltek sem-
mif¢le nyelven. MÀr nem is t¢rek ki az olyan ritkasÀgokra, mint Bucniowiec, ahol min-
den zsidÂ t´r´k alattvalÂ volt, ¢s egyik¡k sem volt katona, mert az igazolvÀnyuk szerint
a legfiatalabb is bet´lt´tte mÀr az ´tvenedik ¢v¢t.

RÀadÀsul mindezek a nemzetis¢gi ¢s nyelvi Àrnyalatok nagyr¢szt k¢pl¢keny Àlla-
potban voltak. A lengyelek fiaibÂl gyakran ukrÀnok lettek, a n¢metek ¢s franciÀk fiai-
bÂl ä lengyelek. A g´r´g´k orosszÀ vÀltak, olyan lengyeleket is lÀttam, akik bel¢ptek
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az Orosz N¢p Sz´vets¢g¢be (Szojuz Russzkavo Naroda). A vegyes hÀzassÀgokbÂl m¢g
furcsÀbb kombinÀciÂk j´ttek l¢tre.

ä Ha egy lengyel orosz nût vesz feles¢g¡l ä mondogatta apÀm ä, a gyerekek mindig
ukrÀnok vagy litvÀnok lesznek.

A nemzetis¢g viszonylagos k¢pl¢kenys¢ge elevenen tartotta a cÀri k´zigazgatÀs po-
tentÀtjaiban azt a rem¢nyt, hogy n¢mi nyomÀs segÁts¢g¢vel talÀn mindenkit eloroszo-
sÁthatnak. De ez hiÃ rem¢ny maradt. Nemcsak hogy nem cs´kkentette az adminiszt-
rÀciÂ nyomÀsa a mÀr megl¢vû nemzetek szÀmÀt, de egyre Ãjabb ¢s Ãjabb n¢peket kel-
tett ¢letre. °ppen az ¢n idûmben bontakozott ki az ukrÀn, a litvÀn ¢s a belorusz nem-
zeti mozgalom.

Viszonylag sokan vÀltoztattÀk meg az anyanyelv¡ket, de egyik nyelv sem halt ki.
Fiatalkoromban e paraszti nyelvjÀrÀsok n¢melyik¢bûl sz¢p irodalmi nyelv fejlûd´tt ki,
amelyen azelûtt ismeretlen sz¢ps¢gekkel teli verseket Ártak. Ha az egyik nemzeti ha-
gyomÀny gyeng¡lni kezdett, neofitÀk j´ttek a szomsz¢dos nemzetis¢gekbûl, hogy
fenntartsÀk azt.

E k¡l´n´s ¢s bonyolult folyamatok titka l¢nyeg¢ben nagyon egyszerü volt. Akkori-
ban nem volt elker¡lhetetlen faji v¢gzet jellege a nemzetis¢gnek, nagym¢rt¢kben sza-
bad vÀlasztÀs eredm¢nye volt. Ez a vÀlasztÀs nemcsak a nyelvre korlÀtozÂdott. A
Dnyeszter v´lgy¢ben, amely sok nagy civilizÀciÂ nyomait ûrzi, minden nyelv mÀs t´r-
t¢nelmi, vallÀsi, tÀrsadalmi hagyomÀnyt hordozott, mindegyik egyfajta erk´lcsi ma-
gatartÀst jelentett, amely a gyûzelmek, veres¢gek, az ÀbrÀndok ¢s a b´lcselked¢s ¢v-
szÀzadai sorÀn alakult ki. Ez a vÀlasztÀs n¢ha megalkuvÂ jellegü volt. Valami hasonlÂt
lÀttam, amikor utoljÀra Uzshorodban jÀrtam, ami most megint felvette magyar nev¢t,
UngvÀrt. A korzÂnak nevezett fûutcÀn szinte kizÀrÂlag magyar szÂt hallottam. E vÀros
egy idûs polgÀra k¢rd¢semre, hogy mindig ilyen sok magyar volt-e UngvÀron, Ágy
felelt:

ä ç, dehogy. Most sincsenek sokan. Csak a tisztviselûk vÀltoztak, a korzÂn mindig
ugyanazok s¢tÀlnak. Az osztrÀk idûkben n¢met¡l ¢s magyarul besz¢ltek, a csehek ide-
j¢n ä cseh¡l, az ukrÀnok idej¢n ä ukrÀnul, most meg megint magyarul besz¢lnek.

De az ilyen d´nt¢s rendszerint m¢lyen Àtgondolt volt, ¢s nem csek¢ly meggyûzûerû
rejlett benne. Nemr¢g lÀttam n¢hÀny k¡l´nleges esetet. Azokban az idûkben, amikor
az orosz nyelv elterjedts¢gi k´re visszahÃzÂdott eg¢szen a belorusz ¢s az ukrÀn szovjet
k´ztÀrsasÀg hatÀrai m´g¢, k¡l´nb´zû helyeken olyan csoportok alakultak, amelyek
szabad vÀlasztÀsuk okÀn hasznÀltÀk az orosz nyelvet. PÀr ¢ve lÀttam Krzemieniecben
vagyonos zsidÂ csalÀdokat, otthon oroszul besz¢ltek, de nem odesszai vagy berdyczÂwi
tÀjszÂlÀsban, ami legalÀbb t´rt¢nelmileg magyarÀzhatÂ lenne valamik¢pp, hanem a
lehetû leghÁvebb szentp¢tervÀri kiejt¢ssel, amit a legjobb szerzûk olvasÀsa ¢s imÀdata
k´zben sajÀtÁtottak el. Az ¢rtelmis¢g egy r¢sze KÀrpÀtaljÀn is igyekszik oroszul besz¢l-
ni. Egy kisvÀrosban felkerestem a helyi lap szerkesztûs¢g¢t. Az ÃjsÀgot furcsa, ¡gyetlen
¢s r¢gies oroszsÀggal ÁrtÀk, amit nem kev¢s szentp¢tervÀri lakos kinevetett volna. Ott
talÀltam a fû munkatÀrsakat. Egyik¡k lengyeläorosz vegyes hÀzassÀgbÂl szÀrmazott,
¢s VarsÂban t´lt´tte gyermekkorÀt, a mÀsikrÂl pedig, aki a legszebben besz¢lt, ez¢rt
orosz emigrÀnsnak n¢ztem, kider¡lt, hogy osztrÀk tiszt volt. TÀvol a forrÀsoktÂl, mÀs
t´rt¢nelmi k´r¡lm¢nyek k´z´tt, Moszkva ¢s Szentp¢tervÀr nyelve kihalÂf¢lben volt
mÀr a KÀrpÀtokban, de ´sszefutottak k¡l´nf¢le emberek a vilÀg minden tÀjÀrÂl, hogy
felszÁtsÀk m¢g ezt a hamuban pislÀkolÂ szikrÀt. Ugyanekkor Vlagyiszlav Hodaszevics
ä apja, anyja lengyel ä foglalta el a legnagyobb orosz k´ltû hely¢t.
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Fiatalkoromban ilyen vÀltozÀsok t´rt¢ntek a hajdani Nemesi K´ztÀrsasÀg keleti ha-
tÀrvid¢kein. Elm¢ly¡lt ¢s kifinomult a nemzetis¢gi csoportok belsû ¢lete az Ãjabb ¢s
Ãjabb egy¢ni d´nt¢sek ¢s az ezzel jÀrÂ k´lcs´nhatÀsok eredm¢nyek¢ppen, a d´nt¢shez
ugyanis legalÀbb k¢t lehetûs¢get kell teljes m¢lys¢g¢ben Àtgondolni, a keresztezûd¢s-
ben kellett Àllni, ahonnan bel¡lrûl lÀthatÂ mindk¢t Ãt. Gyermekkoromban a hajdani
ukrÀn hatÀrvid¢k ilyen hatalmas keresztezûd¢s volt, ahonnan, szÀmos mell¢k´sv¢ny
mellett, n¢gy Ãt indult: az egyik Kijevbe vezetett, a mÀsik KrakkÂba, a harmadik Szent-
p¢tervÀrra, ¢s v¢g¡l a negyedik, amely ekkor m¢g nem PalesztinÀba, hanem egy nagy
k´nyvh´z vezetett, ami titokzatos mÂdon egyesÁtette Izrael hihetetlen¡l differenciÀlt
vilÀgÀt.

Ez az Ãt nem volt a szÂ szoros ¢rtelm¢ben vÀlasztÀs tÀrgya. Nem lehetett bÀrki zsidÂ.
A d´ntû ok itt egy kicsit mÀs volt. ZsidÂkat vÀlasztottak barÀtoknak ¢s munkatÀrsak-
nak. NagybÀtyÀm, Feliks Hanicki birtokÀn m¢g a majorsÀg szem¢lyzet¢nek egy r¢sze
is zsidÂkbÂl Àllt. Est¢nk¢nt bejÀrt tanÀcskozni a fû gazdatiszt, a fekete szakÀllÃ Fiszel
Gubman, napbarnÁtott arcÀnak olyan szÁne volt, mint egy r¢gi csizmÀnak. Ha nagy-
bÀtyÀm nem volt megel¢gedve vele, feltette szem¡veg¢t, ¢s hidegen k´sz´nt´tte a k´-
vetkezû szavakkal:

ä Dics¢rtess¢k a J¢zus Krisztus!
Ezzel arra c¢lzott, hogy Fiszelnek àgÂj fejeÊ van, ¢s hogy valami ostobasÀgot csinÀlt.

Az ilyen c¢lzÀsokra ¢rz¢keny Fiszel szomorÃan hajtotta le àgÂj kopfjÀtÊ, ¢s lemondÂan
rÀfelelt:

ä HÀt, mind´r´kk¢.
E hagyomÀnyokban nevelkedv¢n ä mint mÀs, velem egykorÃ embereket ä nem kis

csalÂdÀs ¢rt, amikor k¢sûbb LengyelorszÀgban talÀlkoztam a harsÀnyan, kihÁvÂan,
szinte sz¢gyentelen¡l kinyilvÀnÁtott nemzeti ¢rz¢sekkel. Az ilyen megnyilvÀnulÀsokat
nagyon Ázl¢stelennek talÀltam, ezek legfeljebb Ãjgazdagokhoz ¢s faragatlan emberek-
hez illenek.

Ezek a Dnyeszter v´lgy¢bûl hozott fogalmak ¢lûk ¢s aktuÀlisak maradtak szÀmom-
ra, m¢g akkor is, amikor szükebb hazÀmrÂl ûrz´tt mÀs eml¢keimet elhomÀlyosÁtotta
a tÀvolsÀg k´de. 1919 ¢s 1939 k´z´tt sok nemzetis¢gi harc tanÃja voltam, melyek erû-
szakos ¢s brutÀlis cselekedetei eg¢sz Kelet-EurÂpÀt felosztottÀk ä Ãgy tetszik, v¢g¢r-
v¢nyesen ä ellens¢ges csoportokra. A kontinens e r¢sz¢nek r¢gi civilizÀciÂja, amely a
szÀzadok sorÀn oly sokf¢le n¢pnek adott ¢letet, Ãgy lÀtszik, mÀr a mÃlt¢. De az az ¢r-
z¢sem, hogy ezek a vÀltozÀsok inkÀbb felszÁniek, mint l¢nyegiek voltak. A nyugati min-
tÀjÃ nacionalizmus csak a n¢pek felsû r¢teg¢t, az ¢rtelmis¢get pusztÁtotta. A n¢p nem
vett r¢szt ezekben a harcokban ¢s hiszt¢riÀkban. M¢g abban az elviselhetetlen¡l fojtÂ
¢s kellemetlen l¢gk´rben, ami a keleti hatÀrvid¢keken, Kelet-GalÁcia Ãgynevezett pa-
cifikÀlÀsa utÀn kialakult, m¢g ott is el¢g volt eltÀvolodni a hivataloktÂl, az ÃjsÀgoktÂl
¢s a tÀrsadalmi szervezetektûl, s minden¡tt a megb¢k¢l¢s szavait hallhattuk. Az ¢n
nemzed¢kemhez tartozÂ, idû elûtt elmagÀnyosodott, szomorÃ emberek szÀmÀra eb-
ben a rossz erk´lcsü, barÀtsÀgtalan l¢gk´rben e szavak igen sokat jelentettek.

*
A Dnyeszter v´lgye tele volt t´rt¢nelmi eml¢kekkel, EurÂpa minden nagy civilizÀciÂja
nyomot hagyott rajta. A Fekete-tenger ¢szaki partjÀn l¢tesÁtett g´r´g kolÂniÀk kisu-
gÀrzÀsa, amelyeket m¢g jÂval a szalamiszi ¡tk´zet elûtt alapÁtottak, a sztyepp¢k m¢-
ly¢ig hatolt. MÀs f´ldk´zi-tengeri n¢pek mÀr a g´r´g´k elûtt felkerest¢k ezeket a nap-
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s¡t´tte partokat. AztÀn voltak ott rÂmaiak, utÂdaik mÀig fennmaradtak a Dnyeszter
v´lgy¢ben.

Az antik eml¢kek t´bbs¢g¢t elt´r´lte a f´ld szÁn¢rûl a n¢pvÀndorlÀs. Csak n¢hÀny
kurgÀn-lÀnc jelzi az utat, amelyen e kev¢ss¢ ismert n¢pek Àtvonultak UkrajnÀn. MÀs
n¢pek, amelyek k´zelebb mentek a tengerhez, durvÀn faragott kûbûl k¢sz¡lt nûala-
kokat, Ãgynevezett bÀbÀkat hagytak az Ãt ment¢n. Nem sokat tudunk arrÂl, mi bÁrta
rÀ ûket arra, hogy ilyen neh¢z k´veket cipeljenek Ãttalan utakon, Àt a v¢gtelen sztyep-
p¢ken ¢s a nagy folyÂkon, ahol neh¢z volt Àtkelni. Eln¢zve ezeket a kurgÀnokat ¢s
àbÀbÀkatÊ, munka k´zben lÀtjuk azokat a n¢peket, amelyek megingattÀk RÂma hatal-
mÀt. MiutÀn csillapÁtottÀk ¢hs¢g¡ket ¢s szomjÃsÀgukat, ezek a n¢pek m¢g veszedelmes
energiafelesleggel rendelkeztek.

A XVI. szÀzadban, ezer ¢v vÀndorlÀs ¢s pusztÁtÀs utÀn hatalmas ¡res, d¢len nomÀd
tatÀrok Àltal lakott sztyeppek¢nt ÁrjÀk le UkrajnÀt az utazÂk. De ez a k¢p el¢g felszÁ-
nesnek lÀtszik. A kertben, ahol gyermekkorom elsû ¢veit t´lt´ttem, hÀrom ́ reg somfa
Àllt, ¢vszÀzadokkal azelûtt ¡ltett¢k oda, hogy megjel´lj¢k a helyet. A fÀk alatt XI. szÀ-
zadi kûkereszt fek¡dt, mellette t´rt¢nelem elûtti sÁr volt. TÀvol a vÀndorlÂ ¢s harcolÂ
n¢pek jÀrta utaktÂl az ¢let megszakÁtatlanul folyt tovÀbb, a pogÀny nemzed¢kek ke-
reszt¢ny nemzed¢keknek adtÀk Àt a hely¡ket, ¢s egy jÀmbor k¢z antik mintÀra meg-
jel´lte a sÁrokat ezekkel a Kis-çzsiÀbÂl hozott fÀkkal.

K¢tszer jelent meg a latin nyelv a Dnyeszter v´lgy¢ben. Elûsz´r a rÂmai telepesek
hoztÀk, kiknek utÂdai mÀig is a folyÂv´lgy d¢li r¢sz¢n laknak. Tizen´t ¢vszÀzaddal
k¢sûbb ¢szak felûl j´tt nyugati hatÀsok ¢rkeztek a humanistÀk mük´d¢s¢tûl ÃjbÂl meg-
dicsû¡lt latin nyelv formÀjÀban. A XVIII. szÀzadig a latin maradt a r¢gi Nemesi K´z-
tÀrsasÀg hivatalos nyelve, ezt hasznÀltÀk a szabad emberek, a nemesek ¢s a klerikusok.
Akkoriban az eg¢sz Ukrajna olvasott valamit CicerÂtÂl ¢s VergiliustÂl, ¢s a legjobb
AENEIS-parÂdiÀt Kotljarevszkij Árta, ukrÀnul.

Nem ¢lte tÃl a latin nyelv t¡nd´kl¢se a r¢gi Nemesi K´ztÀrsasÀg bukÀsÀt. Az ¢n
idûmben m¢g tanÁtottak latint az ukrajnai gimnÀziumokban, de ez mÀr holt, tÀrsadal-
mi rangjÀt elveszÁtett nyelv volt. A tanulÂk t´bbs¢g¢t alkotÂ lengyelek ¢s zsidÂk szÀ-
mÀra a latin m¢g bel¢pûk¢nt szolgÀlt az Ãgynevezett intelligencia k´r¢be, amely oly
nagy szerepet jÀtszott EurÂpa e r¢sz¢nek t´rt¢net¢ben. Csak a szovjet korszakban tünt
el a tantervekbûl a nyugati hatÀsok emez utolsÂ nyoma.

A XVIII. szÀzadban a francia foglalta el a latin hely¢t. Minden r¢gi ukrajnai ud-
varhÀzban volt egy szekr¢ny, melyben ott ragyogtak a felvilÀgosodÀs kori k´nyvek ara-
nyozott gerincei. M¢g a legszer¢nyebb udvarhÀzakban is, amÁg csak fenntartottak egy
szalonnak nevezett szobÀt, volt francia k´nyv. MÀsf¢l ¢vszÀzadon Àt a francia volt Ke-
let-EurÂpa egyetemes nyelve. Puskin franciÀul ¢rtette meg magÀt a kisinyovi szalo-
nokban a t´r´k uralom alÂl ¢pp akkor felszabadult BalkÀnrÂl ¢rkezett emigrÀnsokkal.

UkrajnÀban sajÀtos szerepet jÀtszott a francia a lengyeläorosz kapcsolatokban. A
nûk akkoriban egyÀltalÀn nem tanultak oroszul. Ezt a mellûz¢st r¢szben a vesztesek
s¢rtett ´n¢rzete, r¢szben az orszÀg Ãj urai irÀnti megvet¢s indokolta. Egy¢bk¢nt azok
az oroszok, akiket a leggyakrabban lÀthattak UkrajnÀban, a hivatalnokok ¢s a katonÀk,
nem tartoztak az orosz ¢rtelmis¢ghez, orosz ¢rtelmis¢gi k´r´kben is megvet¢ssel ke-
zelt¢k ûket. El kell ismerni, hogy a legkev¢sb¢ ûk igazodtak el ezekben a finomsÀgok-
ban, ¢s ha valamelyik¡knek lengyel hÀzban esett dolga, franciÀul kezdte a besz¢lget¢st,
¢rt¢s¡kre adva Ágy a hÀzigazdÀknak, hogy talÀn m¢gsem olyan barbÀrok, mint ami-
lyennek tartjÀk ûket. A lengyel besz¢lgetûpartnerek Ãgy tekintett¢k, hogy ezzel a be-
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vezetûvel elismert¢k, hogy az orosz hatÂsÀgokkal szemben joguk van k¡lf´ldieknek
maradniuk, s a besz¢lget¢s ekkor mÀr ä udvariassÀg ¢s tartÂzkodÀs k´z´tt ingadozva
ä k´nnyed¢n folyt. A francia nyelv mindk¢t f¢l szÀmÀra lehetûv¢ tette, hogy a kon-
venciÂk ter¡let¢re, egyfajta eszm¢nyi vilÀgba l¢pjen, ahol m¢g a kib¢kÁthetetlen ellen-
s¢gek is ´r´m¡ket lelik abban, hogy k´lcs´n´s elûz¢kenys¢get tanÃsÁtsanak.

Az udvar ¢s a nemess¢g nyelve, a francia, a Nemesi K´ztÀrsasÀg bukÀsa ¢s a nemes-
s¢g csûdje ellen¢re is fennmaradt UkrajnÀban. FranciaorszÀg idûk´zben k´ztÀrsasÀg,
Victor Hugo nyelve a szabadsÀg, egy j´vûbe tekintû kultÃra nyelve lett. Francia k´ny-
vet vett kez¢be mindenki, aki hitt a nyugati politikai int¢zm¢nyek ¢sszerüs¢g¢ben. El-
sû k´nyvem, amit ä nem tudvÀn m¢g olvasni ä pÀrnÀm alÀ rejtettem, a francia forra-
dalom illusztrÀlt t´rt¢nete volt, ¢s Danton besz¢deibûl tanultam franciÀul. Csak 1918
utÀn, amikor maguk a franciÀk vontÀk k¢ts¢gbe a demokrÀcia ¢rt¢k¢t, ¢s olvasni kezd-
t¢k az Action Fran§aise-t ¢s a Gringoire-t, csak akkor tünt el a nyelv¡k Kelet-EurÂpÀbÂl
n¢hÀny ¢v alatt, ¢s a hatÀsuk visszaszorult a Maginot-vonal m´g¢.

A francia nyelv hatÀsÀnak m¢g egy fontos oka volt. A mÃlt szÀzad v¢g¢n igen komoly
szerepet kezdett jÀtszani a müv¢szet eg¢sz Kelet-EurÂpÀban, a francia pedig a nagy
müv¢szet ¢s az irodalmi ÃjdonsÀgok nyelve volt. SajÀt szememmel lÀttam 1910-ben
egy olyan kev¢ss¢ irodalmi vÀrosban, mint Odessza, hogy havonta k¢tszer ´sszegyül-
tek a beavatottak a Libraire Rousseau-ban, ¢s vÀrtÀk, hogy meg¢rkezz¢k a postÀval a
legfrissebb Mercure de France. Nem tudom, voltak-e valaha a szimbolistÀk lapjÀnak,
akÀr PÀrizsban is, hasonlÂan figyelmes olvasÂi.

A Dnyeszter v´lgy¢nek legeldugottabb zugaiba is eljutottak az irodalmi ÃjdonsÀ-
gok. TizenhÀrom ¢ves lehettem, amikor felkeltette ¢rdeklûd¢semet egy k´nyv apÀm
k´nyvtÀrÀbÂl. Gyorsan Àtvittem a szobÀmba, ¢s a k´vetkezû sorokra esett a pillantÀ-
som:

àO, serres au milieu des for¨ts,
Et vos portes ¥ jamais closes,
Et tout ce qu'il y a sous vos coupoles,
Et sous mon £me, en vos analogies.Ê

Nagyon furcsÀnak talÀltam ezeket a szavakat, ¢s r¢m¡lettel t´lt´tt el a gondolat:
ezentÃl Ágy kell verset Árni? Valamivel k¢sûbb tudtam csak meg, hogy m¢gsem muszÀj
Ágy Árni. Egy bizonyos Maurice Maeterlinck k´tete volt a kezemben.

*
A lakÂhÀzak ¢ppolyan sokf¢l¢k voltak a Dnyeszter v´lgy¢ben, mint a hÀzak lakÂi. Min-
den n¢pcsoport mÀsfajta ¢p¡leteket emelt. MÀr maga a k¡lsû ´sszk¢p elÀrulta a tu-
lajdonos nemzetis¢g¢t.

Az ukrÀn hÀzak fÀbÂl voltak, kÁv¡l-bel¡l vastag agyagr¢teggel tapasztva, amit ¢vente
t´bbsz´r is kikentek halvÀnyk¢kkel szÁnezett m¢sszel. Szinte sugÀrzott a hÀzak feh¢r-
s¢ge a csereszny¢skertek s´t¢tz´ldj¢n ¢s a napraforgÂ Van Gogh-i sÀrgÀjÀn Àt. Piros-
lottak a karÂkra futtatott bab pillangÂs virÀgai. °l¢nksÀrga kukoricaf¡z¢reket akasz-
tottak ûsszel a tetû alÀ.

Ezek a szer¢ny lakÀsok valÂjÀban kitünûen alkalmazkodtak az ¢ghajlathoz. Minden
szoba k´zep¢n hosszÃ kemence Àllt, t¢len oda fek¡dtek aludni. NyÀron az agyagfalak
kellemes hüv´set ûriztek. Az agyagba tapasztott z´ldes ¡vegek kev¢s f¢nyt engedtek
be, de megv¢dtek a pimasz rovaroktÂl.
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A Dnyeszter v´lgy¢ben rendszerint sz¢les utak ment¢n ¢p¡ltek ki a falvak, elren-
dez¢s¡ket az 1866. ¢vi f´ldosztÀskor kialakÁtott birtokviszonyok hatÀroztÀk meg. Te-
hÀt viszonylag k¢sûi eredetüek.

A r¢gi ¢pÁtkez¢si hagyomÀnyokat jobban meg lehetett figyelni a szabad emberek
telep¡l¢sein, akiknek siker¡lt elker¡lni¡k a jobbÀgysÀgot. HÀzaik felismerhetûk a k¢t
oszlop tartotta tornÀcrÂl, ez m¢g a legszeg¢nyebb portÀn is arrÂl tanÃskodott, hogy a
gazda az ordo equestrishez tartozik. MÀr csak ez eml¢keztetett a r¢gi Nemesi K´ztÀr-
sasÀg dicsûs¢g¢re.

A gazdag f´ldbirtokosok hÀzait messzirûl meg lehetett ismerni a parkokrÂl, lige-
tekrûl. A r¢gi Nemesi K´ztÀrsasÀg idej¢n eg¢sz UkrajnÀn v¢gigs´p´rt a XVIII. szÀzad
kert¢szeti ûr¡lete. F´ldben nem volt hiÀny a keleti v¢geken, hosszan elnyÃltak a tÀgas
¢s sz¢les parkok. A magaslatok, vizek, pÀzsitok ¢s faÂriÀsok ́ r´k´s kombinÀciÂit faso-
rokkal, s´v¢nyekkel, virÀgÀgyÀsokkal, csillagokkal, n¢gysz´gekkel, sziklÀkkal, vÁzes¢-
sekkel ¢s sz´kûkutakkal dÁszÁtette a mesterek keze. Nagy hÁr¡k volt valaha a lengyel
parkoknak, Delille abb¢ is elûkelû helyre sorolja ûket.

Az ukrajnai parkok k´z¡l a Trembecki Àltal meg¢nekelt ZofiÂwkÀnak volt a legna-
gyobb hÁre. A hagyomÀny szerint Branicki elÀrulta hazÀjÀt Nagy Katalinnak, hogy ki-
¢lhesse kert¢szkedûfantÀziÀjÀt. °n mÀr a pusztulÀs idej¢n lÀttam ezt a nevezetes par-
kot. R¢gÂta orosz Àllami tulajdon volt, k´zponti mezûgazdÀszk¢pzû int¢zetet l¢tesÁtet-
tek a hely¢n. ýrbÂd¢k Àlltak a peristyliumok ¢s szent¢lyek elûtt, fekete-feh¢r-piros
sÀvokat festettek rÀjuk, mint a m¢rf´ldk´vekre vagy a kaszÀrnyÀk kapujÀra. Gaz, csa-
lÀn verte fel a ligetek sz¢l¢t. A r¢gi ¡veghÀz el¢ mÀlyvÀt ¡ltetett egy rossz Ázl¢sü,
nyomorÃsÀgos kistisztviselû. M¢gis, ezekben az elvadult parkokban m¢g elevenen ¢lt
a nagyzÀsi hÂbort ¢s a felvilÀgosodÀs bÀja. M¢ly, Àrnyas v´lgy´n Àt vezetett a bejÀrat.
A v´lgy m¢ly¢n hosszÃkÀs tÂ volt, k´zep¢bûl sz´kûkÃt v¢kony fonala t´rt a magasba.
VÁzbe hullÂ bÂbitÀja frissÁtû permetet szÂrt a fekete vÁz m¢ly¢n t¡kr´zûdû feh¢r osz-
lopcsarnokra. A v´lgy mindk¢t oldalÀn meredeken emelkedett a park, eg¢szen a lent-
rûl nem lÀthatÂ r¢tek ¢s virÀgoskertek dimbes-dombos v¢gtelenj¢ig.

A niemirÂwi park ter¡lete sem volt kisebb, de a hangulata nyugalmasabb volt. çt-
v¢szelte m¢g n¢hÀny szÀz kisebb-nagyobb ukrajnai park a Nemesi K´ztÀrsasÀg ¢s a
nemess¢g bukÀsÀt, melynek jelenl¢t¢t ´reg fÀk, pÀzsitok ¢s dÁszcserj¢k jelezt¢k min-
den¡tt. Egyszer valahol a Keleti-KÀrpÀtokban, egy kietlen, elhagyatott v´lgyben, egy-
napi jÀrÀsra a legk´zelebbi telep¡l¢stûl, mogyorÂbokrok k´z¢ rejtve megpillantottam
egy dÁszcserj¢t, ami gyakori volt a mÃlt szÀzad elej¢n a k´rny¢kbeli parkokban. A sze-
derindÀk ¢s a folyondÀr sürüj¢ben talÀltam n¢hÀny r¢gi k´vet ¢s t¢glÀt. M¢g a legel-
dugottabb helyeken sem hagyta el a telepeseket a r¢gi Nemesi K´ztÀrsasÀg kert¢sz-
szenved¢lye.

UkrajnÀban a XVIII. szÀzadban kezdtek fÀkat ¡ltetni az utak ment¢n. T´lgyet,
gesztenyefÀt, hÀrsat, lucfenyût, szilfÀt, kûrist, nyÀrfÀt, nyÁrt, cseresznyefÀt ¢s berkeny¢t
¡ltettek. Fiatalkoromban tÁz kilom¢tereken Àt hÃzÂdtak ezek a fasorok, lapÀlyokon,
dombokon, r¢teken, nÀdasokon, hidakon ¢s gÀzlÂkon Àt vezettek. ýsszel megsÀrgult
falevelek aranyzuhatagÀban szaladtak a lovak, tompÀn zÃgott a sz¢l az ûs´reg fÀk k´-
z´tt.

A Dnyeszter v´lgy¢ben, a parkokban tanultam meg ä jÂval a falusi r¢g¢szet ¢s a
dijoni iskola kezdetei elûtt ä az erdûk sz¢l¢t, az ´reg fÀk elrendez¢s¢t, a pÀzsitok ter-
m¢szet¢t ¢s a forrÀsok k´rny¢k¢t vizsgÀlni. Olyanok voltak ezek a parkok a figyelmes
szeml¢lû szÀmÀra, mint a palimpszesztus, ahol a XVIII. szÀzad elegÀns ÁrÀsa alÂl elûtü-
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nik egy ´sszehasonlÁthatatlanul r¢gebbi sz´veg, amely maga is csak a korÀbbi ¢vezre-
dek visszhangja. Ott egy sokkal r¢gebbi jelens¢gbe oltottÀk be a felvilÀgosodÀs szÀza-
dÀnak kert¢szeti ûr¡let¢t, a kihalÂban l¢vû pogÀny fakultuszba, melyben r¢gi klasz-
szikus ¢s szlÀv hagyomÀnyok keveredtek. A hajdani RÂmai Birodalom ter¡let¢n f´ldre
hullottak Dodona t´lgyei, ¢s kipusztultak ApollÂn ligetei a tÃlbuzgÂ kereszt¢nyek fej-
szecsapÀsai alatt. LÀthatjuk m¢g az ûsi hagyomÀnyok nyomait Salvator Rosa ¢s Ruys-
dael fÀiban, de a folytonossÀg megszakadt.

MÀsk¢nt van ez a f´ldmüves ¢s a pÀsztorn¢pekn¢l, amelyek tovÀbbra is zÀrt gazda-
sÀgban ¢lnek, nÀluk nincs kereskedelem, minden hasznÀlati tÀrgyat ¢s szerszÀmot a
helyszÁnen k¢szÁtenek el. A marad¢k alkotÂerût itt nem eladÀsra szÀnt javak, hanem
sz¢p ¢p¡letek, dÁszes hÁmz¢sek k¢szÁt¢s¢be meg a fÀk ¢s a pÀzsitok gondozÀsÀba fek-
tetik. Nem egy szer¢ny kis hÀzat hatalmas t´lgyek, pÀzsitok vesznek k´r¡l, melyek a
sok nemzed¢k f¢ltû gondoskodÀsÀtÂl olyan lÀgyak ¢s smaragdz´ldek, mint a leghÁre-
sebb hercegi rezidenciÀkon. M¢g a konyhakerti n´v¢nyek is ´tletesen elrendezett,
meglepûen sz¢p csoportokat alkotnak. Sok ukrÀn parkban jÂl lÀtszott a k¢t r¢teg: az
egyik Rousseau ¢s Delille abb¢ korÀbÂl valÂ, a mÀsik egy ûsr¢gi f´ldmüves-civilizÀciÂ
maradvÀnya.

HozzÀszokvÀn e kettûs mÃltÃ parkok m¢lys¢geihez, egy kicsit csalÂdtam a nevezetes
nyugati parkokban. Itt nemcsak olyanokra gondolok, mint a Pallavicini-villa Genova
alatt, melynek rossz Ázl¢se, groteszk lelem¢nyess¢ge v¢geredm¢nyben szÂrakoztatÂ.
M¢g maga a versailles-i park is ¡resnek tünt fel nekem, mintha csak a palota archi-
tektonikus fantÀziÀja keret¢¡l szolgÀlna.

Egy¢bk¢nt az ukrajnai parkok, Ãgy lehet, mÀr csak az ¢n eml¢keimben l¢teznek,
¢s hamarosan m¢g az eml¢kek vilÀgÀbÂl is eltünnek, mint a tengerbe s¡llyedt Atlan-
tisz.

*
A hÀborÃk sok romot hagytak maguk utÀn UkrajnÀban. Lerombolta a t¡z¢rs¢g a vÀ-
rakat, melyek maradvÀnyait itt is, ott is lÀtni lehetett a dombtetûn. A r¢gi omlad¢kok-
hoz Ãjak j´ttek, de ennek mÀr nem a t¡z¢rs¢g, hanem a birtokos nemess¢g elszeg¢-
nyed¢se volt az oka. A XVIIäXVIII. szÀzadban romokban hevertek a legszebb ¢p¡-
letek.

A t´r´k parton ÀllÂ Chocim volt a legimpozÀnsabb rom a K´z¢p-Dnyeszter v´lgy¢-
ben. SziklÀs magaslatra ¢p¡lt k´r alakÃ falak t´mege emelkedett a folyÂ f´l¢. Az ud-
varban, a toronyhoz tÀmaszkodva Àllt a genovaiak Àltal emelt palota, ûk akkoriban a
Magas Porta sz´vets¢gesei voltak.

A k´zeli dombon, a temetû k´zep¢n karcsÃ minaret Àllt. MÀr el¢g r¢g visszaszorult
az iszlÀm errûl a k´rny¢krûl, de az eml¢ke m¢g elevenen ¢lt. A chocimi piac nemcsak
a bazÀr nevet, de keleti vÀsÀrt¢rre eml¢keztetû kin¢zet¢t is megûrizte. Igazi labirintus
volt ez, lapos, Àtt´rt tetejü faszerkezet. Piacnapokon sz¢les deszkakirakatokban hevert
az Àru a napon, egyetlen pillantÀssal Àt lehetett tekinteni a bolt teljes k¢szlet¢t. Vesz¢ly
eset¢n a kereskedûk egy pillanat alatt el tudtÀk zÀrni az Àrujukat, ¢s eltünhettek a
bozÂtban. A ki¢hezett hadak fosztogatÀsai ¢s a hatalmassÀgok fantÀziadÃs harÀcsolÀsa
olyan tÁpusÃ kereskedelmet alakÁtottak ki az ¢vszÀzadok sorÀn, ahol m¢g a dÃsgaz-
dag kereskedûk is megûrzik hÀzalÂkin¢zet¡ket, ¢s a megbesz¢lt f¡ttyjelre k¢szek el-
tünni, mint a kÀmfor. Az Àrucsere elk¢pesztû rendszabÀlyozÀsa ma ÃjbÂl ¢letre hÁvta
ezt a fajta kereskedelmet sok kelet-eurÂpai orszÀgban.

A Dnyeszter tÃlsÂ partjÀn Àlltak ÷waniec romjai, a lengyel helyûrs¢g egykor onnan
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figyelte a t´r´k´k mozgÀsÀt. çllÁtÂlag ¡kapÀm volt az utolsÂ helyûrs¢gparancsnok a
XVIII. szÀzad v¢g¢n. Eme tisztelettudÂ ¢vszÀzad szokÀsainak megfelelûen ¡kapÀm ¢s
a chocimi pasa aprÂbb eml¢ktÀrgyakkal kÁs¢rt ÁrÀsos ¡dv´zleteket vÀltott. NagyapÀm-
nak m¢g volt egy v´r´s selyembugyellÀrisa, ami ebbûl az ajÀnd¢kozgatÀsbÂl maradt.
MegsÀrgult lev¢l volt benne, a korra jellemzû aprÂ betükkel ÁrtÀk.

De az ukrajnai vÀrak ¢s kast¢lyok, bÀrmilyen sok volt is belûl¡k, mindig idegen,
nyugati vagy mediterrÀn hatÀst mutattak. A megerûsÁtett vÀr vez¢rlû elve az, hogy
minden ¢pÁtm¢nyt egy k´rfal m´g´tt, sût akÀr egy tetû alatt kell elhelyezni a v¢delmi
vonal ler´vidÁt¢se c¢ljÀbÂl. A harcias hagyomÀnyokkal rendelkezû orszÀgokban m¢g
a paraszti tanyÀk elrendez¢se is ezt az elvet k´veti. Itt tÀgas ¢p¡leteket lÀthatunk, ahol
egy fed¢l alatt megf¢r a gazda lakÀsa, a lÂ- ¢s a teh¢nistÀllÂ, az akol, a disznÂ- ¢s a
tyÃkÂl, a pajta, a kocsiszÁn, a magtÀr ¢s minden egy¢b. Ha bezÀrja a kaput, csalÀdja
¢s jÂszÀgai ¢l¢n Ãgy ¢rzi magÀt a gazda, mint egy hajÂskapitÀny vagy vÀrnagy.

A hÀborÃk ¢s a harcias n¢pek hatÀsa ellen¢re Ukrajna lakÂi megûrizt¢k ¢p¡leteik-
ben a f´ldmüves ¢s pÀsztorn¢pek b¢k¢s hagyomÀnyait. AlkalmazkodvÀn a gazdasÀg
k´vetelm¢nyeihez, az ¢p¡letek nagy helyen ter¡ltek el. De elrendez¢s¡k nem a v¢let-
len müve volt, ûsidûkbûl eredû szabÀlyai voltak ennek.

A lakÂ¢p¡letek k´r vagy ovÀlis alakban helyezkedtek el a pÀzsit k´r¡l. A pÀzsit k´-
zep¢n gyakran ´reg t´lgy vagy hÀrs emelkedett, arrÂl tanÃskodvÀn, hogy a hely mÀr
igen r¢gÂta Ágy van berendezve. A lakÂ¢p¡let rendszerint az igÀs- ¢s hÀtaslovak istÀl-
lÂjÀval szemben volt. N¢ha Ãj hÀzat emeltek a r¢gi mell¢. Ilyenkor a r¢git a vend¢-
geknek ¢s a szeg¢ny rokonoknak tartottÀk fenn. Mindig k¡l´n ¢p¡letben, rendszerint
az udvarhÀztÂl hÃszl¢p¢snyire volt a konyha. NyÀron ez a tÀvolsÀg v¢dte a lakÂhÀzat
a legyektûl. Nem messze a konyhÀtÂl egy mÀsik ¢p¡let emelkedett, amit s¡t´d¢nek
hÁvtak. Rendszerint e mellett voltak a csel¢dlakÀsok. A k´r ment¢n elhelyezkedû k¡l´n
¢p¡letekben volt a j¢gverem ¢s az ¢l¢skamra. NagyapÀm gazdasÀgÀban ezt a koszorÃt
m¢g kieg¢szÁtette a kutyaÂl ¢s a nagyon talÀlÂan kincstÀrnak nevezett ¢p¡let, melynek
k¡l´n´s tartalma mindig felkeltette az ¢rdeklûd¢semet. Ott ûrizt¢k nagy bûr´nd´k-
ben t´bbek k´z´tt ûseink szem¢lyes ruhatÀrÀt: kis virÀgos selyemruhÀk ¢s szÁnes frak-
kok a mÃlt szÀzad elej¢rûl, mind nagyon kicsi volt nekem.

A gazdasÀgi ¢p¡letek Ãjabb k´rt alkottak, amely ¢rintkezett az elsûvel. Ott voltak a
lÂ- ¢s a teh¢nistÀllÂk, a disznÂ- ¢s a tyÃkÂlak, pajtÀk, magtÀrak, szeszfûzd¢k, bognÀr-
¢s lakatosmühelyek. Minden gazdasÀgi tev¢kenys¢gre k¡l´n ¢p¡let volt.

ElgondolkoztatÂ ebben az elrendez¢sben a k´r alak. Csak az ekehasznÀlat ÀltalÀnos
elterjed¢s¢vel lettek n¢gysz´g alakÃak a szÀntÂk. A k´r alak m¢g abbÂl az idûbûl ered,
amikor az ¢pÁt¢si ter¡letet nem a szÀntÂf´ldekbûl, hanem a sztyepp¢bûl ¢s az ûser-
dûkbûl vett¢k.

Az ¢p¡letek m¢rhetetlen sokasÀga ¢s sokf¢les¢ge is a r¢gi idûkbûl ered, amikor a
paraszti gazdasÀg zÀrt eg¢szet alkotott. Azokban az idûkben, mint a kurpoknÀl ¢s a
huculoknÀl mind a mai napig, nem adtak el ¢s nem is vettek szinte semmit, mindent
helyben ÀllÁtottak elû. Innen a mesters¢gek ¢s a hozzÀjuk valÂ ¢p¡letek sokf¢les¢ge.
A termelûk¢pess¢g n´veked¢se vezetett a munkamegosztÀshoz. Az egyik mesters¢g
vonta maga utÀn a mÀsikat. Az Ãjabb ¢s Ãjabb ¢p¡letek emel¢se beindÁtotta a t¢gla-
gyÀrat. A mÀr elk¢sz¡lt ¢p¡leteket meg kellett Âvni, javÁtani, Àt kellett ¢pÁteni. így j´tt
l¢tre az eg¢sz ¢vben dolgozÂ Àcs- ¢s asztalosmühely. A f´ldmüvelû eszk´z´k karban-
tartÀsa ¢letre hÁvta a kovÀcs- ¢s lakatosmühelyeket. NagyapÀm birtokÀn eg¢sz nap hal-
lani lehetett a kalapÀcs¡t¢sek hangjÀt, amire ¢les, magas, nem tÃl tiszta, valahol a har-
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madik oktÀvnÀl talÀlhatÂ hangon felelt az ¡llû. A f¡sttûl fekete mennyezet alatt hatal-
mas fÃjtatÂ lÂgott, biztos a legnagyobb bikÀt kellett megnyÃzni hozzÀ. EzenkÁv¡l nagy-
apÀm birtokÀn m¢g ¡veghuta is mük´d´tt, ellÀtta a gazdasÀgot palackokkal, egy Cam-
barot nevü ´reg francia müve, aki egykor fogsÀgba esett a krÁmi hÀborÃban, ¢s nem
akart visszat¢rni sz¡lûf´ldj¢re, Bordeaux-ba.

A f´ldmüvel¢s aranykorÀban, melynek alkonyÀra eml¢kszem, m¢g nem ismert¢k
azt az aszketikus magatartÀst, ami a takar¢kbet¢tk´nyvh´z ¢s a kiadÀsoktÂl valÂ ´n-
k¢ntes tartÂzkodÀshoz k´tûdik. Ami minket illet, megtakarÁtÀsaink lassank¢nt elapad-
tak hozzÀ nem ¢rt¢s¡nk vagy a p¢nz ¢s a papÁrok fokozatos el¢rt¢ktelened¢se miatt.
A r¢gi f´ldmüvesek nem ismert¢k ezt a f¡ggûs¢get. ¹regkorban vagy anyagi csûd ese-
t¢n is megûrizt¢k az olyan emberek derüj¢t, akik le¢lt¢k az ¢let¡ket, volt r¢sz¡k ve-
szûds¢gben, bûs¢gben is, irigys¢g n¢lk¡l tudtak n¢zni mÀsok vagyonÀra ¢s szerencs¢-
j¢re.

NagyapÀm gazdasÀgÀval ́ sszehasonlÁtva a modern f´ldmüvel¢s nagyon szeg¢nyes-
nek tünik fel. A mai f´ldmüvesek tÃlsÀgosan is hasonlÁtanak a hÀlÀtlan ¢s egyhangÃ
munkÀhoz k´t´tt ipari munkÀsokhoz. Nincs mit csodÀlkoznunk azon, hogy egyre in-
kÀbb olyan ter¡letnek tekintik a mezûgazdasÀgot, amely term¢szet¢bûl adÂdÂan nem
tÃl Ág¢retes, Àllami tÀmogatÀsra szorul, vagy olyan alsÂbbrendü n¢ps¢gnek valÂ, aki
bÀrmivel be¢ri.

A mi hagyomÀnyos fogalmainkban megûrzûd´tt az àantikvitÀs b´lcsess¢g¢nekÊ em-
l¢kezete. E fogalom tartalma bizonytalannÀ vÀlt, ¢s egyik ismert ¢letmÂdhoz sem tud-
juk k´tni. MÀr ¢n sem ismertem senkit, akinek az ¢lete pontosan megfeleltethetû lett
volna ennek a fogalomnak. M¢gis azt hiszem, hogy a hajdani f´ldmüvesek ¢lete, ha
talÀn nem feleltethetû is meg pontosan az àantikvitÀs b´lcsess¢g¢nekÊ, adott n¢mi fo-
galmat ennek k´vetelm¢nyeirûl, s ezek az eml¢kek nem csek¢ly szerepet jÀtszottak
minden k¢sûbbi kalandomban. Igaz, nem vontam ki magam, ¢n is r¢szt vettem korom
puszta ûr¡leteiben, de mindig megûriztem annak tudatÀt, mi vÀlasztotta el ezeket a
r¢gi çrkÀdia pÀsztori b´lcsess¢g¢tûl.

*
NagyapÀm, Hubert Stempowski hÀza m¢g tele volt a mÃlttal, erûsen k´tûd´tt az elûzû
nemzed¢kekhez. SzobÀja falÀn, a kerevet f´l´tt, amelyen kedvenc vizslÀja hever¢szett,
kardok, pÀrbajtûr´k ¢s tûrk¢sek eg¢sz gyüjtem¢nye f¡gg´tt. NagyapÀm m¢g ki tudta
olvasni a kicsorbult peng¢ken a k¡l´nf¢le eml¢kezetes ¡tk´zetek nyomait. A sarokban
polcos ÀllvÀny volt egy regiment pipÀval, ûseim t´r´k kapcsolataibÂl maradt rÀnk.

D¢dapÀm, Stanis−aw portr¢ja volt a falon, z´ld k´nt´st viselt, ¢s a testv¢r¢¢, Leon¢,
aki PÀrizsban, emigrÀciÂban halt meg. LÀttam k¢sûbb a sÁrjÀt a montmartre-i teme-
tûben, a felirat megint aktuÀlis lett: Exoriare aliquis ex nostris ossibus ultor. M¢g az
elhunyt Leon Stempowski is olyan veszedelmesnek tünt fel e vilÀg hatalmainak, hogy
az oroszäfrancia sz´vets¢g idej¢n nem engedte lef¢nyk¢pezni a sÁrjÀt a pÀrizsi csend-
ûrs¢g.

Mellette volt nagyapÀm hÀlÂszobÀja, ami mÀr inkÀbb magÀn viselte szem¢lyis¢ge
egy¢ni jegyeit. Neh¢z diÂfa asztalok ¢s sz¢kek Àlltak ¢s valÂsÀgos vadÀszarzenÀl volt a
szobÀjÀban. K¡l´nf¢le tÁpusÃ k¢tcs´vü puskÀk lÂgtak a szarvasagancsokon, n¢melyik
puska MiklÂs cÀr korÀt id¢zte, meg borzpr¢m tarisznyÀk, t¡lk´k, vadÀszk¡rt´k. Sz¡n-
idû alatt, h¢t¢ves korom Âta el kellett kÁs¢rnem a nagyapÀmat vadÀszatra. T¢len ä
trombitaszÂ ¢s agÀrcsaholÀs k´zepette ä hajnal elûtt kellett kelni. NagyapÀm megmu-
tatta, hogy kell kiolvasni a hÂban a nyomokat, ¢s hogyan lehet ezekbûl rekonstruÀlni
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az erdei drÀmÀk jeleneteit. A vadÀszat akkoriban az erdû ¢let¢nek ¢s erk´lcs¢nek pon-
tos ismeret¢n alapulÂ m¢ly ¢rtelmü ¢s bonyolult tudomÀny volt, ¢s nem sok minden-
ben eml¢keztetett az amatûr vÀgÂhÁdra hasonlÁtÂ hajtÂvadÀszatra, amit k¢sûbb a ma-
gasabb tÀrsasÀgi szf¢rÀk müveltek. Egy¢bk¢nt sajnÀltam az Àllatokat, ¢s, amennyire
lehet, igyekeztem futni hagyni ûket, alÀzattal türv¢n, hogy rossz l´vûnek ¢s egy¡gyü-
nek tartanak. Az elsû lovaglÂleck¢ket is nagyapÀmnak k´sz´nhetem. E c¢lra hihetet-
len¡l sz¢les hÀtÃ, jÀmbor lÂ szolgÀlt. Kengyel n¢lk¡l, sajÀt erûmbûl kellett felkapasz-
kodnom rÀ. PÀr l¢p¢snyi ¡get¢s utÀn rendszerint leestem rÂla. A lÂ megÀllt, ¢s lehaj-
totta a fej¢t, hogy megn¢zzen r´vidlÀtÂ, pislogÂ szem¢vel. De nem veszett kÀrba a ta-
nÁtÀs, hamarosan jÂ lovas lettem, a fiatal ¢s makrancos lovaktÂl sem f¢ltem.

NagyapÀm I. MiklÂs uralkodÀsa alatt v¢gezte el a kijevi egyetemet, ¢s elevenen ûriz-
te eml¢kezet¢ben azokat a zord idûket, amikor huszon´t ¢v volt a katonai szolgÀlat,
¢s minden ezred m´g´tt testi fenyÁt¢sre valÂ botokkal megrakott szekerek haladtak.
R¢m¡lettel ¢s hitetlenkedve hallgattam t´rt¢neteit, nem tudtam, hogy az ¢n idûmben
megint visszat¢r az emberis¢g a testi fenyÁt¢shez ¢s az abszolÃt hatalomhoz, ¢s hogy
gazdag emberek mint sz¡ks¢ges ¢s kÁvÀnatos dolgokrÂl fognak besz¢lgetni ezekrûl a
szalonjaikban.

°lete v¢ge fel¢ nagyapÀm kezdett ¢rdeklûdni a gy¡m´lcskert¢szet irÀnt. BirtokÀn
hÀrom helyen telepÁtettek Ãj gy¡m´lcs´s´ket, ¢s mindegyikbe kisebb lakÂhÀzat ¢pÁ-
tettek. Ezek a hÀzak egyelûre lakatlanul Àlltak. Nem tudtam, mik a szÀnd¢kai nagy-
apÀmnak, de ma, ahogy eszembe jut ez a r¢szlet, az az ¢rz¢sem, hogy gondolataiban
megjelent egy kolÂnia k¢pe, amely mened¢ket adhat unokÀinak, ha hasztalan keres-
n¢k szerencs¢j¡ket a f´ldmüvel¢sen kÁv¡l. Mivel MiklÂs cÀr idej¢ben nevelkedett,
nagyapÀm eml¢kezett, milyen szomorÃ sorsa volt abban a korban az ¢rtelmis¢gnek.
Bizonytalan pÀlyÀnak lÀtta a szabad foglalkozÀsokat, mert az ilyesmihez simul¢kony
jellem kell, kompromisszumokat kell k´tni a lelkiismerettel, ¢s v¢g¡l elv¢sz a f¡gget-
lens¢g, amit a falusi ¢let adott. Az ¢n nemzed¢kem nem osztotta ezeket a n¢zeteket.
NagyapÀm nem k¢nyszerÁtette rÀnk a sajÀtjait, de m¢g ¢let¢ben elû akart k¢szÁteni
nek¡nk egy mened¢khelyet arra az eshetûs¢gre, ha f¢lelmei beigazolÂdnÀnak.

NagyapÀm 1913-ban halt meg. Mindenkinek, aki k¢sûbb tanÃja volt Kelet-EurÂ-
pÀban a szabad foglalkozÀsok csûdj¢nek s v¢g¡l a tekint¢lyelvü Àllamnak valÂ kiszol-
gÀltatÀsuknak, el kell ismernie, hogy nagyapÀm sokkal messzebbre lÀtott, mint kor-
tÀrsainak nagy r¢sze.

1942
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Bakos AndrÀs

A HAJñ

Vers n¢lk¡l f¢l ¢vig kibÁrom,
de nem tovÀbb. Ez mÀr a v¢g.
Estig matatni a papÁron:
szavak helyett csak a s´t¢t.

Napokon Àt halottfeh¢ren,
akÀr a tengeribeteg
a ringatÂ hajÂfed¢len,
n¢zni a hamuszÁn eget.

S ha este lehunyom szemem,
sz¢l ¢led kinn, a tengeren.
Recseg a k´t¢l ¢s a fa.

HÀrom pokrÂc takar, de fÀzom.
çtlyuggatott vitorlavÀszon
dagad, lobog: az ¢jszaka.

Payer Imre

AZ RT. EGY ALKONYON
PESTEN TöLRA

Az Rt. egy alkonyon Pesten tÃlra
k¡ld´tt. ¹t´sbe vÀltott Ford Fiesta,
alkonyi, tompa gyomorfesz¡let.
EgyendizÀjn ¡l¢sen
szemembe ´ml´tt a sz¢jjelesû
k¡lvÀros. Mintha m¢g az irodÀban
¡ln¢k. Vagy otthon n¢zn¢m mÀr a
t¢v¢ben a hatÀrolt, azutÀn sz¢t-
foszlÂ b¢rhÀz-sÁkokat? Tegnap? Holnap?
Egy mÀsik alkonyon, reggel vagy d¢lben,
rÀk´vetkezû este?
Nem, nem sikÀlta arcom nedves
sz¢l. ñlmos l¢pteket lÀbizmaim



nem ¢reztek. °s nem hallottam
renyhe besz¢dfoszlÀnyokat. Nem hÃztam
v¢gig az ujjbegyem r¡csk´s falak
dokumentumÀn ä ä Elhagytam a vÀrost.
Biztos pont egy se, Ãgy s´t¢tedett.
A c¢lt ä lakÂtelep? lak-
tanya? a kast¢ly? vagy egy mÀsik
Rt.? ä nem tudtam betÀjolni.
Az Ãt lejtûje mintha sohasem
akarna ä mely bugyorban? ä v¢get ¢rni.
Rohantam ¡lve az autÂklimÀban.
N¢ztem, ¢s szinte lÀttam:
Menyasszonyfeh¢ren a fÀk
egyformÀn lengenek.
R´vid tÀvÃ reflektorf¢nyben
tÀncolnak, kergetûznek
lesodrott levelek ä

B¢k¢s PÀl

  A HARLEMI ZONGORISTA  
°S A BRANDENBURGI LñCSISZçR

àVagy a m¢ltatlansÀg, ha egyszer meg-
t´rt¢nik, olyan vilÀgmindens¢g t¡kre,
amelyben a logika ¢s a jÂzan ¢sz min-
den t´rv¢nye a visszÀjÀra fordul?Ê

Amikor E. L. Doctorow 1975-ben letette a RAGTIME-ot a k¢tszÀz ¢ves Egyes¡lt çllamok
asztalÀra ä melyen eurÂpai l¢pt¢kkel m¢rve m¢g meg sem szÀradt a politÃr ä, a reg¢nyt
n¢mely szereplûj¢t tekintve ugyan k´lt´tt, de l¢nyeg¢ben m¢giscsak t´rt¢nelmi mun-
kÀnak tekintett¢k. TanÀri k¢zik´nyvet szerkesztettek hozzÀ, ¢s oktatni kezdt¢k az USA
k´z¢piskolÀiban, mint a szÀzadfordulÂ AmerikÀjÀnak t´bb¢-kev¢sb¢ hü t¡kr¢t. A k¢-
zik´nyv a sokszÀlÃ reg¢ny valamennyi elem¢hez szÀmos r´videbb tanulmÀnyt, jegy-
zetet ¢s lÀbjegyzetet rendelt, a bevÀndorlÀsi statisztikÀktÂl az amerikai iroda-
lomt´rt¢neti k´tûd¢sek gondos lajstromozÀsÀig ä a lelkes ajÀnlÂk mÀr-mÀr t´rt¢neti
¢rt¢kü forrÀsmüv¢ stilizÀltÀk az ÁrÂi fikciÂt. E tanÀri k¢zik´nyv azonban alig hÀrom-
n¢gy odavetett mondatban eml¢kezik meg a RAGTIME azon szÀlÀrÂl, mellyel a reg¢ny
az eurÂpai mÃltba kapaszkodik. Mi sem jellemzûbb az Ãj- ¢s ÂvilÀgi megk´zelÁt¢sek
k´z´tt tÀtongÂ szakad¢kra, mint hogy az ÀllÁtÂlag minden snittj¢ben ¢s g¢nj¢ben holly-
woodizÀlÂdott Milos Forman filmje, melyet a Doctorow-k´tet alapjÀn forgatott a re-
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g¢ny divatja idej¢n, ¢ppen az amerikai oktatÂk Àltal negligÀlt szÀlat ÀllÁtja a k´z¢p-
pontba.

Tekints¡k az alÀbb k´vetkezûket terjedelmes lÀbjegyzetnek egy (v¢lhetûleg kultu-
rÀlis elfoglaltsÀg k´vetkezt¢ben hiÀnyos) lÀbjegyzetgyüjtem¢nyhez.

A jog¢rzet aranym¢rleg¢n
àA tizenhatodik szÀzad dereka tÀjÀn ¢lt a Havel partjÀn egy Kohlhaas MihÀly nevü lÂcsiszÀr...Ê
ä Ágy kezdûdik Heinrich von Kleist leghÁresebb elbesz¢l¢se, melyet n¢gy¢vnyi csiszol-
gatÀs utÀn 1810-ben, az ´ngyilkossÀga elûtti esztendûben adott k´zre.

Doctorow csupÀn a szÀzadfordulÂ f¢lmÃltjÀig nyÃl vissza reg¢ny¢ben. A RAGTIME
m¢rn´ki gonddal szerkesztett mozaikjÀnak perem¢n tünik el¢nk a modern Kohlhaas,
a n¢ger ragtime-zen¢sz. Coalhouse Walkernak hÁvjÀk.

Mif¢le Ãt vezet a brandenburgi lÂcsiszÀrtÂl a harlemi zongoristÀig? °s vissza?
àLehetetlens¢g ¢rett ¢sszel elfogadni az eff¢le erûszakos motÁvumokatÊ ä Árja a Kleisttûl mÀr-

mÀr irracionÀlisan viszolygÂ Goethe, aki a leg¢lesebben ¢ppen a KOHLHAAS MIHçLY
ellen kelt ki. ä à¹tletesen ´sszeÀllÁtott, csinosan elmondott t´rt¢net ugyan, de az ellentmondÀs
megÀtalkodott szelleme kell hozzÀ, hogy valaki ebbûl az egyedi esetbûl alapos ¢s k´vetkezetes hi-
pochondriÀval a vilÀg folyÀsÀra egyetemesen ¢rv¢nyes k´vetkeztet¢seket vonjon le.Ê T´bb mint
k¢tszÀz ¢v mÃltÀn Thomas Mann m¢g mindig Kleist àexcentrikus t¢mÀitÊ emlegeti.

AzutÀn felgyorsult a vilÀgÀllapot vÀltozÀsa, s a KOHLHAAS MIHçLY hirtelen¢ben
àbe¢rettÊ. A jogaiban s¢rtett mintapolgÀr jogtiprÂ hadjÀratÀnak szikÀr krÂnikÀja egy-
szeriben ÀllandÂ referenciaponttÀ, mitikus p¢ldÀzattÀ vÀlt. (Kohlhaas MihÀly megje-
lent a magyar irodalomban is: itthoni ÃtjÀnak m¢rf´ldk´vei S¡tû AndrÀs darabja, az
EGY LñCSISZçR VIRçGVASçRNAPJA ¢s HajnÂczy P¢ter A FþTý-je.) Mindez a hatvanas-
hetvenes ¢vekben t´rt¢nt, a RAF, az ETA, a PFSZ elsû aranykora idej¢n, amikor ism¢t
f´llobbant az Ár polgÀrhÀborÃ parazsa az IRA verte Ulsterben, amikor M¡nchenben
a Fekete Szeptember megmutatta a vilÀgnak a terrorizmus fekete sapkaÀlarccal fedett
arcÀt ä amikor be¢p¡lt a k´zgondolkodÀsba: t´k¢letesen f¡ggetlen¡l attÂl, hogy e cso-
portok ¢s akciÂk milyen k´r´kben milyen visszhangot keltenek, a terrorizmus folya-
matos trag¢diÀja mostantÂl mindennapjaink r¢sze. A t´rv¢nytisztelû polgÀr kohlhaasi
tombolÀsba csapÂ ÀtformÀlÂdÀsa ekkor mÀr mindennek mondhatÂ, csak àegyedi eset-
nekÊ vagy àexcentrikusnakÊ nem.

A porosz kupec ¢s a New York-i pianista k´z´s ûs¢t Hans Kohlhas¢nak hÁvtÀk. Va-
lÂsÀgos szem¢ly volt, lÂkereskedû, brandenburgi alattvalÂ. Amikor javait jogtalanul
elkoboztÀk, a rajta esett s¢relmet orvoslandÂ sajÀt szakÀllÀra hadat ¡zent SzÀszorszÀg-
nak. A brandenburgi fejedelem igen rossz viszonyban Àllt szÀsz szomsz¢djÀval, Ágy hÀt
nem l¢pett k´zbe, Luther MÀrton igyekezett b¢k¢s mederbe terelni a konfliktust, de
nem jÀrt sikerrel. Kohlhase v¢g¡l sajÀt uralkodÂja ellen fordult, fegyverrel akarta ma-
ga mell¢ k¢nyszerÁteni Brandenburg addig csupÀn hallgatÀsÀval szekundÀlÂ fejedel-
m¢t. Ez azonban tÃl nagy falatnak bizonyult a magÀnhÀborÃt viselû polgÀrember szÀ-
mÀra. ElfogtÀk, ¢s 1540-ben Berlinben fej¢t vett¢k. ä Kleist mindezt Peter Haft krÂ-
nikÀjÀban olvasta.

A krÂnikab¢li vezet¢kn¢v l¢nyeg¢ben vÀltozatlan marad, Àm a àHansÊ àMihÀllyÀÊ
lesz a kleisti kereszts¢gben. A n¢v a h¢ber Mika¢lbûl szÀrmazik, jelent¢se k¡l´nb´zû
fordÁtÀsokban annyit tesz: àaz Istenhez hasonlatosÊ, avagy harcias k¢rd¢sk¢nt: àki, ha nem
Isten?!Ê. A bibliai MihÀly arkangyal a mennyei seregek fejedelme, a vÀlasztott n¢p v¢-
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delmezûje, az örral szembeszÀllÂk letiprÂja. °s miv¢ lesz Kohlhaas? ä àAz Át¢let angyala
zÃdul Ágy alÀ a mennyekbûl...Ê

A RAGTIME fekete zongoristÀjÀnak neve: Coalhouse Walker. Doctorow bÀmulatos
pontossÀggal k´veti a kleisti cselekm¢nyt.
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KOHLHAAS MIHçLY

A kereskedûtûl elûbb jogtalan vÀmot,
majd Àllatainak passzusÀt k´vetelik
Tronkenburg falai alatt.

A per tÀrgya: k¢t fekete lÂ.

A lovakat elkobozzÀk ¢s t´nkresilÀnyÁtjÀk.

RAGTIME

Walkeron nem l¢tezû k´vezetvÀmot
akarnak behajtani az Emerald Isle-i tüz-
oltÂsÀg leg¢nyei.

Egy fekete Ford T-modell.

A kocsit elkobozzÀk, majd kibelezik.

Mindk¢t f¢rfi feddhetetlen k¢pviselûje, mÀr-mÀr gyanÃsan t´k¢letes mintap¢ldÀ-
nya szükebb k´z´ss¢g¢nek.

Kleist: àErre a rendkÁv¡li f¢rfiÃra ¢lete harmincadik ¢v¢ig akÀr Ãgy n¢zhetett az ember, mint
a jÂ ÀllampolgÀr mintak¢p¢re... egyszÂval a vilÀgnak Àldania kellett volna eml¢kezet¢t, ha egyik
er¢nye el nem hatalmasodik f´l´tte. Jog¢rzete azonban rablÂvÀ ¢s gyilkossÀ tette.Ê

Walker is az ÀllampolgÀri er¢nyek ¢s tisztess¢g megszÀllottja, Àm olyan kisebbs¢g
tagjak¢nt, melynek a t´bbs¢g szem¢ben legfûbb er¢nye a megalÀzkodÀs. ä à...nem Ãgy
viselkedett ¢s nem is Ãgy besz¢lt, mint egy szÁnes bûrü. A fajtÀjÀtÂl elvÀrt tiszteletnyilvÀnÁtÀst Ãgy
tudta ÀtalakÁtani, hogy az inkÀbb az û m¢ltÂsÀgÀt t¡kr´zze, ¢s nem az¢t, akinek szÂlt.Ê

E vegytiszta polgÀrer¢ny-koncentrÀtumok ragaszkodÀsa a t´rv¢nyekhez magÀtÂl
¢rtetûdû, Àm olyan k´rnyezetben kell ¢rv¢nyesÁteni¡k magukat, ahol a t´rv¢ny betüje
Árott malaszt, szelleme pedig elvarÀzsolt kast¢lyban huhogÂ tr¢fÀs kÁs¢rtet. Se Kohl-
haasnak, se Walkernak nincs ¢rz¢ke a praxis irÀnt, a tragikus hûs´k humortalan ¢s
kompromisszumk¢ptelen, r´geszm¢be hajlÂ hajlÁthatatlansÀgÀval k´vetelik az ûket
elvben megilletû jogokat, fittyet hÀnyva k´rnyezet¡k gyakorlatÀra ¢s szokÀsrendj¢re.

Amikor a m¢ltatlansÀg megesik, mindketten vÁvÂdnak, mielûtt p´r´s Ãtra l¢pn¢-
nek. Elûbb cÀfolhatatlan bizonyÁt¢kot kÁvÀnnak szerezni: vajon valÂban jogtiprÀs Àl-
dozatai-e, vagy tudtukon kÁv¡l m¢gis hibÀztak valamiben.

Kleist: àDe aranym¢rleghez hasonlatos jog¢rzete m¢g ingadozott ¢nj¢nek legbelsû Át¢lûsz¢ke
elûtt, m¢g nem volt bizonyos benne, vajon ellenfele valÂban bün´s-e...Ê

Doctorow: àDe azt a k¢rd¢st is k¢nytelen volt feltenni magÀnak, vajon nem tÃl ¢rz¢keny-e,
hisz lehet, hogy csak meg akartÀk tr¢fÀlni...Ê

Csakis a megszerzett bizonyossÀg birtokÀban fordulnak az igazsÀgszolgÀltatÀshoz,
¢s szinte azonmÂd kider¡l: hiÀba.

Kleist: à...az ¡gyv¢d azt jelentette, hogy a tronkai Vencel Ãrfi atyafisÀgban van k¢t nemesÃr-
ral, a tronkai Hinzcel ¢s Kunzcal, akik k´z¡l az egyik az uralkodÂ szem¢lye melletti pohÀrnok,
a mÀsik meg ¢ppens¢ggel kamarÀs.Ê

Doctorow: à...az ¡gyv¢d... kiderÁtette, hogy a tüzoltÂparancsnok, akit Will Conklinnak hÁv-
tak, a vÀrosi bÁrÂsÀg eln´k¢nek mostohatestv¢re ¢s egy White Plains-i megyei tanÀcstag unoka-
´ccse.Ê

Szinte a mondatszerkezet is azonos.
A m¢goly felhÀborÁtÂ, Àm egyelûre jelent¢ktelen p´r´s ¡gy elvi k¢rd¢ss¢ lesz.
MÀr csak egy brutÀlis l´k¢s hiÀnyzik.
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KLEIST

Kohlhaas feles¢ge, Lisbeth k´zbenjÀr a
vÀlasztÂfejedelemn¢l f¢rje ¢rdek¢ben,
Àm egy testûr lÀndzsany¢llel mellbe
vÀgja.

DOCTOROW

Walker menyasszonya, Sarah k¢rv¢ny-
nyel fordul az eln´kh´z vûleg¢nye ¡gy¢-
ben, Àm egy gorilla puskatussal le¡ti.

Meghalnak.
Az elvi k¢rd¢s l¢tk¢rd¢ss¢ lesz.
Kohlhaas MihÀly m¢g egy lehetûs¢get ad ellens¢g¢nek: àLe¡lt, ¢s v¢gz¢st fogalmazott,

amelyben a tronkai Vencel Ãrfit vele sz¡letett hatalmÀnÀl fogva arra Át¢lte, hogy a lovakat, ame-
lyeket elvett tûle, s amelyeket a f´ldeken t´nkretett, a v¢gz¢s k¢zbev¢tel¢tûl szÀmÁtott hÀrom napon
bel¡l vigye vissza Kohlbr¡ckbe, ¢s Kohlhaas istÀllÂiban szem¢lyesen hizlalja fel ûket.Ê

UltimÀtumÀval hatÂsÀggÀ emeli magÀt, mai terminolÂgiÀval ¢lve: egyetlen k¢zben
´sszpontosÁtja a hÀrom hatalmi Àgat, a t´rv¢nyhozÀst, a bÁrÀskodÀst ¢s a v¢grehajtÀst
ä a sajÀtjÀban. LegitimÀciÂja nem e vilÀgi ä MikÀel: àIstenhez hasonlatos.Ê

Walker nem ad t´bb lehetûs¢get az Emerald Isle-i tüzoltÂknak. Az utolsÂ felszÂlÁ-
tÀsnak Kohlhaas vilÀgÀban talÀn lehet foganatja, de Coalhouse-¢ban nem. Ott ez mÀr
csak szÂcs¢pl¢s.

¹ld´klû angyalok
Tronkenburg vÀra ¢s a tüzoltÂsÀg ¢p¡lete elhamvad. Romok ¢s halottak jelzik az Át¢let
angyalainak ÃtjÀt, s a csapÀsnak csupÀn egy-egy tÃl¢lûje marad: Vencel Ãrfi, illetve
Will Conklin tüzoltÂparancsnok. A bosszÃhadjÀratnak folytatÂdnia kell.

A lÂcsiszÀr kiadja az Ãgynevezett kohlhaasi parancsokat. Az egyikben àbirodalomtÂl
¢s vilÀgtÂl f¡ggetlen, egyes-egyed¡l istennek alÀvetett ÃrnakÊ titulÀlja magÀt, egy mÀsikat pe-
dig Ágy keltez: àKiadatott ideiglenes vilÀguralmunk szÁnhely¢n, L¡tzen vÀrÀban.Ê A zongo-
rista fenyegetû leveleket k¡ld´zget a lapoknak ä alÀÁrÀsa: àIfjabb Coalhouse Walker, az
Egyes¡lt çllamok Ideiglenes KormÀnyÀnak eln´ke.Ê

çm mÁg a lÂkupec szignÂja valamif¢le tÀrsadalmi ä a magyar irodalombÂl vett p¢l-
dÀval PongrÀcz IstvÀn-i ä t¢boly jele, a zen¢sz¢ egy jÂzan elme taktikai hÃzÀsa.

A k´zv¢lem¢ny szÀmÀra az a legk¢nyelmesebb, ha Walkert egyszerüen elmehÀbo-
rodottnak tekintheti. Egy elmebeteg ûrj´ng¢se semmif¢le konzekvenciÀval nem jÀr,
orvosi-rendûri eset, a bün¡gyi rovatba valÂ. A lapszerkesztûk ¢s a rendûrtisztek azon-
ban az elsû pillanattÂl kezdve tisztÀn lÀtjÀk: fegyveres f´lkel¢ssel Àllnak szemben. A jÂl
szervezett modern Àllam hamarabb jut az elker¡lhetetlen k´vetkeztet¢sre, mint a
XVI. szÀzadi SzÀszorszÀg.

Kohlhaas mind lÀtvÀnyosabban parÀd¢ztatja N¢metorszÀg-szerte MihÀly arkan-
gyali t¢bolyÀt. à...a n¢p k¢toldalt f¢l¢nken kit¢rt elûle: aranyrojtos, v´r´s bûrpÀrnÀn nagy lÀng-
pallost vittek elûtte, ¢s ¢gû fÀklyÀkkal tizenk¢t szolga k´vette...Ê Amikor a karmai k´z¡l kisik-
lott Vencel Ãrfit ¡ld´zve WittenbergÀba ¢r, parancsÀt a templomkapura szegezi, oda,
ahovÀ n¢hÀny ¢vtizeddel korÀbban Luther szegezte t¢ziseit.

Walker mind lÀtvÀnyosabban lÀthatatlan. L¢p¢seit hideg racionalitÀs vez¢rli, a szÂ
Àtvitt ¢s gyakorlati ¢rtelm¢ben egyarÀnt a f´ld alÀ vonul, pinc¢kben tanyÀzÂ vÀrosi
gerillÀvÀ lesz.

Vencelt, az ´nk¢nyeskedû grÂfocskÀt gyül´let veszi k´r¡l. A Kohlhaas Àltal hÀrom-
szor is felgyÃjtott Wittenberga lakossÀga majdnem Ázekre t¢pi. A n¢pharag elsûsorban
ellene, az esem¢nyek elûid¢zûje ¢s nem a lÂcsiszÀr ellen fordul. Menek¡lni k¢nyszer¡l.



Will Conklin, a tüzoltÂparancsnok, korlÀtoltsÀg dolgÀban elûdj¢n is tÃltesz. Nem
fogja f´l, mi¢rt k´zutÀlat ´vezi s nem k´ztisztelet ä hiszen elbÀnt egy niggerrel. çm
szükagyÃsÀg ide vagy oda, ¢rtetlens¢ge r¢szben ¢rthetû. HiÀba undorodnak tûle a v¢-
delm¢vel megbÁzott rendûr´k is, az alapvetû frontok vÀltozatlanok: m¢giscsak feh¢r.
Sokan ¢ppen az¢rt ÀtkozzÀk, mert àahhoz volt esze, hogy egy n¢gert felhergeljen, de ahhoz
mÀr nem, hogy igazÀban mÂresre tanÁtsaÊ. Conklint is el¡ld´zik.

A paraszthÀborÃk utÀn lÀbadozÂ N¢metorszÀgban Kohlhaas martalÂckodÀsai elle-
n¢re is tünhet a szeg¢nyek jÂtevûj¢nek, Robin Hood utÂdjÀnak, RÂzsa SÀndor elûd-
j¢nek. Akadhatnak ¢s akadnak is vele rokonszenvezûk ä t´megesen. Hadseregek le-
gÀzolÀsa, vÀrosok f´lperzsel¢se, Tronkenburg Àrtatlan szolgan¢p¢nek kÁm¢letlen le-
m¢szÀrlÀsa utÀn Drezda vÀrosa nem csupÀn hÂdolattal, hanem egyenesen tisztelegve
k´sz´nti az ´ld´klû angyalt. Hiszen: àtüzzel-vassal ¡ld´zte a n¢p elnyomÂitÊ.

A szÀzadfordulÂ AmerikÀjÀban Walker csakis f¢lelmet ¢s hiszt¢rikus gyül´letet tÀ-
maszt. LegalÀbbis a feh¢rek k´z´tt. A zongorista elsûsorban fekete, s csak mÀsodsor-
ban jogai¢rt k¡zdû polgÀr. A vÀrosban lincshangulat tÀmad. A n¢gerek nem mernek
az utcÀra l¢pni ä valamennyien a feh¢r bosszÃ potenciÀlis c¢lpontjÀvÀ vÀlnak. A àwaspÊ
t´bbs¢g szem¢ben Walker hÀborÃja a rasszok hÀborÃja, a feket¢k elemi feh¢rgyül´-
let¢nek gyilkos kirobbanÀsa.

Amikor rÀ¢bred, hogy igazi adu nincs a kez¢ben, Walker taktikÀt vÀltoztat; tÃszra
van sz¡ks¢ge. Pierpont Morgan bankÀrra esik a vÀlasztÀsa, hiszen à...roppant hüb¢rbir-
tokÀval, New York vÀrosÀval Pierpont Morgan¢rt egy eg¢sz seregnyi tüzoltÂparancsnokot ¢s akÀr
egy flottÀnyi Ford T-modellt lehet kifizettetni vÀltsÀgdÁjulÊ.

Walker megelûzi korÀt. KorÀn j´tt Fekete PÀrduc. L¢pteit valÂjÀban nem a szÀzad-
fordulÂs Amerika viszonyai irÀnyÁtjÀk, hanem Doctorow tudÀsa vagy sejtelmei a V´r´s
Hadsereg FrakciÂ, a V´r´s BrigÀdok, a tupamarÂk ¢s a t´bbiek gondolkodÀsmÂd-
jÀrÂl.

Justizmord
A RAGTIME Coalhouse-szÀlÀnak kezdet¢n Doctorow a Kleist-t´rt¢net jelent¢ktelen,
aprÂ elemeit is Àt¡ltette reg¢ny¢be, Àm a cselekm¢ny elûrehaladtÀval term¢-
szetszerüleg n´vekednek a kor ¢s tÀrsadalom diktÀlta k¡l´nbs¢gek.

A lÂcsiszÀrt kezdetben szem¢lyes indulatain tÃl hangsÃlyozottan k´z´ss¢gi c¢l ve-
z¢rli: à...k´teless¢ge minden erej¢vel el¢gt¢telt szerezni az elszenvedett s¢relem¢rt, s k´teless¢ge
megteremteni a biztonsÀgot a j´vûre n¢zve polgÀrtÀrsainak.Ê Ez a motÁvum hamarosan el-
halvÀnyul, s marad a vasfejü makacssÀggal v¢grehajtott szem¢lyes bosszÃ. Soha egy
pillanatra f´l nem mer¡l benne a gondolat, hogy a kez¢be ker¡lt hatalmat lovai
visszaszerz¢s¢n kÁv¡l mÀsra is hasznÀlhatnÀ. A kezdeti k´z´ss¢gi indulat elpÀrologvÀn,
hÀborÃja magÀnember magÀn¡gye marad.

Walker soha nem emlÁt semmif¢le k´z´ss¢gi c¢lt, az elsû pillanattÂl az utolsÂig egy¢-
ni igazsÀgig¢ny¢t, szem¢lyes s¢rtetts¢g¢t hangsÃlyozza: àragaszkodom hozzÀ, hogy a kÀ-
romat megt¢rÁts¢k ¢s hogy bocsÀnatot k¢rjenekÊ. Konok k´vetkezetess¢ge kikezdhetetlen.
çm a szÀzad eleji AmerikÀban ä melynek realitÀsaival a zongorista nem Âhajt szÀmolni
ä Walker akaratÀtÂl f¡ggetlen¡l jelk¢pp¢ vÀlik, az elnyomott ¢s len¢zett fekete kisebb-
s¢g harcÀnak jelk¢p¢v¢. Walker k¢zzel-lÀbbal tiltakozik e rÀk¢nyszerÁtett szerep ellen,
Àm hiÀba ä a legenda- ¢s szimbÂlumk¢pzû erûknek nem ura. Csak az utolsÂ pillanat-
ban ¢s csak n¢gyszemk´zt mondja ki azt, ami a c¢lok tekintet¢ben v¢g¡l is elk¡l´nÁti
a lÂcsiszÀrtÂl. A megszelÁdÁt¢s¢re k¡ld´tt m¢rs¢kelt n¢ger vezetûvel, Booker T. Wa-
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shingtonnal folytatott vitÀjÀban k¢nytelen elismerni: à...mindketten fajtÀnk szolgÀlÂi va-
gyunk, ¢s ragaszkodunk az embers¢g¡nk jogÀn minket is megilletû igazsÀghoz ¢s az azzal egy¡tt
jÀrÂ megbecs¡l¢shez.Ê

BÀr lÀtszatra mindketten konokul kitartanak kezdeti elk¢pzel¢seik mellett, valÂjÀ-
ban ellent¢tes utat jÀrnak be. A deklarÀltan k´z¡gy¢rt fegyvert ragadÂ Kohlhaas k¢-
sûbb mÀr-mÀr ÀmokfutÂk¢nt csakis sajÀt igazsÀgÀt keresi, Walker pedig, aki deklarÀl-
tan magÀn¡gy¢rt indul harcba, sarokba szorÁttatvÀn v¢g¡l is vÀllalja a rÀerûszakolt
szerepet.

Luther MÀrton levele szÁven ¡ti Kohlhaast. A m¢rs¢klet karizmatikus apostola el-
vitatja a lÂcsiszÀrtÂl az isteni igazsÀgszolgÀltatÀs jogÀt, s az ûrj´ngû kereskedû Àltal gy´-
kerest¡l felforgatott t´rv¢ny ¢s rend v¢delmezûjek¢nt l¢p fel. Az ´ld´klû angyal ¢s a
k´zbenjÀrÀsra f´lk¢rt teolÂgus vitÀja kompromisszummal ¢r v¢get ä Kohlhaas leteszi
a fegyvert, ennek fej¢ben Luther szÂt emel ¢rdek¢ben.

Booker T. Washington, àa nagy nevelûÊ, ez idû tÀjt àaz orszÀg leghÁresebb n¢gereÊ szerint
a feket¢k felemelked¢se csakis feh¢r felebarÀtaik k´zremük´d¢s¢vel lehets¢ges. Ellen-
s¢ge a politikai szervezked¢snek, Ágy hÀt àid¢zeteit n¢gy eln´k helyeselte, ¢s a d¢li Àllamok
majdnemhogy valamennyi kormÀnyzÂjaÊ.

ý a b¢k¢s megoldÀs utolsÂ es¢lye. °rvel¢se szinte teljesen azonos a wittenbergai
reformÀtor gondolatmenet¢vel, Àm Doctorow semmit sem bÁz a v¢letlenre ä a k´nyv-
tÀrszobÀban, ahol Washington ¢s Walker tÀrgyalÀsa folyik, àa fal v´r´s selyembevonatÀn
az idûsebbik Lucas Cranach Luther MÀrtonrÂl festett arck¢pe f¡gg´tt...Ê.

Ez a tÀrgyalÀs is kompromisszummal v¢gzûdik.
àJ´jj´n hÀt velem ä mondta Booker T. Washington nagyon halkan ä, ¢s ¢n k´zbenjÀrok, hogy

tÀrgyalÀsa gyors legyen ¢s kiv¢gz¢se fÀjdalommentes.Ê ä A fekete lelkipÀsztor ennyit kÁnÀlhat
a fekete bÀrÀnynak.

A m¢rs¢kelt irÀny k¢pviselûi nem akarjÀk kockÀztatni a jogegyenlûs¢g¢rt vÁvott har-
cuk eredm¢nyeit. °s min¢l sovÀnyabbak ezek az eredm¢nyek, ûk annÀl kevesebbet
ajÀnlhatnak. Luther pozÁciÂi erûsebbek, û Ág¢rheti, hogy k´zbenjÀr az ¡gy igazsÀgos
kivizsgÀlÀsÀ¢rt, Washington tiszteletes mÀr csak a fÀjdalommentes halÀllal kecsegtet-
heti a zongoristÀt.

A àKohlhaas-¡gyetÊ ÀllamtanÀcs vitatja meg. Hinz tanÀcsos sz¢tvÀlasztja a lÂcsiszÀr
ellen ¢s az Àltala elk´vetetteket, megÀllapÁtja, hogy k¢t k¡l´nb´zû jogi fogalomrÂl van
szÂ, s ezzel megalapozza a majdani Át¢letet: elûsz´r igazsÀgot kell szolgÀltatni a s¢rtett
polgÀrnak, majd megb¡ntetni a lÀzadÂt.

A àWalker-¡gyÊ nem ker¡l semmif¢le Át¢lûsz¢k el¢. A n¢ger hÀborÃja mindv¢gig
rendûrs¢gi eset marad, a k¡l´nb´zû megoldÀsi lehetûs¢gek is csak ezen bel¡l mer¡l-
hetnek fel. Az igazsÀgszolgÀltatÀs gondolata egyetlen illet¢kes fejben sem fordul meg.
àHa nem lÀtjuk el annak a csib¢sznek a bajÀt, ha nem hatolunk be a k´nyvtÀrba, ¢s nem kapjuk
el a t´k¢t, akkor holnap a torkunknak esik az orszÀg valamennyi niggereÊ ä foglalja ´ssze a
helyzetet a rendûr ezredes, s ezzel k´zvetve igazolja Walker okoskodÀsÀt: a birtoko-
sÀnak szent nev¢vel v¢dett Morgan-hÀz kiv¢tel¢vel a rendûrs¢g minden egyebet egy-
szerüen els´p´rt, elrobbantott volna az ÃtbÂl. A gordiuszi csomÂt a milliÀrdos bankÀr
tÀvirata vÀgja kett¢: àAdjÀk oda neki az autÂjÀt, azutÀn k´ss¢k fel.Ê ä A megoldÀsi javaslat
azonos a kleisti vÀltozattal.

A mÃlt szÀzad v¢g¢n Rudolf von Ihrening, neves n¢met jogÀsz tisztÀn szakmÀja
szempontjÀbÂl elemezte a KOHLHAAS MIHçLY-t HARC A JOG°RT cÁmü szakmunkÀjÀ-
ban. àBüne k¢tszeres, hÀromszoros sÃllyal esik vissza a fejedelemre, a fejedelem bÁrÀira ¢s hiva-
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talnokaira, akik Kohlhaast erûszakkal szorÁtjÀk az igazsÀg ÃtjÀrÂl a t´rv¢nytelens¢gbe... a jog
igazi, halÀlos büne a Justizmord, ahogyan a n¢met nyelv oly talÀlÂan nevezi. A t´rv¢ny ûrzûje
¢s megtartÂja a t´rv¢ny gyilkosÀvÀ lesz. A megvesztegethetû, elfogult igazsÀgszolgÀltatÀs Àldozata
sajÀt szakÀllÀra Àll bosszÃt, ¢s ́ nbÁrÀskodÀssal szerez ¢rv¢nyt jogos ig¢ny¢nek, nemegyszer azon-
ban tÃllû a c¢lon, a tÀrsadalom esk¡dt ellens¢g¢v¢, bün´zûv¢ fajul, ¢s midûn ez¢rt bünhûdik,
igazsÀg¢rzete mÀrtÁrjÀvÀ lesz.Ê

TÀrsak
Kohlhaas csapata kezdetben csupÀn h¢t hü szolgÀjÀbÂl Àll. Hamarosan valamennyien
elesnek, illetve hÀtt¢rbe szorulnak. A k´vetkezû csoport mÀr csak a zsÀkmÀny rem¢-
ny¢ben szegûdik hozzÀ. K¢sûbb egy toborzÂlev¢l: à...csapatostul csalta hozzÀ p¢nze csen-
g¢s¢vel ¢s a zsÀkmÀny rem¢ny¢ben a csûcsel¢ket, melyet a LengyelorszÀggal k´t´tt b¢ke keny¢rte-
lenn¢ tett...Ê Mindenre kaphatÂ zsoldosok, z¡ll´tt martalÂcok alkotjÀk a kereskedû iga-
zÀ¢rt k¡zdû sereg magvÀt. A lÂcsiszÀr semmif¢le k´z´ss¢get nem vÀllal ¡gye kiharco-
lÂival. Amint nincs t´bb¢ sz¡ks¢ge rÀjuk, àeg¢sz csapatÀt elbocsÀtotta ajÀnd¢kok, k´sz´netek
¢s c¢lszerü intelmek kÁs¢ret¢benÊ.

Az ´ld´klû angyal ä zsoldosvez¢r.
Walker csapata ennek ¢pp az ellenkezûje.
àA fiatalemberek teljes odaadÀssal k´vett¢k, talÀn az¢rt, mert sose k¢rte tûl¡k. Egyik¡k sem

volt zsoldos.Ê Valamennyien n¢gerek, gazdasÀgi k´z´ss¢gben ¢lnek a New York-i fe-
ketenegyed egyik pinc¢j¢ben, ¢s aggÀlyos pontossÀggal szÀmolnak el minden elk´lt´tt
centrûl. àMint a jÀrûrbe indulÂ katonÀk, j´ttek-mentek a szÀllÀsukrÂl... tÀbori Àgyakat ÀllÁtottak
fel, ¢s szabÀlyos kaszÀrnyÀt l¢tesÁtettek... hittek benne, hogy lÀtvÀnyosan lelik majd halÀlukat. Ez
a hit drÀmai, mÀmoros ´ntudatot sz¡lt benn¡k.Ê Visszafogott d¡hvel ¢s kivagyi daccal cse-
lekvû, fanatikus hadsereg erjed a harlemi pinc¢ben. KatonÀi gondolkodÀsmÂdjukban
¢s ´lt´z¢k¡kben egyarÀnt azonosulnak Walkerral. MegszÀllott hit dolgÀban vez¢r¡-
k´n is tÃltesznek. àMost valami olyan sz´rnyüs¢get tesz¡nk, hogy soha senki nem mer kikezdeni
t´bb¢ egyetlen feket¢vel sem, mert f¢l, hogy Coalhouse-hoz tartozik!Ê ä rajongja egyik¡k. çm
a zongorista nem az¢rt harcol, hogy soha egyetlen feket¢hez se merjenek hozzÀnyÃlni.

Amikor Apa, a RAGTIME rezonûrje k´vets¢gbe indul a Morgan-k´nyvtÀrat meg-
szÀllÂ gerillÀkhoz, Walker szÀmÀra mÀr vilÀgos, hogy az autÂt talÀn megkaphatja ä de
neki v¢ge. Menteni akarja embereit ä ¢s az ellenÀllÀsukba ¡tk´zik. A Coalhouse-ka-
tonÀk fellÀzadnak, Àm fordÁtott elûjellel, mint ahogy halÀlra Át¢lt seregtesteknek szo-
kÀsuk. Nem hajlandÂk menteni a bûr¡ket ä a vez¢rrel egy¡tt akarnak meghalni. SzÀ-
mukra a fekete Ford esetleges ¡r¡gy, a c¢l sokkal tÀvolabbi: àNem foszthatod meg a k´-
vetel¢seidet az ¢rtelm¡ktûl! Nem Àrulhatsz el minket egy kocsi¢rt! Az az Àtkozott Ford az el¢gt¢tel?Ê

A rezonûr v¢gighallgatja a vez¢r ¢s a csapat vitÀjÀt, ¢s ́ sszeborzad: àAz¢rt, hogy el¢g-
t¢telt kapjon, Coalhouse Walker hajlandÂ engedni. De az emberei nem. Azok mÀs nemzed¢k.
Nem is emberek... Sz´rnyetegek! Az ¡gy elvette az esz¡ket. K´pnek rÀ, hogy ellen¡k a vilÀg. Had-
sereget tÀmasztanak. Nem mÀsok, mocskos forradalmÀrok.Ê

Amikor Kohlhaas MihÀlyra lesÃjt a t´rv¢ny, minden formasÀgra ¡gyelve, a csÀszÀri
¡gy¢sz jelenl¢t¢ben szolgÀltatnak neki igazsÀgot ä Ãgy is v¢gzik ki.

Walker eset¢ben a hivatalos vizsgÀlat nemkÁvÀnatos. A tÀrgyalÀs az ÀllamapparÀtus
v¢ts¢geire is f¢nyt derÁthetne. Amint kil¢p a Morgan-menhelyrûl, szitÀvÀ l´vik.

àApa hallotta a kiv¢gzûosztag sort¡z¢t. F´ljajdult.Ê Apa feh¢r ember, jÂzan polgÀr, a tisz-
tess¢ges amerikai mintak¢pe. Hisz a haladÀsban, ¢s igyekszik elfogulatlanul gondol-
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kozni. M¢g a feket¢krûl is. Tudja, hogy ami t´rt¢nt, nem igazsÀgszolgÀltatÀs, hanem
gyilkossÀg. Nem hoz megnyugvÀst, csak Ãjabb halÀlt, f¢lelmet, terrort ¢s ellenterrort.
Nem v¢g, hanem kezdet. Meg¢rzi, hogy àa trag¢diÀnak sohasem lesz v¢geÊ.

A trag¢diÀnak nincs v¢ge
àHiÀba t´k¢ltem el, hogy ûszinte r¢szv¢ttel szeml¢lem, ez a k´ltû mindig borzongÀst, iszonyt keltett
bennem, mint egy term¢szettûl sz¢pnek szÀnt test, amelyet gyÂgyÁthatatlan nyavalya roncsolÊ ä
Árja Goethe a neki hÂdolÂ Kleistrûl.

çm az ezredv¢g fel¢ haladva mind t´bb tekintet fordul el a klasszikus kancellÀrrÂl,
¢s szegezûdik àa borzongÀst ¢s iszonyt keltûÊ Kleistre, aki àaz ellentmondÀs megÀtalkodott
szellem¢tûlÊ fertûz´tten a lÂcsiszÀr àegyedi eset¢bûl alapos ¢s k´vetkezetes hipochondriÀval a
vilÀg folyÀsÀra egyetemesen ¢rv¢nyes k´vetkeztet¢seketÊ vont le. A t¢bolyba hajlÂ vilÀgÀllapot
a mÁtosszÀ lett lÂcsiszÀr szellem¢t lebbenti el¢nk, hÁvjÀk a szellemet Coalhouse Wal-
kernak vagy mÀsk¢nt.

A Morgan-hÀz elfoglalÀsakor ApÀban fel´tlik a k¢rd¢s, vibrÀl, csapong, majd testet
´lt: àVagy a m¢ltatlansÀg, ha egyszer megt´rt¢nik, olyan vilÀgmindens¢g t¡kre, amelyben a lo-
gika ¢s a jÂzan ¢sz minden t´rv¢nye a visszÀjÀra fordul?Ê

Igen. Igen.

(Kleist sz´veg¢t Kardos LÀszlÂ, Doctorow¢t G´ncz çrpÀd fordÁtÀsÀban id¢zt¡k.)

Vladimir Nabokov

AZ UTAS
Bratka LÀszlÂ fordÁtÀsa

ä Bizony, az ¢let tehets¢gesebb nÀlunk ä sÂhajtott fel az ÁrÂ, mik´zben cigarettÀja
hosszÃ papÁrszopÂkÀjÀval ¡t´gette tÀrcÀja fedel¢t. ä N¢ha olyan t¢mÀkat teremt... Hol
vagyunk mi hozzÀ k¢pest?! LefordÁthatatlanok, Àtadhatatlanok a müvei...

ä A szerzû minden jogot fenntart magÀnak ä mosolygott a kritikus, egy szer¢ny,
r´vidlÀtÂ f¢rfi, akinek hosszÃ, mozg¢kony ujjai voltak.

ä ögyhogy csak huncutkodni tudunk ä folytatta az ÁrÂ, ¢s szÂrakozott mozdulattal
a kritikus ¡res kupicÀjÀba dobta a gyufÀt. ä Csak azt müvelhetj¡k az alkotÀsaival, amit
a filmrendezûk a hÁres reg¢nyekkel. Egy rendezûnek az szÀmÁt, hogy szombat este ne
unatkozzanak a szobalÀnyok, ez¢rt a felismerhetetlens¢gig megvÀltoztatja a reg¢nyt,
kiforgatja, kihagy belûle ezer aprÂ r¢szletet ¢s Ãj epizÂdokat, Ãj szereplûket agyal ki.
°s mindezt az¢rt, hogy a kÁvÀnalmaknak marad¢ktalanul megfelelû, az elej¢n a jÂt, a
v¢g¢n a bünt kÀrhoztatÂ film legyen belûle, amely, ¢s ez a legfontosabb, meglepû, Àm
mindent megoldÂ v¢gkifejlettel van ellÀtva. Mi ugyanÁgy alakÁtgatjuk az ¢let adta t¢-
mÀkat, amint valami felt¢telezett harmÂniÀra ¢s müv¢szi t´m´rs¢gre t´reksz¡nk. A
sajÀt agysz¡lem¢nyeinket gyÃrjuk ´ssze a nyers plÀgiummal. ögy ¢rezz¡k, hogy tÃl
elnagyoltan, egyenetlen¡l Ár az ¢let, tÃlontÃl kÂcos a zsenije, ¢s az olvasÂk kegy¢t ke-
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resv¢n, akkurÀtus kis elbesz¢l¢seket szabunk ki ÀradÂ reg¢nyeibûl ä ad usum delphini.
Engedje meg, hogy e t¢mÀhoz kapcsolÂdva elmes¢ljek egy t´rt¢netet.

Expresszvonaton utaztam, hÀlÂkocsiban. Szeretem az Ãti bek´lt´zk´d¢st, a hüv´s
Àgynemüt, az ÀllomÀsok f¢nyeit, amint egyszer csak megmozdulnak ¢s elindulnak hÀt-
rafel¢ az ablak fekete ¡vege m´g´tt. Eml¢kszem, milyen kellemes ¢rz¢ssel t´lt´tt el,
hogy ¡res a f´l´ttem l¢vû Àgy. Levetkûztem, a fejem alÀ tett k¢zzel hanyatt fek¡dtem,
¢s a keskeny kincstÀri takarÂ k´nnyeds¢ge kimondottan ¢des volt a szÀllodai pÀrnÀk
puffadtsÀga utÀn. Egy ideig hagytam, hogy gondolatok kergess¢k egymÀst a fejemben
ä akkoriban kisreg¢nyt akartam Árni a vonat-takarÁtÂnûkrûl ä, majd lekapcsoltam a
lÀmpÀt, ¢s nagyon hamar elaludtam. °s most engedje meg, hogy az olyan elbesz¢l¢-
sekben, amilyennek ez is Ág¢rkezik, gyakori fordulattal ¢ljek: àArra ¢bredtem, hogy...Ê
çmbÀr ami ezutÀn k´vetkezik, mÀr nem Àraszt ilyen Àporodott szagot. TehÀt arra ¢b-
redtem, hogy ott van elûttem valakinek a lÀba.

ä K¢rem? ä szÂlt k´zbe a kritikus, ¢s elûrehajolva f´lemelte a mutatÂujjÀt.
ä Ott volt elûttem valakinek a lÀba ä ism¢telte az ÁrÂ. ä A f¡lk¢ben vilÀgos volt, a

vonat ¢ppen egy ÀllomÀson Àllt. Hatalmas f¢rfilÀb volt, a nagylÀbujj k¢kes k´rm¢vel
kilyukasztott, durva, pepita zokniban. D´ck´sen Àllt az arcom elûtti l¢pcsûfokon, s gaz-
dÀja, akit eltakart a felsû Àgy, ¢ppen akkor k¢sz¡lûd´tt, hogy egy utolsÂ erûfeszÁt¢ssel
a felsû Àgyra lÂduljon. Volt alkalmam megszeml¢lni a lÀbÀt, a fekete alapon sz¡rke
kockÀs zoknit ¢s a k´v¢r lÀbikra oldalÀn a zoknitartÂ lila ipszilonjÀt. A hosszÃ alsÂnad-
rÀg k´t´tt anyagÀbÂl visszataszÁtÂan meredeztek a szûrszÀlak. ögy mindenest¡l gusz-
tustalan volt ez a lÀb. Megfesz¡lt, amÁg n¢ztem, k¢tszer megmocordult az izmos nagy-
ujja, v¢g¡l ruganyosan ell´kûd´tt a l¢trafokrÂl, ¢s f´llibbent. F´ntrûl krÀkogÀs, cup-
pogÀs ä olyan hangok hallatszottak, amelyekbûl arra k´vetkeztethettem, hogy a f¢rfi
alvÀshoz k¢sz¡lûdik. AztÀn kihunyt a f¢ny, ¢s n¢hÀny pillanat mÃlva elindult a vonat.

Nem tudom, hogyan magyarÀzzam, de rÀm pusztÁtÂ hatÀst gyakorolt ez a lÀb. Pe-
pita, lÀgy f´rtelem volt. °s felzaklatott, hogy az eg¢sz emberbûl csak ezt a gyalÀzatos
lÀbat ismerem, ¢s nem az eg¢sz alakjÀt, arcÀt. Most Ãgy tünt, hogy lejjebb ereszkedik
a s´t¢t, fekete mennyezetet alkotÂ Àgya, ¢s mintha a sÃlyÀt is ¢reztem volna. BÀrhogy
prÂbÀltam is magam el¢ k¢pzelni ¢jszakai ÃtitÀrsamat, egyre a lyukas gyapjÃzoknibÂl
meredezû hatalmas k´r´m ragyogott a szemem elûtt k¢kes-gy´ngyhÀzszÁnben. Sz´r-
nyü persze, hogy ilyen aprÂsÀgok izgatnak, mÀsr¢szt viszont: nem ¢ppen az ÁrÂ az az
ember, akit aprÂsÀgok izgatnak?

Nos, nem j´tt Àlom a szememre. F¡leltem, hogy horkol-e lÀthatatlan ÃtitÀrsam. ögy
tünt, hogy nem horkol, hanem ny´sz´r´g, viszont, mint tudjuk, az ¢jszakai ker¢kza-
katolÀs fog¢konnyÀ teszi az embert a hallucinÀciÂkra. MindazonÀltal nem tudtam
megszabadulni az ¢rz¢stûl, hogy szokatlan hangok k¢lnek f´l´ttem. Kiss¢ f´lemeltem
a fejem: mÀr tisztÀbban hallottam a hangokat. A f´l´ttem fekvû f¢rfi zokogott.

ä Hogy mondta? ä vÀgott k´zbe a kritikus. ä Zokogott? Aha, aha. Eln¢z¢st, rosszul
hallottam ä azzal visszaejtette kez¢t a t¢rd¢re, ¢s f¢lrebillentett fejjel hallgatta tovÀbb
az ÁrÂt.

ä Igen, zokogott, ¢s iszonyÃ volt a zokogÀsa. Fuldoklott, hangosan fÃjta ki a levegût,
mintha egy liter vizet ivott volna elûtte egy hajtÀsra, majd csukott szÀjjal h¡pp´g´tt ä
a kotkodÀcsolÀs sz´rnyü parÂdiÀja volt ez ä, ¢s megint bel¢gz¢s k´vetkezett, aztÀn zo-
kogva kifÃjta a levegût, de most mÀr, a hahahÀzÂ hangbÂl Át¢lve, tÀtott szÀjjal. °s mind-
ez a ker¢kcsattogÀsnak ä amely azzÀ a gurulÂ l¢trÀvÀ alakult, amelyen emelkedett,
s¡llyedt a zokogÀsa ä az ingatag alapjÀn. Mozdulatlanul fek¡dtem, figyeltem a s´t¢t-

1130 ã Vladimir Nabokov: Az utas



ben, mik´zben ¢reztem, hogy v¢gtelen¡l ostoba k¢pet vÀgok, hiszen igen kÁnosan
¢rinti az embert, ha egy idegen sÁrÀsÀt hallja. AztÀn m¢g az az akaratlan kapcsolat is
f´nnÀllt k´zt¡nk, hogy ugyanazon r¢szv¢tlen¡l robogÂ vonat egyazon kup¢jÀnak k¢t
ÀgyÀn feksz¡nk. °s nem hallgatott el, nem hagyott nyugton az iszonyÃ h¡pp´g¢s, ¢s
mindketten ä alul ¢n, aki hallgattam, f´l¡l û, aki zokogott ä ÂrÀnk¢nt nyolcvan kilo-
m¢teres sebess¢ggel, oldalt fekve r´p¡lt¡nk az ¢jszakai messzes¢gbe. K¢sûbb mintha
abbahagyta volna, Àm alig szÀntam el magam az alvÀsra, ÃjbÂl felbugyogott a zokogÀsa,
sût mintha most m¢g a bensej¢bûl elût´rû hangon, a h¡pp´gû sÂhajokkal vÀltogatva,
szavakat is mondott volna. AztÀn m¢gis elaludtam, reggel f¢l hatkor a kalauz felrÀn-
totta az ajtÂt, f´l¢bresztett, ¢s ¢n az Àgyamon ¡lve, a felsû fekhely sz¢l¢t kocogtatÂ fejjel,
gyorsan ´lt´ztem. Mielûtt bûr´nd´kkel a kezemben kil¢ptem volna a folyosÂra, fel-
pillantottam, de ÃtitÀrsam, m¢g a takarÂt is a fej¢re hÃzva, nekem hÀttal fek¡dt. A
folyosÂ vilÀgos volt, ¢ppen csak f´lkelt a nap, ¢s a vonat k¢k, friss Àrny¢ka a f¡v´n,
bokrokon kocogott, hajlottan a r¢zsükre huppant, elcikkanÂ nyÁrfÀk t´rzs¢n villogott;
majd vakÁtÂan felszikrÀzott a mezû k´zep¢n egy hosszÃkÀs tÂ, elkeskenyedett, ez¡st
hasad¢kkÀ hegesedett, szapora dohogÀssal hÀtrafel¢ hûk´lt egy hÀzikÂ, egy sorompÂ,
csapott egyet az orszÀgÃt-korbÀcs... ¢s ism¢t sz¢dÁtûen, f¢nyfoltos oszlopsork¢nt sik-
lottak tova a napf¢ny kiugratta nyÁrek. Rajtam kÁv¡l k¢t, puffadtra aludt, sebtiben
kifestett arcÃ h´lgy ¢s egy velÃrkesztyüs, ÃtisapkÀs ´regÃr Àllt a folyosÂn. Gyül´l´k
korÀn kelni ä a vilÀg mÀmorÁtÂ hajnala k¢ptelen kÀrpÂtolni az ¢des Àlom reggeli ÂrÀi-
¢rt ä, ¢s csak mogorvÀn biccentettem, amikor a kis´reg megk¢rdezte, hogy: àMaga is
lekÀszÀlÂdik X.-ben?Ê °s megnevezte a nagyvÀrost, ahovÀ tÁz-tizen´t perc mÃlva meg
kellett ¢rkezn¡nk.

A nyÁrek hirtelen sz¢trebbentek, a nagy igyekezettûl csaknem a vonat alÀ ker¡lve,
f¢ltucatnyi hÀz rohant le egy dombrÂl, majd villogÂ ¡vegekkel bÁborv´r´s gyÀr l¢p-
kedett tova, egy ´t´les hirdetûtÀblÀrÂl rÀnk ordÁtott valaki csokolÀd¢ja, megint gyÀr-
¢p¡let j´tt, ¡vegablakok, k¢m¢nyek; egyszÂval az folyt, ami akkor folyik, ha egy nagy-
vÀroshoz k´zeled¡nk. çm aztÀn, legnagyobb meglepet¢s¡nkre, a szerelv¢ny remegve
f¢kezett, ¢s megÀllt egy ¡res felt¢teles megÀllÂban, ahol, legalÀbbis azt hinn¢ az ember,
semmi keresnivalÂja egy expresszvonatnak. Azon is csodÀlkoztam, hogy n¢hÀny rend-
ûr Àll a peronon. LehÃztam az ablakot, ¢s kihajoltam. àHÃzza fel!Ê ä mondta udvarias
hangon az egyik rendûr. Izgalom fogta el a folyosÂn ÀllÂkat. °ppen elment mellett¡nk
a kalauz, megk¢rdeztem, hogy mi t´rt¢nt. àValakit keresnek a vonatonÊ ä vÀlaszolta,
¢s pÀr szÂval, sebt¢ben elmondta, hogy a vÀrosban, amelyen Àtj´tt¡nk ¢jszaka, bün-
t¢ny t´rt¢nt este; egy f¢rfi agyonlûtte a feles¢g¢t ¢s a feles¢ge szeretûj¢t. A h´lgyek
felkiÀltottak, a kis´reg megcsÂvÀlta a fej¢t. K¢t rendûr ¢s egy bukm¢kerre hasonlÁtÂ,
pirospozsgÀs arcÃ, g´mb´lyü, kem¢nykalapos nyomozÂ l¢pett a folyosÂra. Megk¢r-
tek, hogy menjek vissza a kup¢ba. A rendûr´k a folyosÂn ûrk´dtek, a nyomozÂ pedig
v¢gigjÀrta a kup¢kat. Megmutattam neki az Ãtlevelemet. Kiv´r´s´d´tt szem¢vel v¢-
gigs´p´rt az arcomon, ¢s visszaadta a papÁrjaimat. Ott Àlltunk a szük helyis¢gben, ¢s
a felsû Àgyon mozdulatlanul fek¡dt a takarÂba burkolt fejü, s´t¢t alak. à¹n kimehetÊ
ä mondta nekem a nyomozÂ, ¢s a f´lsû Àgy fel¢ nyÃlt. àAz iratait, k¢rem!Ê A takarÂba
burkolt f¢rfi horkolt. A nyitott ajtÂnÀl Àlltomban hallottam a horkolÀsÀt, ¢s Ãgy tünt,
m¢g ott rezeg benne az ¢jszakai zokogÀs visszhangja. à°bredjen fel, k¢rem!Ê ä szÂlt
hangosabban a nyomozÂ, ¢s valami professzionÀlis mozdulattal megrÀncigÀlta a sz¡r-
ke takarÂ sz¢l¢t a f¢rfi nyakÀnÀl. Az megmozdult bÀr, de horkolt tovÀbb. A nyomozÂ
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megrÀzta a vÀllÀt. Szinte ´nkÁv¡letbe estem, elfordultam, ¢s kin¢ztem az ablakon, de
nem lÀttam semmit, mert eg¢sz l¢nyemmel azt figyeltem, hogy mi t´rt¢nik a kup¢ban.

°s k¢pzelje, semmi rendkÁv¡li nem t´rt¢nt. A f¢rfi Àlmosan felmordult, a nyomozÂ
hatÀrozott hangon elk¢rte a papÁrjait, hatÀrozott hangon megk´sz´nte, kil¢pett a ku-
p¢bÂl, ¢s bement a k´vetkezûbe. Ez minden. Pedig, gondolhatnÀ az ember, mennyivel
remekebb lett volna ä legalÀbbis az ÁrÂ szempontjai szerint ä, ha errûl a f´rtelmes lÀbÃ,
zokogÂ utasrÂl kider¡l, hogy û a gyilkos; milyen remek magyarÀzat lett volna a k´ny-
nyeire, ¢s fûk¢pp, milyen remek¡l illeszkedik ¢jszakai utazÀsom ¢s a rÂla szÂlÂ r´vid
elbesz¢l¢sem keretei k´z¢. çm Ãgy lÀtszik, hogy a szerzû ä az ¢let ä elk¢pzel¢se, mint
mindig, most is ezerszer remekebb volt.

Az ÁrÂ felsÂhajtott, elhallgatott, ¢s sz¢trÀgott, sz¢tmorzsolt szopÂkÀjÃ, r¢g kialudt
cigarettÀjÀt szÁvogatta. A kritikus rÀf¡ggesztette jÂsÀgos tekintet¢t.

ä Vallja be ä szÂlalt meg ism¢t az ÁrÂ ä, attÂl a pillanattÂl, amikor a rendûr´ket em-
lÁtettem, biztos volt benne, hogy az ¢n zokogÂ emberem a gyilkos!

ä Ismerem a maga stÁlusÀt ä mondta a kritikus, s ujja hegy¢vel meg¢rintette besz¢l-
getûtÀrsa vÀllÀt, majd a rÀ jellemzû mozdulattal vissza is hÃzta kez¢t. ä Ha detektÁv-
t´rt¢netet Árna, akkor nem azt tenn¢ meg gyilkosnak, akire egyetlen szereplû sem gya-
nakszik, hanem azt, akire a legelej¢tûl mindenki. °s ¢ppen Ágy vezetn¢ t¢vÃtra a gya-
korlott olvasÂt, aki megszokta, hogy nem olyan egyszerü kinyitni a titkos szelenc¢t.
Tudom, hogy a lehetû legterm¢szetesebb megoldÀssal szereti tÀlalni a meglepet¢s¢l-
m¢nyt. De az¢rt ne ¢lje bele magÀt nagyon! Az ¢letben nagyon sok a v¢letlen, de na-
gyon sok rendkÁv¡li dolog is van. A szÂnak megadatott az a magasztos kivÀltsÀg, hogy
a v¢letlent rendkÁv¡liv¢, a rendkÁv¡lit pedig ne v¢letlenszerüv¢ tegye. Ebbûl az eset-
bûl, ezekbûl a v¢letlenekbûl egy t´k¢letes elbesz¢l¢st Árhatott volna, ha az ember¢t teszi
meg gyilkosnak.

Az ÁrÂ ism¢t felsÂhajtott:
ä E-egen. Gondoltam rÀ. Kieg¢szÁten¢m n¢hÀny r¢szlettel. Utalhatn¢k rÀ, hogy a

gyilkos szenved¢lyesen szerette a feles¢g¢t. BÀrmit kigondolhatn¢k. Csak nem tudom,
¢s ez a baj, hogy az ¢let nem valami mÀst, valami sokkal m¢lyebb, finomabb dolgot
tartott-e szem elûtt. Az a baj, hogy nem tudom, mi¢rt zokogott az a f¢rfi, ¢s soha nem
is fogom megtudni.

ä SzÂt k¢rek ä mondta lÀgyan a kritikus. ä Maga, az ÁrÂ, legalÀbb valami hatÀsos
v¢gkifejletet alkalmazhatott volna. Mondjuk, az¢rt sÁrt a hûse, mert elvesztette lev¢l-
tÀrcÀjÀt a pÀlyaudvaron. Volt egy ismerûs´m, egy rendkÁv¡l katonÀs k¡lsejü f¢rfi, aki
hangosan sÁrt, ha fÀjt a foga. Nem, k´sz´n´m! Ne t´lts´n t´bbet! El¢g, ¢ppen el¢g
volt.
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TakÀcs Zsuzsa

°RINT°S

Ha Ãjra ¢bredsz, ha Ãjra ¢bredek,
a vilÀg bÀrmelyik sz´glet¢n ha talÀlkozunk,
ha nû leszek ¢s f¢rfi leszel Ãjra,
ha mind a ketten f¢rfiak lesz¡nk vagy nûk,
ha lesz hely, ahova bet¢rhetnek az ilyen pÀrok,
ha elj´n az ´r´k szÀrazsÀg ideje,
vagy ¢ppen az ´r´k esû,
¢s bizonytalan k´d ¡li meg a vÀrosokat,
ha megprÂbÀl a pÀra elszabadulni az aszfalttÂl,
de nem tud, ha a lÀmpÀk f¢nyk´re: szent! szent!
kiÀltja ¢s megkoronÀz minden arra haladÂt,
ha erût vesz rajtam gy´nges¢gem,
megsz¡letnek Ãjra ezek a versek.

HALçLA ñRçJçN

Tûle tÀvol l¢vû nagyobbik lÀnya
nem tudja beindÁtani a kocsit,
´l¢be eresztett k¢zzel ¡l, egyszer csak
hangot hall, apja f¢lelemtûl f´lcsapÂ
gyerekkori hangjÀt: AttÂl f¢l DodÂ!
kiÀltozza, mint hetven ¢vvel azelûtt
a kassai pÀlyaudvaron, amikor meglÀtta
a fÃjtatva fel¢ k´zelÁtû mozdonyt,
¢s fej¢t anyja szoknyÀjÀba temette.
Kisebbik lÀnya d¢lutÀn hÀromnegyed kettû
¢s kettû k´z´tt hÁmzett pÀrnÀt vÀsÀrol,
mit sem sejtve, egy perui diÀktÂl,
s a pÀrnÀn egy halotti urna rajza:
egy jaguÀragyarÃ isten.
A doktornû, aki a feles¢ggel ¢s fiÃkkal
k´zli a halÀlhÁrt, elsÁrja magÀt,
de nem mondja meg, mi volt utolsÂ mondata.
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FIGYELý

RíTUS °S SZABADSçG

TakÀcs Zsuzsa: Viszonyok k´nnye
Jelenkor, P¢cs, 1992. 132 oldal, 99 Ft

Az öjhold-as elsû nemzed¢k Àrny¢kban mü-
k´dû kivÀlÂ ÁrÂinak Àrny¢kÀban az elmÃlt ¢v-
tizedekben kialakult egy polgÀri ¢rt¢keket
hangsÃlyozÂ, sem müv¢szi, sem tÀrsadalmi
forradalomra nem ´szt´k¢lû, ´nmagÀnak
el¢gs¢ges, lÀthatatlan mentÀlis egys¢gben
gondolkodÂ laza ÁrÂi csoport. Ennek a jobba-
dÀn vÀroson sz¡letett, vÀroson ¢lû, az adott
int¢zm¢nyrendszerbe m¢rs¢kelt lelkesed¢ssel
beilleszkedû, hivatalosan nem tiltott, de ke-
vesek szÀmÀra jelent¢keny ÁrÂi csoportnak
egyik fontos jegye az volt, hogy igyekezett ki-
alakÁtani ä müv¢szet¢ben ¢s magÀn¢let¢ben
egyarÀnt ä az autonÂmiÀnak azokat a szük´s
szabadsÀgtereit, amelyekben ´nmagÀval azo-
nos ¢s maradandÂnak gondolt ¢rt¢krendet
mutathat f´l. Ezek az alkotÂk kev¢s szÂval be-
sz¢ltek, dimenziÂjuk m¢lyebb volt, mint a re-
torikÀjuk, korlÀtoztÀk mondandÂjukat a l¢-
nyeges r¢szlegesre, s a szÁnfalak m´g¢ utalt-
sÀg ¢s vÀrakozÀs stÀdiumaiban is megûrizt¢k
meggyûzûd¢s¡ket egy individuÀlis, meghatÀ-
rozott k´z´ns¢gnek szÂlÂ müv¢szet irÀnt. S
most egyszerre Ãgy tünik, hogy t´bb¡knek
àideiglenesÊ, hosszÃ ideig m¢ltatlanÁtott mü-
v¢szete valamely rettenetes nagyszerüs¢g
sz´vev¢nyek¢nt bukkan el¢nk, olyan lelet-
k¢nt, amit elûbb finomecsettel meg kell tisz-
tÁtani, majd patikam¢rlegre kell tenni, utÀna
nagyÁtÂ alÀ, s azutÀn f´l lehet jegyezni egyedi
sajÀtossÀgaikat. Legyen szabad itt elûv¢telez-
nem egy gyanÃmat: TakÀcs ZsuzsÀnÀl is az¢rt
´lthetett ilyen plasztikus formÀt a szerelmi
¢rz¢s, mert ez volt az egyetlen, eg¢sz¢ben
megûrizhetû identifikÀciÂs lehetûs¢g a k´ltû
ä s nyilvÀn a polgÀr szÀmÀra is.

A k´tet elsû fel¢ben ´sszegyüjt´tt szerel-
mes versek azt sugalljÀk, hogy a mindennapi
szokÀs f´ld alatti vÀgÀnyain sodrÂdÂ lÁrai
alanynak olyan rejtett, de szilÀrd ¢rzelmi

alagÃtrendszere van, amely k¢pes ût ÀtsegÁ-
teni minden k¡lsûleges ostromzÀron. A pol-
gÀri ¢letforma dÁszletei k´zt (l¢pcsûhÀz,
nyelvÂra, fikusz, egyetemi hallgatÂ stb.) zajlÂ,
spirituÀlis neuralgiÀktÂl sem mentes, olykor
regresszÁv ¢rzelmi teret egy nyugtalanÁtÂ, n¢-
ha szÀmonk¢rû, fiktÁv f¢rfi identitÀsa t´lti ki,
aki ki-be jÀr esztendûkben, ¢jjelekben-nap-
palokban, hÀborÃ ¢s b¢ke idej¢n, tegnap ¢s
holnap. Van ezekben az epizÀlÂ, kihagyÀsok-
kal ÀbrÀzolÂ, ugrÀsszerü tizenk¢t sorosokban
valami javasasszonyi vonÀs, de mÁg p¢ldÀul
Pilinszky àszerelmesÊ helyzetei vakÁtÂ ¢less¢-
gü k´ltûi manûverez¢sek, addig TakÀcs Zsu-
zsa Àlom-¢letk¢peinek epikai sÃlya ¢s k´zvet-
len¡l emberi l¢gk´re van. Noha a k´ltem¢-
nyek elûter¢ben ÀltalÀban tompa f¢ny vilÀgÁt
(t´bbsz´r holdf¢ny vet¡l k¢sû ûszi, esûs, ¢j-
szakai tÀjra, mint p¢ldÀul az EGY ISMERET-
LEN, BALLONKABçTOS F°RFI J¹N cÁmü vers-
ben, vagy ennek a ciklusnak egyik legszerve-
sebb darabjÀban, a BETEG VERS-ben), fagy
van, esik, t´bbnyire bÃcsÃzÀst emlegetnek (a
kabÀt a k´ltûnek kedvenc kifejez¢se), vagy egy
omladozÂ vakolatÃ l¢pcsûhÀz bukkan el¢nk,
vagy ¢ppen a nem l¢tezûk (az eml¢kezet
t´rzsvend¢gei) ¡lik k´r¡l az Àgyat, s fagga-
tÂznak, vagy a s¢r¡lt fikusz lev¢lzet¢re esik
pillantÀs: m¢gis ¢rz¢kelj¡k a keservek m´g´tt
azt a feminin k´ltûi magÀnrezervÀtumot,
amely a vilÀgnak v¢dtelen¡l kiszolgÀltatott
tudat titkos mened¢khely¢¡l szolgÀl. Ha sza-
bad azt mondani: ezek a versek implodÀlnak,
befele robbannak, s a lÁrai hûs l¢lektani ikon-
kultuszÀbÂl csupÀn annyit Àrulnak el,
amennyi a mi tÀvolabbi r¢szv¢tel¡nkh´z ok-
vetlen¡l sz¡ks¢ges.

Van ebben az eml¢kez¢sben valami gÂti-
kus elem: ´r´kk¢ f´lajzott a k´zvetlen alka-
lomra, ´r´kk¢ megtartÂztatÂ az eszm¢ny tisz-
tasÀgÀnak ¢rdek¢ben. A szerelem itt olyan
gy¡m´lcsk¢nt jelenik meg, amely inkÀbb tÀp-
lÀl¢k, mintsem ¢lvezet. Minthogy azonban ez
a àszerelmi ¡nnepÊ folyamatosan az eml¢ke-
z¢s f¡gg´nye m´g´tt zajlik, a neml¢tbe szo-
rÁtott fûhûs, akit fûszerepre rekrutÀlnak, tÀ-
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voli, szinte embertelen aurÀt kap, s Ãgy tü-
nik, itt nem is egy f¢rfi ¢s egy nû szerelm¢rûl
van szÂ, hanem egy olyan egyszem¢lyes Àldo-
zatrÂl, amelyben versrûl versre fogadalmi
gyertyÀkat gyÃjtanak meg egy ismeretlen
eml¢kezet¢re.

Az egyes eml¢kek, amelyek csak jelz¢ssze-
rüen mutatkoznak meg, egy lÀthatatlan pont
k´r¡l meg¢l¢nkÁtik ¢s d¢monivÀ avatjÀk a tu-
datot: e csek¢lyre redukÀlt, sürÁtett mozgal-
massÀgbÂl sz¡letik ez a k´lt¢szet. Ellenkezû-
leg azonban azt is mondhatnÀm: minden fo-
kozottsÀga ellen¢re van benne valami ama-
zonszerü deszexualizÀltsÀg. Nem nûi, hanem
feminin: nem ismer megterm¢keny¡l¢st,
szerves n´veked¢st, àanyaterm¢szetüÊ folya-
matokat, hanem a szenved¢ly ellen¢re szeret,
¢szrev¢tlen¡l, egy pillanat alatt c¢lja fel¢
ugorva. Nem jelentûs¢ge, hanem funkciÂja
van itt a szerelemnek: egyetlen megnevezett
vehikuluma a f¢lelemben s a f¢lelem¢rt el-
morzsolt egzisztenciÀnak. Ez¢rt van ä szerke-
zetileg ä egyetlen fûszereplûje, ez¢rt lehet
mÀs fûszereplûje is (gondoljunk p¢ldÀul az
çTVçLTOZçSOK cÁmü k´ltem¢nyre).

Ami a k´tet formai jegyeit illeti, hÀrom ¢r-
dekess¢get kÁvÀnok megemlÁteni.

Elsû pillantÀsra lÀthatÂ, hogy TakÀcs Zsu-
zsa k´ltem¢nyei egy t´mbbûl vannak kifarag-
va, s nem ragasztgatÀssal, hosszadalmas szÂ-
keres¢s r¢v¢n alakulnak: sajÀt szÂvagyonÀt ä
mely nyilvÀn egy eg¢sz ¢let keres¢s¢nek
eredm¢nye ä nem egyes ihletalkalmak ki-
zsÀkmÀnyolÀsÀval igyekszik gyarapÁtani. Rit-
kÀn van àriadÂÊ a sz´vegben: mondatformÀ-
lÀsa inkÀbb rideg ¢s ¢rdes, mintsem lÀtvÀnyos
¢s lelem¢nyt hajhÀszÂ. Ami ezeknek a nyelvi
alakzatoknak biztonsÀgot ad, az a sorokba
rejtett, tompÁtott antikos ritmizÀlÀs. Nem ele-
gendû itt azt mondani, hogy a sz´vegek n¢gy
hÀromsorosra tagolÂdnak, hiszen a terzina
egy¢b kÁvÀnalmai hiÀnyoznak, s a hÀrmas ta-
golÀsnak nincsen ´nmagÀban semmilyen
bensû sz¡ks¢gszerüs¢ge. Viszont ha p¢ldÀul
az íRD MEG A VERSET °S MENEKºLJ! ´t´dik so-
rÀt tekintj¡k, nyomban f´lf¡lel¡nk az egy
lÀbbal megkurtÁtott catullusi tizenegyes em-
l¢kezetes dallamÀra. Vagy lapozd f´l a RçJ¹T-
TEM, HOGY F°LEK A CS¹NDTýL MOSTANçBAN
mÀsodik sorÀt (àHa cs´nd, bÀrmikor az eszembe
juthatsz...Ê), s elûtted Àll ennek a klasszikus, a
magyar irodalomban ritka sorformÀnak tisz-

ta alakja. Egyebek f´lsorolÀsa helyett meg-
emlÁtem, hogy az antik ritmust´red¢kek oly-
kor csoportosan is megjelennek, mint p¢ldÀ-
ul a SZINTE SZERELMES VERS-ben: a harmadik
sorban a àmint romlott, gy´ny´rü...Ê szekvenci-
Àban (ugye, megcsend¡l f¡l¡nkben mind-
annyiunk k´z´s violinkulcsa: àHervad mÀr li-
get¡nk...Ê?), majd a negyedik sorban egy tisz-
ta feles hexameter, vagy k¢sûbb a hatodikban
egy csaknem tiszta hÀromnegyed hexameter.
T́ bb hasonlÂ zenei-ritmikai bet¢tet lehetne
itt id¢zni.

Egy mÀsik müv¢szi fogÀs: az igek´tûk di-
namizÀlt, inverzÁv hasznÀlata. TakÀcs Zsuzsa
itt a mozgalmassÀgnak, az àige dolgoztatÀsÀ-
nakÊ szokatlanul eredeti formÀit teremti
meg. Nem ÀllÁtom, hogy ez a fogÀs a hagyo-
mÀnyban ismeretlen (utalok JÂzsef Attila NA-
GYON FçJ cÁmü vers¢nek huszadik-huszon-
egyedik szakaszÀra, de megemlÁthetn¢m PÀz-
mÀny P¢ter pr¢dikÀciÂit is...), m¢gis figye-
lemre m¢ltÂ, hogy itt egy modern k´ltû ism¢t
tudatosan alkalmazza mesters¢g¢nek n¢mely
r¢g sutba vetett eszk´z¢t. El¢gedj¡nk meg
egyetlen szeml¢ltetû p¢ldÀval: az ELýSZ¹R
CSAK ENNI NEM VOLT KEDVEM cÁmü k´lte-
m¢ny negyedik sora Ágy hangzik: àA telefon,
a taxi, a kÂrhÀz ideje elj´tt.Ê Ebben a kijelent¢s-
ben nincsen semmi meglepû: a k´ltû nyelv-
hasznÀlatÀra ÀltalÀban is jellemzû bizonyos
darabossÀg, ´szt´v¢rs¢g. De azÀltal (s olvas-
suk el ´sszef¡ggûen az eg¢sz k´ltem¢nyt),
hogy a sor v¢g¢re, a kiemelt alanyok m´g¢ ä
mint egy v¢szjÂslÂ orvosi zÀrÂjelent¢st ä ki-
akasztja az inverzÁv igek´tûs ig¢t, vÀratlanul
tÀvlatot k¢pes k´lcs´n´zni ennek a puritÀn
mondatnak. Ez a sor nem pusztÀn megÀllapÁt
valamely befejezett t¢nyt, hanem egy befeje-
zett t¢nynek keserveit k¢pes f´lid¢zni ¢s em-
l¢kezet¡nkbe v¢sni.

Vannak a k´tetben olyan r¢szek is, ahol ez
a mondatvezet¢si szesz¢ly nem jÀr megnyug-
tatÂ eredm¢nnyel, s az egyes mondattagok
mintha hÀtat fordÁtanÀnak egymÀsnak. A
RESSENTIMENT elsû k¢t versszakÀval vÀltozat-
lanul birkÂzik a recenzens. Vagy a HOGY AR-
CçRA VçGYIK AZ ARC, AZT SçPADTSçGA cÁmü
vers elsû k¢t sorÀban t´bb f¢nyt ig¢nyelne.
¹sszess¢g¢ben azonban azt lehet mondani,
hogy TakÀcs Zsuzsa a magyar versmondat-
nak egy egy¢ni, àpangÂÊ tÁpusÀt hozta l¢tre:
nem mindig tetszetûs szÂt vÀlaszt, de szavait
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mindig k¢pes àhelyzetbe hozniÊ. S müv¢szi-
leg v¢gsû soron helyesen cselekszik: a k´ltû
feladata nem csupÀn az, hogy megragadja a
àlÁrai mondandÂtÊ, hanem az, hogy az olva-
sÂban Ãjrateremtse azt.

DiÂh¢jban ¢rinteni szeretn¢k egy harma-
dik alkotÀstechnikai elemet. TakÀcs k´lt¢sze-
t¢re egy bizonyos dialektikus kompozicionÀ-
lis atomokra ¢p¡lû besz¢dmÂd jellemzû. En-
nek a technikÀnak iskolap¢ldÀja az EGY ISME-
RETLEN, BALLONKABçTOS F°RFI J¹N. EgymÀs-
nak fesz¡lû erûvektorok egyetlen feszes k´-
tege ez a k´ltem¢ny. Egy f¢rfi j´n szembe egy
nûvel; kihalt az utca, de a f¢rfi mosolyog; a f¢rfi
ismeretlen, de szeretik; a holdfogyatkozÀs teljes;
egy hÀlyog borÁtotta szem n¢zett; a szennyes vÀros
a szerelmesekkel; egymÀssal szemben ¡lnek az is-
meretlen szerelmesek; elege lett a holdnak
(mely bevilÀgÁtja az ¢jszakÀt) a homÀlybÂl. A
k´ltem¢nyben alig-alig t´rt¢nik valami, nem
mes¢l el ä mondjuk ä egy kerek t´rt¢netet,
a sz´veg nincs megfejelve valamely ¢les csat-
tanÂval vagy ¡gyesen elhelyezett ÀllÁtÀssal, s
a verset m¢gis k´r¡lveszi valamilyen harang-
szerüen zÀrt atmoszf¢ra ¢s szelÁd sugalmas-
sÀg. Ennek a hatÀsnak legfontosabb eleme
¢ppen ez a huzalos, ellent¢tesen fonatos vers-
¢pÁtkez¢s, amely TakÀcs t´bbi sz´veg¢nek is
sajÀtossÀga. TechnikÀjÀnak egyik kedvezû k´-
vetkezm¢nye az, hogy a sz´vegekben a lÀzas
tÃlfüt´tts¢gnek nyoma sincsen: inkÀbb tÀvol-
sÀgot teremt maga ¢s sajÀt ¢lm¢nye, maga ¢s
olvasÂja k´z´tt. Ugyanakkor k´zvetÁteni tud-
ja az ´ntranszcendÀlÀs tapasztalatÀt: azono-
sulÀsÀt azzal a szellemi ¢s ¢rzelmi szf¢rÀval,
amelybûl k´lt¢szete hajszÀlgy´kerekkel tÀp-
lÀlkozik.

A k´tet mÀsodik fel¢ben ennek a k´lt¢szet-
nek igazi szellemi barlangrendszer¢be bel¢-
p¡nk (hogy mondatom szÂrendj¢vel ¢s az el-
t¢vedt igek´tûvel megid¢zzem a k´ltût). Ben-
sûleg megszervezett sz´vegek eg¢sz sorÀval
van itt ismerked¢s¡nk: az egyes müvek nem
csÀbÁtanak t´bb¢ kÁvÀncsi pillantÀsra szom-
sz¢djaik fel¢. Ezek a k´ltem¢nyek szellemileg
megalapozott, r¢szleteikben ¢rz¢kletes, eg¢-
sz¡ket tekintve elvont lÀtomÀsok. Racionali-
tÀson tÃlterjedû vilÀgossÀguknak, statikus szi-
goruknak hatÀsa alÂl nehezen lehet szaba-
dulni. K¢ts¢gtelen, hogy ezekben a müvek-
ben hosszÃ esztendûk hitbeli, t´rt¢nelmi, ¢r-
zelmi, hivatÀsbeli tapasztalata rejlik. Elk¡l´-

nÁtve, ¢letanyaggal megterhelten ki vannak
helyezve (azaz: Àt vannak l¢nyegÁtve) egy
imaginÀrius t¢rbe, amelybûl mÀr csak k´zve-
tett energiÀiknak szibillinikus parancsait vagy
szenved¢lytelen k´zl¢seit halljuk. TakÀcs Zsu-
zsa k´lt¢szet¢nek l¢nyeges mondandÂit szin-
te egy mÀsodik tollal Árja: nem konkr¢t szem-
l¢leti anyagot r´gzÁt (àCsak az elvont dolgok gy´-
t´rnek igazÀn...Ê), hanem ä ¢ppen k¢zmüves-
s¢gi igyekezet¢vel ä olyan ´nÀllÂ àmÀgikus te-
kercseketÊ hoz l¢tre, amelyek ugyan az eszten-
dûk m¢ly¢bûl szÀrmaznak, m¢gis mÀr az
idûtlens¢g tartoz¢kai. Csaknem minden sor
magÀba zÀrkÂzik, viseli terh¢t, k´z´lni szeret-
n¢ azt a tartalmat, ami m´g´tte van: mik´z-
ben lÀthatatlan szÀlakkal m¢g visszakapasz-
kodik a k´zvetlen tapasztalatba, müv¢szett¢
k¡l´nÁtett pontossÀgÀval mÀr azt az objektÁv
nyelvi sÀvot ¢rinti meg, amelyben minden
emberi ¢let k´z´s ¢rtelme kimondhatÂ. M¢g
a sz¢les hÀlÂvet¢sü, sÃlyos versek mell¢ (çT-
RENDEZ°S, AZ UTOLSñ SZALMASZçL, AZ °REM
MçSIK OLDALA, ANIMA, V°GTELEN ñRçN, NE
HARAGUDJ, HOGY NEM SZñLTAM ELýRE, A LEG-
BELSý SZOBçBAN, EMELJ°TEK F¹L SZíVETE-
KET!) be¢pÁtett kisebb darabokban is ¢rezni a
f¢lre¢rthetetlen egzisztenciÀlis nyomat¢kot,
annak az ÀltalÀnosan emberi-müv¢szi t´rek-
v¢snek a nyomÀt, amely a versben lÀtja az
¢let centrÀlis nyeres¢g¢nek egyik formÀjÀt, s
minden sikert vagy kudarcot a versbe (a tel-
jesÁtett versbe) kÁvÀn belefoglalni. Helyszüke
miatt csak egy kis kilencsorost id¢zek, szem-
l¢ltesse ez TakÀcs Zsuzsa ¢rett müv¢szet¢t
(M°RT AKAR A SZíVEM KIVETNI):

àM¢rt akar a szÁvem kivetni
magÀbÂl, ahogy a g´rnyedû test
az ¢rett magzatot? A duzzadt
szemh¢jÃ nû a tÃlnûtt tehertûl
szabadulni vÀgyik, de nem tud.
HiÀba k¡ldik a feh¢rcsemp¢s
folyosÂra, jÀrkÀljon f´l-alÀ,
bÀr fÀjÀsai mÀr diadalmasak
s a mÀsik dicsûs¢g¢t hirdetik.Ê

SzigorÃ szellemis¢g igazgatja ezt a k´lt¢sze-
tet: az el¢rhetetlenre t´rekszik, s k´zben az
eredetis¢g ritka fokozatait ¢ri el. A teljess¢g
fel¢ mozgatja a magyar k´ltûi nyelvet.

BÀthori Csaba
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BAKA ISTVçN JELEN°SEI
 
Baka IstvÀn: Farkasok ÂrÀja
Tolna Megyei K´nyvtÀräSzekszÀrd vÀros ´nkor-
mÀnyzata, SzekszÀrd, 1992. 78 oldal, 132 Ft

Baka IstvÀnnak nincs szerencs¢je a kritikÀ-
val. LÁrÀjÀnak fogadtatÀsÀt k¡l´n´s kettûss¢g
jellemzi: egyfelûl teljes ¢s egy´ntetü az elis-
mer¢s, mÀsfelûl az ût m¢ltatÂ bÁrÀlÂk meg
vannak gyûzûdve arrÂl, hogy egy m¢ltatlanul
elhallgatott ¢letmüvet kell ä akÀr egy lappan-
gÂ pol¢mia lend¡let¢vel is ä megv¢deni. Ez
utÂbbira mostanÀban Lator LÀszlÂ szolgÀlta-
tott lÀtvÀnyos p¢ldÀt, amikor r¢szletes, affir-
matÁv kritikÀt szentelt a k´ltû gyüjtem¢nyes
k´tet¢nek (°GTçJAK C°LKERESZTJ°N, Bp.,
1990). Az egy¢bk¢nt rendkÁv¡l szÁnvonalas
bÁrÀlatban olvashatÂk a k´vetkezû mondatok:
àCsak eml¢kezetemre hagyatkozva mondom, de nem
hiszem, hogy t¢vedek: mÀr hÀrom nem akÀrmilyen
versesk´nyve, k¢t prÂzak´tete jelent meg, s m¢g
egyetlen igazÀn m¢ltÂ kritikÀt sem Ártak rÂla. (Azt
dehogy merem ideÁrni, hogy viszont kiket, milyen
lelem¢nyes pirotechnikusokat, gyors kezü kÂklero-
kat kiÀltott ki zseninek, pÀrt¢rdekbûl, csoporthüs¢g-
bûl, balek sznobsÀgbÂl, egy-egy visszhangos kriti-
ka.)Ê RÀadÀsul Lator abban fedezte f´l ä leg-
alÀbb r¢szben ä Baka k´z¢psû, a kritikus sze-
rint siker¡letlenebb pÀlyaszakaszÀnak l¢lek-
tani magyarÀzatÀt is, hogy a k´ltû megunta
a visszhangtalansÀgot, ¢s harsÀnyabb lett:
àAz¢rt kezdett harsÀnyabban besz¢lni, mert nem
¢rezte magÀn a r¢gen meg¢rdemelt figyelmet?Ê
(Holmi, 1991/10.)

V¢letlen¡l sem akarok ironizÀlni vagy fi-
lolÂgiai iskolagyakorlatokat bemutatni, plÀne
nem a nagy müvelts¢gü ¢s tÀj¢kozott Lator
LÀszlÂ rovÀsÀra ä aki mellesleg lefegyverzûen
ûszinte volt, hiszen bevallottan a memÂriÀjÀ-
ra hagyatkozott. çm t¢ny az, hogy Baka mÀr
elsû k´tet¢tûl kezdve kit¡ntetû kritikai fi-
gyelemben r¢szes¡lt. A MAGDOLNA-ZçPOR-rÂl
(Bp., 1975) nyolc recenziÂ jelent meg, ami
pÀlyakezdû k´tetn¢l, k¡l´n´sen a hetvenes
¢vek k´zep¢n, nagy szÀm; s ¢rdemes v¢gig-
tekinteni azon lapok n¢vsorÀn, amelyek vÀl-
lalkoztak a bÁrÀlatok k´zl¢s¢re: N¢pszava, Al-
f´ld, °S, ForrÀs, Napjaink, Magyar Nemzet, öj
írÀs, Jelenkor. Vagyis Baka kapott zsurnÀlkri-
tikÀt ¢ppÃgy, mint essz¢kritikÀt; foglalkoztak

vele fûvÀrosi lapok ¢ppÃgy, mint vid¢kiek;
bÁrÀlÂi k´z´tt ¢ppÃgy akadt k´ltû (Ker¢k Im-
re, ZalÀn Tibor), mint fûhivatÀsÃ kritikus
(Bata Imre, Berkes Erzs¢bet) stb. K´vetkezû
k¢t k´tete, a TþZBE VETETT EVANG°LIUM
(Bp., 1981) ¢s a D¹BLING (Bp., 1985) hasonlÂ
visszhangot vÀltott ki ä az olvasÂt ezÃttal
megkÁm¢lem a r¢szletesebb bibliogrÀfiai bizo-
nyÁtÀstÂl ä, s 1991-ig, tehÀt Lator bÁrÀlatÀnak
megjelen¢s¢ig, legalÀbb n¢gy, Àltalam ismert
tanulmÀny elemezte Baka lÁrÀjÀnak eg¢sz¢t
vagy valamely r¢szlet¢t, nem szÂlva most t´b-
bi k´tet¢nek m¢ltatÀsairÂl. Mind a kritikÀk,
mind az analizÀlÂ dolgozatok k´z´sek voltak
a meleg elismer¢sben.

Mindebbûl m¢gsem az k´vetkezik, hogy
Latornak ne lett volna igaza. Hiszen nyilvÀn-
valÂ t¢nybeli t¢ved¢se ä amely a l¢nyeghez
k¢pest aprÂsÀg ä egy valÂban jellemzû fogad-
tatÀst´rt¢neti zavarra vilÀgÁtott rÀ rendkÁv¡l
¢lesen. Tudniillik arra, hogy Baka nem ke-
r¡lt bele olyan, nemzed¢ki vagy vilÀgszeml¢-
leti jegyek alapjÀn megalkotott kritikai n¢v-
sorolvasÀsokba, amelyek a magyar kritikai
hagyomÀny Ãjabb fejezet¢nek tanÃsÀga sze-
rint a jelentûs¢g tudatosÁtÀsÀt a leginkÀbb el-
v¢gzik. Illetve ahovÀ besoroltÀk, annak kev¢s
k´ze volt Baka lÁrÀjÀnak m¢lyebb r¢tegeihez
ä Àm ezek a rokonÁtÀsok bizonyos fokig
kompromittÀlÂ jellegüek lettek, m¢g ha ere-
detileg megtisztelûnek szÀntÀk is ûket.

Baka IstvÀnt ugyanis szinte mindmÀig ¢s
szinte kiv¢tel n¢lk¡l ä a kiv¢telekrûl k¢sûbb!
ä a Kilencek k´ltûcsoportjÀnak leszakadÂ
tagjak¢nt kezelt¢k; ami azt is magÀban fog-
lalta, hogy a n¢pi lÁra leszÀrmazÀsÀnak rend-
szer¢ben ¢rtelmezt¢k. Ker¢k Imre az àAdy,
JÂzsef Attila, Ãjabb lÁrÀnkban BenjÀmin LÀszlÂ,
CsanÀdi Imre, Nagy LÀszlÂ neveÊ f¢mjelezte vo-
nulathoz sorolta (Jelenkor, 1976/5.). Szakol-
czay Lajost k´ltûi alapÀllÀsa az Illy¢s GyulÀ-
¢ra ¢s a Nagy LÀszlÂ¢ra eml¢keztette, hozzÀ-
t¢ve, hogy a fiatalabb k´ltûnemzed¢kbûl leg-
inkÀbb Utassy JÂzsef emlÁthetû tÀrsÀul (Al-
f´ld, 1981/10.). G´r´mbei AndrÀs àAdy, Nagy
LÀszlÂ ´sv¢ny¢n betÀjolhatÂÊ lÁrÀrÂl besz¢l, s û is
emlegeti ä pÀrhuzamk¢nt ä Utassyt (Alf´ld,
1986/3.). BaÀn Tibor Nagy LÀszlÂt ¢s a Ki-
lenceket emlegeti rokonak¢nt (ForrÀs,
1988/3.). HasonlÂ gondolati müvelet elv¢gz¢-
se k´vetkeztethetû ki TarjÀn TamÀs kisessz¢-
j¢bûl, amely egy¢bk¢nt m¢g csupÀn az elsû
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k´tetre ¢pÁthetett: àBaka sokat tanult a tÀrgyi-
as-leÁrÂ tÁpusÃ magyar lÁra ´r´ks¢g¢bûl, sût p¢ldÀul
a l¢nyeg¢ben nemzed¢ktÀrsainak szÀmÁtÂ Kilencek
munkÀssÀgÀbÂl is, de mindjÀrt tovÀbb is fejlesztette,
alakÁtotta a k´zvetett ¢s k´zvetlen hagyomÀnyt.Ê
(FIATAL MAGYAR K¹LTýK 1969ä1978. Szerk.
Vasy G¢za. Bp., 1980. 66ä67. o.) S ennek a
kritikai tradÁciÂnak adÂzik ´nk¢ntelen¡l m¢g
az a Keresztury Tibor is, aki egy¢bk¢nt egy
igen jÂ kritikÀjÀban pontosan felm¢rte Baka
k´ltûi k¡l´nÀllÀsÀt: a nyolcvanas ¢vek ma-
gyar k´lt¢szet¢rûl Árott Àttekint¢s¢ben ä igaz,
elhÀrÁtvÀn a l¢nyegi azonossÀgot ä m¢giscsak
abban a bekezd¢sben tÀrgyalja BakÀt, amely
a àmagyar k´ltûi hagyomÀny n¢pi-n¢pies ÀgÀhoz
k´tûdû lÁratÁpusÊ tovÀbb¢l¢s¢t vizsgÀlja (Alf´ld,
1991/3.).

A legÃjabb Baka-k´tetnek, a FARKASOK
ñRçJç-nak megvan az a jelentûs¢ge, hogy
v¢gk¢pp vilÀgossÀ teheti: abbÂl a logikai elû-
feltev¢sbûl, amely a k´ltût a Kilencek utÂ-
v¢dj¢nek tekinti, egyÀltalÀn nem lehets¢ges
az eddigi ¢letmü ¢rtelmez¢se. TÃlsÀgosan
sok t¢nyezûtûl kellene eltekinteni ahhoz,
hogy ez a pÀrhuzam hasznÀlhatÂ legyen.
Nemcsak po¢tikai jellegüektûl egy¢bk¢nt: hi-
szen Baka pÀlyÀjÀnak ä a lÀtszÂlag lassÃ gya-
rapodÀs ellen¢re is nyilvÀnvalÂ ä dinamizmu-
sa szint¢n csak felemÀsan lenne magyarÀzha-
tÂ. Mondjuk, az alkat ¢s a szem¢lyis¢g titok-
zatos m¢lyszerkezet¢vel ä ha a t´bbnyire bel-
sû vÀlsÀgba fulladÂ Kilencek pÀlyafutÀsa
szomsz¢dsÀgÀban szeml¢lj¡k. Pedig valÂszÁ-
nüleg nem csak errûl van szÂ ä noha errûl is:
a Kilencek alapvetûen anakronisztikus karak-
terü k´ltûi szerep¢hez k¢pest (hangsÃlyo-
zom: szereprûl ¢s nem az ¢letmüvek ¢rt¢k¢-
rûl besz¢lek) eg¢szen mÀs pozÁciÂt t´lt´tt be
Baka. Neki nem volt k´ze ahhoz a gy´ker¢-
ben XIX. szÀzadi lÁramodellhez, amelynek
ÀtideologizÀlt vÀltozatÀhoz a k´ltûcsoport in-
dulÀsÀban oly erûsen k´tûd´tt; s ilyenformÀn
nem kellett szembeker¡lnie sajÀt lÁrai pozÁ-
ciÂjÀnak ¢rv¢nytelens¢g¢vel. A k´ltû mÀr jÂ
ideje meghatÀrozta a lÁrai ¢n ¢s a vilÀg kap-
csolatÀnak szÀmÀra relevÀns elemeit, s ezen
legÃjabban sem vÀltoztatott, legf´ljebb Àr-
nyalatait mÂdosÁtotta. A FARKASOK ñRçJç-ban
a r¢gebbi s Ãjabb versek ciklussÀ szerkeszt¢se
k¡l´n´sen ¢lesen rÀvilÀgÁt a vilÀgk¢pi azo-
nossÀgra, innen n¢zv¢st tehÀt jÂl leÁrhatÂ a
Baka-lÁra vÀlasztott centruma. AnnÀl inkÀbb,

mivel az egyik vers- s cikluscÁm kez¡nkbe
adja a kulcsot: az APOKALIPSZIS jelenidejüs¢-
g¢re ¢p¡l az eddigi pÀlya.

Elsû k´tete, a MAGDOLNA-ZçPOR (amely
egy¢bk¢nt Ãjabb versei felûl Ãjraolvasva, meg-
lepûen alatta marad k´ltûi szÁnvonalÀnak)
m¢g  nem  e  k´r¢  szervezûd´tt.  A cÁmadÀs
is mutatja, hogy a megvÀltÀs-megvÀltÂdÀs-
megtisztulÀs fogalomk´r¢ben helyezkedtek
el a k´ltem¢nyek, hangsÃlyos volt a krisztu-
si szerep imitÀciÂja ä s ez utÂbbi, mellesleg,
nem f¡ggetlenedett egyfajta forradalom-
nosztalgiÀtÂl sem: gondoljunk a CHE cÁmü
versre, amely rÀadÀsul a DÂzsÀt ¢s a kuruc
idûket felid¢zû darabok tÀrsasÀgÀba ker¡lt.
çm ez m¢g csak vonulattÀ sem Àllt ´ssze, ¢pp
csak felcsillant; de jelentûs¢ge van. Baka
indulÀsÀnak egyik forrÀsvid¢k¢t teszi lÀthatÂ-
vÀ, G¢czi JÀnos szavait id¢zve: àMitûl roman-
tikus alkotÂ Baka? Erre k´zvetlen verseg¢szek utal-
nak, s nem vagy leginkÀbb nem az, hogy szÀmosan
Illy¢s ¢s Nagy LÀszlÂ k´vetûj¢nek v¢lik k´ltûnket,
itt-ott kimutatva hatÀsukat, hiszen lÁrÀja sokkal in-
kÀbb k´thetû V´r´smarty MihÀly¢hoz, szeml¢lete pe-
dig ä az elveszett ä hatvannyolcas nemzed¢khez.
Ahhoz az Ãjbalos szellemi irÀnyzathoz, amelynek
büvk´r¢ben indultak a Hatok, s akik k´z¡l ma
csupÀn Baka van jelen, mik´zben leszÀmolt minden
illÃziÂval, amely hajdanÀn eg¢sz EurÂpÀt lÀzba
hozta.Ê (°S, 1990. jÃn. 29.) Viszont mÀr ebben
a pÀlyakezdû k´tetben jelen volt valami mÀs
is, amit Vasy G¢za ä szerintem a jelens¢g l¢-
nyeg¢t ¢rtve f¢lre ä csupÀn àa tragikus magyar-
sÀg¢lm¢ny olykor tÃlzottÀ, mitikussÀ n´vesztett meg-
szÂlaltatÀsaÊ cÁmszÂ alÀ tudott besorolni (FIA-
TAL MAGYAR K¹LTýK... 15.). Baka ugyanis az
abban az idûben tipikus, sût k´zhelyes DÂzsa-
versekben ä ne feledj¡k: 1972-ben volt a DÂ-
zsa-¢vfordulÂ! ä az elsû l¢p¢st tette meg az
Apokalipszis ÀllapotÀnak egy eg¢sz kulturÀlis
hagyomÀnyra valÂ kivetÁt¢se fel¢. Ez irÀny-
ban akkor a legmesszebb a V´r´smartyt id¢-
zû k´ltem¢nyekben jutott. NÀla csak eszk´z
volt az, ami gy´ng¢bb, invenciÂtlanabb vÀlto-
zatokban c¢l lett: a hÁvÂ szÂnak szÀmÁtÂ t´r-
t¢neti utalÀs nem ´nÀllÂsult ¢s nem lett ´n-
c¢lÃ, hanem kizÀrÂlag a szcenika elemek¢nt
mük´d´tt, hangsÃlyt maga a vilÀgÀllapot,
azaz a v¢gÁt¢let, a pusztulÀs kapott. Ennek a
kÁs¢rletnek a mer¢szs¢g¢t szinte teljesen el-
fedt¢k a Nagy LÀszlÂ-hatÀst ¢s a Kilencek
szellemi rokonsÀgÀt f¡rk¢szû korabeli kriti-
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kÀk; az is igaz persze, hogy teljes megmutat-
kozÀsÀhoz a k¢sûbbi k´tetek tudatos ¢s ki¢r-
lelt vilÀgk¢pteremt¢s¢re szint¢n sz¡ks¢g volt.

A mÀsodik k´tettûl, a TþZBE VETETT EVAN-
G°LIUM-tÂl ugyanis ez a szeml¢let teljesedett
ki. KiiktatÂdott a versekbûl Krisztus s ezÀltal
az isteni ¢s emberi term¢szet k´z´tti k´zvetÁ-
t¢s lehetûs¢ge. A transzcendencia Ágy egy t¢-
nyezûre, Istenre szük¡lt le, Àm a menny nem
egy magasabb l¢tsÁkot, hanem a kisszerü f´ldi
vilÀg t¡kr´z¢s¢t jelenti csupÀn. A szem¢lyes,
gondviselû Isten megszünt: az embernek ´n-
magÀval kell szemben¢znie. Az ¢gbolt rekvi-
zitumai (az ¢gitestek, az angyalok, az Isten)
ez¢rt jelennek meg lefokozÂ vagy animizÀlt,
antropomorfizÀlt k´ltûi trÂpusok formÀjÀ-
ban: àa mennybolt dongÀi m´g´tt / talÀn egy pat-
kÀny rÀgicsÀl / talÀn Isten z´r´gÊ (°JSZAKA); àA
hÃsk¢nt piroslÂ alkonyatot / ellept¢k csillag-kuka-
cok, ä hiÀba / vÀgjuk a holdf¢nyt hagymakarikÀk-
ra: / nem nyomja el a rothadÀsszagot.Ê (A SZçZAD-
V°G K¹LTýIHEZ); àNem tudtam ¢n, hogy nyÀl-
uszÀlyak¢nt / leng a TejÃtÊ (ISTEN FþSZçLA); àA
menny kil¢p medr¢bûl, szennyes ÀrjÀn / felhûk ä fel-
puffadt angyaltetemek ä / sodrÂdnak ¢s keringenek,
/ a s¡llyedû nap ´rv¢ny¢be bukvaÊ (SZºRKºLET).
(Az id¢zetek a D¹BLING cÁmü k´tetbûl valÂk.)

S ebbûl a szempontbÂl volt igen tanulsÀ-
gos Baka prÂzaÁrÂi pÀlyakezd¢se (k¢sûbbi
ÁrÀsairÂl hely hiÀnyÀban most nem besz¢lek),
m¢g ha nem gyûz´tt is meg arrÂl, hogy iga-
zÀn alkatÀhoz illû az epika. Elsû novellÀi oly-
annyira szorosan ´sszef¡ggtek lÁrai vilÀgÀnak
legfontosabb alapk¢rd¢seivel, hogy m¢g erû-
sebben exponÀltÀk, melyek az ût foglalkozta-
tÂ vilÀgszeml¢leti probl¢mÀk. A VASçRNAP
D°LUTçN a kisvÀrosi, esem¢nytelen l¢tez¢st
Isten ¢s SÀtÀn ÀllandÂ k¡zdelm¢nek, ponto-
sabban kiegyensÃlyozott egy¡ttmük´d¢s¢nek
egyik szÁnterek¢nt mutatja be ä hasonlatosan
ahhoz, ahogyan verseiben is ez az emberi l¢-
tez¢s egyik magyarÀzata (CIRCUS MAXIMUS,
CIRCUMDEDERUNT vagy a tematikailag erû-
sebben idek´tûdû K¹RVADçSZAT ä ez utÂbbi
a TþZBE VETETT EVANG°LIUM-bÂl, az elûzû
kettû a D¹BLING-bûl). Ennek a szinte mani-
cheus szeml¢letnek azonban abban Àll a tra-
gikuma, hogy a k¢t, lÀtszÂlag szemben ÀllÂ
ûserû egyike sem a jÂ princÁpiumak¢nt mü-
k´dik, Isten oldalÀrÂl legf´ljebb a k´z´ny, a
r¢szv¢tlens¢g, azaz a szeretet erej¢nek hiÀnya
¢rz¢kelhetû. Isten megmutatkozÀsa, megjele-

n¢se ez¢rt csak pervertÀlt formÀban t´rt¢nik
meg: a novellÀban ´reg csavargÂk¢nt lÀtjuk
viszont. Vagy pedig, ahogyan erre Keresz-
tury Tibor a ZRíNYI cÁmü vers kapcsÀn figyel-
meztetett: àaz egyetlenegyszer szÁnt vallÂ Istennek
a gyilkos, v¢gzetes erûben t´rt¢nû megtalÀlÀsaÊ jel-
lemzi Baka szeml¢let¢t (Napjaink, 1986/1.).
Isten szÁnrûl szÁnre t´rt¢nû megmutatkozÀsa
azonban kizÀrÂlag az Apokalipszisben valÂ-
sulhat meg, k¡l´n´sen, ha a gondvisel¢s le-
hetûs¢ge ki van zÀrva. Term¢szetes ¢s sokat-
mondÂ, hogy Baka, aki az Isten vilÀgba t´r-
t¢nû beavatkozÀsÀt csak a v¢gÁt¢let idûtlen
pillanatÀban tudja megragadni, Ãj k´tet¢ben
eljut a XVIII. szÀzadi, gondvisel¢shitet taga-
dÂ deizmus leggyakoribb k´zhely¢nek, a
leibnizi Ârahasonlatnak a gy´ny´rü Ãjrafo-
galmazÀsÀhoz: Isten, akÀr egy ÂrÀsmester,
csak elindÁtotta a vilÀgmindens¢g g¢pezet¢t,
de t´bbet nem t´rûdik vele. àFelpattintja a
nappal nikkeles / hÀtlapjÀt Isten, kez¢be veszi / a
kronom¢tert, piszkÀlgatja, majd / fej¢t csÂvÀlja, ¢s
zsebre tesziÊ (°GI ZSEBñRA).

MÀsr¢szt ä Keresztury alapvetû felismer¢-
s¢nek ez is tanulsÀga ä a BakÀra olyannyira
jellemzû szerepversek ebben az ´sszef¡gg¢s-
ben nyerik el az ¢rtelm¡ket. A k´ltû olyan
szem¢lyis¢gekhez s ezen szem¢lyis¢gek olyan
¢letpillanataihoz nyÃl, akik s amelyek a v¢g-
pusztulÀs felismer¢s¢nek lehetûs¢g¢t sürÁtik
magukba. BakÀnÀl ugyanis az Apokalipszis
soha nem hordozza az Ãj kezdet lehetûs¢g¢t.
Ady, V´r´smarty, ZrÁnyi, Liszt ¢s Sz¢chenyi
nem n¢vsork¢nt ¢rdekes, m¢g ha v¢letlen¡l
egybeesik is e lista a haladÂ hagyomÀnyk¢nt
t¢telezett ä BakÀtÂl egy¢bk¢nt teljesen ide-
gen ä ideologikus tradÁciÂ¢rtelmez¢s n¢mely
trendj¢vel. Ezek a szem¢lyek a reflexiÂ hor-
dozÂivÀ lesznek. A kivÀlasztott t´rt¢nelmi fi-
gura mindig a v¢gÁt¢let egyetlen tanÃja, aki
mÀr csak ´nmagÀban rakhatja ´ssze a szilÀn-
kokra hullÂ vilÀgot: àMagyarorszÀg nincs t´bb¢
mÀr csak bennem ¢lÊ; àLUCSOK S PERNYE
MARAD A VILçGBñLÊ (D¹BLING). Nem a lÁ-
rai mÃltid¢z¢s k´nnyen mÀsodlagos ihlett¢,
rutinnÀ sz¡rk¡lû sablonjÀrÂl van itt szÂ, ha-
nem a kortÀrs magyar lÁra egyik szokatlanul
radikÀlis kultÃraszeml¢let¢rûl: azzal, hogy
Baka k¡l´nb´zû t´rt¢nelmi szituÀltsÀgÃ ala-
kokat ¢ppen ebben hoz k´z´s nevezûre, vol-
tak¢pp az eg¢sz nemzeti tradÁciÂra kivetÁti az
apokaliptikus pusztulÀsvÁziÂt.
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BÀr az elsû pillanatban k¡l´n´snek tün-
het, de idekapcsolÂdik ä az elsû novellÀk ta-
nÃsÀga szerint ä a sz¡lûvÀroshoz, SzekszÀrd-
hoz füzûdû ambivalens viszony is. A helymeg-
jel´l¢s n¢lk¡li, valamif¢le transzcendens Is-
ten- vagy Krisztus-¢lm¢nyt feldolgozÂ elbe-
sz¢l¢sek aprÂl¢kos pontossÀggal ÁrjÀk le Szek-
szÀrd vÀrosszerkezet¢t, utcarendj¢t; ami imp-
licite annak ÀllÁtÀsÀt is jelenti, hogy az Apo-
kalipszis szÁnhelye a sz¡lûvÀros sz¡rke, k´z-
napi vilÀga is lehet. A mÀr emlegetett V ASçR-
NAP D°LUTçN mellett a TRANSZCENDENS
ETþD, amely lÁrai drÀmÀba transzponÀlva A
V¹LGY FELETT LEBEGý LçNY cÁmet kapta, vol-
tak¢pp Krisztus mÀsodik elj´vetel¢t vetÁti rÀ
egy tÁz ¢v utÀn a sz¡lûvÀrosÀba ellÀtogatÂ ide-
gen alakjÀra. S lehetetlen nem felfigyelni ar-
ra, hogy BakÀt nem a huzamosan egy hely-
ben ¢lû ember sorsa foglalkoztatja: egyr¢szt
a gyermek¢vek ¢rdeklik (VASçRNAP D°L-
UTçN), mÀsr¢szt a vÀrosbÂl elmenek¡lû s oda
csak hosszÃ idû eltelt¢vel visszalÀtogatÂ f¢rfi
reakciÂi (TRANSZCENDENS ETþD). Ennek nem
mond ellent a SZEKSZçRDI MISE cÁmü kisre-
g¢ny sem: a fûszereplûnek, a mükedvelû ze-
n¢sz S¢ner JÀnosnak ¢letc¢ljÀvÀ az vÀlik,
hogy meg¢rthesse, mik¢ppen lehet a szÀmÀ-
ra meghaladhatatlan k´zeget jelentû Szek-
szÀrdot ä Liszt Ferenc mÂdjÀra ä jelent¢kte-
len ÀllomÀsnak tekinteni a nagyvilÀghoz k¢-
pest. Baka a D¹BLING f¡lsz´veg¢ben leÁrta az
ÀrulkodÂ mondatot: à1948-ban sz¡lettem Szek-
szÀrdon, s igazÀn ma is ott ¢lek, bÀr t´bb mint tÁz
esztendeje szegedi lakos vagyok.Ê Vagyis az elbe-
sz¢l¢sek szekszÀrdi vonatkozÀsai aligha v¢let-
lenek, s aligha csupÀn müv¢szi stilizÀciÂk¢nt
¢rtelmezendûk: egy traumatikus elvÀlÀs¢l-
m¢ny s az ezzel pÀrosulÂ nosztalgikus otthon-
keres¢s lassan oldÂdÂ ¢s csak finoman tÀr-
gyiasulÂ megfogalmazÀsÀt sejthetj¡k itt. çm
nemcsak itt. A legÃjabb k´tet, amely szek-
szÀrdi kiadÀs, immÀr a kompozÁciÂ alapszer-
kezet¢v¢ emelte mindezt. A FARKASOK ñRçJA
¢l¢re a jÂval korÀbbi, Graves-dÁjas vers, a
LISZT FERENC °JSZAKçJA A HAL T°RI HçZBAN
ker¡lt, s ezzel az Apokalipszis ¢s a SzekszÀrd-
¢lm¢ny elvÀlaszthatatlansÀga t¢telezûd´tt ä
persze csak azok szÀmÀra, akik a lokÀlis uta-
lÀst azonosÁtani k¢pesek: V´r´s IstvÀn szÀmÀ-
ra ez a dimenziÂ az¢rt maradhatott rejtve,
mert û a k´tetrûl Árott kritikÀjÀban a Hal t¢ri
hÀzat Pesten v¢lte felfedezni (Holmi, 1993/5.).

Pedig Baka eljÀrÀsa t´bb, mint a sz¡lûvÀros-
nak szÂlÂ gesztus: e vershez rendeli hozzÀ a
k´tet eg¢sz elsû ciklusÀt (LISZT FERENC °JSZA-
KçI), amely a gyÀszmenet, a halÀl, a pusztulÀs
vÁziÂit a mahleri ¢s a liszti halÀlzene felûl k´-
zelÁti meg: àPORUNKRA °GI SíRG¹D¹R /
CSONTKORHAD°KA Hñ PEREGÊ (GYçSZ-
MENET). Nem k´z´mb´s tehÀt, hogy Liszt lÀ-
tomÀsÀnak (àMost kellene / meghallanom a szf¢-
rÀk zen¢j¢t, de a / mennybe, mint ûsszel felÀzott ta-
lajba / a krumpli, belerohadtak az angyalokÊ) a
helyszÁne ¢ppen SzekszÀrd; ezÀltal a k´tet
eg¢sz¢nek egyÀltalÀn nem helyi ¢rdekü da-
rabjai is elnyerik a lokalitÀs otthonossÀgÀt ä
annak ellen¢re, hogy alaphangulatuk ponto-
san az idegens¢g.

Az Ãj k´nyv gerinc¢t ilyenformÀn a v¢g-
Át¢let katartikus pillanatÀval valÂ szembes¡l¢s
adja, az elsû ciklus mellett a FARKASOK ñRçJA
¢s az ÀrulkodÂ cÁmü AZ APOKALIPSZIS SZA-
KçCSK¹NYV°BýL. SokÀig lehetne szemelgetni
a kivÀlÂ, erûteljes versekbûl, Ázlelgetni Baka
mindig Ãjszerünek tünû metaforikÀjÀt; de ha
az eg¢sz k´ltûi ¢letÃt felûl prÂbÀljuk ¢rtel-
mezni a k´tetet, akkor inkÀbb a mÀsik k¢t
ciklussal ¢rdemes foglalkozni, mert ezek va-
lÂban elt¢r¢st jelentenek az eddig elemzett
tendenciÀktÂl.

A SZTYEPAN PEHOTNIJ VERSESFºZETE a fel-
szÁnen egy jÀt¢kos ´tlet (legalÀbb ami a cÁm-
adÀst illeti), valÂjÀban igen komoly stÀciÂ. Ba-
ka a versek folyÂiratb¢li publikÀlÀsakor mü-
fordÁtÂk¢nt t¡ntette f´l magÀt, noha nem-
csak egyszerüen maga talÀlta ki a nem l¢tezû
orosz k´ltût, hanem sajÀt nev¢t is neki k´l-
cs´n´zte, igaz, t¡k´rfordÁtÀsban. A szerep-
versekhez mindig is vonzÂdÂ lÁrikus egy kvÀ-
zi-szerepversciklusban rendkÁv¡l szem¢lyes
vonzÂdÀsokat fejezett ki. Egyr¢szt azt, hogy
a szerepek mindig is vele azonosak (ezt per-
sze a figyelmes olvasÂ korÀbban is ¢szreve-
hette mÀr), mÀsr¢szt pedig orosz k´ltûk¢nt
valÂ megmutatkozÀsÀban eg¢sz ¢letmüv¢nek
egyik alap¢lm¢ny¢t tette lÀthatÂvÀ.

JÂ szemü ¢s ¢rz¢keny kritikusok, mint p¢l-
dÀul G¢czi JÀnos a mÀr id¢zett bÁrÀlatÀban ¢s
Szigeti Lajos SÀndor a Jelenkor 1982/9. szÀ-
mÀban jÂkor felfigyeltek arra, hogy ha vala-
mihez, akkor a XIXäXX. szÀzadi orosz k´l-
t¢szet n¢mely rejtettebb vonulatÀhoz k´thetû
ez a k´lt¢szet ä szemben az autochtÂn ma-
gyar hatÀsokat f¡rk¢szû ÀltalÀnos kritikai v¢-
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leked¢sekkel. Szigeti Paszternakot ¢s Man-
delstamot emlegeti, de bÁzvÀst ideid¢zhetû
Brodszkij is: a modern orosz irodalom az¢rt
is bem¢r¢si pont lehet BakÀhoz, mert a pusz-
tulÀs vizionÀrius k¢peinek ¢s a gy´kerekig le-
hatolÂ kultÃrakritikÀnak az ´sszekapcsolÀsÀt
n¢ha hihetetlen¡l radikÀlisan v¢gezte el. A
Pehotnij-ciklus hatÀsos cÀfolat arra, hogy Ba-
kÀnÀl valamif¢le tragikus magyarsÀgszeml¢-
letrûl lenne szÂ, az Apokalipszis tÀgasabb je-
lent¢se nyilvÀnvalÂ. RÀadÀsul itt a k´ltû a
t´bbszÂlamÃsÀg irÀnyÀba tesz felszabadult l¢-
p¢seket (A SZIGETEKRE SZçNON vagy az IN
MODO D'UNA MARCIA), m¢g ha ezek a müvek
inkÀbb csak amolyan ked¢lyesen oroszos
hangulati ellenpontozÀsnak lÀtszanak is a
legjobb versek tragikus teljess¢g¢t hordozÂk-
hoz k¢pest (A NAGYSZíNHçZBAN).

MÀs a helyzet viszont a YORICK MONOLñG-
JAI cÁmü ciklussal. Ezek is szerepversek, s jel-
lemzû mÂdon szint¢n fiktÁv szerepet jelente-
nek, akÀrcsak Pehotnij (meglehet, ez fontos
mÂdosulÀsok elindulÀsÀnak jelz¢se). Csak itt
Baka az eurÂpai müvelts¢g egyik k´z´s, nagy
mÁtoszÀhoz, a HAMLET-hez nyÃlt hozzÀ, ter-
m¢szetesen a demitizÀlÀs szÀnd¢kÀval ä s a
cÁmadÀssal talÀn Kormos IstvÀn SZEG°NY
YORICK-ja elûtt is tisztelegve. A drÀma legrej-
t¢lyesebb s nem l¢tez¢se folytÀn legt´bb lehe-
tûs¢get adÂ szereplûj¢t vÀlasztotta a monolÂ-
gok m¢diumÀul; s olyasvalamire hasznÀlta
fel, amire m¢g sosem tett kÁs¢rletet: a rezsim-
vÀltÀsok sorozatÀt Àt¢lû, a folytonos, tenden-
ciaszerü romlÀs tanÃjÀvÀ vÀlÂ kÁv¡lÀllÂ hely-
zet¢t t¡kr´zte vele. Vagyis szinte k´zvetlen¡l
reagÀlt bizonyos szem¢lyes t´rt¢nelmi tapasz-
talatokra, a sz¢thullÂ, sz¢trothadÂ vilÀg k¢p-
zet¢be bele¢pÁtette sajÀt szituÀltsÀgÀt ä m¢g
ha hibÀtlanul mük´dû k´ltûi ´szt´ne ezÃttal
egy t´bbsz´r´s kulturÀlis utalÂrendszer kere-
teibe illesztette is bele az ¢rintetts¢get. Az eg-
zisztencialista magÀny¢rzet erûsen k´ti eze-
ket a verseket az ¢letmü eg¢sz¢hez; mind-
azonÀltal po¢tikai-szeml¢leti k´vetkezm¢nyei
is voltak ennek a vÀltÀsnak. A k´ltûnek fel
kellett adnia az Apokalipszis metafizikai tÀv-
latÀt ¢s sürÁtett idûszeml¢let¢t, hogy az alkal-
mazkodÀs legalÀbb annyira hangsÃlyos, sût
hangsÃlyosabb legyen, mint az eny¢szet. S
ezÀltal a v¢gÁt¢let legfontosabb gondolati elû-
feltev¢s¢t kellett kiiktatnia: a tudÀst Isten

egykori jelenl¢t¢rûl s ÃjbÂli megmutatkozÀ-
sÀnak jelentûs¢g¢rûl.

Ami ezutÀn marad s a ciklusban megvalÂ-
sul, az sem csek¢ly eredm¢ny. Csak mÀs, s
szÀmomra kev¢sb¢ meggyûzû a k´tet eg¢sz¢-
n¢l. °n nem tudok olyan lelkes lenni, mint a
k´tet f¡lsz´veg¢nek megfogalmazÂja, aki
sejthetûleg erre a ciklusra gondolva Árta le:
àbenne van [ti. a k´tetben] rendszervÀltozÀsunk
megannyi fÀjdalma ¢s dicsûs¢geÊ. Egy r¢gi vicc
parafrÀzisÀval szÂlva, BakÀt nem ez¢rt szeret-
j¡k. Nem tudni persze, milyen elmozdulÀsi
szÀnd¢kot kell belelÀtnunk ezekbe a versek-
be, de az Àrnyalatnyi leszük¡l¢s vesz¢ly¢t fel-
id¢zik. Szemben a Pehotnij-versekkel, ame-
lyek szerves k´vetkezm¢nynek lÀtszanak. Me-
tafizikai rendszer¢nek felszÀmolÀsa vagy Àt-
¢pÁt¢se fel¢ kÁvÀnna Baka IstvÀn haladni? F´-
l´sleges talÀlgatni: bÁzzunk a k´ltû komoly
´nfegyelm¢nek ¢s szÁvÂssÀgÀnak rejtelmes
titkÀban.

SzilÀgyi MÀrton

K ¹ N Y V M O L Y

A SAVANYíTñBAN

Tar SÀndor: A te orszÀgod
SzÀzadv¢g, 1993. 362 oldal, 320 Ft

àNem müv¢szet a tÀrsadalom arcÀba k´pniÊ ä
mondotta OsvÀt Ernû, azzal visszaadta a k¢z-
iratot szerzûj¢nek, a fiatal Nagy Lajosnak. A
k¢rd¢s: pontosan mire gondolt OsvÀt? Vajon
arra, hogy a szellem embere nem alacso-
nyodhat le a szociÀlis visszÀssÀgok ¢s igazsÀg-
talansÀgok puszta leleplez¢s¢re, a müv¢szet
k¡ldet¢se enn¢l jÂval nagyobb ¢s nemesebb
c¢l bet´lt¢s¢re hivatott? Vajon azt akarta a
heves v¢rü, felhÀborodott ifjÃ tudomÀsÀra
hozni, hogy müve eszt¢tikailag elhibÀzott, le-
gyen m¢goly ¢rv¢nyes etikai indÁttatÀsa, igaz-
sÀgtartalma? Hogy pusztÀn az igazsÀg kimon-
dÀsa, a tÀrsadalom leleplez¢se nem elegendû
müv¢szi gyÃjtÂerû, hogy ebben az esetben a
müalkotÀsa csupasz dokumentummÀ korcso-
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sul? OsvÀt tehÀt durvÀn sz¢tvÀlasztotta a mü-
alkotÀsban az etika ¢s az eszt¢tika szf¢rÀjÀt?
Arra is gondolt tovÀbbÀ, hogy nem elegendû
a feltÀrÀs ¢s a megjelenÁt¢s, ezekn¢l jÂval t´bb
kell, ha el akarunk jutni egy vilÀgÀllapot Àb-
rÀzolÀsÀhoz?

Feltehetûen nem ¢rdektelen k¢rd¢sek
ezek ¢ppen Tar SÀndor müv¢szet¢nek tÀr-
gyalÀsakor. °s Nagy Lajos mÀra k¢ts¢gbeej-
tûen elfeledett neve sem v¢letlen¡l ker¡lt e
recenziÂba. Hisz vitathatatlan a k¢t ÁrÂ k´zti
rokonsÀg: mindkettû eredendûen novellista
(Nagy Lajos reg¢nyei t´bbnyire sikertelenek,
a KISKUNHALOM sem reg¢ny, inkÀbb reg¢-
nyesÁtett novellaciklus; Tar pedig m¢g csak
nem is kÁs¢rletezett a reg¢nnyel); mindketten
elsûsorban az àigazsÀgÊ kimondÀsÀra hasz-
nÀltÀk àfelszÀnt ceruzÀjukatÊ; k´z´s vonÀsuk a
tÀrstalansÀg, hogy egyik¡k sem tartozott so-
ha semmif¢le irodalmi szalonhoz vagy klikk-
hez, Ágy aztÀn t´bbnyire zajos sikerek n¢lk¡l,
f¢lrevonulva ÁrtÀk ¢s ÁrjÀk sorozatban remek-
müveiket; mindketten hasonlÂ müv¢szi
probl¢mÀval k¡szk´dtek eg¢sz ¢let¡kben:
hogyan lehet k´lt¢szett¢ varÀzsolni alapvetû-
en f´ldk´zeli, dokumentarista ¢s szociologi-
kus tematikÀjukat? Persze l¢nyegesen k¡l´n-
b´zû ama k¢t tÀrsadalom, melynek ä Ãgy-
mond ä àaz arcÀba k´ptekÊ. A Nagy Lajos-f¢le,
a Horthy-vilÀg ¢ppÃgy hazug, aljas, velej¢ig
romlott ¢s emberellenes, mint a k¢sûbbi utÂ-
d¢, de m¢gis jÂval liberÀlisabb, hol ä JÂzsef
Attila szavaival ¢lve ä àkarÂba nem hÃznak ma
mÀrÊ. Ebben a vilÀgban az ÁrÂ jÂval szabadab-
ban szÂlhatott. Nem Ágy Tar SÀndor. ý rette-
neteset kockÀztatott, mikor komolyan vette a
szocialista realizmus tanÁtÀsÀt, hogy ti. a szo-
cialista tÀrsadalom viszonyait ÀbrÀzolja a rea-
lizmus eszk´zeivel. çm nem pusztÀn kockÀ-
zatot vÀllalt, de Ãtt´rû, irodalmunkban uni-
kÀlis munkÀt is v¢gzett. Ha ugyanis ama bi-
zonyos Mars-lakÂt kellene tÀj¢koztatnunk,
hogyan ¢lt¡nk KÀdÀr, BrutyÂ JÀnos vagy
Biszku B¢la korÀban, kev¢s mÀs irodalmat
nyomhatnÀnk a f´ld´n kÁv¡li lÀtogatÂ kez¢-
be, mint Tar SÀndor elbesz¢l¢seit.

Milyen volt hÀt ebben az orszÀgban ¢lni?
Tolsztoj nevezetes mondatÀt felid¢zve: egy-
szerü, h¢tk´znapi ¢s rettenetes. De a te orszÀ-
god volt ez, a tied is, meg a tied ä vagyis a
mi¢nk. RÂlad szÂl a mese ä ez lenne a k´tet-
cÁm egyik jelent¢se. A mÀsik persze ama bib-

liai, a MiatyÀnk ¢gbe felkerengû k´ny´rg¢se,
hogy j´jj´n el!, mert itt mÀr mÀs nem segÁthet.
M¢gis hiÀnyzik a valÂdi vallÀsos ¢lm¢ny ¢s hit
Tar SÀndor hûseibûl: Sipos ä miutÀn felolvas-
ta a MiatyÀnkot kisfiÀnak, akirûl tegnap tud-
ta meg, hogy voltak¢ppen a szomsz¢d Àgy¢-
kÀnak gy¡m´lcse ä àakart m¢g valamit monda-
ni, de nem jutott esz¢be semmiÊ. Hit n¢lk¡l
mondjuk el az imÀt, itt mÀr az Isten sem se-
gÁthet. A F¹LD SZAGA cÁmü novella v¢gletekig
megalÀzott, minden¢bûl kifosztott pÀriahûs¢-
nek ¢letsummÀzata, hogy elhagyta ût az Is-
ten. A HEGYI BESZ°D profanizÀlt ima: a fûhûs
egy àhegy¢rtÊ ä voltak¢ppen egy nyomorÃsÀ-
gos homokbuckÀ¢rt k¡szk´dik eg¢sz ¢let¢-
ben, a v¢g¢n persze azt is sz¢thordja a ter-
jeszkedû t¢esz: àha mindet elhordjÀk, meglÀtom
majd az istent. TudomÊ. Az elbesz¢l¢s olvasÂja
meg azt tudja, hogy Isten ¢ppen maga a sem-
mi, a nem l¢tez¢s, a hiÀny, a monologizÀlÂ el-
besz¢lû ¢ppen ezzel n¢zhet majd szembe. A
novellÀk egy r¢sz¢ben Isten hely¢be egy na-
gyon is e vilÀgi transzcendencia l¢pett: a
GyÀr. Az elidegened¢s v¢gsû ÀllomÀsa ez, a
GyÀr mint Atya ¢s AnyaszentegyhÀz, a benne
dolgozÂ munkÀssÀg mint a gy¡lekezet. A
nyugdÁjazÀs vagy elbocsÀtÀs itt a kik´z´sÁt¢s-
sel egyen¢rt¢kü. Akit innen kitaszÁtanak,
mindenki pr¢dÀja, ¢lete ¢rtelm¢tûl megfosz-
tott, k´z´ss¢g¢bûl ki¡ld´z´tt v¢letlen egy¢n,
salakdombra valÂ szem¢t: A TE ORSZçGOD;
FORGñSZ°L; AZON IS TöL. Akkor hÀt ima is
szÂlhat a GyÀrhoz, HozzÀ, àahol ¢l¡nkÊ. A
GyÀr a szem¢lyes Isten, ¢s k¢ts¢gbeejtû, hogy
ez a megszem¢lyesÁt¢s egyben a v¢gsû, fokoz-
hatatlan eldologiasodÀs regisztrÀlÀsÀra hiva-
tott. Ez a zÀrÂnovella hatalmas v¢gakkord a
k´nyvben, hiszen itt szÂlal meg elûsz´r ¢s
utoljÀra a t´bbes szÀm elsû szem¢ly, a àmi-tu-
datÊ e vilÀgi korÀlja, a munkÀsgy¡lekezet re-
m¢nytelen ¢s kopÀr litÀniÀja, summÀja egy
osztÀly ¢let¢nek; a gondolatritmusos prÂza-
vers elûsorolja mindazt, mely oly f´rtelmess¢
¢s v¢gtelen¡l szomorÃvÀ tette azt az ¢letet ¢s
t´rt¢nelmet, melyet àl¢tezû szocializmusunk-
banÊ adatott le¢ln¡nk. A vigasztalan eleve el-
rendel¢s atyai vilÀga ez, û ¢l helyetted, feles¢-
gedet is û vÀlasztja, ha kell, szigorÃ, àfegyel-
mez, dorgÀl ¢s b¡ntet, nem felejtÊ, n¢ha oly esen-
dû, eg¢szen emberszabÀsÃ, ilyenkor àmeg¢r-
t¢st, t¡relmet k¢rÊ, aztÀn egyre jobban hasonul
hozzÀnk, f´ld´nfutÂvÀ lesz, elÀrvul, t´nkre-
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megy. Nem baj, akad helyette mÀsik, az Ãj
gy¡lekezet is befogad, ¢s kezdûdik minden
el´lrûl a novellacÁmek megfogalmazÀsa sze-
rint: ELEJ°TýL A V°G°IG; EGYIK NAP OLYAN,
MINT A MçSIK.

Tar SÀndor novellÀiban orszÀgunk a sz¢-
gyenletes, az elviselhetetlen, az irtÂztatÂ arcÀt
fordÁtja fel¢nk: akÀr a MedÃza-fû, pillantÀsa
megdermeszti az olvasÂt. Itt mindenki r¢sze-
gen fetreng, aztÀn disznÂi tÀrsasÀgÀban vizel;
a nûket megerûszakoljÀk, az apÀk megk´r-
ny¢kezik kiskorÃ gyermekeiket, aljassÀg,
gyilkos erûszak uralkodik minden¡tt; a meg-
alÀzottakat ¢s megszomorÁtottakat m¢g m¢-
lyebbre taszÁtjÀk, az Àllam, a t¢esz, a gyÀr
mindenkit kirabol ¢s megsemmisÁt; a fel¡l
vagy k´z¢pen levûk aljasak, de legalÀbbis ci-
nikusak, int¢zked¢seik ostobÀk ¢s szükagyÃ-
ak, hizlaljÀk hÀtsÂ fel¡ket egy t´rekvû hÀz-
mester Ázl¢s¢vel berendezett irodÀikban vagy
szolgÀlati autÂik hÀtsÂ ¡l¢s¢n ä ¢s ez a heve-
ny¢szett felsorolÀs pusztÀn csak ¢rz¢keltetni
k¢pes, mif¢le r¢m¡letes orszÀgt¢rk¢pet raj-
zolnak ezek az elbesz¢l¢sek. A tÀj, a k´rnyezet
ä ha ÀbrÀzolÂdik egyÀltalÀn ä betonsz¡rk¢n
kopÀr ¢s vigasztalan, a fÀk porosak ¢s csene-
v¢szek; a lakÀsok t´bbnyire nem alkalmasak
bÀrmif¢le emberi ¢letre, pinc¢kben, j¢gve-
remhez hasonlÂ alb¢rleti szobÀkban tengetik
f¢lÀllati l¢t¡ket az ide k¢nyszerÁtettek, lakÀs
nincs ¢s nem is lesz: àakkoriban egy spÀjzban
laktam a TanÀcsk´ztÀrsasÀg ÃtonÊ ä ez utÂbbi f¢l
mondat ¢rz¢keltetheti egyben Tar SÀndor
keserü irÂniÀjÀt. A g¢pek rosszak ¢s alatto-
mosak, a munkak´r¡lm¢nyek türhetetlenek,
a fizet¢s csak a napi fr´ccsre, kevertre elegen-
dû; utazni legfeljebb szakszervezeti beutalÂ-
val lehet, tizen´t ¢venk¢nt a Balatonra ä Àm-
bÀr oda is minek?

Ilyen mennyis¢gü sz´rnyüs¢ges t¢ny fel-
halmozÀsÀnak lÀttÀn eln¢mul az eszt¢tikai
szeml¢let, ez megfellebbezhetetlennek lÀtsz-
hat bÀrki irodalmi ÁrÂ vagy kritikai kritikus
szÀmÀra. De minden lÀtszÂlagos dokumenta-
rista-szociologikus indÁttatÀsa ellen¢re m¢gis
a legmagasabb rendü müv¢szet ez. Elsû, m¢g
kiss¢ empirikus bizonyÁt¢kunk, hogy nem
avult el egyetlen sora sem. Az avulÀs lÀtszÂlag
Tar egyik legkoraibb munkÀjÀt, A 6714-ES
SZEM°LY cÁmü elbesz¢l¢st fenyegeti a legjob-
ban. Az anyag itt valÂban ànyersÊ, egy Ãgy-
nevezett fekete vonat k´z´ns¢g¢nek ¢s ÃtjÀ-

nak a leÁrÀsa, az idûpontok r´gzÁt¢s¢vel, az
esem¢nyek szenvtelen megjelenÁt¢s¢vel ä az
ÁrÂ mintha a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben sem
avatkozna be, jelenl¢te, a t¢nyek k´zt szelek-
tÀlÂ k¡lsû hatalma mintha egyÀltalÀn nem
lenne, csak hagyja, hogy a t´rt¢n¢sek el-
mondjÀk ´nmagukat. °s m¢gis ezzel ¢ri el,
hogy a legkomolyabban ¢rintve vagyunk az
esem¢nyek Àltal, az ÁrÂ dermedt figyelme, e
vilÀgot ¢s tagjait ¢rthetetlenk¢nt ¢s ijesztûen
idegenk¢nt szeml¢lû tekintete a mi¢nk, az ol-
vasÂk¢ is egyben ä tudjuk, hogy mindez ret-
tenetes, de nem tehet¡nk semmit, a jÂ tanÀ-
csok vagy moralista sopÀnkodÀsok itt egy-
k¢nt ¢rv¢nytelenek. A regisztrÀlÂ, semmit
sem felejtû tekintet itt az egyetlen relevÀns
müv¢szi ¢s emberi morÀl ä a pokolnak ebben
a h¢tk´znapi bugyrÀban nem lehets¢ges ki-
t¡ntetett n¢zûpont. Persze Tar ä nagyon ra-
vasz mÂdon ä ´nmagÀt is belekomponÀlja a
seregszÀmlÀba: a sz´veg n¢vtelen szereplûi
n¢ha megszÂlÁtanak valakit az utasok k´z¡l,
Àm maguk sem tudjÀk, hogy elvtÀrsnak, Ãr-
nak vagy ¢ppen àkisapunakÊ szÂlÁtsÀk-e az il-
letût. NyilvÀnvalÂ, hogy az elbesz¢lû ez a
megszÂlÁthatatlan megszÂlÁtott. Az utasok fe-
lûl n¢zve û az idegen, a megszÂlÁtÀsok zürza-
vara ¢ppen ezt tÀrja fel. °s ezÀltal az elbesz¢-
lû minket, az olvasÂkat is odarÀngat a kÁs¢r-
tetvonat utasai k´z¢, az anonim szeml¢lû sze-
repk´r¢be. Mi bÀmuljuk a rabszolgÀvÀ alÀ-
zott munkÀssereget, Àm ûk ä finoman szÂl-
va ä tesznek rÀnk. Kapcsolatunk Ágy mÀig ¢r-
v¢nyes formÀvÀ lett az elbesz¢l¢sben. Ezzel
n¢mileg rokon eljÀrÀsa, mikor sajÀt ¢lett´rt¢-
net¡ket mes¢lû, monologizÀlÂ alakokat jele-
nÁt meg. LÀtszÂlag a korban oly divatos ¢s le-
jÀratott ¢letÃtfeltÀrÂ m¢lyinterjÃ k¢sz¡l itt,
Àm Tar mindig alkalmat ad besz¢lûj¢nek,
hogy kiszÂljon a sz´vegbûl, minket pedig be-
invitÀljon annak ter¢be. Az olvasÂ Ágy k¢rde-
zûbiztossÀ vÀlik, e szerep ´sszes buktatÂjÀval
¢s morÀlis k¢rdûjel¢vel egy¡tt (VçNYA; EGY
RENDES NAP). MÀsik diadalmas müv¢szi eljÀ-
rÀsa, hogy mintegy ¡zemi müfajokat lelkesÁt
Àt az ÀbrÀzolÀsban, spiritualizÀlja a hangulat-
jelent¢st vagy a müszaki leÁrÀst (HANGULAT-
JELENT°S; VINCE MES°L). íme, a forma vÀla-
sza: a Atyaistenn¢ lett GyÀr a müfajokat is
magÀhoz hasonÁtja. A folytonos kukucskÀlÀs,
a leskelûd¢s teremti meg a k´tet ¢s egyben
az Ãjabb magyar irodalom egyik legnagyobb
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elbesz¢l¢s¢nek kettûs n¢zûpontjÀt: Karasn¢
figyeli apja kertj¢t, Zabosn¢ ¢s a Csepi¢k lÀ-
nya Karasn¢ portÀjÀt, Àm egy¡tt sem tudjÀk
megakadÀlyozni, hogy a trag¢dia mintegy
g´r´g sz¡ks¢gszerüs¢ggel be ne k´vetkezz¢k:
Karas G¢za egy mosl¢kkeverû fÀval agyonve-
ri magatehetetlen¡l r¢szeg apÂsÀt. A v¢gsû
n¢zûpont ism¢t a kutakodÂ¢ ¢s a mienk, kÁ-
v¡lÀllÂ olvasÂk¢ is egyben ä ugyan mi mÀst
mondhatnÀnk mi is, mint a helyszÁnelû nyo-
mozÂtiszt: àAtyaisten, ilyet m¢g nem lÀttam.Ê De
mÀr tudjuk, hogy az atyaistennek itt semmi
szerepe nincs t´bb¢.

S´t¢t ¢s kÁm¢letlen hÀt Tar SÀndor vilÀga,
de m¢gsem teljesen kiÃttalan. Hangja min-
dig a felhÀborodÀs¢, soha nem a gyül´let¢.
°s jÂl ismeri a vitriolos gÃnyt, k¡l´n´sen, ha
nagykutyÀkba vagy k´z¢pvezetûkbe kell be-
lemarnia (MINDENT MEGBESZ°LTºNK; T¹R°S-
PRñBA; NINCS V°GE). Hûsei t´bbnyire bol-
dogsÀgkeresûk, m¢g akkor is, ha tudjÀk,
hogy t´rekv¢s¡k rendre megcsÃfoltatik. A
legvalÂdibbnak lÀtszÂ kiutat azonban a mun-
ka szeretete jelenti Tar SÀndor novellisztikÀ-
jÀban. Ezek a v¢gletekig kizsigerelt, k¢ptelen
k´r¡lm¢nyek k´zt dolgozÂ emberek m¢gis
megmÀmorosodnak, ha nagy n¢ha, puszta
kedvtel¢sbûl elfogja ûket a munkalÀz. Dalol
ilyenkor a mühely, felragyog az egy¡ttes
cselekv¢s pÀtosza, szinte mosolyognak a
munkadarabok, a szerszÀmok. Ez a valÂdi
szolidaritÀs ¢rzelgûss¢g n¢lk¡li, teremtû ere-
jü felvillanÀsa. Persze ezek csak kiv¢teles,
szinte kegyelmi Àllapotok, mindig j´n egy f¢l-
idiÂta müvezetû vagy r¢szlegvezetû aztÀn,
hogy belesavanyÁtson a f¢lig-meddig idilli
hangulatba (°JSZAKAI MþSZAK; EZ IS ELMöLT).

àAz asszony akkor mÀr elment dolgozni a sava-
nyÁtÂba...Ê ä Áme az egyik novella egy odave-
tett mell¢kmondata. °s ekkor az olvasÂ a t´b-
bi Tar-elbesz¢l¢s tapasztalatÀt is figyelembe
v¢ve megk¢rdezheti: vajon hova is ment az
asszony, oda, ahol û savanyÁt vagy ahol ût sa-
vanyÁtjÀk? °s a vÀlasz nem is lehet k¢ts¢ges:
oda, ahol mindkettû egyszerre t´rt¢nik.
Hiszen: tied az orszÀg, magadnak ¢pÁtett¢l
ilyen f´rtelmes disznÂÂlat belûle.

BÀn ZoltÀn AndrÀs

A SZEM°LYIS°G
KICSINY SZIGETEI

 
FiktÁv besz¢d k¢t k´nyvrûl

Darvasi LÀszlÂ: A portugÀlok
JAKäPesti Szalon, 1992. 69 oldal, 99 Ft

RugÀsi Gyula: Szent Orpheus arck¢pe
JAKäPesti Szalon, 1992. 143 oldal, 120 Ft

H´lgyeim ¢s uraim,
ha most ott Àlln¢k ´n´k elûtt (p¢ldÀul egy jÂ
nevü budapesti k´nyvesboltban), ¢s ´n´k
hallgatnÀk az ¢n szavaimat, nekem pedig a
sors kif¡rk¢szhetetlen szesz¢ly¢bûl (p¢ldÀul
k´nyvpremier cÁm¢n) az a feladat jutna osz-
tÀlyr¢sz¡l, hogy Darvasi LÀszlÂ ¢s RugÀsi
Gyula k´nyv¢t egyszerre prÂbÀljam bemutat-
ni, hogy egyszerre prÂbÀljam f´lkelteni az
´n´k figyelm¢t ¢s megnyerni az ´n´k jÂin-
dulatÀt a k¢t k´nyv irÀnt, akkor Ágy szÂln¢k,
vagy legalÀbbis az alÀbbiakhoz hasonlÂ dol-
gokat mondan¢k:

A k¢t szerzût ä azonkÁv¡l, hogy munkÀik
egymÀs utÀn jelentek meg a JAK-f¡zetek so-
rozatÀban ä mintha semmi nem k´tn¢ ´ssze;
legalÀbbis Ágy r¢mlik elsû olvasÀsra. Sem a
müfaj, sem a k¢t k´nyv tÀrgya, sem a szerzûk
¢rdeklûd¢si k´re vagy Ázl¢spreferenciÀja nem
kapcsolÂdik ´ssze, ugyanakkor nincs is para-
digmatikus ellent¢tben egymÀssal. Nem is
tartoznak ugyanahhoz a nemzed¢khez (mint-
egy nyolc ¢v kork¡l´nbs¢g van k´z´tt¡k), ar-
rÂl nem is besz¢lve, hogy egyik¡k munkÀjÀra
sem gyakorolnak l¢nyeges hatÀst az Ãgyne-
vezett nemzed¢ki ¢lm¢nyek, sajÀt nemzed¢-
k¡k tapasztalatai. M¢gis, amikor egymÀs
utÀn olvastam a k¢t müvet (elûsz´r k¢zirat-
ban RugÀsi¢t, aztÀn levonatban Darvasi¢t, az-
tÀn levonatban RugÀsi¢t stb.), eg¢szen hatÀ-
rozottan az volt az ¢rz¢sem, hogy erûsÁtik
egymÀst ä a f¡zetsorozaton bel¡l mindenk¢p-
pen, de rem¢lhetûleg az olvasÂk polcain is.

Darvasi k´nyve a szÂ legjobb ¢rtelm¢ben
fiatal munka. FiatalsÀgon term¢szetesen nem
az ¢vek (min¢l csek¢lyebb) szÀma, hanem a
felmutatott, ki nem aknÀzott, el nem hasz-
nÀlt, egyszersmind m¢g el nem m¢lyÁtett ÁrÂi
lehetûs¢gek (min¢l nagyobb) szÀma ¢rtendû.
A szerzû mÀris kidolgozott egy markÀns, mÀ-
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sok¢val ´ssze nem t¢veszthetû ÁrÀsmÂdot; Àm
ez az ÁrÀsmÂd m¢g igen sok irÀnyban nyitott,
¢s jÂ es¢ly van rÀ, hogy a k¢sûbbiekben
k´nnyüszerrel megbÁrja azokat a komoly,
nagy terheket, amelyektûl a szerzû rem¢lhe-
tûleg nem fogja megkÁm¢lni.

A PORTUGçLOK-ban olvashatÂ ÁrÀsok a
megszÂlalÀs, a megnevez¢s k´r¡l keringe-
nek: felvillantjÀk ¢s ugyanakkor meg is te-
remtik tÀrgyukat ä a k´ltûi program l¢nyeg¢t
a tÀrgy megteremt¢se adja. Darvasi ÁrÀsait az
a jÀt¢kossÀg, lelem¢nyess¢g ¢s fûleg nagyvo-
nalÃsÀg teszi megnyerûv¢, amelynek r¢v¢n
siker¡l elker¡lnie a megszÂlalÀs problemati-
kÀjÀbÂl ¢pÁtkezû ÁrÀsmÂd legfûbb buktatÂjÀt:
a reflektÀltsÀg ´nmagÀba fordulÀsÀt ¢s beszü-
k¡l¢s¢t, valamint a sz´veg ä ebbûl fakadÂ ä
nyelvi elsivatagosodÀsÀt. MÀsk¢ppen mük´-
dik a sz´veg irÂniÀja a k´tet elej¢n, a POMPEJI
cÁmü versciklusban (itt a hagyomÀnyos k´ltûi
k¡ldet¢studat persziflÀzsa ¡tk´zik ki sorra-
rendre a nyelvi panoptikum figurÀin), ¢s
mÀsk¢ppen a versekbûl kibillenû, majd azok
fej¢re n´vû exeg¢tikai egyperces novellÀkban
(itt viszont mintha egy ¹rk¢ny IstvÀnnal ke-
resztezett Jacobus de Voragine-t olvasnÀnk ä
az elbesz¢l¢s szellem¢nek irÂniÀja elûsz´r
sz¢troncsolja a sz´veget, hogy aztÀn a rom-
mezût a teremtû aktus tanÃsÀgt¢telei, meg-
annyi po¢n, szeg¢lyezz¢k); de a sz´vegformÀ-
lÀs k´ltûi c¢lja mindv¢gig ugyanaz: a kimon-
dott szÂ ¢s a teremtû aktus egys¢g¢nek hely-
reÀllÁtÀsa. Ez a nagyon komolyan veendû
program (vagy legalÀbbis k¢rd¢sf´ltev¢s) hÃ-
zÂdik meg a k´tet szellemes ¢s csinos jÀtszÂ-
dÀsai m´g´tt, bÀrmivel talÀlkozzunk is olva-
sÀs k´zben: archaizÀlÂ nyelvi medvetÀncolta-
tÀssal, manierista gÂlzÀporral (a megrugdo-
sott labda szenved¢st´rt¢nete), katalÂgussze-
rü csÂklegendÀriummal (amelyben minden
csÂk megannyi szemipermeÀbilis hÀrtya Àru-
lÀs ¢s inspirÀciÂ k´z´tt ä gondoljunk egyr¢szt
a k´tetben olvashatÂ JÃdÀs-anekdotÀra, mÀs-
r¢szt p¢ldÀul Thomas Mann ä Goethe szÀjÀ-
ba adott ä idevÀgÂ kijelent¢s¢re, amely a k´l-
t¢szetet a csÂkkal azonosÁtja, felt¢ve, hogy a
poetico-basiatoricus egyenlet mindk¢t oldala
steril marad), vagy a hÂh¢r t´rt¢net¢vel, ahol
a kiv¢gz¢s¢t vÀrÂ gyilkos belesz´kik az olva-
sott k´nyv mondataiba, de mosolyÀval fizet a
menek¡l¢s¢rt.

Voltak¢ppen mire gondolt Darvasi? Leg-

egyszerübben ¢s legvilÀgosabban û maga
mondja el, mindenekelûtt a k´tet elej¢n, a
POMPEJI-ciklusban; a k´ltûi szÀnd¢k kifejt¢se
(nem pedig az alanyisÀg hajhÀszÀsa!) hozza
l¢tre a versciklus vallomÀsos jelleg¢t. Darvasi
egyfajta sz¢lsûs¢ges k´ltûi nominalizmusbÂl
indÁt ä àMinden olyan vÀrost Pompejinek neve-
z¡nk, / ahol az embernek szÂ ¢rt¢ke vanÊ ä; a Pom-
peji-metafora jelzi (t´bbek k´z´tt) ennek az
Àllapotnak k¢szen talÀlt, egyszersmind feltÀ-
randÂ (s mellesleg: negatÁv lenyomatÃ, iszo-
nyatos) mivoltÀt. E k´lt¢szet antropolÂgiai
alapegys¢ge inkÀbb kiterjed¢s, mint test, ¢s
inkÀbb test, mint l¢lek, egy¢bk¢nt pedig àa
n¢v kicsiny szigeteÊ, s e szigetek k´z´tt, ha van
ÀtjÀrÀs, szavak r¢v¢n van: àA vilÀg bÀrmely k¢t
k¡l´nb´zû dolgÀt ´sszek´tû / legr´videbb egyenest
mondatnak nevezz¡k.Ê Ha nem ¢rtem f¢lre
Darvasit, Ãgy û ebbûl a zÀrvÀny- ¢s romme-
zûbûl akar egy (legalÀbb elvileg) teljess¢gre
t´rû k´ltûi grammatikÀt f´l¢pÁteni: Ágy vizio-
nÀlhatÂ a falu, amelynek hÀzai àa sz¢p ¢s a csÃ-
nya besz¢d hatÀrÀn ¢p¡ltekÊ, hasonlatbeli tilos
mondat, amelyben ´sszebÃjnak a szavak; az
´rd´g verbÀlis vegyeskeresked¢se; a t´rt¢net
szÀla, amely egyszersmind hajszÀl; a nev¢t ve-
szÁtett ember ¢s a n¢vÀrus, aki hasznÀlhatÂ
neveket hazudik rakÀsra.

K¡l´n rokonszenvesnek tartom, hogy e
nagyvonalÃ program nem ideologikus jelle-
gü prekoncepciÂn alapul. A POMPEJI-ciklus
eml¢kezetes mottÂjÀban (àP¢ldÀul. Eg¢szs¢ges,
sz¢p nagy nemzeti irodalom kell. Ahogy Beckett ÁrÊ)
¢n, a k´tet szerkesztûj¢vel ellent¢tben, nem
az irÂniÀt ¢rzem l¢nyegesnek, hanem az ext-
r¢m nominalizmus ¢s az irodalmi hagyomÀ-
nyok k´z´tti ÀtjÀrhatÂsÀgot, amelynek r¢v¢n
sz´vegg¢ kell vÀlni, hogy maga a vilÀg is olvas-
hatÂ legyen: àMert m¢gis, az itt a k¢rd¢s, / ki k¢r-
dez itten ¢s ki sÁr, [...] / test¢vel ki text e tÀjban.Ê
Darvasi ÁrÀsmüv¢szet¢nek legfûbb t¢tje a mu-
landÂsÀg kimerevÁt¢s Àltali visszav¢tele: a
Pompeji-szindrÂmÀban a szubjektum ´nma-
ga k´v¡let¢v¢, ´nmaga hült hely¢v¢ vÀlik. El-
sû lÀtÀsra azt hihetn¢nk, hogy ez ugyanaz a
vÀlasz, amelyet a fotogrÀfia adott a mulandÂ-
sÀg ihlette hagyomÀnyos allegor¢zisre; valÂ-
jÀban ¢ppen az ellenkezûj¢rûl, a n¢v kicsiny
szigeteinek ´sszek´t¢s¢rûl van szÂ. A min-
denkori °n a mindenkori AzzÀ kell, hogy te-
gye magÀt: àoda kell fek¡dni a lÀvakûtestü pom-
peji mell¢, / hogy azki arra jÀr, csodÀlkozvÀn, / ne
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tudjon megk¡l´nb´ztetni ûtûleÊ. HÀtha a mulan-
dÂsÀgon tÃli zÀrvÀnyokban megjelenik a tû-
l¡k f¡ggetlen abszolÃt igazsÀg.

Darvasi k´nyv¢nek befejezû sorai (àK´ny-
ved k¢szen. MÀtÂl Ãgy folytatÂdik, mint miÂta k¢sz
¢s folytatÂdik a vilÀg. Olvasd Ãgy, mintha nem te
Ártad volna. írd tovÀbb, mintha senki sem olvasnÀ.
°s hagyd folytatÂdni, mintha nem lenne v¢ge
mÀrÊ) eg¢szen biztosan nem tekinthetûk ´n-
megszÂlÁtÀsnak. Ez a k´lt¢szet ¢s k´ltûi prÂ-
za, amelynek minden sz´vegegys¢ge a zÀr-
vÀnyÀllapoton valÂ tÃll¢p¢s¢rt, a m¢ltÂ befe-
jezûd¢s¢rt formÀlÂdik, nem folytatÂdhat Ãgy,
mintha nem lenne v¢ge mÀr. A szerzû olyan
(fiktÁv lÁrai) hûst szÂlÁt meg, aki, nyilvÀn v¢-
letlen¡l, RugÀsi Gyula k´nyv¢nek hûs¢re,
Szentkuthy MiklÂsra hasonlÁt.

RugÀsi k´nyv¢t akÀr reg¢nyk¢nt is lehetne
olvasni (f¢lre¢rt¢sek elker¡l¢se v¢gett: nem
az, hanem nagy felk¢sz¡lts¢ggel, gondosan
megÁrt alkotÂi portr¢). Ellent¢tben Darvasi
ÁrÀsmüv¢szet¢nek g¢niuszÀval, amely (sût
aki) egy romantikus jellegü impulzust fordÁt
szembe a romantikus, illetve posztromanti-
kus vilÀgcsûddel, a RugÀsi müv¢ben megje-
lenû Szentkuthy egy, a romantikÀn szÀnd¢-
koltan àinnenÊ maradÂ mitikus hûs; egy
atomkori lapitha, aki titokban a Nibelungok
kincs¢t ûrzi, s az egykor àt´rt¢nelemnekÊ
mondott t¡nem¢ny ezerfelûl ´sszegerebly¢-
zett rongyaibÂl ¢s cafatjaibÂl rendez v¢get
nem ¢rû, lÀtvÀnyos divatbemutatÂt.

Szentkuthy a magyar prÂza nagy formÀt-
lanjainak egyike. °letmüv¢nek legjelentû-
sebb ¢s legjellegzetesebb r¢sz¢ben a kÀoszt
nem tudja ¢s nem is akarja kozmosszÀ alakÁ-
tani. (Itt figyelmen kÁv¡l hagyhatÂk a formai-
lag zÀrt, de müv¢szileg kisebb jelentûs¢gü
munkÀk, valamint az Ãj magyar prÂza fejlû-
d¢s¢t nagym¢rt¢kben befolyÀsolÂ müfordÁtÀ-
sok.) Mondanom sem kell talÀn, hogy kije-
lent¢sem m´g´tt nem a RugÀsi Àltal emlege-
tett àrabszolgapiacÊ (lÀsd: à°letformÀk Àrver¢seÊ)
szempontjai hÃzÂdnak. Egyszerüen arrÂl van
szÂ, hogy Szentkuthy min¢l inkÀbb publikus
akar lenni, ¢letmüve mint eg¢sz annÀl meg-
k´zelÁthetetlenebb¢ ¢s esetlegesebb¢ vÀlik, s
v¢g¡l egyetlen ä bÀr igencsak terjedelmes ä
pusztÀba kiÀltott szÂ marad. Ennek oka, sze-
rintem, nem az Ãjabban annyira divatos le-
zÀratlansÀgok ¢s esetlegess¢gek kultuszÀban
keresendû; inkÀbb abban, hogy Szentkuthy

¢letmüv¢nek minden jelentûs mozzanata va-
lami mÀs helyett van jelen. Korrajz helyett
mÃzeum, a t´rt¢nelem rendezûelve helyett
ÀlarcosbÀl (letünt korok maszkjaival), a sor-
sok ´sszesz´v¢se ¢s sz¢tszÀlazÀsa helyett intel-
lektuÀlis bohÂctr¢fÀk v¢get nem ¢rû sora.
M¢g egyszer mondom: ez nem elsûsorban ¢r-
t¢kÁt¢let. Nem ÀllÁtom, hogy Szentkuthynak
mÀsk¢nt kellett volna gazdÀlkodnia kivÀlÂ te-
hets¢g¢vel (valÂszÁnünek tartom, hogy a ha-
gyomÀnyos epikai formÀkhoz eleve nem volt
k¡l´n´sebben sok ¢rz¢ke); nem ÀllÁtom, hogy
mulasztÀst k´vetett el, amikor azzÀ vÀlt, aki
lett belûle, egyszerre gondoskodvÀn ¢letmü-
v¢nek nagysÀgÀrÂl ¢s korlÀtairÂl. CsupÀn azt
szeretn¢m megindokolni, mi¢rt, hogy szÀ-
momra Szentkuthy mind a mai napig ànincs
megÊ; s mi¢rt, hogy engem olvasÂk¢nt RugÀ-
si k´nyve k´zelebb visz Szentkuthyhoz, mint
Szentkuthy sajÀt müvei.

àA müalkotÀs ä Árja RugÀsi Gyula ä, mik´z-
ben minden interpretÀciÂ r¢v¢n egyre nyitottabbÀ
vÀlik, egyre inkÀbb be is zÀrul abba a hagyomÀny-
egy¡ttesbe, amely a sorsÀt eleve meghatÀrozza. çm
ha valaki a k¢pen lÀthatÂ t´rt¢neteket tovÀbb sz´vi,
akkor nemcsak a v¢g¢rv¢nyes müvet eg¢szÁti ki va-
lamely apokrif vÀltozattal, hanem felf¡ggeszti a l¢t-
rehozÀs pillanatÀt is.Ê Szentkuthy müvei tekint-
hetûk müelemz¢si hatÀreseteknek is, interp-
retÀciÂs javaslatok sorozatÀnak, amelyben
minden javaslat utÂlag jel´li ki (s teszi egyÃt-
tal fikciÂvÀ) tÀrgyÀt. EzÃttal azonban maga
Szentkuthy vÀlik, ¢letmüv¢vel egy¡tt, interp-
retÀciÂ tÀrgyÀvÀ; ¢s RugÀsi, aki kellû tisztelet-
tel ¢s tudomÀnyos korrekts¢ggel k´zelÁt hû-
s¢hez, ¢s akitûl igazÀn tÀvol Àll, hogy feloldja
Szentkuthyt egyfajta karnevÀli fikciÂban, s
v¢gk¢pp nem akarja Szentkuthy müv¢t
apokrif vÀltozatokkal megtoldani, m¢gis
k¢nytelen az ¢letmü fontosabb mozzanataival
ugyanazt a felvonulÀst megrendezni, amelyet
Szentkuthy a sz¢trobbantott vilÀgt´rt¢nelem
kell¢keivel ¢s dekoratÁv csavargÂival rende-
zett. Kalauza, amely a maga nem¢ben Ãtt´rû
jelentûs¢gü, ¢ppen hogy nem t´r utat az ¢let-
mü centrumÀba, hanem az ¢letmüvet masÁ-
roztatja el ama dÁsztrib¡n elûtt, amelyre a
mester irÀnt ¢rdeklûdûk felÀllni k¢ny-
szer¡lnek. Mert àa bezÀrt pillanat minden meg-
pillantÀs r¢v¢n Ãjra ¢s Ãjra kiszabadulÊ, s ez alÂl
RugÀsi megpillantÀsai sem kiv¢telek.

Szentkuthy ¢letmüve, illetve RugÀsi k´ny-
ve kapcsÀn a magyar kultÃra k¢t ä ÀltalÀban
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fogyat¢kossÀgk¢nt ¢rz¢kelt ä t¢ny¢rûl is em-
lÁt¢st kell tennem. Az egyik a magyar filozÂfia
sokat emlegetett hiÀnya, a mÀsik a magyar
t´rt¢nelmi reg¢ny jÂval ritkÀbban szÂvÀ tett
(¢s alig elemzett) elsikkadÀsa. Nem hiszem,
hogy magukrÂl a t¢nyekrûl itt ¢s most bÀrmi
l¢nyegeset mondhatn¢k. K¢t k¢rd¢st szeret-
n¢k f´lvetni csupÀn. A magyar szellemi ¢let-
ben sokan Ãgy gondoljÀk, hogy a b´lcselet
szerep¢t nem kis r¢szben a prÂza veheti Àt,
illetve a prÂzÀnak kell(ene) Àtvennie, illetve
a prÂza az a müfaj, amely ä mellesleg az
essz¢t is magÀba olvasztva ä a b´lcselet hiÀ-
nyossÀgait b´lcseleti eszk´z´kkel f´ltÀrhatja.
E kijelent¢sek term¢szetesen abszurdak (m¢g
akkor is, ha nem imperativusk¢nt fogalma-
zÂdnak meg, hanem az egyes ¢letmüvekre
k¡l´n-k¡l´n, visszamenûleg rÀvetÁtve); mÀs-
r¢szt azonban a magyar kultÃra azonossÀgtu-
datÀnak egyik fontos eleme az a felt¢telez¢s
(illetve tapasztalat), hogy a kultÃrÀt kitevû
¢szjÀrÀsok abszurditÀsok halmazÀra vezethe-
tûk vissza. K¢rd¢sem (RugÀsi meggyûzû
elemz¢se nyomÀn): vajon az ezoterikus ÁrÂ
pozÁciÂjÀbÂl nem sikkad-e el a vÀzolt szituÀ-
ciÂ tragikuma? (Ide kapcsolÂdÂ, mell¢kes k¢r-
d¢s: vajon egy magyar ÁrÂ ¢letmüv¢nek b´l-
cseleti fesz¡lts¢ge szÀrmazhat-e mÀsbÂl, mint
a szituÀciÂ Àt¢lt ¢s megszenvedett tragikumÀ-
bÂl? M¢g egy ide kapcsolÂdÂ, egyÀltalÀn nem
mell¢kes k¢rd¢s: vajon a prÂza b´lcseleti jel-
lege nem elsûdlegesen a megformÀltsÀgbÂl
fakad-e? Az az ¢letmü, amelynek szinte
egyetlen programja a formÀtlansÀgban valÂ
tobzÂdÀs, minden erudÁciÂ ellen¢re nem a
b´lcseletrûl valÂ lemondÀst testesÁti-e meg?
Ebbûl a szempontbÂl igen tanulsÀgos a
k´nyvben olvashatÂ kitekint¢s HatÀr Gyû-
zûre ¢s Hamvas B¢lÀra.) MÀsik fû k¢rd¢sem:
mi lehet az oka annak, hogy a t´rt¢nelem
mint az ÀbrÀzolÀs k´zege ¢s formÀlÂ princÁ-
piuma teljesen kimaradt a magyar prÂza
utÂbbi hÃsz ¢vben v¢gbement megÃjulÀ-
sÀbÂl, sût e megÃjulÀs irodalmi elûzm¢nyei-
bûl is? Az idûtlen tekintet, az ÀllandÂ rejtûz¢s,
a àmaszkfÀtumÊ, amelyet RugÀsi be¢pÁt az
ÁrÂi portr¢ba, vajon csak Szentkuthyra jel-
lemzû-e; vajon nem mük´dik (¢s mük´dtet)
a neoorphikus erudÁciÂ n¢lk¡l is? ögy sejtem,
hogy az ÁrÂi szerep gyors megmereved¢se ¢s
a sorsrÂl mint drÀmai t¢trûl valÂ lemondÀs
m¢lyen ´sszef¡gg a magyar irodalomban; s
amennyire elker¡lhetetlen vÀlasz a minden-

kori politikai szituÀciÂk kihÁvÀsaira, hosszÃ
tÀvon oly nagy tehert¢telt jelent. Nem tartom
kizÀrtnak, hogy Szent Orpheus maszkja ak-
kor szünik meg halotti maszk lenni, az ¢let-
mü pedig akkor lesz szerves r¢sze (nem pe-
dig gigantikus zÀrvÀnya) az irodalmi hagyo-
mÀnynak, ha az irodalom ettûl a tehert¢teltûl
ä megûrizve a sors ignorÀlÀsÀnak emancipa-
torikus eredm¢nyeit! ä fokozatosan meg tud
szabadulni. RugÀsi Gyula ä Szentkuthy vo-
natkozÀsÀban ä ezt prÂbÀlta elûmozdÁtani; s
mellesleg a Szentkuthy-recepciÂ biogrÀfiai, il-
letve filolÂgiai rendez¢s¢t is elûk¢szÁtette.

Itt Àllunk tehÀt, h´lgyeim ¢s uraim. Egyik ke-
z¡nkben Darvasi LÀszlÂ, mÀsik kez¡nkben
RugÀsi Gyula k´nyve; elûtt¡nk csillogÂ kira-
kat¡veg ¢s mÀjusi verûf¢ny, m´g´tt¡nk nÀd-
fonatÃ sz¢kek s¡ppednek az oktÂber v¢gi
sz¡rkes¢gbe. Emitt egy k´ltû, aki szavÀn fog-
ja ä ¢s ezÀltal magÀtÂl ¢rtetûdû nagyvonalÃ-
sÀggal maga m´g´tt hagyja ä a po¢tikai no-
minalizmust; aki az irÂnia halÀlos m¢rgeit
gyÂgyÁrrÀ, virÀgillattÀ, angyal¡r¡l¢kk¢ akarja
(s talÀn tudja is) alakÁtani. Amott a filolÂgiai
Renovatio Imperii, az eurÂpai müvelûd¢s szÁ-
nes fest¢kr¢tegeinek folyamatos lekaparÀsa,
a sz´veg typographico-szenzualista felstilizÀ-
lÀsa, rokokÂ rokokÂja, textolÂgiai Schwund-
stufe: mindez egy reg¢nyszerüen formÀlt,
mÃzeumk¢nt Àttekinthetû essz¢k´tetben.
Jobb k¢zben az egyik, bal k¢zben a mÀsik, ¢s
megfordÁtva; az egyik sz´veg ÀtszÂl a mÀsik-
hoz, ¢s viszont.

K´sz´n´m figyelm¡ket.
MÀrton LÀszlÂ

   öJ SZEMSZ¹GBýL   
A MINDIG öJ ARANYRñL

DÀvidhÀzi P¢ter: Hunyt mester¡nk. Arany JÀnos
kritikusi ´r´ks¢ge
Argumentum, 1993. 418 oldal, 320 Ft

Elûzû nagyobb munkÀjÀban, az ISTEN MçSOD-
SZºL¹TTJ°-ben a magyar Shakespeare-kul-
tusz àterm¢szetrajzÀtÊ dolgozta f´l DÀvidhÀzi
P¢ter; most egy ellent¢tes jelens¢get vizsgÀl,



azt, hogy hazai ¢rt¢keink k´z¡l azzal sem sÀ-
fÀrkodunk m¢ltÂn, amire pedig a leg¢getûbb
sz¡ks¢g¡nk lenne; jelesen Arany JÀnos kriti-
kusi ´r´ks¢g¢nek elherdÀlÀsa a p¢lda. Kor-
tÀrs hÁvei sejtett¢k, hogy Arany a tanulmÀny-
ÁrÀsban ¢s a mübÁrÀlatban is f´l¡lmÃlta akÀr
a àszakmaÊ legkivÀlÂbbjait is, de ez nagyr¢szt
a rajongÂk kifejtetlen kinyilatkoztatÀsa ma-
radt, amelyet rÀadÀsul homÀlyba borÁtott a
k´ltû nimbusza. Babits mÀr tudta, hogy hunyt
mestere ànagykritikusÊ volt, de figyelemf´l-
hÁvÂ szava visszhangtalan maradt. Csak kira-
gadott p¢lda, hogy KomlÂs AladÀr müfajmo-
nogrÀfiÀjÀban (GYULAITñL A MARXISTA KRITI-
KçIG) Arany a kritika tÀrgyak¢nt ¢s nem al-
kotÂ, megÃjÁtÂ g¢niuszak¢nt szerepel. N¢-
meth G. B¢la s¡rget¢se ¢s a kritikai kiadÀs
elûrehaladÀsa nyomÀn v¢gre alapos, szaksze-
rü ¢s rendkÁv¡l eredeti f´ldolgozÀst olvasha-
tunk az ¢letmünek errûl a korÀbban pazarlÂ
nagyvonalÃsÀggal elhanyagolt szelet¢rûl. Mi-
vel a k´vetkezûkben term¢szetesen fûk¢nt a
kritikÀrÂl, kritikat´rt¢netrûl ¢s Arany idetar-
tozÂ hagyat¢kÀrÂl lesz szÂ, illik elûrebocsÀta-
ni, hogy DÀvidhÀzitÂl mi sem Àll tÀvolabb,
mint egy nagy oeuvre szükkeblü parcellÀzga-
tÀsa. SpeciÀlis tÀrgya szempontjÀbÂl a àteljesÊ
Aranyra figyel, müve t´bb, mint kritikat´rt¢-
neti szaktanulmÀny. Nem neh¢z megjÂsolni,
hogy a mÀs irÀnyÃ Arany-kutatÀs is alapmü-
k¢nt fogja ¢rt¢kelni.

A monogrÀfiÀt sok mÀs ¢rt¢k¢n kÁv¡l
mÂdszertani ÀtgondoltsÀga ¢s nemzetk´zi ¢r-
v¢nyü kritikat´rt¢neti szempontrendszere
teszi eml¢kezetesen eredetiv¢. MÀr a kultusz-
kutatÀsrÂl szÂlÂ k´nyvbûl kider¡lt, hogy a
szerzû nÀlunk alig jÀrt Ãtra mer¢szkedik,
nem elsûsorban azzal, hogy elsajÀtÁtja ¢s al-
kalmazza a befogadÀseszt¢tika ¢s a herme-
neutika korszerü eredm¢nyeit, hanem hogy
k¢pes tÀvolabbra is kitekinteni a sok sz´veg,
a hatalmas k´nyvhalmaz m´g¡l, ¢rz¢kelve ¢s
¢rz¢keltetve, hogy az a tÀgabb (kedvelt sza-
vÀval: antropolÂgiai) kontextus is ¢rdeklûd¢-
s¡nk tÀrgya lehet, amelyben a szellem, a szel-
lemi term¢k nyilvÀnossÀgra jut, eszm¢nyÁtû
vagy bÀlvÀnyrombolÂ legendÀkat kelt, zarÀn-
dokokat vonz, k¡l´nf¢le mentÀlis indulato-
kat, ¢rzelmeket, cselekedeteket vÀlt ki az em-
berekbûl. A filolÂgiai bezÀrkÂzÀstÂl valÂ meg-
szabadulÀs vÀgya ezÃttal a kritika funkciÂjÀ-
nak Ãjfajta megk´zelÁt¢s¢re ¢s a kritikat´rt¢-

net-ÁrÀs kev¢ss¢ hagyomÀnyos megalapozÀsÀ-
ra sarkallja DÀvidhÀzit. Mester¢vel, a szakma
ànagy Ãtt´rûj¢velÊ, Ren¢ Wellekkel is vitÀba
szÀll. Nem vÀlik hütlenn¢, de elhatÀrolÂdik
doktrÁnÀjÀtÂl: àel kell szakadnunk a welleki mÂd-
szertûlÊ. Szerinte Wellek szcientista f´lfogÀsa
tÃlsÀgosan szükÁti àa kritikat´rt¢net-ÁrÀs tÀr-
gyÀtÊ, nem tudott lemondani àa folytonossÀg ¢s
´sszem¢rhetûs¢g t¢tel¢rûlÊ, ez¢rt ût àa kritikusok
¢rvel¢se elsûsorban mint ÀllÁtÀsok sorozata ¢rde-
kelteÊ.

DÀvidhÀzi posztmodern szellemben fo-
gant ellenjavaslata: ne tÀrgyakrÂl szÂlÂ ÀllÁtÀ-
sokk¢nt fogjuk f´l ¢s m¢rlegelj¡k a kritikusi
kijelent¢seket, tanÀcsosabb lenne àegy menta-
litÀs kifejezûd¢seinek tekinteniÊ ûket, ¢s àegy Àt-
meneti mÂdszer¡l vÀllalt agnoszticizmus jegy¢benÊ
tekints¡nk el akÀr àa kritikusi Át¢letek konkr¢t
irodalmi tÀrgyaitÂl isÊ. I. A. Richards nyomÀn
azt javasolja, hogy a dokumentumokat ne
csak ÀllÁtÀsokk¢nt, hanem kifejez¢sk¢nt is ol-
vassuk, s akkor nemcsak irodalmi ¢s eszt¢ti-
kai, hanem àmentalitÀst´rt¢neti ¢s kulturÀlis ant-
ropolÂgiai k´vetkeztet¢seketÊ is levonhatunk. A
kritikat´rt¢n¢sz igazi t¢mÀja àm¢gis a kritika
mint ¢rt¢kelû normak¢pz¢sÊ. Ezzel DÀvidhÀzi
emancipÀlja a kritikÀt: ne legyen csak az iro-
dalom szolgÀlÂleÀnya, hanem àvilÀgk¢p ¢s ´n-
meghatÀrozÀsÊ, mert a szolgÀlÂleÀny-metafora
fordÁtva is igaz: az irodalmi müvek àa kritikai
vilÀgk¢pteremt¢shezÊ az anyagot nyÃjtjÀk, a kri-
tika ebben az ¢rtelemben àteljes jogÃ ¢s szuve-
r¢nÊ.

Amikor a szabadsÀgharc bukÀsa ¢s a ki-
egyez¢s k´z´tti kritika l¢t¢lm¢ny¢t, alaphan-
gulatÀt àszorongÀs ¢s hatÀrkeres¢sÊ kettûss¢g¢-
ben hatÀrozza meg, DÀvidhÀzi finom k¡l´nb-
s¢gt¢telt tesz Arany ¢s kritikustÀrsai k´z´tt.
Arany nem szereti a v¢ges hatÀrokat, inkÀbb
az¢rt fogadja el ûket, hogy àû kerekedhess¢k f´-
l¡l az ¢leten, ne pedig fordÁtvaÊ. Voltak àagnosz-
tikus pillanataiÊ, sût d¢monikusak is. A kortÀr-
saktÂl valÂ eff¢le megk¡l´nb´ztet¢sek v¢gig-
vonulnak k´vetkezetesen a k´teten, ez¢rt a
àhatÀrkijel´lû normak¢pz¢srûlÊ mondottak tiszte-
lettudÂ ellenv¢lem¢nyk¢nt is f´lfoghatÂk
Ady, hÀt m¢g MÂricz olykor pamfletszerüv¢
torzulÂ vÀdjaival szemben Arany àÁrÂi bÀtorsÀ-
gÀnakÊ dolgÀban.

Az eposzkritikai normÀkrÂl szÂlÂ fejezet
sem csak azt a tagadhatatlan bizonytalansÀ-
got, folyamatos k¢telked¢st emeli ki, amelyet
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e müfaj XIX. szÀzadi korszerütlens¢g¢t bizo-
nyosra vevû vagy az epikai hitelhez valÂ ra-
gaszkodÀst a k´ltû kitalÀlÂ fantÀziÀjÀnak
gy´nges¢g¢bûl szÀrmaztatÂ elm¢letek oly szÁ-
vesen emlegetnek. DÀvidhÀzi helyesen teszi
f´l a k¢rd¢st. Ha ennyi t´preng¢st, k¢telyt
okozott Aranynak az eposz probl¢mÀja (k´l-
tûk¢nt ¢s kritikusk¢nt egyarÀnt), mi¢rt, mi-
lyen belsû sz¡ks¢gletbûl birkÂzott vele eg¢sz
¢let¢ben? Itt az eposzi hûsrûl szÂlÂ elm¢let
taglalÀsa ¢s az eposzi hûssel valÂ belsû azono-
sulÀs r¢szben l¢lektani eredeztet¢se lÀtszik a
legbravÃrosabbnak: ez a hûstÁpus Arany szÀ-
mÀra à´narck¢p ¢s vÀgyÀlomÊ egyszerre. Az ele-
ve elrendel¢s meg a v¢gzetszerüs¢g, a pre-
desztinÀciÂ meg a fÀtum eszm¢j¢nek ´sszefo-
nÂdÀsa (mÀsfelûl az epikai ¢s a drÀmai hûs
markÀns megk¡l´nb´ztet¢se) a k´ltû filozÂ-
fiai, etikai n¢zeteinek ¢s szem¢lyes lelki ¢le-
t¢nek ritkÀn megpillanthatÂ m¢lys¢geit ¢rz¢-
kelteti.

A lÁrakritikai fejezet kulcsszava az àidomtel-
jess¢gÊ. Az Arany szÀmon k¢rte normÀk meg-
hatÀrozÀsa mikropo¢tikai r¢szletess¢gü ¢s
pontossÀgÃ ´sszefoglalÀssÀ ¢p¡l. A mÀr em-
lÁtett ´sszehasonlÁtÀs a kortÀrsak szeml¢let¢-
vel, az azonossÀgok ¢s k¡l´nbs¢gek analÁzise
k¡l´n´sen tanulsÀgosnak bizonyul A àKIEN-
GESZTELýD°SÊ PO°TIKçJA: VILçGN°ZETI NOR-
MçK cÁmü fejezetben. R¢szben t´rt¢nelmi
okokbÂl, r¢szben a hagyomÀnyok, az Ázl¢s, a
vilÀgirodalmi tÀj¢kozÂdÀs sajÀtossÀgai miatt,
szÀmtalan Àrnyalatnyi felfogÀsb¢li k¡l´nbs¢g
ellen¢re, a kor kritikusai elvÀrtÀk, hogy a
konfliktusokat, konvulziÂkat ÀbrÀzolÂ mü is
adjon feloldÀst, kiengesztel¢st, àmüv¢szi kib¢-
k¡l¢stÊ. Arany àmÀssÀgaÊ, vitÀkat is vÀllalÂ
k¡zdelme àa k´zmegegyez¢s finomÁtÀsÀ¢rtÊ olyan
ellenvet¢seibûl is kivilÀglik, mint A NAGYIDAI
CIGçNYOK bÁrÀlataira adott vÀlaszai, Erd¢lyi
JÀnosnak a kisebb k´ltem¢nyek kritikÀjÀra
felelû hÁres levele, amelyben s¢rtûd´tt ´n¢r-
zettel v¢di meg a fejlûd¢selvet k¢pviselû he-
geliÀnus kritikussal szemben a k´ltûi szubjek-
tum jogÀt, hogy ne ragaszkodj¢k felt¢tlen¡l
az engesztelûd¢shez, ha a k´ltû akÀr bizonyos
àepochaÊ lelki hatÀsa, akÀr magÀn¢leti tra-
g¢dia miatt nem tud megb¢k¡lni. F´lismeri,
hogy az engesztelûd¢s normÀja felf¡ggeszt-
hetû, DÀvidhÀzi megfogalmazÀsÀban: àaz iro-
dalmi ¢rt¢knek nem mindig sz¡ks¢ges krit¢riumaÊ.
HasonlÂ eretneks¢get k´vet el Arany AZ

EMBER TRAG°DIçJA ÀllÁtÂlagos pesszimizmusa
v¢delm¢ben, ¢s az ismert Tompa-bÁrÀlatban
is arra utal, hogy ha a k´ltû àcsak akar, de nem
tud megnyugodniÊ Isten akaratjÀban s a maga
fÀjdalmÀban, müve az¢rt m¢g teljes ¢rt¢kü
alkotÀs maradhat. E n¢hÀny esetben Arany
megtagadott k´z´s vilÀgn¢zeti normÀkat,
mÀskor alkalmazkodott hozzÀjuk. De alkal-
mazkodÀsa sem simul¢kony konzervativiz-
mus. Nagyon talÀlÂ DÀvidhÀzi analÂgiÀnak
szÀnt Pilinszky-id¢zete a àmozdulatlan elk´tele-
zetts¢grûlÊ: àmagunkra venni a vilÀg k¢ptelens¢g¢-
nek sÃlyÀt, mintegy be´lt´zve a l¢t ¢s tulajdon el-
lentmondÀsainak terh¢beÊ.

KirajzolÂdik a k´tetben àa modern kritikus
ismerûs arc¢leÊ, àa visszatekintû n¢zûpont egyenjo-
gÃsÁtÀsa r¢v¢nÊ. DÀvidhÀzi a magyar struktu-
ralizmus atyjÀnak nevezi Aranyt. Kiemeli,
hogy a kompozÁciÂra, a r¢szek ¢s a müeg¢sz
´sszhangjÀra koncentrÀlja figyelm¢t, vala-
mint hogy az intuitÁv benyomÀs tÀrgyiasÁtÀsÀ-
ra, a kifejezhetetlennel birkÂzÂ tÀrgyszerü
reflektÀlÀsra t´rekszik. MÀs kapcsolatokat is
f´lfedez Arany ¢s a legmodernebb iroda-
lomkutatÀsi mÂdszerek k´z´tt. Ez az eljÀrÀs
akkor vezetne zavarÂ anakronizmushoz, ha
nem elûzm¢nyrûl, genealÂgiai metaforÀrÂl,
hanem egyszerüsÁtû azonosÁtÀsrÂl lenne szÂ.
DÀvidhÀzi tipolÂgiai pÀrhuzamokat talÀl, ki-
mutatja a hasonlÂsÀgot Arany müszeml¢lete
¢s a XX. szÀzadi strukturalizmus¢ k´z´tt. A
k¡l´nbs¢geket is f´ltÀrja, ¢s ezek nemritkÀn
Arany javÀra ¡tnek ki. Mer¢sz egybevet¢sek-
kel talÀlkozunk az öj Kritika egyik k¢pvise-
lûj¢nek, Ransomnak a müvet struktÃrÀra ¢s
textÃrÀra bontÂ elm¢let¢vel (e fogalmaknak
AranynÀl kompozÁciÂ ¢s àkelmeÊ elk¡l´nÁt¢se
felel meg). MÁg Ransom szerint a kettû k´-
z¡l a textÃra (a stÁlus) a fontosabb a k´ltûis¢g
meghatÀrozÀsakor, Arany a kompozÁciÂt al-
kotÂ r¢szletek ´konÂmiÀjÀra ¡gyel minde-
nekelûtt. A szerkezeti àhely¢nvalÂsÀgÊ dolgÀ-
ban Cleanth Brooks dramatic propriety (drÀmai
hely¢nvalÂsÀg) fogalmÀhoz ker¡l k´zel DÀ-
vidhÀzi szerint Arany. A tÀrgykritika ¢s az Àb-
rÀzolÀskritika kettûs k´vetelm¢nye Roland
Barthes szÀz ¢vvel k¢sûbbi elm¢let¢t elûlegezi
Arany n¢zetrendszer¢ben (a kritika a mü im-
manens vizsgÀlatÀn kÁv¡l kit¢rhet az ÀbrÀzolt
vilÀg ¢s a kinti, valÂsÀgos vilÀg ´sszehasonlÁ-
tÀsÀra is). Term¢szetesen csak jelezni tudjuk
itt ä egy kritikat´rt¢neti mÂdszer jellemz¢s¢-
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re ä ezeket a szembesÁt¢seket, melyek segÁt-
s¢g¢vel DÀvidhÀzi k¢zzelfoghatÂ p¢ldÀkkal
igazolja Arany moderns¢g¢t, elûfutÀrszere-
p¢t a kritikat´rt¢netben.

Kieg¢szÁt¢s¡l, egyben Ãj szempontokat
ajÀnlva csatlakozik a leÁrÂ fejezetekhez az a
kÁs¢rlet, amely EGY KRITIKUSI LçTçSMñD ANT-
ROPOLñGIçJç-hoz gyüjt adal¢kokat. A megva-
lÂsult müvek m´g´tt vagy alatt megbÃjik egy
rejtettebb r¢teg, amelyhez a talÀn mÀr nem
is tudatos vÀgyak, nosztalgiÀk tartoznak,
mindaz, àami vÀgy maradt, s nem siker¡lt meg-
valÂsÁtanunkÊ. Az ilyen szf¢rÀk rekonstrukciÂ-
jÀra valÂ t´rekv¢st DÀvidhÀzi a àvisszatisztÁtÀsÊ
nosztalgiÀjÀnak nevezi, ¢s hÀrom fû tÁpusÀt
emeli ki. A klasszicizÀlÂ irodalmi hagyomÀnyt
Arany korÀban sokan korszerütlennek tart-
jÀk, holott bebizonyosul: e nosztalgia k¢sûbb
T. S. Eliotban ¢s Babitsban is Ãjra¢led. A gon-
dolat, a racionalitÀs elsûbbs¢g¢nek eszm¢j¢t
¢s normÀjÀt (az ´nmagÀt nem rendezû ¢rz¢ki
valÂsÀggal szemben, melyhez az eszt¢tikai ¢r-
t¢kel¢s t¡kr¢ben a metaforikus ¢kesszÂlÀstÂl,
sût àa nûi sz¢ps¢g ´nc¢lÃ gy´ny´r´kre csÀbÁtÂ ere-
j¢tûlÊ valÂ idegenked¢s is hozzÀtartozik), a lo-
gocentrikus szeml¢letet DÀvidhÀzi ¢s a szak-
irodalom PlatÂntÂl eredezteti, ¢s gazdag filo-
lÂgiai ´sszefoglalÀst ad a k´ltû PlatÂn-olvas-
mÀnyairÂl. A visszatisztÁtÀs nosztalgiÀjÀnak
harmadik ´sszetevûje àa reformÀtus ikonszeml¢-
leti hagyomÀnyÊ. Aranyt kÀlvinista indÁttatÀsa a
àfaragott vagy kûbeliÊ k¢pek ellen hangolja, de
nem osztozik az ikonofÂbia dogmatikus tÃl-
zÀsaiban, bÀr k¢ts¢gtelen, hogy àa bensût ¢s
szellemit v¢di a k¡lsûnek ¢s anyaginak rÀburjÀn-
zÀsÀtÂlÊ. A hÀrom hagyomÀny v¢g¡l is kon-
vergÀl: abban a ànostalgie ma¬tresseÊ-ben ¢s
´sszefoglalÂ k´vetelm¢nyben talÀlkoznak,
hogy a k´lt¢szet ne a puszta àvalÂÊ, hanem
àannak ¢gi mÀssaÊ legyen.

DÀvidhÀzi munkÀjÀt h¢zagtalan tÀrgyis-
meret ¢s f´l¢nyes erudÁciÂ jellemzi. Ezen
nemcsak ¢s nem elsûsorban az alapossÀg, a
c¢dulÀzÂ szorgalom (1078 jegyzet!) ¢rtendû,
hanem az àanyagÊ birtokbav¢tel¢re ¢p¡lû be-
le¢rzû, a tÀrggyal azonosulÂ tudÀs. A magyar
irodalom t´rt¢net¢be valÂ beÀgyazÀson tÃl
vilÀgirodalmi tÀvlatokban szeml¢li Arany kri-
tikusi munkÀssÀgÀt. Ehhez jÀrtasnak kell len-
nie a klasszicizmus, a romantika, a pozitiviz-
mus ¢s mÀs irÀnyzatok irodalomszeml¢let¢-
ben; az egyetemes filozÂfia-, etika-, vallÀst´r-

t¢netnek Arany szellemi horizontjÀn megje-
lenû k¢rd¢seiben (¢s mi nem jelent meg ezen
a horizonton?), retorikÀban, po¢tikÀban, sti-
lisztikÀban, verstanban; az abszolutizmus ko-
rÀnak t´rt¢nelm¢ben ¢s Ágy tovÀbb.

Gondolatait szakszerüen bizonyÁtja, ¢s ¢r-
veit logikusan, Àttekinthetûen csoportosÁtja
DÀvidhÀzi. AranytÂl Àtvett ¢s lÀthatÂan ked-
velt kifejez¢s¢vel ¢lve, û is à¡vegtisztÀn kifejez-
veÊ adja elû k´zlendûj¢t, ami egyarÀnt jelent
fogalmi pontossÀgot ¢s szerkezeti kiegyensÃ-
lyozottsÀgot. így a hermeneutika sok t¢nye-
zût szem elûtt tartÂ, m¢gis egys¢ges rend-
szerr¢ vÀlik a müben, jelentûs l¢p¢sk¢nt àegy-
fajta alkalmazott kritikat´rt¢net fel¢Ê.

A radikÀlis, m¢gsem t¡relmetlen Ãjra¢r-
telmez¢s ig¢nye magyarÀzza a HUNYT MESTE-
RºNK polemikus ¢s apologetikus jelleg¢t.
Arany kritikusi mük´d¢s¢t àkallÂdÂ ´r´ks¢g-
nekÊ minûsÁti: àk´nnyelmüen sÀfÀrkodtunkÊ vele.
Ez az ÀltalÀnos kritika, mely mÀris magÀba
foglalja az ´r´ks¢g ¢rt¢kess¢g¢nek felt¢tele-
z¢s¢t, a bizonyÁtÀson kÁv¡l a vitÀt is sz¡ks¢-
gess¢ teszi mÀsfajta ä fûleg Arany moderns¢-
g¢t megk¢rdûjelezû, klasszicizmusÀt elma-
rasztalÂ ä megk´zelÁt¢sekkel. DÀvidhÀzi vita-
stÁlusa mintaszerüen higgadt, ¢rvelû, tÀrgyi-
lagos. Az ´v¢tûl elt¢rû v¢lem¢nyeket ¢s mo-
tivÀciÂjukat is gondosan m¢rlegeli, mert tud-
ja: a kultÃrÀban àsenki sem ´nellÀtÂ: egy¡tt jut-
hatunk valamireÊ.

BÁrÀlÂ megjegyz¢seket, szakmai ellenvet¢-
seket tenni egy ilyen impozÀns müvel szem-
ben mÀr csak az¢rt sem lenne tanÀcsos, mert
a sz´veg elûre àkiv¢diÊ ûket. A tÀrgy megvÀ-
lasztÀsÀval jÀrÂ korlÀtozÀsokrÂl, àa f¢nyk´r tÀ-
gabbra vagy szükebbre ÀllÁtÀsÀrÂlÊ, a àfÂkuszrÂlÊ
a tudatos szerzû maga nyilatkozik, ¢s meg-
fontolja, mit hagy ki, mirûl mond le a kutatÀs
vagy a megÁrÀs sorÀn. Sût bevallja: àMinden
ilyen d´nt¢s, a legnagyobb kritikat´rt¢n¢sz¢ is, a
valamit valami¢rt jegy¢ben hozatik meg, ¢s fÀjdal-
mas Àldozattal jÀr, de ennek tudatÀban is vÀllalni
kell, mert k¡l´nben nincs mÂd Àtl¢pni a tudo-
mÀnyossÀg k¡sz´b¢t.Ê BÀrmilyen kritikai c¢lzat
vagy hiÀnyolÂ gesztus n¢lk¡l emlÁtek csak
egy-k¢t olyan vonÀst, amelyik a àteljesÊ
Arany-portr¢hoz tartozik, de talÀn kritikusi
vagy legalÀbb po¢tikai gondolkozÀsÀval is
kapcsolatban Àll. Az egyik a humora, amely-
nek fÀjdalmas, keserü meg a àtr¢fa üz komolytÊ
jelig¢jü vÀltozatÀn kÁv¡l jÀt¢kos ¢s csÃfondÀ-
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ros aspektusa is van, s talÀn ¢pp ez utÂbbi
kapcsolÂdik leginkÀbb kritikusi gyakorlatÀ-
hoz: a parÂdiÀk, a hibÀkat kipelleng¢rezû
tank´ltem¢nyek. A mÀsik a zeneis¢gnek (fû-
leg a vers fogantatÀsÀban fontos) elve, misze-
rint a dallambÂl fejlûdik mintegy a gondolat;
KodÀly nyomÀn Szabolcsi Bence megkockÀz-
tatja azt a f´ltev¢st, hogy àArany a jambusver-
sek nagy r¢sz¢t nem jambusnak, hanem magyaros
formÀnak ritmizÀltaÊ; ez kieg¢szÁtû szempont
lehet a tagolt idomteljess¢g normÀja egyik
szintj¢nek vizsgÀlatakor. IdeÀl ¢s reÀl viszo-
nyÀnak k¢rd¢s¢vel kapcsolatban megjegyez-
hetû, hogy az ideÀl elsûbbs¢g¢t kiemelve
Arany a reÀlt nemcsak a k´lt¢szet n¢lk¡l´z-
hetetlen elem¢nek tartja, amelynek r¢v¢n
àmegszabadul az egyoldalÃsÀgtÂlÊ, hanem szereti
a kontrasztot a min¢l àanyagibb ¢s testibb dologÊ
¢s a benne ànyilatkozÂ eszmeÊ k´zt; innen k´l-
t¢szet¢nek kiv¢teles szenzualizmusa ¢s dur-
vÀbb, alacsonyabb valÂsÀgszf¢rÀkat is befoga-
dÂ tÀgassÀga A NAGYIDAI CIGçNYOK-tÂl A LA-
CIKONYHA nem csak ironikusan ¢rtelmezen-
dû ars poeticÀjÀig, amelyik Ágy kezdûdik: àEl
inn¢t, finnyÀs orrÃ satnya n¢p!Ê

Irodalomt´rt¢net-ÁrÀsunk mostanÀban
szük´lk´dik nagyszabÀsÃ, ´sszefoglalÂ mü-
vekben; a csoportos munkÀban k¢sz¡lt szin-
t¢zisek eleve heterog¢n szeml¢letüek ¢s vÀl-
tozÂ szÁnvonalÃak. Elût¢rbe ker¡lt az essz¢, a
r¢szlettanulmÀny, a müelemz¢s, s bÀr k¢sz¡l-
tek müfajt´rt¢neti ´sszefoglalÀsok a magyar
reg¢nyrûl, eml¢kirat-irodalomrÂl, a vers- ¢s
a drÀmat´rt¢net k¡l´nb´zû korszakairÂl, a
szerzûi monogrÀfia lett vagy maradt a tudo-
mÀnyÀg fû müfaja. DÀvidhÀzi P¢ter munkÀja
alig tÃlbecs¡lhetû kiv¢tel ebben (¢s nem csak
ebben) a mezûnyben. A lÀtszÂlag szük t¢mÀt
egyetemesÁti, a nemzeti irodalom- ¢s kritika-
t´rt¢net egy fejezet¢bûl ÀltalÀnos ¢rv¢nyü
modellt alkot; Ãj szeml¢letmÂdot kÁnÀl, ¢s Ãj
terminolÂgiÀt dolgoz ki; p¢ldÀt ad tudo-
mÀnyos mÂdszeress¢gbûl ¢s ig¢nyess¢gbûl, a
mÃltat a jelen ¢rdek¢ben Ãjra¢rtelmezû fele-
lûss¢gbûl. Az û monogrÀfiÀjÀra is Àll, hogy
àk´zvetve eg¢sz vilÀgk¢p¢t: a l¢t¢lm¢nyre adott teljes
vÀlaszÀtÊ magÀba foglalja. S akkor sem sze-
r¢nytelen, amikor àhunyt mester¡nkÊ szellemi
hagyat¢kÀnak f´ldolgozÀsa utÀn a tûle akÀr
elszakadÂ f¡ggetlened¢s perspektÁvÀjÀra ¢s
f´ladatÀra utal: àVÀllalnunk kell ût, hogy elûbb
lÀzadozhassunk ellene, majd megt¢rhess¡nk hozzÀ,

s v¢g¡l a tûle kapott ÃtravalÂval a magunk csapÀ-
sÀn haladjunk tovÀbb. Akkor majd, egyszer, nek¡nk
is az lehet, ami a szÀzadelû ifjÃ k´ltûje szÀmÀra
volt: ¢lû mester¡nk.Ê BÀrcsak a prÂf¢ta szÂlna
belûle.

Csür´s MiklÂs

KRITIKAPçLYçZAT
 

AZ °LET NEM JESIVA

Isaac Bashevis Singer: The Family Moskat
Translated from the Yiddish by A. H. Gross
Penguin Books, 1981. 635 oldal

°rdemes-e 1992-ben egy 1950-ben keletke-
zett klasszikus csalÀdreg¢nyrûl Árni, amikor
mindenki a posztmodern lÀzÀban ¢g? Be le-
het-e bizonyÁtani, hogy ¢let¡nk nem teljes
Isaac Bashevis Singer THE FAMILY MOSKAT
cÁmü müv¢nek olvasÀsa n¢lk¡l?

T́ bbf¢le vÀlasz lehets¢ges. Az 1978-ban
irodalmi Nobel-dÁjat nyert szerzûtûl eddig
hÀrom reg¢nyt (A SçTçN GORAJBAN, 1935,
magyarul megjelent 1979; A LUBLINI MçGUS,
1960, magyarul megjelent 1985; A RABSZOL-
GA, 1962, magyarul megjelent 1986), k¢t no-
vellÀsk´tetet (H°T KICSI SUSZTER, 1984, R¹-
VID P°NTEK, 1991) ¢s egy ´n¢letrajzot (SZE-
RELEM °S SZçMþZET°S, 1991) olvashattunk.

Kinek sok, kinek kev¢s. Volt kritikus, aki
a H°T KICSI SUSZTER megjelen¢sekor megje-
gyezte, hogy neki nem hiÀnyzott a mü. MÀ-
sok (k´zt¡k a szerzû) izgatottan kutattak a
k´nyvesboltok polcain egy Ãj Singer-k´tet
utÀn.

Ezzel a n¢hÀny sorral leleplezûdt¡nk.
Azok k´z¢ tartozunk, akik nem tudjÀk kivon-
ni magukat az idûk´zben az ´r´kk¢valÂsÀgba
l¢pett MÀgus büvk´r¢bûl. Akiknek elÀll a l¢-
legzet¡k, hogyan k¢pes egy novellÀba sürÁte-
ni az ¢let teljess¢g¢t. Akik harmadszori olva-
sÀskor is talÀlnak alkalmat a megh´kken¢sre,
sÁrÀsra ¢s tünûd¢sre A MOSKAT CSALçD olva-
sÀsakor. S min¢l t´bbsz´r teszik, annÀl in-
kÀbb.
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Az 1975äben kiadott THE MANOR (Pen-
guin Books) hÀtlapjÀn egy kis fekete-feh¢r fo-
tÂt lÀthatunk Singerrûl. CsÁkos huzatÃ fotel-
ben ¡l, lÀbÀt keresztbe teszi, kez¢ben k¢zirat-
lapok. Cipûje precÁzen kif¢nyesÁtve, zoknija
kiss¢ rÀncos. çtszellem¡lt, sovÀny ´regember.
KoponyÀja vilÀgÁt, tekintete megszÂlÁt: ä írj
rÂlam. AmÁg lehet.

A MOSKAT CSALçD-ot a Jewish Daily Forward
k¢t ¢vig k´z´lte folytatÀsos reg¢nyk¢nt, ¢s a
WEVD RÀdiÂÀllomÀs a reg¢ny dramatizÀlt
vÀltozatÀt sugÀrozta. A mü jiddis nyelven ÁrÂ-
dott, A. H. Gross fordÁtotta angolra.

Az epikai müvek elsû mondata szÀmunkra
mindig hallatlan fontossÀggal bÁrt. ElindÁtani
¢s lezÀrni egy ¢letdarabot, amely a mü vilÀga
lesz, a legmer¢szebb ÁrÂi aktus. Az expozÁciÂ
l´k a mü titkainak megfejt¢se fel¢. Az elsû
mondat t´m´rs¢ge, titokzatossÀga vagy in-
formatÁv gazdagsÀga eld´nti az olvasÂi attitü-
d´t.

Singer elsû mondata a MOSKAT-ban eleget
tesz az epikai elsû mondatok k´vetelm¢nyei-
nek; t´m´r, informatÁv, figyelemfelkeltû: à¹t
¢vvel mÀsodik feles¢ge halÀla utÀn Reb Meshulam
Moskat harmadszor is megnûs¡lt.Ê (11. o.)

Az idûs Meshulam vÀratlan hÀzassÀgÀnak
l¢lektani hÀtter¢re k¢sûbb der¡l f¢ny. Reb
Meshulam nem akar m¢g meg´regedni, be-
lenyugodni a csalÀd Àltal rÀk¢nyszerÁtett ag-
gastyÀnszerepbe. Soha nem volt szokÀsa,
hogy bÀrkivel is megbesz¢lje dolgait ä h¢t
gyermek¢vel a legkev¢sb¢. VagyonÀt varsÂi
k¡lvÀrosi ingatlanok jÂl idûzÁtett megv¢tel¢-
vel alapozta meg, melyeket a szÀzadfordulÂn,
LengyelorszÀg ¢s VarsÂ gazdasÀgi meg¢l¢n-
k¡l¢s¢nek idej¢n jÂ p¢nz¢rt tovÀbbadott.
àMindig azt tette, ami k¡l´n´snek tünt." (21. o.)
Befektet¢sei lÀtszÂlag bukÀsra Át¢lt vÀllalkozÀ-
sokba, melyek Meshulam v¢tele utÀn hirtelen
sikeress¢ vÀltak, r¢szv¢tele a lengyel vasÃt-
¢pÁt¢sben, kapcsolatai a bialodrevnai chaszid
rabbival, akinek igen kev¢s k´vetûje volt, a
gazdag, tekint¢lyes varsÂi zsidÂk k´z´ss¢ge
szÀmÀra csodÀlt, irigyelt, de soha be nem fo-
gadott k¡l´ncc¢ tett¢k Meshulamot.

K¢sei ¢s a csalÀd szÀmÀra megd´bbentû
hÀzassÀgÀval Meshulam azt akarja demonst-
rÀlni, hogy felesleges m¢g a halÀlÀra ¢s az
´r´ks¢gre vÀrni. A karlsbadi f¡rdûkÃra
egyetlen ember szÀmÀra nem v¢gzûdik meg-

lepet¢ssel; ez az ember Koppel Berman,
Meshulam v¢grehajtÂja, titkainak tudÂja, bi-
zalmasa. ý az egyetlen, aki ¢rti ¢s meg¢rti a
szeretetre k¢ptelen, makacs, tÃl sokat tudÂ
´regembert. Meshulam ugyanis ä a korai ka-
pitalistÀk szokÀsa szerint ä kev¢s alkalmazot-
tat foglalkoztat, m¢g kevesebbnek enged be-
pillantÀst ¡zleti ¡gyeibe. Gzhybovska utcai
irodÀjÀban Koppel Berman az Ãr ä neki en-
gedelmeskedik a kev¢s alkalmazott. àEgysze-
rüen csak Ïv¢grehajtÂk¢ntÎ volt ismertÊ ä Árja rÂla.
(24. o.)

Mi az oka Meshulam ¢s Koppel k¡l´n´s
kettûs¢nek? A titok jellem¡k hasonlÂsÀgÀban
rejlik. Egyik¡k sem tür beleszÂlÀst sem ¡zleti,
sem magÀn¢let¢be. CsalÀdjuk irÀnti k´teles-
s¢geiket teljesÁtik, de teljesen magÀnyosak.
Meshulamot hihetetlen¡l erûs szem¢lyis¢ge
akadÀlyozza meg, hogy bÀrkiben is feloldÂd-
jon. Koppel titkos vonzalmat ¢rez Meshulam
egyik leÀnya, Leah irÀnt. RagaszkodÀsÀnak
ez az egyik rejtett oka, a mÀsik nyilvÀnvalÂ.
Tekint¢lyes fizet¢se mell¢ bizonyos hatalmat
is kap, amelyet ¢rv¢nyesÁt a Moskat csalÀd f´-
l´tt.

Meshulam trag¢diÀja, hogy tÃl sokat tud
az emberi hitvÀnysÀgrÂl. CsalÀdtagjairÂl le-
sÃjtÂ v¢lem¢nnyel van: Abram Shapiro, a ve-
je, hitehagyott, ¢lveteg, z¡ll´tt, a menyei
semmirekellûk, az unokÀi t´kfejek, csak a
chanuka-ajÀnd¢kot lesik. (100. o.)

Meshulam magÀnyÀt csak n´veli Rosa
Frumetllel k´t´tt hÀzassÀga. KarlsbadbÂl ha-
zat¢rve rÀd´bben, hogy hirtelen d´nt¢s¢t
megbÀnta. Mire kellett neki ez az ´regedû,
Àjtatos, fecsegû asszony, akivel rÀadÀsul egy
mostohalÀnyt, Adele Landaut is el kellett
vennie?

ElhatÀrozza, hogy megmutatja hatalmÀt a
csalÀd felett. UnokÀja, Hadassah nem akar
f¢rjhez menni a sadchen ¢s a csalÀd Àltal vÀ-
lasztott vûleg¢nyhez. Meshulam utolsÂ erej¢-
vel kik¢nyszerÁti a hÀzassÀgot.

Ez az akarat lendÁti tovÀbb a t´rt¢netet,
ugyanis Meshulam jellem¢nek ellenpontja,
pendant-ja, a hatÀrozatlan, ÀlmodozÂ Asa
Heshel Bannet n¢hÀny h¢ttel k¢sûbb ¢rkezik
Kis-TereshpolbÂl VarsÂba.

Mintha a fiatal I. B. Singert lÀtnÀnk le-
szÀllni a vonatrÂl. ¹lt´z¢ke, hajviselete a
mÃltat ûrzi, de halÀnt¢kf¡rtj¢t mÀr hÀtraf¢-
s¡li. M¢g hosszÃ, fekete kabÀtot visel, bÀr-
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sonykalappal, de zseb¢ben Spinoza ETIKç-ja
lapul. M¢g aggÂdik amiatt, be tudja-e tartani
a T́ rv¢ny parancsolta szertartÀsokat a meg-
vÀltozott k´r¡lm¢nyek k´z´tt, de meg¢rkez-
ve magÀnak is szokatlan hangon mondja:
àVarsÂ, v¢gre VarsÂ.Ê (29. o.)

A hÁres rabbi, a kis-tereshpoli Dan Katzen-
ellenbogen unokÀja ajÀnlÂlevelet hoz a tekin-
t¢lyes tudÂsnak, doktor Jacobinak ä a lev¢l
ÀtadÂja, Asa Heshel Bannet tanulni akar.

Tanulni is fog. Csak nem matematikÀt, fi-
lozÂfiÀt, mint kezdetben elhatÀrozta. Meshu-
lam fogadott leÀnya, Adele Landau ¢s uno-
kÀja, Hadassah szenved¢sre ¢s szerelemre ta-
nÁtjÀk a tizenkilenc ¢ves fiatalembert.

Meshulam halÀla utÀn Asa Heshel lesz a
t´rt¢net fûhûse. K´r´tte ¢s Àltala h´mp´ly´g
a reg¢ny a v¢gkifejlet fel¢.

Meshulam Moskat segÁtûje, rossz szelleme
Koppel volt ä Asa Heshel¢ a varsÂi elsû na-
pokban megismert Abram Shapiro. ý kalau-
zolja a vÀrosi ¢letben tapasztalatlan utazÂt a
varsÂi InfernÂban.

Koppel az ¢rz¢ketlens¢g ¢s szÀmÁtÀs ä Ab-
ram az ¢rz¢kis¢g ¢s a kiszÀmÁthatatlansÀg.
Hihetetlen¡l sok fÀjdalmat okoz csalÀdjÀnak,
de û is szenved, s mohÂn veszi el az ¢lettûl a
jÂt, k¢ts¢gbeesetten boldog akar lenni.

Asa Heshel ¢let¢ben mindig a fordulÂ-
pontokon tünik fel. Megismerteti ût valaki-
vel, aki a sorsa lesz, sz´k¢sre biztat, terveket
szû, amelyek soha nem teljes¡lnek be.

A reg¢ny tÁz r¢szbûl, az egyes r¢szek fejeze-
tekbûl (5ä12.) Àllnak. A cselekm¢ny lineÀri-
san halad elûre a szÀzadfordulÂtÂl az elsû vi-
lÀghÀborÃn kereszt¡l LengyelorszÀg 1939.
szeptember elsejei lerohanÀsÀig. A t´rt¢nel-
mi esem¢nyekkel pÀrhuzamosan a zsidÂ Lu-
ah esztendei k´rforgÀsa teszi teljess¢ a mü
belsû idej¢t ä az ûszi nagy¡nneptûl, a F¢lel-
metes napoktÂl ¢s az öj¢vtûl a chanukÀn Àt
purimig.

K¡l´n´sen eleven, megkapÂ ezeknek az
¡nnepeknek az ÀbrÀzolÀsa Singer tolla Àltal.

K¢t epikai ÀbrÀzolÀsmÂdban emelkedik
Singer magaslatokra: a cselekm¢nyfolyamba
¢kelt tablÂkban, valamint a dramaturgiai
szempontbÂl mesterien elhelyezett levelekben
¢s naplÂr¢szletekben.

A csalÀdreg¢nyben, mint nagyepikai mü-
fajban k¡l´n´s jelentûs¢güek a csoportk¢-

pek, a szereplûk egy¡ttÀbrÀzolÀsÀnak nagy-
jelenetei, melyek a cselekm¢ny szempontjÀ-
bÂl is csomÂpontokat jelentenek.

Az elsû ¢s utolsÂ chanuka-est, melyen
Meshulam Moskat m¢g ereje telj¢ben mutat-
kozik Ãj feles¢g¢nek, Rosa Frumetlnek olda-
lÀn, Asa Heshel szÀmÀra is eml¢kezetes lesz.
Itt ismeri meg Adele Landaut, a tradÁciÂkkal
r¢szben szakÁtÂ gondolkodÀsÃ fiatal lÀnyt,
akit k¢sûbb feles¢g¡l vesz.

K´r´tt¡k ny¡zs´g, Àramlik, nevet, suttog
az eg¢sz Moskat csalÀd. Fah¢jillat szÀll a le-
vegûben, Meshulam hagyomÀnyos chanukai
jÀt¢kokat jÀtszik a gyerekekkel, ¢s megajÀn-
d¢kozza csalÀdtagjait. Alakjukat Singer n¢-
hÀny vonÀssal vÀzolja fel, szokÀsaik, ´lt´-
zet¡k, kedvenc ¢teleik, betegs¢g¡k segÁts¢-
g¢vel. Singer jellemÀbrÀzolÂ virtuozitÀsa ab-
ban rejlik, hogy egy lopva bekapott Ànizsos
s¡tem¢ny vagy a chanuka-m¢cses lÀngjÀnÀl
elsuttogott pletyka is az eg¢sz emberrûl Àrul-
kodik.

SÂgorok ¢s sÂgornûk kÀrtyÀznak, cseveg-
nek, finom porcelÀncs¢sz¢k cs´rrennek ´ssze
ez¡stkanalakkal.

Meshulam m¢g egy¡tt ¡nnepli purimot a
csalÀddal, de a k´vetkezû tablÂ mÀr halÀla
utÀn k¢sz¡l, ugyanazokkal a szereplûkkel. Az
idill szertefoszlott, a csalÀd sz¢thullik. A Kad-
dis m¢g elhangzik, de a sok szÁv ä ¢s a sz¢f ä
¡res.

A lev¢l ¢s a naplÂr¢szlet az elbesz¢lû bravÃros
fogÀsa, hogy megszÂlaltassa a szereplûk leg-
rejtettebb ¢nj¢t, magyarÀzatot adjon lÀtszÂ-
lag ¢rthetetlen fordulatokra, segÁtsen bepil-
lantani az emberi l¢lek m¢lys¢geibe.

A Singer-¢letmü szÀmos vonzÂ nûalakja
k´z¡l kiemelkedik a tragikus sorsÃ Hadas-
sah. Sz¢ps¢ge szinte predesztinÀlja a bukÀsra,
betegs¢ge (t¡dûbeteg) romantikus asszociÀ-
ciÂkat ¢breszt.

Sorsuk a reg¢ny elej¢n ´sszefonÂdik Asa
Heshellel, majd sz¢tvÀlik, mÀsodik talÀlkozÀ-
suk megrÀzÂ ¢s hihetetlen.

Hadassah naplÂjÀnak r¢szleteibûl, titkos
levelez¢s¡kbûl feltÀrul elûtt¡nk valami, ami-
be kapaszkodhatunk, de a k¢t ember k´z´tti
kapcsolat eg¢sze soha.

Singer lÀtszÂlag sokat besz¢l hûseirûl, sût
olykor Ãgy ¢rezz¡k, tÃlsÀgosan bûbesz¢dü,
amikor azonban lezÀrul egy-egy emberi sors
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(pl. Meshulam vagy Hadassah halÀla), rÀ-
j´v¡nk, hogy alig tudtunk meg valamit
rÂluk.

A lev¢l ¢s a naplÂr¢szlet is csapda, amely-
be szÁvesen bes¢tÀlunk, hissz¡k, hogy segÁts¢-
g¡kkel jobban meg¢rtj¡k a l¢lek teljess¢g¢t,
az emberi cselekedetek motÁvumait; aztÀn rÀ-
d´bben¡nk, hogy a titok, az Titok. Ami n¢l-
k¡l ä hogy jeles mestereket id¢zzek ä nincs
müv¢szet.

Fejlûd¢sreg¢nynek tekinthetj¡k-e A MOSKAT
CSALçD-ot? Asa Heshel Bannet szempontjÀ-
bÂl felt¢tlen¡l.

àN¢hÀny h¢ttel Meshulam Moskat VarsÂba valÂ
visszat¢r¢se utÀn egy mÀsik utazÂ ¢rkezett meg a
fûvÀros ¢szaki r¢sz¢n levû pÀlyaudvarra. Egy f¢m-
keretes, duplazÀras fonott bûr´nd´t cipelve mÀszott
le a harmadosztÀlyÃ kocsibÂl. A neve Asa Heshel
Bannet volt. Anyai Àgon Reb Dan Katzenellenbo-
gen, a kis-tereshpoli rabbi unokÀja. A tanulÀshoz
egy ajÀnlÂlevelet hozott magÀval dr. Jacobihoz, a
varsÂi NagyzsinagÂga titkÀrÀhoz. Zseb¢ben Spino-
za EtikÀjÀnak h¢ber fordÁtÀsa lapult egy agyonol-
vasott kiadÀsban.Ê (29. o.)

Singer Asa Heshel Bannet alakjÀban sajÀt
alteregÂjÀt kelti ¢letre. A szem¢lyleÁrÀs is
csaknem illik az ifjÃ Singerre, kiv¢ve a fakÂ-
szûke hajat (û lÀngolÂ v´r´s volt).

Asa Heshel meg¢rkez¢se a nagyvÀrosba
nem hasonlÁthatÂ mÀs, sikerre szomjas, hatÀ-
rozott elk¢pzel¢sekkel rendelkezû hÂdÁtÂk
fell¢p¢s¢re (pl. Julien Sorel, Lucien de Ru-
bempr¢, Rastignac). Asa Heshel jelleme ki-
alakulatlan, elk¢pzel¢sei hatÀrozatlanok. Ta-
nulni szeretne, de maga sem tudja pontosan,
hogy mit.

T́ r¢keny testü ifjÃ, aki a gyermekkorÀra
mint gyermekbetegs¢gek szünni nem akarÂ
lÀncolatÀra eml¢kszik vissza. Az olvasmÀnyo-
kat viszont szivacsk¢nt szippantja fel az agya.
SzÂtÀr segÁts¢g¢vel tanul meg oroszul, n¢me-
t¡l, lengyel¡l, a latint pedig a BIBLIA segÁts¢-
g¢vel sajÀtÁtja el. Mindent elolvas, ami a keze
¡gy¢be ker¡l. TanulmÀnyozza a n¢met iro-
dalmat, Goeth¢t, Schillert, Hein¢t. A filozÂ-
fusok k´z¡l megismerkedik Kanttal, Hegel-
lel, SpinozÀval. MatematikÀval is foglalkozik,
Ãjabb ¢s Ãjabb tudomÀnyokkal ismerkedik,
de tanulmÀnyait sosem fejezi be. A zsidÂ ha-
gyomÀnyok Àltal megszabott ¢letvezet¢s,
esetleg rabbisÀg nem felel meg elk¢pzel¢sei-

nek. K¢rd¢sek halmozÂdnak benne, ame-
lyekre egyed¡l nem talÀl vÀlaszt.

SokÀig gondolkodik, elhagyja-e sz¡lûvÀro-
sÀt. °rzi, hogy szellemi fejlûd¢se megrekedt,
egzisztenciÀlisan ellehetetlen¡lt. Mennie kell.
VÁvÂdÀsa az¢rt meddû, mert nincs elûtte ha-
tÀrozott c¢l, amit VarsÂban meg szeretne va-
lÂsÁtani. Csak az¢rt indul el, mert maradni
nem k¢pes.

HatÀrozatlansÀg, sodrÂdÀs jellemzi maga-
tartÀsÀt az Ãj k´rnyezetben, VarsÂban is. °le-
t¢nek k¢sûbbi, sorsfordÁtÂ esem¢nyeit a v¢let-
len sodorja el¢, sokszor Abram Shapiro sze-
m¢ly¢n kereszt¡l.

Asa Heshel ajÀnlÂlevel¢t k¢sz¡l Àtadni Ja-
cobi professzornak, amikor a vakv¢letlen
´sszehozza Abram ShapirÂval. F¢l¢nk, hatÀ-
rozatlan hûs¡nk sorsa ezzel a sodrÂ egy¢ni-
s¢gü, ¢letszeretû Abram kez¢be ker¡l, aki
lend¡letesen vezeti a Moskat hÀz ä a v¢gzet
ä fel¢.

Abram Shapiro müve az is, hogy a tradi-
cionÀlis hosszÃ, fekete kabÀtot, bÀrsonykala-
pot, a chaszid zsidÂk jellegzetes ´lt´z¢k¢t le-
parancsolja Asa Heshelrûl. Jelk¢pes ez az Àt-
alakulÀs. Nem û akar Àt´lt´zni, nem û akar
talÀlkozni Adeleval ¢s HadassÀval, a szÀnd¢-
koknak ¢s vÀgyaknak inkÀbb tÀrgya, mint
irÀnyÁtÂja. IgazÀn nem akar semmit. Lebeg,
lehunyt szemmel fekszik az ÀgyÀn szük alb¢r-
leti szobÀjÀban, s Àt¢li, ami t´rt¢nik vele. Fi-
lozofikus alkat, mintegy kÁv¡lrûl szeml¢li ´n-
magÀt, tünûdik ¢let¢nek esem¢nyein, szerel-
mein, vÀlÀsain, az Àt¢lt vilÀghÀborÃn. Onnan
visszat¢rve sem ¢rezz¡k, hogy szem¢lyis¢ge
d´ntû vÀltozÀson ment volna Àt. Emberi kap-
csolatai vÀltozatlanul bizonytalanok, valÂjÀ-
ban senkihez sem ragaszkodik, sem k¢t fele-
s¢g¢hez, sem gyermekeihez, sem Ãj szerel-
m¢hez, BarbarÀhoz. A fÀjdalom ¢s a magÀ-
nyossÀg olyan erûvel sugÀrzik belûle, hogy
minden emberi kapcsolatot megm¢rgez k´-
r¡l´tte. Egyre keserübb, megk´zelÁthetetle-
nebb.

A hosszÃ ¢rlelûd¢si folyamat megh´kken-
tû eredm¢nyt hoz. Asa Heshel megt´rte a
t´rv¢nyt, a zsidÂ tradÁciÂkat. HosszÃ ¢vekre
megfeledkezett vallÀsa parancsairÂl, kivonult
a csalÀdi k´tel¢kekbûl. S ez az Asa Heshel
1939 ûsz¢n Ãgy d´nt, hogy nem menek¡l el
VarsÂbÂl, hanem kislÀnya ¢s csalÀdja mellett
marad.
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D´nt¢se az elûbb r¢szletezett ¢rlelûd¢si fo-
lyamat eredm¢nye. MorÀlis vÀlsÀgait meg¢l-
ve ¢s feldolgozva vergûdik egyre magasabbra
az isteni l¢trÀn. Az utolsÂ l´k¢st ebben a fo-
lyamatban Hadassah halÀla jelenti. Asa He-
shel meg¢rti az isteni ¡zenetet, vÀndorlÀsa
v¢get ¢r. Visszat¢r a kiindulÂponthoz, mint
Calman Jacobi, a THE MANOR fûhûse.

I. B. Singer A MOSKAT CSALçD cÁmü reg¢ny¢-
nek olvasÀsa k´zben Àt¢lhetj¡k a müalkotÀs
teljess¢g¢nek ¢lm¢ny¢t.

Ez a totalitÀs¢lm¢ny semmivel sem kisebb,
mint a vilÀgirodalom mÀs hÁres csalÀdreg¢-
nyein¢l. HozzÀjÀrul ehhez a cselekm¢ny szer-
teÀgazÂ bonyolultsÀga, a szereplûk mesteri
jellemz¢se, a hÀtter¡l szolgÀlÂ LengyelorszÀg
atmoszf¢rÀjÀnak hiteles ¢rz¢keltet¢se, az
eg¢sz mü sodrÂ epikai lend¡lete.

A dolgozat elej¢n feltett k¢rd¢sre tehÀt
csak Ágy vÀlaszolhatunk: ¢rdemes.

UjvÀrosi Emese

  EGY KELETLENGYEL  
EMIGRçNS

A àSZTYEPPEI HELLçSZÊ-RñL

Jerzy Stempowski: W dolinie Dniestru i inne eseje
ukraiÄskie; Listy o Ukrainie (A Dnyeszter v´lgy¢-
ben ¢s mÀs ukrajnai essz¢k; Levelek UkrajnÀrÂl)
¹sszeÀllÁtotta Andrzej Stanis−aw Kowalczyk
LNB, Warszawa, 1992. 349 oldal

Jerzy Stempowski (1894ä1969), a XX. szÀza-
di lengyel essz¢isztika kiemelkedû alakja m¢g
ismeretlen MagyarorszÀgon. Ukrajnai gyer-
mek¢vei ¢s varsÂi k´z¢piskolai tanulmÀnyai
utÀn KrakkÂban filozÂfiÀt, M¡nchenben or-
vostudomÀnyokat, Genfben, Z¡richben ¢s
Bernben filozÂfiÀt ¢s irodalomt´rt¢netet hall-
gatott. Az antik ¢s a kereszt¢ny t´rt¢-
netfilozÂfiÀrÂl Árta disszertÀciÂjÀt. BÀr mü-
velts¢geszm¢nye az antikvitÀson alapult, igen
tÀj¢kozott volt a k´zgazdasÀgtanban ¢s a mo-
dern tÀrsadalomtudomÀnyokban is.

A k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt k´tetben is meg-

jelentek irodalomt´rt¢neti tanulmÀnyai, ezek
tematikailag igen sokszÁnüek, a XIX. szÀzadi
lengyel vÁgjÀt¢k, Dosztojevszkij lengyel re-
g¢nyalakjai (¢s a szerzû lengyelutÀlata) mel-
lett nagy figyelmet szentel a kortÀrs lengyel
¢s k¡lf´ldi avantgÀrd irÀnyzatoknak.

Szükebb ¢s tÀgabb hazÀjÀt t´bb fokozat-
ban veszÁti el. Mint varsÂi k´z¢piskolÀs diÀk,
szabadkûmüves apja ÃtmutatÀsait k´vetve
egyforma ellenszenvvel figyeli az orosz domi-
nanciÀval megalkuvÂ konformizmust ¢s az
erûs´dû nemzeti eufÂriÀt. Az Ãj Lengyelor-
szÀg is csalÂdÀst hoz szÀmÀra, nemcsak a ke-
leti ter¡letek elveszt¢se miatt, hanem az¢rt is,
mert nem tud felnûni a k¡l´nb´zû kultÃrÀk
egyenjogÃsÀgÀra ¢p¡lû JagellÂ-eszm¢nyhez.
Ijesztû t´rt¢nelmi-politikai folyamatok indul-
nak meg, melyeknek v¢gpontjÀn Stempowski
egy homog¢n etnikumÃ, elszigetelt Piast-
LengyelorszÀgot lÀt. De k¢t ¢vtizeddel k¢-
sûbb ezt az orszÀgot is ´r´kre el kell hagynia.

1939 szeptember¢ben MagyarorszÀgra
menek¡l, kÂrhÀzba ker¡l, majd egy felsû-ti-
szai fogadÂban t´lti a telet. 1940 tavaszÀn Bu-
dapestre utazik, aztÀn megy tovÀbb, Jugo-
szlÀviÀn ¢s OlaszorszÀgon Àt SvÀjcba. A lon-
doni emigrÀns kormÀny svÀjci k¢pviselûje, a
pÀrizsi Kultura cÁmü lengyel folyÂirat ÀllandÂ
munkatÀrsa. ötinaplÂja ¢s LA TERRE BERNO-
ISE (1954) cÁmü müve mellett ¢let¢ben mÀr
csak egy k´tet vÀlogatÀs jelenik meg tûle
ESSZ°K KASSZANDRçNAK (1961) cÁmmel.

Stempowski egy igen bonyolult szellemi
alakzat k¢pviselûje, melynek meg¢rt¢s¢hez a
mai MagyarorszÀgon hasznÀlatos kategÂriÀk
nem nyÃjtanak segÁts¢get. A t¢teles vallÀstÂl
tÀvol ÀllÂ konzervatÁv liberÀlis, f¡ggetlens¢g-
pÀrti, de bizalmatlan minden Àllami k¢pzûd-
m¢nnyel szemben, mert minden Àllam vala-
mif¢le Àltala l¢trehozott propagandisztikus
lÀtszatvilÀgban v¢li felfedezni cselekv¢si ter¢t.
A f¡ggetlens¢g kivÁvÀsÀnak ÃtjÀt pedig ä mÀs
emigrÀnscsoportoktÂl elt¢rûen ä nem a
MoszkvÀval a szomsz¢d n¢pek rovÀsÀra t´r-
t¢nû egyezked¢sben, hanem a lengyeläuk-
rÀnäbeloruszälitvÀn ¢rdekegyeztet¢sben lÀt-
ja, melynek alapfelt¢tele, hogy Lengyelor-
szÀg mondjon le az esetleges hegemÂniat´-
rekv¢sekrûl ¢s a messianisztikus elk¢pzel¢-
sekrûl. Meggyûzûd¢ses antikommunista, aki
azonban nem keleti despotizmust, hanem a
nyugat-eurÂpai nemzetÀllamokban elv¢gzett
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erûszakos homogenizÀlÀs durvÀbb vÀltozatÀt
lÀtja a SzovjetuniÂban. Szovjetellenes, s mint
a Kultura munkatÀrsa, nagy szerepet jÀtszott
abban, hogy a hatvanas ¢vek orosz ellenz¢ki
ÁrÂit Nyugat-EurÂpÀban is megismerj¢k (û
fordÁtotta lengyelre a ZSIVAGO DOKTOR-t). A
fest¢szet, Sztravinszkij ¢s a kÁnai opera irÀnt
is ¢rdeklûdû àkozmopolÀkÊ, ugyanakkor a
keletlengyel emigrÀciÂ ukrajnai iskolÀjÀnak
Stanis−aw Vincenz mellett legnagyobb essz¢-
istÀja, aki m¢g minden àkozmopolÀkÊ leg-
fûbb patrÂnusÀban, Joseph Conradban is uk-
rajnai eredetü szellemi impulzusokat fedez
fel (ilyen a mÀs kultÃrÀk belsû meg¢rt¢s¢nek
k¢pess¢ge). EurÂpa KasszandrÀja, aki a mo-
dern nagyvÀrosban is k¢pes megk¡l´nb´ztet-
ni a letelep¡lt n¢pek leszÀrmazottait a n¢p-
vÀndorlÀs korabeli martalÂcok vadÀszatot ¢s
kollektivitÀst kedvelû, a f¡rdûktûl idegenke-
dû k¢sei utÂdaitÂl. Hü marad az antikvitÀs-
hoz, de az antikvitÀs szellemis¢g¢t nem Eu-
rÂpa leghÁresebb müeml¢keiben, hanem a
Fekete-tengertûl ¢szakra elter¡lû àsztyeppeiÊ
vagy àfekete HellÀszÊ ûsi f´ldmüves kultÃrÀ-
jÀban ¢s a Keleti-KÀrpÀtok hucul pÀsztorvilÀ-
gÀban talÀlja meg. K´z¢p-eurÂpai regionalis-
tÀnak is v¢lhetn¢nk, de vajon mi k´ze a b¢csi
kÀv¢hÀzak kultuszÀnak a Fekete-tenger mel-
l¢ki antik kultÃra ihlette ukrÀn emigrÀns lÁ-
rÀhoz?

A lengyel irodalomban k¢t, egymÀssal el-
lent¢tes mÁtosz k¢pzûd´tt UkrajnÀrÂl. Egye-
sek a testv¢rgyilkos ´ld´kl¢s poklÀt, mÀsok a
ànemesi f¢szekÊ idillj¢t, az elveszett paradi-
csomot lÀtjÀk benne. Stempowski mindk¢t
interpretÀciÂs kategÂriÀt szük´snek talÀlja.
BÀr egyes ÁrÀsaiban megfigyelhetûk az idea-
lizÀlÀs tendenciÀi, szeml¢lete tÀvol Àll a birto-
kÀbÂl elüz´tt nemesember¢tûl. Statisztikai
adatokban gazdag tanulmÀnyt Ár az ukrÀn ki-
sebbs¢g helyzet¢rûl, ¢s m¢lyen Àtgondolja a
t¢rs¢get megosztÂ politikai konfliktusokat.

Nem, Ukrajna nem volt idill, hiÀba keres-
n¢nk a szomorÃ t´rt¢net ¢rtelm¢t az àantik-
vitÀs b´lcsess¢g¢benÊ. Elveszt¢se m¢gis elvi-
selhetetlen hiÀny¢rzetet kelt, talÀn az¢rt is,
mert ä mint Stempowski Árja ä àa lengyeleknek,
amikor a hÀborÃ ¢s a forradalom zürzavarÀban el-
hagytÀk UkrajnÀt, nem volt idej¡k elbÃcsÃzni tûle.
TalÀn m¢g nem is vÀlt el tûle v¢gleg mindenki. Ha

elkalandozik a figyelmem, m¢g hallani v¢lem egy-
egy pillanatig a lankÀs dinnyef´ldek d¢lidei csend-
j¢t ¢s a t´lgyek susogÀsÀt az ukrajnai ligetekbenÊ.

Keveset Árt, idegen volt tûle a sikerÁrÂk
erûszakos ´nmegvalÂsÁtÀsa (ki nem Àllhatta
Gombrowiczot, mert szerinte arroganciÀja
fordÁtott arÀnyban Àllt tehets¢g¢vel). Soha
nem l¢pett Àt a fikciÂs prÂza ter¡let¢re. Ki-
terjedt levelez¢st folytatott (ebbûl Kowalczyk
mÀr kiadta a pÀrizsi Kultura fûszerkesztûj¢-
nek, Jerzy GiedroyÔnak k¡ld´tt anyagot), ¢s
ideÀlis besz¢lgetûpartner volt. EGY Rç°RýS Jç-
RñKELý JEGYZETEI cÁmmel ÀllandÂ rovata volt
a pÀrizsi folyÂiratban. Arisztokratikus kÁv¡lÀl-
lÂ maradt, a mindennapi ¢lettûl tÀvoli, szkep-
tikus megfigyelû.

A Dnyeszter-v´lgyi idill felmutatÀsÀval
Stempowski nemcsak mÀs nemzetek ¢s ha-
gyomÀnyaik megbecs¡l¢s¢re tanÁt. Mint Ko-
walczyk Árja utÂszavÀban, àa lengyel kultÃra uk-
rajnai kalandjait v¢gigkÁs¢rve azt k¢rdezi, mi a
kultÃra mint a meg¢rt¢s ter¡let¢nek ¢rtelme. Kul-
tÃrÀnk visszaszorulÀsa ¢s vonzerej¢nek elveszt¢se
azt mutatja, hogy ¢rthetetlenn¢ vÀlt mÀsok szÀmÀ-
ra, elvesztette egyetemess¢g¢t. Az a vesz¢ly fenyeget-
te, hogy csak egyetlen etnikai csoport k´r¢ben ol-
vashatÂ jelek Àb¢c¢j¢v¢ vÀlik. Az ilyen kultÃra t´r-
zsi rÁtus lesz, nemzeti miszt¢rium. Ez a fajta izolÀ-
ciÂ egyÀltalÀn nem integrÀlja a nemzetet, mert so-
kan vannak, akik nem t´rûdnek bele abba, hogy kul-
turÀlis gettÂban vegetÀljanak, ¢s elhagyjÀk azt. Stem-
powski tehÀt nemcsak azt k¢rdezi, milyen sorsra ju-
tott a nagy hagyomÀny a m¢ltatlan ´r´k´s´k kez¢n,
hanem azt is, mi mondanivalÂja van Lengyelor-
szÀgnak Kelet-EurÂpa mÀs nemzetei szÀmÀraÊ.

V¢g¡l n¢hÀny szÂt a k´tet szerkesztûj¢rûl
¢s kiadÂjÀrÂl. Andrzej Kowalczyk a VarsÂi
Egyetemen tanÁt. K¢t k´nyve jelent meg, a
XX. szÀzadi lengyel essz¢rûl Árt monogrÀfiÀja
¢s egy Szavinkov-¢letrajz. Stempowski essz¢-
k´tet¢t a K´z¢p-eurÂpai Egyetem kutatÀsi
programja keret¢ben ÀllÁtotta ´ssze, kiadÀsÀt
a varsÂi BÀthori-alapÁtvÀny tÀmogatÀsa tette
lehetûv¢. Az LNB pedig Kowalczyk sajÀt ki-
adÂja, Gombrowicz Jerzy GiedroyÔnak Árt le-
velei is itt fognak megjelenni. A tapasztalatok
azt mutatjÀk, nem haszontalan, ha egy iroda-
lomt´rt¢n¢sznek kiadÂja is van.

PÀlfalvi Lajos
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BOHUMIL HRABAL SZ°KEI
 
Bohumil Hrabal: HÀzimurik
FordÁtotta ZÀdor Margit
EurÂpa, 1992. 234 oldal, 220 Ft

Pontosabban a doktor sz¢kei a HçZIMURIK-
bÂl. Egy nagyobb meg egy kisebb: k¢t-k¢t lÀ-
bukat a doktor megr´vidÁtette, hogy egyen-
sÃlyban tartsÀk az ÁrÂg¢pet ¢s ût magÀt, ha
¢ppen dolgozik a kis kamra lejtûs tetej¢n.

Abban az eg¢szben v¢ve kellemes hÀzban,
ahol mÀlyvaszÁn melltartÂs nûi hang szÂl be
magÀnos f¢rfiak ablakÀn, a l¢pcsûket tiszta-
sÀgszeretû asszonyok ragyogÂra mossÀk, ¢s
szerelmesek talÀlnak egymÀsra egy eg¢szben
v¢ve idilli t´rt¢netben, amely v¢letlen megis-
merked¢ssel kezdûdik, ¢s a hÀzassÀgk´tû te-
remben v¢gzûdik egy eg¢szben v¢ve csodÀla-
tos esk¡vûvel, amelyen az anyak´nyvvezetû
arrÂl besz¢l a hÀzasulandÂknak, hogy az Àl-
lam megv¢di ûket, abban az eg¢szben v¢ve
b¢k¢s korszakban, amikor a hÀborÃ egyre in-
kÀbb eml¢kk¢ vÀlik, ¢s az emberek Ãjra ´r¡l-
ni tudnak a vasÀrnapoknak, a naps¡t¢snek,
a vend¢glûi s´r´z¢seknek ¢s a vend¢geske-
d¢snek olyan eg¢sz¢ben v¢ve kellemes csalÀ-
dokban, ahol nem is lehet mÀst tenni, mint
mosolyogni, ahol a leendû anyÂs kedvesen ¢s
bizalmasan elbesz¢lget leendû meny¢vel a vû-
leg¢nyrûl, arrÂl az eg¢szben v¢ve csodÀlatos
f¢rfiÃrÂl, aki boldogan dolgozik egy Âcskapa-
pÁr-telepen, ¢s egyarÀnt szÁvesen barÀtkozik
¢rz¢keny lelkü k´ltûkkel, hentesekkel, ci-
gÀnyasszonyokkal ¢s filozÂfus hajlamÃ Âcska-
papÁr-rakodÂkkal, akik hÁres t´rt¢neteket
mes¢lnek p¢ldÀul arrÂl, hogy a vÀgÂhÁdra
szÀllÁtott disznÂk egyike-mÀsika n¢ha mÀr a
vagonban meghal, mert infarktust kap a r¢-
m¡lettûl, vagy arrÂl, hogyan ajÀnd¢koztak
v´r´skatonÀk f¡lbevalÂkat egy festûnek levÀ-
gott nûi f¡lekkel egy¡tt. °s mert a mes¢lûk
eg¢szben v¢ve tapintatos emberek, a legsz´r-
nyübb r¢szletekn¢l megjegyzik, hogy aki ÁrÂ
akar lenni, annak mindenrûl tudnia kell.

A doktor pedig v¢gighallgatja ezeket a
t´rt¢neteket, nemcsak az¢rt, mert ÁrÂ akar
lenni, hanem az¢rt, mert tudja, hogy a hu-
szadik szÀzadi emberek csak eg¢szben v¢ve
civilizÀltak, mint ahogy tudja azt is, hogy az
eg¢szben vev¢ssel valami baj van, mert, lÀm, û

maga, aki figyelmesen, Àlmodozva ÂrÀkig sÃ-
rolja a szobÀja padlÂjÀt, ¢s egyÀltalÀn nagyon
sokra tartja a tisztasÀgot, idûnk¢nt kicsipegeti
¢s megeszi a filozÂfushajlamÃ, Àm mosdatlan
ÂcskapapÁr-rakodÂ szakÀllÀbÂl a morzsÀkat,
mÀs alkalommal pedig szemet szem¢rt ala-
pon leck¢zteti meg a k´ltût, akit pedig nagy-
ra becs¡l, mert az ûrzi az elmÃlt dolgok tra-
gikus ¢s k´ltûi l¢nyeg¢t. A doktor v¢gighall-
gatja a borzalmakat, mert tudja azt is, hogy
az idillel valami baj van, hiszen û maga p¢l-
dÀul az¢rt dolgozik boldogan az ÂcskapapÁr-
telepen, a vasÃton vagy bÀrhol, mert minde-
n¡tt jobban ¢rzi magÀt, mint a sz¡lûi hÀzban,
ahol az anyja, aki mosolya m´g´tt eltemetett
szÁn¢szi ambÁciÂkat ûriz, alig tudja elviselni fi-
Ànak szokÀsait, barÀtait, ivÀszatait, szerelmeit
¢s vÀndorlÀsait munkahelyrûl munkahelyre,
mintha nem tudnÀ, hogy a k¡l´nb´zû mun-
kahelyek ¢s k¡l´nc szokÀsok valÂjÀban egy
¢leten Àt tartÂ menek¡l¢s ÀllomÀsai, ahogyan
az ÁrÀs is az, sût ´ngyÂgyÁtÀs, mint a katoliku-
soknÀl a gyÂnÀs, zsidÂknÀl a siratÂfal, k¡l´-
n´sen akkor, ha az ember tudja, mint ahogy
a doktor tudja, hogy a hÀborÃ nem vÀlik
olyan egyszerüen ¢s gyorsan eml¢kk¢, mert
mindenki veszÁtett valamit vagy valakit, test-
v¢rt, sz¡lût, esetleg csak egy megszokott rek-
lÀmk¢pet a patika kirakatÀbÂl, ugyanakkor a
forradalmak is pusztÀn vÀltozÀst hoznak,
nem megoldÀst, mert eg¢szben v¢ve emelnek
fel vagy ejtenek el embercsoportokat, mik´z-
ben az Àllam gondoskodÀsa is felemÀs, hiszen
egy¢ni ¢rt¢k¡ktûl f¡ggetlen¡l k´nnyÁti vagy
nehezÁti meg egyes emberek sorsÀt, Ágy az-
utÀn a szerelem ¢s a hÀzassÀg sem lehet csu-
pÀn idill, k¡l´n´sen akkor nem, ha a szerel-
mesek olyan lakÀsban talÀlnak egymÀsra,
amely azelûtt kovÀcsmühely volt, egy olyan
hÀzban, ahol a szomsz¢dos kutatÂint¢zetbûl
Àtd¡b´rgû g¢pek zajÀra periodikusan omlik
a vakolat, k´z´s v¢c¢ van a folyosÂ v¢g¢n, ¢s
sz¢lviharok eset¢n az eg¢sz udvar forgÂtÀr-
csÀs mosÂg¢pp¢ vÀltozik.

A doktor tudja mindezt, ¢s azt is, hogy
legfontosabb m¢giscsak az egymÀsra talÀlÀs,
k¡l´n´sen akkor, ha olyan tÀrsra akad az em-
ber, akivel olyan jÂ egy¡tt lenni, mintha nem
is volna vele egy¡tt, aki lÀtja, amit a doktor
lÀt, sût, ha ÁrÂ volna, meg is tudnÀ Árni, mert
talÀlna olyan hasonlatokat, amelyek szerint a
szerelmesek Ãgy fek¡sznek egymÀson, mint
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k¢t szelet vajas keny¢r, ¢s Jasha Heifetz Ãgy
heged¡l, ahogy a doktor ´ccse ferblizik, to-
vÀbbÀ le tudna Árni olyan szituÀciÂkat, ame-
lyekben a fiÃjÀt simogatÂ szerelmes konyha-
lÀny nem teszi le kez¢bûl a konyhak¢st, a f¢r-
fiasan harcias cigÀnyleg¢ny z´ld nûi ruhÀban
jelenik meg, az egykori kovÀcsmühely t´bb-
szobÀs f¢nyes lakosztÀllyÀ vÀltozik, meg tud-
na formÀlni olyan figurÀkat, mint az anyÀ¢,
aki elviselhetetlennek tartott fiÀban felismeri
´nmaga nyugtalan vÀgyait, a tisztasÀgszeretû
asszony¢, aki müvirÀgokat, pl¡ssÀllatokat ¢s
f¢rfiismerûs´ket gyüjt, a fejl´v¢ses nagybÀ-
csi¢, aki b¡szke arra, hogy az eurÂpai rene-
szÀnsz hÁve, ez¢rt valamik¢ppen ugyanaz a
rendszer van a fej¢ben, mint Goeth¢nek vagy
Mozartnak, ¢s egyÀltalÀn mindazok¢, akik a
vesztes pozÁciÂjÀbÂl is ¢szreveszik, hogy nem
valami ´r´k emberi kegyetlens¢g, hanem egy
melankolikussÀ finomodÂ gyeng¢d apokalip-
szis Àldozatai, amely nem sz¡ks¢gk¢ppen ´l,
¢ppen ez¢rt alkalmat ad a tanulmÀnyozÀsra,
sût meg¢rt¢sre, k¡l´n´sen abban az esetben,
ha valaki ´r´m´t talÀl magÀban a jelenl¢tben,
¢s olyan k´nyvet tud Árni, amelyben az idill
¢s borzalom, sz¢p ¢s rÃt, tüz ¢s vÁz nem pusz-
tÀn egy¡tt jelenik meg, hanem el sem k¢p-
zelhetû egymÀs n¢lk¡l, ez¢rt minden aszim-
metrikus, ¢s m¢gis minden egyensÃlyban
van.

Amelybûl az olvasÂ megsejtheti, hogy a
doktor k¢t sz¢ke nem egyszerüen k¢t tÀrgy,
hanem maga a tÀrgyakbÂl ÀradÂ k´lt¢szet,
minthogy az emberi nem t´rt¢net¢t eg¢szben
¢s r¢szleteiben feltehetûen az aszimmetriÀk
tartjÀk egyensÃlyban.

S. Nemes Ilona

TISZTA AMERIKA?

AlmÀsi MiklÂs: L¢ghajÂ Manhattan felett ä
Kalandok a Wall Streeten ¢s Hollywoodban
K´zgazdasÀgi ¢s Jogi K´nyvkiadÂ, 1992.
234 oldal, 250 Ft

AmÁg magasan szÀll a l¢ghajÂ, megh´kkentû
a lÀtvÀny hasonlÂsÀga. àMert az... eljÀrÀsnak az
volt a legfûbb tr¡kkje, hogy ä nemcsak ebben az

esetben, hanem a tÁz ¢v sorÀn lezajlott kb. ezer ki-
sebb-nagyobb... ¡gy mindegyik¢ben ä, a vÀsÀrlÀs-
hoz felvett ÂriÀsi k´lcs´n´k utÀn jÀrÂ kamatokat
nem a (vevû) Àllja, sajÀt zseb¢bûl, hanem a meg-
vÀsÀrolt vÀllalatok p¢nzforgalmÀbÂl fogja kifizetni.
Emellett C. a k¢t ÀruhÀzmamutot nem is sajÀt tû-
k¢j¢vel szerezte meg, hanem egy sereg bank segÁts¢-
g¢vel: az ÀruhÀzakra Ágy 7,5 milliÀrdnyi adÂssÀg
kamatterhe nehezedett. E kamatfizet¢si szolgÀlathoz
a sz¡ks¢ges extraj´vedelmet azonban m¢g a legjob-
ban futÂ c¢gek sem tudtÀk kipr¢selni magukbÂl. így
aztÀn hetek alatt fizet¢sk¢ptelenn¢ vÀlt egy sor Àru-
hÀz..., hiszen a beszÀllÁtÂkat sem tudtÀk kifizetni.Ê
(20ä21. o.)

Nem, nem a àtÁzekÊ ä a magyar nagytûkes
csoport ä ajÀnlatÀrÂl, a Centrum çruhÀzak
eladÀsÀrÂl szÂl a t´rt¢net, nem 1995 K´z¢p-
Kelet-EurÂpÀjÀnak csûdhullÀmÀt elemzi, ha-
nem egy mÀskor, mÀsutt ¢pÁtett àkÀrtyavÀrÊ
´sszeomlÀsÀrÂl tudÂsÁt. A nyolcvanas ¢vek
amerikai bekebelez¢si jÀt¢kÀnak, a vÀllalat-
felvÀsÀrlÀsi hullÀmÀnak a megt´r¢s¢rûl olvas-
hatunk dokumentumfikciÂkat: forgatÂk´ny-
veket a hÁres takeoverekrûl, a Wall Street cÀ-
pÀirÂl, zseniÀlis ¢s àcsakÊ tehets¢ges bankÀ-
rokrÂl, menedzserekrûl, a jÂ p¢nz hÁveirûl ¢s
a junk bondok forgatÂirÂl, ÂriÀsi kaszÀlÀsok-
rÂl ¢s patinÀs p¢nzint¢zeteket els´prû bukÀ-
sokrÂl.

Lehet, hogy megbolondulok, ¢s minden-
rûl a magyar privatizÀciÂ jut eszembe? Sze-
rencs¢re AlmÀsi MiklÂs nem fordul be ebbe
a zsÀkutcÀba, hanem messzirûl j´tt idegen-
k¢nt ä rÀadÀsul nem szakmabelik¢nt ä ismer-
kedik a labirintussal, ¢s f¢nyk¢pez. De a ha-
zak¡ld´tt negatÁv furcsÀn rÀkopÁrozÂdik az
ismerûs k¢pre. A probl¢ma alapszerkezete
ugyanis ä meglepve vessz¡k ¢szre ä hasonlÂ.

Itt is, ott is vannak befagyott tûk¢k,
rosszul vezetett vÀllalatok, a m¢ltÀnyos oszta-
l¢ktÂl megfosztott tulajdonosok, ellenûrizet-
len àmenedzseruralomÊ. Az adott szerkezet-
ben ezen neh¢z vÀltoztatni. A menedzsment
k¢nyelmes rutinjaihoz ragaszkodik, inkÀbb
egy Ãjabb PicassÂt szeretne az irodÀja falÀra
vagy az ´t´dik helikoptert (itt: szolgÀlati Mer-
cedest, 13 milliÂ¢rt), mint hogy Ãj, kockÀza-
tos ¢s fÀradsÀgos ¡zleteken t´rje a fej¢t. A tu-
lajdonosok elegendû befolyÀs, megfelelû eljÀ-
rÀsok, ellenûrz¢si mechanizmusok hÁjÀn nem
tudnak ä vagy maguk is k¢nyelmesek: nem
akarnak ä fordÁtani a dolgok menet¢n. A vÀl-

1158 ã Figyelû



toztatÀshoz gy´keresen Àt kell alakÁtani min-
dent: a tulajdonosi, a vezet¢si, a szervezeti
struktÃrÀt.

NÀlunk a varÀzsige: privatizÀlni. MagÀn-
k¢zbe adni ä de mit? Feldarabolt nagyvÀlla-
latokat? Vagy elûbb sok milliÀrddal àfeljavÁ-
tottÊ c¢geket? PrivatizÀlni ä de kinek? Az Àl-
lamtÂl k´zvetve-k´zvetlen¡l f¡ggû int¢zm¢-
nyi befektetûknek: kereskedelmi bankoknak,
ter¡leti ´nkormÀnyzatoknak, nem l¢tezû
nyugdÁjp¢nztÀraknak ¢s befektet¢si bankok-
nak? MagÀnk¢zbe adni ä de hogyan? Ingyen
vagy hozomra, a vÀllalati vagyonnal azonos
nagysÀgÃ k´lcs´n¢rt, amelynek legÃjabban
javasolt formÀi mÀr a banki hitelbÁrÀlatot is
mellûzn¢k?

AmerikÀban az elmÃlt ¢vtized tr¡kkje a
c¢gek nagy hitelekkel tÀmogatott felvÀsÀrlÀ-
sÀnak, ´sszeolvadÀsÀnak Ãjabb hullÀma. No-
ha ott k´ztudottan eleny¢szû az Àllami tulaj-
don, az amerikaiak Ãgy v¢lt¢k: àA gazdasÀg-
nak jÂt tesz, ha visszaszorÁtjuk a r¢szv¢nyesek ural-
mÀt, azaz privatizÀljuk a vÀllalatokat. A bekebe-
lez¢s ugyanis gyakorlatilag Ãgy zajlik, hogy a t´bb
szÀzezer r¢szv¢nyt kifizetik, ¢s a c¢gnek egyetlen tu-
lajdonosa, menedzsere lesz.Ê (24. o.) A c¢g eltü-
nik a tûzsd¢rûl, àA 40-es ¢vek k´zep¢n megfo-
galmazott Ïmenedzser-forradalmatÎ... felvÀltot-
ta a ÏvÀllalkozÂi korszakÎÊ. (66. o.)

Ha Ãgy tetszik, ez az amerikai àprivatizÀ-
lÀsÊ egyfajta vÀlasz az ÀllamtalanÁtÀs mindmÀ-
ig feloldatlan ¢s szenved¢lyesen vitatott kelet-
k´z¢p-eurÂpai dilemmÀira. A minta: eladÀs
egy erûs magÀntulajdonosnak, egyben, hitel-
be. A tulajdonosi ¢s a menedzseri szerepek
´sszeolvadÀsa ä nem pedig a sz¢tvÀlasztÀs,
mint az elmÃlt ¢vtizedek reformk´zgazdÀszai
hirdett¢k, ¢s nem is a àdemokratikus kapita-
lizmusÊ, a sok szÀzezer vagy milliÂ kisr¢szv¢-
nyes, a àsz¢les hazai tulajdonos k´z¢posztÀlyÊ
legÃjabb ideÀja. A àprivatizÀlÀssalÊ nemcsak
a tehetetlen tulajdonosok-r¢szv¢nyesek ural-
ma szorul vissza, hanem a menedzsment¢ is.
A vÀllalatvezetûk levÀltÀsa a hat¢konysÀgtÂl
¢s az Ãj tulajdonossal folytatott alkutÂl f¡gg.
Az eredm¢ny sokszor àarany ejtûernyûÊ, sok
milliÂ dollÀros fÀjdalomdÁj a kirÃgÀs¢rt. Az
ejtûernyûz¢snek ott nincs elÁt¢lû felhangja, a
bentmaradÂkat sem nevezik àhatalomÀtmen-
tûknekÊ, ¢s az Ãj vezetûket sem b¡rokratikus
apparÀtusok jel´lik ki, politikai szempontok-
tÂl befolyÀsolva. A c¢g reorganizÀciÂja, sz¢t-

darabolÀsa a tulajdonosvÀltÀsnak k´vetkez-
m¢nye, nem pedig elûfelt¢tele. A felvÀsÀrlÀ-
sokkal Ãjabb hatalmas konglomerÀtumok
j´nnek l¢tre, de azonnal oszlÀsnak is indul-
nak: a jÂl mük´dû vagy feljavÁtott r¢szeket az
Ãj tulajdonos gyorsan eladja, hogy a felvett
hitelek t´rleszt¢s¢hez k¢szp¢nzt szerezzen.
Ez nem vagyonfel¢l¢s, mint nÀlunk monda-
nÀk, hanem az adÂssÀgcs´kkent¢s ¢s a tÃl¢l¢s
mÂdszere.

Mert ha lejjebb szÀllunk a l¢ghajÂval,
szembesz´kûek a k¡l´nbs¢gek. àMinden mÀs-
k¢pp (is) vanÊ ä mondja AlmÀsi MiklÂs (62. o.)
a junk bondokra ¢pÁtû spekulÀciÂs felvÀsÀr-
lÀsok hÀtrÀnyainak taglalÀsa utÀn. A magas
kockÀzatÃ hitelk´tv¢nyek, a r¢szben vel¡k fi-
nanszÁrozott bekebelez¢sek nemegyszer lÀt-
vÀnyos bukÀsokhoz, a p¢nzint¢zetekre, nyug-
dÁjp¢nztÀrakra Àtgyürüzû csûd´kh´z vezet-
tek ä de fel is pezsdÁtett¢k a gazdasÀgot. Fel-
rÀztÀk az elk¢nyelmesedett korporÀciÂkat,
munkahelyeket teremtettek, nagy j´vedel-
mekhez juttattÀk nemcsak a felvÀsÀrlÂkat, a
jogi ¢s p¢nz¡gyi tanÀcsadÂkat, hanem a meg-
vett c¢gek eredeti r¢szv¢nyeseit is.

De nemcsak ez van mÀsk¢nt AmerikÀban.
Sajnos a k´nyvbûl nem tudjuk meg, hogy
mekkora az elemzett jelens¢g sÃlya az eg¢sz
gazdasÀgban, mekkora a sikeres ¢s bukott ak-
ciÂk arÀnya, merre billen a negatÁv ¢s kedve-
zû hatÀsok m¢rlege. NyilvÀnvalÂ azonban,
hogy az ¢rz¢kletesen bemutatott ´sszeomlÀ-
sok csak a j¢ghegy csÃcsÀt mutatjÀk: a beke-
belez¢s, a hitelbûl felvÀsÀrlÀs nem Àrasztotta
el a gazdasÀg eg¢sz¢t, a tûzsd¢re bevezetett
c¢gek àprivatizÀlÀsaÊ nem kizÀrÂlagos ten-
dencia.

S mÁg AmerikÀban minden mÀsk¢pp is
van, addig nÀlunk persze mÀsk¢ppen van
minden. Az im¢nt a cÁmk¢z¢sekre (ejtûernyû-
z¢sre, hatalomÀtment¢sre, vagyonfel¢l¢sre)
utalva lÀttuk, hogy ugyanazoknak a l¢p¢sek-
nek eg¢szen elt¢rû a megÁt¢l¢se ä ezÀltal a le-
hetûs¢ge is ä egy mÀsik kontextusban. Ez a
kontextus pedig ott a PIAC ä ¢s tudnunk
kell, nÀlunk m¢g mindig a piac hiÀnya.

A bekebelez¢sek most tÀrgyalt tÁpusÀnak
elengedhetetlen elûfelt¢tele az egyik oldalon
a tulajdonr¢szek piaca, a c¢g tûzsdei szerep-
l¢se: a r¢szv¢nyek megvehetûs¢ge, ha jÂ Àrat
kÁnÀlunk, ¢s ami nem kev¢sb¢ fontos, az ada-
tok nyilvÀnossÀga. A felvÀsÀrlÀs ugyanis sok
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szÀz vÀllalkozÀs m¢rlegeinek, jelent¢seinek
szÀmÁtÂg¢pes elemz¢s¢vel indul. Ez (meg a
fûn´k intuÁciÂja, esetleg a t´rv¢nyess¢g hatÀ-
rÀt sÃrolÂ vagy Àt is l¢pû informÀciÂszerz¢s,
sût a kiszemelt c¢g menedzsmentj¢nek àbe-
folyÀsolÀsaÊ) d´nti el, hogy melyik legyen a
c¢lvÀllalat. A mÀsik oldalon pedig megker¡l-
hetetlen a hitelpiac. P¢nzt kell szerezni a vÀl-
lalkozÀshoz, meg kell gyûzni a bankÀrokat,
hogy a vevût ¢s az ¡gyletet ¢rdemes finanszÁ-
rozniuk. (A Nabisco hÀrom felvonÀsos drÀ-
mÀja ä 20ä68. o. ä remek¡l mutatja a dolog
neh¢zs¢geit ä ¢s pÀratlan izgalmÀt.)

Az ilyenfajta jÀtszmÀt tehÀt a kereslet (a
gondos szÀmÁtÀs, a nagy ´tlet, a jÂ szimat)
mozgatja. A àcÀpÀknakÊ a tûzsd¢n, a hitelpi-
acon kell megk¡zdeni¡k egymÀssal ¢s sok
ezer befektetû, brÂker ¢rt¢kÁt¢let¢vel, vÀ-
rakozÀsaival. Ehhez viszonyÁtva a magyar
privatizÀciÂ falra vetÁtett, k¢tdimenziÂs, csak
a negatÁv formÀkat mutatÂ ÀrnyjÀt¢k. ParÂ-
dia.

A k´z¢p-kelet-eurÂpai privatizÀciÂ jÂr¢szt
kÁnÀlatvez¢relt. Minden eladÂ ä vagy a tartÂs
Àllami tulajdon fenntartÀsÀt inkÀbb a àstrat¢-
giai fontossÀgÊ hatalmi-b¡rokratikus szem-
pontja s ÀltalÀban nem a jÂ j´vedelmezûs¢g
indokolja. A kereslet a befektetûi kezdem¢-
nyez¢sü privatizÀciÂban jÀtszik szerepet ä
ami alig mük´dik, legfeljebb n¢hÀny jÂ kor-
mÀnyzati kapcsolatokkal rendelkezû vÀllalko-
zÂ eset¢ben ä, ¢s az Àllami vagyon ÀtjÀtszÀsÀt
jelentû rejtett privatizÀciÂban, ami mük´dik,
de rejtûzk´dû, f¢llegÀlis term¢szete miatt ¢p-
pen a piaci jellemzûket ä a nyilvÀnossÀgot, a
versenyt ä n¢lk¡l´zi.

Az Àllami tulajdon megszerzûit ä az elosz-
tÀsos mÂdszerek nem jelent¢ktelen kiv¢tel¢-
vel ä profit¢rdek motivÀlja ugyan, ¢s a hiva-
talos eladÀsokban helyet kap a szabad Àralku
is, de a piac f¢loldalas ¢s cs´kev¢nyes. F¢lol-
dalas, mert az eladÂ egy kormÀnyhivatal,
amelyet Âhatatlanul politikai hatÀsok ¢s sajÀ-
tos apparÀtusi ¢rdekek is befolyÀsolnak. A ve-
vûk k¡zdelm¢nek terepe b¡rokratikus jÀt¢k-
t¢r, amelyen perd´ntû szerepe van a d´nt¢st
hozÂ hivatalnokokhoz ¢s a hÀtt¢rben ugyan-
csak aktÁv politikusokhoz füzûdû kapcsola-
toknak, az ¢ppen aktuÀlis ä gyakran vÀltozÂ
ä irÀnyvonal kipuhatolÀsÀnak. A szabÀlyok
k¢pl¢kenyek, a vÀllalatokrÂl, ¡gyletekrûl,
ÀrakrÂl a d´nt¢s utÀn is alig lehet valamit

tudni. (De jÂ is lenne, ha sajtÂk´zlem¢nyek
alapjÀn legalÀbb olyan doku-fikciÂkat ÀllÁt-
hatnÀnk ´ssze, legalÀbb annyira ÀtlÀtnÀnk a
d´nt¢sek mechanizmusÀt, mint AlmÀsi Mik-
lÂs egy szÀmÀra ismeretlen k´zegben!) A pri-
vatizÀciÂs piac f¢loldalassÀga Ágy a b¡rokrati-
kus elemek elûrenyomulÀsÀval jÀr. Az admi-
nisztratÁv jellemzûkkel Àtszûtt piac pedig ä az
elmÃlt ¢vtizedek tapasztalataibÂl tudjuk ä
nem piac. A r¢szv¢nyek ¢s hitelek adÀsv¢tele
mai kezdetleges formÀjÀban ezt az elûrenyo-
mulÀst nem tudja feltartÂztatni, sût inkÀbb
maga is k´rnyezet¢hez idomul.

Mindez persze a t´rt¢neti elûfelt¢telekbûl,
a fejletts¢g szintj¢bûl k´vetkezik. A k¢rd¢s
csak az, hogy merrefel¢ ¢rdemes keresni a ki-
t´r¢si pontot. K¡lf´ldi p¢ldÀkat mÀsolni nem
lehet. A nemcsak f´ldrajzi ¢rtelemben messzi
Amerika az¢rt legalÀbb n¢hÀny k¢ts¢get segÁt
megfogalmazni. Biztos, hogy a t´red¢k r¢sz-
v¢nyekre vagy az int¢zm¢nyi tulajdonlÀsra
¢pÁtû szerkezet az ÀllamnÀl erûsebb tulajdo-
nosokat teremt? Biztos, hogy a hitelbûl vÀsÀr-
lÀs a legjobb megoldÀs, ¢s nem vezet a mo-
dernizÀciÂ elmaradÀsÀhoz, a c¢g kizsigerel¢-
s¢hez, t´meges csûd´kh´z? Biztos, hogy a
privatizÀciÂban az Àllam legfontosabb szere-
pe a k´zvetlen eladÂi pozÁciÂ megszilÀrdÁtÀsa
¢s nem a piaci int¢zm¢nyek ¢pÁt¢se, a felt¢-
telek megteremt¢se a halmozÂdÂ bankbet¢-
tek megmozdÁtÀsÀhoz? Ahhoz, hogy mind a
hÀrom k¢rd¢sre igen legyen a vÀlasz ä mint
ahogy ezt mostanÀban a kormÀnyzat sugall-
ja ä, bizonyÁtani kellene, hogy nÀlunk ez is
mÀsk¢nt van.

Dobjunk ki n¢hÀny homokzsÀkot, szÀll-
junk kicsit megint feljebb. Innen lÀthatjuk a
filmsztÀr- ¢s müv¢szgyÀrtÀs rejtelmeit, a ja-
pÀnäamerikai àglobÀlis pÀrbajÊ t¢nyeit ¢s lÀz-
Àlmait, az amerikai gazdasÀgi bajok ÀtfogÂ
¢rt¢kel¢s¢t. TalÀn igazsÀgtalanul kev¢s figyel-
met szenteltem ezeknek a k´nyv majdnem
fel¢t kitevû leÁrÀsoknak. De engem jobban ¢r-
dekelt a Wall Street, mint Hollywood, a gaz-
dasÀgi szuperhatalmakat nem ´nmagukban
¢s egymÀshoz füzûdû viszonyukban, hanem
magyar szem¡vegen kereszt¡l n¢ztem. AjÀn-
lom azonban szÂrakoztatÂ ¢s gondolat¢bresz-
tû olvasmÀnyk¢nt AlmÀsi MiklÂs l¢ghajÂs ka-
landozÀsÀt azoknak is, akik a kultÃra vilÀgÀ-
ban mozognak otthonosabban.

Voszka °va
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Pritz PÀl (szerk.): BÀrdossy LÀszlÂ 
a n¢pbÁrÂsÀg elûtt
Maecenas, 1991. 375 oldal, 330 Ft

KÀllay MiklÂs: MagyarorszÀg minisztereln´ke 
voltam (1942ä1944)
EurÂpa (Extra Hungariam sorozat), 1991. 
315, 377 oldal, 385 Ft

Romsics IgnÀc: Bethlen IstvÀn. Politikai ¢letrajz
MagyarsÀgkutatÂ Int¢zet, 1991. 356 oldal, 320 Ft

SzÀzadunk magyar minisztereln´kei k´z¡l
n¢gyet kiv¢geztek, ugyanennyien emigrÀciÂ-
ban haltak meg, egyet meggyilkoltak, egy ´n-
kez¢vel vetett v¢get ¢let¢nek ä a k´z¢letben
megfÀradt fûtisztviselûk meg¢rdemelt, ittho-
ni nyugalma nem sokuknak jutott ki. Hiszen
m¢g nem emlÁtett¡k a b´rt´nbûl sÃlyos bete-
gen szabadult Tildy ZoltÀnt vagy az ¢lete
utolsÂ ¢v¢t szinte teljes elszigetelts¢gben le¢lt
KÀdÀr JÀnost. Megannyi magyar trag¢dia,
mely k¡l´n-k¡l´n ä s talÀn egyszer egy ÁrÂ,
egy t´rt¢n¢sz vagy t´rt¢n¢sz-ÁrÂ r¢v¢n egy¡tt
is ä m¢ltÀn tarthat ig¢nyt a k´z´ns¢g ¢rdek-
lûd¢s¢re.

A kiadÂk tudjÀk ezt: a BÀrdossyval, KÀl-
layval, Bethlennel foglalkozÂ ä k¡l´nb´zû
müfajÃ, de egyarÀnt tragikus ä müvek mell¢
ÀllÁthatÂ BatthyÀny Lajos àfûbenjÀrÂ p´reÊ,
UrbÀn AladÀr ¢rtû vÀlogatÀsÀban, valamint
Nagy Ferencnek az ugyancsak a kitünû Extra
Hungariam sorozatban megjelent eml¢kirata
is. Nemcsak a megjelen¢s egyidejüs¢ge, nem-
csak a korszak azonossÀga, de a hÀrom f¢rfiÃ
szem¢lyis¢g¢nek ¢s sorsÀnak szÀmos k´z´s
vonÀsa is indokolja, hogy egyetlen ÁrÀsban
tÀrgyaljuk a Bethlen-¢letrajzot, a KÀllay-me-
moÀrokat ¢s a BÀrdossyval foglalkozÂ forrÀs-
kiadvÀnyt.

BÀrdossyrÂl s az ût 1942 tavaszÀn felvÀltÂ
KÀllayrÂl mÀr RÀnki Gy´rgy megÀllapÁtotta,
hogy àa k´vets¢geken, diplomÀciai fogadÀsokon,
garden s kokt¢lpartykon jÀratos, jÂ megjelen¢sü,

¢les eszü BÀrdossy s a pesti ¢s vid¢ki dzsentrikaszi-
nÂkban forgolÂdÂ, a szabolcsi magyar puszta las-
sÃbb tempÂjÀt megtestesÁtû KÀllay szembeÀllÁtÀsa
hÀlÀs t¢ma lehet a magyar Ãri osztÀlyok k¡l´nb´zû
tÁpusait bemutatÂ ÁrÂknakÊ. (EML°KIRATOK °S
VALñSçG MAGYARORSZçG MçSODIK VILçGHç-
BORöS SZEREP°RýL. 1964. 151. o.) A hasonlat
tovÀbbvihetû: dunÀntÃli, katolikus, kisneme-
si-hivatalnoki gy´kerek, lassan indulÂ k¡l-
¡gyi karrier, majd ¡st´k´sszerü berobbanÀs
a csÃcsra (BÀrdossy) ä Horthy¢hoz hasonlÂ-
an protestÀns-dzsentri szÀrmazÀs, gyors be¢r-
kez¢s (harminc´t ¢vesen foglalja el atyja fû-
ispÀni sz¢k¢t Szabolcsban), majd lassÃbb, ka-
nyargÂsabb Ãt a miniszteri ¢s minisztereln´ki
bÀrsonysz¢kekhez (KÀllay). Mindkettûj¡ket
szinte a v¢letlen, a k´r¡lm¢nyek k¢nyszere
emelte a minisztereln´ks¢gbe, egyik¡k sem
v¢rbeli politikus. BÀrdossy a k¡l¡gybûl j´tt,
se pÀrtja, se belpolitikai tapasztalata: àTisztÀn
lÀtta, hogy nem Àllamf¢rfiÃi alkat. ögy v¢lj¡k,
nem taktikÀzott, hanem ûszint¢n besz¢lt errûl a tÀr-
gyalÀs sorÀn, amikor magÀt tisztviselûnek vallotta.Ê
(11. o.) KÀllay, aki BÀrdossynÀl felt¢tlen¡l in-
kÀbb volt Àllamf¢rfi, ugyancsak lÀtta, hogy
nem Àll m´g´tte pÀrt, nincs komoly politikai
tapasztalata, s a cs¡ggesztûnek Át¢lt helyzet
mellett ezzel ¢rvelt, amikor elûsz´r nemet
mondott Horthynak, Ãjra ¢s Ãjra megprÂbÀlt
kit¢rni a kormÀnyalakÁtÀs elûl.

A BÀrdossy-per napjainkig csak egy hiÀnyos
¢s torz 1945-´s, valamint egy ellenkezû oldal-
rÂl hiÀnyos ¢s torz 1976-os (svÀjci) kiadvÀny-
bÂl lehetett ismert, ez¢rt elismer¢s illeti a
Maecenas KiadÂt, hogy a rendûrs¢gi vizsgÀ-
lat ¢s a k¢t tÀrgyalÀs teljes (fennmaradt)
anyagÀt megjelentette.

Az ismert diplomÀciat´rt¢n¢sz Pritz PÀl-
nak nem lehetett k´nnyü dolga, hiszen a
jegyzûk´nyvek mellett a Magyar RÀdiÂ archÁ-
vumÀra is tÀmaszkodnia kellett, s a k¡l´nb´-
zû, olykor t´red¢kes dokumentumokat illesz-
tette ´ssze. FeladatÀt formai szempontbÂl is
p¢ldÀsan oldotta meg; az eg¢sz k´nyv kiÀllÁ-
tÀsa (fotÂkkal, n¢vmutatÂkkal) kivÀlÂan sike-
r¡lt. SzÁnvonalas ¢s kiegyensÃlyozott beveze-
tûj¢nek mind´ssze azzal a megÀllapÁtÀsÀval
vitatkozn¢k, hogy (a negyvenes ¢vekre) àa
nyilasok ereje mind nagyobb lett a magyar belpoli-
tikÀban...Ê (9. o.). ValÂjÀban a nyilas mozgalom
1940-re tÃljutott a csÃcsponton, befolyÀsa
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szÀmottevûen cs´kkent. A m¢rs¢kelt, angol-
barÀt politika hÁveit inkÀbb a kormÀnypÀrt
tÃlsÃlyos sz¢lsûjobboldala ¢s a n¢metbarÀt
katonai vezet¢s akadÀlyozta a hÀborÃ alatt.

A k´tet igazolja azt a szerkesztûi megÀlla-
pÁtÀst, hogy àa per eg¢sze, de fûleg az elsûfokÃ
Át¢let nagyon hatÀrozott t´rekv¢st mutat egy akko-
ron teljesen Ãjszerü t´rt¢nelemszeml¢let meggy´ke-
reztet¢s¢re. E szeml¢let jegy¢ben nem csupÀn BÀr-
dossyrÂl mondtak megsemmisÁtû Át¢letet, hanem az
1919ä1944 k´z´tti negyedszÀzadrÂl isÊ (16. o.).
Persze majd f¢l ¢vszÀzad tÀvolÀbÂl sok min-
dent mÀsk¢nt lÀtunk, mint àakkoron, a m¢g
l¡ktetû sebek, f¡st´lgû romok k´zepetteÊ (uo.). °r-
z¢kelj¡k a vÀdlott szellemi f´l¢ny¢t, amit a
n¢pbÁrÂsÀg eln´ke ä ezt 1988-as visszaeml¢-
kez¢s¢ben olykor maga Major çkos is elisme-
ri ä gyakran otrombÀn, agresszÁvan torolt
meg. De nem mindenrûl Át¢l¡nk ma mÀs-
k¢nt, s a szerkesztû erre is vilÀgosan felhÁvja
a figyelm¡nket.

Eddig inkÀbb csak a t´rt¢n¢szszakmÀn be-
l¡l mondatott ki, hogy gy´keresen k¡l´nb´z-
tek az 1941-es jugoszlÀviai, illetve a szovjet
hadba l¢p¢s k´r¡lm¢nyei, k´vetkezûleg telje-
sen elt¢rû BÀrdossy felelûss¢ge is. A d¢lvid¢ki
akciÂnÀl ä Árja Pritz ä àBÀrdossy felelûss¢ge... ad-
dig terjedt... hogy v¢grehajtotta az akkori hivatalos
MagyarorszÀg akaratÀtÊ (7. o.). A TelekiäBÀr-
dossy ellent¢t konstruÀlt ellent¢t csupÀn.

A SzovjetuniÂ elleni hÀborÃs r¢szv¢te-
l¡nkkel kapcsolatosan azonban ä melyrûl
manapsÀg politikai c¢lzatÃ kijelent¢sek is el-
hangzanak ä nincs ok k¢ts¢gbe vonni Gosz-
tonyi P¢ter id¢zett kijelent¢s¢t: àkev¢s olyan
hÀborÃ van, amelybe egy orszÀgot ¢s n¢p¢t annyira
k´nnyelmüen vitt¢k bele, mint ahogy MagyarorszÀ-
got d´nt´tt¢k vesz¢lybe 1941 jÃniusÀban vezetûiÊ
(13. o.) ä k´z´tt¡k BÀrdossy. Gosztonyi v¢le-
m¢nye szinte rÁmel Bethlen IstvÀn grÂf 1944-
es eml¢kiratÀnak megÀllapÁtÀsÀra, aki szerint
àMagyarorszÀg kÁv¡l maradhatott volna a m¢rkû-
z¢sen eg¢szen addig az idûpontig, amikor az orosz
gûzhenger a KÀrpÀtokban meg nem jelent...Ê.
(BETHLEN ISTVçN EML°KIRATA 1944-BýL,
Szerk. Romsics IgnÀc, 1988. 119. o.) Bethlen,
aki KÀllay¢t kiv¢ve minden G´mb´s utÀni
magyar kormÀnyt elÁt¢l, megjegyzi magyarÀ-
zatul, hogy àBÀrdossy LÀszlÂ felt¢tlen¡l ¢les eszü,
sok sz¢p tehets¢ggel megÀldott, hazafias magyar
volt, azonban erûsen jobboldali beÀllÁtottsÀgÃ, ¢s
szent¡l hitt a n¢met gyûzelemben, ami annyival ke-

v¢sb¢ volt ¢rthetû, mert hiszen mint diplomata, aki
¢veket t´lt´tt Londonban, el¢g alkalma volt a vilÀ-
got megismernie ¢s a nemzetk´zi erûviszonyokat ¢s
politikai ´sszef¡gg¢seket tanulmÀny tÀrgyÀvÀ ten-
nieÊ (uo. 140. o.).

Ebbûl a szemsz´gbûl szÀnalmas rabuliszti-
kÀnak tünnek BÀrdossynak a mÀsodfokÃ tÀr-
gyalÀson, az utolsÂ szÂ jogÀn elmondott sza-
vai: àa hadiÀllapot beÀlltÀnak megÀllapÁtÀsa
[szemben a had¡zenettel] viszont annak a
konstatÀlÀsa, hogy a mÀsik f¢l ellens¢ges, hÀborÃs
cselekm¢nyt k´vetett el. Ez utÂbbi tehÀt eo ipso ment
minden tÀmadÂ szÀnd¢ktÂl... a magyar kormÀny
nem hadiÀllapotot deklarÀlt, hanem megÀllapÁtotta,
hogy a provokÀlatlan ellens¢ges tÀmadÀs [ti. az
Ãn. kassai bombatÀmadÀs] k´vetkezt¢ben ä tehÀt
a magyar kormÀny akaratÀn kÁv¡l fekvû okbÂl [!]
ä a SzovjetuniÂ ¢s MagyarorszÀg k´z´tt hÀborÃs Àl-
lapot Àllt beÊ (326. o.). Pritz annyit jegyez meg:
àmost azonban e gyatra ¡r¡gy is el¢gs¢ges volt a
v¢gzetes d´nt¢s meghozatalÀhozÊ (10. o.), s ki-
emeli BÀrdossy ä nem egyed¡l viselt ä sze-
m¢lyes felelûss¢g¢t a d´nt¢sben.

Egyetlen ä Ãgy v¢lj¡k, alapvetû ä k¢rd¢sre
kell m¢g vÀlaszolni a k¢t mÀsik mü Àtte-
kint¢se utÀn: volt-e, lehetett-e mÀs, jÀrha-
tÂbb Ãt?

KÀllay MiklÂs eml¢kirata harminch¢t ¢vvel
az angol kiadÀs utÀn jelent meg magyarul,
Antal LÀszlÂ szerkeszt¢s¢ben, Borhi LÀszlÂ
utÂszavÀval, az EurÂpa KiadÂnÀl. Az alapos
jegyzetapparÀtus ¢s a n¢vmutatÂ mellett do-
kumentumok ¢s interjÃk is gazdagÁtjÀk a ki-
advÀnyt.

A k¢t k´tet mondanivalÂja egyetlen mon-
datban ´sszefoglalhatÂ: k¢t ¢vig tartÂ, re-
m¢nytelen kÁs¢rlet a harmadik ä a magyar ä
Ãt megtalÀlÀsÀra nÀcizmus ¢s bolsevizmus k´-
z´tt, melynek v¢ge bukÀs: tÀmogatÀs hÁjÀn
mindkettût megkaptuk. A szabatos, vilÀgos,
jÂl fogalmazott, itt-ott latinos szerkeszt¢sü
mondatok nem rejtik el a csalÂdottsÀgot, me-
lyet KÀllay majd' minden szereplûvel szem-
ben ¢rez, ami¢rt magÀra hagytÀk ût ¢s az or-
szÀgot. HibÀztatja a kisszerü itthoni pÀrtpo-
litikusokat, akik nem m¢rt¢k fel a t¢tet vagy
rosszul kalkulÀltak, kÀrhoztatja miniszterel-
n´k elûdeit (fûleg Imr¢dyt ¢s BÀrdossyt) ä de
mindenekelûtt a Nyugatot, ami¢rt nem segÁ-
tett, nem is akarta meg¢rteni helyzet¢t. Mel-
lesleg egy utÂdnak, DÀlnoki MiklÂs B¢lÀnak
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is kijut a bÁrÀlÂ megjegyz¢sekbûl, de ennek
alighanem mÀr az 1945 utÀni viszonyokban
rejlik a magyarÀzata.

Az emigrÀns KÀllaynak egy¢b forrÀsok hÁ-
jÀn jÂszerivel csak sajÀt korabeli besz¢dei Àll-
tak rendelkez¢s¢re, s ezekbûl bûven id¢z is.
Minisztereln´ks¢ge kezdet¢tûl a n¢metektûl
tÀvolodÂ politikÀt folytatott, sût 1943-tÂl
mÀr-mÀr szabotÀlta a n¢met sz´vets¢get ä su-
gallja; MagyarorszÀg ez¢rt sem volt egyszerü-
en csatlÂs Àllam. Ez azonban inkÀbb a nyu-
gati olvasÂknak szÂlÂ, vÀgyak vez¢relte gon-
dolat. 1942-ben, a n¢met sikerek csÃcspont-
jÀn KÀllay m¢g csak ¢rzelmeiben ¢s szÀnd¢-
kaiban volt n¢metellenes, majd 1943-ban,
amikor mÀr Âvatosan tÀvolodott nagy sz´vet-
s¢ges¢tûl, ellenÀllni, szabotÀlni nem mert,
nem is merhetett. T́ bbsz´r hivatkozik p¢ldÀ-
ul arra, hogy MagyarorszÀg csak t´red¢k¢t
szÀllÁtotta a szerzûd¢sek szerint N¢metor-
szÀgnak jÀrÂ kontingenseknek. Ezzel szem-
ben egy 1943. mÀjusi n¢met jelent¢s szerint
àÀltalÀban el kell ismern¡nk, hogy MagyarorszÀg
N¢metorszÀggal szembeni gazdasÀgi k´telezetts¢-
geinek teljesÁt¢s¢re t´rekszikÊ, àa magyar kormÀny
magatartÀsa a gazdasÀgi ¢let ter¡let¢n nem ad okot
semmif¢le aggodalomraÊ (RÀnki, i. m. 219. o.).

KÀllay, noha nagyon tapintatos, nem tudja
elrejteni, hogy a legnagyobb szem¢lyes csalÂ-
dÀsa Horthy 1944. mÀrcius 19-e utÀni maga-
tartÀsa volt. HiÀba prÂbÀlta az Àllamfût rÀ-
venni, hogy az orszÀg ¢s a sajÀt ¢rdek¢ben
mondjon le, de legalÀbb ä a dÀn kirÀlyhoz
hasonlÂan ä vonuljon demonstratÁvan vissza
az ¡gyek int¢z¢s¢tûl. àEnnek sem tudtam meg-
nyerni. Egyre csak azt ism¢telgette ä alighanem ´n-
tudatlanul ä, mit Ferenc JÂzsef mondott annak ide-
j¢n a hÀborÃ megindÁtÀsakor: Ïmindent megfontol-
tam, mindent meggondoltam, nem tehetek mÀs-
k¢ntÎ.Ê (II. k´tet, 191. o.)

A n¢met megszÀllÀs utÀn a t´r´k k´vets¢g
mened¢ke, ennek megszünt¢vel Sopronkû-
hida, majd k¡l´nb´zû n¢metorszÀgi ¢s olasz-
orszÀgi lÀgerek k´vetkeztek. àSok ¢rdekes em-
berrel j´ttem ´ssze. L¢on Blumban, akivel addig
nem talÀlkoztam, finom müvelts¢gü franciÀt volt
alkalmam megismerni... ¢n annak idej¢n nem sze-
rettem a politikÀjÀt, de most igen rokonszenvesnek
talÀltam a szem¢ly¢tÊ ä id¢zi fel fogsÀgbeli ¢l-
m¢nyeit (II. k´tet, 241. o.).

KÀllay hatÀrozott nemmel felel arra a k¢r-
d¢sre, hogy t´rt¢nhetett volna-e mÀsk¢nt.

Ugyanezt a k¢rd¢st teszi fel az angol kiadÀs-
hoz Árott bevezetûben C. A. Macartney ¢s az
utÂszÂban Borhi LÀszlÂ (elûbbi az angolszÀsz
olvasÂt igazÁtja el a magyar politika Ãtvesztûi-
ben, utÂbbi a nagyhatalmi viszonyokban rejlû
alternatÁvÀkat foglalja ´ssze) ä s mindketten
tagadÂan vÀlaszolnak. Borhi szerint KÀllay
àk¡lpolitikÀjÀt csak az 1943 december¢tûl 1944
mÀrciusÀig tartÂ idûszakban ¢rheti kritikaÊ, mert
nem dolgozott ki semmilyen Ãj vÀltozatot ar-
ra az esetre, àha az eredeti [angolszÀsz orien-
tÀciÂjÃ] k¡lpolitikai irÀnyvonala kudarchoz vezet.
Ez r¢szben megmagyarÀzza a magyar k¡lpolitika
1943 decembere ¢s 1944 mÀrciusa k´z´tti ¡resjÀ-
ratÀtÊ (II. k´tet, 301. o.).

ValÂjÀban sem KÀllay, sem Bethlen, sem
Horthy nem tudta, nem akarta tudomÀsul
venni azt, hogy Nagy-Britannia (ism¢t) leÁrta
MagyarorszÀgot, sût ÀltalÀban Kelet-EurÂ-
pÀt; nem ¢rz¢kelt¢k, hogy a brit birodalom
mÀsodrangÃ hatalomk¢nt fejezi be a vilÀghÀ-
borÃt. çm ebben az esetben nincs-e igaza a
kivÀlÂ Macartney Elem¢rnek: àBÀrdossy valÂ-
sÀggal prÂf¢tÀnak bizonyult, amikor megjÂsolta,
hogy a magyarok hiÀba erûlk´dnek ¢s vÀrjÀk a
NyugattÂl, hogy kiel¢gÁtse a nemzet igazsÀgosnak
v¢lt k´vetel¢seit, sût megv¢dje az orszÀgot a Szov-
jetuniÂtÂl, erûlk´d¢s¡k csak meddû lehet...Ê? Mi
van akkor, ha nincs harmadik Ãt? Ebben rej-
lik a korszak ¢s a r¢sztvevûk trag¢diÀja.

ArrÂl nem szÂlva, hogy a felsorolt magyar
Àllamf¢rfiak aligha k¢pzelt¢k, hogy London
ä ezt JuhÀsz Gyula ¢s mÀsok kutatÀsaibÂl tud-
juk ä egyenesen kÁvÀnatosnak tartotta, hogy
MagyarorszÀg kiprovokÀlja a n¢met megszÀl-
lÀst: àa mi szempontunkbÂl egy invÀziÂ nagyon jÂl
szolgÀlnÀ ¢rdekeinketÊ ä v¢lekedett a brit vez¢r-
kar 1943 nyarÀn (id¢zi L. Nagy Zsuzsa, SzÀ-
zadok, 1990. 2. szÀm, 329. o.).

V¢g¡l a legjelentûsebb egy¢nis¢grûl, a legna-
gyobb trag¢diÀrÂl, az utÂbbi ¢vek egyik leg-
kiemelkedûbb hazai t´rt¢n¢szteljesÁtm¢ny¢-
rûl, Romsics IgnÀc immÀron teljes Bethlen-
¢letrajzÀrÂl. Elsû r¢sz¢t (melynek terjedelme
az Ãj k´tetnek jÂ egyharmada) 1987-ben adta
ki a Magvetû; ez 1921 tavaszÀig, a miniszter-
eln´ki poszt elfoglalÀsÀig k´vette Bethlen
¢letpÀlyÀjÀt. Nem csek¢ly teljesÁtm¢ny gyor-
san vÀltozÂ vilÀgunkban, hogy 1991-ben
csaknem szÂ szerint ugyanazt a sz´veget ve-
hette Àt Ãj müv¢be; Romsicsnak nem volt
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sz¡ks¢ge arra, hogy ÀtÁrjon, Àt¢rt¢keljen.
MÀr az elsû r¢szben ¢lvezhett¡k jÂ arÀny¢r-
z¢k¢t, pontos megfigyel¢seit, vilÀgos stÁlusÀt,
biztos (sohasem tolakodÂ) Át¢leteit. A legt´bb
igazi biogrÀfushoz hasonlÂan rokonszenvezik
hûs¢vel, de megûrzi kritikus tÀvolsÀgtartÀsÀt,
sosem idealizÀl. VÀrtuk tehÀt a folytatÀst, s
nem csalÂdtunk.

Romsics elûadÀsÀban a Maros vid¢ki, re-
formÀtus mÀgnÀs Ãtja tele van paradoxonok-
kal, de legalÀbbis a t´rt¢nelmi helyzetbûl ¢s
az egy¢nis¢gbûl k´vetkezû sajÀtos kanyarok-
kal. Erd¢lyi politikusk¢nt 1918-ig nemigen
talÀlta a hely¢t a magyar politikÀban. Igaz,
hogy mÀr huszonh¢t ¢vesen k¢pviselûnek vÀ-
lasztottÀk, hogy tehets¢g¢re Tisza is felfigyelt
ä orszÀgosan ismert politikus m¢gis csak hÃsz
¢vvel k¢sûbb vÀlt belûle. Negyvenh¢t ¢vesen
Ãgy lett kormÀnyfû, hogy ä r´vid erd¢lyi mi-
niszters¢g¢t leszÀmÁtva ä miniszteri tÀrcÀt
m¢g nem t´lt´tt be. Tudott vÀrni ä mondhat-
nÀnk. 1918 elûtt megfordult csaknem vala-
mennyi parlamenti pÀrtban, mert a k´zjogi
k¢rd¢sek k´r¡l folyÂ politizÀlÀs nem el¢gÁtet-
te ki, az alakulÂ progressziÂhoz pedig ä ter-
m¢szetesen ä nem csatlakozott. A gyakori Àt-
¡l¢sek, paradox mÂdon, inkÀbb f¡ggetlens¢-
g¢t, tudatosan vÀllalt szuverenitÀsÀt jelezt¢k.

à1918 ûsz¢ig Bethlen IstvÀn sajÀtos erd¢lyi je-
gyekkel rendelkezû agrÀrius-nacionalista politikus
voltÊ, aki à1918ä19 nagy kataklizmÀjÀnak hatÀ-
sÀra... nagyobb perspektÁvÀjÃ konzervatÁv-liberÀlis
politikussÀ vÀlt.Ê (1987-es k´tet, 266. o.) Le
tudta vonni, alighanem û tudta leginkÀbb le-
vonni 1918ä19 tanulsÀgait, s az Àltala ki¢pÁ-
tett rendszert (mely legalÀbb annyira volt
Bethlen-, mint Horthy-rendszer) sz¢lesebb
alapokra helyezte ä persze e folyamatban
csak annyit engedve, amennyit okvetlen¡l
kellett. Ekkor bontakoztak ki igazÀn azon tu-
lajdonsÀgai, melyeket egy, a pÀrizsi b¢kede-
legÀciÂt kÁs¢rû sajtÂtudÂsÁtÂ Ágy ÀbrÀzolt:
àcsodÀlatosan hamar bele tudott a viszonyokba il-
leszkedni. Egykettûre tÀj¢kozÂdott, gyors pillantÀs-
sal ¢rt¢kelte a viszonyokat, embereket, ¢rz¢ke volt a
lehetûs¢gekhez, tapintata az eszk´z´k megvÀlasztÀ-
sÀhozÊ (1991-es k´tet, 106. o.).

1921-ben Bethlen egy elszigetelt, kis-Ma-
gyarorszÀgnak lett ä alig korlÀtozott hatalmÃ
ä vezetûje. öjabb paradoxon, hogy mik´zben
eg¢sz tev¢kenys¢ge, energiÀja nagy-Magyar-
orszÀg helyreÀllÁtÀsÀra irÀnyult, politikusi

er¢nyei ¢ppen a hirtelen beszük¡lt mozgÀs-
t¢rben mutatkoztak meg igazÀn. Mintha az
erd¢lyi ûs´k g¢njeibûl, a Bethlen MiklÂs-i
àl¢gy okos, mint a kÁgyÂÊ magatartÀsbÂl is tÀp-
lÀlkozott volna ez a habitus.

A sikeresen v¢gigvitt konszolidÀciÂ utÀn
sz¡rk¢bb h¢tk´znapok k´vetkeztek, hosszabb
nyaralÀsokkal, r´videbb minisztertanÀcsok-
kal. A hÃszas ¢vek v¢g¢n folytatÂdtak a cent-
ralizÀlÂ tendenciÀk, itt-ott mÀr olasz hatÀso-
kat mutatÂ korporÀciÂs jegyekkel (202ä203.
o.). Egyetlen p¢lda csupÀn a parlamentariz-
mus korlÀtozÀsÀra: az 1928-as Ãj hÀzsza-
bÀlyok hÃsz naprÂl tÁz napra cs´kkentett¢k a
k´lts¢gvet¢s ÀltalÀnos vitÀjÀnak idûtartamÀt
(uo.).

A vilÀgvÀlsÀg megingatta a konszolidÀciÂt,
s ez egybeesett Bethlen kifÀradÀsÀval. 1931
nyarÀn, a p¢nz¡gyi vÀlsÀg kellûs k´zep¢n na-
pokig nem tudtÀk elûkerÁteni ä senkivel sem
k´z´lte, hogy Somogy megyei birtoka helyett
Velenc¢be utazik; n¢lk¡le viszont megb¢nult,
d´nt¢sk¢ptelenn¢ vÀlt a mÀskor tÀvoll¢t¢ben
is olajozottan mük´dû g¢pezet. °rz¢kelve a
megvÀltozott helyzetet, Ágy indokolta lemon-
dÀsÀt egyik bizalmasa elûtt: àel kell mennem,
mert egy olyan gyül´lethullÀm vesz k´r¡l engem ¢s
rajtam kereszt¡l az eg¢sz rezsimet, hogy ha tovÀbb
a helyemen maradok, ¢s elv¢gzem azt az igen n¢p-
szerütlen feladatot, amely most a kormÀnyra vÀr,
r´vid idûn bel¡l els´p´rt volna nemcsak engem,
aki¢rt utÂv¢gre nem lenne kÀr, vagy ami nem ÀllÁ-
tana meg, hanem az eg¢sz rendszert. Nekem ki kell
vonnom magamat a forgalombÂl...Ê (234. o.). TÁz
¢v utÀn tÀvozott hÀt a SÀndor-palotÀbÂl, s lett
1944-ig ä az utolsÂ fejezet fûcÁm¢t k´lcs´nv¢-
ve ä a magyar politika àgrand old manÊ-je.

A k´nyv egyik legsiker¡ltebb, leg¢rdeke-
sebb fejezete az egy¢nis¢g¢vel, mindennap-
jaival foglalkozÂ. Megismerj¡k a Sz¢chenyi
Minci grÂfnûh´z füzûdû, nem is nagyon tit-
kolt viszonyÀt, olvasmÀnyainak k´r¢t, inkei
birtokÀt ¢s a falusiakkal valÂ kim¢rt, tÀvolsÀg-
tartÂ kapcsolatÀt. àLegnagyobb gesztusa, amit az
inkeiek ma is emlegetnek, r¢gi cimbalmÀnak oda-
ajÀnd¢kozÀsa volt mosÂnûje fiÀnak. Valahogy kide-
r¡lt, hogy a fiÃnak abszolÃt hallÀsa van. Bethlen
behÁvatta, s miutÀn a gyerek hibÀtlanul eljÀtszotta
az ÏErd¢lyorszÀgban van az ¢n hazÀmÎ kezdetü
dalt, k´nnyeivel k¡szk´dve jelezte kez¢vel, hogy a
hangszer a fiÃ¢.Ê (221. o.)

A szerzû ugyanakkor szÀmos helyen ¢rz¢-
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kelteti Bethlennek nagybirtokosi mivoltÀbÂl
fakadÂ, olykor szükkeblü àosztÀlykorlÀtaitÊ,
melyeket p¢ldÀul az Ãgynevezett optÀns k¢r-
d¢ssel kapcsolatosan maga is àosztÀly¢rdekei
´nzû v¢delmez¢s¢nek minûsÁtÊ (188. o.). K´nyv¢-
ben nem, de egy interjÃban azt is kimondja
egy¢bk¢nt, hogy a tekint¢lyen alapulÂ kor-
mÀnyzÀs, mely lehetûs¢gk¢nt felmer¡lhetett
a hÃszas ¢vek MagyarorszÀgÀn, semmilyen
tekintetben nem lehet p¢lda napjaink Ma-
gyarorszÀgÀn.

A korÀbban mÀr elemzett k¡lpolitikai
probl¢mÀkrÂl Romsicsnak csak egy, v¢lem¢-
ny¡nk szerint fontos megjegyz¢s¢t emeln¢nk
ki: az 1920 elej¢n, csek¢ly rem¢nyekkel PÀ-
rizsba utazÂ àb¢kedelegÀciÂ a valÂs helyzetet ¢s a
kilÀtÀsokat l¢nyeg¢ben reÀlisan ¢rz¢kelû belsû ÀllÀs-
pontjÀval kiÀltÂ ellent¢tben Àlltak azok a plakÀtok
¢s transzparensek, amelyek a k¡l´nvonat Àltal ¢rin-
tett vasÃtÀllomÀsok falain lÂgtak. DiplomÀcia ¢s
propaganda nem kÁvÀnatos m¢rt¢kü sz¢tvÀlÀsa,
amely az eg¢sz k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti korszakot jel-
lemezte, ekkor ¢s Ágy kezdûd´ttÊ (100. o.). Szinte
felesleges is hozzÀtenni, milyen nagym¢rt¢k-
ben hozzÀjÀrult ez az ´nkÀbÁtÂ sz¢tvÀlÀs a
mÀsodik vilÀghÀborÃs kiÃttalansÀghoz ¢s tra-
g¢diÀhoz.

Az ¢letrajz a legnehezebb, legig¢nyesebb
t´rt¢netÁrÂi müfajok egyike. Nem is sok sz¡-
letett belûle az elmÃlt ¢vtizedben. Romsics
tÁz¢ves kutatÂmunkÀja, imponÀlÂ anyagisme-
rete olyan ¢letrajzot eredm¢nyezett, amelyet
Hajdu Tibor KÀrolyi-, BorsÀnyi Gy´rgy Kun
B¢la-, GÀbor Vermes (sajnos magyarul m¢g
nem olvashatÂ) Tisza-biogrÀfiÀja mell¢ ÀllÁt-
hatunk. Szerzûje ism¢t bebizonyÁtotta, hogy
a most negyven¢ves nemzed¢k egyik legfel-
k¢sz¡ltebb t´rt¢n¢sze, s alaposan feladta a
leck¢t a Horthy-, RÀkosi-, Mindszenty-, KÀ-
dÀr- stb. ¢letrajzok ä rem¢lhetûleg mÀr k¢-
sz¡lûdû ä szerzûinek. Szerencs¢s a k¢pek ki-
vÀlasztÀsa is, ´rvendetes a ä v¢gre minden¡tt
megjelenû ä n¢vmutatÂ. Egyetlen kritikai
megjegyz¢s¡nk, hogy az elûzû k´tet v¢g¢n ta-
lÀlhatÂ kitünû ´sszegz¢st ebben a k´tetben
hiÀba kerest¡k.

Trag¢diÀkrÂl szÂlt a cÁm. A trag¢dia term¢-
szetesen mindenekelûtt orszÀgos, egy v¢gze-
tesen elhibÀzott b¢kerendszer eredm¢nye,
melyet hÀzi hasznÀlatra, r´viden Trianon-
k¢nt emleget¡nk. De fel kell figyelni azoknak

az egy¢ni trag¢diÀjÀra is, akik t´bb-kevesebb
(inkÀbb kevesebb) es¢llyel befolyÀsolhattÀk a
v¢gkifejletet. BÀrdossy, levÀltÀsa utÀn, 1943-
ban, egy FrÀter Gy´rgyrûl szÂlÂ ´nigazolÂ
k´nyvben reflektÀlt is erre az Àllapotra.

Az û sorsa nem annyira szem¢lyes trag¢-
dia, mint inkÀbb egy helyzet¢, amelynek k´-
vetkezm¢nyeit a tÀrgyalÀson k¢ts¢gkÁv¡l f¢r-
fiasan vÀllalta. Mert term¢szetesen nem igaz
az, hogy àgyÀvasÀgÀt akarta ÀlcÀzniÊ azokkal a
kijelent¢seivel, hogy àminden¢rt vÀllalja a fele-
lûss¢getÊ (SzabadsÀg, 1946. januÀr 11. 1. o.).

KÀllay sorsa jÂval inkÀbb az, hiszen eleve
kev¢s rem¢nnyel vÀllalta a kilÀtÀstalannak tü-
nû feladatot. Amit tehetett, megtette, s ami-
kor mÀr nem tehetett semmit, a t´r´k k´vet-
s¢gen hallgatta a Budapestre potyogÂ bom-
bazÀport.

V¢g¡l Bethlen¢ igazi trag¢dia, csak ezt ed-
dig valahogy a kollektÁv tudat nem realizÀlta.
KÀrolyi¢ sokkal jobban elût¢rben Àllt. Elfedte
szem¢lyis¢g¢nek hallgatag cinizmusa meg
persze az a t¢ny, hogy m¢giscsak a huszadik
szÀzadi MagyarorszÀg legsikeresebb, legki-
emelkedûbb politikusÀrÂl van szÂ, akin¢l hosz-
szabb ideig ä LÀzÀr Gy´rgy´t kiv¢ve! ä senki
sem kormÀnyzott szÀzadunkban. Mik´zben
azt sem tudjuk, hogy hol ¢s mikor halt meg,
nem tudjuk ä a g´r´g´knek, rÂmaiaknak
nem volt enn¢l sÃlyosabb b¡nte-t¢s ä, hogy
van-e f´ld, mely befogadta.

Romsicsnak az is ¢rdeme, hogy a (relatÁv)
siker ¢s a trag¢dia bonyolult kapcsolatÀt ¢r-
z¢keltetni tudta, ¢s alighanem ´v¢ a feladat
is, hogy kikutassa Bethlen IstvÀn szovjet-
uniÂbeli sorsÀt. TalÀn napjainkban ez is le-
hets¢ges.

K´zhely, hogy a k¢t vilÀghÀborÃval a r¢gi Eu-
rÂpa elpusztult. àEgy olyan vilÀg hangja szÂl
hozzÀnk, amely mÀr akkor pusztulÀsba hanyatlott,
amikor a szerzû m¢g n¢met b´rt´nben ¡ltÊ ä Árta
Macartney KÀllay k´nyv¢rûl, majd hozzÀfüz-
te: àKÀllay MiklÂs vilÀga, ha elpusztult is, neme-
sen pusztult el.Ê (I. k´tet, 7., 32. o.) Mindent
egybev¢ve ¢ppen ebben k¢telkedem ä Ãgy
tünik, akadnak nemtelen trag¢diÀk is, ¢s Ma-
gyarorszÀg mÀsodik vilÀghÀborÃs sorsa az le-
hetett. A korszak neves, olykor nemes szerep-
lûire azonban eml¢kezni ¢rdemes.

Bihari P¢ter

Figyelû ã 1165



A SZAMIZDAT BESZ°Lý
 
Besz¢lû. ¹sszkiadÀs IäIII.
SajtÂ alÀ rendezte Havas Fanny
çBäBesz¢lû KiadÂ, 1992.
766 + 872 + 994 oldal, 1890 Ft

HÀrom vaskos k´tetben jelent meg a Besz¢lû
cÁmü szamizdat folyÂirat ´sszkiadÀsa, az 1981
¢s 1989 k´z´tt Budapesten illegÀlisan szer-
kesztett, megjelent ¢s terjesztett huszonh¢t
szÀm alapos jegyzetekkel ¢s lelkiismeretes
n¢vmutatÂval ellÀtott, sz¢p ¢s (persze) Ãjra-
szedett, t´bb¢-kev¢sb¢ betühÁv vÀltozata.
Szerkesztûi voltak Haraszti MiklÂs, Kis JÀnos,
Kûszeg Ferenc, Petri Gy´rgy; Nagy BÀlint a
12. szÀmig, Solt OtÁlia a 13ä14. szÀmtÂl, Szi-
lÀgyi SÀndor a 17. szÀmtÂl, E´rsi JÀnos, F.
Havas GÀbor ¢s IvÀnyi GÀbor pedig a 26.
szÀmtÂl jegyzi a lapot.

BizonyÀra t´bb ezren lehetnek, akik a haj-
dani szamizdat folyÂirathoz annak idej¢n
hozzÀjutottak, t´bb tÁzezren, akik a k¡lf´ldi
magyar nyelvü rÀdiÂadÀsok r¢v¢n ¢rtes¡ltek
arrÂl, hogy l¢tezik az ellenz¢knek ez a sokat
zaklatott ¢s t´rv¢nyen kÁv¡li fÂruma. MÀr-
most lehet-e errûl a kiv¢teles jelens¢grûl a
tÀrgyszerüs¢g maszkjÀban szÂlni? °s kell-e? S
ha nem tÀrgyszerüen, hüv´s szÀmbav¢tellel,
akkor hogyan? T́ rt¢netileg? A kritikus
nyÃjthat sajÀt Besz¢lû-¢lm¢nyein Àtszürve t´r-
t¢neti Àttekint¢st ¢s ¢rt¢kel¢st. Esetleg aktu-
Àlpolitikusan? Visszakereshetn¢nk a lap ta-
nulmÀnyaiban vagy sorai k´z´tt a mai politi-
kai ellent¢teket, a markÀns ÀllÀspontokat, s
ÀllÀst is foglalhatnÀnk ezekrûl. Vagy ¢rzel-
mektûl, indulatoktÂl fütve? Ide-oda cikÀzhat-
nÀnk a ma ¢s a tegnap k´z´tt, igazsÀgot oszt-
hatnÀnk, megb¢lyegezhetn¢nk ¢s dicsûÁthet-
n¢nk. Ezek a megfelelû lehetûs¢gek?

A recenzens obligÀt bevezetû okvetetlen-
ked¢s¢t ¢s sirÀmait tovÀbbiakkal k¢nytelen
tet¢zni. A Besz¢lû-´sszkiadÀs megjelen¢se al-
kalmÀbÂl tÃlsÀgosan is sok mindenrûl lehet-
ne szÂlni, bizonyos k¢rd¢sek megtÀrgyalÀsÀt
m¢gis el kell hÀrÁtanom. Elûsz´r is alig belÀt-
hatÂ, irdatlan mennyis¢gü anyagrÂl van szÂ,
ez¢rt a kiemel¢s, leszükÁtû vÀlogatÀs most el-
engedhetetlen. MÀsodszor, a Besz¢lû t´rt¢-
nete, a lap bel- ¢s k¡lharcai, szerkeszt¢s¢nek,
nyomtatÀsÀnak ¢s terjeszt¢s¢nek k´r¡lm¢-

nyei rendkÁv¡l izgalmasak ugyan, de nem le-
hetnek tÀrgyai ennek az ÁrÀsnak. Harmad-
szor, alapos ¢rt¢kel¢st ¢rdemelne, hogy en-
nek az elmÃlt ¢vtizedben kiv¢teles politikai
jelentûs¢gü lapnak a hasÀbjain milyen politi-
kai vÀlaszok fogalmazÂdtak meg, milyen stra-
t¢gia ¢s taktika jellemezte az akkori ellenz¢k
egyik, bizonyÀra legjelentûsebb csoportjÀt,
milyen ¢rt¢kek, c¢lok ¢s eszm¢nyek jegy¢ben
tev¢kenykedett ez a nem is olyan szük (157
szerzût jelentû) csoport. çm e tÀrgyban in-
kÀbb BozÂki AndrÀsnak a Kritika 1993. feb-
ruÀri szÀmÀban megjelent kitünû elemz¢s¢t
ajÀnlom. S v¢g¡l, negyedszer, a szamizdat Be-
sz¢lûnek k¢ts¢gkÁv¡l van a mai politikai gon-
dolkodÀsra ¢s gyakorlati politikai ¢letre to-
vÀbbhullÀmzÂ hatÀsa ä r¢szben a benne szer-
zûk¢nt, szerkesztûk¢nt szereplû szem¢lyek,
r¢szben az akkor megfogalmazott gondola-
tok aktualitÀsa, r¢szben a mai politikai tago-
lÂdÀs akkori megjelen¢se (vagy elrejtetts¢ge)
miatt ä, errûl se fogok szÂlni.

Az¢rt marad el¢g k¢rd¢s Ágy is. A k´vetke-
zûkben Àttekintem a lap tematikai vÀlaszt¢-
kÀt, majd sajÀtos besz¢dmÂdjÀnak probl¢-
mÀirÂl s v¢g¡l magÀnak a kiadÀsnak a dol-
gÀrÂl szÂlok.

Hogy tematikailag milyen ´sszetett a fo-
lyÂirat, ez nemcsak azokat lepheti meg, akik
most veszik elûsz´r kez¡kbe a Besz¢lû ¢vfolya-
mait, hanem talÀn m¢g azokat is, akik annak
idej¢n t´bb-kevesebb figyelemmel kÁs¢rt¢k.
Az term¢szetes, hogy sok szÂ esik a napi jog-
s¢rt¢sekrûl, a rendszer mük´d¢s¢nek zava-
rairÂl ¢s normÀlis ¡zletmenet¢rûl. De igen
nagy sÃllyal vannak jelen a kisebbs¢gek is, a
hatÀron tÃli magyarok megprÂbÀltatÀsai
csakÃgy, mint a magyarorszÀgi vallÀsi elhaj-
lÂk, szolgÀlatmegtagadÂk, kisk´z´ss¢gek, zsi-
dÂk, cigÀnyok ¢s szeg¢nyek (ha ûk kisebbs¢g-
nek nevezhetûk egyÀltalÀn), s nem maradnak
ki a lap lÀtÂk´r¢bûl az alternatÁv müv¢szeti
esem¢nyek sem.

Szembe´tlû az a komoly filolÂgiai munka,
amely bizonyos k´zlem¢nyek m´g´tt van.
Akkoriban, gondolom, a jegyzeteket, a pe-
dÀns sz´veggondozÂi munkÀt jÂcskÀn elho-
mÀlyosÁtotta, hogy az olvasÂk addig ismeret-
len, sokszor legendÀs sz´vegekkel szembes¡l-
hettek elûsz´r, s az apparÀtus t´k¢letess¢ge,
kÁnos precizitÀsa r¢szint az ef´l´tt ¢rzett elra-
gadtatÀst volt hivatva ellensÃlyozni, r¢szint
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meg alkalmat adott elhallgatott, a t´rt¢ne-
lemk´nyvekbûl kimaradt, Ãjabb adatok felso-
rakoztatÀsÀra.

Az elsû szÀmokban csak n¢hÀny sz´veg-
k´zl¢st talÀlunk, a 8. (nagyr¢szt 1956 eml¢-
k¢nek szentelt) szÀmban Kis JÀnos kezdi meg
a tovÀbbi munka megalapozÀsÀt; megprÂbÀl-
kozik a Nagy Imre-per t¢nyeinek feltÀrÀsÀ-
val. A 10. szÀmban Petû IvÀn jegyzeteivel ¢s
Kis bevezetûj¢vel teszik k´zz¢ Nagy Imre
1953. jÃnius 27-i besz¢d¢t a KV elûtt, a 13ä
14.-ben pedig Barankovics IstvÀn utolsÂ be-
sz¢d¢t, Szalai PÀl bevezetûj¢vel ¢s jegyzetei-
vel. A 18. szÀmban Petû a Petûfi-k´r sajtÂvi-
tÀjÀt k´zli, a 19.-ben SzilÀgyi SÀndor BibÂ ¢s
Farkas Ferenc 1956. december 8-i felhÁvÀsÀt
ä s a sort m¢g folytathatnÀnk.

Mit t¡kr´z, minek a jele, hogyan ¢rtel-
mezhetû ez a filologizÀlÂ ¢s t¢nyfeltÀrÂ haj-
lam? Elûsz´r is, n¢mileg fennk´lten azt
mondhatnÀnk, hogy ez a k´r megem¢sztve
akarja elsajÀtÁtani a mÃltat, nem el¢gszik meg
szÂlamok, nevek, puszta dÀtumok vagy jel-
szavak felmutatÀsÀval. ögy v¢li, ha eszm¢-
nyeket ¢s ¢rt¢keket akar magÀ¢vÀ tenni a
mÃltbÂl, vagy ha elrettenteni akar a mÃltbeli
ocsmÀnysÀgok ¢s a mai Àllapotok k´z´tti kon-
tinuitÀs felmutatÀsa r¢v¢n, akkor ezt csakis
alapos elemz¢s utÀn teheti meg. MÀsodszor
viszont, az elûzûknek n¢mileg ellentmondva
¢s sokkal f´ldh´zragadtabban: a dokumentÀ-
ciÂ nem pusztÀn a t´rt¢neti esem¢nyekre szo-
rÁtkozik, hanem pÀrosul ezzel a jelen t¢nyei-
nek fÀradhatatlan gyüjt¢se, adatok, jegyzû-
k´nyvek, listÀk, hÁrek felsorakoztatÀsa. Ez azt
sugallja: mindez magÀ¢rt besz¢l, kommen-
tÀrt nem ig¢nyel, akiknek van szem¡k a lÀ-
tÀsra, lÀssÀk. A t¢ny min¢l pontosabb elûtÀ-
rÀsa ¢s az ¢rt¢kel¢s kvÀzi f´l´sleges volta ¢r-
dekes dichotÂmiak¢nt hÃzÂdik v¢gig ezeken
a hasÀbokon.

Müfajt teremtettek vagy ¢lesztettek ÃjjÀ,
tettek komolyan vehetûv¢ a politikai elemz¢-
sek, amelyeket az¢rt m¢ltatlan volna vez¢r-
cikkeknek nevezni. Ami ezekben a higgadt,
tÀrgyszerü ¢s t´bbnyire rendkÁv¡l alapos
helyzet¢rt¢kel¢sekben elsûsorban szembesz´-
kû, az az elk¢pesztû tÀj¢kozottsÀg, minden
aprÂ politikai rezd¡l¢s gondos figyelembev¢-
tele ¢s a nagy mozgÀsok f´l´tti Àttekint¢s k¢-
pess¢ge. A 70-es ¢s 80-as ¢vekben ha nem is
szokott le mindenki az ÃjsÀgok belpol. rova-

tÀnak b´ng¢sz¢s¢rûl, az¢rt a fûkorifeusok ol-
vashatatlan, altatÂ hatÀsÃ nyilatkozatait bizo-
nyÀra a legt´bben ÀtlapoztÀk. Nos, a Besz¢lû
szerkesztûi ezekbûl is, ahogyan a csek¢ly je-
lentûs¢günek tetszû gazdasÀgi hÃzÀsokbÂl is
k¢pesek voltak a folyamatokra k´vetkeztetni,
olvasÂik helyett is felm¢rt¢k azt a kilÀtÀstala-
nul ragadÂsnak, ´r´knek ¢s mozdulatlannak
lÀtszÂ k´zeget, amely valamennyi¡nk lakhe-
lye volt. Figyelemmel kÁs¢rt¢k a nagybetüs
pÀrt alig-alig lÀthatÂ belsû mozdulÀsait csak-
Ãgy, mint a k¡lpolitikai esem¢nyeket (elsû-
sorban a lengyel vÀlsÀgot, amelynek kitelje-
sed¢se idej¢re esett a lap indulÀsa). S mind-
ezt a profi politikai megfigyelû szintj¢n, ala-
pos nyelvtudÀssal ¢s tÀj¢kozÂdÂk¢szs¢ggel
felv¢rtezve.

A politikai elemz¢sek mellett k¡l´n´s mÂ-
don hÀtt¢rbe hÃzÂdnak (vagy sokszor az
elemz¢sekbe szÁvÂdnak fel) a gazdasÀgi ¢s a
jogi fejteget¢sek. Ez utÂbbiak term¢szetesen
minden konkr¢t àkisÊ ¡gyben elû-elûker¡l-
nek, de Kis JÀnosnak a 16. szÀmban k´z´lt
VANNAK-E EMBERI JOGAINK? cÁmü ÁrÀsÀig, s
k¡l´n´sen a 20. szÀm TçRSADALMI SZERZý-
D°S-¢ig alÀrendelt szerephez jutnak ä talÀn
az¢rt, mert a demokratikus ellenz¢k szÀmÀra
oly rem¢nytelen¡l elhibÀzottnak, alapjaiban
kezelhetetlennek tetszett a magyar jogrend-
szer, amelyen csak gy´keres ÀtalakÁtÂmunkÀ-
val lehet segÁteni, hogy egyÀltalÀn ¢rtelme le-
hessen jogs¢rt¢sekrûl, emberi jogokrÂl, t´r-
v¢nyess¢grûl szÂlni. A gazdasÀgi probl¢mÀk
jellemzû megk´zelÁt¢se pedig a k´zgazdasÀ-
gi-szociolÂgiai àterepmunkaÊ, amely a àho-
gyan is mük´dik?Ê k¢rd¢s¢bûl indul ki, vagy
àn¢zz¡nk meg egy esetetÊ felszÂlÁtÀssal csalja
maga utÀn olvasÂjÀt. Kenedi JÀnos ¢lvezetes
k´nyve (a TIED AZ ORSZçG, MAGADNAK °PíTED)
a maga mÂdjÀn ezt az alapÀllÀst p¢ldÀzza,
egyÃttal az egyik magyarÀzatÀt adja a Besz¢lû
ezen sajÀtos (¢s relatÁv) hiÀnyÀnak: egyfajta
didaxisrÂl van szÂ, az elvont gazdasÀgi t´r-
v¢nyszerüs¢gek konkr¢t p¢ldÀkon t´rt¢nû
bemutatÀsÀrÂl. A mÀsik magyarÀzat talÀn ab-
ban rejlik, hogy ez idû tÀjt a szük szakmai k´-
r´kben sok minden elhangozhatott ¢s el is
hangzott; a mÀsodik nyilvÀnossÀg elsûsorban
ennek (a szÂ jÂ ¢rtelm¢ben vett) vulgarizÀlÀ-
sÀra, k¢zzelfoghatÂvÀ ¢s k´z¢rthetûv¢ tett
vÀltozatÀra tartott ig¢nyt.

Ami eg¢szen biztosan a korabeli olvasÂk
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szÀmÀra is nyilvÀnvalÂ volt, s az ´sszkiadÀs-
ban m¢g egy¢rtelmübb, az a kultÃra legk¡-
l´nb´zûbb ter¡leteinek juttatott k´zponti
szerep a lapban. K¡l´n elemz¢st ¢rdemelne
az igen szÁnvonalas, rendszeres recenziÂro-
vat, amelyben Orosz IstvÀn, Petri Gy´rgy, Pe-
tû IvÀn, Nagy BÀlint, SzilÀgyi SÀndor, de legy-
gyakrabban RadnÂti SÀndor jelentkezett ÁrÀ-
sokkal. Bûven tÀj¢koztatott a lap a t´bbi sza-
mizdatkiadÂ kÁnÀlatÀrÂl, valamint a SZE-TA
¢rdek¢ben zajlÂ k¡l´nf¢le müv¢szeti meg-
mozdulÀsokrÂl. De legelsûsorban a kulturÀ-
lis, müv¢szeti, irodalmi ¢let gyakran v¢rfor-
ralÂan ostoba botrÀnyainak c¢ltudatos feltÀ-
rÀsÀra s az int¢zm¢nyes keretek: a cenzÃra,
sajtÂszabadsÀg probl¢mÀinak feszeget¢s¢re
gondolok. (Megjegyzendû, hogy az irodalom
minden mÀs müv¢szet felett elk¢pesztû tÃl-
sÃlyban van a lapban ä a müv¢szeti ¢let l¢-
nyeg¢ben az irodalmira korlÀtozÂdik.)

Feltehetn¢nk most ä fel is tessz¡k ä a ma-
gyar kultÃra t´rt¢net¢t ÀllandÂan kÁs¢rtû
k¢rd¢st, hogy vajon mi¢rt jutnak politikai
mozgolÂdÀsok idej¢n kiemelt szerephez az
irodalom ¢s ÀltalÀban a kultÃra probl¢mÀi,
hogy mi¢rt keverednek az ÁrÂk az ellenÀllÀs
sürüj¢be ä ¢s az ÀtalakulÀst megelûzû ¢vtized-
ben valÂban olyan l¢nyegi, hÃsba vÀgÂ ¡gyek
voltak-e az ÁrÂsz´vets¢gi purparl¢k vagy a
publikÀlÀs neh¢zs¢gei, hogy az ellenz¢k rep-
rezentatÁv szamizdatjÀban k´zponti k¢rd¢ss¢
kellett vÀlniuk?

A szerkesztûk tÀmaszkodnak az ÁrÂ-politi-
kus hagyomÀnyÀra ¢s a vÀltozÀst akarÂ ¢rtel-
mis¢gi (legyen az szerzû vagy olvasÂ) ¢rz¢-
kenys¢g¢re az irodalomban ¢s a müv¢-
szetekben testet ´ltû szabadsÀgt´rekv¢sek
irÀnt (jÂllehet nyilvÀn nem ezek az okai vagy
megindÁtÂi a nagyobb tÀrsadalmi vÀltozÀsok-
nak). Ismerûs ¢s k´z¢rdeklûd¢sre szÀmot tar-
tÂ k´zeg teremtûdik ezen ¢rthetû, k´nnyen
ÀtlÀthatÂ esetek r¢v¢n.

Ezeken a ter¡leteken, ahol a szellem em-
berei, ¢rtelmis¢giek tesznek tanÃbizonysÀ-
got ¢rt¢kvÀlasztÀsaikrÂl, elk´telezetts¢g¡krûl,
sokkal megfoghatÂbb, artikulÀltabb alakot ´lt
az igen ¢s a nem. °rvek ¢s ellen¢rvek hang-
zanak el, megvitatÀs ¢s konszenzus vagy exp-
licit ellentmondÀs van jelen ott, ahol mÀs te-
r¡letek csak dacot, rombolÀst vagy egykedvü
belet´rûd¢st tudnÀnak felmutatni. Ha elfo-
gadjuk, hogy a politika terr¢numÀn is t´rt¢-

netek elbesz¢l¢se az egyik legfontosabb tev¢-
kenys¢g, akkor lÀtnunk kell, hogy itt nem
egyszerü, feh¢r-fekete konfliktusokrÂl van
szÂ. Ha vÀlasztani lehet k¢tf¢le elbesz¢l¢s, a
gonosz ¢s a jÂ harcÀnak mes¢je, illetve a ke-
serves kis kompromisszumoknak, mindk¢t
f¢l taktikÀzÀsÀnak ¢s ¡gyetlenked¢seinek rea-
lista elbesz¢l¢se k´z´tt, akkor a mÀsodik nyil-
vÀnossÀgnak e fÂruma lÀthatÂlag ez utÂbbit
r¢szesÁti elûnyben. Nem relativizÀlÂdott el az
igazsÀg a k¢sû kÀdÀrizmusban, de az ¢rte va-
lÂ harc formÀi nem mindig eml¢keztettek a
GrÀl-lovagok legendÀjÀra. Ez¢rt bizonyul te-
hÀt alkalmas gyakorlÂt¢rnek az irodalmi ¢let
vilÀga.

S amit elûsz´r kellett volna emlÁtenem: a
kultÃra itt tÀrgyalt k¢rd¢sei legt´bbsz´r alap-
vetû emberi szabadsÀgjogokkal, a sajtÂ-, gon-
dolat- ¢s szÂlÀsszabadsÀggal f¡ggenek ´ssze.
SzÀmos probl¢ma megbesz¢l¢s¢nek rugasz-
kodtak neki a Besz¢lû szerzûi: Petri Gy´rgy ¢s
Klaniczay GÀbor vitÀzik Haraszti cenzÃra-
k´nyv¢rûl (2. ¢s 4. szÀm), Kûszeg Ferenc a
k´nyvkiadÂi cenzÃrÀrÂl ¢rtekezik k¢t r¢szben
(5ä6. ¢s 9. szÀm), a szerkesztûk sajtÂt´rv¢ny-
javaslattal Àllnak elû (9. szÀm), Krokovay
Zsolt pedig k¢t r´vid, szellemes ÁrÀsban fogal-
mazza meg a sajtÂszabadsÀg probl¢mÀit (16.
¢s 17. szÀm).

Mint korÀbban utaltam rÀ, a t¢nyszerü-
s¢ghez valÂ vonzÂdÀst ¢rdekes mÂdon ellen-
pontozza az a h¢v, hogy azt, aki netalÀn m¢g-
sem ¢rten¢ meg az el¢ tÀrt adatok ¡zenet¢t,
egy¢rtelmü eligazÁtÀsban r¢szesÁts¢k, vilÀgos
¢rt¢keket sugalljanak szÀmÀra. °szrevehetû,
hogy a p¢ldÀs irÀlyÃ s kÀprÀzatos tanul-
mÀnyok ¢s visszafogottan piszkÀlÂdÂ vitacik-
kek mellett az¢rt gyakran kap teret a nekike-
seredett gÃnyolÂdÀs is. S ami fÀjdalmas, n¢-
hÀny kisebb k´zlem¢ny kivÀlÂan p¢ldÀzza,
hogy a gÃny nem sz¡ks¢gk¢ppen pÀrosul
szellemess¢ggel. (Hogy e kettû sz¢tvÀlasztha-
tatlan lenne, azt csak az olyan remek publi-
cisztikai teljesÁtm¢nyek hitetik el vel¡nk,
mint az E´rsi IstvÀn¢i, aki rendszeresen k´-
z´lte r´vid ÁrÀsait a lapban ä megannyi anto-
lÂgiadarab.)

Ez a vonulat persze eleny¢szû kisebbs¢g-
ben van, fûleg a kis hÁrek, megeml¢kez¢sek
sorÀban talÀlhatÂ meg. Mindez csak azt jelzi,
hogy a Besz¢lû nem mindig, legalÀbbis nem
k´vetkezetesen ¢s nem Àtgondoltan t´reke-
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dett arra, hogy besz¢dbe elegyedj¢k azokkal,
akik m¢g nincsenek meggyûzve. A meggyû-
z¢sre valÂ t´rekv¢s helyett gyakran az egy-
mÀs k´z´tti besz¢d jellemzi, vagy gyors lero-
hanÀssal prÂbÀlkozik, ¢rvek helyett a meg-
semmisÁtû gÃnyt veti be. °s itt nem politikai
t¡relmetlens¢grûl, tehÀt nem a reform vagy
forradalom k¢rd¢s¢rûl van szÂ (ez k¡l´n
probl¢ma ä a jelek szerint kevesen k¢pvisel-
tek radikÀlis megoldÀst). Idetartozik az is,
hogy bizonyos cikkek ä legalÀbbis a mÀbÂl
visszatekintve (de hÀt honnan mÀshon-
nan...?) àtÃlreagÀlÀsnakÊ lÀtszanak. Vadreg¢-
nyes ´sszeesk¡v¢seket sejtetnek, szerencs¢t-
len senkiket tesznek meg az ElnyomÂ Hata-
lom fûmuftijainak.

De hÀt a szerkesztûk vagy a szerzûk sze-
m¢re vethetj¡k-e ezt? Nem volt igazuk szin-
te mindenben? Nem csak az utÂkor m¢ltÀny-
talan reakciÂja, ha stilÀris k¢rd¢seket feszeget
egy alig tÃlbecs¡lhetû jelentûs¢gü folyÂirattal
kapcsolatban? Hiszen mÀs k´r¡lm¢nyek vol-
tak, mÀsk¢nt kellett megszÂlalni. Mind´ssze
az¢rt hozom magam is szÂba, mert ez hozzÀ-
tartozik a pikÁrt kellemetlenked¢s genealÂ-
giÀjÀhoz, amely a pÀrtirodalomtÂl a Szabad
EurÂpa gyeng¢bb pillanatain kereszt¡l mÀig
vezethetû.

°s van helye a t¡relmetlens¢gnek is: v¢g¡l
is szabad eszmecsere folyt itt, egymÀstÂl tÀvol
ÀllÂ n¢zetek kaptak terepet. Ez pedig a leg-
fontosabb karakterisztikuma a Besz¢lû àbe-
sz¢dmÂdjÀnakÊ, s ez az a hagyomÀny, amely
ma, sajnos, folytathatatlannak lÀtszik. Mielûtt
a nosztalgia k´nnyei kicsordulnÀnak sze-
m¡nkbûl, sz´gezz¡k le: nem arrÂl a banÀlis
t¢nyrûl van szÂ, hogy a szerkesztûkh´z poli-
tikailag nem k´zel ÀllÂ (de ugyancsak ellen-
z¢ki) szerzûk is megjelenhettek a lapban (bÀr
vagy nem szorultak rÀ, vagy nem ig¢nyelt¢k
ezt, mert igen ritkÀn fordult elû), ¢s nem is
arrÂl, hogy a szerkesztûs¢g minden jogs¢rt¢st
kÁm¢letlen¡l kip¢c¢zett, akÀrkivel szemben
k´vett¢k is el ä manapsÀg mÀr ez is el¢g volna
a meghatÂdÀshoz. Hanem arrÂl, hogy ¢rvek-
re ¢rvek vÀlaszolnak, hogy kulturÀltan lehet
megbesz¢lni p¢ldÀul a monori talÀlkozÂt, in-
dulatok n¢lk¡l lehet elmorfondÁrozni azon,
mondjuk, hogy mit is kezdj¡nk a rendûrs¢g-
tûl kÁm¢letlen¡l ¡ld´z´tt s mi tagadÀs, nem
is ¢ppen rokonszenves egy¡ttesekkel (Klani-
czay GÀbor cikke a 9. szÀmban). A lapban

egyszerüen szalonk¢ptelenek voltak a k¢szen
kapott igazsÀgok ¢s a homÀlyos vÀdaskodÀ-
sok (m¢g ha elûfordultak is); minden vala-
mirevalÂ ÁrÀs azt sugallta, hogy m¢g ha po-
litizÀlunk is, m¢g ha hatÀrozott v¢lem¢nyt
formÀlunk is, m¢g ha a status quo teljes el-
utasÁtÀsa mellett tessz¡k is le a voksunkat ä
az¢rt elhamarkodottsÀg n¢lk¡l, latolgatva,
alapos ¢s ¢rzelemmentes argumentÀciÂval
kell mindezt az olvasÂ el¢ tÀrni.

A dacos intranzigencia ¢s a meggyûzû be-
sz¢d ellent¢te volt az egyik tÀrgya annak a
magas szÁnvonalÃ vitÀnak is, amelyet Kis JÀ-
nos indÁtott a 3. szÀmban, s amely a 9. szÀm-
ban zÀrult. KÁv¡l legy¡nk-e, ¢s pontosan min
kÁv¡l? °s baj-e, ha valaki nem Àll ugyanott,
kÁv¡l? °s mit tegy¡nk a bel¡l ÀllÂkkal? Azt
hiszem, a lap v¢g¡l is, gyakorlatÀban, azt az
ÀllÀspontot tette magÀ¢vÀ, amit ebben a vitÀ-
ban Vajda MihÀly fogalmazott meg: àpolitikai
mondanivalÂnk csak akkor lehet, ha nem Àllunk
teljesen kÁv¡l mindenfajta k´zmegegyez¢sen, ha
nem vagyunk egy kis, elszigetelt csoport. A ÏmÀso-
dik nyilvÀnossÀgÎ igazi politizÀlÂdÀsÀt csak Ãgy tu-
dom elk¢pzelni, ha gondolkozÀsunk nem tünik az
abszolÃt tÃlnyomÂ t´bbs¢g ä a k´zmegegyez¢s ä sze-
m¢ben utÂpikusnak ¢s illuzÂrikusnakÊ (8. szÀm, 1.
k´tet, 458. o.).

A Besz¢lû kialakÁtotta besz¢d ¢kes cÀfolata
annak az Ãjabban elhangzÂ, csaknem s¢rt¢sz-
szÀmba menû panasznak, hogy az elmÃlt ¢v-
tized magyar ¢rtelmis¢ge nem k¢sz¡lt fel kel-
lûk¢ppen az elûtte ÀllÂ s olyannyira vÀgyott
vÀltozÀsra, hogy intellektuÀlisan, politikailag
¢s erk´lcsileg k¢ptelen volt elûk¢szÁteni, majd
bek´vetkeztekor k´vetni a fordulatot. Ez a
vÀd bizonyÀra an¢lk¡l is visszautasÁthatÂ len-
ne, hogy a Besz¢lût hÁvnÀnk tanÃul; de a lap
ismeret¢ben eg¢szen nyilvÀnvalÂan tarthatat-
lannÀ vÀlik. Hogy mÀst ne mondjak, ez az or-
gÀnum teremtette meg a felszisszen¢s tudo-
mÀnyÀnak vagy müv¢szet¢nek formÀit ä
hogy hogyan kell minden, a demokrÀciÀt
vagy a jogÀllamot fenyegetû l¢p¢sre azonnal,
hatÀrozottan ¢s k´r¡ltekintû elemz¢ssel rea-
gÀlni. (Pedig hÀt hol volt akkor m¢g demok-
rÀcia vagy jogÀllam ä a Besz¢lû k´re elûre le-
jÀtszotta vagy eljÀtszotta azt, mintha lenne;
gyakorolta ¢s begyakorolta, egyben be is gya-
koroltatta a jogokat.) Vagy emlÁthetn¢m az
Ãjabban nyakra-fûre emlegetett ¢s oly igen
gyanÃs kicseng¢sü-felhangÃ àerk´lcsi vÀlsÀgÊ,
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àerk´lcsi megÃjulÀsÊ kifejez¢seket, amelyeket
elûsz´r ¢s talÀn utoljÀra a Besz¢lû hasÀbjain
elemeztek racionÀlis ¢s megvitathatÂ mÂdon
(TamÀs GÀspÀr MiklÂs, 8. szÀm).

V¢gezet¡l rÀt¢rek az ´sszkiadÀs probl¢-
mÀjÀra. Mielûtt ezt a kiadÀst ¢rt¢keln¢nk, fel
kell tenn¡nk n¢hÀny megker¡lhetetlen k¢r-
d¢st. Kellenek-e folyÂirat-´sszkiadÀsok? Nem
c¢lszerübb-e kihagyni a napi aktualitÀsokat,
a mÃlÂ ¢rt¢kü-¢rv¢nyü k´zlem¢nyeket, s
csak a t´bbit (a maradandÂbbnak tetszû vagy
t´rt¢neti ¢rdekess¢gü ÁrÀsokat) tenni k´zz¢,
ahogyan t´bb vÀlogatÀs is eljÀrt? A jÂ vÀlo-
gatÀs ¢rdekesebb? A vÀlogatatlan anyagk´z-
l¢s becs¡letesebb? HullÀmv´lgyekkel, kisiklÀ-
sokkal?

A filolÂgus teljess¢gre valÂ t´rekv¢se so-
kunkkal azt mondatja, hogy igenis minden
aprÂsÀg fontos lehet, ne d´ntse el helyett¡nk
a szerkesztû, bÀrmily jÂindulatÃ ¢s biztos ¢r-
z¢kü is, hogy mit tekints¡nk kiemelendûnek.
Viszont megszÂlalhat belûl¡nk a hedonista is,
aki elvÀrja, hogy olvashatÂ, sût olvasmÀnyos
k´nyvet kapjon a kez¢be, hogy a kÀsahegybûl
ne magÀnak kelljen kibÀnyÀsznia azt, ami a
hajdani lapot hÁress¢ vagy hÁrhedtt¢ tette. A
mÀsodik k¢rd¢s ¢ppen ez¢rt Ãgy hangozhat,
hogy nincs-e k¡l´nbs¢g a szilÀrd szerkesztûi
koncepciÂ szerint irÀnyÁtott, erûsen k¢zben
tartott, elvszerü, minden k´zlem¢ny¡kben
megfontolt, Àtgondolt ¢s a v¢letlenre semmit
nem bÁzÂ folyÂiratok ¢s a szabadabb mozgÀs-
teret engedû, fÂrumk¢nt mük´dû vagy ¢pp
Àtgondolatlanul vezetett lapok k´z´tt? Ha
van ilyen k¡l´nbs¢g, akkor nem csak az elûb-
bire vonatkozna-e teljes joggal az ´sszkiadÀs
ig¢nye? Mert ha Ágy van, akkor a Besz¢lû
bizonnyal nem a Nyugat vagy a Ma kategÂri-
Àja (ezeknek van ´sszkiadÀsuk), ¢s megfonto-
landÂ, hogy ¢rdemes-e eg¢sz¢ben megjelen-
tetni.

S ha Ãgy d´nt¡nk, hogy mindenk¢ppen
sz¡ks¢g van ´sszkiadÀsokra, akkor a harma-
dik k¢rd¢s az, hogy: ¢ppen ez kell? Az UrÀ-
niÀtÂl A Tetten Àt a Sz¢p SzÂig megannyi jeles
periodika vÀr kiadÀsra, amelyek talÀn idûtÀl-
lÂbbak is, mint ¢ppen a Besz¢lû ä hangozhat-
na egy ellenvet¢s. Csakhogy pontosan ez az
¢rvel¢s indokolja, hogy mi¢rt most kellett ki-
adni Kis JÀnos¢k szamizdatjÀt. Minthogy a
politikai ¢s k´zgazdasÀgi ¢rt¢kel¢sek avul-
nak, nem is szÂlva a taktikai fejteget¢sekrûl

¢s az aktuÀlis hÁrekrûl, glosszÀkrÂl, interjÃk-
rÂl, mostanÀban van az utolsÂ pillanat, ami-
kor m¢g zsigereinkben ¢rezz¡k ezek kontex-
tusÀt, amikor m¢g visszaid¢zhetj¡k jelentûs¢-
g¡ket, hangulatukat, megÁt¢lhetj¡k ¢rv¢ny¡-
ket, s eml¢ksz¡nk a szereplûkre ¢s szerzûkre.
Egy-k¢t ¢v mÃlva talÀn mÀr (ahogy mondani
szokÀs, s ami itt szÂ szerint veendû:) àmindez
a mÃlt¢Ê. RÀadÀsul (h¢las!) nemcsak a kivÀlÂ
tanulmÀnyok, kritikÀk, publicisztikÀk marad-
tak aktuÀlisak, hanem a javasolt besz¢dmÂd,
sût a probl¢mÀk egy r¢sze is. Sz´gezz¡k le te-
hÀt teljes egy¢rtelmüs¢ggel ¢s minden k¢telyt
f¢lret¢ve: a Besz¢lû ´sszkiadÀsÀra nagy sz¡k-
s¢g volt, ¢s ¢ppen most kellett megjelentetni.

M¢g egy lehets¢ges kifogÀst kell megvÀla-
szolni. K¢rd¢s lehet, hogy megÀllhatunk-e
valahol a kritikai kiadÀs t´k¢lye ¢s a n¢pszerü
kiadÀs k´nnyen kezelhetûs¢ge ¢s fel¡letess¢-
ge k´z´tt, ahogyan ezek a k´tetek teszik. ögy
lÀtom, igen; bizonyÀra soha nem k¢sz¡l Be-
sz¢lû kritikai kiadÀs, nem is volna sok ¢rtelme,
de ¢rdemes az olvasÂ min¢l alaposabb tÀj¢-
koztatÀsÀra t´rekedni, amit itt a parÀd¢s
jegyzetapparÀtus kitünûen szolgÀl. Az ´sszki-
adÀs sajtÂ alÀ rendezûje (Havas Fanny) igen
jÂl eltalÀlta a m¢rt¢ket.

KÀlmÀn C. Gy´rgy

A PIMASZ HALACSKA
CSODçLATOS °LETE
AVAGY íGY íRTOK TI

Magyar Narancs (1989ä)

FûmottÂ: Aki posztmagyar, fitymÀt hÀny.
         (Magyar Narancs)
AlmottÂ: A nagy halak meg bekaphatjÀk...

(A Magyar Narancs egyik
    olvasÂi level¢bûl)

A San FranciscÂ-i Steinhard Aquarium hatal-
mas, k´rgyürü alakÃ ¡vegmedenc¢j¢nek Àra-
moltatott viz¢ben k¡l´nf¢le szÁnü ¢s nagysÀ-
gÃ halak szÀzai Ãsznak k´rbe-k´rbe ä s itt, eb-
ben a vÁzikarnevÀli hangulatot ÀrasztÂ akvÀ-
riumban ÃszkÀl egy sÀrgÀs-pirosas-arany szÁ-
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nekben jÀtszÂ halacska, amely mindenre
fittyet hÀnyva szembeÃszik az Àrral s az ily mÂ-
don àÀramoltatottÊ halakkal. A kis hal k¡l´-
n´sen bÀjos ¢s megh´kkentûen pimasz ä aki
lÀtta, bizton nem felejti el. TalÀn BozÂki And-
rÀs, a Magyar Narancs egyik àszellemi atyjaÊ
¢s fû teoretikusa is lÀtta annak idej¢n ked-
venc halamat FriscÂban, amikor KaliforniÀ-
ban t´lt´tt egy ¢vet a rendszervÀltÀs k´r¡li
idûkben ä s talÀn ez a pimasz halacska is ins-
pirÀlta ût ¢s tÀrsait, hogy ¢letre hÁvjÀk a Ma-
gyar Narancsot a àmagyarifjÃsÀgosÊ ¢s àifjÃsÀ-
gimagazinosÊ pocsolyahalak fullasztÂan unal-
mas vilÀga utÀn, mely korszak l¢gk´r¢rûl Bo-
zÂki k¢sûbb Ágy vall: àEgy nyÀri este rÀszÀntam
magam, hogy felmenjek a rÂzsadombi Rajk-butik-
ba. A 49-es buszon megszÂlÁtott egy ismeretlen is-
merûs, hogy a butikhoz igyekszem-e. [...] LÀtvÀn
habozÀsomat, csak annyit szÂlt, ne menjek most,
mert razziÀzik a rendûrs¢g, s mivel meggondoltam
magam, elker¡ltem, hogy nyilvÀntartÀsba vegye-
nek. így ¢ldeg¢lt¡nk mi a KÀdÀr kori Magyaror-
szÀg akvÀriumÀban.Ê (1991/13.)

TalÀn a Rajk-butik e àtitkosÊ olvasÂibÂl let-
tek k¢sûbb a beindulÂ jobb lapok (VilÀg, Hi-
Àny stb.) szerkesztûi, a 49-es busz àûrzûibûlÊ
pedig a hü olvasÂk. Ebbûl a szellemi k´zegbûl
l¢pett elû a Magyar Narancs is, àkÂcos diÀklapÊ-
k¢nt, 1990 nyarÀig szorosan ´sszefonÂdva a
Fidesszel.

àMÀssÀg ¢s nÂvumÊ
ä hirdett¢k meg a lap szerkesztûi, s a Magyar
Narancs valÂban egyed¡lÀllÂ k¢pzûdm¢ny¢v¢
vÀlt a magyar sajtÂt´rt¢netnek, bÀr a nÂvum-
ra m¢g vÀrni kellett egy kicsit. R¢gebbi idûk-
h´z visszanyÃlva ä a Narancs kelet-eurÂpai
elûzm¢nyek¢nt az Ãjvid¢ki öj Symposiont em-
lÁthetj¡k meg, amely szÀmunkra olyannyira
szokatlan alternatÁv ¢s avantgarde stÁlust k¢p-
viselt a hetvenes, nyolcvanas ¢vekben, hogy
àkem¢nyebbÊ szÀmai be sem jutottak az or-
szÀgba. A Narancs (vagy ahogy ´nmagÀt r´-
vidÁti: MaNcs) igazi, k´zvetlen elûzm¢ny¢nek
azonban a lengyelorszÀgi Narancs AlternatÁ-
va mozgalmat tekinthetj¡k, amelynek tagjai
ä a wroc−awi egyetem ¢s a sz¢pmüv¢szeti aka-
d¢mia hallgatÂi ä a sz¡rke valÂsÀggal ¢s az
unalmas h¢tk´znapi ¢lettel valÂ szakÁtÀst tüz-
t¢k ki c¢lul, nagy teret engedve a k¢pzelet-
nek ¢s a tudatalattinak. A SZOCIALISTA SZºR-
REALIZMUS MANIFESZTUMç-ban a lengyel Na-

rancs-osok t´bbek k´z´tt kinyilvÀnÁtottÀk: àa
k¢pzelet ellenûrizhetetlen vilÀga teszi a vilÀgot ha-
tÀrtalannÀÊ ä ¢s azt sugalltÀk, hogy a politika
¢s a politikusok, m¢g ha akaratukon kÁv¡l is,
de hozzÀjÀrultak a szabad k¢pzelet ¢s a sz¡r-
realizmus ÃjjÀ¢led¢s¢hez. Happeningszerü,
polgÀrpukkasztÂ rendezv¢nyeiken ä melye-
ket karnevÀlnak neveztek ä legt´bbsz´r a
rendszer parÂdiÀja jÀtszotta a fûszerepet, s
mint tudjuk, ez a szeml¢letmÂd nem Àll tÀvol
a MaNcstÂl sem. A Magyar Narancs ä nev¢ben
is vÀllalva a lengyel mozgalommal valÂ k´z´s-
s¢get ä elsûsorban alternatÁv lapk¢nt definiÀl-
ta ´nmagÀt, s mint ilyen, p¢ldak¢p¢nek te-
kintette az amerikai Rolling Stone magazint is,
àmely jelmondatÀban egy New York Timesszal
szemtelenkedhetÊ (àAll the News That Fits to Print
/ All the News That FitsÊ). Ugyanakkor a f¡g-
getlen, liberÀlis, ellenz¢ki ÃjsÀg szerep¢t is vÀl-
lalta a hazai m¢diakezdem¢nyez¢sek k´z¡l a
Fekete Doboz, a kalÂzrÀdiÂk ¢s a k¡l´nf¢le fan-
zinok k´r¢be sorolÂdva.

A Magyar Narancs eddigi t´rt¢nete k¢t,
egymÀstÂl markÀnsan elk¡l´n¡lû korszakra
oszthatÂ: 1989 oktÂber¢tûl 1992 szeptembe-
r¢ig k¢theti lapk¢nt, mostani, mÀsodik peri-
ÂdusÀban pedig, jelentûs minûs¢gi javulÀssal,
hetilapk¢nt jelenik meg. A lap elsû korszakÀban
megjelenû ÁrÀsok ´t tÀrgyk´rbe sorolhatÂk:
1. k¡lpolitika, 2. belpolitika (2.1. kormÀny,
2.2. pÀrtok), 3. k´z¢let/tÀrsadalom, 4. gazda-
sÀg, 5. kultÃra (k¢pzûmüv¢szet, zene, film,
kritika). Az elsû korszak politikai rovatÀt (623
cikk) a k¡lpolitikai cikkek tÃlsÃlya jellemzi
(283 cikk). Ezek az ÁrÀsok a vilÀg 38 orszÀ-
gÀrÂl adnak hÁrt, leggyakrabban: 1. JugoszlÀ-
viÀrÂl (39 cikk), 2. a volt SzovjetuniÂ, illetve
a FçK orszÀgairÂl (28), 3. RomÀniÀrÂl (22),
4. CsehszlovÀkiÀrÂl (21) ¢s 5. N¢metorszÀgrÂl
(16). A pÀrtokrÂl szÂlÂ belpolitikai ÁrÀsok (70
cikk) legfûbb jellegzetess¢ge, hogy mintegy
egyharmaduk (!) a Fideszrûl szÂl (26), s csak
a fennmaradÂ r¢szen osztozik az MDF (15),
az SZDSZ (12), a FKGP (9) ¢s az MSZP (7),
mÁg a KDNP-rûl mind´ssze 1 ÁrÀs jelent meg.
Az egyes tÀrgyk´r´k gyakran àÀtfolynakÊ
egymÀsba (kormÀny ä pÀrtok, pÀrt ä mÀs
pÀrt stb.) Az ÁrÀsok t¢mÀit tekintve: 1990-ben
a gazdasÀgi ÀtalakulÀsrÂl szÂlÂ ÁrÀsok vezet-
nek (12 cikk). 1991-ben a belpolitikai t¢mÀ-
jÃak (19), mÁg 1992-ben a m¢diÀrÂl szÂlÂk
(10). A MaNcs mÀsik fel¢t kitevû kulturÀlis ro-
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vat egy olyan avantgarde/underground (lÀsd
Fekete Lyuk, TILOS az ç... stb.) kultÃrÀt
n¢pszerüsÁt, amely az adott idûszakban p¢lda
n¢lk¡li a magyar sajtÂban. A lap elsû korsza-
kÀban k¢t k¡l´nszÀmot jelentetett meg:
1991-ben, a pÀpalÀtogatÀs alkalmÀbÂl a hÁ-
res-hÁrhedt CçPASZçM-ot, ¢s 1992 ûsz¢n VÁg
MÂnikÀnak, a Narancs autÂbalesetben el-
hunyt ÀllandÂ munkatÀrsÀnak eml¢k¢re a
fÀjdalmasan szomorÃ VíG MñNI-vÀlogatÀst.
Az ÃjsÀg ebben az idûszakÀban megh´kken-
tûen Ãjszerü lapszÀmaival egy fiatal, (fû)vÀ-
roslakÂ ¢rtelmis¢gi olvasÂr¢teget c¢lzott meg.

E szÀraz bevezetû utÀn lÀssuk hÀt: fa-
nyar-e a Magyar Narancs?

Veled vagy n¢lk¡led?
Ha a rendszervÀltÀs utÀni magyar belpoliti-
kai ¢let ÀtalakulÀsÀt akarjuk nyomon k´vetni
a Magyar Narancs (g´rbe) t¡kr¢ben, a hat
parlamenti pÀrt k´z¡l mindenekelûtt a Fi-
deszrûl ¢s a Fidesznek a MaNcshoz füzûdû,
korÀntsem probl¢mamentes kapcsolatÀrÂl
kell szÂlnunk.

A Magyar Narancs 1989. oktÂber 23-Àn
sz¡letett a M¢rleg jegy¢ben ä mely asztro-
lÂgiai jegy àm¢rlegnyelvÊ szerepe azonban
sokkal inkÀbb a Fideszre n¢zve tünt ¢rv¢-
nyesnek a kezdeti idûben, mintsem a vele
szorosan ´sszefonÂdÂ Narancsra. A mindjÀrt
az elsû szÀmban megjelent MI A FIDESZ °S MI
NEM? cÁmü programnyilatkozatÀban a fiatal
demokratÀk arra a k¢rd¢sre, hogy Hol Àl-
lunk? ä a magyar belpolitikai palettÀn a pol-
gÀri szociÀlliberÀlis centrumban helyezik el
magukat, a baloldali szocialista-kommunista
¢s a jobboldali kereszt¢ny-nemzeti-konzerva-
tÁv ¢rt¢krendek k´z´tt, kil¢pve ezzel a ma-
gyar politikai ¢letet oly r¢gÂta megosztÂ
n¢pi-urbÀnus ellent¢tbûl is. A Fidesz kara-
kÀn elhatÀrolÂdÀsÀval szemben a Magyar Na-
rancs mostani fûszerkesztûj¢nek, VÀgv´lgyi
B. AndrÀsnak ä aki sokÀig lapja elfogulatlan-
sÀgÀnak hit¢ben ¢lt (ànagyon t´k´sen nem n¢z-
t¡nk semmif¢le politikai ¢rdekre a szerkeszt¢s so-
rÀnÊ) ä, visszatekintve a lap t´rt¢net¢re, be
kellett lÀtnia: àvirtigli pÀrtlap volt a Narancs,
eg¢szen 1990 nyarÀigÊ ä mikor is a lap szer-
kesztûs¢ge v¢gleg meghasonlott a Fidesz ve-
zetûs¢g¢vel, akik àa Narancsban megjelenû kri-
tikÀkra egyfajta hiszt¢rikus tÃl¢rz¢kenys¢ggel rea-
gÀltakÊ (1992/16.). 1990 nyarÀtÂl vÀlt tehÀt a

MaNcs igazÀn àf¡ggetlenÊ lappÀ ä de hogy
m¢g hosszÃ ideig nem tudott elvÀlni a pÀrt-
tÂl, azt jÂl ¢rz¢keltetik a szÀmok: a hat par-
lamenti pÀrtrÂl megjelenû cikkek alapjÀn to-
vÀbbra is a Fidesz maradt a sztÀrpÀrt, azzal a
figyelmet ¢rdemlû kit¡ntetetts¢ggel tet¢zve,
hogy mÁg a t´bbi pÀrtot a lap kem¢nyen pi-
masz stÁlusban àcsupÀnÊ kiosztotta, addig az
ugyancsak kÁm¢letlen¡l bÁrÀlt Fidesznek
rendszeresen àsÃgottÊ is. MÀr a nagy elvÀlÀs
elûtt figyelmezteti a Narancs a pÀrtot: csak
Ãgy erûs´dhet meg, ha tovÀbbra is fenntartja
antipatetikus politikai stÁlusÀt, s àegy New Age
¢let¢rz¢sü z´ldäliberÀlis poszt-politikÀt folytatÂÊ
pÀrttÀ vÀlik. 1991 elej¢n mÀr k¢t elemzû cikk-
ben is kimondatik az a sÃlyos vÀd, hogy a Fi-
desz elveszÁtette radikalitÀsÀt, ha a szÂ àa for-
radalmi ig¢nyü, gy´keres rendszervÀltÀs k´vetel¢s¢t
jelentiÊ, mert a magyar politikai ¢letben egy
olyan Ãj, radikÀlis-alternatÁv mezû alakult ki,
amelynek a fiatal demokratÀk immÀr csak a
hatÀrmezsgy¢j¢re sodrÂdva talÀlhatÂk, s mÀr
alternatÁvnak is alig nevezhetûk, à...ha az al-
ternativitÀs fogalomk´r¢be bele¢rtj¡k a feminiz-
must, a bÀzisdemokrÀcia ¢s a pacifizmus ig¢ny¢t isÊ
(1991/18.). Radikalizmus ¢s alternativitÀs he-
lyett a Fidesz igazi c¢ljÀvÀ àegy liberÀlis n¢ppÀrt
ki¢pÁt¢se vÀltÊ (1991/14.) ä hangzott a Narancs
lesÃjtÂ kritikÀja.

A lap a Fidesz parlamenti frakciÂjÀnak
sorsÀt kezdettûl a szÁv¢n viselte, s mÀr a vÀ-
lasztÀsok elûest¢j¢n megszÁvlelendû tanÀcsok-
kal segÁtett a frakciÂtagok kivÀlasztÀsÀban:
à...tudatosan kell t´rekedn¡nk arra, hogy megkom-
ponÀljuk jel´ltjeinket, hogy ne legyenek se tÃl in-
tellektuÀlisak, se egyszerü k¢tkeziek. El kell sajÀtÁ-
tani egy olyan besz¢dmodort, hogy minden harma-
dik mondatban legyen egy ÏintranzigensÎ ¢s egy
ÏlÀthassuk ugyeÎ.Ê A fiatal demokratÀk parla-
mentbe valÂ beker¡l¢s¢t a fûszerkesztû vilÀg-
t´rt¢neti esem¢nyk¢nt ¢rt¢kelte. A parla-
menti frakciÂ mük´d¢s¢t t´bb cikk¡kben is
egybehangzÂan kivÀlÂnak, felk¢sz¡ltnek ¢s
hat¢konynak Át¢lik meg a MaNcs belpolitikai
elemzûi, de mÀr 1991 elej¢n ezt sÃgjÀk a
k¢pviselûknek: a parlamentben ¢s a t´meg-
kommunikÀciÂban valÂ megjelen¢s¡k kitü-
nû, de idûben ¢szre kell vegy¢k: mind a par-
lament elismerts¢ge, mind a m¢diÀkba vetett
bizalom cs´kkent az elmÃlt idûszakban, s
à...az elitpolitika szintj¢n bizonyÁtott kompetencia
egyetlen pÀrtnak sem fogja garantÀlni a vÀlasztÀsi
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sikert [...], az a pÀrt fog sikert el¢rni a legk´zelebbi
vÀlasztÀsokon, [...] amelyik a helyi tÀrsadalmat
tudja megmozgatniÊ. (1991/15.) A MçSIK, AKI
UGYANAZ ä mÀr a cÁm¢ben is sokat sejtetû
elemz¢s 1992-ben, k´zvetlen¡l a februÀri Fi-
desz-kongresszus elûtt k¡ld Ãjabb àfigyel-
meztet¢stÊ a pÀrtnak: nem azzal van baj, amit
tesz, hanem azzal, amit nem tesz. àA Fidesz fel-
fogÀsa szerint a demokrÀcia tulajdonk¢ppen tech-
nikaÊ ä mely àtechnikagyakorlÀsÊ k´zepette a
kellet¢n¢l jÂval kevesebb figyelem jut az ok-
tatÀsra, kultÃrÀra, a szociÀlpolitikÀra (k¡l´-
n´s tekintettel a munkan¢lk¡lis¢gre) s az
´kolÂgiÀra. Ha a mÀsik oldalt is megn¢zz¡k,
¢s a àtechnikagyakorlÂÊ Fidesz Magyar Na-
rancsrÂl valÂ àhiszt¢rikusÊ levÀlÀsi szÀnd¢kÀ-
nak m¢lyebb okait keress¡k, ¢rthetûv¢ vÀlik
szÀmunkra a fiatal demokratÀknak az a felis-
mer¢se, hogy szavazÂbÀzisuk megtartÀsÀnak
¢s nyugati tÁpusÃ parlamenti pÀrti mük´d¢-
s¡knek elengedhetetlen felt¢tele volt, hogy a
nyegle, sek¢lyes politikai àelemz¢sekkelÊ elû-
rukkolÂ, polgÀrpukkasztÂ NarancstÂl min¢l
messzebbre tÀvolodjanak. Az, hogy a àkiko-
sarazottÊ Narancs szÀmÀra a Fidesz sem t´bb
mÀr, mint egy pÀrt a t´bbi k´z¡l, Seres
LÀszlÂnak a kormÀny eddigi tev¢kenys¢ge
miatti kifakadÀsÀbÂl der¡l ki: EL°G VOLT
(1993/8.). àNa de kire szavazzunk?Ê ä teszi fel
a k¢rd¢st ä: àa meglehetûsen arrogÀns ¢s elitista
Fideszre?Ê

Noha a Narancs ¢let¢t a kezdetektûl Àt-
meg Àtszûtte a Fidesszel valÂ àgyeng¢d vi-
szonyÊ ä mely k´tûd¢s szÀlai csak a MaNcs he-
tilappÀ avanzsÀlÀsÀval (1992. szeptember)
bogozÂdtak ki, s oldÂdtak el igazÀn, v¢g¢rv¢-
nyesen ¢s visszavonhatatlanul a Fidesz Press-
re testÀlva a pÀrt szÂcs´v¢nek szerep¢t ä,
VÀgv´lgyi B. A. fûszerkesztû szerint à...az iga-
zi prÂba 1994-ben, egy Fidesz vezet¢sü vagy Fidesz
r¢szv¢telü kormÀny megalakulÀsa utÀn vÀr a lap-
ra, hiszen a jÂ sajtÂ mindig f¡ggetlen, kritikai, ergo
ellenz¢ki beÀllÁtottsÀgÃ. Ezt megtartani, mikor egy-
kori barÀtaink, jÂ ismerûseink miniszterek ¢s Àllam-
titkÀrok lesznek, bizony nem akÀrmilyen kihÁvÀsÊ
(1992/16.). ögy gondolom, a àf¡ggetlenÊ, àkri-
tikaiÊ hÁrk´zl¢s mindig objektivitÀsra t´rekvû
¢s tÀrgyilagos ä s ez nem felt¢tlen¡l jelent
egyben ellenz¢kis¢get is. A Magyar Narancs szer-
kesztûinek, ha valÂban f¡ggetlen ÃjsÀgot akar-
nak csinÀlni, elûbb-utÂbb ki kell majd nûni¡k

az ´r´k ellenz¢kis¢gre vÀgyÂ àenfant ter-
ribleÊ vonzÂ, bÀr kiss¢ gyermeteg szerepk´-
r¢bûl. Sz¢chenyi IstvÀn àlelki f¡ggetlen emberÊ-
nek nevezi ezt a tÁpust, aki àszeretettûl ¢s gyü-
l´lettûl egyarÀnt tÀvol, a szÁv andalgÀsaitÂl ¢s un-
dok irigys¢g¢tûl mentes politikÀt k¢pes folytatniÊ ä
s neki teszi fel a k¢rd¢st: àKi mer tiszta lelkiis-
mereti bÀtorsÀggal a honi elûÁt¢letek erej¢vel szem-
beszÀllni s hazafiait ¢ppen ott tÀmadni, ahol mint
a nyavalyÀnak gy´k¢rhelye, a vÀgÀs legkÁnzÂbb?Ê

Mr. Antall and His Pussy-Cats
A Magyar Narancs belpolitikai ÁrÀsaiban meg-
jelenû konfliktusok k´zel egyharmada a kor-
mÀny tev¢kenys¢g¢hez k´tûdik, s az Antall-
koalÁciÂ itt kibontakozÂ àarculataÊ cseppet
sem hÁzelgû.

MR. BOD AND HIS DOG (1990/21.) cÁmmel
a lap mÀr jÃniusban bemutatta az Ãj kor-
mÀny tagjait, akik k´z¡l m¢g Bod P¢ter çkos
jÀrt a legjobban ä a londoni The Independent
kormÀnyalakÁtÀsunkra vonatkozÂ kommen-
tÀrjÀnak beid¢z¢s¢vel: àHis selection strenghtens
suspicions voiced by Western diplomats before last
month's elections that the MDF's economic team
consists of Mr. Bod and his Dog.Ê A t´bbi mi-
nisztert minûsÁtendû a Narancs szerzûje meg-
jegyzi: nagy szerencse, hogy a televÁziÂ a kor-
mÀny bemutatkozÀsa helyett inkÀbb a BEK-
d´ntût k´zvetÁtette, àott legalÀbb eurÂpai csapa-
tokat lÀthatott a n¢zûÊ. A k¢sz¡lû kormÀnyprog-
ramrÂl szÂlva csak az¢rt drukkolnak a Na-
rancs-osok, hogy àa hatÀridû lejÀrtÀra ne csak
programja legyen a kormÀnynak (bÀr az sem Àrt,
ha van), hanem kormÀnya is a programnakÊ. °les
eszü belpolitikai elemzûk a szÀz nap t¡relmi
idû eltelt¢vel mÀris Ãgy v¢lik: a kormÀny ad-
digi tev¢kenys¢g¢re àmÀr nem csupÀn jÂ szÀn-
d¢kÃ dilettantizmusÊ jellemzû, lÀtvÀnyos sze-
m¢lycser¢i m´g´tt ugyanis àelûrelÀtÂ strat¢giaÊ
k´rvonalai kezdenek kibontakozni ä s a Na-
rancs mÀr ekkor (1990/17.) felteszi Antall JÂ-
zsefnek a k¢rd¢st: àMi¢rt nem tisztÁtja meg pÀrt-
jÀt a sz¢lsûjobboldali, nÀci szÁnezetü eszm¢k k¢pvi-
selûitûl?Ê A kormÀny tagjainak folyamatosan
figyelemmel kÁs¢rt tev¢kenys¢g¢t lapunk ä a
kormÀnyÀtalakÁtÀsok ellen¢re is ä kezdettûl
fogva k´z¢pszerünek ¢s dilettÀnsnak tartja,
ami persze nem jelenti azt, hogy hirdet¢sei-
ket ne hoznÀ le idûrûl idûre az àaprÂ hirde-
t¢sÊ rovatban, Ágy p¢ldÀul: àA N¢pnemzeti Ge-
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rincü F´ldigilisztÀk F´ldalatti Mozgalma k´zli,
hogy az NGFFM a tavaszi esûz¢sek idej¢n alakulÂ
gyül¢st tart a lakitelki nagyr¢tenÊ ä alatta pedig:
àA Magyar Humusz AlapÁtvÀny Nemzeti KuratÂ-
riuma ¡dv´zli a NGFFM gyül¢s¢t. Magyar gilisz-
tÀt magyar f´ldbe, magyar turult magyar ¢gre!Ê
Ha a Magyar Narancs egyszer politikai TOP-
LESS listÀt ÀllÁtana fel, minden bizonnyal az
az Antall JÂzsef ker¡lne az elsû helyre, akinek
minisztereln´ki tev¢kenys¢g¢t a lap ä sport-
nyelven szÂlva ä Ágy kommentÀlta egyszer:
àgyenge kezd¢s utÀn erûs visszaes¢sÊ. Szem¢ly¢rûl
szÂlva mindjÀrt az elej¢n lesz´gezik: az¢rt,
mert û a minisztereln´k, m¢g nem tekintik a
magyar politikai ¢let àSzent Tehen¢nekÊ (ahogy
ezt n¢hÀny sajtÂorgÀnum teszi), s k¡l´n´sen
autokrata vezet¢si stÁlusÀt ¢s arrogÀns meg-
nyilvÀnulÀsait viselv¢n nehezen, Ág¢ret¡ket
be is tartjÀk. A Narancs cikkeibûl egy, a letünt
vilÀg konzervatÁv-kereszt¢ny-nemzeti eszm¢it
vallÂ, àterjengûs ¢s kenetteljesÊ besz¢deket tartÂ,
kritikÀt nem türû minisztereln´k emberileg
sem megnyerû arculata bontakozik ki az ol-
vasÂ elûtt. àDr. A. J. hermeneutikÀja az Àt¢lû ta-
pasztalatbÂl indul kiÊ, s kritikaelm¢leti tanÁtÀ-
sÀnak (HOGYAN BíRçLJUNK, KIT BíRçLJUNK?
1992/19.) v¢gsû konklÃziÂja: csak az bÁrÀl-
gathat mÀsokat ä leginkÀbb persze miniszter-
eln´k´ket ä, aki maga is megjÀrta a t´rt¢ne-
lem poklait. (àHej, azok a kommandÂs szc¢nÀk
ott az Orvost´rt¢neti MÃzeumban, azok lehettek
csak kem¢nyek!Ê) De mint tudjuk, a fideszesek
¢s a Narancs-osok ¢ppen nem ez a korosztÀly:
àErgo ä minden bÁrÀlat jogtalan.Ê A Magyar Na-
rancs mÀr 1991-ben hosszabb ÁrÀsban foglal-
kozott az AntalläG´ncz ä sz¢lesebb ¢rtelem-
ben v¢ve: a minisztereln´kiäk´ztÀrsasÀgi el-
n´ki ä jogk´rkonfliktussal, amely pedig, mint
tudjuk, csak jÂval k¢sûbb, a àm¢diahÀborÃÊ
idej¢n bontakozott ki igazÀn. A tÀrgyilagos
hangv¢telü, prÂ ¢s kontra ¢rveket egyarÀnt
felsorakoztatÂ tanulmÀny (KI NEVEZ A V°-
G°N?, 1991/21.) v¢g¡l az AlkotmÀny 29. Ù (1)
bekezd¢s¢re hivatkozva (à...ûrk´dik az Àllam-
szervezet demokratikus mük´d¢se felettÊ) a k´z-
tÀrsasÀgi eln´k lelkiismereti kompetenciÀjÀ-
nak k´r¢be utalja annak eld´nt¢s¢t, mit tart
vesz¢lyesnek a demokrÀciÀra n¢zve ¢s mit
nem. àAntall JÂzsef pszichikai tr¡kkjeirûl ¢s le-
mondatÀsi manûverjeirûlÊ pedig ugyanezen cikk
a ànagy deregulÀtortÊ, SÀrk´zy TamÀst id¢zi,
aki a rossz nyelvek szerint imigyen vigasztalta

G´ncz çrpÀdot: àUgyan, ugyan, Eln´k Ãr, hi-
szen volt mÀr maga halÀlra is Át¢lve. HÀt mi ez
ahhoz k¢pest?Ê

A nagy orgazmus
A korai Magyar Narancs belpolitikai cikkeinek
csak igen kis r¢sze vÀlik politikai sajtÂnk ¡de
szÁnfoltjÀvÀ ä eredeti lÀtÀsmÂdjÀval s tekin-
t¢lyt nem tisztelû szÂkimondÀsÀval.

A belpolitikai cikkek jÂ r¢sze azonban ä s
ez bizony m¢g az Ãj MaNcsban is elûfordul ä
megreked a felszÁnes szellemesked¢s, a bel-
terjes ´sszekacsingatÀs, a politikusok nev¢-
nek elferdÁt¢s¢n alapulÂ olcsÂ po¢nkodÀs
szintj¢n. Azt meg kell hagyni, a nevek igen
talÀlÂak, s nem tudom megÀllni, hogy k´zre
ne adjak belûl¡k n¢hÀnyat: Etelk´zi Patajka
(gyeng¢bbek kedv¢¢rt: Pataky Etelka), Koton
AtanÀz (Katona TamÀs), °szak-atlanti h¢ja
(Horn Gyula, a Maszop eln´ke), HÀmori
Csacsi, F¡r Lila, HorvÀth BlamÀzs pÀlcan¢l-
k¡li miniszter, KGB Izabella vagy Torgyano
Bruno alias àTorgyÀn cicaÊ (aki politikai ¢le-
t¡nknek oly s´t¢t figurÀja, hogy a szÀjÀban
vilÀgÁt a negro). A lap belpolitikai àelemz¢seiÊ
olykor egy politikai Psszt magazin szintj¢n
mozognak, n¢melyik ÁrÀsuk mÀr a Szuper
Psszt szÁnvonalÀt is el¢ri. P¢ldak¢nt emlÁte-
n¢m t´bbek k´z´tt Such Gy. ¢s VÀgv´lgyi B.
A. cikk¢t az MDF I. kongresszusÀrÂl (CSñTç-
NYOK A HOMOKOZñBAN, 1991/25.), amelyben
ä a szerzûpÀros Àltal csak ànagy n¢pi orgaz-
musÊ-k¢nt emlegetett pÀrtgyül¢snek ä olyan
felszÁnes, bÀrgyÃ humorÃ, minden szellemet
n¢lk¡l´zû àelemz¢s¢tÊ nyÃjtjÀk (a cÁmolda-
lon!), hogy cikk¡k olvastÀn azon tünûdtem:
bizton jÂt tenne a lap szÁnvonalÀnak, ha fû-
szerkesztûj¡k idûnk¢nt a KçMA-SZUTRç-t ol-
vasgatnÀ szakirodalomk¢nt. A Narancsnak
azok a belpolitikai elemz¢sei figyelemre m¢l-
tÂk, amiket k¡lsûs szak¢rtûk Ártak felk¢r¢s-
re. Kiemeln¢m itt Vajda MihÀly nev¢t, aki
mÀr az Antall-kormÀny elsû ¢v¢ben komoly
aggodalmÀt fejezte ki a kormÀny ¢s a libe-
rÀlis demokrÀcia int¢zm¢nyeinek kapcsola-
tÀt illetûen (KELL-E NEKºNK KORMçNYVçL-
SçG?, 1991/5.). Figyelmet ¢rdemlû Sch´pflin
Gy´rgy (London) elemzû tanulmÀnya (ELSý
°V, 1991/11.), melyben felteszi a k¢rd¢st: a
politikailag ¢retlen ¢s fantÀziÀtlan hatalom-
gyakorlÂk àmikor szÀnd¢koznak Àtadni pozÁciÂju-
kat egy tanul¢konyabb csapatnak?Ê Kiemeln¢m
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m¢g itt MolnÀr P¢ter ¢s TimÀr JÀnos elemzû
cikk¢t a m¢diahÀborÃrÂl (M°DIAMASSZçZS,
1992/11.), SÂs Vilmos tanulmÀnyÀt a rend-
szervÀltÀs folyamatÀrÂl (TçJK°P CSATA K¹Z-
BEN IäII., 1992/9ä10.) ¢s TamÀs GÀspÀr Mik-
lÂs elemz¢s¢t az MDF frusztrÀciÂirÂl (A K°P-
TELEN SZALON, 1992/4.).

A Magyar Narancs belpolitikai cikkei nyu-
gati orientÀltsÀgÃ, sz¢lsûliberÀlis, radikÀlis
demokrata ¢rt¢keket t¡kr´znek ä ami azon-
ban nem a nemzeti ¢rzelmek irÀnti fog¢-
konysÀg teljes hiÀnyÀt jelenti, csupÀn egy
mÀsfajta, àkozmopolitÀbbÊ, a liberÀlis ¢rt¢ke-
ket (szabadsÀg, autonÂmia, ÀllampolgÀri jo-
gok) egyfajta magamutogatÂ magyarkodÀs
el¢ sorolÂ nemzeti ¢rz¢st. JÂ p¢ldÀjÀul szol-
gÀlt ennek a TorgyÀn kavarta H´lgyfutÀr-bot-
rÀny a parlamentben, amit a Narancs Ágy
kommentÀlt: à...nem k´vet el nagyobb nemzetgya-
lÀzÀst az, aki a magyar koronÀt egy bilihez hason-
lÁtja, mint az, aki a liberalizmust annak tartalmÀ-
hozÊ (1992/12.).

A lap gazdasÀgi cikkeiben egy¢rtelmüen a
modernizÀciÂ (vÀllalkozÂkedv, rugalmassÀg,
kockÀzatvÀllalÀs) ¢s a piacgazdasÀg ¢rt¢kei je-
lennek meg. SzociÀlis ¢rz¢kenys¢gre ¢s a hu-
manizmus irÀnti ig¢nyre (segÁtûk¢szs¢g, szo-
lidaritÀs) is utalnak ugyan ezekben az ÁrÀsok-
ban, de ezek az ¢rt¢kek csak addig a szintig
elfogadottak itt, amÁg nem àvesz¢lyeztetikÊ a
piacgazdasÀg kibontakozÀsÀt.

Az ÃjsÀg ä kev¢s szÀmÃ ä vallÀsi t¢mÀjÃ
ÁrÀsÀnak szembe´tlû jellegzetess¢ge, hogy
t´bb mint k¢tharmaduk a hagyomÀnyos val-
lÀsi ¢rt¢kek helyett (a hit k¢rd¢sei, erk´lcsi-
s¢g stb.) liberÀlis, demokratikus felfogÀst t¡k-
r´z. Ennek az a magyarÀzata, hogy a Narancs
vallÀsi t¢mÀjÃ cikkei nem a hit, hanem a po-
litika szf¢rÀjÀban jelennek meg, s aktualitÀsu-
kat egyfelûl a hitoktatÀs k´telezûv¢ t¢tel¢nek
kormÀnypÀrtok Àltali erûltet¢se, mÀsfelûl az
iskolavisszaadÀsi hullÀm szolgÀltatta ä k¡l´-
n´s tekintettel az Egyetemi SzÁnpad piarista
kÀpolnÀvÀ valÂ ÀtalakÁtÀsÀra, a BibÂ Szakkol-
l¢giumra, amelyet apÀcazÀrda c¢ljÀra ig¢-
nyelnek vissza, vagy pedig a DeÀk t¢ri iskola
k´r¡l dÃlÂ csatÀkra. A lap liberÀlis ¢rt¢keket
maguk¢nak vallÂ cikkÁrÂi az iskolÀk oktatÂ-
k¢pzû funkciÂjÀt tartva elsûdlegesnek, tilta-
koznak az ellen, hogy tanint¢zetek egyhÀzi
k¢zbe ker¡ljenek, s hatÀrozottan fell¢pnek az

iskolai keretek k´z´tt t´rt¢nû vallÀsgyakorlÀs
bevezet¢s¢vel szemben (nyilvÀnvalÂ kiv¢telt
az egyhÀzi iskolÀk jelenthetnek). A t´bbi val-
lÀsi t¢mÀjÃ cikk kisebb vallÀsi k´z´ss¢gek,
szektÀk tÀrsadalmi-t´rt¢neti probl¢mÀinak
tÀrgyilagos hangv¢telü bemutatÀsÀra vÀllal-
kozik.

Mint alternatÁv lap, a MaNcs szinte elsû-
k¢nt kezdett el foglalkozni olyan t¢mÀkkal,
amelyek a pÀrtÀllami ¢ra sajtÂjÀban t´bb¢-ke-
v¢sb¢ tabunak szÀmÁtottak. Ilyen volt a ho-
moszexualitÀs k¢rd¢se, a feminizmus, a kÀbÁ-
tÂszerez¢s, a sÃlyos ´kolÂgiai probl¢mÀk ta-
kargatÀs n¢lk¡li feltÀrÀsa, az anarchista moz-
galom t´rt¢nete ¢s tev¢kenys¢ge. A Narancs
NSM (New Social Movements) cÁmmel indÁ-
tott sorozata megkÁs¢relte bet´lteni azt az in-
formÀciÂs ürt, amely e t¢ren korÀbban ta-
pasztalhatÂ volt. A t´bb hÂnapon Àt tartÂ so-
rozat k¡lf´ldi fordÁtÀsok k´zl¢s¢vel s jeles ha-
zai tÀrsadalomkutatÂk ÁrÀsaival ä elm¢leti cik-
kekkel ¢s a hazai ÀllapotokrÂl szÂlÂ beszÀmo-
lÂkkal ä prÂbÀlt meg rendszeresen feltÀrni
egy-egy k¢rd¢sk´rt.

A New Social Movements k´zvetlen elûz-
m¢nyei ä bÀr t´rt¢neti gy´kerei sokkal tÀvo-
labbra nyÃlnak ä a hatvanas ¢vekre vezethe-
tûk vissza. Annak az Ãj k´z¢posztÀlynak a
mozgalma ez, amely igyekezett elhatÀrolÂdni
a hagyomÀnyos pÀrtpolitizÀlÀstÂl, s Ãjszerü
tiltakozÀsi formÀkkal (àbe¡l¢sÊ, àle¡l¢sÊ...
stb.), demonstrÀciÂkkal, m¢diÀkon kereszt¡l
folytatott harccal prÂbÀlt ¢rv¢nyt szerezni
akaratÀnak. A politikai int¢zm¢nyekhez valÂ
viszonya alapjÀn az NSM-nek a Narancs Àltal
is bemutatott hÀrom tÁpusÀt k¡l´nb´ztetj¡k
meg, Ãgymint instrumentÀlist, szubkulturÀ-
list ¢s ellenkulturÀlist. Hogy a Magyar Na-
rancs az NSM t¢mÀit mer¢szen bedobta a k´z-
tudatba, s azokat ûszint¢n, minden Àlszem¢r-
met mellûzve tÀrgyalta ä Ãtt´rû jelentûs¢gü-
nek tekinthetû a magyar sajtÂ t´rt¢net¢ben.
Ugyanakkor ä bÀr az Altern-EgÂ rovat szÂr-
vÀnyosan vissza-visszat¢rt ezekre a t¢mÀkra ä
az NSM sorozat ´nmagÀban v¢ve kev¢s volt.
ögy gondolom, egy fiatal korosztÀlyt megc¢l-
zÂ, magÀt alternatÁvnak nevezû ÃjsÀgnak ä
fûleg a àhallgatÀs ¢veiÊ utÀn ä t´bbet kellene
foglalkoznia alternatÁv probl¢mÀkkal, akÀr
mÀs t¢mÀk (p¢ldÀul bel- ¢s k¡lpolitika) rovÀ-
sÀra is.
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Mi¢rt vagyok K¢kharisnya, ha m¢gsem?
MÁg nÀlunk langyos ÀllÂvÁz volt a politikai-
tÀrsadalmi ¢let a nyolcvanas ¢vek elej¢n, ad-
dig a nyugati tÀrsadalmakban a posztmodern
¢s a feminizmus volt az a k¢t legjelentûsebb
politikai-szellemi mozgalom, amely igazi ki-
hÁvÀst int¢zett a fennÀllÂ viszonyok ellen. BÀr
voltak komoly fenntartÀsai is egymÀssal
szemben, k´z´s pontokon valÂ kapcsolÂdÀ-
saikkal megkÁs¢reltek kidolgozni olyan Ãj, tÀr-
sadalomkritikai paradigmÀkat, amelyek a fe-
minizmus elûtt is Ãj tÀvlatokat nyitottak meg.
Legjelentûsebb k´z´s fell¢p¢s¡k az akad¢-
miai tudomÀnyossÀg univerzÀlÂ tendenciÀja
elleni lÀzadÀs volt, melynek eredm¢nyek¢p-
pen a feministÀk megk¢rdûjelezt¢k azoknak
az à¢rt¢kmentesÊ kutatÀsoknak a l¢tjogosult-
sÀgÀt, amelyek a feh¢r k´z¢posztÀlybeli nûk
n¢zûpontjÀbÂl k¢sz¡ltek. A mozgalom tovÀb-
bÀ kimutatta, hogy az akad¢mikus k´r´k
àigazsÀgaÊ mindig a hatalomhoz k´tûdû, par-
tikulÀris t´rt¢nelmi helyzetekben megjelenû,
maszkulin ¢rt¢keket t¡kr´zi. Mind a poszt-
modernek, mind a feministÀk k¢ts¢gbe von-
tÀk a gender-bendinget, a tÀrsadalomban
kulturÀlis tradÁciÂk r¢v¢n megr´gz¡lt nûi
szerepeket, hely¢be ä elfogadva a term¢-
szetes nemi k´t´tts¢get ä egyfajta sajÀtos nûi
kultÃra l¢tjogosultsÀgÀt ÀllÁtva. Ezeknek a
àk¡zdelmeknekÊ m¢g a hÁre is alig jutott el
hozzÀnk annak idej¢n, nemhogy a vÁvmÀ-
nyai. àA magyar tÀrsadalom a nûi egyenjogÃsÀg
¢s a nûk k´zszerepl¢se k¢rd¢s¢ben m¢g igencsak
konzervatÁvÊ ä jelentette ki a Narancs hasÀbjain
Bill Lomax, a nottinghami egyetem politolÂ-
giai tansz¢k¢nek vezetûje, aki UngÀr KlÀra
fûpolgÀrmester-jel´l¢se kapcsÀn adott han-
got a hazai Àllapotok f´l´tti csodÀlkozÀsÀnak.

A lap ä bÀr a feministÀknak k¡l´n ÃjsÀg-
juk is van (Nûszem¢ly) ä szÁnvonalas ¢s prob-
l¢maorientÀlt ÁrÀsaiban rendszeresen foglal-
kozik e mozgalomhoz valÂ csatlakozÀs morÀ-
lis ¢s pszich¢s probl¢mÀival ¢s a feminizmus
elm¢leti-t´rt¢neti k¢rd¢seivel, kelet-eurÂpai
dimenziÂkba àzsugorÁtottÊ megoldÀsi lehetû-
s¢geket is felmutatva.

A Narancs polgÀrpukkasztÂ imÀzsÀhoz jÂl
illik, hogy fû feministÀjuk, a nûi jogok nagy
v¢delmezûje ä egy f¢rfi, akinek e t¢mÀban
(idûnk¢nt Goldmann Emma n¢ven) publi-
kÀlt cikkei az alaphangot megadjÀk. Seres
LÀszlÂ KIS MAGYAR FALLOKRçCIA (1991/8.) cÁ-

mü ÁrÀsÀban lesz´gezi p¢ldÀul: MagyarorszÀ-
gon a F¡tyi mint olyan van hatalmon, mely
F¡tyi azonban ànem egy konkr¢t politikai formaÊ,
csupÀn a patriarchÀtussal ¢s szexizmussal
(nûelleness¢ggel) terhelt magyar politikai
¢let hatalomorientÀlt, k´z¢pszerü ¢s meg-
szÀllt f¢rfiainak megjelen¢si formÀja; e f¢rfi-
ak pedig àvalÂjÀban Isten szerep¢t kÁvÀnjÀk bet´l-
teni, ha mÀr k¢ptelenek emberi mÂdon viselkedniÊ.

Ezeknek a àfeministaÊ cikkeknek jÂ r¢sze
egyben àabortuszcikkÊ is. A t¢mÀk egybefo-
nÂdÀsÀt k¢t esem¢ny tette aktuÀlissÀ: a pÀpa
lÀtogatÀsa 1991 nyarÀn, valamint az 1992.
december 31-ig meghozandÂ Ãj abortuszt´r-
v¢ny. Az utÂbbirÂl kialakult parÀzs vita kime-
netele ¢letkorÀnÀl fogva a Narancs olvasÂtÀ-
borÀt m¢lyen ¢rintette. Az abortusz k¢rd¢s¢t
elemzû cikkek elûsz´r a pÀpalÀtogatÀs k´r¡li
idûszakban csÃcsosodtak ki, s a lap szerzûi
cseppet sem kÁm¢lve a pÀpa szem¢ly¢t (lÀsd:
CçPASZçM) hatÀrozottan szembehelyezkedtek
a katolikus egyhÀz abortuszellenes felhÁvÀsÀ-
val. A MI K¹ZE EGY 70 K¹RºLI BçCSINAK A
NýK M°H°HEZ? cÁmü ÁrÀs mind cÁm¢ben,
mind tartalmÀban markÀnsan tolmÀcsolta a
Narancs à¡zenet¢tÊ az egyhÀznak ¢s a pÀpÀ-
nak. A MaNcs minden e t¢mÀban publikÀlt
cikke hatÀrozottan elutasÁtja azt is, hogy az
abortuszk¢rd¢st politikai dimenziÂkba helyez-
z¢k, Ágy a szerzûk p¢ldÀul soha nem osztottÀk
Fekete Gyula ¢s tÀrsai nemzetf¢ltû sirÀmait
(àFogyik a magyar, fogyik a magyar!Ê). Az abor-
tuszhoz valÂ jogot ä hangsÃlyozva az emberi
¢let tisztelet¢t ä alapvetû emberi jogk¢nt ke-
zelik, ¢s elutasÁtjÀk, hogy azt bÀrmif¢le poli-
tikai/hatalmi eszk´zzel befolyÀsoljÀk.

G mint Gay
A homoszexuÀlis mozgalmakat nem tekint-
hetj¡k tipikus NSM-nek, hiszen mÀr a mÃlt
szÀzad v¢g¢tûl voltak erre irÀnyulÂ kutatÀ-
sok, ¢s 1918-ban alakult meg az elsû ilyen
szervezet N¢metorszÀgban ä Ágy a mozgalom-
nak a New Social Movements a mÀr az 1969-
es New York-i homoszexuÀlis t¡ntet¢ssel kez-
dûdû mÀsodik szakasza. Mivel a t¢ma tabu
volt a hazai t´megkommunikÀciÂban, a Na-
rancs interjÃja a homoszexualitÀs k¢t ismert
holland kutatÂjÀval valÂban ¢rdekes infor-
mÀciÂkkal szolgÀlt a lap olvasÂinak a mozga-
lom t´rt¢net¢rûl, Nyugat-EurÂpÀban el¢rt
eredm¢nyeikrûl, valamint leszbikusokkal va-

1176 ã Figyelû



lÂ k´z´s k¡zdelmeikrûl (NSM, HOMOSZEXUç-
LISOK, 1991/6.). Ugyanebben a szÀmban je-
lent meg MçSK°NT ONDOLKODñK cÁmmel Àt-
tekint¢s a hazai viszonyokrÂl, melyekre m¢g
mindig az Àlszem¢rem jellemzû: àaz itthoni
vÁvmÀnyok csimborasszÂja, hogy lassank¢nt piron-
kodÀs vagy ideges r´h´gcs¢l¢s n¢lk¡l besz¢lhet¡nk
a probl¢mÀrÂlÊ. EzentÃl mÀr csak A ROMçN
200-AS (1993/12.) cÁmü ÁrÀs ¢rdemel e t¢mÀ-
ban figyelmet a romÀn homoszexuÀlisok ¡l-
d´z¢s¢rûl, de az ÁrÀsnak hazai ¡zenete is van:
igaz ugyan, hogy RomÀniÀban ¡ld´zik a ho-
moszexuÀlisokat, ellenben komolyan veszik
az AIDS vesz¢ly¢t, mÁg MagyarorszÀgon a
kormÀny immorÀlisnak tekintve ezt a k¢r-
d¢st, visszautasÁtotta a nemzetk´zi AIDS-szer-
vezetek segÁts¢g¢t, sût p¢nz¢t is. Errûl nyilat-
kozik a lapban Scott Long amerikai pro-
fesszor, aki MagyarorszÀg utÀn most egy ¢vet
KolozsvÀrott tanÁt. A hazai àsz¢gyenlûsÊ hely-
zet ismeret¢ben a lapnak t´bbet kellene fog-
lalkoznia ezzel a t¢mÀval is.

Minden hatalom megront
Ezt hirdetik az egy¢ni szabadsÀg elv¢t vallÂ
anarchistÀk, akik szerint az Àllam a tulajdon
sz¡lte erûszakhoz (Proudhon) ¢s a katonai
erûszakhoz (Bakunyin) kapcsolÂdik, s ez¢rt
elutasÁtjÀk minden megnyilvÀnulÀsi formÀjÀt,
bele¢rtve a politikai pÀrtok mük´d¢s¢t is. àAz
anarchizmus nem zürzavart, kaotikus Àllapotot je-
lent, hanem olyan tÀrsadalmat, amelyben hiÀnyzik
a vezet¢s, nincs hierarchia, ismeretlen a kormÀny.Ê
(1991/23.) MagyarorszÀgon mÀr a szÀzadelûn
voltak anarchista kezdem¢nyez¢sek (Schmidt
Jenû, BatthyÀny Ervin), Àm 1919 utÀn ezek
a hagyomÀnyok ä n¢hÀny ezoterikus szellemi
k´rt kiv¢ve ä teljess¢ggel felszÀmolÂdtak, s
talÀn nem v¢letlen, hogy 1989 tÀjt, a nagy
àpÀrtgr¡ndolÀsokÊ kezdet¢n ¢ledt ÃjjÀ a
mozgalom, n¢hÀny budapesti b´lcs¢szhallga-
tÂ kezdem¢nyez¢s¢re.

A MaNcs egyik cikke (ANARCHISTçK MA-
GYARORSZçGON, 1991/4.) nyomon k´veti az
AutonÂmia Csoport megalakulÀsÀt s ennek
r¢v¢n a hazai anarchista mozgalom ÃjjÀsz¡-
let¢s¢t, valamint azt a bomlÀsi folyamatot,
ahogyan elvi ´sszef¢rhetetlens¢g miatt az
eredeti csoport v¢g¡l is hÀrom r¢szre szakadt
(NAP Anarcho-Punk csoport, GEO K´rnye-
zetv¢delmi Egyes¡let, Budapesti Anarchista
Csoport). Egy az anarchizmus ¢s az ´kolÂgia

kapcsolatÀt tÀrgyalÂ cikken kÁv¡l mÀr csak a
mozgalom rockzenei vet¡let¢t vizsgÀlÂ s ez¢rt
a Narancs-olvasÂ korosztÀly ¢rdeklûd¢s¢re
k¡l´n´sen szÀmot tartÂ NINCS MçS HATALOM,
CSAK TE MAGAD (1990/22.) cÁmü ÁrÀs foglalko-
zik a mozgalommal, ami annÀl is meglepûbb,
mert a hazai anarchizmuskutatÀs k¢t fû teo-
retikusa (akik ebbûl ÁrtÀk k´z´s kandidÀtusi
disszertÀciÂjukat) ä a Narancs ÀllandÂ mun-
katÀrsai. BÀr a Budapesti Anarchista Csoport
programjai rendszeresen megjelennek a lap-
ban, ezen tÃlmenûen jÂ volna olvasni a moz-
galom t´rt¢net¢rûl, a k¡lf´ldi szervezetek te-
v¢kenys¢g¢rûl ¢s ideolÂgiai vitÀikrÂl.

SzelÁd motorosok
Bevallom, amikor 1992. szeptember 17-¢n a
Magyar Narancs cÁmlapjÀn egy Harley David-
son motorral, AZ °LET HARC jelszavÀval
berobogott a magyar hetilapok n¢pes tÀborÀ-
ba, az elsû gondolatom ez volt: Te jÂ ¢g,
ugyan mivel fogjÀk megt´lteni a lapot h¢trûl
h¢tre, mikor k¢theti lapnak is unalmasak vol-
tak n¢ha! AzÂta eltelt t´bb hÂnap, s be kell
ismerjem, az àÃjÊ Narancs messze fel¡lmÃlja
a r¢git ä bÀr hozzÀ kell tegyem, azt nem volt
igazÀn neh¢z. Hetilapk¢nt megvÀltozott a lap
szerkezete; Ãj rovatokkal bûv¡lt, ¢s kitÀgult
szerzûinek k´re is. Mindez jÂt tett a Narancs-
nak: àszellûsebb¢Ê vÀlt, kil¢pett abbÂl az egy-
re inkÀbb fullasztÂvÀ vÀlÂ belterjess¢gbûl,
ami elûzû korszakÀt mindinkÀbb jellemezte.
Az Ãj rovatok beindÁtÀsÀval elût¢rbe ker¡lt a
tÀrsadalom ¢s a k´z¢let, Ágy megszünt a lap
tÃlpolitizÀlt jellege, ami idûnk¢nt azt a k¢ny-
szerk¢pzetet keltette olvasÂjÀban, hogy egy
szÂrvÀnyosan mÀs t¢mÀkkal is foglalkozÂ po-
litikai lapot tart a kez¢ben. A lap tudatosabb
szerkeszt¢si elvet ¢rv¢nyesÁt: a rovatoknak cÁ-
m¡k van (VILçGFALU, MAGYAR GLñBUSZ stb.)
¢s ÀllandÂ hely¡k, ami Àttekinthetûv¢ teszi az
ÃjsÀgot. EGY H°T a cÁme annak az Ãj, k¢tol-
dalas k¢pes hÁrrovatnak, amely a h¢t k¡l- ¢s
belpolitikai esem¢nyeit tÀrgyilagosan, r´vid
hÁrekbe t´m´rÁtve tekinti Àt a lap elej¢n, s a
hozzÀ kapcsolÂdÂ, r´videbb kulturÀlis hÁrek-
kel szolgÀlÂ oldal is kitünû.

El¢g jÂk az INTERJö rovat besz¢lget¢sei
k´z¢let¡nk sz¢les palettÀjÀrÂl vÀlasztott sze-
replûkkel. IgazÀn ¢rdekess¢ ¢s vonzÂvÀ azon-
ban azok az ÁrÀsok teszik a megÃjult ÃjsÀgot,
amikhez hasonlÂkat mÀs sajtÂterm¢kekben
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nem vagy alig talÀlunk meg. Ilyen az utÂbbi
idûben ´rvendetesen feltÀmadÂ szÁnvonalas
t¢nyfeltÀrÂ riport, ami a v¢lem¢nycikkeket
elûnyben r¢szesÁtû hazai ÃjsÀgÁrÀsunknak
nem ¢ppen erûss¢ge. S ilyen a lap mÀsodik
fel¢t elfoglalÂ avantgarde/underground, kul-
tÃrÀt n¢pszerüsÁtû tizenhÀrom oldalas kultu-
rÀlis rovat, amelynek az a szembe´tlû sajÀtos-
sÀga, hogy a zen¢t (ROCKFRONT ¢s MELñDIA
cÁmmel) ¢s a vizuÀlis müv¢szeteket (film, vi-
deo, tv, szÁnhÀz, k¢pzûmüv¢szet, k¢preg¢ny
[!]) n¢pszerüsÁtû oldalak lehengerlûen bûs¢-
gesebbek, mint az Árott kultÃrÀrÂl, a k´ny-
vekrûl ¢s ÃjsÀgokrÂl szÂlÂk. A rovat legerû-
sebb ¢s leg¢rt¢kesebb oldalai azok, amelyek
korunk zenei ¢let¢nek majd minden ter¡le-
t¢rûl hÁrt adnak. A ROCKFRONT rendszeres
nemzetk´zi kitekint¢st nyÃjt a jazz, a popze-
ne, a rock, a punk, az underground ¢s a hap-
peningszerü kreatÁv zene vilÀgÀbÂl. Nyomon
k´veti a zenekarok sorsÀt is (p¢ldÀul Velvet
Underground, Element of Crime... stb.), s
m¢g arra is vÀllalkozik, hogy k¡l´nb´zû t¢-
mÀkat zenei ´sszef¡gg¢s¢ben mutasson be,
Ágy p¢ldÀul a rock ¢s a szex egymÀsra hatÀsÀt
(Nina Hagen, Lydia Lunch, Patti Smith stb.),
az anarchista mozgalom rockzenei vet¡let¢t
vagy a zene ¢s a k¢pzûmüv¢szet kapcsolatÀt
(Andy Warhol stb.). A lap MELñDIA oldala pe-
dig gyakran foglalkozik korunk komolyzenei
Àramlataival is (Maria Callas, Lutoslawsky
stb.).

A k¢pzûmüv¢szetrûl szÂlva a szerzûk a
kortÀrs avantgarde, transz-avantgarde, per-
formance stb. müv¢szetet n¢pszerüsÁtik in-
terjÃikkal, hazai ¢s k¡lf´ldi kiÀllÁtÀsokrÂl Árt
elemz¢seikkel, elm¢leti ÁrÀsokkal. A rovat leg-
fûbb ¢rdeme a nyitottsÀg, a k¡l´nb´zû mü-
v¢szeti formÀk k´z´tti ÀtjÀrhatÂsÀgra valÂ ¢r-
z¢kenys¢g. JÂ p¢ldÀja ennek Peter Greena-
way angol filmrendezû B¢csben rendezett
k¢pzûmüv¢szeti kiÀllÁtÀsÀnak bemutatÀsa
vagy az az ÁrÀs, amely a Szk¢n¢ SzÁnhÀz k¡-
l´nleges, CONVERSATION cÁmmel 1992-ben
elûadott videÂs-szÀmÁtÂg¢pes performance
produkciÂjÀrÂl szÂl. °rt¢kes ¢s figyelmet ¢r-
demlû a rovat NARANCSGAL°RIA sorozata,
amely kortÀrs müv¢szet¡nk jeles alkotÂinak
k¢peit vonultatja v¢gig egy-egy lapszÀmon. A
k¢pek ¢lvezhetûs¢g¢t a gyenge papÁrminûs¢g
nagyban rontja ugyan ä de errûl nem any-
nyira a lap szerkesztûi tehetnek, mint inkÀbb

a szponzorok. Mindenk¢ppen szÂt ¢rdemel
hÀrom fotÂsorozat is. Fontos kultÃrmissziÂt
t´lt be a MaNcs ´nironikus nosztalgiÀval tÀlalt
PESTI PRESSZñK cÁmü sorozata, amely f¢ny-
k¢ppel ¢s sz´veggel a f¢lmÃlt intim nyilvÀ-
nossÀgÀnak m¢g fellelhetû szÁntereit vonul-
tatja fel a b´rgerkingek ¢s pizzahÀtok lassan
mindent elborÁtÂ konzumidiotizmusÀval
szemben. Az ELTþNT IDý NYOMçBAN cÁmmel
pedig ä a h¢tk´znapok banalitÀsait szakrali-
zÀlva ä letünt ¢let¡nk mÀr-mÀr feled¢sbe
s¡llyedt rekvizitumait elevenÁti fel, mint p¢l-
dÀul a szÂdÀs¡veget vagy a Leica f¢nyk¢pe-
zûg¢pet. MulatsÀgos a MaNcs DIVAtok ¢s
HíMtagok fotÂsorozata, amely szellemes ¢s
frappÀns sz´vegek kÁs¢ret¢ben a pikÀnstÂl
mÀr-mÀr az ordinÀr¢ig terjedû skÀlÀn vonul-
tat fel jellegzetes nûi ¢s f¢rfi archetÁpusokat
(VonzÂ F¢rjesasszony, Bûrdzsekis BombÀzÂ,
illetve Don Juan stb.).

A filmrûl szÂlva inkÀbb a rendezûi port-
r¢k, a filmfesztivÀli tudÂsÁtÀsok vagy az ama-
tûr filmez¢ssel (pl. BBS) kapcsolatos hÁradÀ-
sok ¢rdemelnek figyelmet, semmint a film-
kritikÀk, amelyek jobbÀra csak az àelemzettÊ
film tartalmÀnak jÂpofÀskodÂ elmes¢l¢s¢ben
mer¡lnek ki. Egyhetes k¢s¢ssel megjelente-
tett t¢v¢filmkritikÀival a T°V° oldal a legfe-
ledhetûbb ä mi t´bb, azt a k¢rd¢st is felveti:
sz¡ks¢g van-e rÀ egyÀltalÀn ebben a formÀ-
ban? °rtelm¡k itt csupÀn azoknak az ÁrÀsok-
nak van, amelyek tÀrsadalomt´rt¢neti keret-
be Àgyazva elemeznek egy-egy tv-filmsoroza-
tot (p¢ldÀul Eward Schorm), vagy elm¢leti
k¢rd¢ssel foglalkoznak (p¢ldÀul a szinkron).
Nem ÀllÁthatÂ, hogy a SZíNHçZ oldal a Na-
rancs erûss¢ge volna, de a fesztivÀlokrÂl, hap-
peningekrûl ¢s performance-okrÂl szÂlÂ cik-
keik ¢rdekesek, mint ahogy az a kultÃrt´rt¢-
neti sorozata is, amely t¢rben ¢s idûben vÀn-
dorolva mutatja be hazai szÁnhÀzainkat.

A MaNcs neves müv¢szekkel, filozÂfusok-
kal, lapszerkesztûkkel k¢szÁtett ¢s helyenk¢nt
müv¢szeti ¢let¡nk rejtett ´sszef¡gg¢seit is fel-
tÀrÂ kulturÀlis interjÃi szinte mindig izgalma-
sak ¢s olvasÀsra ¢rdemesek.

Az eddigi lapszÀmokbÂl az lÀtszik, hogy a
K¹NYV oldal a kulturÀlis rovat egyik àleg-
gyeng¢bb lÀncszemeÊ: a szerkeszt¢s gyakor-
latÀban alig fedezhetû fel n¢mi koncepciÂ, ¢s
ez az az oldal, amit ä bÀr hely volna ä gyak-
ran nem tudnak mivel megt´lteni. Ezt az ürt
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a szerkesztû a NARANCSGAL°RIA ä egy¢bk¢nt
kitünû ä k¢peivel, illetve a k´nyvrendel¢sek
k´zz¢t¢tel¢vel prÂbÀlja àkozmetikÀzniÊ. Pe-
dig a lehetûs¢get ¢rdemes volna jobban ki-
hasznÀlni ä akÀr m¢g a nemr¢g beindÁtott, de
teljesen ¢rdektelennek bizonyulÂ folytatÀsos
k¢preg¢ny rovÀsÀra is. Nagyon ¢rdekes el-
lenben a sajnos rendszertelen¡l jelentkezû
LAPELLENZý, amely eddig n¢gy folyÂirat egy-
egy k¡l´nszÀmÀrÂl (VilÀgossÀg, Jelenkor, çr-
ny¢kk´tûk, Kalligram) jelentetett meg kivÀlÂ
kritikÀt. V¢gezet¡l szÂt ejten¢k m¢g a kultu-
rÀlis programokat ajÀnlÂ sznobkalauzrÂl, a
SNOBLESSE OBLIGE-rÂl, amely most jobban
informÀl, mint a hajdani Narancs idej¢n ä de
szÀrazabb ¢s hivatalosabb is a r¢gin¢l. A pi-
masz bÀjÀt elvesztett snoblesse ebben a for-
mÀjÀban leginkÀbb egy alternatÁv Pesti Müsor-
zanzÀhoz hasonlatos.

çtb´ng¢szve a lap aprÂhirdet¢seit, egyelû-
re k¢ptelen vagyok eld´nteni: ezek komoly
hirdet¢sek, vagy ez a lap humoroldala. Ami-
kor azt olvasom p¢ldÀul a TçRSKERESý-ben,
hogy: à¹r´kmozgÂ andalÃziai kutyÀm kitünû me-
mÂriÀjÃ, meztelen¡l eb¢delû Dolly Bell macska tÀr-
sasÀgÀt keresi a vilÀg v¢g¢igÊ, akkor elbizonyta-
lanodom a teljesen hihetûnek tünû hirdet¢-
sek hitel¢t illetûen is. Mindenesetre Âvom ba-
rÀtaimat attÂl, hogy a Narancs aprÂhidet¢s
rovatÀbÂl vÀlasszanak kocsit, lakÀst, plÀne hÀ-
zastÀrsat.

A Narancsnak tovÀbbra sincsenek igazÀn jÂ
tollÃ sajÀt szerzûi, bÀr az ÁrÀsok k¢ts¢gtelen¡l
szÁnvonalasabbak, mint az elsû korszakÀban.
(A sajtÂhiba is kevesebb.)

A magam r¢sz¢rûl szÁvesebben venn¢m,
ha a lap cÁmlapjÀn POLITIKAI-KULTURç-
LIS HETILAP helyett inkÀbb ez Àllna: AL-
TERNATíV-KULTURçLIS, ha alternativitÀ-
son a decentralizÀlt politikÀt, a civil tÀrsada-
lom mük´d¢s¢t, az erûszak-elleness¢get, a ki-
sebbs¢gek v¢delm¢t ¢s az ´kolÂgiÀt ¢rtj¡k.
Hiszen politikai lapokkal DunÀt lehet mÀr re-
keszteni, s a Narancs politikai cikkei korÀnt-
sem olyan kivÀlÂak m¢g, hogy àelsû k¢zbûlÊ
volna ¢rdemes tÀj¢kozÂdni belûl¡k. çm al-
ternatÁv t¢mÀkrÂl m¢g manapsÀg is alig lehet
valahol jÂ ÁrÀst olvasni ä ez¢rt a MaNcs ezt az
ürt m¢g inkÀbb bet´lthetn¢. A hetilappÀ
avanzsÀlt ÃjsÀg mÀr k´zelebb Àll ehhez, mint
a r¢gi, de m¢g van mit vÀltoztatnia. Ha pedig
m¢gis politikai lap akar maradni, akkor szÁn-

vonalasabbnak kell lennie, hogy m¢ltÂ kon-
kurens¢v¢ vÀlhasson a t´bbi politikai lapnak.
A Magyar Narancs 1992 szeptember¢ben
olyan ä a k´z¢pkorosztÀlyt is megc¢lzÂ, kon-
szolidÀltabb, tÁzezres p¢ldÀnyszÀmÃ hetilap-
pÀ l¢pett elû, amely sokkal inkÀbb belesimul
a magyar sajtÂba, mint indulÀsakor. E àbele-
simulÀsÊ-nak bizonyos ¢rtelemben a nyelvi
megszelÁd¡l¢s is Àra volt. Annak, a magyar
sajtÂban akkoriban Àtt´r¢snek szÀmÁtÂ, kon-
venciÂkat felrÃgÂ, provokatÁv parlagi szleng-
nek a tompÁtÀsÀrÂl van szÂ, amely fiatalos
szemtelens¢g¢vel annyira egyed¡lÀllÂvÀ tette
a korai lapszÀmokat.

Ha az àÃjÊ Narancsot a magyar sajtÂ àko-
ordinÀta-rendszer¢benÊ prÂbÀlom elhelyez-
ni, leginkÀbb n¢gy ÃjsÀg szellemi rokonsÀga
j´het szÂba. K´z¢leti cikkeit ¢s t¢nyfeltÀrÂ ri-
portjait tekintve az °S-hez Àll legk´zelebb,
bÀr fiatalabb ¢rtelmis¢gi korosztÀlyhoz szÂl,
pimaszabb stÁlusban. Politikai interjÃik a 168
ÂrÀ¢hoz Àllanak k´zel, de ironikus stÁlusuk
idûnk¢nt vetekszik a HVG utolsÂ oldalÀn ol-
vashatÂ PORTR° Lindner/HorvÀth pÀrosÀnak
k¢rdezûi stÁlusÀval, mÁg kulturÀlis t¢mÀjÃ in-
terjÃik a Gondolat-jellel (168 Âra) mutatnak
rokonsÀgot, de a MaNcs, t¢mÀival sokkal
avantgardabbnak tekinthetû. A lap belpoliti-
kai ¢s gazdasÀgi cikkei a HVG szikÀr-tÀrgyi-
lagos stÁlusÃ ÁrÀsaival rokonÁthatÂk legin-
kÀbb, de azoknÀl jÂval k´nnyedebbek ¢s fel-
szÁnesebbek. A Magyar Narancs igazi àkebel-
barÀtjaÊ m¢giscsak a Volt (àEgy lap azoknak,
akik m¢g bÁrjÀk a fesz¡lts¢getÊ). Noha a Narancs
egy kicsit fesztelenebb, de t¢mÀiban, stÁlusÀ-
ban, k¢panyagÀban ¢s tipogrÀfiÀjÀval (ez
mindk¢t lap eset¢ben kitünû) ä ez a rokonsÀg
nem tagadhatÂ.

A Magyar Narancs ¢letÃtja n¢mik¢pp ha-
sonlatos lehet nagy p¢ldak¢p¢hez, az ameri-
kai Rolling Stone magazin¢hoz, amely kis p¢l-
dÀnyszÀmmal, kev¢s szerkesztûvel indult, de
ma mÀr t´bb mint egymilliÂt nyomnak belû-
le, ¢s 184 szerkesztût dolgoztatnak. Ha nem
ilyen elkÀprÀztatÂ szÀmokkal is, de nagy k¢r-
d¢s: jÀrhatÂ lesz-e a Narancs szÀmÀra is ez az
Ãt? MegprÂbÀltam rÀmutatni a lap hibÀira,
gyenges¢geire is, talÀn ezzel segÁthetem leg-
inkÀbb, hogy nek¡nk is legyen egy, a Rolling
Stone-hoz hasonlatos, remek alternatÁv ÃjsÀ-
gunk. Ehhez persze m¢g hosszÃ Ãt vezet. S
hogy mi¢rt olvassuk addig is? TalÀn, mert
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mÀr Karinthy is megmondta: àa halak nem ha-
zudnakÊ (kivÀlt a pimasz halak nem), ez ä
ahogy a MaNcs-szlogen hirdeti ä àA KORRAL
JçR. A nagy halak meg bekaphatjÀk...Ê

ArgejÂ °va T¢velygû

KRITIKAPçLYçZAT
 
CLAUDIO MONTEVERDI:

MADRIGçLOK

Capella Savaria. Vez¢nyel: Nicholas McGegan
ZÀdori MÀria, Fers MÀrta (szoprÀn),
Guy de Mey, Martin Klietmann (tenor),
Klaus Mertens (bariton)
Quintana QUI 103 014

R¢gi adÂssÀgÀt t´rlesztette a hazai hangle-
mezkiadÀs a Monteverdi k¢sei madrigÀljai-
nak szÁne-javÀt tartalmazÂ vÀlogatÀs megje-
lentet¢s¢vel. A MagyarorszÀgon mindmÀig
m¢ltatlanul kev¢ss¢ ismert Claudio Monte-
verdi ¢letmüv¢t ugyanis nem csupÀn n¢hÀny
opera (L'ORFEO, IL RITORNO D'ULISSE IN PAT-
RIA, L'INCORONAZIONE DI POPPEA), drÀmai je-
lenet (LAMENTO D'ARIANNA, IL COMBATTI-
MENTO DI TANCREDI E CLORINDA) vagy litur-
gikus mü (VESPRO DELLA BEATA VERGINE)
f¢mjelzi, hanem a mennyis¢gi ¢s minûs¢gi
szempontokat figyelembe v¢ve egyarÀnt pÀ-
ratlanul gazdag madrigÀlterm¢se is. A mad-
rigÀl tÃlzÀs n¢lk¡l nevezhetû a Monteverdi-
oeuvre centrÀlis jelentûs¢gü müfajÀnak, hi-
szen az ¢letÃt eg¢sz¢t (az 1580-as ¢vektûl a
k¢sû ´regs¢gig) Àtsz´vi. Ugyanakkor Monte-
verdi madrigÀljai a XIV. szÀzadi elûzm¢nyek
utÀn 1520-tÂl egyre n¢pszerübb¢ vÀlÂ müfaj
t´rt¢net¢ben is ´sszefoglalÀst, sût betetûz¢st,
kulminÀciÂs pontot jeleznek. A Monteverdi-
madrigÀlokban mÀr nyoma sincs a homofon,
egyszerü textÃrÀjÃ, nemritkÀn primitÁv fel-
¢pÁt¢sü, 1550 k´r¡li prÂbÀlkozÀsok korlÀtai-
nak. Monteverdi stÁlusa f¢lreismerhetetlen¡l
egy¢ni, de k´vetkezetesen ker¡li a nagy mad-
rigalista kortÀrsak (Marenzio, Gesualdo) he-

lyenk¢nt ´nc¢lÃ ¢s exhibicionista expresszi-
vitÀsÀt. Konkr¢tabban fogalmazva: Monte-
verdi Âvatosan bÀnik a disszonanciÀkkal ¢s a
kromatikÀval, de egyarÀnt ¢rz¢keny a hori-
zontÀlis folyamatok (a szÂlamok ´nÀllÂsÀga)
¢s a vertikÀlis struktÃrÀk (a harmÂniai t´rt¢-
n¢s) irÀnt. Monteverdi madrigÀljai vilÀgos,
letisztult formÀk, amelyekbûl nyitva Àll ugyan
az Ãt a madrigÀl àelÀgazÀsaiÊ (madrigale con-
certato, madrigÀlkom¢dia) fel¢, de amelyek-
ben a tradÁciÂhoz valÂ szilÀrd k´tûd¢s, sût ä
a kifejez¢s pozitÁv ¢rtelm¢ben ä konzervati-
vizmus is t¡kr´zûdik.

A kiss¢ hosszadalmas bevezet¢ssel igazolni
szerettem volna a Capella Savaria ¢s a Quint
KiadÂ vÀlasztÀsÀnak helyess¢g¢t: valÂban
fontos ¢s aktuÀlis, hogy e remekmüveket ne
csak a legszükebb szakmai k´z´ns¢g ismerje.

A Quintana-lemez Monteverdi hÀrom
utolsÂ madrigÀlk´tet¢bûl ¢s a SCHERZI MUSI-
CALI gyüjtem¢nybûl tallÂz. NyilvÀnvalÂ, hogy
a zenei t¢nyezûk mellett a sz´vegek irodalmi
¢rt¢ke is relevÀns vÀlogatÀsi szempont volt,
hiszen a felcsend¡lû madrigÀlok alapjÀul
szolgÀlÂ k´ltem¢nyek szerzûi ä Alessandro
Striggio; Giovanni Battista Guarini; a barokk
eposz müfajÀnak legjelentûsebb alakja, Tor-
quato Tasso; valamint Giambattista Marini,
aki Szerb Antal szavaival àaz olasz fejedelmi ud-
varoknak, majd Valois Margit ¢s Medici MÀria
PÀrizsÀnak d¢delgetett k´ltû-primadonnÀja voltÊ ä
valamennyien neves, a kor irodalmi gondol-
kodÀsÀt ¢vtizedekre d´ntûen befolyÀsolÂ k´l-
tûk, akiknek müveit Monteverdi ¢s kortÀrsai
egyarÀnt elsûdleges megzen¢sÁt¢si forrÀsnak
tekintett¢k.

A kev¢ss¢ ismert kompozÁciÂk felfedez¢se
irÀnti vÀgy, a Capella Savaria ¢s a k´zremü-
k´dû szÂlistÀk Àltal k¢pviselt ä a korÀbbi le-
mezfelv¢telekrûl ismert ä szÁnvonal, az ig¢-
nyes tervez¢sü lemezborÁtÂ a muzsikus, a re-
cenzens ¢s a zenerajongÂ ¢rdeklûd¢s¢t egy-
formÀn felkeltheti, s ez egyben fokozott el-
vÀrÀsokkal is pÀrosul. Ezen elvÀrÀsoknak a
felv¢tel csaknem marad¢ktalanul meg is fe-
lel, mindenekelûtt az¢rt, mert sz¢p. Sz¢ps¢-
ge nem korlÀtozÂdik valamely komponens-
re (pl. müv¢szi teljesÁtm¢nyek, a hangk¢p
belsû arÀnyai, felv¢teltechnika), mert m¢g a
legkev¢sb¢ siker¡lt pillanatokban is t´bb
sz¢ps¢gforrÀs egyidejü jelenl¢te ¢rezhetû. Ez
az a pont (a sz¢ps¢gforrÀsok egyidejüs¢ge),
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amellyel a Capella Savaria lemeze tÃllend¡l
a hazai ä sût tÀgabb ¢rtelemben az eurÂpai
¢s amerikai ä hanglemezpiac Àtlagos szÁnvo-
nalÀn. Az Àtlagot ugyanis (m¢g az ¢lvonalbeli
nyugati orszÀgokban is) az jellemzi, hogy
egy-egy kiemelkedû alkotÂelem ä vilÀghÁrü
szÂlista, elismert ¢s k´r¡lrajongott zenekar
vagy karmester, esetleg a felv¢teleit csÃcs-
technolÂgiÀval k¢szÁtû kiadÂ ä megemeli
ugyan a produkciÂ ¢rt¢k¢t, de a t´bbi ´ssze-
tevû ter¢n bÀntÂ hiÀnyossÀgok mutatkoznak.

A Capella Savaria lemez¢nek sz¢ps¢g-
forrÀsait Àttekintve k¡l´n tanulmÀnyt ¢rde-
meln¢nek az elûadÂi teljesÁtm¢nyek, minde-
nekelûtt a szÂlistÀk remekl¢se. Elsûk¢nt kell
emlÁtenem ZÀdori MÀriÀt, akinek stÁlusisme-
rete, müv¢szi elk´telezetts¢ge, gazdag ¢s
egy¢ni hangszÁne ä hasonlÂan az elûzû ¢vek-
ben a Capella Savaria tÀrsasÀgÀban k¢szÁtett
felv¢teleihez ä ezÃttal is kitünûen ¢rv¢nyes¡l.
Nagy vivûerejü hangja ellen¢re elûadÀsa
mindv¢gig m¢rt¢ktartÂ, s ¢ppen ezÀltal hite-
les ¢s meggyûzû. E m¢ltÂsÀgteljes visszatar-
tottsÀg az a t¢nyezû, ami miatt ZÀdori szÂla-
mÀra nem lehet nem odafigyelni.

A mÀsik szoprÀn szÂlista, Fers MÀrta telje-
sen elt¢rû egy¢nis¢g mind hangszÁn¢t, mind
a müvekhez valÂ k´zelÁt¢s mÂdjÀt tekintve.
°ppen ez¢rt Ág¢rkezett a felv¢tel kulcsk¢rd¢-
s¢nek, hogy a k¢t ¢nekesnû k¢pes-e a k´z´s
nevezû megtalÀlÀsÀra, s Ágy l¢trej´n-e a ma-
gasrendü kamarazen¢l¢shez elengedhetetle-
n¡l sz¡ks¢ges belsû ´sszetartÂ erû, harmÂnia.
Nos, e harmÂnia a madrigÀlok d´ntû t´bbs¢-
g¢ben megsz¡letett, s nem olyan formÀban,
hogy a k¢t ¢nekhang egy¢nis¢g¢t elvesztve a
sz¡rkes¢gben olvadt volna ´ssze. Mindkettû
autonÂm maradt, de pillanatrÂl pillanatra
organikus egys¢get alkotva.

A f¢rfi szÂlistÀk k´z¡l egy¢rtelmüen ki-
emelkedik Guy de Mey produkciÂja. A vilÀg-
hÁrü r¢gizene-specialista ä aki ¢vek Âta
visszat¢rû vend¢ge a Capella Savaria felv¢te-
leinek ä pontosan ismeri Monteverdi korÀ-
nak felt¢telezett elûadÂi gyakorlatÀt, az imp-
rovizÀciÂ ¢s a dÁszÁt¢s lehetûs¢geit ¢s korlÀ-
tait (e korlÀtok a mÀs felv¢teleken hallhatÂ,
nemritkÀn Ázl¢stelen ¢s stÁlusidegen dÁszÁt¢-
sek ismeret¢ben egyre l¢nyegesebbnek tün-
nek). A partnerek hangi adottsÀgaihoz ¢s az
adott mü karakter¢hez teljes m¢rt¢kben al-
kalmazkodÂ elûadÀsÀnak egyetlen hangja

sem eltÃlzott vagy modoros, szÂlama m¢gis
mindv¢gig kÀprÀzatosan expresszÁv, lebilin-
cselû. Martin Klietmann ¢s Klaus Mertens ki-
egyenlÁtett, sz¢p, kulturÀlt ¢nekhangja csak
Guy de Mey mellett tünik helyenk¢nt kiss¢
f¢nytelennek, egysÁkÃnak. Mertens elûadÀsÀ-
nak kimagaslÂ ¢rt¢ke viszont, hogy a madri-
gÀlok latens humorforrÀsait, a sz´vegekben
rejlû ¢s a megzen¢sÁt¢sben is t¡kr´zûdû irÂ-
niÀt felszÁnre hozva Monteverdi madrigÀl-
oeuvre-j¢nek Ãjabb r¢teg¢t tÀrja fel. Ez a jÀ-
t¢kossÀg, k´nnyeds¢g, helyenk¢nt csillogÂ
humor a t´bbi szÂlista produkciÂjÀbÂl hiÀny-
zik, k¡l´n´sen az O COME SEI GENTILE, AN-
GELLIN ¢s MENTRE VAGA ANGIOLETTA cÁmü
darabokban.

K¡l´n tanulmÀnyt ig¢nyelne Nicholas
McGegan egy¢nis¢g¢nek ¢s teljesÁtm¢ny¢nek
¢rt¢kel¢se is. Az angol fiatalember ä akivel
sajnos a Capella Savaria ¢vek Âta tartÂ, gy¡-
m´lcs´zû munkakapcsolata nem sokkal e le-
mez felv¢tele utÀn megszakadt ä csembalÂ- ¢s
spin¢tjÀt¢kosk¢nt nem tartozik a vilÀg ¢lvo-
nalÀba. Nemr¢giben egy interjÃban û maga
is elismerte, hogy billent¢stechnikÀja k´zel
sem t´k¢letes. Technikai hiÀnyossÀgait azzal
ellensÃlyozza, hogy t¢vedhetetlen bizton-
sÀggal ¢rzi ¢s nagyvonalÃan ÀtlÀtja a zenei
formÀkat, valamint k¢pes a koncentrÀciÂ, a
figyelem megosztÀsÀval kettûs funkciÂt bet´l-
teni: a zenekart csembalÂ mellûl irÀnyÁtja, a
felv¢tel tanÃsÀga szerint mesterien.

A Capella Savaria elûadÀsÀt t´k¢letes
´sszehangoltsÀg ¢s ¢rz¢keny odafigyel¢s jel-
lemzi. A t¢telkarakterek pontosan kimunkÀl-
tak, a tempÂvÀlasztÀs az esetek d´ntû t´bbs¢-
g¢ben megk¢rdûjelezhetetlen, plasztikusak
¢s sz¢pek a vonÂshangok. Kiemelkedû szÁn-
foltja az egy¡ttesnek SzabÂ IstvÀn vilÀgszÁn-
vonalÃ teorba- ¢s gitÀrjÀt¢ka.

A szombathelyi BartÂk Terem megÁt¢l¢-
sem szerint nem bizonyult ideÀlis helyszÁn-
nek a felv¢tel elk¢szÁt¢s¢hez. Nem mintha a
kamarazene-jellegü Monteverdi-madrigÀlok
reprezentatÁv, àszimfonikusÊ hangzÀst ig¢-
nyeln¢nek, de a hangt¢r helyenk¢nt fojtott-
nak, beszorÁtottnak tünik, s ez nyilvÀnvalÂan
negatÁvan befolyÀsolja az ´sszhatÀst. Ugyan-
akkor az sem vitathatÂ, hogy a vilÀgos, Àttet-
szû hangzÀs l¢trej´tt¢t ¢ppen ezen akusztikai
k´r¡lm¢nyek segÁtett¢k elû, a felv¢telen a
legaprÂbb dÁszÁt¢s, improvizÀciÂelem, rejtett
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mozzanat is pontosan hallhatÂ. °rdemes k¡-
l´n szÂt ejteni a hangszÁn ¢s a belsû arÀnyok
k¢rd¢s¢rûl. A zenei rendezû ¢rdeme a t´k¢-
letesen eltalÀlt beÀllÁtÀs: a hangk¢p eg¢sz¢bûl
diszkr¢ten, de ¢rezhetûen kiemelkedû ¢ne-
kesek hangjÀt a t¢r szinte k´r¡lfonja. A vo-
nÂshangok helyenk¢nt f¢nyesek ¢s kontÃro-
sak, mÀsutt a hÀtt¢rben maradva kieg¢szÁtû
szÁnk¢nt szÂlalnak meg. A korrekt mikrofon-
technika eredm¢nye az ¢nekhangok ¢s a
hangszerek szinte ¢rezhetû k´zels¢ge, amely
a hallgatÂt bevonja a kamarazen¢l¢s bensû-
s¢ges folyamatÀba.

A Capella Savaria Monteverdi-lemeze a
szÂlistÀk, a zenekar ¢s a felv¢teltechnika sze-
rencs¢s talÀlkozÀsa.

Retkes Attila

TçVOLODUNK BARTñKTñL?

BartÂk B¢la: Cantata profana Sz. 94,
A fÀbÂl faragott kirÀlyfi Op. 13. Sz. 60
Chicago Symphony Orchestra, Chicago Symphony
Chorus. Vez¢nyel Pierre Boulez
John Aler (tenor), John Tomlinson (bariton)
DG 435 863ä2

Pierre Boulez lemezeinek megjelen¢s¢t
majd' minden esetben ä magÀtÂl ¢rtetûdûen
ä felfokozott vÀrakozÀs elûzi meg. Nem pusz-
tÀn az¢rt, mert Boulez korszakformÀlÂ egy¢-
nis¢g, alkotÂi jelentûs¢ge vitathatatlan ä ha-
nem mert k´ztudott a karmester Boulez ig¢-
nyess¢ge, hallÀsÀnak ¢rz¢kenys¢ge, Ázl¢s ¢s
interpretÀciÂ egyÀltalÀn nem szokvÀnyos
´sszhangja az û elûadÀsaiban. LegalÀbbis,
ami felv¢teleinek z´m¢t illeti. Mert bizony
elûfordulnak kÁnos kiv¢telek is. SajnÀlatos
mÂdon ezek k´z¢ kell sorolni Boulez leg-
utÂbbi CD-j¢t, a leginkÀbb vÀrva vÀrtat, Bar-
tÂk k¢t müve, a CANTATA PROFANA ¢s A FçBñL
FARAGOTT KIRçLYFI cÁmü tÀncjÀt¢k felv¢teleit.
CsalÂdÀst, nagy csalÂdÀst ¢rezhet az a hallga-
tÂ, aki ¢vek, ¢vtizedek Âta k¢sz¡l arra, hogy
ä t´bb¢-kev¢sb¢ sikertelen prÂbÀlkozÀsok
utÀn ä valÂban revelÀciÂk¢nt ¢lje meg e re-
mekmüveket s hogy ä nem utolsÂsorban ä

etalon¢rt¢kü felv¢teleikkel gyarapÁtsa gyüjte-
m¢ny¢t.

Pedig a szereposztÀs parÀd¢s. E sorok ÁrÂ-
ja sem tudna elk¢pzelni adekvÀtabb egy¡t-
test, szakavatottabb karmestert ezeknek a
cseppet sem probl¢mamentes ä valÂszÁnüleg
k¡l´nleges interpretÀciÂs neh¢zs¢geik miatt
is mostohagyermekk¢nt kezelt ä müveknek
elûadÀsÀra. A Reiner Frigyes halÀla utÀn t´bb
mint harminc ¢vvel is kitünûen jÀtszÂ Chica-
go Symphony Orchestra mindent megtesz,
hogy a karmester elk¢pzel¢sei marad¢ktala-
nul ¢rv¢nyes¡ljenek, a Margaret Hillis vezet-
te Chicago Symphony Chorus tisztÀn, szinte
hibÀtlanul ¢nekel, magyar kiejt¢s¡k pedig
egyenesen dics¢retet ¢rdemel, s ugyanez
mondhatÂ el a k¢t szÂlista, John Aler (tenor)
¢s John Tomlinson (bariton) produkciÂjÀrÂl.
A lemez hangzÀsa technikailag is kifogÀsta-
lan, ami legalÀbb annyira betudhatÂ a chica-
gÂi Orchestra Hall legendÀs akusztikÀjÀnak,
mint a felv¢telvezetûk m¢rt¢ktartÂ, minde-
nekfelett az egyensÃlyra irÀnyulÂ mikrofono-
zÀsÀnak. A produkciÂk hallatÀn ¢rzett spon-
tÀn reakciÂ eredete mÀsutt keresendû tehÀt,
s ez a faktor nem lehet egy¢b, mint a legfûbb
irÀnyÁtÂ olvasatÀnak, elûadÀsi koncepciÂjÀ-
nak, megoldÀsainak ´sszess¢ge.

A recenzens szeretn¢ hinni, hogy e müvek
min¢l gyakoribb jÂ elûadÀsa legalÀbb annyira
szÁv¡gye Bouleznek, mint amennyire fontos
volt neki p¢ldÀul Liszt Ferenc Ãtt´rû, a hu-
szadik szÀzad zen¢j¢t megelûlegezû szerep¢-
nek hangsÃlyozÀsa a New York-i Filharmoni-
kusoknÀl t´lt´tt elsû ¢veiben. Vagy ä marad-
junk BartÂknÀl ä hogy A CSODçLATOS MAN-
DARIN felv¢tele Boulez ¢s a zenekar elsû le-
mezek¢nt minden mÀst hÀtt¢rbe szorÁtva k¢-
sz¡lj´n el annak idej¢n, jelentûs elûrel¢p¢st
t¢ve a darab elûadÀsi tradÁciÂjÀt illetûen. A
CANTATA PROFANA hallgatÀsa k´zben ez, Ãgy
tünik, siker¡l is, hiszen ez a mü jobban elbÁr-
ja a bartÂki purista vagy, ha Ãgy tetszik, a
Boulez kultivÀlta àtisztogatÂÊ megk´zelÁt¢st.
çm a figyelmesebb hallgatÂ mÀr itt felteheti
a k¢rd¢st: mi¢rt is nem rend¡l´k meg a ze-
n¢tûl, amelynek m¢g a sz´vege is olyan to-
rokszorÁtÂ BartÂk B¢la kiss¢ nazÀlis hangjÀn?
A k¢rd¢s bosszÃsÀggÀ fokozÂdhat A FçBñL FA-
RAGOTT KIRçLYFI bevezet¢s¢nek, ennek a cso-
dÀlatos term¢szetfestû zen¢nek hallgatÀsa
k´zben, amikor is mÀst sem ¢szlel¡nk, mint
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mindenfajta ihletetts¢gnek hÁjÀn l¢vû, az arÀ-
nyokra kÁnosan ¡gyelû zenekari jÀt¢kot, eny-
he malÁciÀval szÂlva, a mü megfelelû sorrend-
ben eljÀtszott hangjait ä a mü helyett. A pre-
cizitÀsra valÂ t´rekv¢s hamis, az elûadÂi imp-
rovizÀciÂ lÀtszÂlagos, az unalom bûven buzog
megannyi forrÀsbÂl. S nincs ez mÀsk¢ppen az
eg¢sz darab folyamÀn. Valahogy Ãgy ¢rzi ma-
gÀt az ember, mikor felÀll a karossz¢kbûl,
mint a kirÀlykisasszony: m¢g az erdûn sem
siker¡lt Àthatolnia.

Term¢szetesen az ihlet, az igazi talÀlkozÀs
frissess¢g¢nek hiÀnya ´nmagÀban is elegen-
dû egy-egy felv¢tel megk¢rdûjelez¢s¢re. CsÀ-
bÁtÂ volna e hely¡tt prognosztizÀlni a kon-
zervzene, egyÀltalÀn az elûadÂ-müv¢szet j´-
vûj¢t, a huszonegyedik szÀzad ember¢nek a
zen¢hez valÂ viszonyÀt, de legalÀbb annyira
¢rtelmetlen is. Mert hiszen honnan is tudhat-
nÀnk, milyenek lesz¡nk? Meddig ig¢nyelj¡k,
hogy otthonainkban is szÂljon az ¢rt¢kes ze-
ne, netÀn kizÀrÂlag ott? Milyen v¢dekez¢si
mechanizmusok tudnak majd gÀtat vetni a
t´megtermel¢snek, a k´z¢pszer elburjÀnzÀsÀ-
nak, a zenei Benettonoknak, Coca-ColÀknak,
Playboyoknak? Lesznek-e egyÀltalÀn olyan
eg¢szs¢ges Ázl¢sü, jÂzan emberek, akiknek
nem okoz gondot elk¡l´nÁteni az igazÀn ¢r-
t¢kest a kev¢sb¢ becsestûl? Nem tudhatjuk.

Egy azonban bizonyos. Jobb lenne, ha ez
a lemez egyÀltalÀn nem k¢sz¡lt volna el. Fel-
tehetû ugyanis, hogy mindenki, aki felelûs
egy ilyen patinÀs hanglemezgyÀrtÂ vÀllalat
kiadvÀnyÀnak minûs¢g¢¢rt, teljesÁtette fel-
adatÀt. Ebben az esetben viszont ¢rthetetlen,
hogyan maradhattak a mesterszalag anyagÀ-
ban olyan ä hogy alkalomhoz illûn, a CANTA-
TA PROFANç-bÂl k´lcs´n´zz¡nk kifejez¢st ä
szarvashibÀk, amelyek sem a DG kiadvÀnyai-
ra, sem pedig Boulez korÀbbi hangfelv¢telei-
re nem jellemzûk. N¢hÀny kiragadott p¢lda
pusztÀn a kiadÂi hanyagsÀg ¢rz¢keltet¢s¢re:
a balett 22-es prÂbajele elûtti lassÁtÀsnÀl vagy
Boulez, vagy a zenei rendezû ä esetleg mind-
kettû ä figyelm¢t elker¡lte, hogy az 1. ¢s 2.
harsona tenorkulcsban jÀtszik a partitÃra
helytelen elûÁrÀsa szerint (helyesen basszus-
kulcs); ¢rthetetlen, hogyan maradhatott a

120-as prÂbajeltûl szÀmÁtott mÀsodik ¡tem-
ben egy, az elûzû ¡tembûl szÀrmazÂ hamis
akkord ä ha mÀskor nem, az utÂlagos meg-
hallgatÀs sorÀn ¢szre kellett volna venni´k.
°rtelmetlen megÀllÀsok, cezÃrÀk tarkÁtjÀk az
elûadÀst, bizonyos dramaturgiailag fontos
fermÀtÀkat viszont Boulez ä vagy talÀn a
montÁrozÂ ä egyszerüen nem vesz figyelem-
be. S mind k´z´tt a legmegmagyarÀzhatatla-
nabb, a legelszomorÁtÂbb: a szerzû Àltal elûÁrt
tempÂk, tempÂarÀnyok ä hogy most a karak-
terekrûl ne ess¢k szÂ ä csaknem teljes negli-
gÀlÀsa. A bartÂki metronÂmjelz¢sek mara-
d¢ktalan megvalÂsÁtÀsÀt persze senki nem
vÀrja, nem is vÀrhatja el, kivÀlt egy olyan ze-
nekari mü eset¢ben, amelynek hangszerel¢se
korÀntsem sz¢les k´rü tapasztalatokon nyug-
vÂ, ki¢rlelt munka, hanem pillanatnyi,
visszahozhatatlan inspirÀciÂ eredm¢nye. De
a k¡l´nbs¢g, amely a partitÃra utasÁtÀsai ¢s
Boulez elûadÀsa k´z´tt fesz¡l, olyan jelentûs,
hogy nem lehet szÂ n¢lk¡l hagyni. LassÃ, ki-
m¢rt elûadÀst hallunk, nem a zen¢bûl faka-
dÂan term¢szetes, hanem mesters¢gesen l¢t-
rehozott, papÁrÁzü csÃcspontokkal, alapvetû-
en didaktikus megk´zelÁt¢st, aminek zen¢t
magyarÀzÂ szÀnd¢kÀnÀl csak eredm¢nytelen-
s¢ge nagyobb. K¢tszeres csalÂdÀs ez a lemez
azoknak, akik t´rt¢netesen ismerik Boulez
korÀbbi, m¢g a New York-i Filharmoniku-
sokkal k¢szÁtett felv¢tel¢t. BÀr a gyanÃper-
rel mÀr ott is ¢lhett¡nk volna, tudniillik,
hogy BartÂk romantikus korszaka esetleg
m¢gsem lehet igazÀn szÁv¡gye egy tipikusan
expresszionista mÂdon gondolkodÂ ¢s cse-
lekvû muzsikusnak. Bizony k¢nytelen elû-
venni a recenzens azt a r¢ges-r¢gen elavult,
Walter S¡sskind vez¢nyelte felv¢telt, amelyet
1954-ben a BartÂk Records jelentetett meg
hanglemezen. S pillanatok alatt kider¡l,
hogy a szeretet, az aprÂl¢kos mügond cso-
dÀkra k¢pes. Vagy egyszerüen csak idûben Àll
k´zelebb BartÂk B¢lÀhoz? Szeretn¢m hinni,
hogy BartÂk munkÀssÀga tÃlmutat az idû
mÃlÀsÀn, s mindig is aktuÀlis marad. °s bÀrki
k´zel ker¡lhet hozzÀ. Felt¢ve, ha akar.

Kocsis ZoltÀn
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A HOLMI POSTçJçBñL
 

KíS°RLET OLVASñLEV°LRE

Budapest, 1993. jÃnius 3.

BarÀtaim, a Holmi szerkesztûi, az olvasÂlev¢l-
ÁrÂ tünûd¢seinek k´zep¢be talÀltak, amikor
megtisztelû mÂdon arra k¢rtek, Árn¢k olvasÂ-
levelet abbÂl az alkalombÂl, hogy nemcsak
Thomas Mann 1950-es nyÀri naplÂjÀnak
r¢szleteit, hanem mellett¡k Nemes Nagy çg-
nes 1990 elej¢n Árt, THOMAS MANN MINT
çLARC cÁmü ÁrÀsÀt is k´zlik (lÀsd elûzû szÀm),
amelyben ¢lesen vitatkozik NÀdas P¢ter THO-
MAS MANN NAPLñIRñL (Holmi, 1989/1.) Árt em-
l¢kezetes tanulmÀnyÀval. Tr¢fa n¢lk¡l bo-
csÀtom elûre: mi mÀs dolgom is lehetne egyÀl-
talÀn, mint hogy Thomas MannrÂl, mint
¢lû probl¢mÀrÂl gondolkodjam k´zvetlen¡l
'89 elûtt csakÃgy, mint '89 utÀn? Lehet-e
ambivalencia n¢lk¡l, ¢pp ez¢rt bel¡l, befel¢,
term¢kenyÁtû hatÀsÀnak engedve gondolni
¢let¢re, müv¢re, hogy ezÀltal sajÀt ¢let¡nket,
munkÀlkodÀsunkat prÂbÀljuk meg¢rteni, Ãj-
ra s Ãjra eltÀvolÁtva azt magunktÂl? Vajon
nem ¢ppen ugyanerrûl szÂl-e a NÀdas-tanul-
mÀny ¢s a Nemes Nagy-cikk egyarÀnt, s e k¢t
sz´veg vitÀja, viszonya nem arrÂl a szellemi-
emberi drÀmÀrÂl, amely m¢g mindig, habÀr
kÁv¡lrûl egyre kev¢sb¢ hallhatÂ mÂdon: bel-
sû besz¢d ¢s motyogÀs formÀjÀban àelûad-
hatÂÊ? M¢g k¢t, elûzetes megjegyz¢st teszek.
Az egyik: a gyanakvÂ Thomas Mann-rajon-
gÂkat sietve megnyugtatom, hogy az ambiva-
lenciÀt (melyet t´bb tanulmÀnyban-elemz¢s-
ben megfogalmaztam mÀr), melynek tartal-
mait k¢sûbb igyekszem elmondani, az û nagy-
sÀgrendj¢n bel¡l ¢rtem, rendkÁv¡li, p¢ldÀs
ÁrÂi ¢s emberi formÀtumÀt egyetlen percre
meg nem k¢rdûjelezve inkÀbb a hozzÀ füzû-
dû hüs¢g ambivalenciÀjÀt k´vetem: vajon
nem sugallja-e maga a szem¢ly ¢s az ¢letmü
is ezt a magatartÀst valahol a komoly, idûn-
k¢nt haragvÂ fejcsÂvÀlÀs ¢s a mosolygÂ ige-
nek k´z´tt? A mÀsik: Nemes Nagy çgnes cik-
k¢nek t´rt¢net¢hez hozzÀtartozik, s e lev¢lkÁ-
s¢rlethez is (melynek cÁme utalÀs egy szÀzad
eleji kÁs¢rletre, s hogy mi¢rt, talÀn a v¢g¢n
kider¡l), hogy a k´ltûnû '90 elej¢n nekem is
megmutatta friss k¢ziratÀt, melyet akkor

energikusan k´zl¢sre ajÀnlottam. EgyÃttal
megmondtam neki: nem vele, hanem NÀdas-
sal ¢rtek egyet, de nagyon fontos lenne, hogy
napvilÀgot lÀsson inger¡lt ¢s ¢rdekes kifaka-
dÀsa, m¢ghozzÀ min¢l elûbb (1990 legeleje
ez, az elsû szabad vÀlasztÀs elûtti sajÀtos, em-
l¢kezetes atmoszf¢rÀban, rÀadÀsul mindket-
ten tudtuk mÀr, hogy û gyÂgyÁthatatlan be-
tegs¢gben szenved). RÀbesz¢l¢sem hiÀbavalÂ-
nak bizonyult. Fû ¢rve a k´zl¢s ellen az volt,
hogy tekint¢ly¢vel ¢s hangnem¢vel NÀdas
P¢tert, az Àltala nagyon is sokra tartott àfia-
talÊ ÁrÂt (akinek nagy reg¢ny¢rûl azonban,
tudomÀsom szerint, csak hallomÀsbÂl tudott,
legf´ljebb bele-beleolvasott ä ez fontos lehet
a tovÀbbiakban), nemkÁvÀnatos tÀmadÀs lÀt-
szatÀt keltve, àugyanarrÂl az oldalrÂlÊ, m¢g-
iscsak rossz helyzetbe hoznÀ. MÀig Ãgy gondo-
lom, nem volt igaza, sem sajÀt magÀval, sem
NÀdassal, sem a probl¢mÀval szemben. A
mostani, post mortem k´zl¢s, melynek t¢ny¢vel
term¢szetesen egyet¢rtek, ily mÂdon azt a
megoldhatatlan probl¢mÀt viseli magÀn,
hogy Nemes Nagy çgnes mÀr nem tud vi-
szonvÀlaszolni, vitÀzni (v¢dekezni?). Jelen kÁ-
s¢rletem olvasÂlev¢lre ä mik´zben felt¢tele-
zem, hogy az olvasÂ ismeri a szÂba j´vû sz´-
vegeket, ez¢rt keveset id¢zek belûl¡k ä NÀdas
¢s Nemes Nagy Thomas Mann-k¢p¢n keresz-
t¡l magÀrÂl a Thomas Mann-sÀgrÂl, mint je-
len l¢vû vagy ¢ppen ä legalÀbbis nemzed¢-
kem szÀmÀra ä az utolsÂ pillanatban m¢g je-
lenvalÂvÀ tehetû probl¢mÀrÂl igyekszik be-
sz¢lni, hiszen e vita m¢ly¢n nem akÀrmilyen
t¢t rejtûzik. Elûre summÀzva: az¢ az eurÂpai-
sÀg¢, amelynek egyik utolsÂ n¢vadÂja a nagy
l¡becki volt, s ami azt a k¢rd¢st is tartalmaz-
za, hogy lehets¢ges-e ma eff¢le vagy mÀsf¢le
n¢vadÀs.

*
Hogy hogyan lehet egyÀltalÀn besz¢lni Tho-
mas MannrÂl, ezt az alÀbbi, eg¢szen r´vid,
nem hagyomÀnyos Àttekint¢s is igen vÀltoza-
tosnak ¢s problematikusnak mutatja:

Elsû vÀltozat: n¢gy id¢zet EsterhÀzy P¢ter-
tûl: àValaki Thomas Mannt szidta. ÏNem, nem ä
kapott a szÂn B¢la ä, ût, fÀjdalom, nem lehet nÁ-
vÂsan szidni, csakis d¡hvel, erûbûl, igazsÀgtala-
nul: Ãgy jogos. AkÀr egy szuperszÁn¢sznût, egy re-
pedtsarkÃ cemende, passz. De fanyalogni a mell¢n,
hogy tÃl nagy: ez nevets¢ges. TehÀt: menjen abba
a hanzastadti megleverk¡hn´z´tt goetheszagÃ p´fe-
teg H´lderlin-anyjÀba.Î Az aprÂka novellista rossz-



kedvüen lÂbÀlta a fej¢t. ÏDe mintha ez a szents¢-
gel¢s csak n¢met szÀjbÂl hangozhatn¢k el.Î ä ÏBe-
nyitok L¡beckbe, mit lÀtok?!, ott Àll Thomas Mann,
¢s mogyorÂzza KatjÀt.ÎÊ (çGNES) ä àJournal T.
Mann modorÀban. ä Ma g´r´g alsÂnadrÀgot
´r´k´ltem az ´cs¢mtûl. ¹r´kre!!!Ê (FºGGEL°K A
KIS MAGYAR PORNOGRçFIçHOZ) ä àA reg¢ny-
ÁrÀs f´lt¢telei... °szrev¢tlen elterpeszkedik az ¢n,
Ãgy lesz fontos, hogy fontoskodÂ, nem komoly lesz,
hanem komolyan kezdi venni magÀt, hinni kezd
ebben a fontossÀgban, ´nmagÀban, mint utolsÂ
mened¢kben, Ágy sebezhetetlenn¢ vÀlik, ¢s pompûz
eszt¢tikai vagy morÀlis pr¢dikÀciÂkba kezd (Hand-
ke, illetve Grass). L¢v¢n arÀny¢rz¢ke, beindÁtja az
irÂnia g¢pezet¢t... De hÀt a hiÃsÀg nem gyûzhetû le
ironikus mondatokkal!... egy jÂ n¢met ÁrÂ az nem
Ïn¢met ÁrÂÎ.Ê (Uo.) ä àEgy f´ljegyz¢s f´ljegyz¢se:
Thomas Mannban van valami Thomas Mann-pa-
rafrÀzisszerü.Ê (TIZENH°T KIT¹M¹TT HATY-
TYöK. ä FONTOSKODçS ä. Megjegyz¢s: ez utÂb-
bi sz´veg gunyoros utalÀssal kezdûdik a DOK-
TOR FAUSTUS KELETKEZ°S°-re.)

MÀsodik vÀltozat: MusilnÀl, A TULAJDON-
SçGOK N°LKºLI EMBER egyik fûszereplûj¢nek,
Arnheimnek, aki àa szellem ¢s az ¡zletÊ ´ssze-
hÀzasÁtÀsÀn fÀradozik, nemcsak k´zismerten
Walter Rathenau a mintÀja, hanem rejtetteb-
ben, kisebb m¢rt¢kben Thomas Mann is, ¢s
ezt a szakirodalmi felfedez¢st nagyon is alÀ-
tÀmasztja az ÁrÂ egyik gyilkos naplÂbejegyz¢-
se: àBizonyÀra van valami a jÂmÂdÃ emberekben,
ami¢rt Thomas Mann annyira csodÀlja ûket.Ê K¡-
l´n´sen figyelm¢be ajÀnlom az olvasÂnak a
Musil-mü I. k´nyv¢nek mÀsodik r¢sz¢ben a
43. ¢s k´vetkezû fejezeteket, amelyekben az
ÁrÂ kibontja Ulrich ellenszenv¢t az àÁrÂ ¢s ipar-
bÀrÂÊ-val szemben: àRendben volt a vilÀg, mi-
helyt Arnheim vetette rÀ a tekintet¢tÊ... àez az Áro-
gatÂ vaskirÀlyÊ... àvolt valami sz¢lhÀmossÀg sz¢n-
Àrak ¢s l¢lek ilyet¢n egyesÁt¢s¢ben... szellem ¢s gaz-
dagsÀg egy¡ttese...Ê stb.

Harmadik vÀltozat: Hermann Hesse AZ
ºVEGGY¹NGYJçT°K-ban, Thomas von der
Trave ironikusan megrajzolt, de szerethetû
alakjÀban nagy kortÀrsÀt bÀjosan jÀt¢kos,
b´lcs, de kiss¢ erûtlen rendi alapÁtÂk¢nt Àb-
rÀzolja, aki Knechtet kijel´li a Magister Ludi
tiszt¢re, s mintegy korszakvÀltÀst jelk¢pezû
halÀlÀval Àtadja neki az ¡veggy´ngyjÀt¢kosok
vezet¢s¢t. A figura t¡nd¢ri, kellemesen b´lcs,
de nem errûl van szÂ, mondja Hesse az eg¢sz
mü kontextusa felûl n¢zve nyomat¢kosan.

Negyedik vÀltozat: NÀdas P¢ter az EML°K-
IRATOK K¹NYV°-ben, a szÀzad eleji sz´vegr¢-
teg fûszereplûj¢ben, Thomas Thoenissenben
szint¢n Thomas MannrÂl mintÀz: akkori ¢let-
t´rt¢net¢nek imaginÀlt folytatÀsÀt Árja meg.
így besz¢l errûl HAZAT°R°S cÁmü essz¢j¢ben
(mely a reg¢ny keletkez¢st´rt¢net¢nek elbe-
sz¢l¢se, de nem àfontoskodÀsÊ): àAzon a s¢tÀn
arrÂl k¢pzelegtem, hogy a nyugdÁjas Thomas Mann
megy itt. Warnem¡nd¢t a reg¢nyeibûl, leveleibûl,
eml¢kez¢seibûl ismert Travem¡nd¢re kopÁrozta az
agyam. Thomas tehÀt szakszervezeti beutalÂt kapott
egy warnem¡ndei ¡d¡lûbe. S ¢ppen abba az ¢p¡-
letbe, ahol egykor szerelemmel szeretett egy fiÃt. Akit
v¢g¡l is f¢lt¢kenys¢g¢ben meggyilkolt egy mÀsik
fiÃ... K¢pzelegtem, de hogy a k¢pzelet soha nem l¢p-
heti Àt a realitÀs Àltal enged¢lyezett hatÀrokat, arrÂl
csak akkor bizonyosodtam meg e tekintetben is, mi-
kor n¢hÀny ¢v mÃltÀn olvasni kezdtem az Àltalam
igencsak tisztelt, tehÀt nem kev¢s eln¢zû
gÃnnyal szeml¢lt mester [kiemel¢s tûlem ä B.
P.] elviselhetetlen¡l terjengûs naplÂjÀt, s ott, a nap-
lÂt szerkesztû Peter de Mendelssohn egyik jegyzet¢-
bûl ¢rtes¡ltem, hogy m¡ncheni ¢veiben Thomas
Mann valÂban szerelmi kapcsolatban ¢lt egy¡tt egy
Paul Ehrenberg nevü festûmüv¢sszel, s e tragiku-
san megszakÁtott szerelemrûl Árt is egy f¢l reg¢nyt,
amit Katja Pringsheimmel k´t´tt hÀzassÀga utÀn
megsemmisÁtett. Valami olyasmire vÀgytam akkor,
amit mÀsok ilyen vagy olyan okokbÂl nem Árhattak
meg, vagy egyÀltalÀn nem is akartak megÁrni. Va-
lami olyasmire, amit helyett¡k [kiemel¢s tûlem
ä B. P.] k¢ne megÁrnom. ögy gondolkodtam akkor,
hogy a szÀzad irodalma teli van ilyen jellegü hi-
Ànnyal. A legnagyobbak¢ban is minden¡tt lÀtszik
a csonkolÀsok helye. ögy v¢lekedtem, hogy nem v¢-
letlen, ´szt´n´s, netÀn felelûtlens¢gbûl szÀrmazÂ
gesztusokrÂl van szÂ, hanem kultÃrÀnk hatÀrozott
tiltÀsairÂl. Aki tehÀt olvasni tud ebben a kultÃrÀ-
ban, az nemcsak pontosan ¢rti a csonkolÀst, hanem
azt is lÀtja, hogy melyik v¢gtagot kellett für¢sszel
eltÀvolÁtani.Ê

*
NÀdas '89-es tanulmÀnya e k¢nyes ¢s v¢res
pontrÂl indÁt, ¢s ez mondanivalÂjÀnak kul-
turÀlis centruma is. Nem a homoerotika fe-
detts¢g¢re (ez mÃl¢kony korprobl¢ma), ha-
nem az apÀk fiaik irÀnti szerelm¢re-gyül´le-
t¢re, csÀbÁtÀsÀra-agressziÂjÀra gondolok (¢s
viszont). M¢ltÀn nevezte ezt Petû Katalin
egy kitünû tanulmÀnyÀban (Holmi, 1991/7.)
Laios-komplexusnak. Amit Oidipus trag¢diÀ-
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ja ¢vezredek Âta elfed, ¢ppen az, hogy Laios
provokÀl... Csakugyan: a Thomas Mann k´-
r¡li ambivalencia, mely müv¢t, szem¢ly¢t
´vezi, s amit maga is sugall ´nmagÀval szem-
ben is, eg¢sz kultÃrÀnk m¢lyr¢teg¢nek drÀ-
mai feldolgozatlansÀgÀhoz ¢s ä talÀn ä feldol-
gozhatatlansÀgÀhoz visz k´zelebb, amit k´l-
cs´n´s apa-fiÃ fesz¡lts¢gnek, elfojtÀs ¢s/vagy
szublimÀciÂ, retorziÂ ¢s/vagy gÀtlÀstalansÀg
rossz ¢s mük´dû dilemmÀjÀnak, bizonyos
m¢rt¢kig ´r´k´s visszat¢r¢s¢nek nevezhet-
n¢k. Ennek a m¢lyr¢tegnek a drÀmÀjÀt ¢p-
pen Thomas Mann Árja meg t´bbsz´r is; meg-
Árja, de nem v¢gig, s magÀnak a szublimÀciÂnak
a tette ¢s e szublimÀciÂban m¢gis megmara-
dÂ elfojtÀszÀrvÀny, mint p¢ldÀul a Hñ cÁmü
ragyogÂ VARçZSHEGY-fejezetben, mutatja
meg ä mutatis mutandis ä Thomas Mann szen-
ved¢s¢t ¢s nagysÀgÀt: az ambivalencia egyik
gy´ker¢t. Hans Castorpnak, az ¢let f¢ltett
gyermek¢nek, a hiÃ, de kivÀlasztott JÂzsef-
nek, sût àdialektikusÊ machinÀciÂk ÃtjÀn m¢g
Leverk¡hnnek is, a szint¢n kivÀlasztott Gre-
goriusnak is meg kell menek¡lnie, mert ben-
n¡k az emberi l¢nyt kell kegyelemben r¢sze-
sÁteni (hogy ennek a humanizmusnak milyen
lappangÂ eszmei kapcsolatai vannak a ke-
reszt¢ny kegyelemtanokkal, arra most nem
t¢rhetek ki). Mindenk¢ppen, de nem min-
denÀron, hiszen Thomas Mann igazÀn, v¢g-
letesen, àrem¢nytelen¡lÊ nagy ÁrÂ, nagy em-
ber: Leverk¡hn elkÀrhozik ¢s ¡dv´z¡l, mert ki-
vÀlasztott. Ez a nagysÀg, maga a ànagyÊ, vagy-
is a kivÀlasztottsÀgtudat, ami problematiku-
san hangzik fel ¢s jelenik meg, mÀr ¢let¢ben
ä magÀnak a humanista ´r´ks¢gnek, az em-
beri megment¢s¢nek ez a nagy ¢s m¢lys¢ge-
sen n¢metes formÀja (f¢lre¢rt¢seket ker¡len-
dû: a n¢metes nem n¢metez¢st jelent...). ä Az
'50-es naplÂnÀl is vilÀgosan v¢gigk´vethetû a
szublimÀciÂ ¢s a gûg, az ´r´mteli kiszolgÀlta-
tottsÀg, az elhÀrÁtott, de Ãjra s Ãjra bek´vet-
kezû lenyüg´z´tts¢g k¡l´n´s, olykor vonzÂ,
olykor taszÁtÂ elegye. A dialektika ´rv¢nye ¢s
nem az elfogadÀs csendje: àsinul iustus et pec-
catorÊ. LÀthatÂ-olvashatÂ, hogyan kezd el
dolgozni magÀn a kis pinc¢rfiÃ megpillantÀsÀ-
nak perc¢ben, mint akinek felsûbb megbÁza-
tÀst kell teljesÁtenie, hogy aztÀn mindebbûl a
MICHELANGELO EROTIKçJA cÁmü k¢sûi essz¢-
remekl¢s megsz¡lessen. LÀthatÂ-olvashatÂ
m¢g az is, mik¢ppen vezetnek utak a legk¢-

sûbbi remekmü, A MEGT°VESZTETT fel¢, mely
r¢szben megism¢tli a korai Aschenbach-t´r-
t¢net bravÃrjÀt. S nem kell m¢ltÀnytalannak
lenni ä egy-egy naplÂbeli jelenet valÂban
megrendÁtû, komoly ¢s csodÀlatos: àV¢g¡l is
¢letmüvem csak n¢mi kulturÀlis izgalommal füsze-
rezett pÂtl¢k.Ê Vagy ez: à1950. jÃlius 10., h¢tfû.
°jjel, r´vid alvÀst k´vetûen, hatalmas mereved¢s,
majd mag´ml¢s. HÀt ez is megvolt, becs¡letedre vÀ-
lik, te balga! N¢mileg b¡szke vagyok ¢letkorom vi-
talitÀsÀra meg erre az eg¢sz ¢lm¢nyre... Visszaria-
dok a beteljes¡l¢s lehetûs¢g¢t tekintve igen
k¢ts¢ges valÂsÀgtÂl.Ê Az ÁrÂ hetven´t ¢ves...
¢s egy ¢leten Àt gyanakszik a term¢szetre.

*
KultÃrÀnk vagy inkÀbb tÀvozÂ kultÃrÀnk
alapk¢pletei ¢s ¢pp e tÀvozÀst is interpretÀlÂ
alapjai tÀrulnak fel NÀdas naplÂelemz¢s¢ben,
amit a mostani r¢szlet is igazol. MagÀnak NÀ-
dasnak a pozÁciÂja Thomas Mann-nal szem-
k´zt, nagy (!) reg¢nye megÁrÀsÀnak t´bblet¢-
vel-terh¢vel: k¢sûin¢l k¢sûibb ambivalencia,
ugyanazon az alapk¢pleten bel¡l, amit Mann
is prezentÀl ´nk¢ntelen¡l, tudatosan pedig ä
nagyszerü f¢lutakig mer¢szkedve ä reprezen-
tÀl. Az alÀaknÀzottsÀg ¢s az ehhez valÂ vi-
szony ez. TovÀbbÀ: a n¢met nagysÀggal szem-
beni kritika ¢s ´nkritika, tisztÀnlÀtÀs ¢s vak-
folt, hazafisÀg ¢s ´ngyül´let, ami Mann ¢let-
müv¢nek Leitmotivja, Richard Wagnerhez fü-
zûdû, p¢ldÀsan gy´trelmes, szellemi-szerelmi
viszonyÀn ¢ppÃgy tanulmÀnyozhatÂ, mint a
ä joggal ä kiv¢telk¢nt ¢s egyfajta megoldÀs-
k¢nt ¢rtelmezett Goeth¢hez valÂ kapcsolatÀn
(amely p¢ldÀul a term¢szet à¡gy¢benÊ t´k¢-
letesen antigoethei). Az ´nstilizÀciÂ, mellyel
sajÀt magÀt Goethe parodista àunokÀjÀnakÊ
tekinti, n¢mi hasonlÂsÀgot is mutat egy mÀsik
àmitolÂgussalÊ, Carl Gustav Junggal, aki egy
csalÀdi pletykÀt f¢ltudatosan komolyan v¢ve,
egyre inkÀbb Goethe (de a àgnosztikusÊ, az
àokkultÊ, az ¢jszakai Goethe) d¢dunokÀjÀnak
k¢pzeli magÀt. A goethei kiv¢teltûl eltekintve
azonban a n¢met sors alÀszÀllÀsa, a polgÀri
vilÀg barbÀrsÀgba fordulÀsa az, ami a kiv¢te-
les, a kivÀlasztott jÂ n¢met hazafit megoldha-
tatlan probl¢ma el¢ ÀllÁtja: a dualista morÀl
¢s a dialektika nem j´n ´ssze, N¢metorszÀgot
elÁt¢lni ¢s megmenteni nem lehet. így t´rt¢n-
het, hogy a DOKTOR FAUSTUS-ban nemcsak
hogy egyenesen Luthertûl vezeti le a n¢met-
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s¢g XX. szÀzadi büncselekm¢ny-sorozatÀt
(ezzel nem Àll egyed¡l honfi- ¢s kortÀrsai k´-
z´tt), ily mÂdon reg¢ny¢t helyenk¢nt AZ °SZ
TRñNFOSZTçSA m¢lypontjÀhoz k´zelÁtve, ha-
nem mind filozÂfiailag, mind zeneileg ebben
Adorno a àkÁs¢rtûjeÊ: a baloldali teÂriÀnak ez
a tÃl sokat rombolÂ, k¢ts¢gbeesett halottk¢-
me elk´veti azt az elementÀrisan nagy t¢ve-
d¢st, hogy a filozÂfiai (s ott is minden ponton
ÃjratÀrgyalandÂ, eseti) bünbees¢st extrapo-
lÀlja a müv¢szi tapasztalatra, nevezetesen a
zenemüv¢szetre. Lehets¢ges-e a müv¢szi ta-
pasztalat fogalmi-àvilÀgn¢zetiÊ kritikÀja m¢g?
Beethoven mint a àzenei bünbees¢s kezde-
teÊ, illetve Leverk¡hn Reihe-technikÀja mint
a n¢met totalitarizmus eszmei pendant-ja
(valamennyire ¢rthetû ezen a ponton az ´reg
Schoenberg d¡h´ng¢se), amely v¢g¡l, az
utolsÂ pillanatban, a FAUST-KANTçTç-ban
m¢gis az elemi, emberi panaszt szÂlaltatja
meg, szerzûje pedig a Nietzsche-arcon ÀtvilÀ-
gÁtÂ Krisztus-arcot mutatja (utolsÂ fejezetek),
nos, mindez a n¢met ´nkritika, ´nismeret ¢s
´n¢rt¢s dialektikus ´sszeomlÀsa minden¡tt,
ahol szÂ szerint a kÀrhozat kegyelembe for-
dulÀsÀrÂl Ár. MagÀnak a politikai: orszÀgos ¢s
kontinentÀlis Zusammenbruchnak a bemuta-
tÀsa ez, egy k¢plet¢, melyet a megoldhatat-
lant magÀba rejtve Ártak fel a tÀblÀra. Meg-
oldhatatlansÀg ¢s kimenekÁt¢s egy¡ttese az,
ami a valÂdi ´sszeomlÀssal egy¢rtelmü. Apa
¢s fiÃ, Luther ¢s a fasizmus, Beethoven ¢s a
zenet´rt¢net filozÂfiai fogalommÀ dermed¢-
se, mindek´zben egy majdnem pÀratlan szel-
lemi vÀllalkozÀs (a szÂban forgÂ reg¢ny, az
¢letmü ¢s a magatartÀs egyszerre), mindez-
zel szemben a k¢sûi utÂd, illetve tünûdû, NÀ-
das P¢ter, illetve a lev¢lÁrÂ, sût a '45 utÀni n¢-
met irodalom ¢s EurÂpa fiÃi idegenked¢se
¢s/vagy csodÀlata t´bb mint ¢rthetû. A kivÀ-
lasztottsÀg k´teless¢gteljesÁt¢s¢bûl zseniÀlis
k¢sûi irÂnia sz¡lethetett, de goethei l¢hasÀg
nem. Ez nem Át¢let. Nem volt mÀr kozmosz,
sût àvilÀgÊ sem, mely elbÁrhatta volna a L¢te-
zûvel szembeni l¢hasÀgot. Amaz ´sszeomlÀs
utÀn ugyanis, amit bizonyos ¢rtelemben ma-
ga a DOKTOR FAUSTUS is, Thomas Mann
szenved¢se ¢s nagysÀga is kifejez, sût de-
monstrÀl, polgÀri vilÀg, müv¢szet ¢s filozÂfia
EurÂpÀban, m¢g csak megk´zelÁtûleg sem je-
lenti soha t´bb¢ ugyanazt, mint addig. Ez a
k´zhely, hogy tehÀt a humanista kÁs¢rlet, me-

lyet csak csodÀlat, m¢ltÀnyos tisztelet ¢s ironi-
kus hüs¢g illethet, csûd´t mondott, nem Át¢let,
hanem tapasztalat. Hogy Ágy van, azt a '89 k´-
r¡li ànagynakÊ lÀtszÂ redivivus, a vilÀg vagy
legalÀbbis EurÂpa (politikailag, kulturÀlisan)
neopolgÀri berendezhetûs¢g¢nek gyors szer-
tefoszlÀsa, a m¢rs¢kelten ¢s szer¢nyen jÂmÂ-
dÃ neopatina ¢s folytonossÀg helyenk¢nt
m¢g ma is visszafogottan agresszÁv illÃziÂ-
jÀnak bukÀsa mutatja be, BoszniÀtÂl Kelet-
N¢metorszÀgon Àt a CNN k´zvetÁtette ¹b´l-
hÀborÃ erk´lcsi-politikai cinizmusÀig. Egy
olyan kultÃra, mely dinamikÀjÀnÀl fogva v¢g-
zetesen civilizÀciÂvÀ, helyenk¢nt, nemritkÀn
kolonizÀlÂ civilizÀciÂvÀ vÀlt (a n¢met fejlûd¢s-
ben a Bildung ¢s a hasonlÂ, fel¡lmÃlhatatlan
humanista vez¢rfogalmak Bildungsb¡rger-
tummÀ hÁgulÀsa) Ãjra k¢rd¢ss¢ teszi a k´vet-
kezûket, s jÂlesû, megtisztelû mindezt ¢pp a
Holmi hasÀbjain felsorolni: noha szerencs¢re
megbukott a polgÀri vilÀg ´sszes totalitÀrius
ellenjavallata, k´vetkezik-e ebbûl az, hogy a
polgÀrinak ä akÀr k¢sûi formÀjÀban is ä
nincs, mert nem lehets¢ges alternatÁvÀja? K´-
vetkezik-e, hogy meghaladhatatlan, hacsak
nem akarjuk lerombolni az emberi l¢nyt, Fri-
gyes herceg ¢s Katte hadnagy konfliktusa az
´reg porosz kirÀllyal, a fiatal tiszt sz´rnyü ha-
lÀla ¢s, Freuddal szÂlva, Frigyes k¢sûbbi àazo-
nosulÀsa az agresszorralÊ, mÀr uralkodÂk¢nt?
K´vetkezik-e, hogy ez a sz´rnyüs¢gekkel ter-
helt jÂlnevelts¢g ¢s ´nfegyelem àa vilÀg rend-
jeÊ, nevelûd¢s egyfajta konszenzuÀlis àÁzl¢s-
reÊ? Vajon nem reÀlis-e Ãgy k¢pzelegni, hogy
Eissi (Klaus Mann) ¢s Bibi (Michael Mann),
´ngyilkossÀguk elûtti perceikben talÀn egy
levelet fogalmazgattak magukban apjukhoz,
mely ezzel a megszÂlÁtÀssal is kezdûdhetett
volna akÀr: Mein hasslieber Vater!? Vajon nem
egyfelûl Kronos ¢s Laios, Frigyes Vilmos meg
a t´bbiek jÂ- ¢s r¢mtettei, mÀsfelûl viszont a
trisztÀni-fiÃi romantika adornÂi ¢rtelemben
zenei bÂdulata, ez a kamaszos-barbÀr mun-
kaker¡l¢s konfliktusa az, ami nem jÀtszhatÂ
Ãjra t´bb¢, ami ä nincs, mert belepusztult sa-
jÀt magÀba? Vajon csakugyan nem a fausti
ember ¢s kultÃrk´r polgÀri vÀltozata ¢rt v¢-
get visszavonhatatlanul (m¢g ha sokÀig eltart
is), mely tud is a àn´veked¢scentrikusÊ, àha-
ladÂÊ civilizÀciÂ, ipar ¢s szellem offenzÁv fal-
lokrÀciÀjÀrÂl, àhÁmvesszû ¢s fejlûd¢sÊ ´ssze-
f¡gg¢s¢rûl, meg tabuvÀ is nyilvÀnÁtja ezt a tu-
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dÀst (àazt is lÀtja, hogy melyik v¢gtagot kellett fü-
r¢sszel eltÀvolÁtaniÊ)? Vajon fenntarthatÂ-e m¢g
Hans Sachs reduktÁv hûsiess¢ge, miszerint û
csak egy rÁmfaragÂ (mindk¢t mesters¢ge
minden csÁnjÀt-bÁnjÀt ismerû) cip¢sz ä mind-
ennek ellen¢re? Vajon nincs-e n¢mi igazsÀg
abban, amit az akkor m¢g ¢pelm¢jü Gogol
mond, az evang¢liumi MÀrta ¢s MÀria betÀ-
niai t´rt¢net¢re utalva, hogy àa szorgoskodÂ
MÀrtaÊ nyugati ¢rÀjÀnak v¢ge? A k´vetkezû
latin szavak m´g´tt ¢s utÀn ä possessio, face-
re, potere, potentatus, potentia, potestas ä
nem k´vetkezik-e sz¡ks¢gk¢ppen az, amit
Thomas Mann oly sürün emleget: siker, ama
sek¢ly k¢j? Thomas Mann ¢s a legjobbak-leg-
nagyobbak k¢nyszeress¢g¢n segÁthet-e m¢g a
megrendÁtûen becs¡letes, visszatekintû ma-
zochizmus, amellyel Ãjra csak a polgÀrinak ¢s
a müv¢szinek a megvalÂsÁthatÂnak v¢lt, valÂ-
jÀban meg nem valÂsÁthatÂ paradoxonÀt mu-
tattÀk be?

Ebbûl a szempontbÂl lÀtom elker¡lhetet-
lennek ¢s visszavonhatatlannak azt a f¢lre¢r-
t¢st ¢s indulatot, ami Nemes Nagy çgnes ÁrÀ-
sÀt jellemzi. Maga a textus demonstrÀlja,
hogy a szÀzad elsû fel¢nek magyar ¢s eurÂpai
´nv¢delmi humanizmusa ¢s NÀdas humaniz-
musk¢rd¢se k´z´tt megszakadt ¢s meg kellett
szakadnia a folytonossÀgnak. RÀadÀsul itt
nem generÀciÂs k¡l´nbs¢grûl van szÂ, ha-
nem alkalmasint arrÂl, ami egy minden te-
kintetben a n¢metn¢l gyeng¢bb kondÁciÂkat
kapÂ magyar polgÀrsÀg kialakulÀsÀra ¢lete
v¢g¢ig izgalommal ¢s hûsiesen vÀrakozÂ nagy
ÁrÂnû ¢s essz¢ista, meg egy polgÀrsÀg utÀni,
arra mÀr eml¢kezû nagy magyar prÂzaÁrÂ k´-
z´tt fennÀll. NÀdas tudÀst´bblete nem f´l¢ny,
hanem sors: a magyar polgÀrsÀg eg¢szen sa-
jÀtos, v¢kony, de markÀns r¢teg¢nek a keleti
totalitarizmustÂl megszÀllottsÀgÀrÂl egysze-
rüen genetikus okokbÂl tud valamit, amitûl
Nemes Nagy çgnes bÀtran ¢s megalkuvÀs
n¢lk¡l intakt maradt. Ebben az ´sszef¡gg¢s-
ben is k¡l´n´sen ¢rdekes lehetne, mit szÂlna
most a vitÀzÂ, amikor Thomas Mann SztÀli-
n¢kkal szemben, a koreai hÀborÃval kapcso-
latos, nem tisztÀnlÀtÂ, zavarbaejtûen eln¢zû
sorait olvasnÀ. Ezer okbÂl, s mindez el¢gg¢
k¢zenfekvû, k´ztudott, volt Thomas Mann
Amerika-ellenes 1950-ben, ¢s volt permisszÁv
MoszkvÀval ä de nincs-e itt, ezen a ponton is
valami kataklizma utÀni polgÀri regressziÂ,

valami k´vetkezetlens¢g, mely az antihuma-
nizmusnak csak egyetlen vÀltozatÀval szemben
engesztelhetetlen? Vajon a polgÀri humanis-
ta ethosznak ez a f¢ltû ¢rtelmez¢se Nemes
Nagy çgnesn¢l nem arrÂl Àrulkodik-e, hogy
a magyar polgÀrnak mi¢rt kellett ä t´bbek
k´z´tt ä csupÀn csak vÀrakoznia a klasszikus
magyar polgÀrsÀg megsz¡let¢s¢re? NÀdas
nem leleplezi a nagy embert, hanem elemzi.
Mint az Eg¢szet.

Mindaz, amit olvasÂlev¢lre tett kÁs¢rlet-
k¢nt Ártam, hangsÃlyozottan nem àrendcsi-
nÀlÀsÊ e vitÀban, s fûleg nem azt jelenti, hogy
mindezek helyett vagy ellen volna (m¢g) ja-
vaslatom, vagy hogy annak a àtranszcendÀlÀ-
sÀtÊ szorgalmaznÀm, aminek egyik utolsÂ,
igen nagy neve maga Thomas Mann volt.
Nem kÁv¡lrûl, hanem inkÀbb egy mÀr nem
l¢tezû belsûbûl, az ür belsej¢bûl besz¢ltem,
nem pedig valami (mi is lehetne az?) nev¢-
ben. Duchamp-t parafrazÀlva: nincs megoldÀs,
de van probl¢ma. Csak az van. ä Legf ĺjebb m¢g
ezt a ments¢g¡l szolgÀlÂ mondatot id¢zhetem:
àMindezt majd megÁrom m¢g pontosabban is.Ê

*
Tartozom ä olvasÂ az olvasÂnak ä m¢g azzal,
hogy a cÁmbe foglalt utalÀst megvilÀgÁtsam
egy aprÂ t´rt¢nettel, ami szÀnd¢kom szerint
jobban elmondja e kÁs¢rleti lev¢l l¢nyeg¢t s az
eg¢sz probl¢mÀhoz füzûdû nagyon is k´zeli,
szem¢lyes viszonyomat, mint bÀrmif¢le ma-
gyarÀzkodÀs. ä 1955. augusztus 14-e volt, va-
sÀrnap, DobogÂkûn. Egy nyolc¢ves fiÃ a sz¡-
leivel s¢tÀlgatott azon az ´sv¢nyen, amely ol-
csÂ, de takaros penziÂjuktÂl vezetett a tÀvo-
labb magasodÂ, szigorÃan zÀrt PÀrt¡d¡lû
elûtt elkanyarodÂ erdû fel¢, amikor szembûl
egy hajlott hÀtÃ, alacsony ´regember k´zele-
dett a feles¢g¢vel. A fiÃ apja, aki csak egy ¢v-
vel volt fiatalabb a szembej´vûn¢l, mindket-
ten XIX. szÀzadiak hÀt, sugÀrzÂan k´z¢pko-
rÃnak lÀtszott, kihÃzta magÀt, ¢s rÀmosoly-
gott a j´vev¢nyekre: àºdv´zl´m, professzor
ÃrÊ ä mondta barÀtsÀgosan. àºdv´zl´m,
szerkesztû ÃrÊ ä mondta barÀtsÀgosan a mÀ-
sik, majd hozzÀtette: àMost mondta be a rÀ-
diÂ, hogy Thomas Mann tegnap meghalt.Ê
àProfesszor Ãr, meg vagyok d´bbenveÊ ä
mondta a fiatalabbik. Majd elk´sz´ntek egy-
mÀstÂl. àTudod, ki volt ez? ä k¢rdezte a f¢rfi
a feles¢g¢tûl. ä LukÀcs Gy´rgy, a nagy filozÂ-
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fus. Pedig kommunista. Ezek persze ût is f¢l-
reÀllÁtottÀk. '19-ben lÀttam utoljÀra, valahol a
New York k´rny¢k¢n. °ppen besz¢lt a t´-
meghez. Thomas Mann-nal meg '37-ben ta-
lÀlkoztam, a felolvasÀsa utÀn, a BelvÀrosi
SzÁnhÀz ´lt´zûj¢ben: tumultus volt, de az¢rt
vÀltottunk n¢hÀny szÂt kedvenc karmeste-
r¡nkrûl, Bruno Walterrûl.Ê

Balassa P¢ter

SOMLYñ GY¹RGYNEK

Nancy, 1993. mÀjus 15.

Kedves BarÀtom, ilyen nagy idû- ¢s t¢rbeli
tÀvolsÀgbÂl csak ¡gyszeretetbûl lehet Árni ä
olvasd hÀt, k¢rlek, a megjegyz¢seimet minde-
nekelûtt annak jelek¢nt, hogy mennyire ¢r-
dekesnek tartom k¢tr¢szes cikkedet, noha
k¢ts¢gkÁv¡l az¢rt Árom, hogy a TENGER-vers
Ãj fordÁtÀsÀra vagy legalÀbbis mostani fordÁ-
tÀsod ÀtÁrÀsÀra ihlesselek, mivel Ãgy v¢lem,
hogy a vers kezdet¢t, amit Te is nagyon l¢-
nyegesnek tartsz, Te ¢rted f¢lre, ¢s SzabÂ Lû-
rinc fordÁtÀsa Àll k´zelebb Nietzsche elk¢pze-
l¢s¢hez.

Abban term¢szetesen igazad van, hogy a
àGriff Ê szÂnak van bizonyos ÀltalÀnos-k¢ple-
tes ¢rtelme is; csakhogy minden Àtvitt ¢rtel-
m¢ben, mik¢nt minden tovÀbbk¢pzett for-
mÀjÀban (angreifen, ergreifen, umgreufen,
zugreifen, sût begreifen, Begriff) megûrzi a
dolog kem¢ny ¢s fizikai megragadÀsÀnak az
alapjelent¢s¢t, ¢s semmik¢pp sem vihetû el
valamilyen àmeg¢rz¢sÊ ¢s v¢gk¢pp nem a àszi-
matolÀsÊ jelent¢smezûje fel¢. Ha mÀr a szÂ
magyar, azazhogy magyarosodott formÀjÀra
hivatkozunk, Ãgy a griffmadarat id¢zn¢m
(Nietzsch¢nek, aki ZarathustrÀt a àragadozÂ
madarakÊ k´z¢ helyezte, talÀn nem is lenne el-
len¢re ez az asszociÀciÂ), a griffet, mely t¢-
vedhetetlen¡l ragadja meg ÀldozatÀt, ¢s nem
utaln¢k a tÃl szferikus àszimatÊ-ra. (A fiatal
Rilke, aki igazÀn finom lelkü k´ltû volt, ¢s aki
a àszaglÀsÊ vagy, ha Ãgy tetszik, àszimatolÀsÊ ä
àGeruchÊ ä szÂnak egyszer igen nagy szerepet
adott, nevezetesen az ORPHEUS. EURIDYK°.
HERMES-versben, a STUDENBUCH elsû k´ny-
v¢t a Griff ¢s a Begriff egys¢g¢re alapozta, ¢rt-

ve ezen, hogy az ¢pÁtûmunkÀs, aki a k´veket,
¢s a szerzetes, aki a szavakat ragadja meg,
àWerkleute sind wir [...] und zeigt uns zitternd ei-
nen neuen Griff Ê ä ugyanarra az istenre tekint-
ve ugyanazzal a gesztussal ugyanazt a temp-
lomot ¢pÁti; de ez nem t´bb, mint egyetlen
ellenp¢lda, nem perd´ntû, noha figyelmezte-
tû, ¢s mivel ¢n Rilk¢t arÀnylag jÂl ismerem,
hamarjÀban ez jutott eszembe ä v´. a latin
concipiÂt, a nyelvÃjÁtÀsi magyar fogalmat, de
hÀt ez persze k´zismert.)

Hallani v¢lem k¢zenfekvû ellenvet¢sedet,
mely szerint Te magÀtÂl Nietzsch¢tûl k´lcs´-
n´zted az û szavÀt. Nietzsche azonban az id¢-
zett helyen mÀst Ár, ¢s T¢ged a fordÁtÂ t¢ve-
d¢se vezet f¢lre; azt se nagyon hiszem, hogy
bÀrhol mÀsutt a àszimatÀraÊ hivatkozna, ¢n
mindenesetre az¢rt kerestem vissza az erede-
tiben, mert furcsÀllottam, hogy Nietzsche
ilyesmit Árt volna. (Kicsit bosszÃsan ¡zenn¢m
a fordÁtÂnak, hogy nagyobb gonddal dolgoz-
zon, ilyen grammatikailag egyszerü mondat-
ban nem illik t´bbsz´r is t¢vedni ä l¢v¢n,
hogy nemcsak a point-ban rontotta el a n¢v-
szÂt, hanem egy hatÀrozÂszÂt is elt¢vesztett.)
A n¢met mondat a k´vetkezûk¢ppen hang-
zik: àIch erst habe die Wahrheit entdeckt, da-
durch daù ich zuerst die L¡ge als L¡ge empfand
ä roch... Mein Genie ist in meinen N¡stern...Ê Ez
nyersfordÁtÀsban a k´vetkezût jelenti: àElsû-
k¢nt ¢n fedeztem fel az igazsÀgot, miutÀn [ha
nagyon pontosak akarunk lenni: annak r¢v¢n,
hogy] elûsz´r ¢rz¢keltem ä szagoltam ä hazugsÀg-
nak a hazugsÀgot.Ê (Itt most megszakÁtanÀm a
fordÁtÀst, jelezv¢n, hogy hatÀrozott szÀnd¢k-
kal vÀlasztottam a kev¢sb¢ po¢tikus, sût kicsit
sutÀn odaf¡ggesztett ig¢t, nemcsak az¢rt,
mert Nietzsche sz´vege is t´rtebb, mint Hor-
vÀth G¢za tÃl sima verziÂja, hanem fûk¢nt
szemantikai meggondolÀsbÂl: Nietzsche sz´-
vege egyÀltalÀn nem finomkodÂ, v¢gre is n¢-
hÀny sorral feljebb àP´bel-Aff¤renÊ-rûl, aztÀn
àVerlogenheitÊ-rÂl Ár; az elvÀlasztott ¢s kiemelt
ig¢t ¢n Ãgy olvasom, hogy a hazugsÀg büz-
l´tt, ¢n szinte szÁvesebben ÁrnÀm azt, hogy
àkiszagoltamÊ, mintsem hogy àszimatoltamÊ.
Mindezt legfûk¢pp az¢rt, mert a zÀrÂ-bou-
tade-ban, ami a t´bbes dativus okÀn nyelv-
tanilag teljesen egy¢rtelmü, Nietzsche nem
posztszimbolista metaforÀval folytatja, ha-
nem szarkasztikus metonÁmiÀval ä nem Ne-
ked kell fejtegetnem, hogy mekkora k¡l´nb-
s¢g ez, akÀr ezen lehetne p¢ldÀzni a szimbo-



lista ¢s a modern lÁrai k¢palkotÀs k¡l´nb´zû-
s¢g¢t.) àAz ¢n zsenim az orrlukaimban van.Ê

°s most t¢rj¡nk vissza a versre. ögy v¢-
lem, hogy eltekintve a àGriff Ê-tûl, amelyrûl ez
a pÀr sor szÂl, jogosak a SzabÂ Lûrinc fordÁ-
tÀsÀt illetû fenntartÀsaid, m¢g ha ¢n erûseb-
ben v¢lem is hallani a kifogÀsolt fordulatok-
ban Nietzsche szÀnd¢kÀnak meg¢rt¢s¢t. Igaz,
hogy nem szerepel a àwillÊ ige, ami sz´rnyü
hiÀny ä lehet azonban, hogy az erûszakosan
egymÀs mell¢ helyezett k¢t deiktikus hatÀro-
zÂszÂ m¢gis kifejezi a v¢gletesen szubjektÁv
vilÀgteremtû akarat erej¢t; ¢s ha a àglÂriÀsabb
ä ÂriÀs nagyÊ rÁm felette problematikus is,
nem tartom lehetetlennek, hogy SzabÂ Lû-
rinc valamilyen mÂdon provokatÁv ¢s ¢rtel-
mileg valamelyest diszkordÀns rÁmet akart Ár-
ni, mivel a n¢met rÁm: àneuer ä ungeheuerÊ va-
lÂban ¢gre kiÀlt, az àÃj ¢s ÃjabbÊ, amit Colum-
bus àakarÊ, egyszersmind àsz´rnyüs¢gesÊ, Co-
lumbus-Nietzsche az Ãj-sz´rnyüs¢gest akarja.
Az persze k¢rd¢ses, hogy csak a magyar sz´-
veg ismeret¢ben ¢rz¢kelhetû-e mindez, ¢s
Nietzsche verse tulajdonk¢ppen nagyon di-
rekten k´z´l ä de hÀt ha mÀr (igencsak ÂmÂ-
dian) egy versrûl ¢s fordÁtÀsrÂl levelezek, ezt
is megÁrom, talÀn az¢rt, hogy ha valÂban rÀ-
bÁrlak egy Ãjabb verziÂra, ezeket is vedd te-
kintetbe.

Abban viszont, amennyire ilyen k¢rd¢sek-
ben bizonyosnak lehet lenni, eg¢szen bizo-
nyos vagyok, hogy a àGriff Ê ¢rtelmez¢s¢ben
SzabÂ Lûrincnek volt igaza, ¢s a szÂ (teljesen
f¡ggetlen¡l attÂl, hogy a Te javaslatod egy t¢-
ves fordÁtÀsra tÀmaszkodik) igenis elsûsorban
a konkr¢t fizikai jelent¢s¢ben szerepel a vers-
ben, ¢s minden ÀltalÀnosÁtÀsnak (mivel a àmir
fortan und meinem Griff Ê valÂban ÀltalÀnosabb)
ez a jelent¢s az alapja. A m´g´tte levû elk¢p-
zel¢s nem is nagyon rejtett: Columbus meg-
ragadja a hajÂ kormÀnykerek¢t, ¢s attÂl
kezdve kez¢nek biztos fogÀsa szabja ki az Ãt-
jÀt (vagyis ¢n Ãgy v¢lem, hogy SzabÂ Lûrinc
metonÁmiÀja pontosan eltalÀlja Nietzsche
szÀnd¢kÀt) a tengereken kereszt¡l arra, aho-
vÀ el akar jutni, sorsÀnak Ãj-sz´rnyüs¢ges,
v¢gtelen tere ¢s ideje fel¢.

M¢g egyszer: tekintsd mindezt egy ÂmÂdi
filosz meditÀciÂjÀnak, aki szokatlan ¢rdeklû-
d¢ssel olvasta cikkedet.

SzÁv¢lyes ¡dv´zlettel:
PÂr P¢ter

VçLASZ PñR P°TERNEK
 

Kedves BarÀtom,
hogyan is k¢telkedhetn¢k benne, hogy cik-
kemre tett megjegyz¢seid indÁt¢ka ¢s forrÀsa
az à¡gyszeretetÊ ¢s csakis az volt; nem is le-
hetett mÀs. Ha nem ¢rezn¢m benne, nem is
tenn¢k (nem is prÂbÀln¢k tenni) eleget a
szerkesztûs¢g k¢r¢s¢nek, hogy vÀlaszoljak rÀ.
Sût: ¢ppen az¢rt vÀlaszolok (mÀs elfoglaltsÀ-
gaimbÂl visszat¢rve e k¢rd¢sekre), hogy ma-
gamban is felkeltsem az à¡gynekÊ ezt a sze-
retet¢t, amely, valljuk be, egyre lecsavartab-
ban pislÀkol benn¡nk, mÀs, lÀtszÂlag àfonto-
sabbÊ napi probl¢mÀink k´z´tt. Az à¢letÊ tu-
lajdonk¢ppen mindig k¢sz legyûzni az iro-
dalmat. Ha az irodalom, egyes zugokba
visszahÃzÂdva, egy-egy ÁrÂasztalhoz tapadva
k¢nyszeresen, nem gyûzn¢ le mindig az à¢le-
tetÊ. Az eurÂpai kultÃra eg¢sze kicsiben vala-
hogy Ágy ÁrhatÂ le.

Elûre kell bocsÀtanom, hogy bÀrmily meg-
tisztelûnek ¢rzem buzdÁtÀsodat a TENGER-
vers Ãjabb ÃjrafordÁtÀsÀra, m¢gsem tudok
eleget tenni neki. T´bb okbÂl. Az elsû k´zt¡k,
hogy az ´sszes megoldandÂ fordÁtÂi probl¢-
ma k´z´tt csak a àGriff Ê megoldÀsÀra, illetve
problematikus voltÀra figyelmeztetsz; s ebbe
magam is bele¡tk´ztem, ¢ppen ez¢rt k´zelÁ-
tettem meg ä talÀn ´nk¢nyesen ä ilyen ker¡lû
Ãton: holott szÀmomra a versben hÀrom en-
n¢l fontosabb k¢rd¢s adta a kihÁvÀst; ezekrûl
k¢sûbb. MÀsodszor, mert k¢tr¢szes tanul-
mÀnyom eg¢sze (legalÀbbis szÀnd¢ka sze-
rint), mint ahogy a k´ltûi fordÁtÀsrÂl szÂlÂ k´-
tetnyi r¢gebbi tanulmÀnyom is, a k´ltûi for-
dÁtÀs mindig megk´zelÁtû term¢szet¢t ÀllÁtja k´-
z¢ppontjÀba, az Ãgynevezett àstandardÊ vagy
àdefinitÁvÊ vÀltozatok lehetetlens¢g¢t (ame-
lyek SzabÂ Lûrinc fordÁtÂi po¢tikÀjÀban m¢g
lehets¢ges eszm¢nyk¢nt szerepeltek); s ezt is
elsûsorban abban a perspektÁvÀban, hogy
ezek az eredeti alkotÀsokban is csupÀn prag-
matikusan, esetlegesen, kompromisszum, az
à¢letÊ kompromisszumai ¢rtelm¢ben l¢tez-
nek; s ezt nemcsak Val¢ry poi¢tikÀja nyomÀn,
hanem a magam (jelentûs vagy nem jelentûs?
ä mindenesetre hosszÃ ¢s kitartÂ) gyakorlata
alapjÀn gondolom Ágy.

Ha a politika àaz egzigenciÀk tudomÀnyaÊ, a
müv¢szet, ¢s benne k¡l´n´sen a fordÁtÀs¢ ä
hasonlatosan a politikÀhoz, de elt¢rû Àrnya-
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latokkal ä a preferenciÀk tudomÀnya. Ez bizo-
nyos szempontbÂl ellentmond a müalkotÀs
egy talÀn tÃlzÂan abszolutizÀlÂ, a struktura-
lizmusban sz¢lsû hatÀrÀt el¢rû, m¢gis sok r¢-
teg¢ben ¢rv¢nyes ä szeml¢let¢nek, amelyet
JÂzsef Attila meglepûen korÀn meglepû t´-
m´rs¢ggel Ágy fejezett ki: àA vers minden pont-
ja archimedesi pont.Ê Ez m¢lys¢gesen igaz is, de
egyben, mint annyi mÀs m¢lys¢ges igazsÀg,
tovÀbbi ÀrnyalÀsra szorul. Mert a versnek ä s
ez kivÀltk¢ppen fordÁtÂja elûtt vÀlik elker¡l-
hetetlen t¢nny¢ ä ´sszes archimedesi pontja
k´z´tt vannak àm¢g archimedesibbÊ pontjai
is. A primusok a pares k´z´tt. MiutÀn a for-
dÁtÂ Âhatatlanul Àldozatokra k¢nyszer¡l ¢s
pÂtlÀsokra szorul, ki kell vÀlasztania a felÀl-
dozhatatlan pontokat (persze mindig az û
megÁt¢l¢se szerintieket, s ez mindig a maga
¢s a kor egybefonÂdÂ szeml¢let¢tûl, befoga-
dÂi ¢s olvasati minûs¢g¢tûl f¡gg). Ilyen felÀl-
dozhatatlan szavaknak (motÁvumoknak stb.
stb.) ¢rzem ¢n az ECCE HOMO-ban a vers
utolsÂ szavÀt (àsicherlichÊ), amit SzabÂ Lûrinc
megfoszt megfoszthatatlan hely¢tûl, valamint
a àfasse-lasseÊ rÁmpÀr lehetûleg minden infor-
mÀciÂjÀt, amelyet ez a fordÁtÀs ugyancsak
gyeng¢n k´zelÁt meg; s talÀn m¢g inkÀbb el-
fogadhatatlannak az û fordÁtÀsÀban a àwill
ichÊ ig¢t vagy bÀrmilyen k¢pzett alakjÀt
(amelynek àhiÀnyÀtÊ magad is àsz´rnyüÊ-nek
titulÀlod); valamint, ugyanilyen sÃllyal, a
àneu und neuerÊ jelzût; de ezen tÃl m¢g azt az
ig¢t is, amely mÀr a àGriff Ê ¢rtelmez¢s¢hez
tartozik, s amelyet nemcsak te nem hiÀnyolsz
SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsÀban, hanem az ¢n cik-
kem sem emlÁt (annÀl inkÀbb szem elûtt tart
azonban fordÁtÀsom): ez pedig a àtraueÊ: àIch
traue / Mir fortan und meinem Griff.Ê Majdnem
azt mondhatnÀm, nem is a Griff a kijelent¢s
legfontosabb r¢sze, hanem a traue ¢s a mir.
Az àezentÃl mÀr csak magamban bÁzomÊ (¢s a
àgriffembenÊ, amit most hagyjunk lefordÁtatla-
nul) az ´nbizalom egy mÀr-mÀr kÂros (vagy
ahhoz v¢szesen k´zelÁtû) v¢gsû pontjÀra ju-
tott zseninek a sajÀt ¢s csakis a sajÀt zsenij¢re
valÂ kiterjeszt¢s¢t (¢s egyben arra valÂ korlÀ-
tozÀsÀt) jelenti. BizonyÀra ´nk¢nyes ä de ta-
lÀn m¢gsem eg¢szen ´nk¢nyes ä volt fordÁtÀ-
som kit¢rûje, a prÂzai ECCE HOMO ama he-
ly¢ig (ez pedig a MI°RT VAGYOK V°GZET? cÁ-
mü fejezetben talÀlhatÂ!), ahol ezt a àzsenitÊ
a minden eddigin¢l nagyobbra duzzasztott

´nbizalom egyenesen az àorrlikaibanÊ jel´li
meg. Az ECCE HOMO Ãj magyar fordÁtÀsÀt
nem tartod jÂnak (mint ahogy, amennyire
megÁt¢lhetem, ¢n magam sem), de miutÀn
magyar olvasÂk elûtt magyarul vitatkozva
m¢giscsak fordÁtÀsban kell id¢zn¡nk, egy-
r¢szt gondolhatod, eleve mÀr az eredetivel is
´sszevetettem ezt a helyet, mÀsr¢szt utÀna-
n¢ztem az egyetlen mÀsik, r¢gebbi magyar
fordÁtÀsnak is (VilÀgirodalmi K´nyvkiadÂ-
vÀllalat, ¢. n. ä 20-as ¢vek ä VarrÂ IstvÀn for-
dÁtÀsa). Ez sem kiel¢gÁtû (ma mÀr), de talÀn
m¢gis k´zelebb Àll az eredetihez; most tehÀt
ezt id¢zem: àCsak ¢n fedeztem fel az igazsÀgot az-
zal, hogy a hazugsÀgot elûsz´r ¢reztem... szagol-
tam [kiemel¢s, mint mÀr cikkemben is hang-
sÃlyoztam: Nietzsch¢tûl] hazugsÀgnak... Zsenim
cimpÀimban vagyon.Ê Jogosan k¢rdûjelezed
meg ezt az ¢letmü kontextusÀbÂl a versbe
emelt elemet ä a àGriff Ê Àltalam ÀltalÀnosab-
ban ¢rtelmezett jelent¢s¢t eg¢szen a àszimatÊ-
tal helyettesÁtett àorrcimpÀiÊ-ig àÀltalÀnosÁtvaÊ.
(Mell¢kesen: ¢n nem ¢rzem a àszimatÊ szÂt
àszferikusÊ-nak, sem àfinomkodÂÊ-nak, mint te
Árod leveledben, sût: a valÂban durvÀbb
àszaglÀsÊ-nÀl elementÀrisabbnak, a leg¢rz¢ke-
nyebb Àllatok ¢rz¢kl¢s¢nek, valami olyan
àûsiÊ-nek, àelementÀrisÊ-nak, ami nem Àll tÀvol
Nietzsche sajÀt zsenij¢nek tulajdonÁtott àdio-
n¡szosziÊ, isteni eredetü, minden eddigi em-
berin¢l m¢lyebbre hatÂ intuÁciÂjÀtÂl. àSzi-
matÊ-ja a magyar nyelvben ÀltalÀban a na-
gyon ¢rz¢keny Àllatoknak van, elsûsorban a
nemes vadaknak. °s Nietzsche elsûsorban
nem valami nemes vadnak ¢rzi-e magÀt?)
SzabÂ Lûrinc e helyre adott fordÁtÀsvÀltozata
(à°s ezentÃl / utam kezem szabja kiÊ) ebbûl a tÃl-
fokozott zseni´nbizalombÂl nagyon keveset
ad vissza. Ezt a vÀltozatot à¢rtelmezveÊ ma-
gad is, m¢ghozzÀ k¢tszeresen, az ¢n hibÀmba
esel ä csak mÀs irÀnyban: mikor e àkezem szab-
ja kiÊ m´g¢ ugyancsak az ¢letmüben keresel
tÀmaszt, egyr¢szt a àGriff Ê szÂhoz ä hozzÀm
hasonlÂ ´nk¢nyess¢ggel ä àa griffmadarat id¢z-
n¢dÊ, hiszen Nietzsche àZarathustrÀt a Ïraga-
dozÂ madarakÎ k´z¢ helyezteÊ, tehÀt àtalÀn nem
is lenne ellen¢re ez az asszociÀciÂÊ (mondjam,
hogy zsenije, mely mint szimat az orrcimpÀi-
ban van, szint¢n nem àlenne ellen¢reÊ mint
àasszociÀciÂÊ?); de, mÀsr¢szt, a àkezem szabja kiÊ
kifejez¢sbe belelÀtod azt az eg¢sz Columbus-
metaforÀt is, amit az Àltalam id¢zett Colum-
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bus-vers ismerete n¢lk¡l senki sem lÀthatna
bele. ArrÂl nem is besz¢lve, hogy m¢g Rilk¢t
is belevonod a nagyon erûtlen-homÀlyos Sza-
bÂ Lûrinc-i megfogalmazÀs megvilÀgÁtÀsÀba.
ögy gondolom, talÀn t¢vedsz, amikor azt
Árod: àA m´g´tte levû elk¢pzel¢s nem is nagyon rej-
tett...Ê A csak a magyar sz´veget birtoklÂ ol-
vasÂ elûtt nagyon is rejtett: nem is l¢tezik.
Sokkal inkÀbb fedi a dolog helyzetk¢p¢t a k´-
vetkezû (kulcs)mondatod: àAz persze k¢rd¢ses,
hogy csak a magyar sz´veg ismeret¢ben ¢rz¢kelhe-
tû-e mindez...Ê ögy gondolom, nem is k¢rd¢-
ses: k¢ts¢gtelen¡l nem ¢rz¢kelhetû. (Mint
ahogy term¢szetesen az ¢n sz´vegemben sem
az, hogy Nietzsche ä egy mÀs helyen ä orr-
cimpÀiban jel´li meg zsenij¢nek eredet¢t.)

Mindebbûl (s mindabbÂl, amit gondolat-
¢bresztû leveled margÂira m¢g felÁrtam ma-
gamnak, de helyhiÀny miatt itt nem k´z´lhe-
tek) az der¡l ki, hogy àm¢lys¢gesen m¢lyÊ a k´l-
t¢szet àkÃtjaÊ; ¢s sose jutunk a fenek¢re.

M¢g csak annyit, hogy cikkemben a fordÁ-
tÀsaim tÀvolrÂl sem mint àv¢glegesÊ vagy
akÀr csak àkiel¢gÁtûÊ p¢ldÀkk¢nt szerepeltek,
hanem csupÀn mint a fenti elm¢leti meggon-
dolÀsok demonstrÀciÂi. Ez¢rt hagyom mÀ-
sokra az esetleges jobb (¢s feltehetûen ugyan-
csak nem àdefinitÁvÊ) megoldÀsok keres¢s¢t.
Neked pedig m¢g egyszer k´sz´n´m barÀti
¢s az ¡gyre nyÁlt figyelmedet; s azt is, hogy
ennek ihlet¢s¢re ha nem is egy Ãj ä jobb ä for-
dÁtÀssal, de a fordÁtÀsrÂl valÂ t´preng¢seim ez
Ãjabb kieg¢szÁt¢s¢vel vÀlaszolhattam. JÂ lenne
a besz¢lget¢st egyszer szem¢lyesen is folytat-
ni. Addig is ûszinte barÀtsÀggal k´sz´nt

SomlyÂ Gy´rgy

    R°Z PçL    
FýSZERKESZTý öRNAK

 
Berlin, 1990. mÀjus 21.

Kedves Pali! Egy (Kelet-)Berlinben t´lt´tt
d¢lutÀn unalmÀt, hosszÃ laborlÀtogatÀsok
utÀn, a Holmi V. 5. (p. 675 et seq.) olvasÀsÀval
üztem el. Az olvasgatÀs pasziÀnszkirakÀssÀ
vÀlt eredm¢ny¢t engedd meg mell¢kelnem.

[öj fordÁtÀsok fel¢]

Akarom ä s indulok arra,
kormÀnyom jÂl markolom.
A k¢k Àr tÀg Ãtra hajtja
g¢nuai jÂ hajÂm.

Mindenen Ãj s Ãjabb f¢ny kel,
T¢ren, Idûn D¢l pihen ä:
Hatalmas szemmel Te n¢zel
¢nreÀm csak, V¢gtelen!

[Ecce versio]

MÀr tudom, mibûl sz¡lettem!
Mint a tüzlÀng, telhetetlen,
izzom, s magam habzsolom.
F¢nny¢ lesz, mit megragadtam,
sz¢n, amit magÀra hagytam:
¢lû lÀng vagyok, bizony.

Sokszor ¡dv´z´llek,
Schiller RÂbert

 
    VçLASZ A HOLMI    

1993. çPRILISI SZçMçBAN
MEGJELENT

METAPHYSICA-RECENZIñRA

A Recenzens mÀr kritikÀja elej¢n felfedi c¢l-
jÀt: a àv¢gsû szÂtÊ akarja kimondani, m¢g ak-
kor is, ha azt majd csak àa mÀsodik k´tet is-
meret¢benÊ lehet megtenni. Egy kis pszicholÂ-
giai elûk¢szÁt¢s utÀn, mely megrovÂ fejcsÂvÀ-
lÀsra k¢sztetheti az OlvasÂt (àAz oxfordi Cla-
rendon Press legalÀbb egy meleg k´sz´netnyilvÀnÁ-
tÀst meg¢rdemelt volna...Ê), elhangzik a sommÀs
Át¢let: àhasznÀlhatatlanÊ, àmegbÁzhatatlanÊ. A
Recenzens, nem tudvÀn a v¢g¢re tartogatni
a konklÃziÂt, t¡st¢nt kimondja: àfilozÂfiai f¢l-
re¢rt¢sek miattÊ (hat, a kontextusbÂl tenden-
ciÂzusan kiragadott p¢ldÀt hoz) àaz eg¢sz sz´-
veget el kell utasÁtanunk, mint hasznÀlhatatlantÊ
(mind a 227 oldalt). K´vess¡k a tovÀbbiak-
ban is Át¢lkez¢smenet¢t: mit tÀr az OlvasÂ el¢
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a recenziÂ szerkezete ¢s a Recenzens tÀrgyi-
lagos stÁlusa?

Az elsû p¢lda (Z4.1029b14ä15) lÀbjegyzete
nem a fordÁtÂ àfilozÂfiai f¢lre¢rt¢s¢rûlÊ, hanem
a Recenzens szakirodalmi müveletlens¢g¢rûl
Àrulkodik. Mert a musikos helyes fordÁtÀsa a
muzikÀlis, ¢s a helytelen a Recenzes Àltal ajÀn-
lott müvelt. A fordÁtÀs-szakirodalom ugyanis
arrÂl tanÃskodik, hogy a musikos szÂt muzikÀ-
lisnak fordÁtjÀk, Ágy: G. Moerbeke (musicus);
W. D. Ross, M. Furth, J. Warrington, R.
Hope, H. G. Apostle, M. Burnyeat, J. Barnes
(musical); F. Bassenge, F. Schwartz (musisch);
G. Reale, C. A. Viano, A. Russo (musico); J.
Tricot (musicien); W. G. Yebra (musicÂ).
Mennyi hitele van a Recenzens kifogÀsÀnak?
Vajon fel¡t´tte-e a Recenzens e müveket va-
laha is, vagy csupÀn a r¢gi magyar fordÁtÀsbÂl
vette a àmüveltÊ-et, a müvelts¢g¢t? Annak k¢-
szÁtûje, Halasi-Nagy JÂzsef ugyanis t¢ved¢s-
bûl Àtvette az eredetileg A. Schweglern¢l, H.
BonitznÀl ¢s E. Rolfesn¢l talÀlhatÂ, helytelen
gebildet fordÁtÀst (amely hibÀba k¡l´nben
nemcsak û, hanem M. FredeäG. Patzig n¢-
met ¢s H. Tredennick angol fordÁtÀsa [cul-
tured] is beleesik). LÀthatÂ tehÀt, hogy a Re-
cenzens nem m¢rlegelte a szakirodalomban
elismert fordÁtÀst, nyilvÀnvalÂan abban a hi-
szemben, hogy itt àcsakÊ egy p¢ldÀrÂl van
szÂ. Csakhogy Aristotel¢s p¢ldahasznÀlatai
mindig terminus technicus ¢rt¢küek, r´vidÁ-
t¢seket takarnak, ¢s mindig az elûfor-
dulÀsukat megelûzû mondat ¢rtelm¢nek
megfelelûen eg¢szÁtendûk ki. Ez a p¢ldahasz-
nÀlati mÂd a Recenzens elûtt nyilvÀn isme-
retlen, ez¢rt k´veti el azt a banÀlis hibÀt (is-
m¢t a r¢gebbi magyar vÀltozat szellem¢ben),
amit a fordÁtÂra fog. Ha a fordÁtÂ az ei-en
nem àvagyÊ-ot ¢rtett volna, hanem àhaÊ-t, ak-
kor nem egyes szÀm mÀsodik, hanem egyes
szÀm harmadik szem¢lyt kellett volna felt¢te-
leznie (estin). így a Recenzens kifogÀsa a g´-
r´g nyelven valÂ gondolkodÀs hiÀnyÀrÂl ta-
nÃskodik, hiszen vilÀgos, hogy a vesszû a ha
elûtt, nem pedig utÀna Àll.

A g´r´g sz´veg a k´vetkezûk¢ppen hangzik:
àu gar esti to soi einai to musikÂ einai; u gar kata
sauton ei musikosÊ. A fordÁtÀsban: àMert a te vol-
tod nem a muzikÀlis voltod, mert nem ´nmagad
alapjÀn vagy <u gar kata sauton ei>, ha muzi-
kÀlis vagy.Ê <Ha [amennyiben] muzikÀlis vol-
tod van.> A àvagyÊ ¢s a àhaÊ tehÀt ¢rtelmileg

sz¡ks¢ges kieg¢szÁtûk, amelyekkel a fordÁtÀs
¢ppen a g´r´g szerzû szÀnd¢kÀnak megfelelû
mondanivalÂt emeli ki, vagyis hogy a àte vol-
todÊ egyenlû azzal, hogy à´nmagad alapjÀn
vagyÊ, ami megk¡l´nb´ztetendû a mÀsik fo-
galompÀrtÂl: àa muzikÀlis voltodÊ egyenlû az-
zal, hogy àmuzikÀlis vagyÊ. Ha nem ¢l¡nk a ki-
eg¢szÁt¢ssel (ha muzikÀlis vagy), ahogyan a
Recenzens megoldÀsÀban Àll: àA te esszenciÀd [!!!]
nem müvelt-voltodban Àll. Nem ´nmagadnÀl fog-
va vagy müveltÊ ä ¢ppen ekkor Àll fenn az az
¢rtelmi lehetetlens¢g, melyet a Recenzens a
fordÁtÂra Âhajt fogni, hogy àp¢ldÀul ¢rvelni le-
hetne amellett, hogy egy szubsztanciÀnak [sic], ha
csak egyetlen akcidense van is, megszünik szubsz-
tanciÀnak lenniÊ. A Recenzens fordÁtÀsa t´-
m¢ny àesszenciÀjÀbanÊ g´r´g p¢ldahasznÀ-
lattal kapcsolatos tudatlansÀgrÂl Àrulkodik,
mert nem ¢rz¢keli a k¢t szemben ÀllÂ pÀrhu-
zamos megfogalmazÀst, ami a platÂni Akad¢-
miÀn a mondat ¢rtelm¢t vilÀgossÀ, szeml¢le-
tess¢ tette a tanÁtvÀnyok szÀmÀra. A mondat
kifejezetten egyes szÀm mÀsodik (¢s nem har-
madik) szem¢lyben fogalmaz, ez a nyelvhasz-
nÀlat k´zvetlen iskolapraxisban ¢lû hallgatÂ-
sÀgot felt¢telez, amirûl a Recenzensnek szem-
lÀtomÀst szint¢n nincs fogalma.

A g´r´gben:
àto soi einaiÊ ä àto musikÂ einaiÊ
a fordÁtÀsban:
àa te voltodÊ ä àa te muzikÀlis voltodÊ
a Recenzens megoldÀsÀban:
àa te esszenciÀdÊ ä àa müvelt-voltodÊ.
A Recenzens fordÁtÀsa nyilvÀnvalÂan nem

¢breszt jogos asszociÀciÂt a g´r´g sz´veggel
(voltod ä voltod), sût egyenesen megt¢vesztû
(esszenciÀd ä voltod). A g´r´g mondatban
egy¢bk¢nt is az u esti az ÀllÁtmÀny, ami azt je-
lenti ànem azÊ, nem pedig azt, hogy ànem
<müvelt-voltod>ban ÀllÊ. Ezzel a Recenzens
megoldÀsa tehÀt ¢pp az Àltala emlÁtett f¢lre-
¢rt¢sre ad alapot.

A mÀsodik p¢ldÀban (Z11.1036b1ä2) a for-
dÁtÂnak tulajdonÁtott àfilozÂfiai f¢lre¢rt¢sÊ
ugyanabban a szellemben fogant, mint az
elûbbi.

A g´r´g sz´veg:
àhosa de m¢ horatai khÂridzomena, uden men

kÂluei homoiÂs ekhein tutois ä hÂsper kan ei hoi
kykloi pantes heÂrÂnto khalkoi; uden gar an h¢tton
¢n ho khalkos uden <sc. meros> tu eidus ä kha-
lepon de aphelein tuton t¢ dianoia.Ê
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A fordÁtÀs:
àAzoknÀl a dolgoknÀl azonban, amiket nem lÀ-

tunk k¡l´n l¢tezni, ugyan nincs akadÀlya annak,
hogy a viszony hasonlÂk¢pp legyen az elûbbiekhez
ä mintha minden k´r, amelyet valaha lÀttak, csak
bronz volna, mert a bronz akkor sem volna semmi-
vel sem kev¢sb¢ r¢sze a formÀnak ä, m¢gis neh¢z
az elgondolÀsban azt elvonatkoztatni <ti. az
anyagot>.Ê

A Recenzens megoldÀsa:
àAzokban az esetekben, amikor nem lÀtjuk, hogy

elk¡l´n¡lnek egymÀstÂl, semmi akadÀlya ugyan,
hogy hasonlÂ legyen a helyzet, mint az im¢nti ese-
tekben ä p¢ldÀul ha valamennyi karika bronzbÂl
volna ä, mert nem kev¢sb¢ Àll az, hogy a bronz nem
r¢sze a formÀnak, Àm az ilyen esetekben neh¢z az
elk¡l´nÁt¢s.Ê

Itt a Recenzens egy k´zbevet¢st ´nÀllÂ
mondatk¢nt felt¡ntetve mutat be bÁrÀlatÀ-
ban. Ha azonban a teljes mondatot vessz¡k,
a mondanivalÂ nem àhomlokegyenest az ellent¢te
Aristotel¢s tanÁtÀsÀnakÊ, hanem jÂ aristotel¢si
¢rtelmet ad, amire a Recenzens is rÀj´hetett
volna, ha hÀtralapoz a helyhez Árott kom-
mentÀrhoz. Ehhez azonban nem vette a fÀ-
radsÀgot, mert figyelm¢t lek´t´tte annak ku-
tatÀsa, hogy hol k¡l´nb´zik az û fordÁtÀsÀtÂl
a kritizÀlandÂ. Csakhogy a k¢t fordÁtÀs ¢rtel-
mi k¡l´nbs¢ge nem abban Àll, amit a Recen-
zens kettûs tagadÀsk¢nt f¢lre¢rt, hanem ab-
ban, hogy az utolsÂ tagmondat tÀrgyÀt, a tu-
tont nem fordÁtja le, Ágy homÀlyban hagyja,
mi is az, ami az elk¡l´nÁt¢st neh¢zz¢ teszi a
gondolkodÀs szÀmÀra. HiÀba volt Aristotel¢s
k´z´ns¢ge szÀmÀra m¢g ¢rthetû a n¢vmÀs,
nek¡nk a kommentÀrban ki kell eg¢szÁte-
n¡nk. A csÃcsos zÀrÂjelbe tett r¢szlet a kom-
mentÀrban olvashatÂ, az aphelein tuton itt azt
jelenti, aphairein t¢n hyl¢n, amit a pÀrhuzamos
helybûl kiolvashatunk, mint ¢rtelmezût (v´.
1036b23). Vagyis Aristotel¢s azt akarja mon-
dani, hogy a bronz vagy bÀrmely anyag az el-
gondolÀs sorÀn akkor is a forma r¢sz¢nek tü-
nik, ha kifejezetten el akarunk tekinteni, vo-
natkoztatni tûle. Vagyis k¢pzelet¡nkben ne-
hezen tudjuk elk¡l´nÁteni az anyagot a for-
mÀtÂl, ami nem jelenti azt, hogy ne l¢tezn¢-
nek k¡l´n a formÀk. A Recenzens fordÁtÀsÀ-
ban hiÀnyzik a tÀrgy megjel´l¢se az utolsÂ
tagmondatban, helyette a kettûs tagadÀst
hangsÃlyozza tÃl ä amivel grammatikai hibÀt
k´vet el, hiszen az, egy k´zbevet¢st tartalma-
zÂ mondatban nem lehet hangsÃlyos.

A harmadik p¢ldÀban (Z4.1030a8ä
10→1030a2ä11) a fordÁtÂnak tulajdonÁtott
àfilozÂfiai f¢lre¢rt¢sÊ m¢g inkÀbb rÀvilÀgÁt a Re-
cenzens fordÁtÀsi eljÀrÀsÀra ¢s fordÁtÀsÀnak
valÂdi forrÀsÀra, valamint arra, hogyan prÂ-
bÀl Ãgy tenni, mintha g´r´g´t fordÁtana, mi-
k´zben Ross angol fordÁtÀsÀt fordÁtja ma-
gyarra. A teljes kontextusok (1030a2ä11)
pÀrhuzamos bemutatÀsa r¢v¢n ugyanis
egy¢rtelmüen vilÀgossÀ vÀlik, hogy a Recen-
zens ¢ppen William David RosstÂl vesz Àt szÂ
szerint sz´vegeket, m¢gpedig Ãgy, hogy azt
sajÀt fordÁtÀsi megoldÀsak¢nt t¡nteti fel. For-
dÁtÀsa angolbÂl ¢s nem g´r´gbûl k¢sz¡lt.

A g´r´g textus:
àalla to himatiÂ einai
ara esti tÁ ¢n einai
ti holÂs; ¢ u; hoper gar
<tode> ti esti to tÁ ¢n
einai; hotan d' allo
kat' allu leg¢tai, uk
estin hoper tode ti,
hoion ho leukos anthrÂpos
uk estin hoper tode ti,
eiper to tode tais usiais
hyparkhei monon; hÂste to
tÁ ¢n einai estin hosÂn
ho logos estin horismos.
horismos d' estin uk an
onoma logÂ tauto s¢main¢
(pantes gar an eien hoi
logoi horoi, estai gar
onoma hotÂun logÂ, hÂste
kai h¢ Ilias horismos
estai), all' ean prÂtu
tinos ¢; toiauta d'
estin hosa legetai m¢
tÂ allÂ kat' allu legeshai.Ê

A fordÁtÀs:
àDe hÀt a k´peny volta
egyÀltalÀn egyfajta
dolog mivolta-e vagy
nem? Mert a dolog
mivolta ¢ppen az ami
<,ez'>; de amikor az
egyik dolgot a mÀsikrÂl
jelentj¡k ki, akkor
¢ppen nem egy ,ez',
p¢ldÀul a Ïfeh¢r emberÎ
¢ppen nem egy ,ez', ha
az ,ez' tartozik csak
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a l¢tezûs¢gekhez;
Ãgyhogy csak azoknak a
dolgoknak van mivolta,
amiknek a kifejez¢se
egy meghatÀrozÀs.
Az azonban m¢g nem
meghatÀrozÀsa, ha a
n¢v ugyanazt jel´li
mint a kifejez¢s
(mert akkor minden
kifejez¢s meghatÀrozÀs
volna, mert bÀrmely
kifejez¢sre volna
valamilyen n¢v, Ãgyhogy
m¢g az Ilias  <n¢v>
is meghatÀrozÀs volna),
hanem csak akkor, ha a
meghatÀrozÀs valami
elsûnek a kifejez¢se;
ilyenek pedig azok
<a meghatÀrozÀsok>,
amiket nem Ãgy jelent¡nk
ki, hogy egy dolog van,
egy mÀsikrÂl kijelentve.Ê

William David Ross fordÁtÀsa:
àBut is being-a-cloak an
essence at all? Probably not.
For the essence is precisely
what something is; but when
an attribute is asserted of
a subject other than itself,
the complex is not precisely
what some ,this' is, e. g.
white man is not precisely
what some ,this' is, since
thisness belongs only to
substances. Therefore there
is an essence only of those
things whose formula is a
definition. But we have a
definition not where we
have a word and a formula
identical in meaning (for
in that case all formulae or sets
of words would be definitions; for
there will be some name
for any set of words
whatever, so that even the
ILIAD will be a definition),
but where there is a
formula of something
primary; and primary things

are those which do not
imply the predication of
one element in them of
another element.Ê

A Recenzens megoldÀsa:*
àDe k´penynek lenni
esszencia-e egyÀltalÀn?
ValÂszÁnüleg nem. Az
esszencia ugyanis az,
ami a dolog. Amit
valami mÀsrÂl ÀllÁtunk,
az nem ez-a-valami.
P¢ldÀul a feh¢r ember
nem ez-a-valami; mivel
az ez csupÀn a
szubsztanciÀban van
jelen. Enn¢lfogva
esszenciÀja annak van,
aminek a formulÀja
definÁciÂ.
 A definÁciÂ nem az
amikor a n¢v azonos
azzal, amit a formula
jelent. Ha Ágy volna,
minden formula
definÁciÂ volna, hiszen
minden formulÀhoz
tÀrsÁthatÂ n¢v, Ãgyhogy
ebben az esetben az
ILIçSZ sz´vege is
definÁciÂ volna. De nem
Ágy van! DefinÁciÂrÂl
akkor besz¢l¡nk, amikor
a formula valami
elsûdlegesnek a
formulÀja.
Elsûdleges az, amit nem
Ãgy fejez¡nk ki, hogy
valamirûl valami mÀst
ÀllÁtunk.Ê

MegÀllapÁthatÂ, hogy ahol a Ross-f¢le ox-
fordi fordÁtÀs elt¢r a g´r´gtûl, ott a Recen-
zens is elt¢r, ¢s g¢piesen k´veti; de nemcsak
fordÁtÀsi megoldÀsait veszi Àt, hanem az eg¢sz
terminolÂgiÀt is. Ahol elt¢r az angol sz´vegtûl,
ott azonnal grammatikai hibÀt ejt. A legjellem-

* Arisztotel¢sz: METAFIZIKA. FordÁtotta ¢s a kom-
mentÀrokat k¢szÁtette: Steiger Korn¢l. (A fordÁtÀs
26 oldal, a kommentÀr 7 oldal.) In: Gond, I/1
(1992. Àprilis), 125ä157. old. (Lektor nincs!)



zûbb a tode ti, amit t¢vesen ez-a-valami-nek
fordÁt. Angolul az a àthisÊ adja vissza helyesen
a g´r´g terminus technicust. A g´r´gben a ti
itt mell¢kn¢v, ¢s nem fûn¢v. A Recenzens ezt
nem tudja, sût angolul is h¢zagosan tud,
mert a what some àthisÊ-ben a some-ot fûn¢v-
nek hiszi, holott az angolul a what a àthisÊ-szel
azonos. (Magyarul: ami valami àezÊ = ami egy
àezÊ; ¢s nem àez-a-valamiÊ.) A Recenzens azt
ÀllÁtja, hogy a fordÁtÀsban àa zÀrÂjelben szereplû
mÀsodik tagmondat ÀllÁtmÀnya hibÀsan ker¡lt fel-
t¢teles mÂdba... mert a <n¢v>-vel t¢vesen eg¢szÁti
ki a sz´vegetÊ. Nos, a Recenzens nem alkalmaz
<csÃcsos zÀrÂjelbe tett> kieg¢szÁt¢st, Àmde
fordÁtÀsÀban û maga is ä helyesen ä felt¢teles
mÂdot hoz. Nem arrÂl van-e itt szÂ, hogy
k¢rd¢se erûszakolt Àlk¢rd¢s, amelyet most ä
recenziÂjÀban ä csak az¢rt erûltet, hogy hi-
bakeresû szÀnd¢kÀt ä m¢g sajÀt korÀbbi for-
dÁtÀsÀt meghazudtolva is ä kereszt¡lvigye.
ValÂjÀban û is kieg¢szÁti a textust a àsz´vegeÊ
szÂval, csak nem t¡nteti fel fordÁtÂi kieg¢szÁ-
t¢s¢t, szerinte nyilvÀn Ágy àtisztess¢gesebbÊ. A
fordÁtÀs sz´veg¢ben mi csÃcsos zÀrÂjelbe ik-
tattuk a sajÀt ¢rtelmez¢s¡nket, ¢s a kommen-
tÀrban fejtett¡k ki a r¢szleteket. Hogy a Re-
cenzens e kettû k´z´tt à¢rdekes diszkrepanciÀtÊ
lÀt, az amiatt van, hogy k¢ptelen szabadulni
a g´rcs´s bÁrÀlni akarÀs büvk´r¢bûl, Ágy in-
kÀbb m¢g sajÀt korÀbbi felfogÀsÀt is megta-
gadja.

R´gt´n ezek utÀn ä negyedik p¢ldÀja elûtt
ä olyan erisztikus fogalmazÀssal ¢l, amely a
szakmÀban teljesen ismeretlen. Ennek f¢ny¢-
ben id¢zi a fordÁtÀst (A9.992b18). CsupÀn
egyetlen p¢ldÀt hoz arra, hogy a fordÁtÀs mi-
f¢le nem l¢tezû probl¢mÀkon (t´bbes szÀm!)
k¢szteti t´prengeni az OlvasÂt. Ez a 8 sor mi-
nûsÁtgetû, irracionÀlis vagdalkozÀs, amelybûl
hiÀnyzik minden jÂzansÀg. Mint Árja: àAz ol-
vasÂ bizalmatlanul k¢rdezi: mit jelenthet az az
agrammatikus kifejez¢s, hogy Ïmegk¡l´nb´ztetni,
hogy a l¢tezûk t´bb¢rtelmüen mondottakÎ.Ê Elte-
kintve attÂl, hogy az OlvasÂ nev¢ben fogal-
mazni nem kis bÀtorsÀgra vall, nyilvÀn nem
v¢letlen, hogy a Recenzens nem ¢rtette meg
a l¢tezû t´bb¢rtelmüs¢g¢nek t¢tel¢t, hiszen a
pluralizmus minden bizonnyal tÀvol Àll attÂl,
aki mindenki nev¢ben akar szÂlni.

EzutÀn mÀr nem is ¢rvel, ´t´dik p¢ldÀjÀ-
ban (M2.1076b4ä5) csak vÀdol, minden bizo-
nyÁtÀst mellûzve. Jelzûs minûsÁt¢sei tudo-

mÀnyos szempontbÂl nem ¢rt¢kelhetûk, Ágy
ezekre nem t¢r¡nk ki.

A hatodik p¢ldÀjÀban (B1.995a28ä30) az-
tÀn v¢gk¢pp elragadtatja magÀt; mint Árja: àA
mondat nemcsak Ï¢ktelenÎ, egyazon szÂ f´l´sleges
n¢gyszeri megism¢tl¢se miatt, amivel a g´r´gben
nem talÀlkozunkÊ, hanem hozzÀ¢rt¢s hiÀnyÀ-
ban azt ÀllÁtja rÂla, hogy àa pontosvesszû utÀni
r¢szmondat rÀadÀsul ¢rtelmetlen isÊ. A Recenzens
valÂjÀban ism¢t egy r¢szmondatot ragad ki a
fordÁtÀsbÂl, ¢s azt eg¢sz mondatk¢nt tÀlalja.
Ism¢t nem t´rûdik azzal, hogy a fordÁtÀsban,
ahogy a g´r´gben is, csupÀn vesszû Àll, vagyis
a gondolatmenetnek nincs v¢ge; û pontot
tesz, hogy àkritikaiÊ c¢ljÀt kereszt¡lvigye: àA
harmadik k´nyv elej¢nek egy hÁres mondatÀbÂl,
Ï...Î ez lesz a magyar fordÁtÀsban:Ê ä mit mond-
hatnÀnk erre a szÀnd¢kossÀgra? De lÀssuk
csak elûsz´r a g´r´g sz´veget teljes kontex-
tusban, abbÂl kivilÀglik, mi¢rt szakÁtja meg a
Recenzens erûszakosan a gondolatmenetet.

A g´r´g sz´veg:
àesti de tois eupor¢sai bulomenois prourgu to

diapor¢sai kalÂs; h¢ gar hysteron euporia lysis
tÂn proteron aporumenÂn esti, lyein d'uk estin
agnountas ton desmon, all h¢ t¢s dianoias aporia
d¢loi touto peri tu pragmatos:Ê

A fordÁtÀs:
àMert akik az aporiÀkat meg akarjÀk oldani,

azok szÀmÀra elûny´s, ha elûtte jÂl megvizsgÀljÀk
az aporiÀkat; mert az ezt k´vetû k¢sûbbi kutatÀs-
ra alkalmas aporia a korÀbbi aporiafelvet¢sek
megoldÀsa, ¢s nem tudja megoldani a csomÂt az,
aki nem ismeri; az elgondolÀs aporiÀja ¢ppen ezt
a dologban l¢vû csomÂt teszi nyilvÀnvalÂvÀ,Ê

A Recenzens szerint ezt àmagyarraÊ k´r¡l-
bel¡l Ágy lehetne fordÁtani:

àAkik kiutat akarnak talÀlni, azok szÀmÀra
hasznos, ha helyes vizsgÀlatnak vetik alÀ a kiÃtta-
lansÀgot, vagyis az aporiÀt; hiszen a kiÃt, amelyet
utÂbb meglelnek, a korÀbban fennÀllott aporiÀknak
a megoldÀsÀban Àll.Ê

AttÂl eltekintve, hogy itt nem fejezûdik be
a mondat, a Recenzens megoldÀsa azzal,
hogy az aporiÀt hol lefordÁtja, egyszer kiÃtnak,
mÀsszor kiÃttalansÀgnak, hol pedig csupÀn Àt-
Árja aporiÀnak, akaratlanul is k¡l´nbs¢get tesz
k´zt¡k, ami megt¢veszti az OlvasÂt. Igaz
ugyan, hogy megoldÀsÀban utal azonossÀ-
gukra a k´vetkezû ä csak tûle szÀrmazÂ ä ki-
eg¢szÁt¢ssel: àa kiÃttalansÀgot, vagyis az apori-
Àt;Ê csakhogy ez nincs a g´r´gben. NyilvÀnvalÂ,
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hogy megint nem a g´r´g visszaadÀsa a c¢lja,
itt egyszerüen sajÀt felfogÀsÀban àÀtkommen-
tÀljaÊ a sz´veget, vagyis sajÀt k¢pzeteit f´l¢be
helyezi annak, ahogyan Aristotel¢s elm¢j¢-
ben k´vetkeztek a k¢pzetek. Nem a sensus li-
teralist akarja fordÁtani, a g´r´g szerzû stÁlusÀ-
nak ¢s terminolÂgiÀjÀnak visszaadÀsÀval pe-
dig egyszerüen nem t´rûdik. Pedig itt Aris-
totel¢s kifejezetten aporetikÀjÀnak speciÀlis
terminolÂgiÀjÀban fogalmaz, amelyet magyar
fordÁtÀsunk visszaad. Aristotel¢s a platÂni
aporia fogalmat tudatosan differenciÀlja.
Mindezt ¢ppen e szakasz kapcsÀn, teljes r¢sz-
letess¢ggel megtalÀlja az OlvasÂ a Kommen-
tÀrban (Komm. B1 n.2). Az aporia Aristotel¢s
nyelvhasznÀlatÀban az aporia ä diapor¢ma ä eu-
poria fogalmi felosztÀsÀban van jelen, a nekik
megfelelû igealakokkal egy¡tt (aporiÀt felvet-
ni ä fejtegetni, megÀllapÁtani ä jÂl megvizs-
gÀlni, kutatÀsra alkalmassÀ tenni, megolda-
ni). Ez¢rt ism¢tli meg ä ahogy a g´r´g is ä a
fordÁtÀs nem n¢gyszer, hanem ´tsz´r az apo-
ria szÂt. A Recenzens, mivel az aristotel¢si
g´r´g prÂza terminolÂgiÀja ¢s nyelvezete
szemlÀtomÀst teljesen idegen szÀmÀra, jobb
hÁjÀn sajÀt terminolÂgiÀjÀban àgondolkodikÊ.
E gondolkodÀst ä ¢s kritikÀja hitel¢t ä a Re-
cenzens stÁlusa igazÀn k´vetkezetesen tanÃ-
sÁtja. Az à¢ktelenÊ jelzû utÀn m¢g az à¢rtelmet-
lenÊ-nel is kit¡ntet. Nem az¢rt ¢rtelmetlen-e,
mert a Recenzens szÀnd¢kosan pontot tesz a
vesszûn¢l, ¢s mondatnak vesz egy r¢szmon-
datot? Bekezd¢se elej¢n m¢g mondatrÂl be-
sz¢l, aztÀn 14 sorral lejjebb mÀr r¢szmondat-
rÂl. Elhagyja azt a tagmondatot, amely k´vet-
kezn¢k, ¢s amelyben Aristotel¢s ¢ppen az
aporia ¢s az euporia viszonyÀt jellemzi: ànem
tudja megoldani a csomÂt az, aki nem ismeriÊ. A
Recenzens is Ágy jÀrt. NyilvÀnvalÂ, hogy hal-
vÀny fogalma sincs nemcsak Aristotel¢s nyel-
v¢rûl, hanem a g´r´g aporetika szakiro-
dalmÀrÂl sem (P. Aubenque-rûl p¢ldÀul). Pe-
dig àAz elgondolÀs aporiÀja ¢ppen ezt a dologban
l¢vû csomÂt teszi nyilvÀnvalÂvÀ.Ê

Az eddigi, a Recenzens Àltal a fordÁtÂnak
tulajdonÁtott 6 àfilozÂfiai f¢lre¢rt¢srûlÊ kider¡lt,
hogy azok a Recenzens grammatikai hibÀi.

A tovÀbbiakban a Recenzens a fordÁtÀs ter-
minolÂgiÀjÀbÂl kiragad egy terminust: az
usia àl¢tezûs¢gÊ-gel valÂ fordÁtÀsÀt, ¢s azt Ãgy
t¡nteti fel filozÂfiat´rt¢neti madÀrtÀvlatÀban,
mint kereszt¢nyietlen, heideggeriÀnus fordÁ-

tÀst; helyette a szubsztanciÀt ajÀnlja. A felszÁ-
nen a hagyomÀnyos latin terminolÂgia subs-
tantia terminusÀra hivatkozik, hogy az OlvasÂ
szem¢ben a hagyomÀny v¢delmezûj¢nek tün-
j¢k. Csakhogy nem ismeri a kereszt¢ny teo-
lÂgiai-filozÂfiai hagyomÀnyt! így a àv¢delme-
zûÊ filozÂfiat´rt¢netileg fog mell¢, amikor azt
Árja, hogy àvalamikor az idûszÀmÁtÀsunk kezdete
k´r¡l a g´r´g filozÂfiÀban az usia kifejez¢s hÀtt¢rbe
szorult, ¢s hely¢t Àtvette a hypostasisÊ. Ez k¢pte-
lens¢g, hiszen az eg¢sz Krisztus sz¡let¢se utÀ-
ni kort, k¡l´n´sen a patrisztikÀt, meghatÀ-
roztÀk azok a szenthÀromsÀgtani vitÀk, ame-
lyekben az usiÀnak d´ntû szerepe volt, ¢s ¢p-
pen e k¢t terminus t¢ves felcser¢l¢se okozott
f¢lre¢rt¢seket. àAristotel¢s elsû kategÂriÀjÀra t¢-
ves a f¢lrevezetû substancia hasznÀlata. Ez a ter-
minus, mint rÀn¢z¢sre lÀthatÂ, a g´r´g hypostasis
szÂ szerinti fordÁtÀsa. K¢sûbb azt a g´r´g usia szÂ
fordÁtÀsÀra is hasznÀljÀk. Hogy ez zavarÂ, mutatja
az a t¢ny, hogy eszerint a g´r´g szenthÀromsÀgtani
meghatÀrozÀst, a mia usia en trisin hypostase-
sint, Ïegy substantia hÀrom substantiÀbanÎ-nak
kellene fordÁtaniÊ (Kurt von Fritz). A Recen-
zens m¢gis k¢rd¢sesnek tartja, àhogy k¢sûbbi,
k¢ts¢gtelen¡l fennÀllÂ kereszt¢ny filozÂfiai konno-
tÀciÂ miatt ¢rdemes-e ¢s szabad-e kiirtanunk egy
fordÁtÀsbÂlÊ. NyilvÀnvalÂan nem ismeri a vo-
natkozÂ teolÂgiai szakirodalmat.

Ezt k´vetûen a klasszika-filolÂgiÀt megcsÃ-
folÂ pÀrhuzamÀt adja a l¢tezûs¢gnek. Azzal ¢r-
vel, hogy a l¢tezûs¢gben de facto megl¢vû -sÀg,
-s¢g k¢pzû ä amely a k¢pz¢smÂdot illetûen a
g´r´g usiÀval jogos asszociÀciÂt kelt ä szerinte
a magyarban az int¢zm¢nynevekre utal, sût
a -sÀg, -s¢g k¢pzû àminden elevens¢g¢t elvesztet-
teÊ. Nyelv¢rz¢k¢t a k´tekedû (erisztikus) pÀr-
huzam, a àhatÂsÀgÊ irÀnyÁtja, ¢s nem a valÂ-
sÀgos filozÂfiai pÀrhuzam, az igazsÀg:

g´r´g¡l:
usa → usia ä al¢th¢s → al¢theia

magyarul:
l¢tezû → l¢tezûs¢g ä igaz → igazsÀg

latinul:
ens → entitas ä vera → veritas

n¢met¡l:
seiend → Seiendheit ä wahr → Wahrheit

angolul:
being → beingness ä true → trueness

NyilvÀnvalÂ, hogy filolÂgiailag mell¢fog.
FilozÂfiailag azonban m¢g inkÀbb leleplezû-



dik àkritikaiÊ szÀnd¢ka. Az OlvasÂ rokon-
szenv¢t bizonnyal felkeltû hagyomÀnypÀrto-
lÀs egyszerre jelenik meg mint Heidegger-el-
leness¢g ¢s annak leplez¢se, hogy nem g´-
r´gbûl, hanem angolbÂl fordÁt.

çm az, hogy Heidegger j´tt rÀ az usia Sei-
endheittal valÂ fordÁtÀsÀra, m¢g nem jelenti,
hogy a l¢tezûs¢g szÂ teljes m¢rt¢kben heideg-
geri tartalmat hordozna. A szakirodalomban
lÀthatÂ ugyanis, hogy nemcsak Heidegger
olyan k´vetûinek k´r¢ben terjedt el e fordÁ-
tÀs, akik Aristotel¢sszel foglalkoztak, illetve
foglalkoznak (W. Br´cker, K. Ulmer, R.
Boehm, K.-H. Volkmann-Schluck, I. Sch¡ss-
ler, E. Rudolf, G. Picht stb.), hanem kifejezet-
ten Aristotel¢s-kutatÂknÀl is: Hans Joachim
Kr¤mer (Seiendheit), Joseph Owens (beingness
and entity), Pierre Aubenque (entit¢), HernÀn
Zucchi (entitad), sût olyan klasszika-filolÂgu-
soknÀl is megtalÀljuk, mint Kurt von Fritz
vagy Charles H. Kahn.

A Recenzens lÀthatÂan nem ismeri sem az
Aristotel¢sre vonatkozÂ filolÂgiai, sem pedig
a filozÂfiai szakirodalmat. Ismeretek hiÀnyÀ-
ban nem tudja megÀllni, hogy ki ne mondja:
àpace Heidegger ä nem biztos, hogy a legarchai-
kusabb jelent¢s mindig a legjobbÊ. (Csakhogy
nem ismeri a heideggeri szakirodalmat sem,
mert ha ismern¢, akkor tudnÀ, hogy Heideg-
ger az usiÀt Anwesenheittal, jelenvalÂsÀggal adja
vissza sajÀt felfogÀsÀt elût¢rbe ÀllÁtÂ, temati-
kus müveiben [ezt viszi tovÀbb H.-G. Gada-
mer is], ¢s leggyakrabban az aristotel¢si tex-
tusokkal kapcsolatosan vagy a skolasztikÀt
kritizÀlva ¢l csak a Seiendheittal. Heidegger
valÂszÁnüleg mÀr disszertÀciÂja ÁrÀsakor rÀta-
lÀlt a Duns ScotusnÀl megl¢vû entitasra.) A
Recenzens tehÀt a fordÁtÀsunk alapkoncepciÂjÀt je-
lentû ARISTOTELES EX ARISTOTELE elvet
tartja vesz¢lyes heideggerianizmusnak. Mert a
fordÁtÀsban akadÀlyÀt lÀtja àsajÀtÊ nyelvhasz-
nÀlata ¢rv¢nyes¡l¢s¢nek, annak, hogy àaz
arisztotel¢szi szubsztanciÀrÂl Szent TamÀs jusson
esz¢beÊ. ä Nem Aristotel¢s kellene hogy esz¢be
jusson? Fel sem fogja, hogy ezzel az anakro-
nizmus hibÀjÀba esik, ugyanÃgy, ahogy az
1948-tÂl szovjet mintÀra àbevezetettÊ g´r´g
ÀtÁrÀs k´vetkezetes hasznÀlatÀval is. A k´vet-
kezûkben is lÀtni fogjuk, a Recenzens hagyo-
mÀnypÀrtolÀsa de facto csak ÀlcÀzÀsa annak,
hogy angolbÂl fordÁt, csakhogy, fÀjdalom,
Ãgy is rosszul, mint azt sajÀt 3. p¢ldÀjÀban

lÀttuk. A felszÁnen a latin terminolÂgiÀt k¢ri
szÀmon, mik´zben az angolbÂl k´zvetlen¡l
Àtvett terminolÂgiÀt leplezi. Ne t¢vesszen
meg senkit a hagyomÀny fennk´lt tisztelete,
az angyali l¢giÂk ¢s AquinÂi Szent TamÀs em-
leget¢se (aki a Recenzens 1989 elûtti munkÀ-
jÀban* csak AquinÂi TamÀs volt), mindez csu-
pÀn annak ÀlcÀzÀsa, hogy szÂ szerint Àtvette
William David Ross terminolÂgiÀjÀt, amit a Z.
k´nyv terminolÂgiÀja minden k¢ts¢get kizÀ-
rÂan bizonyÁt:

A g´r´gben:
usia
to ti en einai
horismos
katholu
genos
eidos
hypokeimenon
symbeb¢kos
logos

A fordÁtÀs:
l¢tezûs¢g
a dolog mivolta
meghatÀrozÀs
egyetemes
nem
fajta
alapulszolgÀlÂ
jÀrul¢kos/esetleges
kifejez¢s

A latinban:
(Moerbeke)

substantia
essentia
definitio
universale
genus
species
substratum
accidens
ratio,
oratio,
sermo
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Az angolban:
(W. D. Ross)

substance
essence
definition
universal
genus
species
substratum
accident
formula

A Recenzens megoldÀsÀban:
szubsztancia
esszencia
definÁciÂ
univerzÀl¢
genus
species
szubsztrÀtum
akcidens
formula

Van egy terminus technicus, amely egy¢r-
telmüen bizonyÁtja, hogy a Recenzens Willam
David Ross terminolÂgiÀjÀt vette Àt, ¢s nem
a skolasztikust. Ez a formula, amely bÀr latin
eredetü, de a latin Aristotel¢s-fordÁtÀsokban
a logos fordÁtÀsak¢nt soha nem fordul elû. Ki-
zÀrÂlag W. D. Ross az, aki a g´r´g logos angol
fordÁtÀsak¢nt hasznÀlja az Oxford translation-
ben. A latinok ugyanis a logost korÀbban min-
dig a ratio, oratio, sermo, k¢sûbb a notio, con-
ceptio terminusokkal adtÀk vissza. A formula
W. D. Ross gyenge megoldÀsa, amelyet a Re-
cenzens g¢piesen mÀsolva ä minden magyar-
talansÀga ellen¢re ä Àtvett. K¡l´n´sen zavarÂ
ez a g¢pies mÀsolÀs mÀs olyan fordulatainÀl,
amikor l¢tezik jÂ magyar megfelelû, Àm û
m¢gis idegen szavakat hasznÀl, Ágy a pÀciens,
az operÀciÂ, a regresszus, ¢s sorolhatnÀnk, mÁg-
nem a Recenzens fordÁtÀsÀnak fordulatÀval
¢lve àa v¢gtelenbe regrediÀlunkÊ. 

Ezt k´vetûen erisztikus k¢rd¢st tesz fel: àa
g´r´g eredetü, latinra le sem fordÁtott, csak transz-
literÀlt kifejez¢sek, mint a philosophia, physica,
ethica, vagy a g´r´gbûl t¡k´rfordÁtÀssal megalko-
tott ens Ïl¢tezûÎ, illetve esse Ïl¢tÎ is skolasztikus
k´zegen kereszt¡l jutott el hozzÀnk. Ezeket is ki kel-
lene gyomlÀlnunk? Ez barbÀrsÀg volnaÊ ä sz´gezi
le Ãgy, mintha ennek a t¢nynek bÀrmi k´ze
is volna a fordÁtÀs terminolÂgiÀjÀhoz; nyil-

vÀnvalÂan ez a csÃsztatÀs arra szolgÀl, hadd
higgye az OlvasÂ, hogy a fordÁtÂ ilyen n¢ze-
teket vall, ¢s ezeket a szavakat àkiirtottaÊ.
UgyanÁgy jÀr el az epist¢m¢vel, a sophiÀval, a
gnosisszal ¢s a phron¢sisszel is, csak m¢g erisz-
tikusabban csÃsztat. A fordÁtÀsban minden¡tt
tudÀsrÂl ¢s tudomÀnyrÂl (¢s nem odaÀllÀs-
rÂl), b´lcsess¢grûl (¢s nem Ázl¢srûl), ismeret-
rûl (¢s nem szimatolÀsrÂl), belÀtÀsrÂl ¢s okos-
sÀgrÂl (¢s nem rekeszizmÃsÀgrÂl) van szÂ, ha-
bÀr a fordÁtÂ szinte sajnÀlja, hogy a Recen-
zens e tr¢fÀs ´tleteivel nem ismertette meg a
szakmÀt m¢g idejekorÀn.

A fordÁtÀs kommentÀrjÀt illetûen a Recen-
zens vÀdja, hogy az ElûszÂban (XXI. o.) hi-
Ànyzik a kommentÀtorok n¢vsorÀbÂl W. D.
Ross neve. Pedig ha vette volna a fÀradsÀgot,
¢s nem pusztÀn vagdalkozik, k´nnyen rÀj´-
hetett volna, hogy ott csak az¢rt hiÀnyzik,
mert k¢t lappal korÀbban szerepel (XIX. o.).
EzutÀn azt ÀllÁtja, hogy a KommentÀr nagy-
r¢szt ànem egy¢b, mint W. D. Ross egy-egy sz´-
veghelyhez Árott kommentÀrjÀnak betürûl betüre
t´rt¢nû lefordÁtÀsaÊ. SzÀmÁtÀsokat k´z´l, ame-
lyek hitele annyit ¢r, mint elûbbi vÀdja, hogy
ti. nem is emlÁtem Rosst. A fordÁtÂ nem kezd
szÀmhÀborÃba, ¢s nem ¢l àverbatim id¢z¢sselÊ
sajÀt szÀmÁtÀsaira hivatkozva, mint a Recen-
zens. PusztÀn elûveszi a Recenzens fordÁtÀsÀt,
¢s ekkor azonnal kider¡l, hogy a Ross-f¢le
fordÁtÀs nyelvezet¢nek ¢s fordulatainak
100%-os Àtv¢tel¢n tÃl kommentÀrja sem
egy¢b, mint 100%-ban Ross kommentÀrjÀnak
kivonata.

PusztÀn az id¢zetts¢gi fokbÂl is megÀllapÁtha-
tÂ, hogy a Recenzens Rosson kÁv¡l mÀs kom-
mentÀrt nem dolgozott fel, m¢g ha hivalko-
dik is vel¡k: kommentÀrja elej¢n emlÁt ugyan
mÀs kommentÀrokat, a tovÀbbiakban viszont
szÂ sincs rÂluk. Egy¢bk¢nt sem f¢rn¢nek el a
Recenzens Àltal àfordÁtÀsa ¢s kommentÀrjÀÊ-nak
nevezett, valÂjÀban m¢g jegyzetekkel is gyen-
g¢n ellÀtott vÀzlatÀban. RÀn¢z¢sre megÀlla-
pÁthatÂ, hogy arÀnyaiban sokkal t´bb anya-
got vett Àt RosstÂl, mint mi, hiszen a szakiro-
dalmat egyÀltalÀn nem dolgozta fel; de facto
mindent RosstÂl vett Àt, m¢g a nyelvezetet is.
Vajon k¢rt-e Ross fordÁtÀsÀnak ¢s kommen-
tÀrjÀnak Àtv¢tel¢re a Clarendon Presstûl en-
ged¢lyt? Az oxfordi kiadÂ àlegalÀbb egy meleg
k´sz´netnyilvÀnÁtÀst meg¢rdemelt volnaÊ.
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A Recenzens kritikÀja v¢g¢n a tudomÀnytÂl
olyan fokon idegen hangv¢telt enged meg
magÀnak, amely m¢ltatlannÀ teszi arra, hogy
megvitassuk vele H. J. Kr¤mer àfogalmiÊ ¢r-
telmü Universaliendialektikj¢t vagy W. Wieland
nem matematikai, hanem ànyelviÊ ¢rtelmü
Funktionalbegriffj¢t vagy bÀrmi mÀst. Szomo-
rÃ, hogy a Recenzens dolgozatÀnak stÁlusa fe-
lelûtlens¢grûl ¢s tudatlansÀgrÂl Àrulkodik,
valamint annak k¢rd¢sess¢g¢rûl, hogy Aris-
totel¢st illetûen kompetens-e egyÀltalÀn. Re-
cenziÂja nem ¢pÁtû jellegü, m¢g csak nem is
tÀrgyilagos, minûsÁt¢seivel sajÀt tudomÀnyos
hitel¢t ¢s tanÁtÀsi felelûss¢g¢rzet¢t teszi k¢r-
d¢sess¢. Mindenesetre a recenziÂ adataiban
nem talÀlkoztunk munkÀnk lektorÀnak, Prof.
Dr. SzabÂ çrpÀd akad¢mikusnak, sem szer-
kesztûj¢nek, Dr. Endreffy ZoltÀnnak nev¢vel.
Feltünû ez az elhallgatÀs, k¡l´n´sen annak
f¢ny¢ben, hogy a Recenzens fordÁtÀsÀnak de
facto nem volt lektora. Pedig a fordÁtÀs mü-
fajÀban etikai k´teless¢g ellenûriztetni a sz´-
veget. KorÀbbi Aristotel¢s-fordÁtÀsÀt a Recen-
zens legalÀbb sajÀt tanÁtvÀnyaival ellenûriz-
tette. Ez utÂbbi munkÀjÀ¢rt mÀr nem akadt,
aki vÀllalta volna a felelûss¢get?

A recenziÂ hangv¢tele kifejezetten eriszti-
kus, olykor elsietetten vagdalkozÂ, sût elûfor-
dul, hogy nyÁltan s¢rtûd´tt. TÀn csak nem az
tÀplÀlja m¢g mindig a Recenzens indulatait,
hogy 1984-ben az EurÂpa KiadÂ Ãgy d´nt´tt,
nem ût, hanem e sorok ÁrÂjÀt bÁzza meg az
Ãj magyar METAPHYSICA-fordÁtÀs elk¢szÁt¢-
s¢vel?

E recenziÂra vÀlaszom mindezek ellen¢-
re csak az¢rt sz¡letett, hogy a g´r´gben ke-
v¢sb¢ jÀrtas irodalmi nagyk´z´ns¢get ¢s
egyetemi ifjÃsÀgunkat ez a szellem ne t¢veszt-
hesse meg.

àLogos lelektai pas.Ê (Sophokl¢s.)

Ferge GÀbor

 VISZONVçLASZ 
FERGE GçBORNAK

 
Ferge GÀbor vÀlaszÀbÂl lÀthatÂ, hogy nincs
ellen¢rve a k´vetkezû ÀllÁtÀsaimmal szemben:

a) A sajÀt neve alatt megjelentetett kom-
mentÀr sz´veg¢nek mintegy hÀromnegyed
r¢sze nem egy¢b, mint W. D. Ross kommen-
tÀrjÀnak szÂ szerinti fordÁtÀsa. Ez az eljÀrÀsa
a tudomÀnyos morÀl szempontjÀbÂl sÃlyosan
kifogÀsolhatÂ.

b) Mivel ez a kommentÀr a g´r´g sz´veg-
hez k¢sz¡lt olyan olvasÂk szÀmÀra, akik igen
jÂl tudtak g´r´g¡l, ez¢rt a magyar fordÁtÀs-
hoz nagyon kev¢ss¢ volna hasznÀlhatÂ m¢g
abban az esetben is, ha

c) az angolbÂl fordÁtott kommentÀr sz´ve-
ge nem volna d´c´gûs ¢s kapkodÂ, s nem ta-
lÀlkoznÀnk benne ¢rtelmetlenn¢ sikeredett
frÀzisokkal ¢s elemi f¢lre¢rt¢sekkel.

Mivel Ferge hallgatÀsÀbÂl Ãgy lÀtom, hogy
ezekkel a megjegyz¢seimmel egyet¢rt, ez¢rt
a kommentÀrral a tovÀbbiakban nem foglal-
kozom.

Ami a muszikosz kifejez¢s lehets¢ges ¢rtel-
mez¢seit illeti, ezeknek nem tulajdonÁtok ak-
kora jelentûs¢get, mint vitapartnerem. E ki-
fejez¢snek az i. e. 5ä4. szÀzadban volt egy
szükebb ¢s egy tÀgabb ¢rtelmü jelent¢se: 1.
zen¢ben jÀrtas, zene¢rtû, lÁrai k´lt¢szetet mü-
velû; 2. a MÃzsÀk tisztelûje, csiszolt elm¢jü,
müvelt. ä Enn¢lfogva a szÂt, ha zen¢re utalÂ
sz´vegk´rnyezetben fordul elû, zene¢rtûnek,
semleges sz´vegk´rnyezetben pedig müvelt-
nek szokÀs ¢rtelmezni. (LÀsd p¢ldÀul a Lid-
deläScott-f¢le GREEK-ENGLISH LEXICON-t
vagy °douard des Places LEXIQUE DE PLA-
TON-jÀt, amelyet Ferge GÀbor is konzultÀlt.)
A latin fordÁtÂknak az¢rt nem kellett ¢rtel-
mezni¡k ezt a szÂt a fordÁtÀs sorÀn, mert a
musicus kifejez¢snek pontosan az a kettûs je-
lent¢se van, mint g´r´g megfelelûj¢nek. Az
angol fordÁtÂknak sem kell okvetlen¡l ¢rtel-
mezni¡k, mert a musical terminusnak a vÀ-
laszt¢kos angol nyelvhasznÀlatban van olyan
konnotÀciÂja, hogy àof or pertaining to the Mu-
sesÊ. A n¢met fordÁtÂknak mÀr ÀllÀst kell fog-
lalniuk ebben a k¢rd¢sben. Mint Ferge GÀ-
bor helyesen megÀllapÁtja, a k¢rd¢ses arisz-
totel¢szi sz´veg n¢met fordÁtÀsaiban gebildet

1200 ã Figyelû



vagy musisch olvashatÂ. çm mivel az utÂbbi
kifejez¢srûl vitapartnerem lÀthatÂlag azt hi-
szi, hogy àmuzikÀlisÊ-t jelent, ez¢rt ideÁrom a
Wahrig-f¢le DEUTSCHES W¹RTERBUCH alap-
jÀn a musisch szÂ jelent¢s¢t: àdie Musen betref-
fend, von ihnen stammend; kunstempf¤nglich,
k¡nstlerischÊ. A francia, olasz ¢s spanyol fordÁ-
tÀsok megÁt¢l¢s¢ben nem tartom magam
kompetensnek.

A vÀlasz meggyûz´tt arrÂl, hogy a magyar
fordÁtÀs k´vetkezû r¢szmondatÀban: àmert
nem ´nmagad alapjÀn vagy, ha muzikÀlis vagyÊ
(1029 b 14ä15) a kifejez¢snek felt¢teles mel-
l¢kmondattÀ valÂ kieg¢szÁt¢se valÂban nem
banÀlis hibÀn, hanem elm¢leti f¢lre¢rt¢sen
alapul. A fordÁtÂ ugyanis Ágy indokolja meg-
oldÀsÀt: àA fordÁtÀs ¢ppen a g´r´g szerzû szÀnd¢-
kÀnak megfelelû mondanivalÂt emeli ki, vagyis
hogy a Ïte voltodÎ egyenlû azzal, hogy Ï´nmagad
alapjÀn vagyÎ, ami megk¡l´nb´ztetendû a mÀsik
fogalompÀrtÂl: Ïa muzikÀlis voltodÎ egyenlû azzal,
hogy ÏmuzikÀlis vagyÎ.Ê MÀs szÂval a fordÁtÂ
Ãgy gondolja, hogy egy akcidenssel ellÀtott
szubjektumnak (muzikÀlis ember) a mivolta,
esszenciÀja nem mÀs, mint az àakcidenssel-el-
lÀtott-szubjektum-voltaÊ (muzikÀlis ember
volta). Arisztotel¢sz mÀsutt (1031 a 15ä1032
a 11) tÀrgyalja ezt a lehetûs¢get, majd eluta-
sÁtja egy olyan gondolatmenet alapjÀn,
amelynek konklÃziÂjÀt W. D. Ross a kom-
mentÀrjÀban a k´vetkezûk¢ppen parafrazÀl-
ja: àTherefore a white man is not = the essence of
white man.Ê A magyar kommentÀr megfelelû
hely¢n ellenben meglepû mÂdon ezt olvas-
suk: àEz¢rt a feh¢r ember = a feh¢r ember voltÀ-
val.Ê ä Eddig azt hittem, hogy az egyenlûs¢g-
jel elûtti tagadÂszÂ hiÀnya a magyar sz´veg-
ben sajtÂhiba. Most mÀr lÀtom, hogy elm¢leti
hiba, amely a fordÁtÀsra is kihatott.

VÀltozatlanul Ãgy gondolom, hogy ez a
tagmondat: àa bronz akkor sem volna kev¢sb¢ r¢-
sze a formÀnakÊ (1036 b 1ä2) ¢ppen az ellen-
kezûje annak, amit Arisztotel¢sz mond. Vita-
partnerem megjegyzi: àHa azonban a teljes
mondatot vessz¡k, a mondanivalÂ [...] jÂ aristote-
l¢si ¢rtelmet ad, amire a Recenzens is rÀj´hetett vol-
na, ha hÀtralapoz a helyhez Árott kommentÀrhoz.Ê
Nos, Recenzens hÀtralapozott. Sem a teljes
mondathoz, sem a k¢rd¢ses helyhez nincs
kommentÀr.

VÀltozatlanul Ãgy gondolom (ad 1030 a 8ä
10), hogy az ILIçSZ cÁme ¢s a 24 ¢nek sz´vege

k¡l´nb´zik egymÀstÂl. Ez¢rt ha a fordÁtÂ for-
dÁtÀsÀban àaz Ilias <n¢v>Ê-rûl besz¢l, s ezt
kommentÀrjÀban Ágy magyarÀzza: à[v]agyis a
versÊ, akkor erre az eljÀrÀsÀra el¢g k¡l´n´s
magyarÀzat az, hogy à[a] fordÁtÀs sz´veg¢ben mi
csÃcsos zÀrÂjelbe iktattuk a sajÀt ¢rtelmez¢s¡nket,
¢s a kommentÀrban fejtett¡k ki a r¢szleteketÊ. ä Hi-
szen a kommentÀrban nem àr¢szleteket fejt
kiÊ, hanem az ellenkezûj¢t mondja annak,
amit lefordÁtott.

Az aporiÀrÂl szÂlÂ mondat vonatkozÂ r¢-
sz¢nek (995 a 28ä30) fordÁtÀsÀt a k´vetkezûk
miatt tartom ¢rtelmetlennek. Arisztotel¢sz az
aporiÀt (azaz a gondolkodÀsnak azt a t´pren-
gû kiÃttalansÀgÀt, amely k¢t, egymÀssal ellen-
t¢tes eredm¢nyre vezetû megfontolÀs egyen-
lû erej¢n alapul) szembeÀllÁtja az euporiÀval
(azaz a kiÃt meglel¢s¢vel). A fordÁtÂ ellenben
az euporiÀt Ágy adja vissza magyarul: àkutatÀsra
alkalmas aporiaÊ. Ez a megoldÀs azt sugallja,
hogy az euporia is aporia, m¢gpedig az apo-
riÀnak az a fajtÀja, amelynek specifikuma a
kutatÀsra alkalmas volta. Ez pedig ¢rtelmet-
lens¢g.

Amit vitapartnerem vÀlaszÀban a àszubsz-
tanciaÊ kifejez¢srûl Ár, az megerûsÁtett abban
a v¢lem¢nyemben, hogy ez elsûsorban nem
az Arisztotel¢sz-filolÂgia, hanem a patrolÂgia
sajÀtos probl¢mÀja. Amikor ugyanis Nagy
Szent Baszileiosz (330ä379) megfogalmazza
hÁres SzenthÀromsÀg-formulÀjÀt (àegy uszÁa
hÀrom h¡posztasziszbanÊ), akkor az antik filozÂ-
fusok mÀr t´bb mint szÀz esztendeje a h¡-
posztasziszt az uszÁa helyett, illetve ä p¢ldÀul
Alexandrosz Aphrodisziasz ä az uszÁÀt ¢s a
h¡posztasziszt szinonimÀkk¢nt alkalmaztÀk.

A l¢tezûs¢g terminusrÂl mondott stilÀris
kritikai megjegyz¢semet Ferge GÀbor f¢lre¢r-
tette. A f¢lre¢rt¢s nyomban kitünik, ha valaki
az Àltalam leÁrt mondatot ¢s az û parafrÀzisÀt
´sszeveti.

V¢g¡l ami sajÀt Arisztotel¢sz-fordÁtÀsai-
mat illeti, Ãgy gondolom, azokra itt nem kell
kit¢rnem, hiszen most mÀsrÂl volt szÂ.

Steiger Korn¢l

 
(Mivel a Holmi t´rt¢net¢ben most elûsz´r k´zl¡nk kriti-
kÀra Árott vÀlaszt ¢s viszonvÀlaszt, indokolt, hogy lesz´-
gezz¡k elveinket. A Holmi-bÁrÀlatok term¢szetesen szer-
zûik n¢zeteit ¢s v¢lem¢nyeit t¡kr´zik. A szerkesztûk korlÀ-
tozott felelûss¢get vÀllalnak ¢rt¡k, ami azt jelenti, hogy
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akkor fogadjÀk el, ha szÁnvonalasnak ¢s tartalmasnak v¢-
lik, s a folyÂirat legÀltalÀnosabb ¢rtelemben vett szellem¢-
vel nem ellenkezûnek. A felelûss¢g korlÀtozottsÀga abbÂl
adÂdik, hogy ez nem jelent sz¡ks¢gk¢ppeni egyet¢rt¢st, s
a szerkesztûk azt a jogot sem arrogÀljÀk maguknak, hogy
szakk¢rd¢sekben d´ntûbÁrÀkk¢nt l¢pjenek f´l. Ebbûl k´vet-
kezik, hogy k´teless¢g¡nknek ¢rezz¡k minden olyan vÀ-
laszt akceptÀlni, amely ä legalÀbbis r¢szben ä tartalmi
vitÀba bocsÀtkozik. Ezek utÀn a bÁrÀlat ÁrÂjÀnak lehetû-
s¢get adunk egy r´vid viszonvÀlaszra. A viszon-viszon-
vÀlaszok parttalan ÀradÀsÀnak elker¡l¢se ¢rdek¢ben a
szerkesztûs¢g ä a nemzetk´zi normÀknak megfelelûen ä
ezen a ponton jogosult a vita berekeszt¢s¢re s esetleg kom-
mentÀlÀsÀra.

Steiger Korn¢l ¢s Ferge GÀbor vitÀjÀt nem kommen-
tÀljuk. Egyes k¢rd¢sekben minden olvasÂ maga d´nthet
arrÂl, hogy melyik ÀllÀspontot tartja meggyûzûbbnek, mÀs
k¢rd¢sekben pedig a Holmi k´z´ns¢g¢n¢l sokkal szükebb
k´rben, a pÀrtatlan szakmai nyilvÀnossÀg elûtt kell a vi-
tÀnak nyugvÂpontra jutnia. [R. S.])

RADNñTI SçNDORNAK

1993. mÀjus 14.
Tisztelt Szerkesztû ör!
Megtiszteltet¢snek vettem, hogy lapja ez ¢v
mÀjusi szÀmÀban a kritikapÀlyÀzat egyik pÀ-
lyamüvek¢nt hosszÃ bÁrÀlatot k´z´lt NEMZET
çLTAL HOMçLYOSAN cÁmü munkÀmrÂl, mely
a SzÀzadv¢g KiadÂnÀl jelent meg 1992-ben.

Term¢szetesen tudatÀban vagyok annak,
hogy bÁrÀlatra nem ¢rdemes ¢s nem illû vÀ-
laszolni. A müvemet tÀrgyalÂ sz´vegben talÀl-
hatÂ n¢hÀny t¢nybeli t¢ved¢st azonban nem
szeretn¢m szÂ n¢lk¡l hagyni, mÀr csak az¢rt
sem, mert tudom, hogy lapjÀt nem csupÀn a
megjelen¢st k´vetûen vÀrhatÂ olvasÂknak
szÀnja, hanem sub specie aeternitatis szer-
keszti.

1. A bÁrÀlat elsû fejezet¢nek mÀsodik be-
kezd¢s¢ben a bÁrÀlÂ azt a benyomÀst kelti,
mintha a nemzeti ¢rz¢s ¢s tudatvilÀg speciÀlis
jelentûs¢gü hordozÂik¢nt az ¢rtelmis¢giekre
Ãgy talÀltam volna, mint vak tyÃk a szemre.
BÁrÀlÂm bûs¢gesen hivatkozik korÀbbi müve-
imre, s Ágy ismernie kellene, m¢gis elhallgatja
azt a t¢nyt, hogy a hetvenes ¢vekben felnût-
tek orszÀgos reprezentatÁv mintÀjÀn is v¢gez-
tem vizsgÀlatot, s ¢ppen az ott kapott ered-
m¢nyek kapcsÀn fordultam az ¢rtelmis¢giek

fel¢, akik k´r¢ben a nemzeti ¢rz¢s ¢s tudat
finomabb ¢s bonyolultabb szerkezeteinek
azonosÁtÀsÀt rem¢lhettem.

2. A harmadik bekezd¢sben a bÁrÀlÂ nem
emlÁti, hogy a àkettûs k´t¢ses nemzeti identitÀsÊ
koncepciÂja melyik konferenciÀn tartott elû-
adÀsomra ¢p¡l, ami ¢ppen nem fontos, de
akkor mi¢rt emlÁti az 1985-´s konferenciÀt,
mint elûzm¢nyt. A nem emlÁtett konferenci-
Àra 1986-ban ker¡lt sor a Magyar PszicholÂ-
giai TÀrsasÀg SzociÀlpszicholÂgiai SzekciÂja
¢s az MTA N¢prajzi KutatÂ Csoportja k´z´s
rendez¢s¢ben. Csak Ágy lesz ¢rtelme a bÁrÀlat
negyedik bekezd¢se elsû mondatÀnak (àEz a
k¢t tanÀcskozÀs...Ê).

3. A Majna menti Frankfurtban 1989-ben
megjelent STRUCTURES AND CONTENTS cÁmü
müvemben nem az ¢rtelmis¢gvizsgÀlatok ta-
nulsÀgairÂl esik szÂ. Ez a k´nyv 1985-ben
megjelent magyar nyelvü munkÀm (melyet a
recenzens korÀbban emlÁt) angol fordÁtÀsa.

4. A bÁrÀlat mÀsodik fejezet¢nek elsû be-
kezd¢s¢ben müvem cÁme felett t´prenkedve
a recenzens a mai bibliÀs idûkben k¡l´n´sen
¢rthetetlen¡l nem veszi figyelembe a legk¢-
zenfekvûbb ¢rtelmez¢st, mely az öJSZ¹VET-
S°G egyik hely¢re tÀmaszkodik. PÀl apostol
korinthusiakhoz Árott elsû levele 13. fejezet¢-
nek 11ä12. bekezd¢s¢re utalok. Ugyane lap-
szÀmban jelent meg kritika SpirÂ Gy´rgy A
J¹VEV°NY cÁmü reg¢ny¢rûl. N¢mik¢pp irigy-
kedve ÀllapÁtottam meg, hogy SpirÂ jobban
jÀrt, mint ¢n, m¢g ha szemrehÀnyÀst kap is
recenzens¢tûl, aki az emlÁtett bibliai helyre
hivatkozva az ¢n ¢rtelmez¢semhez felett¢bb
k´zel ÀllÂ megÀllapÁtÀst tesz. (àAz ellentmondÀ-
sokat, Ïha r¢sz szerint valÂ ismeretÎ a Ït¡k´r Àltal
homÀlyosan lÀtÀstÎ vÀllalÂ felnûtt hit A J¹VE-
V°NY-ben szÂhoz sem jut.Ê Holmi, 1993. 5. 744. o.)

5. A k´vetkezû bekezd¢sben a bÁrÀlÂ f¢lre-
¢rthetûen id¢z munkÀmbÂl, miÀltal az a lÀt-
szat keletkezik, mintha szÀmomra maga a t¢-
ma (azaz az ¢rtelmis¢giek nemzeti tudata)
tünt volna t´rt¢netszociolÂgiai adal¢knak a
nyolcvanas ¢vek elej¢n-derekÀn. A szÂban
forgÂ sz´veghelyen arrÂl Árok, hogy a nyolc-
vanas ¢vtized v¢g¢ig az ¢rtelmis¢giek nemze-
ti tudatÀnak az elt¢rû k´z¢posztÀlyi indulÂ-
helyzetekkel magyarÀzhatÂ ´sszef¡gg¢sei
tünhettek t´rt¢netszociolÂgiai adal¢knak.

6. Ugyane bekezd¢sben az eleve f¢lre¢rtel-
mezett mondatot tovÀbb ¢rtelmezve a recen-
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zens megveregeti a vÀllam, miszerint àa jÂ ¢r-
z¢kkel kivÀlasztott t¢mÀnak... megvolt a maga idû-
szerüs¢ge a szocialista reformgondolkodÀs szÀmÀra
isÊ. (Holmi, 1993. 5. 759. o.) Nyomat¢kul arra
hivatkozik, hogy a magyarorszÀgi politikai
pszicholÂgiÀrÂl 1988-ban cikket jelentettem
meg a Perspektiven des Demokratisches Sozialis-
mus cÁmü lapban, melyrûl az avatatlan olvasÂ
m¢g azt hihetn¢, hogy az idûk´zben t´rt¢nel-
mi lÀbjegyzett¢ zsugorodott boldogtalan em-
l¢kü NDK-ban szokott volt megjelenni. Ezzel
szemben a lap szerkesztûs¢ge Hamburgban
talÀlhatÂ, s szociÀldemokrata szellemis¢gü
n¢met fûiskolai ¢s egyetemi tanÀrok szÀmÀra
jelentetik meg azÂta is, semmi k´ze sincs a re-
formszocializmushoz.

7. Ugyane fejezet ´t´dik bekezd¢s¢ben az
¢rtelmis¢giek Àltal fontosnak tartott tÀrsada-
lompolitikai t¢mÀk Boole-faktoranalÁzis r¢-
v¢n nyert eredm¢nyeirûl elm¢lkedik a recen-
zens, kifogÀsolvÀn, hogy 1989-ben alaptala-
nul k´vetkeztettem arra, hogy az Àllamszo-
cializmus ÃjraelosztÀsos szerkezet¢nek fenn-
tartÀsÀban ¢rdekelt ¢rtelmis¢giek ¢s hivatal-
nokok ÀtvÀltottak a nemzeti ideolÂgiÀra. Va-
lÂjÀban az eredm¢nyek az 1983-as vizsgÀlat-
bÂl valÂk, s ebbûl a perspektÁvÀbÂl n¢zve
megÀllapÁtÀsom tÀvolrÂl sem minûsÁthetû be-
teljes¡letlen politolÂgiai jÂslatnak, inkÀbb
egy tendencia elûrejelz¢s¢nek, mely az Àllam-
szocializmus idej¢n vette kezdet¢t.

8. A k´vetkezû bekezd¢sben rosszallja a
recenzens, hogy a kilencvenes ¢vekre elûre-
jelz¢seket teszek, melyek sorÀban arra is ki-
t¢rek, hogy a politikai-ideolÂgiai vitÀk elsûd-
legesek lesznek a l¢nyegi gazdasÀgi ¢s tÀr-
sadalmi k¢rd¢sek pragmatikus megvitatÀsÀ-
hoz k¢pest. Nos, Ãgy gondolom, hogy egy
h¢ttel a magyaräukrÀn szerzûd¢s furcsa par-
lamenti vitÀja utÀn, s elûtt¡nk a Horthy-te-
met¢ssel meg m¢g megannyi mÀssal, elûre-
jelz¢sem nem volt teljesen alaptalan, m¢g ha
azt a recenzens publicisztikai jellegünek mi-
nûsÁti is.

9. A negyedik r¢sz elsû bekezd¢s¢ben azt
fejtegeti a recenzens, hogy 1989-ben a maga-
tartÀsi vÀltozÂk sorÀba bevezettem a vallÀsi
neveltet¢st. SzÂ sincs errûl. A megk¢rdezett
beszÀmolhatott apja felekezeti bejegyz¢s¢re
vonatkozÂan (ebbûl lett majdnem botrÀny), s
emez adat alapjÀn vezettem be a f¡ggetlen
vÀltozÂk sorÀba a vallÀsi hÀtteret. Az is kide-

r¡l a k´nyvbûl, hogy az 1983-as vizsgÀlat
eredm¢nyei alapjÀn jutottam arra a k´vet-
keztet¢sre, hogy a vallÀsi hÀtt¢r ¢s a tÀrsadal-
mi mobilitÀs m¢rt¢ke jÀtszhat d´ntû szerepet
a nemzeti ¢rz¢s ¢s tudat alakulÀsÀban ¢rtel-
mis¢giek k´r¢ben, s ezt a feltev¢st ellenûri-
zendû v¢geztem el az 1989-es vizsgÀlatot.

10. Az ´t´dik r¢sz elsû bekezd¢s¢ben le-
fegyverzû egyszerüs¢ggel a recenzens maga
hatÀrozza meg a nemzet fogalmÀt, s ezzel
szembeÀllÁtja az Àltalam adott s elriasztÂ c¢l-
zattal szÂrÂl szÂra id¢zett meghatÀrozÀst,
mint amely sz¡ks¢gtelen¡l tÃlbonyolÁtja ezt a
pofonegyszerü t¢mÀt. A baj csak az, hogy sa-
jÀt meghatÀrozÀsÀban a ànagykategÂriaÊ szÂt
hasznÀlja, melynek nincs jelent¢se a szociolÂ-
giÀban ¢s szociÀlpszicholÂgiÀban (akÀrcsak a
kiskategÂriÀnak meg a k´z¢pkategÂriÀnak).

11. A mintav¢tellel kapcsolatosan meg kell
jegyeznem, hogy eszem ÀgÀban sem volt rep-
rezentatÁv vizsgÀlatot v¢gezni, hiÀba sopÀn-
kodik a recenzens azon, hogy vizsgÀlataim-
nak nincs reprezentatÁv ¢rv¢nye. NyilvÀn û is
ugyanÃgy tudja, mint ¢n, hogy ¢rtelmis¢giek
k´r¢ben reprezentatÁv vizsgÀlatot v¢gezni az
alapsokasÀg kijel´l¢s¢nek elm¢leti ¢s techni-
kai term¢szetü neh¢zs¢gei k´vetkezt¢ben a
lehetetlennel hatÀros feladat. Ugyanakkor
nem vesz arrÂl tudomÀst, pedig el¢g alapo-
san elmagyarÀzom k´nyvemben, hogy mind
1983-ban, mind 1989-ben elm¢letileg elûze-
tesen kialakÁtott feltev¢sek figyelembev¢tel¢-
vel alakÁtottam ki elûre a mintÀt, s ezÀltal kvÀ-
zi kÁs¢rleti helyzetet teremtettem. Term¢-
szetesen vitathatÂ, hogy az Àltalam elûzetesen
felvett vÀltozÂk (kommunikÀciÂs szerep
1983-ban, vallÀsi hÀtt¢r ¢s tÀrsadalmi mobi-
litÀs foka 1989-ben) relevÀnsak-e vagy sem,
¢s az is vitathatÂ, hogy a kvÀzi kÁs¢rleti
modell alkalmazÀsa a szociolÂgiÀban hely¢n-
valÂ-e, vagy azt inkÀbb a szociÀlpszicholÂgiai
tÁpusÃ probl¢mÀk kutatÀsÀra szabad csak al-
kalmazni. A vita azonban csak akkor folytat-
hatÂ le, ha vilÀgos a vita tÀrgya.

12. A hatodik r¢sz mÀsodik bekezd¢s¢ben
bÁrÀlÂmbÂl kibÃjik az ismeretterjesztû, s k´z-
li, hogy a T´nnies Àltal 1887-ben leÁrt k¢t
alapvetûen fontos tÀrsadalomszervezûd¢si elv
(GEMEINSCHAFT ¢s GESELLSCHAFT)
csak egymÀst vÀltÂ modellk¢nt ÁrhatÂ le. Aki
azonban legalÀbb elemi fokon k¢pzett a mo-
dern tÀrsadalomelm¢letben, az tudja, hogy
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Parsons Âta e k¢t szakmai müszÂ a tÀrsadal-
mak szinkron leÁrÀsÀnak n¢lk¡l´zhetetlen
kell¢k¢v¢ vÀlt, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy 1887-
ben mit gondolt rÂluk T́ nnies.

BarÀti ¡dv´zlettel
Csepeli Gy´rgy

 

    A HOLMI    
SZERKESZTýS°G°NEK

K´sz´n´m Csepeli professzornak, hogy rÀ-
mutatott n¢hÀny filolÂgiai pontatlansÀgom-
ra, s eml¢keztetett tÀrgyi ismereteim v¢gess¢-
g¢re. Meggyûzûd¢sem, hogy monogrÀfiÀjÀ-
nak keletkez¢st´rt¢net¢t ¢s fogalmi rendsze-
r¢t pontosÁtÂ ¢szrev¢telei javukra vÀlnak az

olvasÂknak, elû fogjÀk segÁteni azt, amit
mindketten szeretn¢nk, nevezetesen, hogy
k´nyve be¢p¡lj´n a kilencvenes ¢vek magyar
¢rtelmis¢gi k´zgondolkodÀsÀba.

Tisztelettel
Kronstein GÀbor

Erratum

JÃliusi szÀmunkban a kritika annotÀciÂjÀban
helyesen, a tartalomban t¢vesen jelent meg a
HARMONIA CAELESTIS szerzûj¢nek neve. A
HARMONIA CAELESTIS-t EsterhÀzy PÀl Árta ä
ha ugyan ût tekinthetj¡k a mü t¢nyleges
szerzûj¢nek, mint ¢ppen Dolinszky MiklÂs is-
mertet¢se vizsgÀlja.
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