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BertÂk LÀszlÂ

MENNYIRE SZ°GYELLTE, HA F°LT
Mennyi mindenrûl nem besz¢lt,
s mindig csak utÂlag, holott
akkor is hallgatott, ha szÂlt,
a v¢gsû percekig rem¢lt.
Mennyivel t´bb, amit el¢rt,
mint amit lassan f´lfogott,
mire kioldta a bogot,
elfelejtette, hogy mi¢rt.
Mennyit jajgatott semmi¢rt,
amikor minden veszve volt,
lÂgtak rajta a madzagok,
Àllt a lyuknÀl, mint a her¢lt.
Mennyire sz¢gyellte, ha f¢lt,
s hogy akkor inkÀbb hazudott.

MENNYI CSONT °S BýR EGY HELYEN
Ki fekszik bennem, istenem?
HordjÀk a t´r´tt sz¢keket.
Minden zajra f´l¢bredek.
Minden sÂhajÀt ismerem.
Mennyi csont ¢s bûr egy helyen.
DerekÀban is mennyi szeg.
Hol itt, hol ott karcolja meg.
Sose fordul egy¡tt velem.
De ¢lvezi, hogy figyelem.
°s milyen k´nnyen feledek.
Mintha kÁv¡l is lenne egy,
s ¢n voln¢k benne, aki nem.
Ki ez a lÀbam ¢s fejem?
Melyik Àllat verekedett?
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°N TUDOM, HOGY A SZçMON çT
Mint mellemben a nyÁrfaÀg,
megfesz¡l a csillagos ¢g,
ha most egyet sÂhajtan¢k,
bel¢m szakadna a vilÀg.
°n nem akartam ekkorÀt,
csak ¢rzem minden level¢t,
s k´zben is annyi a besz¢d,
le-f´l hajladoznak a fÀk.
°n tudom, hogy a szÀmon Àt,
¢s nincs olyan, hogy messzes¢g,
attÂl f¡gg, hogy mi az eb¢d,
melyik hÂlyag bÁrja tovÀbb.
°n nem csodÀlkozom, de hÀt
ki vesztette el az esz¢t?

HA CSAK AZT, HOGY EGY °V ALATT
Ha csak azt, hogy egy ¢v alatt,
s tulajdonk¢ppen semmi se,
csak unalmasabb a mese,
lassabban telik el a nap.
Ha csak azt, ami ott marad,
mert mÀr a vÁz se viszi le,
s hogy nincsen meg a teteje,
csak ki van Árva, hogy szabad.
Ha csak azt, mennyire szalad,
s hogy folyton nû a t´mege,
s mert egy¡tt gyorsulunk vele,
ÀllandÂ a cseppen a hab.
Ha csak azt, hogy egy pillanat,
az eg¢sznek csak a helye.
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TakÀcs Zsuzsa

K°T VERS
A nagy halott
Nos hÀt a r¢gi nap ä a tegnap:
ha meg¢rintj¡k egymÀst, meghitten bÀr,
de mÀr csakis futÂlag. A nagy halott
elûtt¡nk: szerelm¡nk kiterÁtve.
A hangverseny, mint annyiszor ä keret.
OpÀlos ablakok alatt, az ¡nnepi teremben
nos hÀt, az ¢des, sz¢p halÀl-zen¢k!
F¢nyleni lÀtom arcod, majd komoran.
Nemde v¢get ¢r ¢s Ãjra felcsap:
a taps, a taps, a taps.
A tÃlhajszolt gy´ny´rt, a vakmerû zen¢t
k´vetû vad ¢rzelemkit´r¢s.

Arcod, amelyre Árva
Arcod, amelyre Árva: elszÀntsÀg,
leplezi, hogy mennyi ´nfeledts¢g
kellett nemr¢g neki. A gy´ng¢d f¢nnyel
rajzolt szÀjvonal, mely ´sszezÀrva tilt,
nemr¢g m¢g mÀst akart. A tÃl¢rett
cirÀdÀk k´z´tt most bÃcsÃzom,
egy kendû leng feh¢ren a futamok
k´z´tt. Nem maradt titokban egyetlen
gondolat. Nos hÀt a r¢gi nap.
Nemde v¢get ¢r ¢s Ãjra felcsap:
a taps, a taps, a taps.
Nos hÀt, az ¢des, sz¢p halÀl-zen¢k.
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Szentkuthy MiklÂs

NAGY REG°NYT¹RED°K (II)
A r¢szletek hütlens¢ge az eg¢szhez
GÃnyolÂdÂ t¢mÀmat csak akkor tudnÀm k´vetkezetesen egys¢ges hangnemben tartani, ha megÁrÀsa (vagy meg¢pÁt¢se) k´zben nem figyeln¢k rÀ: mihelyt figyelek rÀ,
vagyis r¢szleteit nagyÁtÂ alatt n¢zem, a r¢szletek hütlenek lesznek az eg¢szhez, s Ágy
nem is r¢szek ä ahogy egy gy´ny´rü nûi arcnak nem r¢sze egyetlen hajszÀlgy´ker¢nek
ezerszeres nagyÁtÀsa.
°s a r¢szletek t¢maellenes lÀzadÀsa v¢gtelen ä mikor Narcisszusz feh¢r test¢t a r¢tre
helyezem, akkor ez a sz¢p test r¢g megtagadta a t¢mÀt. Viszont most a sz¢p test lesz
Ãjabb t¢mÀm, ¢s azt kell leÁrnom. P¢ldÀul a fej¢t. Ennek a fejnek most mÀr nem lesz
semmi k´ze a testhez: az erûs figyelem Àltal megint mÀs asszociÀciÂkat ¢breszt ä Szent
JÀnos fej¢t v¢resen a tÀlban, Salom¢t, Hamletet a koponyÀval, Lavater-vicceket ¢s Hegel Sch¤deläLehre-fejezet¢t, az Àlarc term¢szetrajzÀt, Ãtlev¢lbeli arcleÁrÀs ¢s metaforikus leÁrÀs, orvosi lelet ¢s Jane Austen korabeli Àtlagl¢lektani arcleÁrÀs k¡l´nbs¢g¢t
stb. Mihelyt n¢zek valamire: r´gt´n elszakÁtom a tervtûl.
Elvont program
N¢zek? De talÀn ¢pp az¢rt t´rt¢nnek a r¢szletek ´r´k eretneks¢gei a t¢ma ellen, mert
a r¢szleteket ¢ppens¢ggel nem n¢zem, ¢s nem lÀtom, hanem mindig mint elvont programot tüz´m magam el¢: àkezdûdj¢k Narcisszusz meztelen test¢velÊ. A testet nem lÀttam eddig semmif¢le ihletett k´ltûi vÁziÂban ä lelkem egyetlen tartalma eddig egy
szimpla ´tlet volt csupÀn: az onanizÀlÂ vûleg¢ny az esk¡vû hajnalÀn. A meztelen testet
tehÀt valahonnan az eml¢kek zavaros raktÀrÀbÂl elû kell kerÁtenem: term¢szetes, hogy
a t¢ma´tlet nem befolyÀsolta m¢ly ¢s izolÀlt eml¢kk¢peimet àegy meztelen testÊ-rûl,
Ãgyhogy mikor azok parancsszavamra (hiszen ihletrûl szÂ sincs) felmer¡lnek tudatomban, azt az alakjukat mutatjÀk, melyben eredetileg voltak, vagy amelyre lelkem
m¢ly¢n vÀltoztak, de semmi esetre a swifti t¢mÀhoz alkalmazkodva. A swifti t¢ma azonban semmi egy¢b, mint swifti t¢ma: swifti meztelen testet nem ismer fantÀziÀm, Ãgyhogy tehetetlens¢g¢ben kezdi leÁrni a po¢tikus keatsi eg¢szen igaz vagy wilde-i talÀn
igaz sz¢p feh¢r testet. TestleÁrÀsÀhoz egyetlen forrÀsa az eml¢kk¢pt´red¢k, melyet homÀlyosan lÀt ä ¢pp az¢rt analizÀl az ÁrÂ, ¢pp az¢rt halmoz r¢szletet r¢szletre, mert nem
lÀtja azt, amit leÁr, mert Ágy akarja lÀtÂter¢be erûszakolni a homÀlyos ¢s tÀvoli àmeztelen
f¢rfitestÊ k¢p¢t.
A semmi kik¢nyszerÁti az analitikus stÁlust
Egy stÁlus vad vizualitÀsÀnak ez az egyetlen forrÀsa: az ÁrÂja nem lÀt, nagyon rosszul
lÀt, ¢s a r´vidlÀtÂk szokÀsa szerint ´sszerÀncolja szem¢t. Ezek a rÀncok (oh, pauvre
rh¢toriqueur!) a metaforÀk vagy analÁzisek. AnalizÀlni tehÀt csak a semmit lehet (a
ValÂsÀg ¢rdek¢ben pattan a paradoxon ¢s a bl´ff...), valamit soha. Viszont a swifti alap´tleten kÁv¡l eredetileg valÂban csak àsemmiÊ volt ¢s van lelkemben, ez a semmi ki-

Szentkuthy MiklÂs: Nagy reg¢nyt´red¢k (II)

ã

1355

k¢nyszerÁti az analitikus stÁlust (pl. a hajnalleÁrÀs fentebb), ¢s ez a stÁlus pedig meg´l¢se
a gÃnyolÂdÂ swiftiägoyai hangulatnak.
Az analÁzis egyik oka tehÀt a semmit sem lÀtÀs helyettesÁt¢se, az ür kit´lt¢se. MÀsik
oka: az igazsÀg, a valÂsÀg. Mihelyt felvetûdik elûttem egy k¢p vagy helyzet, r´gt´n
abszurdul kiker¡lhetetlen g¢piess¢ggel azon gondolkozom, mi ebben a k¢pben a legigazabb, legvalÂsÀgosabb dolog, mennyiben fejez ki term¢szeti, ¢leti igazsÀgot, mi benne a legd´ntûbben l¢nyeges. àMeztelen testÊ: mit jelent ez v¢geredm¢nyben? Ki¢ legyen? Orvos¢, pap¢, k´ltû¢, nû¢? Vagy ha egyformÀn mindegyik¢, akkor j´jj´n az
eg¢sz moliªre-i fakultÀs ¢s minden reÀlis szerelmi novella; lepje el, vegye k´r¡l ezt a
testet: ha csak valami is hiÀnyzik, ami szerves alkotÂr¢sze egy ilyen test àigazsÀgÀnakÊ,
valÂsÀgÀnak, akkor az a test aszimmetrikusan lÂg a lelkemben, ¢s le fog esni, ´ssze fog
t´rni sajÀt ¢rtelmetlens¢g¢tûl.
A tÀrgy teljesen ´nÀllÂ, f¡ggetlen àigazsÀgaÊ
K¡l´n´s, hogy ez a k¢t dominÀlÂ forrÀsa van az elemzû stÁlusnak (a Goya-rombolÂnak): eredeti, ´tletszerü tÀrgyÀnak abszolÃt homÀlyos, nem lÀthatÂ volta, ¢s a tÀrgynak
mint abszolÃt àigazsÀgÊ-komplexumnak felfogÀsa. Az utÂbbiban v¢gtelen alÀzat van
a tÀrgy, a valÂsÀg fens¢ge elûtt. àMeztelen testÊ ä ezt nem lehet ´nk¢nyesen egy swifti
kom¢dia szereplûj¢v¢ tenni, minden tovÀbbi n¢lk¡l, hanem meg kell vizsgÀlni, mi is
l¢nyeg¢ben ä valÂjÀban! ä egy ilyen meztelen test. Mihelyt megjelenik elûttem tÀrgyk¢nt a meztelen test, r´gt´n elfelejtem a müv¢szi t¢mÀt, ¢s szent elvakultsÀggal csakis
a tÀrgy teljes, ´nÀllÂ, f¡ggetlen àigazsÀgaÊ ä valÂsÀga! ä ¢rdekel. ögy jÀrok, mint az
elsû nap kirÃgott versailles-i kert¢sz, aki a kirÀly lev¢e-j¢n¢l a vilÀg legfantasztikusabb
virÀgpiramisait mutatta be rajzokban, de mikor hozzÀfog, hogy valÂdi virÀgokat t¢pjen,
¢s azokbÂl ¢pÁtse fel ´nk¢nyes àvÀraitÊ, k¢ptelen egyetlen nefelejcsszirmocskÀt is let¢pni a tervhez idomÁtÀs ¢rdek¢ben: annyira imponÀl neki a valÂsÀgos nefelejcs.
A k¢t leselkedû szolga
M¢gis: a k¢t szolga ´sszen¢zett, mikor lÀttÀk, amit lÀttak. Az egyik szolga magas volt
¢s sovÀny, feh¢r bûr¢n nem volt semmi kiÀllÂ: f¡l, szem, orr ¢s kar oly simÀn benne
volt a test¢ben, mint a mozaikk´vek a mozaikk¢pben ä csak k¢t horribilis n¢gerajka,
melyek b¡ntet¢sk¢nt lÀtszottak rÀragasztva lenni...
(vagy v¢gzetesen odaakarva vagy bÀrmely pillanatban egy k¢zlegyint¢ssel ledobhatÂan, mint egy
szÁnpadi müdaganat).
Ez a szolga nagyon vallÀsos volt, ¢s mikor szeme elûtt lÀtta mÀs bün¢t, annyira a
szubjektÁv megbÀnÀs jutott esz¢be, hogy r´gt´n sajÀt maga tett erûs fogadÀst, hogy
t´bb¢ nem v¢tkezik, ¢s Ágy esz¢be se jutott, hogy az im¢nt gazdÀja fia k´vetett el bünt.
Ez¢rt volt, hogy ez a v¢kony fiÃ sohasem Àrulkodott. Nem mintha mÀs bün¢t magÀra
vette volna, hanem mert minden bün kizÀrÂlag csak ennyit jelentett szÀmÀra: àñ, jaj,
¢n ezt nem akarom, nem akarom!Ê ä az idegen bün´s´k j´vûj¢t, er¢nyes j´vûj¢t vette
magÀra, nem a mÃltjÀt.
A mÀsik szolga kicsi volt ¢s k´v¢r, semmif¢le n¢ven nevezhetû erk´lcsi ¢rz¢kkel nem
rendelkezett, persze azonnal elhatÀrozta, hogy megmondja a dolgot az apÀnak. àñ,
a rÂzsÀk s mirtuszokÊ ä ¢nekelte hamis pÀtosszal, mik´zben ezeket az extra nÀszvirÀgokat k´t´zgette a kertkapuhoz. K´zben megeredt az esû, Narcisszusz csuromvizes lett.
Ekkor vette ¢szre a tÀvolban a k¢t szolgÀt. LÀttÀk, nem lÀttÀk? MagÀra tekerte ruhÀit...
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(ahogy egy mozdulni nem akarÂ csavarra tekeri a
szalv¢tÀt az ember, hogy k´nnyebben meginduljon)
...¢s holtsÀpadtan, t¡ntetûleg elindult az inasok fel¢. Azon a kapun akart kimenni,
ahol ûk dolgoztak. àñ, a rÂzsÀk s mirtuszokÊ ä mire jÂ ez a tengernyi hazugsÀg a szerelem k´r¡l? Narcisszusz sz´rnyen fÀzott, ¢s eg¢sz teste nem volt egy¢b, mint egy ÂriÀsi
reumamodell itt-ott metaforizÀlva.
ElÀzott Narcisszusz
A sovÀny szolga mÀr most Ãgy tüzte fel a mirtuszokat a kertkapura, mintha a p¡sp´knek ministrÀlna ä a hÀzassÀg szents¢g, szents¢g! A k´v¢r szolga meg csak ¢nekelt: àñ,
a rÂzsÀk s mirtuszok, mirtuszok...Ê Narcisszusz tovÀbb Àzott a zuhogÂ esûben, ¢s n¢zte
a kertet: Â, egy kertben csak bolond lehet az ember ä a virÀgok mind sorban, a lombok
meg ´sszevissza, az ´nt´zûkutak vÁzsugarai mind szelÁdek ¢s megbocsÀtÂk, mint egyegy nûv¢r vagy (baloldali fantÀziÀval kitalÀlt) gyÂntatÂatya, a gyep sima v¢gtelens¢ge
oly sÀtÀnian egy¢rtelmü, mint a tenger.
A kert mindig labdÀzik vel¡nk, mindig k¢tfel¢ csÀbÁt: az utak csinosak ¢s igazak, a
szagok forradalmiak ¢s hazugok. Narcisszusz szÁvta az illatot, ¢s vÀltogatva suttogta:
àñ, t´lts meg, megvÀltÂ igazsÀg, Â, t´lts meg, megvÀltÂ hazugsÀg!Ê ¹r´k sz¡ks¢gess¢ge annak, hogy dolgokat igaznak Àrulkodjunk ¢s hamisnak hÁzelegj¡nk; ugyanakkor: kinek kell igazsÀg, kinek kell hazugsÀg? Ma esk¡vû lesz, igaz-e, hazug-e? Megcsal-e valakit, vagy hü-e valakihez? Nem Ãgy imÀdta-e most menyasszonyÀt, mint az
¢let, a szerelem ismeretlens¢g¢t? Az ´nnÀsz m¢lyen zengû refr¢n volt, az egyetlen lehets¢ges, ¢s most ez az elj´vendû feles¢g minden volt, ami ismeretlen, igaz ¢s hazug,
sz¡ks¢ges ¢s haszontalan. ñ, csak s¡llyedj¡nk bele ezekbe az ellentmondÀsokba, m¢lyen ¢s kegyetlen¡l, mert ûk az igazi rÂzsÀk ¢s mirtuszok, ezek lemosnak mindent,
mÃltat, j´vût, nyelvet, gondolatot. Ki mondja, hogy nem vagyok szüz? Ember m¢g
nem ment Àrtatlanabbul oltÀr el¢, mint ¢n! A blazÁrtsÀg v¢gtelens¢g¢t nevezem sz¡zess¢gnek? BlazÁrtsÀg? A szavakat ott hagytam a tÂ partjÀn a csel¢deknek, a madaraknak. Most valami t´rt¢nni fog, ¢s akkor nem lehet szavakat kiejteni, nem lehet akarni,
elfogadni ¢s elutasÁtani: akkor csak v¢gtelen¡l meztelen lehet az ember az esûben, ¢s
hagyja, hogy az epikum ÀtjÀrja test¢t, mint a r´ntgensugarak lÀthatatlan hajtÀsai vagy
egy kard a mell¢t.
Eksztatikus hüs¢g
A kert ¢s egy t´rt¢net: jÂl ´sszetalÀlkoztatok. K¢ts¢gtelen¡l imÀdta menyasszonyÀt,
imÀdta elhagyatottsÀgÀt, hazug voltÀt, sût valami eksztatikus hüs¢get is ¢rzett irÀnta.
Az ember sajÀt szenved¢se mindig hüs¢g valakihez: szenvedni annyi, mint szolgÀlni.
Most biztosan j´vendûbeli feles¢g¢hez hü. Csak mÀr szÂlnÀnak a nÀszmenet trombitÀi,
¢s a sz´kûkutak is nekisustoroghatnÀnak ¢jjel a holdnak: ma lesz a nÀsz¢jszaka! Mikor
elindulnak a sz´kûkutak, az a sz¢p: mintha tojÀs- vagy gesztenyeh¢jakat ropogtatna
a vÁz, mikor kit´r ¢lvedezû cs´v¢bûl, fecseg ¢s vez¢nyszavakat mond, ¢s aztÀn az egyenletes, hideg kÁgyÂnyelvjÀrÀsban elmondott ´r´k suhogÀs. Ez kell a f¡veknek? Ez a j¢gesû ¢s titokkerepel¢s? Vetve lesz az Àgy, ¢s k´r¡l´tte megindulnak lent a kertben a
sz´kûkutak ä egyik a mÀsik utÀn, mint a r´ppenû pezsgûdugÂk vagy bimbÂt¢pû virÀgok, puff, puff! Ha valaki elrabolnÀ most tûle a feles¢g¢t, azt meg´ln¢, hiszen az ¢let¢t
venn¢ el! Az ¢let: amely nem akar tûl¡nk semmit, ¢s folyton szÂlÁt; az eg¢sz nagy Tan-
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talusz-attrakciÂ. Mindezt ¢rezte eddig Narcisszusz, de ma este tapintani fogja. A feles¢g
a f¢rj ´r´k elveszetts¢g¢nek istennûje: Â, az ilyen Ázes, cifra dogmÀkhoz ragaszkodni
kell. Nem lehet semmi: ez eddig betegs¢g volt vagy metafora, t´rt¢nelem vagy epigramma, de ma ¢lû ember lesz, alÀzatos test, ´nmagÀt adÂ isten. ñ, v¢gre, v¢gre itt az
inkarnÀciÂ ä a templomok pluszjeleire ragasztott igazsÀga utÀn az ¢lû, konkr¢t nihil.
Simogatta k¢pzelet¢ben a menyasszonyÀt, mint megr¢mÁtett nyulat, ¢s imÀdta, mint
egy ûrj´ngû dervis. ñ, csak mÀr szÂlnÀnak azok a trombitÀk: soha ilyen t¡relmetlen
vûleg¢nyt! Mert a trombita az egyetlen b´lcsess¢g a vilÀgban, r¢zsÃtos, csillogÂ sÀrga
cs´vek, f¢lig dacos ÀgyÃk az ¢g ellen, f¢lig rezgû lÀndzsÀk a katonÀk torkÀba talÀlva,
¢s ´mlenek belûl¡k a rekedt hangok: parÂdia ¢s apoteÂzis lÀthatatlan, r¢szegÁtû madarai.
MitolÂgiÀk formulÀja
Mennyit rÀgÂdott az akaraton: mindig akarni ¢s nem akarni ä nem volt-e ûr¡lts¢g az
eg¢sz? FrÀzisok frÀzisa: akarat. Akarja-e a menyasszonyÀt? Akarja, igen: mint a nem
akarhatÂsÀg drÀga d¢monÀt, akit neki, neki kell megv¢denie. Oly m¢rhetetlen¡l nem
t´rûd´tt a menyasszonyÀval, hogy ha rajta kÁv¡l az eg¢sz vilÀg t´rûd´tt volna vele, az
mind nem tudta volna ellensÃlyozni az û l¢hasÀgÀt. Ez¢rt volt egyed¡l a menyasszony,
¢s ez¢rt akarta megv¢deni, beburkolni, melengetni. °s ettûl lett istennû egyszer s mindenkorra: annyira idegen volt tûle, hogy ez ¢giv¢ feh¢rÁtette, mint a hold egy r¢tet.
àNem t´rûd´m vele, tehÀt istenÊ ä igen, ez a mitolÂgiÀk formulÀja.
A besz¢d: ´l n¢lk¡li het¢ra
ä VirÀgok? Hol vannak, kinek kellenek? Lelkem m¢ly¢n f¡ty¡l´k a virÀgokra, ¢s ¢pp
ez¢rt, sz´rnyü tûlem ä izolÀciÂkban istenekk¢ karcsÃsodnak ä, k´z´ny´m nyomÀban
oltÀrok r¡gyeznek. Ez a bosszÃm a vilÀggal szemben: istenn¢ alÀzom. De mindez csak
besz¢d dolga, s a besz¢d ´l n¢lk¡li het¢ra. Feles¢gem valÂszÁnüleg a SzÂ istene is, hiszen az is valami gy´ker¢ben haszontalan dolog. Milyen rossz lehet mondatnak lenni
ä szinte lÀtta az ÀllÁtmÀnyokat ¢s ragokat a levegûben, mint az Àgra fagyott verebeket
t¢len ä Consecutio temporum: mi¢rt ne ´leljem azt is magamhoz? ñ, rÂzsÀk, Â, mirtuszok! A csalÂdÀs besz¢l belûlem? Szeretni, szeretni: hÀt hiszen ez az, most szeretek.
Mi a szeretet? çt¢rezni velûig az ¢let ¢rthetetlens¢g¢t, s aztÀn ezt a morajlÂ, barlangba
t¢vedt tengerk¢nt kÀromkodÂ nagy non-entitÀst hirtelen megosztani valakivel, egy¡tt
mondani, hogy ignoramus, ignoramus, vagy ha nem megosztani, akkor valakivel, egy
nûvel, jelezni ezt a mÀmoros, istenÁtû, vakÁtÂ tudatlansÀgot, s az û mell¢bûl szÁvni viszsza az ignoramus miÀltalunk bele´nt´tt v¢res savÂjÀt. Vagy ez k´lt¢szet? Ez a maximÀlis kac¢rkodÀs a vilÀg ¢rtelmetlens¢g¢vel?
Esk¡vû elûtt gyÂnni kell
ñ, hol van, hol van most a menyasszonya? Kihez menjen elûbb? A nûh´z vagy a gyÂntatÂjÀhoz? Esk¡vû elûtt gyÂnnia kell, lelkiismeret-vizsgÀlatot tartani. Megk¢rdezte a
k´v¢r szolgÀt, hogy a p¡sp´k a vend¢gszobÀban van-e m¢g vagy elment. A sovÀny
inas vÀlaszolt:
ä Itt van, de m¢g alszik.
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A p¡sp´k nyitott ablaka: mint lÀrma ¢s szem¢rmetlens¢g
Narcisszusz arrafel¢ ment, hogy ben¢zzen a p¡sp´k f´ldszinti ablakÀn. Az ablak tÀrva-nyitva volt, mint egy felvÀgott beteg has ä a pap m¢lyen aludt az ürben, mint a
betegs¢g leleplezett oka. Ennyire nyitva! Az Àlom cs´ndes, olvad¢kony ¢s szem¢rmes
valami, s ez a kifordÁtÀsig nyitott ablak szinte lÀrma volt ¢s szem¢rmetlens¢g. Vagy
gûg, a p¡sp´k gûgje: a kertbe szabadÁtott szobat¢rrel n¢mÀn harsonÀztatta elvadult
pompakedvel¢s¢t.
ögy k¢pzelte, hogy ha nÀla fog gyÂnni, akkor kiÀltozni fogja büneit. A k¢t ablakszÀrny olyan volt, mint k¢t irÀnyjelzû, ¢lesen ¢s tÀntorÁthatatlanul mutattak valamerre.
Narcisszusz egy kicsit elsz¢gyellte magÀt az ablakok sz´rnyü egyszerüs¢ge elûtt. A p¡sp´k alszik: de az Àlom az ablakszÀrnyak irÀnyÀban s a szobÀbÂl ´mlû s´t¢ts¢g erej¢vel
kivÀgtat a kertek ¢s vÀrosok f´l¢, mint egy hegyes orrÃ, rohanÂ, fekete hajÂ.
ä Rossz hÁrrel? paranccsal? Vad egy imperatÁvusz ez az osztentatÁv ekkleziaszta Àlom
ä gondolta Narcisszusz ä, mintha a p¡sp´k hangosan k¡rt´ln¢, hogy ilyenkor hajnalban m¢g aludni kell, nem pedig meztelen¡l a füben hemperegni ¢s... Most m¢lyen
alszik, de mindent lÀtott, ezekkel a sebig nyitott ablakokkal a horizontig lÀtott, ez az
û szeme.
ýsi sz¡ks¢glet: dolgainkat bünnek lÀtni
Narcisszusz rettentû kicsinek ¢rezte magÀt az ablak kegyetlen puritanizmusa mellett.
GyÂnni, gyÂnni: mi¢rt? ýsi sz¡ks¢glet dolgainkat bünnek lÀtni: voltak nûk, rÁmek,
voltak tudomÀnyok ¢s orvossÀgok, nem lenne teljes a k¢p, ha nem szerepeln¢nek
ugyanezek a dolgok mint bün´k is. A gyÂnÀs olyan, mint egy utolsÂ nap a hotelban:
a szennyes bedobÀlÀsa egy nagy zsÀkba. Bün: ez valahogy befejezi az ¡gyeket, lepecs¢teli. Nûkre gondolt, szeretûkre, akik nem kellettek soha. Csupa torzÂ, vergûdû eml¢k, befejezetlen idomok az idûben. De ha bün´kk¢nt meggyÂnja ûket, akkor egyszerre teljesek lesznek ¢s k¢szek, mint a szobrok a kutakon.
ä Nem az ¢n kozmetikÀm, hanem az ´v¢k, a nûk¢, ez a gyÂnÀs.
Valami ÃszÂ b¢ke t´lt´tte el a lelk¢t, amint az eml¢kezet¢ben fel-feltünû nûkh´z
egyenk¢nt hozzÀadta a àbünÊ, àez is bünÊ utolsÂ ecsetvonÀsÀt. ñ, most, most elûsz´r
¢rezte igazÀn, hogy talÀn m¢gis sz¡ks¢g van nûkre, mikor a bün szelÁd, bÀrsonyos tavÀba hullottak. Az ¢let csupa h¡lye viaskodÀs, szellemess¢g, pszicholÂgia ¢s izzadt fiaskÂ volt, de a àbünÊ szelÁdd¢ tette visszamenûleg ezeket a mondvacsinÀlt nûket, ¢s...
kiss¢ jelentûsekk¢ is.
K¢t nagy atout: egy nû jelenl¢te, majd eltün¢se
ä Mit tudnak, mit tudnak ezek a nûk? ä k¢rdezte magÀtÂl, mik´zben a reggeli magÀnszerelemtûl t´nkrezsibbadt derekÀt ¡t´gette. Megjelenni ¢s eltünni. Ezek bizonyÀra
nagy dolgok. Este megy az ember a parkban: a s´t¢ts¢g ott kÁgyÂzik a lÀba k´r¡l, a
hold tÀncol a feje f´l´tt, egyszerre csak megjelenik egy nû. Sose lÀtta, feh¢r, talÀn kiss¢
lila is, mert rÂzsaszÁn (szÁnek logikÀja!), biztosan sz¢p, egyetlen ¢s utol¢rhetetlen, de
ez mind nem olyan fontos, mint hogy itt van. Jelen. Ez a nagy atout, az egyik, ¢s csak
kettû l¢tezik. Megjelenni hirtelen ¢s vÀratlanul, patetikusan, mint egy kommentÀlatlan isten, mint a f´ld m¢h¢ben ´r´kk¢ morajlÂ emberelleness¢g, ¢letelleness¢g hirtelen kibuggyant forrÀsa: minden fÀban, csillagban, ¢nben felhûzû idegens¢g kegyetlen
istene. Ami ezutÀn j´n a nûvel, betegs¢g, eg¢szs¢g, besz¢d, csÀbÁtÀs, cicÀzÀs ä mind
butasÀg, kifejezhetetlen butasÀg ¢s haszontalansÀg, mindaddig, mÁg el nem tünik a
nû. Mert ez a mÀsodik atout, ¢s ez megint valÂban nagy dolog. Deus ex machina: a
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tengerparton egy v´r´s hajÃ fej hirtelen felbukik a vÁzbûl, egy ÂriÀsi fekete kalap v¢gigsiklik egy hotelhallban, egy minden filmszÁn¢sznûn¢l szebb manikür´s-kisasszony
meglepet¢sszerüen kez¢be veszi kez¡nket, egy nagy fekete szem (az ¢jszaka jelig¢je a
nappal ellens¢ges tÀborÀban) belen¢z a mi k´nyv¡nkbe ä ezek a nûk nagy chance-ai,
a t´bbi gyalÀzat.
Narcisszusz v¢gtelen undort ¢rzett minden szava ¢s tette irÀnt, melyet nûnek mondott, nû¢rt dramatizÀlt. °s az eltün¢sek: egy szûke nevetû fej az ellenkezû irÀnyban
menû vonatablakban; egy fej, melyet hÂnapokon Àt lÀttunk, ¢s t´bb¢ nem; szÁnes selymekkel letakart vÀll, amint pÃposan behajol egy tÃl alacsony autÂba, magÀval vive k¢t
h¢t minden perc¢t. ögyhogy idû-t¡dûnk ezentÃl csak fel¢vel szÁvhatja tovÀbb az idû
immÀr hiÀbavalÂ illatÀt az elj´vendû napok kelyheibûl...
ä Eltünni, Â, azt is nagyszerüen tudjÀtok, ti, nûk ä gondolta Narcisszusz. ä Jelenl¢t,
tÀvoll¢t: finom patikam¢rleg k¢t kiegyensÃlyozott serpenyûje, ez az eg¢sz.
SzelÁd ¢s masszÁv bün´k
Hirtelen vad vÀgyat ¢rzett, hogy ez¢rt a titokegyensÃly¢rt megjutalmazzon egy nût,
aki nagyon megjelent egyszer az ¢let¢ben, ¢s nagyon eltünt. Hova fusson? Kihez? °s mit
adjon neki? °ppen rohanni akart, mikor egy inas kij´tt, ¢s megk¢rdezte, akar-e valamit. Igen, igen, akar, gyÂnni akar a p¡sp´kn¢l, majd ha f´lkelt. A k´vetkezû pillanatban behajtott zsalugÀterek m´g¡l kiszÂlt egy v¢kony hang:
ä A p¡sp´k Ãr nem gyÂntat. ögy besz¢lt¡k meg, hogy ¢n fogom meggyÂntatni.
ä Igen? ä k¢rdezte megalÀzva ¢s ´sszet´p´r´dve Narcisszusz, ¢s belÀtva, hogy bünei
tÃlsÀgosan elpszichologizÀlt ¢s rohadtul k´ltûi dolgok a p¡sp´k kitÀrt ablakszÀrnyaihoz viszonyÁtva. Jelenl¢t ¢s eltün¢s: mi k´ze ennek a moralista ablakokhoz? A p¡sp´knek bün´k kellenek: szolid ¢s masszÁv bün´k, parÀznasÀgok gondolatban: de mint a
fametszet feh¢re-feket¢je, oly ¢lesen; parÀznasÀgok cselekedetekben: pozitivista drÀmÀk, szÀmozott ¢jszakÀkkal, vasf¢rjekkel ¢s mÀrvÀnybiztos asszonyokkal, f¢lre¢rthetetlen¡l, mint az eredeti bün; hazugsÀgok, melyeknek nyomÀn m¢g most is szikrÀznak
a k´nnyek, hogy a penitenciÀzÂnak legyen mit let´r¡lnie ä ez kell neki! °s valaki beÀrulta, hogy az ¢n büneim nem ilyenek, hanem intellektualista aforizmÀk, a tÁzparancsolat hipochonder parafrÀzisa, csupa dekadens bizonytalansÀg!
A gyÂntatÂ: v¢kony, sÀrga fejecske
Narcisszusz v¢gtelen d¡hvel ¢s s¢rtûd´tts¢ggel n¢zett a nyitott ablak fel¢: egy halott
lezÀratlan szeme. Ekkor a zsalugÀterek sz¢tnyÁltak, ¢s egy v¢kony, sÀrga fejecske jelent
meg: a gyÂntatÂ. Ennyire taksÀltÀk tehÀt az û büneit, hogy ilyen papot k¡ldtek hozzÀ:
tudatlan, Â, kihÁvÂan egy¡gyü szÀj, ´sszeg´nd´r´dve a tehetetlens¢gtûl ¢s semmitmondÀstÂl, ÂriÀsi, ¢les orr, az er¢nytelen rutinaszk¢zis olcsÂ cÁmerjele, aprÂ, beesett
szem, a szÁntelen rosszakarat kis luka, ¢s valami piszkos, se nyÁrt, se f¢s¡lt szûrzet a
fej¢n: az egyszerüs¢g hazug parÂkÀja. Narcisszusz elvesztette t¡relm¢t, ¢s odakiÀltott:
ä K¢sûbb visszaj´v´k. A p¡sp´k ÃrnÀl gyÂnok!
A kis papnak egy rÀnca se rezd¡lt, nem vÀlaszolt, csak a szem¢ben lÀtszott valami
sz¡rke ´r´m af´l´tt, hogy valaki meg akarta s¢rteni.
Joan: a nûi tÀvoll¢t
A kast¢lyban kezdett megindulni az ¢let, Ãgyhogy Narcisszusz ´szt´nszerüleg kezdett
elfutni a falaktÂl. Joan! Csak hozzÀ mehet, hogy lÀssa a mÀsodik csodÀt, a nûi tÀvoll¢tet.
Joan: sohasem besz¢lt vele, csak lÀtta, mint a vizionÀriusok a szentj¡ket. Azt fogja hinni
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Joan, ha most elmegy hozzÀ, hogy megûr¡lt, de a nûk minden f¢rfirÂl azt hiszik, hogy
ûr¡lt, mikor valami kimondhatatlanul egyszerü, k´z´ns¢ges ¢s term¢szetes dolgot
akar tûl¡k. ñ, jÂ ez az esk¡vû! az ember legalÀbb egyszer szem¢be mer n¢zni a settenkedû ErÂsznak ¢s talÀn a nûknek is ä az ember nekikeseredik.
Mik´zben a vizes gyepkockÀkon vÀgtatott, jutott esz¢be: talÀn onnan szÀrmazik ez
a hatÀrozott ûr¡lts¢gvÀllalÀsa, hogy az esk¡vûbûl nem lÀtott mÀst k¢pzelet¢ben, mint
a p¡sp´k´t ¢s a gyertyÀkat. Az pedig ravatal, temet¢s f¢lre¢rthetetlen¡l. Igen: egy istennû sz¡let¢se ¢s az û halÀla, mert az istennût, a feles¢g¢t csak egy halott szolgÀlhatja,
minden asszonyt csak halott szolgÀlhat. A hüs¢g ûrj´ngû fogadalma, melyet a templomban csuromra izzadt feh¢rnemükben a halottak v¢gszavÀhoz hasonlÂ rekedts¢ggel elmondanak egymÀsnak, megk´veteli az egyik f¢l halÀlÀt. Joan: most fel¢je rohanva, megint elk¢pzelte valahogy, ahogy persze nem lesz. De ma a v¢gsûkig ki akarja
¢lni a szerelem minden bugybor¢kolÂ nemj¢t ¢s igenj¢t, p¢ldÀul ezt is, ezt a legr¢gibbleggyÂgyÁthatatlanabbat: elk¢pzelni valahogy a nût, ¢s aztÀn a gyakorlatban mÀsk¢pp
lÀtni. ñ, igen, ostorokkal szerette volna hajszolni fantÀziÀjÀt, hogy min¢l mesebelibb
sz¢ps¢gben ¢s kedvess¢gben k¢pzelje el, tudvÀn, hogy annÀl nagyobb lesz az ellent¢t
a valÂsÀggal szemben.
ä Tombolj, tombolj, erotikus k¢pzelet, hazugsÀg legszemtelenebb pÀvÀja, hogy v¢gleg ´sszet´rj bennem!
Minden nûben a csalÂdÀs provokÀlÂ kesztyüj¢t lÀtni
Eml¢kezett rÀ, hogy Joan szobÀjÀnak piros a garnitÃrÀja, de most tudatos t¢ved¢ssel
egy tÂz´ld garnitÃra Àlomk¢p¢be lovalta magÀt, hogy a csalÂdÀs befejezû rÁtusa annÀl
ordÁtÂbb, annÀl teljesebb legyen. ñ, mi¢rt nem Ágy kezdte gyerekkorÀtÂl a szerelmet:
minden nûben a csalÂdÀs provokÀlÂ kesztyüj¢t lÀtni; arcul ¡tû kesztyük: a meztelen
lÀbak, a vÀllak, a karok, a szemek, ¢s a pÀrbajt vÀllalni kell. Eg¢szs¢gesen, Szent Gy´rgy
mirÀkulumfitness¢vel vÀllalni a csalÂdÀst ä nem sÁrva, nem fÀtumfeh¢ren, nem a halÀl
slendriÀn asszociÀciÂkoszorÃival, hanem ujjongva, vÀrva, ´lelve.
ä HÀla, hÀla, hÀla minden nûnek, hogy csak csalÂdÀs lehetett szÀmomra: ettûl lettem ma sz¢p, erûs ¢s bÀtor.
ä Joan a fû megjelen¢s ¢s a fû-fû eltün¢s! Z´ld szalonban: mÁg az erdûben mÀr ¢les
a reggel k¢kje, nÀla m¢g homÀly van, csÀbÁtÀs, cigarettaf¡st, lÀmpÀtlansÀg ¢s bec¢zget¢s homÀlya, ¢s... Joan ´lt´zk´dik. (De hiszen Joan mindig korÀn kelt, eg¢sz biztos,
hogy mire oda¢r, mÀr r¢g fel´lt´z´tt.) Milyen jÂ lesz a k´zeledû nappal otromba fegyverei elûl Joan szalonjÀba menek¡lni, az ¢jszaka ûszies, foszlÂ k¢kje Ãgy fogja k´r¡lvenni a nû test¢t, mint egy laza csokor, ¢s û ki fogja fejteni pÃderes tagjait ebbûl az
¢jcsokorbÂl, mint egy n¢vjegyet: megn¢zni, ki k¡ldte. TalÀn ¢ppen f¢s¡li valami duenna, ¢s û ott fog ¡lni mellette, ¢s n¢zi a f¢s¡lk´d¢st, vagy k´zben az ´l¢be ´nti mindazt, amit hozott neki, hÀlÀbÂl.
Az ´sszes tÀvoli nût megid¢zni?
De Joan csak egy nû! Nem kellene-e az ´sszeset megid¢zni fent a kast¢ly fütetlen nagy
tanÀcsterm¢ben, mint a kÁs¢rteteket? Mindegyik megjelenne ¢s eltünne... t´bbet Ãgyse tudnak. HÁvni ¢s k¡ldeni: folyton ezt kellett volna csinÀlnia, ¢s sohase tette. Mikor
megjelent egy ismeretlen sz¢p arc, szÁnes vitorlÀkat hÃzni, zÀszlÂkat lobogtatni, ¢nekelni ¢s tÀncolni, ¢s aztÀn elk¡ldeni a nût, r´gt´n, r´gt´n, vagy nek¡nk elfutni, hogy
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ne butÁtson, hogy ne vel¡nk babrÀlja v¢gig ¢rtelmetlen akciÂit. De most, most, ha segÁteni nem is lehet mÀr, talÀn valami hasonlÂt...
Mi hajtja az embereket ´r´kk¢ a besz¢d ¢s cselekv¢s h¡lye pÀlyÀira? Ez a bornÁrt
sz¡ks¢glet: szÀjat mozgatni ¢s tenni-venni, j´nni-menni ä nem lehet ettûl sohasem szabadulni? D¢lben lesz az esk¡vû: addig meg akarja talÀlni a szerelem àlegjellemzûbbÊ
formulÀjÀt ä nem sznobizmus, nem butasÀg ez? Viszont egy formulÀja nem is lehet,
mert mindenesetre k¢t r¢szbûl Àll a dolog: a nûvel valÂ viszony kiÀllhatatlan hazugsÀgÀbÂl ¢s a nûvel valÂ nem-viszony (nem: non) kiÀllhatatlan po¢tikussÀgÀbÂl ä lehet-e
ezt az abszolÃt k´lt¢szetet ¢s abszolÃt csalÀst egy formulÀba szorÁtani? A hazugsÀg fenek¢ig epikai valami, ¢s a k´lt¢szet fenek¢ig metaforikus, mit csinÀljon a kettûvel? Joan:
ez mondjuk a k´lt¢szet. AztÀn azok a kedves f¡gg¢sek, mit ÀltalÀban emberekn¢l: a
k´lt¢szet nem is volna lehets¢ges a nû k´r¡l, ha nem virÀgzanÀ kûkem¢ny virÀgait a
hazugsÀg a nûvel?
A menyasszony: ki¢heztetett oroszlÀn
Valami ajÀnd¢kot okvetlen¡l kell vinnie Joannak ä mit, honnan? Menyasszonya valahol a kast¢ly hÀtsÂ szÀrnyÀban volt elraktÀrozva k¢t nap Âta, mint a ki¢heztetett
oroszlÀn a rÂmai cirkuszban ä ma d¢lben fogjÀk kiereszteni, hogy a hüs¢g, a holtomiglan-holtodiglan feh¢r insÀniÀjÀt annÀl mohÂbban szavalja. Narcisszusz tudta, hogy
a nû egy csomÂ ¢kszert hozott magÀval. Visszafordult, hogy megkeresse szobÀit, hÀtha
odajut valahogy. Ha meglÀtjÀk, azt hiszik, hogy a szerelem hajtja. Az is, igazuk van!
Meg akarja csalni Joannal? ýr¡lts¢g volna ezt mondani. A szerelem a vilÀg legszintetikusabb Àllapota: mindig azÀltal van, hogy mÀsvalami nincs, vagy azÀltal van, hogy
mÀsvalami is nagyon van. A feles¢g Joan Àltal van, Joan a feles¢g Àltal, a feles¢g az¢rt
van Ágy, mert a fenyûk az erdûben Ãgy vannak: a szerelem sohasem lehet szigetelt dolog, mindig egy csomÂ nû, egy csomÂ idû, egy csomÂ elhallgatÀs, holdtiarÀs lehetetlens¢g ¢s mÀsfel¢ villÀmlÂ aktualitÀs ´sszege. Megcsalni egy nût: ez rossz epika. Mikor
megcsalunk egy nût, akkor lelk¡nkben a legszorosabb egys¢get alkotja a megcsalt ¢s
akivel csalunk, egymÀst tÀplÀlja a mi Àlmainkban a k¢t nû, mint bolond pelikÀnduÂ.
Nem az Ãj nûnek ´r¡l¡nk a r¢gi hely¢n, hanem az Ãj ¢s a r¢gi ismeretlen vegy¡let¢nek,
melyben nem tehet egyik sem szemrehÀnyÀst a mÀsiknak, mert nem szem¢lyekrûl van
szÂ, hanem ¢gi erk´lcsk¢miÀrÂl, melyben hazugsÀg talajÀbÂl nû az ûszintes¢g meztelen virÀga, ¢s ¢ppÃgy a legm¢rgezûbb becs¡letess¢gbûl egyszerre a hamissÀg t´rv¢nye.
Ha a nûk egyszer meg¢rten¢k, hogy a f¢rfiak mennyire semmibe sem veszik ûket, ¢s
mennyire csak miattuk adjÀk utolsÂ csepp v¢r¡ket! A nûk m¢g arra is k¢pesek ä gondolta sajgÂ der¢kfÀjÀsban Narcisszusz ä, hogy ezt olcsÂ paradoxonnak nevezik. Pedig
ezen a kettûss¢gen mÃlik az eg¢sz.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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M®DCHENLIED
ñhajtom azt, hogy folyton essen.
Az utcÀk tÀgak ¢s izgalmasak,
a sarkon pajtÀsnûim intenek le.
HÀnyan vannak, akik belûlem ¢lnek.
A legt´bbre k´z¡l¡nk te viszed,
azt sÃgjÀk ¢s hiszik mind, ûk a v¢znÀk,
k¢sûbb majd vicsorognak, ebbûl rÀjuk ismerek.
ýk inkÀbb szûk¢k, semmint v´r´sek.
OlcsÂn szeretnek ¢s kit¢rnek,
f¡lelnek csatakosra Àzva,
feladnak akaratlanul.
ImÀdsÀg ¢s mosakodÀs n¢lk¡l
fognak fr¡st´kh´z. ýk azok. ä
°n Âhajtom, hogy folyton essen
¢s hogy Termann az emlûimnek essen.
R´gszeretû, kitünû gazdaasszony,
mellette az leszek. MÃlt ¢jjel voltam is.
Egy tÀvoli c¢lponthoz igyekezt¡nk,
Termann azt mondta, keine Angst,
a k¢zihajtÀny az erdûhatÀrhoz
¢rt, ¢s ¢n azt mondtam, el¢g.
Nem kell t´bb, annyira boldog vagyok. ä
ñhajtom azt, hogy folyton essen.
Termann halk s¢tÀja a nyÀkos estben,
a tÂpart, ahol majd ¢n hÀnytatom meg,
az ElzÀsz utca, ahol egyed¡l vagyok.
Egy her¢lt f´lemeli fej¢t,
patÀja csattog a k´vezeten.

SZíNTISZTA MARHAHöS
Csak nÀlunk talÀlod meg azt a
szÁntiszta marhahÃst, amelyet
nem egyszerüen s¡tnek, hanem tüz´n, roston s¡tve k¢sz¡l. S
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mindez l¢dÃs paradicsommal, ropogÂs salÀtÀval, hagymÀval,
ami mind-mind naponta frissen
¢rkezik. NyilvÀnvalÂ, hogy a
sajÀt Ázl¢sedet Te ismered a legjobban. Ez¢rt az a legjobb, ha
Te mondod meg, hogyan k¢red. T´bb
uborkÀval vagy kevesebb hagymÀval? Nem probl¢ma, csak szÂlj!

SYLVIA PLATHRñL,
T¹BB MEGK¹ZELíT°SBEN
1
Nem el¢g kortÀrsnak lenni, hogy empÀtiÀt ¢rezz¡nk valaki irÀnt. BÀr szem¢lyesen sohasem talÀlkoztunk, Sylvia Plath
¢let¢nek szÁnhelyeit ¢s szÀmos ismerûs¢t
magam is ismertem, ¢let¡nk szÀlai t´bb
Ázben keresztezhett¢k volna egymÀst, s
korai, tragikus halÀla utÀn nemegyszer
vissza-visszat¢rtem k´lt¢szet¢hez. Volt
hozzÀ egy nagyon szem¢lyes indÁt¢kom
is: h¢t ¢ven Àt az eny¢m volt az a hÀz, abban a hÀzban laktam Cambridge-ben (az
Eltisley Avenue 55. szÀm alatt), ahol tÁzegyn¢hÀny ¢vvel korÀbban, pontosan
1956 november¢tûl 1957 jÃliusÀig Sylvia
Plath ¢lt f¢rj¢vel, Ted Hughesszal. Ebben
a hÀzban SylviÀ¢k boldogok voltak, akkor
m¢g inkÀbb boldogok, bÀr lehet, hogy a
k¢sûbbi sz¢thÃzÀs ¢s ´sszek¡l´nb´z¢s
szelleme valamik¢pp ott maradt a falak
k´zt, mert 1978-ban ¢n is elvÀltam elsû
feles¢gemtûl, aki aztÀn Ãjra f¢rjhez ment,
s ma is ott lakik a hajdani PlathäHugheshÀzban...
De nemcsak a cambridge-i egyetem ¢s
a kertes-nyÀjas lakÂnegyed, Newnham

hangulatÀban osztozhattam volna ¢s osztozom SylviÀval. ý mÀr mÀsodik ¢v¢t t´lt´tte Cambridge-ben (a Newnham College tagjak¢nt), amikor ¢n magyar menek¡lt diÀkk¢nt Oxfordba ¢rkeztem; 1957
tavaszÀn, amikor elûsz´r lÀtogattam Àt a
MÀsik Egyetem vÀrosÀba, m¢g megtalÀlhattam volna Ted Hughest is az àAnchorÊ nevü folyÂparti pubban, ahol mÀs
ifjÃ ÁrÂkkal ¢s diÀkokkal ivott ¢s besz¢lgetett, ¢s k¢sûbb Londonban megismerhettem volna (ahogyan SiklÂs IstvÀn¢kon
kereszt¡l Olwyn Hughest, Ted nûv¢r¢t is
megismertem) Sylvia Platht is. 1960-ban
jÀrtam elûsz´r az Egyes¡lt çllamokban,
ahol a k´ltûnû sz¡letett, hogy aztÀn pÀr
¢vre rÀ, 1964ä65-ben annak a Bostonnak
a tûszomsz¢dsÀgÀban t´ltsek egy izgalmas ¢vet, ahol û is ¢lt ¢s jÀrt pszichiÀtriai
kezel¢sre. Eml¢kszem arra a Plath halÀla
utÀni epizÂdra, amikor egy londoni
´sszej´vetelen Ted Hughes ´sszeverekedett David Wevill kanadai k´ltûvel (errûl
SiklÂs IstvÀn szÀmolt be egyszer elborult
arccal; û prÂbÀlta sz¢tvÀlasztani a verekedûket) ä ehhez csak annyit kell hozzÀtenni, hogy Hughes ¢s Sylvia Plath vÀlÀsÀnak
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k´zvetlen oka az angol k´ltû ¢s Assia Wevill viszonya volt. Al Alvarezt, Plath egyik
felfedezûj¢t ¢s korai kritikusÀt 1962-ben
ismertem meg, ¢s jÀrtam nÀla a Fellows
Roadon, s k¢sûbb az û drÀmai hangÃ cikke az Observerben hÁvta f´l elûsz´r figyelmemet az ¢ppen elhunyt Sylvia Plath k´lt¢szet¢re. MÀsr¢szrûl viszont ä mÀr ¢vekkel Sylvia halÀla utÀn ä lehet, hogy egy
nem tÃl jÂ fordÁtÀssal, ¢n serkentettem
Ted Hughest, hogy Pilinszky JÀnossal
kezdjen foglalkozni;* k¢sûbb, mint tudjuk, Csokits JÀnos k´zremük´d¢s¢vel
Hughes eg¢sz k´tetnyi Pilinszkyt fordÁtott angolra, beemelte Pilinszkyt az angol
irodalmi tudatba.
2
Mindezek az ´sszefonÂdÀsok, kapcsolatok, megvalÂsult vagy lehets¢ges talÀlkozÀsok csak annyiban ¢rdekesek, hogy a kÁv¡lÀllÂnÀl talÀn valamivel jobban ¢rtem
nemcsak Sylvia Plath ellentmondÀsait,
hanem azt a k´rnyezetet is, amiben mozgott, s az embereket, akiket meg akart
magÀnak nyerni vagy akikkel konfliktusba ker¡lt. Sylvia Plath ¢let¢t k¢t elemi erejü, de ellent¢tes ambÁciÂ formÀlta s tette
drÀmaian fesz¡ltt¢: egyr¢szrûl az amerikai ÃrilÀny szÁvÂs igyekezete, hogy sikere
legyen, hogy az a tÀrsadalom, amelynek
¢rt¢keit szÁnleg elfogadta, ût teljesen, marad¢ktalanul befogadja (ez tudatalattijÀban az àAnyaÊ elvÀrÀsaival azonosult),
mÀsr¢szrûl pedig az apjÀt vesztett Àrva sebeinek felkaparÀsa, nyilvÀnos mutogatÀsa ¢s lÁrai rÀolvasÀssal gyÂgyÁtÀsa (vagyis
az àApaÊ visszaszerz¢se, illetve a hozzÀ valÂ szimbolikus visszat¢r¢s a k´lt¢szeten
kereszt¡l). Ha Ãgy tetszik, k¢t Sylvia harcol egymÀssal harmincegy ¢ven Àt, a HAZAíRT LEVELEK (LETTERS HOME) ¢letvi* A SZERELEM SIVATAGA fordÁtÀsa, megjelent a TriQuarterly cÁmü amerikai folyÂirat kelet-eurÂpai k¡l´nszÀmÀban (1967).

dÀm, energikus, optimista szerzûje ¢s az
ARIEL -versek m¢lyen neurotikus, f¢lelmektûl gy´t´rt, sz¡ntelen titkos ´sszef¡gg¢seket f¡rk¢szû, halÀlt szimatolÂ k´ltûje.
A valÂdi Sylvia a k¢t v¢glet k´z´tt ingadozott, egyre sürübben s mind f¢lelmesebben gyakorolva az ´nmegsemmisÁtû monomÀnia teÀtrÀlis gesztusait.
De az à´nmegvalÂsÁtÀsÊ trag¢diÀjÀnak
volt egy olyan felvonÀsa, amikor a hûsnû
m¢g Ãgy ¢rezhette, hogy k¢pes visszaszerezni az elvesztett apÀt, ¢s ugyanakkor
ÁrÂi sikerei is legyenek, a tÀrsadalom àbefogadjaÊ. Ilyen volt a Ted Hughesszal valÂ hÀzassÀg elsû pÀr ¢ve, amikor Sylvia
Plath testi-lelki egyet¢rt¢sben prÂbÀlt ¢lni nagy formÀtumÃ ¢s rendkÁv¡li tehets¢gü f¢rj¢vel, mik´zben n¢hÀny igen jÂ
verset is Árt. Az àisÊ itt fontos, mert kifejezi
Plath akkori helyzet¢t ä noha a k´ltûhÀzaspÀr 1956 ¢s 1961 k´z´tt a legfontosabbnak az ÁrÀst tartotta, Sylvia akkori
¢let¢nek k´zponti ¢rtelme m¢giscsak a
hÀzastÀrsi ¢s anyai szerep kellett hogy legyen. MÀs k¢rd¢s, hogy mivel teljesen ki
akarta sajÀtÁtani a yorkshire-i ÂriÀst (akinek fizikuma kiss¢ a Majakovszkij¢ra eml¢keztet), bizonyos ¢rtelemben magÀnak
ÀllÁtott csapdÀt beteges f¢lt¢kenys¢g¢vel.
Anne Stevenson kitünû Plath-¢letrajzÀbÂl, a BITTER FAME-bûl* (KESERþ
HíRN°V ) tudjuk, mennyire prÂbÀlt Ted
Hughes eleinte alkalmazkodni nemcsak
Sylvia ig¢nyeihez ¢s szesz¢lyeihez, hanem
m¢g Hughes barÀtait elidegenÁtû viselked¢s¢hez is, de: akinek elvisel¢s¢hez ennyi
figyelem, t¡relem ¢s meg¢rt¢s sz¡ks¢geltetik, azt az eg¢szs¢ges szervezet elûbbutÂbb megprÂbÀlja kijÀtszani.
Elker¡lhetetlen volt tehÀt a Hughesä
Plath-hÀzassÀg felbomlÀsa? K¢t ilyen erûs
alkotÂ egy¢nis¢g eset¢ben, ahol az egyik
f¢l szinte nem hajlandÂ kompromisszumra, azt kell mondanunk: igen. De ami

* Megjelent 1989-ben New Yorkban ¢s Londonban.
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SylviÀt illeti, m¢g abban a lÀtszÂlag ´nrombolÂ (mert kapcsolatpusztÁtÂ) magatartÀsban is van vagy volt bizonyos àrÀciÂÊ, amivel f¢rj¢t elidegenÁtette ä d¢mona akkor ¢rv¢nyes¡lt igazÀn, legdrÀmaibb, legkem¢nyebb verseit akkor Árta,
amikor mÀr elszakÁtotta a fonalat, ami a
pÂtapa-pÂtanya-szellemi tÀrs, egyszÂval
àt´k¢letes f¢rjÊ Ted Hugheshoz füzte.
Vagyis annak, hogy leginkÀbb à´nmagaÊ
lehessen verseiben, az volt a felt¢tele,
hogy maximÀlisan magÀnyos legyen.*
Ezt a rettentû dilemmÀt pedig csak az ´ngyilkossÀg oldhatta f´l ä legalÀbbis az
adott monomÀniÀs siker¢hs¢g kontextusÀban. Sylvia Plath k¢t kicsi gyereket hagyott maga utÀn ¢s n¢hÀny f¢lelmetesen
t´m´r, v¢gsûkig lecsupaszÁtott verset.
Meg egy legendÀt, ami azÂta is izgatja az
angoläamerikai irodalmat.
°rdekes mÂdon Sylvia tudta, milyen
lehetûs¢geket tartogat magÀban. NaplÂjÀnak egy 1957-es bejegyz¢se szerint: àD¢monom azt akarja, hogy ha nem leszek t´k¢letes, csak gyarlÂ, sikoltozva elrohanjak. Azt
akarja, hogy elhiggyem: olyan tehets¢ges vagyok, hogy t´k¢letesnek kell lennem. Vagy semminek.Ê** Tudta vagy legalÀbbis sejtette a
d¢mon erej¢t, de nem volt k¢pes rÀ, hogy
ellenÀlljon halÀlba csalogatÂ szir¢nhangjainak. Harmincegy ¢ves volt, amikor egy
depressziÂ m¢lypontjÀn ´ngyilkos lett.
3
Amikor t´bb mint hÃsz ¢ve elûsz´r m¢lyedtem el Sylvia Plath verseiben, szinte
mellbe vÀgott az a hasonlÂsÀg, amit JÂzsef
AttilÀval v¢ltem felfedezni. Attila anya-

** így tehÀt bizonyos ¢rtelemben igazat mond, amikor 1962. novemberi level¢ben, aminek r¢szlet¢t
k´z´lj¡k, magÀt àboldognakÊ mondja ä de ez csak a
müv¢sz, nem az ember boldogsÀga.
** Id¢zi Anne Stevenson: BITTER FAME. London,
Penguin Books, 1990. 115. o.

komplexusÀnak Sylvia Plath apak¢pzete
felel meg. Mindk¢t esetben az àÀrvasÀgÊ
mitizÀlÂdik ¢s vÀlik mÀr-mÀr elviselhetetlenn¢; JÂzsef Attila (aki apjÀt m¢g eszm¢lûkora elûtt elvesztette) az anya elveszt¢s¢nek traumÀjÀt hordja magÀban ¢s panaszolja teljes ¢let¢ben. Gondoljunk a
K °SEI SIRATñ rejtett szerelmi vallomÀsÀra, szemrehÀnyÀsaira ¢s ÀtkozÂdÀsÀra...
Ez a hasadÀs talÀn m¢g orvosolhatÂ lenne, ha akadna olyan asszony, aki vÀllalja
a tÀrs mellett az àanyaÊ szerep¢t is. Ezt
pontosan Ágy fogalmazza meg FlÂrÀval
egy szanatÂriumi besz¢lget¢sben: àV¢g¡l
siker¡lt... megÀllapodnunk egymÀssal: legyek
(leszek) egy szem¢lyben meghalt ¢desanyja ¢s hü
feles¢g.Ê* De ha talÀl is ilyen tÀrsat JÂzsef
Attila, nem k¢pes mÀr megfogni a kinyÃjtott kez¢t; ezt fogalmazza meg jelk¢pesen
az íME, HçT MEGLELTEM HAZçMAT... befejezû soraiban: àlegszebb a t¢l / annak, ki
tüzhelyet, csalÀdot / mÀr v¢gk¢pp mÀsoknak
rem¢lÊ.
Sylvia Plath eset¢ben az apakomplexushoz ¢rz¢sem szerint jelentûsen hozzÀjÀrul a csalÀd n¢met eredete ä a mÀsodik
vilÀghÀborÃ idej¢n ez olt ¢letre szÂlÂ büntudatot az akkor m¢g gyerek SylviÀba, aki
egy¢bk¢nt lelkes amerikai patriÂta ä s ezt
m¢lyÁti el a t¢ny, hogy Sylvia nyolc¢ves
korÀban elveszti az apjÀt. A huszonegy
¢ves korban, 1953-ban megkÁs¢relt ´ngyilkossÀghoz (noha k¢sûbb Sylvia ebbe is
àaz apÀhoz valÂ visszat¢r¢stÊ olvassa bele)
m¢g tudatosan nincs k´ze az apakomplexusnak; ez inkÀbb abbÂl a csalÂdÀsbÂl k´vetkezik, hogy Sylvia Ãgy ¢rzi, k¢ptelen
megfelelni a magÀrÂl alkotott ideÀlis k¢pnek. Viszont, mint mÀr korÀbban jelezt¡k, a Ted Hughesszal valÂ hÀzassÀg
egyik bevallott eleme az, hogy Ted nemcsak àkedves, becs¡letes ¢s... zseniÀlisÊ, hanem àvalahogy m¢g azt a roppant, szomorÃ
ürt is be tudja t´lteni, amit amiatt ¢rzek, hogy
* Illy¢s GyulÀn¢: JñZSEF ATTILA
RñL. Budapest, 1987. 94. o.
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nincs apÀmÊ.* De a Plath apa mÀr a hÀzassÀg boldogabb periÂdusÀban megjelenik
ä elûsz´r mint a àkolosszusÊ, egy roppant
szobor, k¢sûbb mint a Tenger Nagy
¹regje vagy a àM¢h¢szÊ (ti. Otto Plath rovartannal foglalkozott, s Árt egy k´nyvet a
m¢hekrûl); de az apamotÁvum akkor jelentkezik teljes intenzitÀssal, amikor a
Ted Hughesszal valÂ szakÁtÀs utÀn ¢letbevÀgÂan fontos bünbakot talÀlni a t´rt¢ntek¢rt. A büntudat transzferenciÀja az
Apa teljes mitologizÀlÀsÀt eredm¢nyezi ä
Ágy lesz a àPapÀbÂlÊ v¢g¡l rettegett, szadista nÀci. Ahogy Helen McNeil Árja, ¢ppen a PAPA (DADDY ) cÁmü hÁres vers kapcsÀn: à...az elhagyott gyermek k´zvetlen irracionÀlis d¡h¢t olyan tulajdonsÀgokkÀ formÀlja, amelyeket az tÀrgyÀnak tulajdonÁt; ha a Papa meghalt, ¢s ezzel engem ennyire megbÀntott,
akkor gazember kell, hogy legyen ä mindenki
mÀs is gyül´li.Ê A vers az apa n¢met szÀrmazÀsÀt, illetve az Àltala besz¢lt n¢metet
hasznÀlja kiindulÂpontnak az elsû ÀltalÀnosÁtÀshoz: àAzt hittem, minden n¢met te
vagyÊ, majd a gyerek alÀrendelt helyzet¢t
arra hasznÀlja, hogy magÀt a zsidÂkkal
azonosÁtsa: àa Tarot kÀrtyÀimmal... lehet,
hogy kicsit zsidÂ vagyokÊ. Innen a vers logikÀja tovÀbb mitizÀlja a halott apÀt, amÁg
el nem jut a àMeinkampf-tekintetü fekete ruhÀs f¢rfiÊ alakjÀhoz.** Persze ez az exor-

** Sylvia Plath: LETTERS H OME . London, 1975.
289. o.
** Sylvia Plath: ARIEL. London, 1965. 54ä56. o.

cizmus nemcsak a r¢g eltemetett apÀnak
szÂl, hanem a nemr¢g kiüz´tt (àmeg´ltÊ)
f¢rjnek, Ted Hughesnak is, ez¢rt mondhatja a PAPA utolsÂ elûtti versszakÀban
Plath: àHa meg´ltem egy f¢rfit, meg´ltem kettût...Ê HiÀba prÂbÀljÀk a feministÀk kisajÀtÁtani Sylvia Platht egy olyan nem egyszerüen vesz¢lyes, de alapjÀban hamis
mitologizÀlÀs jegy¢ben, amit a PAPA k´vetkezû sora fejez ki: àMinden nû egy fasisztÀt imÀdÊ ä az ¢letÃt ¢s a plathi k´lt¢szet tanulmÀnyozÂjÀnak szÀmÀra vilÀgos,
hogy bÀrmilyen szuggesztÁv legyen is
Plath k´ltûi nyelve, itt mÀr tudathasadÀsos k¢pzetekkel Àllunk szemben. S hogy
visszat¢rj¡nk a JÂzsef AttilÀval valÂ ´szszevet¢shez: mÁg a magyar k´ltûn¢l az
utolsÂ versekben a tudatalatti tartalmak
csodÀlatos müv¢szi megfogalmazÀsa racionalizÀlÂ irÀnyÃ, ¢sszel igyekszik megfogalmazni valami nehezen megfoghatÂt, addig Sylvia PlathnÀl azt lÀtjuk,
hogy Àtadja magÀt irracionÀlis k¢nyszerk¢pzeteinek, mÁtoszokat ¢pÁt csalÂdÀsaibÂl ¢s emberi kapcsolatainak kudarcÀbÂl. Müv¢szi teljesÁtm¢nyk¢nt ez is jelentûs, de modellnek alkalmatlan. Nem a
gyÂgyulÀst szolgÀlja, hanem a d¢mont. S
a d¢mon v¢gc¢lja az ûr¡let.
G´m´ri Gy´rgy
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METAFORçK
Kilencbetüs rejtv¢ny vagyok.
Egy elefÀnt, egy masszÁv ¢p¡let.
Egy dinnye, mely k¢t indÀjÀn kacsÀzik.
ñ, v´r´s gy¡m´lcs, elefÀntcsont, erûs Àcsolat!
Nagy ez a cipÂ, de m¢g egyre kel.
E dagadt bukszÀban f¢nyesen Ãj a p¢nz.
Eszk´z vagyok ¢s szÁnpad, borjÀt vÀrÂ teh¢n.
Megettem egy eg¢sz zacskÂ z´ld almÀt.
FelszÀlltam a vonatra, ¢s most mÀr nincs megÀllÀs.

HATçRVONAL
Ez a nû befejezett.
Halott
ArcÀn a beteljes¡l¢s mosolyÀval,
A g´r´g v¢gzet illÃziÂja
HullÀmzik tÂgÀja rÀncaiban,
Meztelen
LÀba mintha azt mondanÀ:
Eddig tartott, tÃl vagyunk rajta.
A holt gyerekek ´sszekuporodva, feh¢r kÁgyÂk,
Mindegyik a maga
Kis tejesk´cs´g¢vel, amely most ¡res.
Visszavette ûket
Test¢be, ahogy egy rÂzsa becsukja
Szirmait, mikor a kert
Merevre hül, s illatok v¢rzenek
°jjel nyÁlÂ virÀgok ¢des, m¢ly torkÀbÂl.
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A holdnak nincs mi¢rt szomorkodnia,
Ahogy csontkÀmzsÀjÀbÂl letekint.
Megszokta mÀr az ilyesmit.
Ropognak s rÀngatnak vakfoltjai.

SZILFA
Ruth Fainlightnak

Ismerem a tenger m¢ly¢t, mondja. Kitapogattam nagy gy´keremmel:
Te ettûl rettegsz.
°n nem f¢lek tûle: mÀr jÀrtam ott.
Vajon a tengert hallod bennem,
Az el¢gedetlen tengermorajt?
Vagy a semmi hangjÀt, r¢gi t¢bolyod¢t?
A szerelem csak Àrny¢k.
ñ, hogy hazudsz ¢s kiabÀlsz utÀna ä
Figyelj: hallod a patÀit? mint egy lÂ, eldobogott.
így ¡getek, eg¢sz ¢jszaka, f¢ktelen¡l,
MÁg fejed kûv¢ nem vÀlik, s pÀrnÀdbÂl kicsi gyep nem lesz,
Tele visszhanggal, visszhanggal.
Vagy hozzam el neked a m¢rgek hangjait?
Ez most esû, ez a nagy suhogÀs.
S Áme gy¡m´lcse: Ân- ¢s arz¢nfeh¢r.
°n Àtestem a naplement¢k gy´trelmein.
Gy´keremig perzselten
V´r´s izzÂszÀlaim Àllnak ¢s ¢gnek, megannyi drÂt.
Most sz¢tt´r´k darabokra, s botokk¢nt r´pk´d´k.
Ekkora erûszak szel¢tûl
Senki sem menek¡lhet: muszÀj sikoltanom.
A hold, az is k´ny´rtelen: kÁm¢letlen
MagÀval hÃzna, meddû ¢gitest.
CsillogÀsa roncsol. De megfogtam talÀn ä
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Elengedem. Elengedem, mivel
Lapos ¢s ´sszement, mint rÀkkal müt´tt beteg.
Mennyire ¡lnek rajtam, s ÀthatjÀk l¢nyem rossz Àlmaid.
Lelkem lakÂja egy kiÀltÀs.
°jente szÀrnyra kel,
S vad karmokkal kutat valami szerethetût.
Elborzaszt ez a s´t¢t l¢ny
Mely bennem szendereg;
Eg¢sz nap ¢rzem lÀgy, tollas mozgÀsÀt, gonosz vÀgyait.
Felhûk vonulnak, szertefoszlanak.
Ez lenne a szerelem arca, ily halvÀny ¢s visszahozhatatlan?
Ez¢rt kell felkavarnom szÁvemet?
Nem vagyok k¢pes t´bb tudÀsra.
Mi ez, ez az arc,
Mely Àgaival oly gyilkosan fojtogat?
KÁgyÂ-savai sziszegnek.
Megb¢nul tûle az akarat. Elszigetelt, lassÃ bün´k ezek,
De ´lnek, ´lnek, ´lnek.
G´m´ri Gy´rgy fordÁtÀsai

SYLVIA PLATH LEVELEIBýL
G´m´ri Gy´rgy fordÁtÀsai

El nem k¡ld´tt lev¢l Eddie Cohennek
Belknap House, McLean Hospital,
Belmont, Mass[achusetts]
1953. december 28.
Kedves E.
A meglehetûsen nagy idûk¡l´nbs¢g ennek a lev¢lnek a dÀtuma ¢s a nekem szÂlÂ r´vid,
de magvas ÁrÀsterved k´z´tt magyarÀzatot k´vetel. Nem tudom, hogy idei nyÀri kis
botrÀnyom hÁre mennyire jÀrta be a lapokat, de kaptam levelet az çllamok minden
r¢sz¢bûl barÀtoktÂl, rokonoktÂl, vadidegen emberektûl ¢s vallÀsi fanatikusoktÂl; ¢s
nem tudom, olvastÀl-e kalandomrÂl, ¢s hogy mit tudsz a jelenlegi ÀllapotomrÂl. Mindenesetre k¢szs¢ggel ´sszefoglalom r´viden a r¢szleteket...
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Az eg¢sz zür´s jÃniust Àtdolgoztam a Mademoiselle* k¢peslap elegÀnsan bebÃtorozott, l¢gkondicionÀlt szerkesztûs¢g¢ben; az augusztusi szÀmot segÁtettem ´sszeÀllÁtani.
Kimer¡lten j´ttem haza, de teljesen k¢szen arra, hogy elkezdjem kurzusaimat a Harvard egyetem nyÀri tanfolyamÀn, amelyre r¢szleges ´szt´ndÁjat is kaptam. Lassan rÀd´bbentem, hogy teljesen elpocs¢koltam harmadik ¢vemet a Smith College-ban,**
mert tÃl kev¢s tÀrgyat vettem fel (¢s azok sem voltak megfelelûk), hogy fel¡letesen
Àtbl´ff´ltem magamat egy-egy vizsgadolgozaton, hÀrom-n¢gy vizsgÀn Àtsz´kd¢cselve
egy ¢v alatt, mik´zben nem olvastam semmi tartalmasabbat, mint a vicceket a The New
Yorker kolumnÀinak az aljÀn, ¢s nem Ártam semmit, csak jÂl csengû versik¢ket, amivel
megprÂbÀltam k´zel ker¡lni W. H. Audenhez. K´nnyed¢n kijelentettem, hogy Árok
egy disszertÀciÂt Joyce-rÂl (amikor m¢g az Ulyssest sem olvastam v¢gig rendesen) ¢s
hogy àÀtfogÂbbÊ kurzusokat veszek f´l utolsÂ ¢vemben (amikor m¢g Shakespeare legk´z´ns¢gesebb müveit sem ismertem el¢g jÂl, az ¢g szerelm¢re!). Mindegy, ott Àlltam
szemben azzal a k¢nyszerrel, hogy elm¢lyedjek az angol nyelvben, amely k´r¡lbel¡l
annyira tünt szÀmomra ´sszef¡ggûnek, mint a jiddis, s mindezt egy r´vid nyÀr bÀjos
leforgÀsa alatt. S ha meggondoltam, a pszicholÂgia, a szociolÂgia ¢s a filozÂfia... elmondhatatlanul ¢rt¢kesebbnek, tanulÀsra ¢rdemesebbnek ¢s ugyanakkor el¢rhetetlennek tünt.
Mindennek a tetej¢be ´sszes barÀtom vagy reg¢nyeket Árt EurÂpÀban, arra k¢sz¡ltek, hogy j´vû jÃniusban f¢rjhez menjenek, vagy ¢ppen beiratkoztak az orvosi egyetemre... Az az egy vagy k¢t f¢rfi, akit ismertem, vagy v¢dszellemeim voltak a bajban...
vagy pedig nem voltak kaphatÂk a szerelem t´rv¢nyes formÀira m¢g vagy tÁz ¢vig,
ehelyett be akartÀk jÀrni a vilÀgot ¢s megn¢zni benne az ´sszes femme fatale-t, mielûtt
a hÀzas´r´m´k jÀrmÀba hajtanÀk fej¡ket.
M¢gis, hogy ´sszefoglaljam, hogyan reagÀltam a k´zvetlen¡l adÂdÂ probl¢mÀkra,
jÃlius elej¢n eld´nt´ttem, hogy ´sszespÂrolok pÀr szÀz dollÀrt, otthon maradok, Árni
fogok, megtanulok gyorsÁrni, ¢s furfangosan elint¢zem a nyÀri tanfolyam ¡gy¢t. ögy,
hogy olcsÂn tudjak ¢lni ¢s k´zben alkotni. Igaz, korÀbban szÀmÁtottam rÀ, hogy bejutok Frank O'Connor ÁrÂk¢pzû kurzusÀra a Harvardon, de Ãgy lÀtszik, rajtam kÁv¡l
m¢g t´bb ezer ragyogÂan tehets¢ges ÁrÂ ugyanerre szÀmÁtott, ¢s Ágy nem jutottam be;
ez elkeserÁtett, ¢s Ãgy gondoltam, hogy ha egyed¡l nem tudok Árni, nem is vagyok
el¢g tehets¢ges. Nemcsak az der¡lt ki, hogy k¢ptelen voltam megtanulni akÀr egy vonÀs gyorsÁrÀst, de az is, hogy egy megveszekedett szÂt sem tudtam mondani az irodalmi vilÀgban; mivelhogy meddû vagyok, ¡res, tapasztalatlan, ostoba ¢s OLVASATLAN. °s min¢l inkÀbb prÂbÀltam vÀltoztatni ezen a helyzeten, annÀl k¢ptelenebb voltam arra, hogy akÀr EGYETLEN SZñT meg¢rtsek r¢gi, sz¢p nyelv¡nkbûl.
Elkezdtem jÀrni a helyi pszichiÀterekhez, akik ide-oda szaladgÀltak nyÀri vakÀciÂkra. çlmatlan lettem; immÃnis m¢g a nagyobb dÂzisokban adagolt altatÂkkal szemben
is. Viszonylag r´vid, de traumatikus ¢lm¢nyt szerzett az, amikor mint bejÀrÂ beteget
rosszul kezeltek elektromos sokkterÀpiÀval.
NemsokÀra az egyetlen k¢rd¢s az maradt a fejemben, hogy pontosan mikor ¢s hogyan legyek ´ngyilkos. Ennek egyetlen lehetûs¢g¢t abban a pokoli ´r´kk¢valÂsÀgban
lÀttam, hogy hÀtralevû ¢letemet elmegyÂgyint¢zetbe zÀrva kell t´ltenem, ¢s szabad
** Amerikai k¢peslap tizen¢ves k´z¢posztÀlybeli fiatalok szÀmÀra.
** Sylvia Plath 1950ä1953 k´z´tt ´szt´ndÁjjal tanult angol irodalmat a jÂ nevü Smith College-ban
(Northampton, Massachussetts), egy kis amerikai magÀnegyetemen.
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akaratomat az utolsÂ cseppig ki akartam hasznÀlni arra, hogy gyors ¢s tiszta v¢get vÀlasztok. ögy gondoltam, hogy hosszÃ tÀvon ez a megoldÀs a legkÁm¢letesebb ¢s a legkev¢sb¢ k´lts¢ges csalÀdomnak; ahelyett, hogy kedves kislÀnyukat meghatÀrozatlan
ideig ¢s drÀgÀn kezelj¢k egy Àllami szanatÂrium cellÀjÀba zÀrva, hatvan-egyn¢hÀny
¢v szellemi vÀkuumÀnak nyomorÃsÀga ¢s csalÂdÀsa, fizikai mocska helyett kÁm¢letesen v¢get vetek mindennek karrierem Ãgynevezett csÃcsÀn, amikor m¢g professzoraimban ¢lnek bizonyos illÃziÂk, verseim m¢g megjelennek a Harper'sben, s Ágy eml¢kezetemet talÀn m¢g ¢rdemes lesz megûrizni.
Igen, megprÂbÀltam vÁzbe fulladni, de ez nem ment; valamik¢ppen az ¢let´szt´n,
a puszta fizikai l¢thez valÂ ragaszkodÀs roppant erûs, ¢s Ãgy ¢reztem, hogy ´r´kk¢
tudn¢k Ãszni egyre kijjebb a tengerbe, ¢s sohasem lenn¢k k¢pes lenyelni t´bbet, mint
egy-k¢t korty sÂs vizet, ¢s tovÀbb Ãszn¢k. A test meglepûen makacs, amikor arrÂl van
szÂ, hogy felÀldozzÀk az elme pusztÁtÂ instrukciÂinak.
így aztÀn amellett d´nt´ttem, ami a legk´nnyebb megoldÀsnak lÀtszott. MegvÀrtam, amÁg anyÀm bement a vÀrosba, ´cs¢m elment dolgozni, ¢s nagysz¡leim kinn voltak a hÀtsÂ udvarban. Akkor bet´rtem anyÀm sz¢fj¢be, kivettem onnan ´tven altatÂt
egy kis ¡vegben, ¢s lementem alagsorunk egy s´t¢t, rejtett sarkÀba ä de csak miutÀn
hagytam egy c¢dulÀt anyÀmnak, hogy hosszÃ s¢tÀra indultam, ¢s csak k´r¡lbel¡l egy
nap mÃlva j´v´k vissza. Rengeteg tablettÀt nyeltem le, ¢s boldogan Àtadtam magamat
annak a kavargÂ s´t¢ts¢gnek, amelyrûl igazÀn azt hittem, hogy az ´r´k megsemmis¡l¢st jelenti. AnyÀm elhitte ¡zenetemet, embereket k¡ld´tt ki, hogy keressenek, ¢rtesÁtette a rendûrs¢get, ¢s v¢g¡l, alighanem a mÀsodik napon, mÀr-mÀr f´ladta a rem¢nyt, amikor ¢szrevette, hogy az altatÂk eltüntek. Idûk´zben ¢n ostoba fejjel tÃl sok
tablettÀt vettem be, Ágy kihÀnytam ûket, ¢s a pokol s´t¢tj¢ben t¢rtem magamhoz, fejemet t´bbsz´r is beverve a pince ¢rdes k´veibe, mik´zben hiÀbavalÂ erûfeszÁt¢seket
tettem, hogy f´l¡ljek ¢s ´szt´nszerüen segÁts¢get hÁvjak.
V¢g¡l is az ´cs¢m meghallotta erûtlen ny´sz´rg¢seimet, ¢s a k´vetkezû napok villÂdzÂ f¢nyek, idegen hangok ¢s ÂriÀs injekciÂstük egyetlen lid¢rcnyomÀsÀban mÃltak
el, abban az elüzhetetlen f¢lelemben, hogy egyik szememre megvakultam. Gyül´letet
¢reztem azok irÀnt, akik nem hagytak meghalni, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy
visszarÀngassanak a mocskos ¢s ¢rtelmetlen l¢tez¢s poklÀba.
Nem akarom r¢szletezni azt a k¢t f¡lledt-izzadt hetet a Newton-Wellesley kÂrhÀzban, ahol ki voltam t¢ve a m¢g k¢pz¢s alatt ÀllÂ ÀpolÂnûk, a seg¢dszem¢lyzet ¢s a jÀrÂkelûk kÁvÀncsi tekintet¢nek ä illetve azt a k¢t hetet a massachussettsi Àllami kÂrhÀz
idegosztÀlyÀn, ahol a roppant, nyÁlt seb arcomon begyÂgyult, ¢s szemem csodÀval hatÀros mÂdon ¢p maradt, csak egy ronda nagy var ¢ktelenkedik alatta.
El¢g az hozzÀ, hogy Smith College-beli ´szt´ndÁjadÂm jÂt¡nd¢rszerü fort¢lyokkal
bejuttatott a legjobb amerikai ideggyÂgyint¢zetbe, ahol volt egy sz¢p magÀnszobÀm
¢s egy sajÀt csinos pszichiÀterem. Nem hittem volna, hogy helyzetem javulhat. ögy
lÀtszik, t¢vedtem.
Az inzulinos ¢s az elektromos (brr!) sokkterÀpia v¢g¢n arra a felfedez¢sre jutottam,
hogy ä egyebek k´zt ä m¢g nevetni is tudok, ha az alkalom arra k¢sztet (¢s el¢g meglepû mÂdon n¢ha van ilyen alkalom), ¢s ´r´met szereznek a naplement¢k, s¢tÀk a
golfpÀlyÀn ¢s a vid¢ki autÂkirÀndulÀsok. M¢g most is hiÀnyzik az egyed¡ll¢t ¢s az olvasÀs r¢gi ´r´me ¢s k¢pess¢ge. Most, ha lehet, m¢g jobban kellene valaki, aki szeressen
(bÀr ez persze teljess¢ggel lehetetlen), aki velem van ¢jjel, amikor fogvacogtatÂ f¢lelemre ¢bredek ¢s a sokkolÂterembe vivû betonalagutaktÂl valÂ retteg¢sre; valaki,
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aki olyan biztonsÀggal nyugtat meg, amit egyetlen pszichiÀter sem k¢pes teljesen megadni.
Azt rem¢lem, hogy a legrosszabbjÀn mÀr tÃl vagyok... Mindez valahogy visszaid¢zi
azt a m¢ly benyomÀst, amit a àKÁgyÂveremÊ cÁmü film tett rÀm hat ¢ve. Csak azt rem¢lem, nem lesz komoly visszaes¢s Àllapotomban, ¢s egy-k¢t hÂnapon bel¡l kij´hetek
innen.
...Most mÀr fogadhatok lÀtogatÂt, elmehetek autÂzni, fel¡gyelet mellett s¢tÀlni, ¢s
a h¢t v¢g¢n rem¢lhetûleg megkapom a àterepjogokatÊ, vagyis azt, hogy szabadon,
egyed¡l s¢tÀlhassak a kÂrhÀz ter¡let¢n, a parkban, bemehessek a kÀv¢zÂba, a k´nyvtÀrba meg az Alkalmazott TerÀpia r¢szleg¢be is.
...Arra vÀgyom, hogy kinn lehessek ennek a nagyon ´sszecincÀlt, vesz¢lyes, igazi
vilÀgnak a nagy, nyitott t¢rs¢gein, hisz ezt a vilÀgot mindennek ellen¢re m¢g most is
szeretem...
A te hüs¢ges
Syled

Cambridge-bûl Aurelia Schober Plathnak
1956. november 6.
DrÀga AnyÀm,
...°rzelmileg teljesen kimer¡ltem ezen a h¢ten, a magyar ¢s a szuezi ¡gy borzalmasan
levert. Amikor elolvastam a MagyarorszÀgrÂl j´vû utolsÂ szavakat,* mielûtt m¢g fel¡lkerekedtek volna az oroszok, szinte fizikailag rosszul voltam. Ez a drÀga Ted elvitt
s¢tÀlni a Clare koll¢gium elhagyott, cs´ndes kertj¢be a Cam partjÀn, amely tele volt
a k¢sû ûsz aranyÀval ¢s z´ldj¢vel ¢s az °denkert harmatos ¡des¢g¢vel, ahol a madarak
¢ppÃgy daloltak, ahogy ¢vszÀzadok Âta teszik. Mind a ketten meg voltunk d´bbenve,
¢s hÀnyinger ker¡lgetett. Az eg¢sz vilÀg... Ãgy ¢rezt¡k, teljesen megzavarodott, megt¢bolyult. Az, ahogy Nagy-Britannia eszeveszett bizakodÀsa a gyors sikerben (hogy
utÀna a legt´bb orszÀg lustÀbb lesz annÀl, semhogy bÀrmit is tegyen) elnyomja a magyarok valÂsÀgos seg¢lykiÀltÀsÀt ä undorÁtÂ. Emiatt a Nyugat k¢ptelen fell¢pni az oroszokkal szemben a magyarok ¡gy¢ben. Eden** valÂjÀban seg¢dkezet nyÃjt a magyarok legyilkolÀsÀhoz. Londonban zavargÀsok voltak. BÀr szÀmos anyagilag ¢rdekelt
konzervatÁv tÀmogatja Edent, Oxford ¢s Cambridge delegÀciÂkat k¡ld hozzÀ, ¢s petÁciÂkat fogalmaz meg vele szemben. Az a sz´rnyü, hogy idûvel, ¢s ha a propaganda
el¢g hangosan kongatja a v¢szharangot, miszerint Amerika egy k´vet fÃj az oroszokkal, Amerika is, semmi k¢ts¢g, Edent fogja tÀmogatni,*** ¢n ezt a lehetûs¢get k¢ptelen
leszek elfogadni. BÀrcsak Ãgy tudnÀnk l¢pni, ahogy a szuezi helyzet megkÁvÀnja, ¢s
meg tudnÀnk ÀllÁtani a briteket ¢s a franciÀkat, hisz ûk az agresszorok.
...Elmegy¡nk dolgozni AmerikÀba, ¢s utÀna szeretn¢nk talÀlni egy zugot a vilÀgban... valamilyen szigetet, mondjuk, ha lesz el¢g p¢nz¡nk, hogy odamenj¡nk ¢s prÂ*** Sylvia Plath itt alighanem a szabad magyar rÀdiÂadÂk utolsÂ seg¢lyk¢rû ¡zenet¢re c¢loz.
*** Anthony Eden volt az angol minisztereln´k az 1956-os szuezi beavatkozÀs idej¢n, amikor az angolok
¢s a franciÀk Izraellel ´sszehangolt tÀmadÀst int¢ztek Egyiptom ellen.
*** Plath itt t¢ved: f¢lelme alaptalannak bizonyult ä Amerika nyomÀsÀra kivontÀk Szuezbûl az angoläfrancia
expedÁciÂs csapatokat.
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bÀljunk becs¡letes ¢s alkotÂ ¢letet ¢lni. Ha minden katona megtagadnÀ, hogy fegyvert
fogjon... nem lenne hÀborÃ; de senkinek sincs bÀtorsÀga hozzÀ, hogy Krisztus ¢s SzÂkrat¢sz mÂdjÀra ¢ljen, mert ebben az opportunista vilÀgban csak mÀrtÁrok lehetn¢nek.
Igen, mind a ketten m¢lyen undorodunk. A term¢szet teremtû ereje az egyetlen, ami
most valamelyes b¢k¢t nyÃjt, ennek szeretn¢nk r¢szei lenni; ezek utÀn az ûr¡lt esem¢nyek utÀn nincs az a hÀborÃ, amelynek ¢rtelme lenne. Csak arra tudok gondolni,
hogy vannak anyÀk ¢s gyerekek OroszorszÀgban is ¢s Egyiptomban is, ¢s tudom, hogy
nem akarjÀk, hogy a f¢rfiak meghaljanak... BÀrcsak Warren* megtagadnÀ a fegyveres
szolgÀlatot. Aki ´l, annak nincs igaza; ûr¡lts¢g a v¢dekez¢s ¢s a b¢ke megteremt¢s¢nek
minden ¢sszerü megindoklÀsa, ha az ´ld´kl¢st ¢s emberek ¢vtizedekre valÂ megnyomorÁtÀsÀt jelenti...
...K¢t lehangolÂ levelet kaptunk: visszautasÁtottÀk Ted vers¢t a London Magazine-nÀl
¢s az ¢n elbesz¢l¢semet a The New Yorkern¢l. Egy Smith-n´vend¢k, aki titkÀrnû ott [a
The New Yorkern¢l]... aki nagyra tartotta müveimet, elmondta, hogy ÀltalÀban csak az
ÁrÂk egy nagyon szük k´r¢tûl fogadnak el novellÀt; jobb verset k¡ldeni ä most ezt is
tettem. HANEM: egy nagyon ´rvendetes dolog: ma reggel megtudtuk, hogy a chicagÂi Poetry elfogadta Ted egy mÀsik, àA vÁzbe fÃlt nûÊ cÁmü vers¢t, ¢s EGYET MEGVETT az Atlantic [Review] is ä a àH¢ja a viharbanÊ cÁmüt! Nagyon b¡szke vagyok erre.
...Szeretlek, ne aggÂdj miattunk. Teddel egy¡tt vagyok... û remek ember, ¢s mindenen egy¡tt fogunk Àtmenni, olyan bÀtran, ahogyan csak lehet. Sok-sok szeretettel
´lel t¢ged ¢s Warrent is
a ti Sivvy-tek

Aurelia Schober Plathnak
R¢szlet
London, Anglia,
1962. november 7.
DrÀga AnyÀm,
LondonbÂl Árok, ¢s olyan boldog vagyok, hogy alig jutok szÂhoz. Az az ¢rz¢sem, hogy
talÀltam lakÀst. MÀr belenyugodtam, hogy roppant ´sszegeket fizessek egy bÃtorozott
lakÀs¢rt, amit a t¢lre vettem volna ki, mik´zben bÃtorozatlant kerestem hosszÃ b¢rlettel, amelyet aztÀn be tudtam volna bÃtorozni ¢s mes¢s Àron kiadni a tavaszra ¢s a
nyÀrra, amÁg Devonban vagyok.** T´k v¢letlen¡l abba az utcÀba t¢vedtem (aminek a
v¢g¢n Primrose Hill van), ¢s az el¢ a hÀz el¢, ahol mindig is lakni akartam. A hÀzban
m¢g ÀtalakÁtÀs folyt, ¢s ki volt t¢ve egy felirat: àLakÀsok kiadÂk.Ê Felrohantam. Pont
jÂ (bÃtorozatlan), k¢t emeletet foglal el, f´nn hÀrom hÀlÂszobÀval, lenn pedig egy nappalival, konyhÀval ¢s f¡rdûszobÀval, valamint egy kis kerttel az erk¢lyen! ElszÀguldottam az ¡gyn´ks¢gre ä emberek szÀzai lehetnek mÀr elûttem, gondoltam, ahogy ez
lenni szokott. De Ãgy tünik, van n¢mi es¢lyem! °s k¢pzeld, ez a W. B. Yeats hÀza ä egy
k¢k plakett van az ajtÂn azzal, hogy itt ¢lt! °s ez azon a k´rny¢ken van, ahol a r¢gi
** Sylvia ´ccse.
** 1961 augusztusÀtÂl 1962 december¢ig Sylvia Plath Devonban lakott egy Court Green nevü nagy vid¢ki
hÀzban. A hÀzat megtartotta Ted HughestÂl valÂ k¡l´nvÀlÀsa utÀn is.
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orvosom lakott, ahol ¢n is venn¢k egy hÀzat, ha egyszer Árok egy olyan reg¢nyt, amibûl
kasszasiker lesz.
Most alig gyûz´m kivÀrni, hogy a tulajdonos beleegyezzen ¢s hogy ellenûrizz¢k
ajÀnlatom anyagi fedezet¢t. Ted segÁt ebben; û vitt el lakÀst n¢zni. Most lÀtja, hogy
semmi miatt nem kell tartania tûlem ä nem csinÀlok jeleneteket, bosszÃt sem akarok
Àllni...*
Most egy csodÀlatos portugÀl hÀzaspÀrnÀl lakom,** a nû Ted barÀtnûj¢vel van jÂban, ¢s lÀtjÀk, hogy milyen [jÂl] vagyok, mennyire ¢rdekel a sajÀt ¢letem, ¢s meg vannak lepve, mint mindenki mÀs is, hogy mennyire nincs bennem f¢lt¢kenys¢g vagy
szomorÃsÀg. M¢g magamat is meglepem. Ezt a munkÀmnak k´sz´nhetem, annak,
ahogy mint ÁrÂt, magamat ¢rzem ¢s lÀtom; ezt mindenekelûtt Mrs. Prouty*** ¢rti meg.
DolgozÂszobÀmban t´lt´tt magÀnyos ÂrÀim a legbecsesebbek, meg azok, amelyeket
drÀga kis babÀimmal t´lt´k.**** Azt hiszem, boldog vagyok, ¢s ha megkapom (amit
rem¢lek) ezt a londoni lakÀst, ¢n leszek a legboldogabb asszony a vilÀgon...
Olyan boldog vagyok, ¢s tele ´r´mmel, elgondolÀsokkal ¢s szeretettel. Nagyszerü
anya leszek, ¢s semmit se sajnÀlok. Van k¢t gy´ny´rü gyerekem, ¢s ez utÀn a kem¢ny,
szük´s ¢v utÀn most sz¢p karrier Àll elûttem ä t¢len a gyerekek iskolÀba jÀrnak Londonban, aztÀn [a devoni hÀz] sÀrga nÀrciszok, lovaglÀs ¢s gy´ny´rü tengerpart nyÀron
a gyerekekkel. ImÀdkozz, hogy ez a lakÀs¡gy siker¡lj´n. Szeretn¢m kivenni ´t ¢vre...*****
(A fordÁtÀs alapja: LETTERS HOME BY SYLVIA PLATH. CORRESPONDENCE 1950ä1963. Selected and
Edited with Commentary by Aurelia Schober Plath. Harper & Row, Publishers, 1975.)

NAGY IMRE ¹N°LETíRçSA EL°
1956. november 22-¢n Nagy Imre ¢s tÀrsai elhagytÀk a budapesti jugoszlÀv nagyk´vets¢get. A szovjet megszÀllÂ csapatok
letartÂztattÀk s mÀsnap rep¡lûg¢pen RomÀniÀba szÀllÁtottÀk ûket. A k´vetkezû f¢l
esztendût Nagy Imre feles¢g¢vel a Snagovi-tÂ partjÀn l¢vû villÀban t´lt´tte tÀrsaitÂl ¢s csalÀdtagjaitÂl (leÀnyÀtÂl, vej¢tûl,

JÀnosi Ferenctûl ¢s k¢t unokÀjÀtÂl) elszigetelten. Az elsû hetekben n¢ha felkerest¢k a romÀn pÀrt egyes vezetûi, rendszeresen lÀtogatta ûket orvos, olykor filmet vetÁtettek szÀmukra. 1957. januÀr v¢g¢tûl mindeme àkedvezm¢nyekbûlÊ csak
a rendszertelen¡l ¢rkezû ÃjsÀgok maradtak, mÁgnem 1957. Àprilis 14-¢n a magyar

***** Ez a mondat ´nk¢ntelen¡l is sokat elÀrul Sylvia Plath korÀbbi viselked¢s¢rûl.
***** Helder ¢s Suzette MacedÂrÂl van szÂ, Assia Wevill barÀtairÂl.
***** Olive Higgins Prouty amerikai ÁrÂnû adta Sylvia Plathnak azt az ´szt´ndÁjat, amellyel a k´ltûnû elkezdte tanulmÀnyait a Smith College-ban. A L ETTERS HOME szÀmos levelet tartalmaz Mrs. Proutyhoz, akit
Sylvia anyja szinte csalÀdtagk¢nt kezel.
***** Ted Hughes ¢s Sylvia Plath hÀzassÀgÀbÂl k¢t gyerek sz¡letett: Frieda ¢s Nicholas.
***** 1963. februÀr 10ä11-¢n ¢jjel Sylvia Plath gÀzzal ´ngyilkossÀgot k´vetett el londoni lakÀsÀban.
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Bel¡gyminiszt¢rium Politikai FûosztÀlyÀnak tisztjei Rajnai SÀndor alezredes vezet¢s¢vel letartÂztattÀk, ¢s m¢g aznap este
Bukarest ¢s T´k´l ¢rint¢s¢vel rep¡lûg¢pen Budapestre szÀllÁtottÀk.
RomÀniai tartÂzkodÀsa sorÀn k¢nyszerü magÀnyÀban Nagy Imre leginkÀbb
ÁrÀssal foglalkozott. Leveleket Árt a romÀn, magyar ¢s mÀs pÀrtok vezetûinek,
GONDOLATOK, EML°KEZ°SEK cÁmmel a
magyar forradalommal kapcsolatos elemz¢seit, az ellene felhozott vÀdak cÀfolatÀt
vetette papÁrra. 1957 tavaszÀn, talÀn Àprilis elsû napjaiban, amikor az ÃjsÀghÁrekbûl mind elker¡lhetetlenebbnek tünt az
ellene indÁtandÂ per, felhagyott az addigi, politikai t¢mÀjÃ ÁrÀssal, s hozzÀlÀtott
´n¢letrajza megÁrÀsÀhoz.*
A munka alcÁm¢bûl s elsû mondataibÂl
kider¡l: eleinte csak vÀzlatot akart k¢szÁteni, amely ¢lete fûbb dÀtumait ¢s a tervezett munka alapvonalait r´gzÁti. àMarxista, tudomÀnyosÊ alapossÀgÀval mindenekelûtt a àmillenniumi MagyarorszÀgÊ,
majd sz¡lûhelye àtÀrsadalmi, gazdasÀgi, politikai ¢s kulturÀlis viszonyairÂlÊ kÁvÀnt ¢rtekezni. E vÀzlatot ä utÂlag mondhatni: szerencs¢re ä nem dolgozta ki, hanem ¢rezhetûen elmer¡lt szem¢lyes eml¢keiben.
R¢szletesen felid¢zte csalÀdi k´r¡lm¢nyeit, rokonsÀgÀt, gyermekkori barÀtait, szerelmeit, iskolÀit, diÀkcsÁnyeit ä eljutva
eg¢szen 1918 elej¢ig, a szib¢riai hadifogsÀgbÂl valÂ szabadulÀs elûest¢j¢ig. A politikÀval valÂ talÀlkozÀs ¢s az ezzel kapcsolatos, ¢letre szÂlÂ vÀlasztÀs elûtti Nagy Imr¢rûl ez az ÁrÀs a legr¢szletesebb forrÀs.
A VIHAROS EMBER¹LTý hetvenk¢t
k¢zzel Árott oldalbÂl Àll, befejez¢s¢nek

dÀtuma szinte bizonyosan 1957. Àprilis
14-e, d¢lutÀn hÀrom Âra, a letartÂztatÂ
k¡l´nÁtm¢ny ¢rkez¢se.* Nagy Imre akkurÀtus ember volt: csalÀdtagjai visszaeml¢kez¢se szerint ÁrÀst mondat, de m¢g
bekezd¢s k´zben sem hagyott f¢lbe. MÀrpedig ´n¢letÁrÀsa mondat k´zben szakad
meg ä folytatni t´bb¢ nem volt mÂdja
(lÀsd a k¢zirat utolsÂ sorai).
A k¢zirat a Nagy Imre ¢s tÀrsai ellen indÁtott vizsgÀlat irataiban maradt fenn: a
letartÂztatÂ k´zegek romÀniai ÁrÀsait a
hÀzkutatÀs sorÀn lefoglaltÀk. A VIHAROS
EMBER¹LTý -t a nyomozÂk bizonyÀra v¢gigolvastÀk, de abban szÀmukra felhasznÀlhatÂ, àinkriminÀlhatÂÊ r¢szleteket
nem talÀltak: a mÀs ÁrÀsok k¢ziratain gyakorta lÀthatÂ szÁnes ceruzÀs alÀhÃzÀsok,
lapsz¢li jelek hiÀnyoznak. Nem is ker¡lt
a vizsgÀlat nyomÀn az ¡gy¢szs¢gnek ¢s bÁrÂsÀgnak Àtadott àvizsgÀlatiÊ iratok k´z¢,
hanem a nyomozÀs sorÀn ´sszegyüjt´tt
(Ãn. operatÁv) iratok elsû k´tet¢be füzt¢k.
A k´tetet a t´bbivel egy¡tt a Bel¡gyminiszt¢rium irattÀrÀban ûrizt¢k, innen ker¡lt 1989-ben a Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀrba (akkor m¢g öj Magyar K´zponti
Lev¢ltÀr). Az eredeti p¢ldÀnyt a lev¢ltÀr
vezet¢se Àtadta Nagy Imre leÀnyÀnak,
Nagy Erzs¢betnek; û bocsÀtotta rendelkez¢sre, ami¢rt itt mondok k¡l´n k´sz´netet.
A jelen vÀlogatÀs a teljes k¢zirat valamivel kevesebb mint fel¢t tartalmazza. A
k´zl¢s sorÀn csak a mai helyesÁrÀstÂl elt¢rû ÁrÀsmÂdot javÁtottam, s n¢hÀny magyarÀzÂ jegyzetet füztem a sz´veghez. A
kihagyÀsokat [...] jelzi.
Rainer M. JÀnos

* Nagy Imre romÀniai tartÂzkodÀsÀrÂl ¢s ÁrÀsairÂl r¢szletesen Ártam A PARLAMENTTýL A F ý UTCçIG. NAGY I MRE GONDOLATI öTJA 1956. NOV EMBER
4.ä1957. çPRILIS 14. cÁmü tanulmÀnyomban. In:
AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM DOKUMENTçCIñS
°S K UTATñINT°ZETE °VK¹NYVE
I. Bp., 1992.
113ä146. o.

* Az idûpontot Nagy Imre Budapesten 1957. mÀjus
10-¢n a Legfûbb ºgy¢szhez Árott fellebbez¢se
r´gzÁti. LÀsd VilÀgossÀg, 1992. 10. sz. 760. o.
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Nagy Imre ´n¢letÁrÀsÀnak
elsû ¢s utolsÂ sorai

Nagy Imre

VIHAROS EMBER¹LTý
1896ä195...?
°lett´rt¢netem vÀzlata
R¢szletek

1896. jÃnius 7-¢n sz¡lettem KaposvÀron. [...]
ApÀm, Nagy JÂzsef Somogy megy¢ben, a nagyatÀdi jÀrÀsban l¢vû KÂnyi (ma: ¹tv´skÂnyi) k´zs¢gben sz¡letett 1869-ben. Nagysz¡leim uradalmi csel¢dek voltak Csernel
nevü nagybirtokosnÀl.1 ReformÀtus csalÀd volt. ApÀm, mint k¢sûbb r¢gi iskolatÀrsai
elmes¢lt¢k, der¢k leg¢ny volt, sz¢p ember, szerett¢k a lÀnyok, sok szeretûje volt. A
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JÂskÀt mindenki szerette. ApÀm lovÀsz volt Csernel urasÀgnÀl. Mostohatestv¢rei voltak. ¹regapÀm korÀn meghalt. ¹reganyÀm nÀlunk halt meg KaposvÀron, az ¢n kezeim k´z´tt, kisiskolÀs gyerek koromban. Magas n´v¢sü, ûsz hajÃ, sÀpadt arcÃ, mezÁtlÀbas, parasztviseletü ´regasszony volt. Szerettem, de a vÀrosban mint kisiskolÀs,
sz¢gyelltem is. A rokonsÀg a nagyatÀdi jÀrÀs k´zs¢geiben lakott ¢s lakik r¢szben m¢g
ma is, t´bbnyire parasztok. KÂnyiban a KÂnyi JÂska, Farkas JÂzsef, Belegden VargÀ¢k, Segesden SÀmÀczi¢k, TÂth¢k K¢ripusztÀn, VargÀ¢k tanÁtÂk Kaposban.
AnyÀm, SzabÂ RozÀlia ugyancsak Somogy megy¢ben, a marcali jÀrÀsban l¢vû CsÀkÀny k´zs¢gben sz¡letett 1877-ben. ¹regapÀm, SzabÂ JÂzsef 12 holdas kisparaszt volt.
AnyÀm t´rv¢nytelen gyerek volt, ´regapÀmnak k¢t asszonytÂl hat-hat, ´sszesen tizenk¢t gyereke volt: tizenegy leÀny ¢s egy fiÃ. ¹regapÀm a f´ldmüvel¢s mellett bognÀrmesters¢ggel is foglalkozott. Mühelye is volt a hÀzban. Egymaga dolgozott a fiÀval,
GyurkÂ bÀtyÀmmal, aki otthon nevelûd´tt, ¢s a mezûgazdasÀgban is, a bognÀrmesters¢gben is segÁtette ´regapÀmat. Otthon CsÀkÀnyban k¢t-k¢t mostohatestv¢r volt,
az Annus ¢s a Mari az egyik asszonytÂl, ¢s a Gyuri ¢s az Ilonka a mÀsik asszonytÂl, az
¢n ´reganyÀmtÂl, akinek az ¢n anyÀm is leÀnya volt. [...]
AnyÀm alig 17 ¢ves volt, amikor f¢rjhez ment, s alig mÃlt 18 ¢ves, mikor ¢n sz¡lettem KaposvÀron a Fû utcÀban, abban a hÀzban, ahol az utcai r¢szen a Schwarz-f¢le
füszer- ¢s vegyeskeresked¢s volt.2 Az udvar fel¢ esû egyszobÀs lakÀsban laktunk. [...]
CsalÀdunkban n¢gyen voltunk testv¢rek, ¢n voltam a legidûsebb ¢s az egyetlen fiÃ.
UtÀnam k´vetkezett Mariska, aki Huba GyulÀhoz, egy miskolci szÀrmazÀsÃ Hangyaalkalmazotthoz ment f¢rjhez. SomogyvÀron, majd KaposvÀron laktak, k¢sûbb Miskolcra k´lt´ztek. K¢t fia volt, az egyik Gyula, erd¢szm¢rn´k, most a jÀnoshÀzi erdûigazgatÂsÀg vezetûje, a mÀsik LÀszlÂ, a miskolci rendûrkapitÀnysÀg fûhadnagya. HÃgom a mÀsodik gyerek sz¡l¢s¢n¢l sÃlyos veseoperÀciÂn ment kereszt¡l, ami k¢sûbb el
is vitte. Terus hÃgom DombÂvÀron sz¡letett, ahol apÀm n¢hÀny ¢vig mint tÀvirdamunkÀs dolgozott. [...] T´rv¢nytelen¡l sz¡letett egy kislÀnya, majd az apa, Somberger
Ferenc szabÂseg¢d elvette, de nagyon rossz, hÀnyatott, boldogtalan ¢letet ¢ltek. HÃgom sokat betegeskedett, s a szÁve sem bÁrta, sÁrba vitte m¢g fiatalon. Harmadik hÃgom, Erzsike P¢csen sz¡letett a KÀlvÀria utcÀban, a 69. szÀm alatt, de n¢hÀny hÂnapos
korÀban valami ragÀlyos gyermekbetegs¢gben meghalt. Visszaeml¢kszem, hogyan
dajkÀltam, s a temet¢s¢re is. [...]
Elsû elemibe messzire a belvÀrosba, a katolikus templom mell¢, a k¢sûbbi polgÀri
iskola ¢p¡let¢be kellett jÀrni, ahol Fikly n¢ni tanÁtott.3 K¢sûbb k´zelebb, az Anna utcai
iskolÀba jÀrtam.4 Sokat verekedt¡nk az iskolÀban is. Az Anna utcai iskola udvarÀn vereked¢s k´zben kûvel bedobtÀk a fejemet. UtcÀk szerint csoportokba szervezûdt¡nk.
°n a Fû utcai csoportban voltam. Legnagyobb ellens¢g¡nk a P¢csi utcai csoport volt,
amelynek a Fû utcÀn kellett hazamenni. A Czigli fel¢ zajlottak le a nagy, a majd' mindennapos vereked¢sek. NyÀron a Kapos folyÂba jÀrtunk f¡rdeni. Itt is folyt a csoportok k´z´tti harc. Eml¢kszem, egyszer mi javÀban f¡r´dt¡nk, amikor megj´ttek a P¢csi
utcaiak, ¢s a parton l¢vû ruhÀinkat belehÀnytÀk a Kaposba. Persze vereked¢s lett a
v¢ge, csupaszon-vizesen est¡nk nekik. Az egyiket ¢n pÀholtam, aki v¢dekez¢s¢ben a
meztelen hasamba harapott, de Ãgy, hogy v¢rzett, ¢s a nyoma ¢vtizedek mÃlva is meglÀtszott. [...]
KarÀcsonyra-hÃsv¢tra mindig Ãj ruhÀt kaptunk. Egyszer hÃsv¢t vasÀrnapjÀn a k¢t
hÃgommal s a pajtÀsokkal ´sszefogva elment¡nk a Malom melletti r¢tre meglesni a
nyuszikat, amikor a tojÀst tojjÀk. VadonatÃj ruhÀban, sÀrga cipûben voltunk. JÂ la-
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tyakos, harmatos reggel volt, s mire a r¢tet ´sszejÀrtuk, az Ãj ruha ¢s cipû olyan volt,
mint a rongy. JÂl kikaptunk ¢rte. Nek¡nk, gyermekeknek jÂ p¢nzszerz¢si alkalom
volt a korbÀcsolÀs ¢s a Luca-nap, amikor is felk´sz´nteni jÀrtunk. Verseket mondtunk,
melyekben jÂkÁvÀnsÀgok voltak, jÂ vastagon elmondva disznÂsÀgok, melyeket azonban mi is gyerekfejjel, de a felnûttek is, asszonyok ¢s lÀnyok is szÁvesen vettek. (àAkkora
cs´cse legyen, mint a tojÀskancsÂÊ stb.) Az s¢rtûd´tt meg, akihez nem mentek k´sz´nteni.
Ilyen alkalmakkor 60-80 krajcÀrt, n¢ha egy-k¢t forintot is kerest¡nk. [...]
ApÀmat, aki ebben az idûben tÀvirdamunkÀs volt, P¢csre helyezt¢k Àt. Itt elûsz´r a
KÀlvÀria utcÀban laktunk. JÂ pajtÀsom volt a KÀlvÀria-kÀpolna harangozÂjÀnak a fia,
Klement Vince. ¹r´k´sen ott tanyÀztam nÀluk. A KÀlvÀria-kert volt a jÀtszÂter¡nk.
Sok gyerekkori csÁnyt, pajkossÀgot k´vett¡nk el. N¢ha az iskola helyett is itt pajkoskodtunk. Megtanultam harangozni, a versek k´z´tt megÀllni, befejezni, a l¢lekharangot hÃzni stb. A Krisztus koporsÂjÀbÂl, mely sürü rÀccsal volt befedve, ki tudtunk egy
T v¢gü bevÀgott bottal szedni egy csomÂ p¢nzt. De a perselyekbûl is megtalÀltuk a
mÂdjÀt annak, hogy ki tudjunk szedni p¢nzt. A KÀlvÀria-kertet, amelyben a stÀciÂk
voltak, kûfal vette k´r¡l. A szomsz¢dban gy´ny´rü dukÀcsi barackok voltak, azt is
gyakran meg-megloptuk. A KÀlvÀria utcÀbÂl a Petrezselyem utca 17. szÀm alÀ ment¡nk lakni, Heimann cip¢sz hÀzÀba. IskolÀba a belvÀrosiba jÀrtam, a k´zkÂrhÀz melletti sarkon. A tanÁtÂm, GermÀn nevezetü, szakÀllas, magas, barÀtsÀgos, sz¢p ¢s jÂ ember volt. A hÀzunkat, ahol laktunk, egy kis alacsony kûfal vÀlasztotta el a VÀr-kerttûl,
a VÀr-templom ¢s a p¡sp´ki rezidencia kertj¢tûl, ahovÀ Àt-ÀtjÀrtunk. P¢cset nagyon
megszerettem. A vÀros ¢s k´rny¢ke, a Mecsek, nagyon m¢ly nyomokat hagyott bennem. A vÀros ¢s k´rny¢k¢nek sajÀtos d¢lszaki ¢ghajlata, n´v¢nyzete, a t´rt¢nelmi
mÃlt, amely eg¢sz a rÂmai korba nyÃlik vissza, a t´r´k kori t´rt¢nelmi eml¢kek magÀban a vÀrosban, a Tettye ¢s forrÀsa, a Hari-kÀpolna, a HathÀz utca, a LalihÀzi-tÂ
mÀig elevenen ¢lû eml¢keket hagytak bennem. Budapesten kÁv¡l P¢cset tartom (mellette talÀn Sopront) a legszebb magyar vÀrosnak. K¢sûbb is mindig ´r´mmel ¢s szÁvesen kerestem fel ezt a vÀrost. DiÀkkoromban, k¢sûbb katonÀskodÀsom idej¢n az elsû
vilÀghÀborÃ alatt, majd a felszabadulÀs utÀn szÀmtalanszor jÀrtam P¢csett. 1904ä1905.
¢vekben laktunk ott.5 [...]
KaposvÀrra visszak´lt´zve r´vid ideig a Baross utcÀban laktunk, valÂsÀgos patkÀnyf¢szekben. Annyi volt a patkÀny az eg¢sz k´rny¢ken, hogy lehetetlen volt v¢dekezni
ellen¡k. A kisgyerekeket is megtÀmadtÀk, az ¢telt elhordtÀk, ¢jjel lÀmpavilÀg mellett
lehetett aludni, de m¢g Ágy is bej´ttek a szobÀba. Mellett¡nk Lutor¢k laktak. Fiuk, a
MiklÂs lakatosseg¢d lett, k¢sûbb ¢n mint inas mellette dolgoztam. Innen visszament¡nk a Fû utcÀba, a Czigli mell¢ lakni. ¹t´dik elemi utÀn itt kezdtem el gimnÀziumba
jÀrni. K´zepes tanulÂ voltam. Az igazgatÂ DÀrda OttÂ volt talÀn k¢t ¢vig. AzutÀn PongrÀtz lett az igazgatÂ. PÀrhuzamos osztÀlyok voltak, ¢n a àbÊ-be jÀrtam. OsztÀlyfûn´k´m
Hudra LÀszlÂ volt, fiatal, nûtlen tanÀr, aki latinämagyar szakos volt. JÂ tanÀrnak tartottam. A gyerekeket otthonukban is meglÀtogatta. Eml¢kszem rÀ, nÀlunk is volt. °n
¢ppen a diÂfÀn mÀszkÀltam, amikor j´tt. A lecke persze nem volt m¢g k¢szen, a latinpreparÀlÀst m¢g nem v¢geztem el, a szavakat nem tudtam. Szorultam ¢rte, de sebaj,
elmÃlott. Hudra kora tavasztÂl k¢sû ûszig, amÁg jÂ idû volt, a latin- ¢s magyarÂrÀkat
a gimnÀzium udvarÀn tartotta. K´rbe¡lt¡nk, s ott magyarÀzott ¢s feleltetett, ami nek¡nk nagyon tetszett, fesztelenebb volt, mint az osztÀlyban. Hudra nevelûmunkÀja
m¢ly nyomokat hagyott benn¡nk, legalÀbbis bennem. IzzÂ hazaszeretete, Habsburggyül´lete, Kossuth-tisztelete, a magyar nemzeti f¡ggetlens¢g ¢s szabadsÀg eszm¢j¢nek
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odaadÂ harcosa, Hudra a magyar nyelv ¢s irodalom tanÁtÀsÀn kereszt¡l bel¢nk oltotta
ezeket a nagy, nemes eszm¢ket [...]
Nagy ´r´m¡nkre mint osztÀlyfûn´k elrendelte, hogy tÀnciskolÀba kell jÀrni. Be is
iratkoztunk, s alig kezdt¡k el, Hudra kopaszra nyÁratott valamennyi¡nket, hogy a lÀnyok elûtt ne tetszelegj¡nk, hanem illemet tanuljunk. Nagyon elkeseredt¡nk emiatt,
odavolt a sz¢p frizura. TanÀrainkat ÀltalÀban szerett¡k. Persze alig volt k´z´tt¡k
olyan, akit valamilyen oknÀl, szem¢lyes tulajdonsÀgÀnÀl fogva ki ne kezdt¡nk volna,
Àrtatlan tr¢fÀval ne illett¡nk volna. Modorukat, szokÀsaikat legt´bbsz´r kifigurÀztuk.
Vas, BotÀr, Kocsis, Kengyel, MurgÂcs D´me, BernÀth stb. ma is eleven eml¢kk¢nt
¢lnek. A n¢mettanÀrunkkal, MajnukÀval volt a legt´bb bajunk. MÀr a nyelv miatt is,
ami nek¡nk neveltet¢s¡nkn¢l fogva ellens¢ges volt. De magÀt MajnukÀt sem szerett¡k. Haragos, goromba ember volt. PofaszakÀllt viselt, ¢s nagy lebernyegben, k´rgall¢rban jÀrt. Nagy zsebk¢se volt, amellyel Âra k´zben jÀtszadozott. Antiszemita volt,
gyül´lte a zsidÂ osztÀlytÀrsainkat, s ezt ki is mutatta, kifejez¢sre is juttatta, pedig k´r¡nkben nyoma sem volt az antiszemitizmusnak, a zsidÂ osztÀlytÀrsakkal a legjobb
barÀtsÀgban voltunk, a vallÀsi k¢rd¢s fel sem mer¡lt, csak ha vallÀsi ¡nnepeiken tÀvol
voltak, irigyelt¡k ûket. Szerencs¢seknek tartottuk ûket, mert megtarthattÀk a sajÀt zsidÂ ¡nnepeiket is, meg a kereszt¢ny ¡nnepeket is. ZsidÂ gyerekek arÀnylag sokan voltak k´zt¡nk, mert a helybeli ¢s a megyei vagy vÀrosi zsidÂ kereskedû- ¢s ¢rtelmis¢gi
r¢teg gyermekei mind gimnÀziumba jÀrtak. AztÀn a vÀrosi kispolgÀri, hivatalnoki r¢teg gyerekei voltak m¢g nagyobb szÀmban, ez volt a z´me a diÀkoknak. MunkÀsszÀrmazÀsÃ kev¢s volt, paraszt a legkevesebb, az is a mÂdosabb r¢tegbûl. Nek¡nk reformÀtusoknak CsertÀn MÀrton kaposvÀri reformÀtus lelk¢sz volt a hitoktatÂnk. JÂ
ideje KaposvÀron lelkipÀsztorkodott, mert engem û is keresztelt. Demokratikus ¢rzelmü, felvilÀgosult gondolkodÀsÃ ember volt, ami a hitoktatÀsban ¢ppÃgy, mint lelk¢szi tev¢kenys¢g¢ben megmutatkozott. Fell¢p¢sem, elûadÂ-k¢pess¢gem, modorom
¢s jÂ hangom miatt reformÀtus papnak szÀnt. Az ¢letben, k¢sûbb is, kiker¡lve az iskola
padjaibÂl, szÁvesen elbesz¢lgettem ¢s vitatkoztam vele tÀrsadalmi ¢s politikai k¢rd¢sekrûl. Ha a lelk¢szlak elûtt mentem el, gyakran beszÂlÁtott. Ismerte kommunista n¢zeteimet, ¢s m¢gis nagyra becs¡lt. Akkor neheztelt egy kiss¢, amikor megnûs¡ltem,6
¢s nem kÀlvinista, hanem rÂmai katolikus lÀnyt vettem feles¢g¡l, ¢s reverzÀlist adtam,
ami azt jelentette, hogy lemondok arrÂl, hogy a fiÃgyermek az apja vallÀsÀt k´vesse,
tehÀt reformÀtus legyen.
A gimnÀziumban nagyon fejlett sport¢let volt. Sportegyes¡letnek nem volt szabad
tagjÀnak lenni, de a gimnÀzium keret¢ben sz¢les lehetûs¢gek nyÁltak. Modern¡l berendezett, jÂl felszerelt tÀgas tornaterem Àllt rendelkez¢sre. Az udvaron is tornaszerek
Àlltak. Olyan tÀgas volt, hogy f¡les labdÀt jÀtszani, vagy longam¢tÀt, ami akkor kedvelt
jÀt¢k volt, kifutÂzni, nemzetest jÀtszani, sût futballozni is nagyon jÂl lehetett. A futballlÀz mÀr akkor elfogott benn¡nket, s ehhez mÀr nem volt elegendû az iskolai lehetûs¢g.
Alig szabadultunk fel az iskolai foglalatossÀgbÂl, mÀris, hajrÀ, ki a t¢rre, ¢s s´t¢t estig
rÃgtuk a labdÀt. így ment ez ¢veken Àt. Sok jÂ futballista ker¡lt ki k´z¡l¡nk a k¡l´nb´zû helyi ¢s fûvÀrosi sportegyes¡letek soraiba. °n is el¢g jÂ jÀt¢kos voltam, jobbfedezetet jÀtszottam, s a kaposvÀri Testv¢ris¢g csapatÀban a budapesti Vasas ellen is jÀtszottam. T¢len hetenk¢nt k¢tszer tornaÂra helyett a KAC korcsolyapÀlyÀjÀra jÀrtunk
le korcsolyÀzni, amit k´telezûen mindenkinek meg kellett tanulni. A tavaszi ¢s nyÀri,
majd a mÀsik tan¢vben az ûszi hÂnapokban gyakori kirÀndulÀsokat tett¡nk a term¢szetbe, a k´rny¢kbeli erdûkbe, de tÀvolabbi vid¢kre is, a Balaton mell¢, SzigetvÀrra
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stb. SomogyvÀrra. SzÁnhÀzba nem tudtunk jÀrni, mindenekelûtt az¢rt, mert KaposvÀron, Somogy vÀrmegye sz¢khely¢n akkor m¢g nem volt ÀllandÂ szÁnhÀz. A PromenÀdban ä a s¢takertet hÁvtÀk Ágy ä volt egy deszkÀbÂl ¢p¡lt nyÀri szÁnhÀz. Oda a hÀtsÂ
szÁn¢szbejÀrathoz el-eljÀrtunk, hogy a felvonÀs ¢s jelenet k´zben levegûzni kijÀrÂ szÁn¢szeket lÀssuk legalÀbb, ha mÀr p¢nz¡nk nincs jegyre. Egyszer azonban ez a szÁnhÀz
is le¢gett. ýsztûl tavaszig ugyanis sz¢napajta volt. çllandÂ mozi sem volt KaposvÀron
diÀkkoromban. A BÃza t¢ren ponyva alatt vetÁtettek n¢ha-n¢ha n¢mafilmet. VillanyÀram nem l¢v¢n, egy gûzcs¢plûg¢p hajtotta a mozig¢pet. Ide a ponyva alÀ is besz´kt¡nk, ha nem volt bel¢pti dÁjra p¢nz¡nk. Mint kisdiÀkoknak, az iskolai ¡nnep¢lyeken
kÁv¡l mÀshova nem volt szabad menni. Legnagyobb ¡nnep¡nk mÀrcius 15. volt. Erre
nagyon k¢sz¡lt¡nk, ¢s mindig sz¢les ¡nnepi keretek k´z´tt ¡lt¡k meg. ºnneplûben,
nemzetiszÁn kokÀrdÀkkal a mell¡nk´n, Kossuth-jelv¢nyekkel b¡szk¢n vonultunk az
¡nnep¢lyre. Komoly ´nk¢pzûk´ri ¢let folyt a gimnÀziumban. Legtev¢kenyebb az irodalmi k´r volt, ami nagyban hozzÀjÀrult tanulmÀnyaink elm¢lyÁt¢s¢hez. A gimnÀziumban a k¢t legfontosabb tÀrgy a latin ¢s a magyar nyelv ¢s irodalom volt. Nem tudom,
hogy a tanÁtÀs mÂdszere helyes volt-e vagy sem, azt azonban tudom, hogy amit megtanultam, ma is jÂl tudom, ¢s nemcsak bemagoltan, hanem ¢rtelmesen. Aesopus mes¢it, amelyeket elsû osztÀlyban tanultunk latinul, m¢g ma is el tudom mondani ¢s le
tudom fordÁtani. Vagy A VILçG N°GY KORç-t, Cicero besz¢deibûl. A legt´bbet m¢gis
a magyar nyelv ¢s irodalom adta. Ebben nagy szerepe volt Hudra LÀszlÂ tanÀr Ãrnak,
de az Àtvett anyagnak is. Alapos, sz¢les ismereteket adott a magyar nyelvvel ¢s irodalommal egy¡tt a magyar t´rt¢nelembûl is. A legjobb alapokat a gimnÀziumi ¢vek alatt
Ãgy ¢rzem, ezen a t¢ren kaptam. [...]
A nyÀri sz¡nidû java r¢sz¢t ´regapÀm¢knÀl CsÀkÀnyban t´lt´ttem. Egy darabig heny¢ltem, kipihentem a tanulÀs fÀradalmait, de nem sokÀig, mert ´regapÀm munkÀra
fogott, dolgozzam meg a kenyeremet. Sz¢nÀt kaszÀlni, rendet teregetni, forgatni, sarjÃt, sz¢nÀt, lucernÀt behozni ¢n is tudtam. A kapÀlÀs nem f¢rfimunka, az a lÀnyok,
nagyn¢n¢im dolga volt. °n a GyurkÀval jÀrtam dologra. Szerettem a paraszti ¢letet.
¹regapÀm hÀza r¢gimÂdi paraszthÀz volt zsÃptetûvel, szabad tüzhellyel, vagyis f¡st´s
konyhÀval, elsû ¢s hÀtsÂ szobÀval. Az elsû szobÀba csak ¡nnepen, bÃcsÃkor ä augusztus
15. ä ment¡nk be. MÀskor a hÀtsÂ szobÀban voltunk, de ott is inkÀbb aludni. Egy¢bk¢nt kint voltunk a pitvarban. Aludni sem f¢rt¡nk el valamennyien a szobÀban, ki az
istÀllÂban, ki a pajtÀban aludt. °n az istÀllÂ gûz´s melege helyett, amit a jÂszÀg adott,
inkÀbb a jÂ illatÃ sz¢nÀt vÀlasztottam a pajtÀban. ¹regapÀm jÂ megjelen¢sü, ¢s bÀr
csak falusi elemi iskolÀt v¢gzett, f´lvilÀgosult ember volt. El¢g szÂfukar. N¢ha besz¢lt
a boszniai hadjÀratrÂl,7 amelyben katonakorÀban r¢szt vett. El¢g hÀzsÀrtos ¢s szÂfukar
ember volt. ¹lt´zk´dni szeretett. JÂ ruhÀja, cipûje volt, ´lt´zk´d¢se inkÀbb iparos¢,
mint paraszt¢ volt. Az ¢tkez¢s azonban el¢g sovÀny volt. Ami a hÀz k´r¡l akadt, fûleg
tej, azt ihattunk eleget. HÃst keveset ett¡nk, csak vasÀrnap, azt se mindig. Fûzel¢ket,
babot, lencs¢t ¢s t¢sztÀt sokat ett¡nk. Nagyon sok keny¢r fogyott. ¹reganyÀm otthon
a kemenc¢ben egyszerre hat-nyolc rozskenyeret s¡t´tt. A f´ldes szobÀban az Àgy alÀ
egy deszkÀra rakta, hogy ki ne szÀradjanak. [...]
HosszÃ ¢vtizedek mÃltak el gyereks¢gem Âta, de a rokoni k´tel¢kek nem gyeng¡ltek. Nagyon boldogok voltak mindig, hogy nem szakadtam el tûl¡k, nem tagadom
meg a fajtÀmat. A legutÂbbi ¢vekben is boldogan kerestek fel, ha tehett¢k. 1954-ben,
minisztereln´ks¢gem idej¢n felkeresett a àKÂnyiÊ JÂska, Farkas JÂzsef ´tv´skÂnyi gazda, unokatestv¢rem, akivel gyerekkoromban, t´bb mint negyven esztendûvel ezelûtt
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talÀlkoztunk. 1953 tavaszÀn a vÀlasztÀsi hadjÀrat8 sorÀn a somogyi falvakat jÀrva Somogyszobra ¢rkeztem, s ben¢ztem az ottani f´ldmüves-sz´vetkezetbe, ahol az ¡zletvezetûvel besz¢lgettem. A vÀsÀrlÂ parasztok j´ttek-mentek a boltban. Ott volt a boltban
egy velem egykorÃ parasztasszony is, akivel mÀsokkal egy¡tt elbesz¢lgettem. A besz¢lget¢s k´zben valaki a vÀsÀrlÂk k´z¡l megismert, s nagy ´r´mmel ¡dv´z´lt. Ekkor az
idûs parasztasszony a nyakamba borult, s ´sszevissza csÂkolt. Kider¡lt, hogy k´zeli
rokonok, unokatestv¢rek vagyunk. A jelenl¢vûk mindjÀrt meg is ÀllapÁtottÀk, hogy le
se tagadhatnÀnk, annyira hasonlÁtunk egymÀshoz. HÀnyan s milyen boldogan ÁrtÀk,
hogy nem sz¢gyellem a rokonsÀgot, ûket, a fajtÀmat. ApÀmat is nagyon szerett¢k, sokat
emlegett¢k, csak JÂskÀnak hÁvtÀk, s engem, ha a k´rny¢ken parasztokkal megismertettek, csak Ãgy mutattak be, hogy a àJÂska fiaÊ. Somogyot, a tÀjat, a n¢pet, szokÀsait,
besz¢d¢t nagyon szeretem. Somogyi szÀrmazÀsomra, rokonsÀgomra, fajtÀmra nagyon
b¡szke lettem, s az is maradok. A somogyi àrossebÊ nekem is szavam jÀrÀsa volt (most
mÀr leszoktam rÂla). [...]
Szerettem barangolni, s jÂl ismertem Somogy minden zeg¢t-zugÀt. T´rt¢nelmi
nemzets¢geit t´bbsz´r ¢s nagy figyelemmel tanulmÀnyoztam. A somogyvÀri Sz¢chenyi-kast¢ly k´zel¢ben l¢vû KoppÀnyvÀrat, a szigetvÀri vÀrat nemegyszer meglÀtogattam. A ZrÁnyi-eml¢kmü talpazatÀn v¢sett eml¢ksorokat ma is kÁv¡lrûl tudom: àHonfi,
ha fell¢pendsz d¡led¢k vÀrÀra Szigetnek, / sÁrva ne emlÁts szÂt sajnos eleste felûl. / Ott hûs ZrÁnyi
k´r¡l bÀtor daliÀk nyugosznak, / gy´nge panasz-szÂzat bÀntja nagy Àlmaikat.Ê
Gyerekkorom, ha szeg¢nys¢gben tellett is el, m¢gis sok ´r´met, boldogsÀgot hozott.
Kis gimnazista voltam, amikor sz¡leim hÀz¢pÁt¢sre szÀntÀk magukat. Abban az idûben
¢pÁtkez¢si lÀz vett erût a kisembereken. Eg¢sz utcasorok ¢p¡ltek a vÀrosban. Akkor
¢p¡lt ki kis csalÀdi hÀzakbÂl a TakÀcs Gyula utca, a Meggyes utca, az EsterhÀzy utca,
az Arany utca, a Szent Imre utca, az Ezred¢v utca, a HÀrsfa utca ¢s Ágy tovÀbb. A kis
megtakarÁtott p¢nzhez, a sovÀny havi fizet¢s nyÃjtotta t´rleszt¢si lehetûs¢ghez a bankok k´lcs´nei adtÀk az ¢pÁtkez¢shez sz¡ks¢ges ´sszegeket vÀltozÂ magas kamatra. Sz¡leim is belevÀgtak, ¢pÁtettek egy hÀromlakÀsos hÀzat a Meggyes utcÀban. Ide k´lt´zt¡nk, az udvari k¢tszobÀs lakÀsba. Az egyik szobÀba kosztos diÀkokat fogadtunk, jÂ
pajtÀsomat, Boros Palit, akivel a kis szobÀban egy¡tt laktunk. Akkor ¢pÁtkeztek a k´zel¡nkben, amely akkor m¢g szabad mezûs¢g, szÀntÂf´ld, r¢t volt eg¢szen az AranyosipusztÀig, a Festetich grÂfi birtokig ¢s a toponÀri hatÀrig, Strakovics¢k (k¢t Strakovics
csalÀd), N¢met¢k, akiknek a fiai, B¢la ¢s LÀszlÂ, pajtÀsaim voltak. Strakovics¢knÀl KovÀcs D¢nes, egy susztermester fia volt a kosztos diÀk ¢s jÀtszÂpajtÀsunk. Vel¡nk szemben öjvÀri¢k ¢pÁtkeztek, a bankosok jÂszÀgigazgatÂja, akikn¢l hÀrom leÀny volt. A legkisebb, az Irma, sz¢p, kedves barna leÀnyka volt, hÃgaimhoz Àt-Àt szokott j´nni jÀtszani, tanulni. °n is nagyon szerettem, vonzÂdtam hozzÀ, elsû diÀkkori szerelmem
volt. SokÀig nem felejtettem el, m¢ly nyomokat hagyott ez az elsû gyermekszerelem
a szÁvemben, ¢s nagyon bÀnatos voltam, amikor ¢vek mÃltÀn fiatalon az Irma t¡dûbajban meghalt. Nem messze a hÀzunktÂl, a VirÀg utca v¢g¢n volt a Jankovich-f¢le
t¢glavetû. A Jankovich csalÀdban is voltak gyerekek. Fiuk, a Guszti, iskolatÀrsam volt,
s Ágy nÀluk, a t¢glavetû k´rny¢k¢n is sokat jÀtszottunk. Madarakra csÃzliztunk, flÂbertpisztollyal l´v´ld´zt¡nk, madÀrf¢szkeket szedt¡nk meg. Tanulni is egy¡tt szoktunk, jÂ idûben, kora tavasztÂl kint a mezûn egy ott l¢vû pajta mellett, k¢sûbb a jÂ
puha füben leheveredve. VizsgÀk elûtt mÀr kora hajnalban felkelt¡nk, ¢s a bÃzatÀblÀk
k´z´tt leheveredve tanultunk, k¢sz¡lt¡nk. Mint kisdiÀkok sokat barangoltunk az erdûkben. Az Aranyosi-erdûben, a NÀdasdi- ¢s a Kapolyi-erdûkben. Nagyon sz¢p, gon-
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dosan preparÀlt gazdag n´v¢ny- ¢s rovargyüjtem¢nyem volt, szakszerü latin ¢s magyar felÁrÀsokkal. A gimnÀziumba 1907 szeptember¢ben iratkoztam be, tehÀt az id¢n
ûsszel lesz ´tven esztendeje, hogy megkezdtem a gimnÀziumi tanulÀst. R¢gi osztÀlytÀrsaimmal ¢s tanÀrainkkal egy¡tt ezt a napot, a f¢l ¢vszÀzados fordulÂt meg k¢sz¡lt¡nk ¡nnepelni. 1907ä1912 k´z´tt voltam a kaposvÀri Àllami fûgimnÀzium tanulÂja.
Sok ¢lm¢ny, eml¢k, diÀkcsÁny füzûdik ezekhez az ¢vekhez. Sok benyomÀs, amely kiformÀlt, s maradandÂan bennem maradt a k´rnyezet, a nevel¢s, a tanulÀs, egy eg¢sz
¢letre szÂlÂ alapot nyÃjtott. [...]
Idûk´zben sz¡leim helyzet¢ben is vÀltozÀs k´vetkezett be, anyagi helyzet¡nk romlott. ApÀm a postÀtÂl elker¡lt, a havi biztos keresete megszünt. A hÀzat terhelû bankadÂssÀgot nem tudta t´rleszteni. Hogy el ne Àrverezz¢k, a hÀzat eladta, ¢s az adÂssÀgot
kifizette. A hÀzunkbÂl elk´lt´zt¡nk, a Meggyes utcai Lencz-f¢le hÀz udvari lakÀsÀba,
az istÀllÂ melletti, volt kocsislakÀsba. Nehezen ¢lt¡nk. A tanÁttatÀs k´lts¢ges volt. A
tanulÀs sem valami jÂl ment. ¹t´dik osztÀlyban f¢l¢vkor matematikÀbÂl intût kaptam.9
Ez v¢gk¢pp meg¢rlelte bennem azt az elhatÀrozÀst, hogy gimnÀziumi tanulmÀnyaimat abbahagyom. AnyÀm nagyon ellene volt, sokat sÁrt miattam. SzÀnd¢kom, hogy a
gimnÀziumi tanulmÀnyaimat abbahagyom, mÀr korÀbban meg¢rlelûd´tt bennem, a
negyedik osztÀly elv¢gz¢sekor. Az ´szt´nz¢st erre az a k´r¡lm¢ny adta, hogy iskolatÀrsaim k´z¡l t´bben, Jankovics Guszti, Ullman B¢la, a kÂrhÀzi fûorvos fia ¢s mÀsok
ipari pÀlyÀra mentek. A negyedik gimnÀzium elv¢gz¢se utÀn egy¢vi mühelygyakorlatra mentek, hogy aztÀn felsûipari iskolÀba mehessenek, müvezetûk, rajzolÂk stb. lehessenek. Abban az idûben a k´zv¢lem¢nyben, fûk¢ppen a kispolgÀri hivatalnoki r¢tegben, amely el¢g neh¢z viszonyok k´z´tt, bizonytalansÀgban tengûd´tt, az ¢rtelmis¢gi pÀlya, az Àllami b¡rokrÀcia tÃlzsÃfoltsÀga miatt, a lateinerek k¡szk´d¢se miatt,
mÀsr¢szt a hatalmas ipari fejlûd¢s k´vetkezt¢ben az a n¢zet alakult ki, hogy a j´vû az
ipar¢, az lehet nyugodt, s biztosan n¢zhet a j´vûbe, akinek valamif¢le mesters¢g van
a kez¢ben.
A k´z¢piskolai bizonyÁtvÀnynÀl kezdt¢k t´bbre becs¡lni a munkak´nyvet. Ebbe belesegÁtett a szocialista mozgalom izmosodÀsa, a szervezett munkÀssÀg n´vekvû ereje,
politikai ¢s gazdasÀgi harcai, t´megmozgalmai stb. A àhazai iparÊ pÀrtolÀsa, fejleszt¢se,
a TulipÀn-mozgalom10 mind, mind az ipar fel¢ terelte a szÀzad elej¢n nemcsak a tûk¢t,
a beruhÀzÀsokat, hanem a k´zv¢lem¢ny ¢rdeklûd¢s¢t is. Ez ragadott magÀval engem
is. AnyÀm errûl hallani sem akart. ý hivatalnokot, tanult embert akart lÀtni belûlem.
A negyedik gimnÀzium elv¢gz¢se utÀn Ágy nem is siker¡lt a szÀnd¢kom, s ûsszel beiratkoztam az ´t´dik osztÀlyba. A f¢l¢vi intû azonban v¢gk¢pp elvette a kedvemet a
tovÀbbtanulÀstÂl. Nem is mentem t´bb¢ vissza az iskolÀba, bÀr sz¡leim is, tanÀraim is,
maga Kengyel, a matematikatanÀr biztatÀsÀra sem.11
Elmentem lakatosinasnak azzal a szÀnd¢kkal, hogy egyesztendei gyakorlat utÀn felsû ipariskolÀba iratkozom Budapesten. Scholz ¢s Nofitzer m¢rlegk¢szÁtû, ¢p¡let- ¢s
mülakatos mesterek mühely¢be l¢ptem be tanoncnak, ahol k¢t volt osztÀlytÀrsam mÀr
f¢l ¢ve gyakornokoskodott. A mesters¢g nagyon vonzott, ¢s nagy igyekezettel ¢s szorgalommal dolgoztam, tanultam az inasiskolÀban. A mesterek sok inassal ¢s kev¢s seg¢ddel dolgoztattak. Ez az¢rt volt jÂ, mert fû munkÀnk Ágy nem a szokÀsos inasmunka,
a takarÁtÀs, s´pr´get¢s, k¡ld´zget¢s, vÀsÀrlÀs stb. volt, hanem szakmai munka. A mühelynek jÂ neve volt, sok munkÀval voltak ellÀtva a mesterek, akik maguk is dolgoztak,
s kivÀlÂ szakemberek voltak. M¢rlegeket k¢szÁtett¡nk, sÁrkerÁt¢seket, l¢pcsûrÀcsokat,
dombormüvü vasmunkÀkat, hidegbûl-melegbûl dolgoztunk, r¢z- ¢s egy¢b dÁszÁt¢se-
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ket csinÀltunk stb. A kaposvÀri t¡dûszanatÂrium lakatosmunkÀin ¢n is sokat dolgoztam. A tanonc¢let ¢s -munka gy´keres vÀltozÀst hozott eg¢sz ¢letemben ¢s gondolkodÀsomban. A seg¢dek mind szervezett munkÀsok voltak, rendszeresen lÀtogattÀk a
szakszervezetet, a munkÀsotthont, amely abban az idûben a BÀrÀny SzÀlloda udvari
helyis¢geiben volt, szemben a mi mühely¡nkkel, a Fû utcÀn. A seg¢dek benn¡nket is
magukkal vittek, k¢sûbb magunktÂl is ment¡nk. öjsÀgot, k´nyveket kaptunk ¢s vett¡nk, ¡nneps¢gekre, elûadÀsokra jÀrtunk. öj szellem, Ãj gondolatok ¢rlelûdtek benn¡nk, a szocializmus eszm¢i. Bent voltunk a munkÀsmozgalomban, a munkÀsosztÀly
soraiban. [...]
A volt diÀkpajtÀsaimtÂl, osztÀlytÀrsaimtÂl ÃgyszÂlvÀn teljesen elszakadtam, Ãj k´rnyezetben, a munkÀsok k´r¢ben Ãj pajtÀsok, Ãj barÀtok, szaktÀrsak k´rnyezet¢be ker¡ltem, amelyben mÀsnak, t´bbnek ¢s szabadabb embernek ¢reztem magamat. 1914.
februÀr 1-j¢n kiÀlltam a vizsgÀt, elv¢geztem a mestermunkÀt, ¢s felszabadulva seg¢dd¢
avattak. A volt mesteremn¢l maradtam tovÀbbra is dolgozni mint seg¢d. Bel¢ptem a
Magyar Vas- ¢s F¢mmunkÀsok OrszÀgos Sz´vets¢g¢be, szervezett munkÀs lettem.
°desanyÀm azonban nehezen akart ¢s nem is tudott belenyugodni, hogy ¢n munkÀs legyek. A keresetem is, mint fiatal seg¢dnek, bizony el¢g sovÀny volt. Egyre azt
hajtogatta, hogy kÀr elveszni hagyni az ´t gimnÀziumi osztÀlyt, folytatni kell, s ha nem
akarok a gimnÀziumba visszamenni, menjek felsû kereskedelmi iskolÀba, amely azokban az ¢vekben l¢tes¡lt KaposvÀron hÀrom osztÀllyal. °n nem akartam, k¢sûbb azonban apÀm is anyÀm mell¢ Àllt, s Ágy rÀbÁrtak, hogy ûsszel beiratkozom a felsû kereskedelmibe. NyÀr elej¢n a munkÀbÂl kil¢ptem, ¢s hogy valami keresetem m¢gis legyen
a nyÀri hÂnapokban az iskolai ¢v kezdet¢ig, doktor Szücs Rezsû ¡gyv¢dhez mentem
irodai munkÀra. Itt ¢rt az 1914ä18-as elsû vilÀghÀborÃ. KaposvÀron a s¢tat¢ren ¢ppen
nagy n¢p¡nnep¢ly volt, amikor j´tt a hÁr, hogy meggyilkoltÀk SzarajevÂban Ferenc
FerdinÀnd trÂn´r´k´st ¢s feles¢g¢t szerb mer¢nylûk.12 [...]
PrincipÀlisom, doktor Szücs Rezsû ¡gyv¢d is bevonult katonÀnak a mozgÂsÁtÀs elsû
napjaiban. Az ¡gyv¢di irodÀban magam maradtam, int¢ztem a folyÂ ¡gyeket. Szeptember elej¢n azonban ott kellett hagynom az irodÀt, mert beiratkoztam a felsû kereskedelmibe, ¢s megkezdûdtek az elûadÀsok. A tanÀrok k´z¡l is t´bben bevonultak,
j´ttek mÀsok, helyettesÁtett¢k ûket idûs gimnÀziumi tanÀrok. A tanÁtÀs rendesen folyt.
JÂ tanulÂ voltam, jeles rendü. Doktor BÁrÂ Lajos igazgatÂ, egy mÀr java korban l¢vû,
kiugrott benc¢s paptanÀr rendkÁv¡l egyenes jellemü, higgadt ember, jÂ pedagÂgus
volt, nagyon megbarÀtkozott velem, legjobb tanÁtvÀnyÀnak tartott. °n is nagy tisztelûje
voltam. Nûs¡lni k¢sz¡lt, nagyban udvarolt, s sz¢p ûszi napokon a Kislaki-erdû fel¢
vezetû lankÀs mezûs¢geken volt a kedvenc r¢tje, ahol menyasszonyÀval egy¡tt s¢tÀlni
szokott. °n is azon a k´rny¢ken, a S¢tat¢r utcÀban udvaroltam. HÀrom egykorÃ, csinos lÀny lakott itt egymÀs mellett, Halmos B´ske, DiÂsi B´ske egy hÀzban, s mellett¡k
Kardos Vilma. JÂ barÀtnûk voltak, iskolatÀrsak is, bÀr a polgÀrit mÀr elv¢gezt¢k. Majd
mindig az û tÀrsasÀgukban voltam, nagyon jÂl ¢reztem magamat. Kedvesek, vidÀmak
voltak. A legelevenebb, a leghuncutabb, a legcsintalanabb Kardos Vilma volt k´z´tt¡k,
valÂsÀgos kis ´rd´g, v´r´s hajÃ, feh¢r bûrü sz¢p lÀny volt. Nekem a legrokonszenvesebb k´z¡l¡k DiÂsi B´ske volt, s a rokonszenv vonzalommÀ, majd m¢ly ¢s igaz szerelemm¢ fejlûd´tt, szinte f¢rfiszerelemm¢, amely v¢gigkÁs¢rt a harct¢ren, a fogsÀgon is,
¢s sok neh¢z ÂrÀban nyÃjtott enyh¡l¢st, buzdÁtÀst kitartÀsra. A tanulÀs ¢s az udvarlÀs
k´t´tt le eg¢szen.
1914 december¢ben mÀr sor alÀ ker¡ltem. A sorozÀson alkalmasnak minûsÁtettek.
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MÀjusban kellett bevonulni. A tanulmÀnyi ¢vet m¢g befejezt¡k, de vizsgÀkra mÀr nem
ker¡lt sor, a bizonyÁtvÀnyt vizsgÀk n¢lk¡l ÀllÁtottÀk ki. MatematikÀbÂl is jeles rendü
voltam, pedig az ´t´dik gimnÀziumban f¢l¢vkor intût kaptam, s ami a leg¢rdekesebb,
ugyanaz a tanÀr, Kengyel MiklÂs tanÁtott akkor ¢s most. ý sem felejtette ezt el, besz¢lt
is rÂla.
A kaposvÀri felsû kereskedelmibûl hatan vagy nyolcan vonultunk katonÀnak. °n a
kaposvÀri 44-es k´z´s gyalogezredhez vonultam be. Mivel a hÀborÃ alatt az ezredet a
csehorszÀgi Reichenbergbe13 helyezt¢k Àt, nekem is oda kellett volna mennem. Ezt
nem akartam, s k¢rtem, helyezzenek Àt a kaposvÀri honv¢dekhez vagy a 17-esekhez
vagy 19-esekhez. K¢r¢semet teljesÁtett¢k is, s a 17-esekhez tettek Àt, de nem a kaposvÀri, hanem a sz¢kesfeh¢rvÀri zÀszlÂaljhoz. [...]
Alig hÀrom hÂnapi kik¢pz¢s utÀn 1915 augusztusÀban menetszÀzadba osztottak
benn¡nket, s elutaztunk az olasz frontra. Elûsz´r r´vid ideig hadseregtartal¢kban voltunk Adelsberg14 k´rny¢k¢n. Gyakorlatok k´zben itt megtekintett¡k a vilÀghÁrü
cseppkûbarlangot. Majd hadosztÀlytartal¢kba ker¡lt¡nk a Nanos-hegy t´v¢be. Ez
mÀr szlov¢näolasz vegyes lakossÀgÃ vid¢k, jellegzetes tÀjjal ¢s ¢ghajlattal, ¢pÁtkez¢sekkel ¢s szokÀsokkal. Sok szûlû ¢s f¡ge, de egy¢b gy¡m´lcs is volt ezen a vid¢ken. A lakossÀggal jÂ viszonyban voltunk. BarÀtsÀgosak ¢s szÁvesek voltak irÀnyunkban. [...]
Ezred¡nk (17-es honv¢d gyalogezred) az isonzÂi fronton harcolt, a doberdÂi fennsÁkon, a Montfalcone falu melletti szakaszon. Az ezredtartal¢k egy Ãgynevezett VallonÀban, egy v´lgyben, az erdûben volt, ki¢pÁtett fedez¢kekben ¢s sÀtrakban. Innen vonultunk be a tüzvonalba ¢jjel, amikor levÀltottuk a bent l¢vûket. Itt ismerkedt¡nk meg
a hÀborÃ borzalmÀval. A terep sziklÀs, k´ves volt, v¢kony agyagr¢teggel borÁtva, amely
v´r´s volt, mint a v¢r. Csukasz¡rke ruhÀnk hamarosan olyan lett, mintha v¢rbe ÀztattÀk volna. Fedez¢k alig volt, Àsni a sziklÀs talajban nemigen lehetett. InkÀbb k´veket
raktunk egymÀs hegy¢re. Sokat kellett dolgozni csÀkÀnnyal, feszÁtûvasakkal, hogy valamif¢le fedez¢ket k¢szÁthess¡nk. A k´vekbe vÀgÂdÂ ellens¢ges puskagolyÂ is vÀgta a
k´vet, szÂrta a szikla szilÀnkjait. HÀt m¢g a grÀnÀt ¢s a t¡z¢rs¢gi l´vegek. A kûomlÀsok
t´bb sebes¡l¢st ¢s halÀlt okoztak, mint az ellens¢ges l´vegek. A tüzvonalak egymÀshoz
nagyon k´zel voltak, moccanni sem igen lehetett. Csak ¢jjel tudtunk egy keveset mozogni. Ilyenkor volt a vÀltÀs is, n¢ma csendben, vigyÀzva, hogy a szurony ¢s a lapÀt se
koccanjon, hang n¢lk¡l vonultunk libasorban a dombokon f´l, az ÀllÀsok fel¢. Vel¡nk
szemben ugyanazon az ´sv¢nyen j´ttek a szanit¢cek, ¢s hordtÀk le a halottakat hordÀgyakon. Fel-fellibbentett¡k a rÀjuk takart k´penyt vagy pokrÂcot, s n¢ha ismerûs bajtÀrsak halott arca meredt rÀnk. A hÀborÃs gûz lassank¢nt kezdett elszÀllni belûl¡nk.
Itt volt a hÀborÃ a maga valÂsÀgÀban, illÃziÂk n¢lk¡l. Egy-egy hÁrhedt isonzÂi csata
utÀn a VallonÀban borzalmasan megfogyatkozva, megdermedve Àlltunk a n¢ma
csendben, amely a felolvasott nevek nyomÀn tÀmadt. Viselûik mÀr nem voltak k´z´tt¡nk.
Az ûszi esûben egyszer megfÀztam, s magas lÀzzal kÂrhÀzba ker¡ltem a front m´g´tt, azt hiszem, San MartinÂban. VasÃtÀllomÀs is volt ott. Hamarosan talpra Àlltam,
s visszat¢rtem a zÀszlÂaljhoz a frontra. Novemberben egy ¡tk´zetben, heves ÀgyÃtüzben egy grÀnÀtszilÀnktÂl a lÀbamon megsebes¡ltem. A seg¢lyhelyrûl a laibachi (ma
Ljubljana) kÂrhÀzba szÀllÁtottak. Egy sebes¡ltekkel agyonzsÃfolt, fütetlen marhavagonban. Mivel gyÂgyulÀsom huzamosabb idût ig¢nyelt, innen is tovÀbbÁtottak az orszÀg belseje fel¢, ¢s Ogulinba15 szÀllÁtottak. Kis, keleties jellegü vÀroska, sok t´r´k´s
vonÀssal. Ha jÂl eml¢kszem, a FrangepÀnok vÀrkast¢lya van itt. A karÀcsonyi ¡nne-
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peket itt t´lt´ttem 1915-ben. Az ¡nnepekre elj´tt hozzÀm az ¢desanyÀm, bÀr az ideutazÀs, hadtÀpter¡let l¢v¢n, sok neh¢zs¢gbe ¡tk´z´tt ¢s utÀnajÀrÀssal jÀrt. PÀr napig
volt itt, s ellÀtott sok jÂ hazaival. Ahogy lÀbadoztam, lÀbra Àlltam, s cipût tudtam hÃzni,
ki-kijÀrtam a vÀroskÀba, ahol jÂ dalmÀt borokat lehetett kapni. Ahogy mÃlt az idû,
egyre k´zeledett a nap, mikor a kÂrhÀzbÂl kiÁrnak, s vissza kell t¢rnem a frontra. Ezt
pedig mindenÀron el akartam ker¡lni. Csak az olasz frontra ne, ez volt a jelszÂ ÀltalÀban. Ha mÀr a frontra kell menni, akkor inkÀbb az orosz frontra, amely lakodalom
az olasz front vesz¢lyeihez, viszontagsÀgaihoz k¢pest. Innen elint¢zni azonban nem
volt k´nnyü. Az ezred¡nk az olasz fronton volt, Ogulin olasz hadtÀpter¡let. Egyetlen
mÂd volt megszabadulni az olasz frontrÂl, az, hogy vissza kellett ker¡lni az ezredkÀderhez 16 Sz¢kesfeh¢rvÀrra.
Egy sz¢p napon azonban a fejtÀblÀmon, amely fekete tÀbla volt feh¢r kr¢tÀval, egy
nagy L betü jelent meg. Ez annyit jelentett, hogy Laibach. TehÀt ki vagyok Árva, vissza
az ezredhez az olasz frontra. Azonnal kihallgatÀsra jelentkeztem az ezredorvoshoz,
aki cseh ember, tartal¢kos katonaorvos volt. Amikor rÀm ker¡lt a sor, k¢rdezte, mi
bajom van (n¢met¡l besz¢lt¡nk). Megmondtam. Majd t´bbsz´r fel-alÀ jÀratott a szobÀban. SÀntikÀltam, jobban, mint kellett volna, hogy mutassam, hogy m¢g nem vagyok eg¢szs¢ges. MegÀllÁtott, s k¢rdezte, mi a foglalkozÀsom. Megmondtam, hogy felsû kereskedelmi iskolai tanulÂ vagyok, s hogy szeretn¢k a mÀsodik ¢vbûl levizsgÀzni.
Egy kis tünûd¢s utÀn kiadta az utasÁtÀst: elvinni a kÀderhez, tehÀt Sz¢kesfeh¢rvÀrra.
A fekete fejtÀblÀmrÂl d¢lben mÀr eltünt az L betü, ¢s megjelent helyette a K (kÀder).
Nagyon boldog voltam, est¢re ´sszecsomagoltam, megkaptam az ÁrÀsokat, s a legk´zelebbi vonattal ZÀgrÀbon kereszt¡l mÀr utaztam is Sz¢kesfeh¢rvÀr fel¢.
Ha mÀr ez siker¡lt, siker¡l mÀs is, gondoltam, s elhatÀroztam, hogy nem utazom
egyenesen Sz¢kesfeh¢rvÀrra, hanem hazamegyek pÀr napra Kaposba. ögy is tettem.
Az ÀllomÀson ¡gyeletet teljesÁtû rendûr ugyan igazoltatott, de ismerûs l¢v¢n, tovÀbbengedett.
JÂ n¢hÀny napi otthoni jÂl¢t, pihen¢s, szÂrakozÀs utÀn utaztam tovÀbb Sz¢kesfeh¢rvÀrra, ahol a lÀbadozÂba ker¡ltem. Az utazÀs megszakÁtÀsÀ¢rt azzal b¡ntettek,
hogy egy h¢tig nem kaptam kimenût. A lÀbadozÂban majd k¢t hÂnapot t´lt´ttem.
K´zben beosztottak irodai munkÀra a megyehÀzÀn l¢vû hadigondozÂ hivatalba. A vÁg
¢letnek azonban hamarosan v¢ge lett, be kellett vonulnom a szÀzadhoz, a laktanyÀba,
ahol megkezdûd´tt a rendes katonai foglalkozÀs, gyakorlat, kivonulÀs stb. Est¢nk¢nt
azonban a jÂ cimborÀkkal ¢lt¡k vilÀgunkat, mulattunk, vigadtunk. A frontot, m¢g az
orosz frontot se kÁvÀnta semmi porcikÀnk, s azon voltunk, hogyan lehetne min¢l tovÀbb kihÃzni a kÀdern¢l. Alkalom is j´tt. MÀr menetzÀszlÂaljba voltunk osztva, s mÀr
menetk¢szen a laktanyÀn kÁv¡l voltunk elszÀllÀsolva, amikor felhÁvtak benn¡nket, ki
akar g¢ppuskÀstanfolyamra menni. MÀsokkal egy¡tt ¢n is jelentkeztem, s szÁvesen vittek, mert g¢plakatos voltam. MÀsnap mÀr utaztunk Budapestre a tanfolyamra, amely
a T¡k´r utcÀban, az V. ker¡letben volt. [...]
K´zelgett a frontra indulÀs ideje, amit az orosz offenzÁva siettetett. A Bruszilov-f¢le
tÀmadÀs17 sorÀn a front megrend¡lt. °n viszont szerettem volna a fronttÂl megmenek¡lni. ParasztszÀrmazÀsÃak k´z¡l t´bben kaptak a nyÀri munkÀk idej¢re szabadsÀgot. °n is k¢rv¢nyeztem, hogy mint cs¢plûg¢pkezelût eresszenek haza a nyÀri munkÀk idej¢n. Nem siker¡lt. Mielûtt a frontra indultunk volna, vÀratlanul meglÀtogatott
¢desanyÀm. Fiatalosan, jÂl n¢zett ki, azt hitt¢k, a nûv¢rem. ögy is jelentett¢k, amikor
k´z´lt¢k, hogy valaki keres. BÃcsÃzni j´tt. TalÀn szeg¢ny tudta, hogy hosszÃ idûre
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vÀlik meg tûlem. ¹t ¢v mÃlva ker¡ltem haza. 1916. jÃnius 10-¢n indult el a g¢ppuskÀszÀszlÂalj az orosz frontra. [...]
1916. jÃlius v¢g¢n ism¢t heves tÀmadÀsok indultak az orosz frontnak ezen a szakaszÀn. JÃlius 28-Àn eg¢sz nap hatalmas ÀgyÃzÀs volt, pergûtüz alÀ vett¢k ÀllÀsainkat.
°jszakÀra n¢mi csendess¢g Àllt be, de hajnalban m¢g fokozÂdott az ÀgyÃzÀs. K¢t g¢ppuskÀnkat sz¢tlûtt¢k. Halottaink, sebes¡ltjeink voltak. Az orosz t¡z¢rs¢g a fût¡zet a
g¢ppuskaÀllÀsok ellen irÀnyÁtotta. A g¢ppuskÀk k´z´tt az ÀllÀsokban l¢vû gyalogsÀg,
egy szlovÀk ezred volt hozzÀnk beosztva, ellen¡nk akart fordulni, minket hibÀztatott
az ÀgyÃzÀs miatt, amely ÀllÀsainkra zÃdult. így ment ez a d¢li ÂrÀkig. Ekkor lÀtjuk,
hogy tûl¡nk balra, Àtt´rve a frontot, nagy kozÀk csoportok t´rnek m¢lyen a front m´g¢. Vel¡nk szemben is megmozdult az orosz gyalogsÀg. G¢ppuskÀink az ÀgyÃzÀs miatt
hasznÀlhatatlannÀ vÀltak. A gyalogsÀgi tüz nem tudta a tÀmadÀst visszatartani. Ekkor
egy srapneltûl a lÀbamon ¢n is megsebes¡ltem. Leszedtem a sapkÀmrÂl ¢s a zubbony
hajtÂkÀjÀrÂl a g¢ppuskÀsjelv¢nyt, a napszÁtta hely¢t besÀroztam. Erre parancs volt,
mert a kozÀkok, ha tehett¢k, vagy foglyul ejtett¢k a g¢ppuskÀsokat, vagy lelûd´zt¢k.
Ekkorra mÀr az ÀllÀsunkban voltak az oroszok. TovÀbb nyomultak elûre, benn¡nket
pedig noszogattak, hogy menj¡nk az û ÀllÀsaik fel¢, foglyok vagyunk. Akik nem tudtak, azokat hajtottÀk. °n ott maradtam a f´ld´n fekve, v¢rezve. Magyar szanit¢ceket
k¢rtem, k´t´zzenek be. Elfutottak mellettem, pedig az egyik, GÀl nevü, ismerûs, kaposvÀri volt (kÂrhÀzi portÀs). ý vitte haza a hÁrt, hogy vagy meghaltam, vagy fogsÀgba
ker¡ltem.
Az orosz Àtt´r¢s lÀttÀn a hÀtunk m´g´tt l¢vû t¡z¢rs¢g¡nk ¢s jobbrÂl a n¢met t¡z¢rs¢g tüz alÀ vette a mi ÀllÀsainkat is az oroszok¢val egy¡tt. így ¢n sebes¡lten a sajÀt
t¡z¢rs¢g¡nk pergût¡ze alÀ ker¡ltem. CsÃszva-mÀszva, n¢gyk¢zlÀb vonszoltam magamat, hogy a tüzbûl kiker¡ljek. VÀllig ¢rû m¢ly hÁnÀrba ker¡ltem, alig tudtam kimÀszni
belûle. HullÀk, büzlû, megfeketedett, hetes hullÀk k´z´tt mÀsztam, s kerestem valami
szÀraz helyet, ahol meghÃzhatom magamat. így talÀltak rÀm az orosz szanit¢cek. Bek´t´ztek, hordÀgyra tettek, s az erdûben l¢vû elsûseg¢lyhelyre igyekeztek velem, nagyon vigyÀzva az erûs ÀgyÃtüzben.
ötk´zben egy, a tüzvonal fel¢ haladÂ kozÀk csoporttal talÀlkoztunk. Tartottam tûl¡k, mert tudtÀk, hogy azon a frontszakaszon magyarok voltak, s azokat nem szÁvelt¢k.
Ahogy haladnak el mellett¡nk, az egyik kozÀk kiugratott a sorbÂl, oda hozzÀm, a hordÀgyhoz. Azt hittem, kereszt¡lszÃr. Lehajolt, s a lelÂgÂ nadrÀgszÁjamat kirÀntva elvÀgtatott vele, vissza a sorba. Megk´nnyebb¡ltem, de a szanit¢cek is. Ekkor lÀttam, hogy
az egyik kozÀk tiszt odavÀgtatott a kozÀkhoz, s kancsukÀval verte, a nadrÀgszÁjamat
elvette tûle ¢s eldobta. Az eseten komolyan elgondolkoztam. A nadrÀgszÁjam azonban
odaveszett.
A seg¢lyhelyen ¢rt a mÀsik meglepet¢s. Semmi k¡l´nbs¢get sem tettek orosz ¢s magyar sebes¡lt k´z´tt. ögy bÀntak vel¡nk is, mint vel¡k. Csurom v¢r voltam, lehÃztÀk
rÂlam a ruhÀt, kitett¢k szÀradni. VadonatÃj, tiszta, szÀraz feh¢rnemüt adtak rÀm, forrÂ csÀjÀt hoztak egy nagy b´gr¢vel, sok cukorral ¢s hozzÀ feh¢r keny¢rrel. JÂÁzüen
megettem, aztÀn lefektettek. Akkor ¢bredtem f´l, amikor az orvoshoz kellett vinni k´t¢sre. A srapnelgolyÂ a jobb combomat ¢rte, ¢s bent maradt, tehÀt ki kellett venni. Az
orvos is, a nûv¢r is valamit besz¢lt n¢met¡l, ¢s meg¢rtett¢k velem. Azonnal hozzÀ is
fogtak a müt¢thez. FelvÀgtÀk a combomat, s kivett¢k a golyÂt, s odaadtÀk. Beledobtam
a lavÂrba. [...]
DarnicÀrÂl18 a Moszkva alatti Rjazanszkban l¢vû hadifogolytÀborba ker¡ltem,

Nagy Imre: Viharos ember´ltû

ã

1387

amely szint¢n Àtmeneti ÀllomÀs, elosztÂtÀbor volt. Innen Szib¢ria fel¢ irÀnyÁtottÀk azokat az ¢rtelmis¢gi foglyokat, akiket munkÀra nem tudtak az eurÂpai OroszorszÀgban
felhasznÀlni. Itt fûk¢nt TurkesztÀnbÂl j´tt r¢gi hadifoglyok, t´bbnyire tanÁtÂk voltak,
aki Przemysln¢l estek fogsÀgba.19 Itt volt Balogh Gy´rgy, dorozsmai (?) tanÁtÂ, KÀdÀr
reformÀtus tanÁtÂ az Alf´ldrûl, [olvashatatlan n¢v] erd¢lyi reformÀtus tanÁtÂ ¢s mÀsok.
Belûl¡nk egy csoportot szerveztek, 13-an voltunk, s k¢t orosz katona kÁs¢ret¢ben Ãtnak indÁtottak benn¡nket a tÀvoli Szib¢ria fel¢. [...]
SzamarÀn, Cseljabinszkon, Omszkon kereszt¡l utaztunk Irkutszk s a BajkÀlon tÃl
Verhnye-Udinszk fel¢. Szib¢riÀtÂl, amilyen fogalmaink nek¡nk rÂla voltak, f¢lt¡nk.
ötk´zben magyar hadifogoly-szerelv¢nyekkel talÀlkoztunk, amelyek befel¢ mentek
OroszorszÀgba, munkÀra vitt¢k ûket. Megnyugtattak benn¡nket, hogy Szib¢riÀban jÂ
¢let van, bûs¢ges ¢lelem. Errûl hamarosan meg is gyûzûdt¡nk. EllÀtÀsunkra napi 15
kopekot kaptunk, ebbûl kellett ¢lelmezni magunkat. Bûs¢gesen futotta tejre, vajra,
bulkira, 20 teÀra, sût t´bbsz´r s¡lt csirk¢t is ett¡nk. Utunk v¢g¢n m¢g megtakarÁtott
p¢nz¡nk is volt. Szib¢riÀban r¢m kem¢ny fagy ¢s nagy hÂ volt.
Irkutszkban ki kellett szÀllnunk s mÀsik vonattal tovÀbbutaznunk. Az ûr´k az ÀllomÀs vÀrÂterm¢be kÁs¢rtek benn¡nket. Letelepedt¡nk, ett¡nk, besz¢lgett¡nk. Valamivel odÀbb cigÀnyasszonyok ¢s -lÀnyok csoportja ¡ld´g¢lt. N¢hÀnyan odahÃzÂdtak
hozzÀnk, ¢s legnagyobb meglepet¢s¡nkre magyarul kezdtek besz¢lgetni vel¡nk. Kider¡lt, hogy a dÀnosi rablÂgyilkossÀg21 utÀn a cigÀnyok ellen megindÁtott csendûrhajsza elûl sz´ktek ki az orszÀgbÂl OroszorszÀgba. A f¢rfiakat a hÀborÃ alatt hadimunkÀra vitt¢k a frontra, az asszonyok Szib¢riÀban rekedtek, s most a f¢rfiak utÀn igyekeznek. Engem mindenÀron rÀ akartak bÁrni, hogy sz´kjek vel¡k. A t´bbiek k´z¡l¡nk
mind idûsebb, csalÀdos emberek voltak, s talÀn az ÀbrÀzatom is megtetszett nekik.
Sz¢p, fiatal cigÀnylÀnyok egyre k¢rtek, hogy elkeveredek k´zt¡k, menjek, hazasz´k¡nk, ûk mÀr jÀratosak ebben.
SajnÀlkozÀsukra nem Àlltam k´t¢lnek, s elbÃcsÃztunk tûl¡k sok szerencs¢t kÁvÀnva
nekik. MÀsnap k¢sû este ¢rkezt¡nk Verhnye-Udinszkba (ma Ulan-Ude). Innen hajÂn
kellett volna a Szelenga folyÂn folytatni utunkat Trojicko Szavrszkba. A SzelengÀn azonban a hajÂk´zleked¢st mÀr leÀllÁtottÀk, vasÃt nem l¢v¢n gyalog nem lehetett nekivÀgni
a mintegy 250 kilom¢teres Ãtnak. A parancsnoksÀg Ãgy d´nt´tt, hogy a berezovkai
tÀborba kell menn¡nk, amely kb. 8 km-re volt Verhnye-UdinszktÂl visszafel¢. [...]
V¢gre beosztottak benn¡nket. A 8-as bataillon 73-as barakkjÀba ker¡lt¡nk, ahol
mÀr hadifoglyok laktak. JÂl füt´tt, tiszta barakkok voltak. NemsokÀra kaptunk melegebb, vattÀs ruhÀt, nadrÀgot, kÁnai k´penyt ¢s sapkÀt. Napi meleg ¢tel, meleg ruha,
meleg szoba, ez mÀr Ãri ¢let volt szÀmunkra. Megkezdûd´tt a lÀger¢let, amely szÀmomra 1918 kora tavaszÀig tartott.
A barakkban k¢t teremben elhelyezve kb. 300 ember volt, tÃlnyomÂr¢szt magyarok, kisebb szÀmban osztrÀkok ¢s germÀnok. A hadifogoly¢letrûl mÀr sokat Ártak, a
mienk sem sokban k¡l´nb´z´tt tûle. ºgyeletesszolgÀlat, keny¢rosztÀs (egy kerek kenyeret hat-nyolc egyenlû r¢szre vÀgva!!), eb¢d- ¢s vacsorahozÀs, -elosztÀs ¢s a baki22
elmosÀsa, a barakk takarÁtÀsa, a mosdÂ tisztogatÀsa. MÀs elfoglaltsÀg nem is volt. Az
eg¢sz nap a rendelkez¢s¡nkre Àllt. Reggel a legfontosabb a tetüvizsgÀlÀs volt. Aki nem
tette, ¢s a tetveket nem irtotta, kikergett¡k, kimartuk magunk k´z¡l.
V¢g n¢lk¡li sakkozÀs, kÀrtyÀzÀs, malmozÀs volt a fû szÂrakozÀs t¢len. Eml¢kez¢sek
a hazai ¢letre, k¡l´n´sen a hazai ¢telekre minden idûnket lefoglalta. A fû t¢ma azonban a politika volt, a hÀborÃ folyÀsa, kilÀtÀsai, a b¢kek´t¢s, a hazat¢r¢s. °les politikai
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vitÀink voltak, amelyek nagyon szenved¢lyesek, hosszan tartÂk voltak. A barakkunkban csak ¢rtelmis¢giek voltak, Ágy ezek a vitÀk ¢rdekesek ¢s szÁnvonalasak voltak. A
demokratikus ¢s szocialista gondolatok uraltÀk ezeket a vitÀkat. A magyar f¡ggetlens¢gi ¢s k´ztÀrsasÀgi eszm¢k, a 48-as kossuthi hagyomÀnyok, KÀrolyi MihÀly irÀnyzata
adta a l¢nyeg¢t a vitÀknak. Politikai alapon kisebb barÀti k´r´k alakultak ki. K¢sûbb
ezek szeminÀriumi jelleget ´lt´ttek, elûadÀsokkal ¢s elûadÂkkal, vitÀkkal stb. A szocialista irodalom, Marx, Engels müvei, A TýKE stb. tanulmÀnyozÀsÀra alakult ilyen k´r.
Voltak anarchistÀk, mint PolgÀr, Migron ¢s mÀsok. Kezdetben k¢zzel Árt, k¢sûbb sokszorosÁtott ÃjsÀg is megjelent magyar nyelven, amely elûsegÁtette a k´z´ss¢gi munkÀt.
Nagyon eleven politikai ¢let bontakozott ki.
KulturÀlis t¢ren is pezsgett az ¢let. FÃvÂs- ¢s vonÂszenekarok alakultak, szavalÂ- ¢s
szÁnjÀtszÂcsoportok, s k¢sûbb k¢t magyar szem¢ly, szÁn¢sz, Bagi ¢s JÀnosi kezdem¢nyez¢s¢re ¢s vezet¢s¢vel a helyûrs¢gi szÁnhÀzban eg¢sz est¢t bet´ltû operettet adtak
elû, p¢ldÀul a LEçNYVçSçR -t nagy sikerrel. [...]
Az 1917. februÀri forradalom nem sok vÀltozÀst hozott a mi helyzet¡nkben, s amit
hozott, az l¢nyeges rosszabbodÀs volt. SzigorÃbb lett az ûrizet, rosszabb lett a koszt,
elmaradt a cukor, ¢s kevesebb lett a keny¢r. A türhetetlenn¢ vÀlÂ helyzet miatt munkÀra jelentkeztem. A f¡rdû szÀmÀra fÀt für¢szeltem ¢s hasogattam. A f¡rdû mellett
laktam, szabadabb volt az ¢let, ¢s l¢nyegesen jobb a koszt. A barakkokba bejÀrtam, a
vitÀkat tovÀbb folytattuk, azok hosszabbak, vÀltozatosabbak lettek, a forradalmi esem¢nyek hatÀsa eg¢sz jelent¢kenyen ¢rzûd´tt, ¢s egyre tolÂdott balra, a szocialista eszm¢k, n¢zetek fel¢. Mind t´bb helyet kaptak a szocializmus probl¢mÀi, a munkÀsmozgalom k¢rd¢sei, ¢s mind t´bb ipari munkÀs kapcsolÂdott be ebbe a munkÀba, a szeminÀriumokba, a vitÀkba.
Az oktÂberi forradalom hatÀsa ¢s k´vetkezm¢nyei csak hÂnapok mÃlva, 1918 elsû
hÂnapjaiban jelentkeztek azon a vid¢ken ¢s a tÀborban. Zend¡l¢s volt a katonasÀg
k´z´tt, tiszteket meg´ltek, a kozÀkokat lefegyverezt¢k, szakszervezetek alakultak.
BerezovkÀn k¡l´n tiszti tÀbor is volt, t´bb ezer tiszttel, k´zt¡k sok magyarral. A viszony k´zt¡nk mÀr korÀbban mind ellens¢gesebb¢ vÀlt, ahogyan a politikai ¢let k´z´tt¡nk mindinkÀbb a forradalmi eszm¢k hatÀsa alÀ ker¡lt. Az ellent¢teket mÀr a23

Jegyzetek
1. Csernel (Chernel) Gyula a szÀzad v¢g¢n a
nagyatÀdi jÀrÀsban l¢vû ¹tv´s k´zs¢gben
1309 kat. hold birtokkal rendelkezett. L. MAGYARORSZçG F¹LDBIRTOKOSAI . Bp., 1893.
2. Fû utca 89., ma 77. szÀm.
3. A kaposvÀri k´z¢pponti Àllami elemi n¢piskola I. osztÀlyÀban Nagy Imre 1902. szeptember 2-Àn kezdte meg tanulmÀnyait, osztÀlytanÁtÂja ´zv. Fiklyn¢ Labek MÀria volt. 1903.
februÀr 8-Àn, miutÀn a csalÀd P¢csre k´lt´z´tt, ott folytatta tanulmÀnyait.

4. K¢sûbb: a P¢csrûl valÂ visszak´lt´z¢s utÀn,
1905 mÀjusÀtÂl.
5. ValÂjÀban 1903ä1905 k´z´tt.
6. Nagy Imre 1925-ben vette feles¢g¡l °getû
MÀriÀt.
7. Bosznia-Hercegovina 1878-as okkupÀciÂjÀrÂl (megszÀllÀsÀrÂl) van szÂ.
8. Az 1953-as mÀjusi vÀlasztÀsok nyomÀn Nagy
Imre (ebben az idûben minisztereln´k-helyettes) a Magyar Nemzeti F¡ggetlens¢gi N¢pfront Somogy megyei listÀjÀn lett k¢pviselû.

K¢t dokumentum, 1956ä1957 ã 1389

9. Azaz el¢gtelent.
10. A TulipÀn-mozgalom (TulipÀnkert Sz´vets¢g) az 1905-´s Ãgynevezett darabontkormÀny elleni nemzeti ellenÀllÀsi mozgalom
volt. Tagjai tulipÀnt ÀbrÀzolÂ jelv¢nyt viseltek,
s egyik fû c¢lja volt a hazai ipar felkarolÀsa. A
mozgalom 1907-ben beleolvadt a Magyar HÀziipari Sz´vets¢gbe.
11. A KaposvÀri M. Kir. çllami FûgimnÀzium
1911ä12. ¢vi anyak´nyv¢ben a k´vetkezû bejegyz¢s talÀlhatÂ Nagy Imre tanulmÀnyai
megszakÁtÀsÀrÂl: àGyenge elûmenetel ¢s szeg¢nys¢g miatt sz¡lûi kÁvÀnsÀgÀra kil¢pett 1912. februÀr
1-¢n.Ê (Somogy m. Lev¢ltÀr.) A f¢l¢vi tanulmÀnyi eredm¢ny alapjÀn elvesztette tandÁjmentess¢g¢t.
12. 1914. jÃnius 28.
13. Liberec.
14. Ma: Posztojna (Szlov¢nia).
15. Ma HorvÀtorszÀg.
16. Az ezred k´zpontjÀhoz, a szem¢lyi nyilvÀntartÂhoz.

17. A Bruszilov tÀbornok vezette orosz offenzÁva 1916. jÃnius 4-¢n kezdûd´tt a lucki Àtt´r¢ssel VolhÁniÀban.
18. Kijev melletti ukrÀn helys¢g. Nagy Imr¢t
a frontrÂl Kurszkba, majd Voronyezsbe szÀllÁtottÀk hadifogolykÂrhÀzba, onnan ker¡lt az
elosztÂtÀborba, DarnicÀra.
19. A przemysli (GalÁcia, ma LengyelorszÀg)
erûd´t 1914 szeptember¢ben az elûrenyomulÂ orosz csapatok k´r¡lzÀrtÀk. 1915. mÀrcius
22-¢n a vÀr megadta magÀt, ¢s csaknem szÀzharmincezer katona esett fogsÀgba.
20. Bulki = a àbulka, bulocskaÊ (= zsemle)
orosz szÂ t´bbes szÀma.
21. DÀnos (Danes): Nagyk¡k¡llû megyei k´zs¢g a segesvÀri jÀrÀsban. Az 1907. jÃlius 20-Àn
t´rt¢nt gyilkossÀggal vÀndorcigÀnyokat gyanÃsÁtottak, s ennek nyomÀn indult hajsza ellen¡k.
22. Bak (orosz) = ¢lelmiszer- vagy ivÂvÁzszÀllÁtÂ, -gyüjtû ed¢ny, (tsz: baki).
23. A sz´veg itt ä mondat k´zben ä f¢lbeszakad.

K°T DOKUMENTUM, 1956ä1957
K´zz¢teszi Standeisky °va

Az itt k´zz¢tett lev¢l mindeddig csak k¢t
korabeli illegÀlis kiadvÀnyban jelent meg:
a Magyar °rtelmis¢g Forradalmi TanÀcsa I. szÀmÃ k´rlevel¢ben ¢s a Nagybudapesti K´zponti MunkÀstanÀcs (KMT) 3.
szÀmÃ tÀj¢koztatÂjÀban. BÀr az írÂsz´vets¢g eljuttatta a levelet a rÀdiÂhoz ¢s az ÃjsÀgokhoz, k´zl¢s¢re nem vÀllalkoztak. A
levelet eljuttattÀk a KÀdÀr-kormÀnynak
is, valamint a Magyar Szabad Szakszervezetek OrszÀgos Sz´vets¢g¢nek.
A lev¢l az írÂsz´vets¢g ¢s a KMT k´z´tti kapcsolat egyik legfontosabb dokumentuma. 1956 november¢ben a szovje-

tek Àltal hatalomra juttatott KÀdÀr-kormÀny m¢g rendkÁv¡l gyenge volt. Budapesten a munkÀstanÀcsok mellett a Magyar írÂk Sz´vets¢g¢nek volt a legnagyobb tekint¢lye. Az írÂsz´vets¢g mint
test¡let rokonszenvezett a munkÀstanÀcsokkal, de tev¢kenys¢g¡kbe nem kÁvÀnt
beleszÂlni; a munkÀstanÀcsok vezetûi tisztelt¢k az ÁrÂkat, de tanÀcsaiknak nem
¢rezt¢k igazÀn sz¡ks¢g¢t. A KMT ¢s az
írÂsz´vets¢g vezetûi egymÀsrautaltsÀgukat
csak k¢sûn, november legv¢g¢n ismert¢k
fel, amikor a kormÀny koncentrÀlt tÀmadÀst indÁtott a munkÀstanÀcsok ellen.
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A lev¢l keletkez¢si k´r¡lm¢nyeihez
tartozik, hogy az írÂsz´vets¢g eln´ks¢ge
november v¢g¢n d´nt´tt Ãgy, hogy tiltakozik az oktÂber 23-t k´vetû esem¢nyek
f¢lre¢rtelmez¢se ellen, s hitet tesz a munkÀstanÀcsok mellett. A megvalÂsÁtÀs mÂdjÀt illetûen elt¢rt az eln´ks¢gi tagok v¢lem¢nye: voltak, akik javaslataikat is tartalmazÂ ¢rt¢kel¢st akartak Àtadni a kormÀnynak, mÁg mÀsok egy emelkedett

hangÃ elvi nyilatkozat mellett kardoskodtak. V¢g¡l k¢t dokumentum elk¢szÁt¢s¢t hatÀroztÀk el. Az elsû megÁrÀsÀra ä
ez a lentebb k´z´lt lev¢l ä HÀy GyulÀt, Erdei SÀndort, D¢ry Tibort k¢rt¢k f´l, a mÀsik elk¢szÁt¢s¢re ä ez lett a GOND °S HITVALLçS ä TamÀsi çron kapott megbÁzÀst.
(A lev¢l a Politikat´rt¢neti Int¢zet lev¢ltÀrÀnak
1956-os gyüjtem¢ny¢ben talÀlhatÂ.)

A Magyar írÂk Sz´vets¢g¢nek levele
a Nagybudapesti K´zponti MunkÀstanÀcshoz
Budapest, 1956. december 1.
Nagybudapesti K´zponti MunkÀstanÀcs
BUDAPEST
Kedves BarÀtaink!
Mi, magyar ÁrÂk csak magyarul tudunk gondolkodni, magyarul tudunk Árni. Sorsunk
tehÀt a magyar n¢phez van k´tve. A magyar munkÀsok, magyar parasztok n¢lk¡l nincs
¢s nem is lesz magyar irodalom.
A Magyar írÂk Sz´vets¢g¢nek eln´ks¢ge ez¢rt elhatÀrozta, hogy n¢hÀny fontos, elsûsorban irodalmi, de az eg¢sz n¢pet ¢rintû k¢rd¢st illetûen e lev¢lben lesz´gezi ÀllÀspontjÀt, hogy ezzel is szolgÀlja a kibontakozÀst.
1. A magyar irodalom ä az utÂbbi ¢vekben kialakult nemzeti egys¢gben ä csakis a
magyar nemzetet szolgÀlja. Minden olyan kormÀnyzat, amely a n¢p ¢rdekeit k´vetkezetesen k¢pviseli, lelkes, hathatÂs tÀmogatÀst kap az irodalomtÂl, hüs¢gnyilatkozatok ¢s propagandaszÂlamok n¢lk¡l is, sût csakis ezek n¢lk¡l. De minden a n¢ptûl idegen, a nemzet ¢rdekeitûl ellent¢tes utat jÀrÂ kormÀny ´ssze¡tk´z¢sbe ker¡l az irodalommal, amint azt a RÀkosiäGerûäR¢vai-f¢le politika idej¢n is lÀttuk. A magyar n¢p
szereti ÁrÂit, mindinkÀbb szÁv¢be zÀrta irodalmunkat; nem tud ¢s nem is hajlandÂ
nemzetinek elismerni egyetlen olyan kormÀnyzatot sem, amely ellent¢tbe ker¡l a
nemzeti irodalommal.
°ppen ez¢rt a Magyar írÂk Sz´vets¢ge komoly aggodalommal lÀtja, hogy jelenlegi
kormÀnyzati szerveink mind a mai napig nem tudtÀk megtalÀlni a k´z´s nyelvet nemzeti irodalmunkkal. Irodalmunknak nem adnak lehetûs¢get arra, hogy f¡ggetlen¡l,
szabadon, zavartalan igazmondÀssal szÂlaljon meg. Lapjaink megjelen¢s¢t lehetetlenn¢ tett¢k. Ebben ¢s minden mÀs, az irodalmat, a kultÃrÀt illetû k¢rd¢sben olyan hivatali szerveket foglalkoztatnak, amelyek nem alkalmasak ¢s nem m¢ltÂk arra, hogy
ilyen alapvetûen fontos k¢rd¢sekben int¢zkedjenek, de ezenfel¡l nagyr¢szt f´l´slegesek is.
Enn¢l is nagyobb aggodalommal lÀtjuk azonban, hogy egyes vezetû funkciÂban l¢vû
politikusok alantas mÂdon tÀmadjÀk, rÀgalmazzÀk a magyar ÁrÂkat. Az irodalom m¢l-
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tÂsÀgÀval nem egyeztethetû ´ssze, hogy olyan Ãtsz¢li kirohanÀsokkal, aminûket MarosÀn Gy´rgytûl a legsz¢lesebb nyilvÀnossÀg ism¢telten hallott, vitÀba szÀlljon.
K´teless¢g¡nk azonban arra rÀmutatni, hogy a k´zv¢lem¢ny az ilyen megnyilvÀnulÀsok¢rt az eg¢sz kormÀnyzatot teszi felelûss¢. K¢ts¢gtelen az is, hogy a n¢p a rÀgalmak hatÀsa alatt nem az ÁrÂkat, hanem a rÀgalmazÂkat Át¢li el. Az írÂsz´vets¢g
eln´ks¢g¢nek meggyûzûd¢se szerint az ilyen demagÂgia semmi mÀs c¢lt nem szolgÀlhat, mint azt, hogy az irodalom ¢s a n¢p k´z¢ ¢ket verjen, a n¢pet leghüs¢gesebb sz´vets¢ges¢tûl, a nemzeti irodalomtÂl elidegenÁtse ¢s ezzel is gy´ngÁtse. Nagyon hasznosnak tartanÀnk a kibontakozÀs ¢rdek¢ben, ha ¹n´k, kedves barÀtaink, ezektûl a
megnyilvÀnulÀsoktÂl nyilvÀnosan ¢s f¢lre¢rthetetlen¡l elk¡l´n¡ln¢nek, azokat megb¢lyegezn¢k.
2. A magyar irodalom nemzeti egys¢ge a RÀkosiäGerûäR¢vai-f¢le n¢pellenes politika ¢s kultÃrpolitika elleni k¡zdelemben edzûd´tt meg, ¢s az oktÂberi dicsûs¢ges napokban jutott el a beteljesed¢shez. Ez¢rt is ¢rz¢kenyen ¢rint minden magyar ÁrÂt, ha
a magyar n¢p nagy harcÀt ¢s azzal kapcsolatos legszentebb ¢rzelmeit bÀrki is megs¢rti.
Ez t´rt¢nik akkor, amikor nagy n¢pmozgalmunkrÂl szÂlva abban eltÃlozzÀk az ellenforradalmi elemet, elhallgatjÀk az alapvetûen haladÂ, forradalmi jelleget. Nemcsak
benn¡nket, de az eg¢sz n¢pet nyugtalanÁtja, ha eltitkoljÀk vagy lekicsinylik a legsz¢lesebb t´megek, az ifjÃsÀg ¢s az ÁrÂk f´lt¢tlen ragaszkodÀsÀt a szocializmus valÂdi vÁvmÀnyaihoz. BÀntja ¢s s¢rti, ha elhallgatjÀk azt a ma fokozottan ¢rv¢nyes elszÀntsÀgunkat, hogy ezeket mind a horthysta, mind a rÀkosista restaurÀciÂ ellen ¢let¡nk ÀrÀn is
megv¢dj¡k. Mi, ÁrÂk b¡szk¢k vagyunk ¢s b¡szk¢k is maradunk arra, hogy oktÂber 23.
eszmei elûk¢szÁt¢s¢ben jelentûs r¢sz¡nk volt. UgyanÁgy szerepet akarunk vÀllalni a
nemzet tovÀbbi haladÀsÀban is. Aggodalommal t´lt el benn¡nket, hogy kormÀnyzati
szervek k¡l´nf¢le megnyilvÀnulÀsaiban ä utalunk itt KÀdÀr JÀnos besz¢deire is ä megÀllapÁthatÂ a k´zelmÃlt esem¢nyeinek sz¡ntelen Àt- meg Àt¢rt¢kel¢se, m¢gpedig azzal
a tendenciÀval, hogy mind kevesebb emlÁt¢s esik a magas erk´lcsi szÁnvonalrÂl, a dicsûs¢ges elemrûl, ¢s mind nagyobb hangsÃlyt kapnak az ellenforradalmi megnyilvÀnulÀsok. AggÀlyosnak tartunk ma minden olyan tev¢kenys¢get, mint a FEH°R K¹NYV
szerkeszt¢se stb. MegÁt¢l¢s¡nk szerint ezek nem a t´rt¢nelmi igazsÀg megÀllapÁtÀsÀt,
hanem ellenkezûleg, annak eltorzÁtÀsÀt szolgÀljÀk, mert helytelen¡l elût¢rbe toljÀk a
csak mÀsodsorban fontos negatÁv jelens¢geket. Ez pedig megerûsÁti a n¢pben azt az
amÃgy is megl¢vû aggodalmat, hogy a kormÀnyzat egyes szervei nem Àllnak oktÂber
23. alapjÀn, hanem restaurÀciÂra t´rekszenek.
A magyar ÁrÂk a valÂsÀgnak ilyen utÂlagos eltorzÁtÀsÀhoz nem nyÃjthatnak seg¢dkezet, ¢s k¢rik ¹n´ket, hogy szint¢n l¢pjenek fel ez ellen a gyakorlat ellen.
3. A Magyar írÂk Sz´vets¢g¢nek a munka megindÁtÀsa, a gazdasÀgi ¢let Ãj, a nemzeti sajÀtsÀgoknak megfelelû, valÂban szocialista alapon valÂ ÃjjÀ¢led¢se tekintet¢ben
semmif¢le k¡l´n, a munkÀsosztÀlytÂl ¢s a parasztsÀg¢tÂl elt¢rû elgondolÀsa nincs, ¢s
nem is helyes, hogy legyen. Az írÂsz´vets¢g e k¢rd¢sekben felt¢tlen¡l csatlakozik a
nemzet legfûbb haladÂ erûihez, ¢s az egyre izmosodÂ munkÀstanÀcsoknak, a valÂdi
tÀrsadalmi hely¡ket mindinkÀbb elfoglalÂ szakszervezeteknek ¢s a parasztsÀg rem¢lhetûleg hamarosan fel¢p¡lû szerveinek tulajdonÁt d´ntû szerepet. K¡l´n´sen meleg
szeretettel lÀtjuk a munkÀstanÀcsok ¢s a munkÀssÀg mÀs szerveinek harcÀt a munkÀs´nkormÀnyzat¢rt, a munkÀssÀg forradalmi jogainak biztosÁtÀsÀ¢rt. çllÀspontunkat
t´bb nyilatkozatunkban lesz´gezt¡k mÀr, ¢s ezÃton is tiltakozunk az ellen, hogy illet¢ktelen megnyilvÀnulÀsokat vagy hamisÁtvÀnyokat zavart keltû mÂdon az írÂsz´vet-
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s¢gnek tulajdonÁtsanak. A legnagyobb rokonszenvvel szeretn¢nk mielûbb tÀmogatni
olyan t´rekv¢seket, melyeknek c¢lja az, hogy a nemzet fûerûire tÀmaszkodÂ, sz¢les
nemzeti alapon nyugvÂ, f¡ggetlens¢g¢rt, nemzeti szabadsÀg¢rt ¢s szuverenitÀs¢rt
k¡zdû, a szocializmus vÁvmÀnyait, a demokrÀciÀt mindk¢tf¢le restaurÀciÂ ellen er¢lyesen megv¢dû kormÀny j´jj´n l¢tre. Hissz¡k, hogy a kibontakozÀs a n¢p erej¢re tÀmaszkodva lehets¢ges, kijelentj¡k, hogy a magyar irodalom, mint t´rt¢nelm¡nkben
mindig, sajÀt lelkiismeret¢re hallgatva, a n¢pet ¢s csakis a n¢pet szolgÀlva hozzÀ fog
jÀrulni a mielûbbi felemelked¢shez.
Kedves BarÀtaink! Mivel az írÂsz´vets¢gnek ez idû szerint semmif¢le publikÀlÀsi
lehetûs¢ge nincs, k¢rj¡k ¹n´ket, hogy a rendelkez¢s¡kre ÀllÂ sajtÂban k´z´lj¢k ezt a
level¡nket, ¢s a benne foglalt gondolatokat min¢l sz¢lesebb k´rben propagÀljÀk.
Hazafias ¡dv´zlettel
Erdei SÀndor s. k.
fûtitkÀr
A forradalomban r¢szt vevû ÁrÂk ellen
1957 folyamÀn k¢t csoportos pert k¢szÁtettek elû. A ànagy ÁrÂperÊ vÀdlottjaiul a
hatÂsÀgok v¢g¡l is D¢ry Tibort, HÀy GyulÀt, Zelk ZoltÀnt ¢s Tardos Tibort szemelt¢k ki. A per csaknem teljes iratanyaga
1990-ben ker¡lt a Bel¡gyminiszt¢rium
irattÀrÀbÂl a Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀrba. Illy¢s Gyula tanÃkihallgatÀsÀnak jegyzûk´nyve ebbûl az irategys¢gbûl valÂ.
Amikor Illy¢s GyulÀt 1957 mÀrciusÀban a politikai nyomozÂszervek beid¢zt¢k tanÃkihallgatÀsra, a vallomÀsÀban
szereplû ÁrÂtÀrsai mÀr hÂnapok Âta vizsgÀlati fogsÀgban vÀrtÀk sorsuk alakulÀsÀt.
A Bel¡gy politikai nyomozÂ fûosztÀlyÀnak vezetûi indokokat kerestek arra,
hogy milyen vÀdak alapjÀn ¢s milyen csoportosÁtÀsban ÀllÁttassÀk bÁrÂsÀg el¢ a letartÂztatott ÁrÂkat. Az el¢gg¢ v¢rszeg¢ny
tÀrgyi bizonyÁt¢kokbÂl neh¢z volt csoportos pereket konstruÀlni, a nyomozÂtisztek ez¢rt tanÃvallomÀsokbÂl szerettek
volna terhelû adatokhoz jutni. A n¢pi
ÁrÂk k´z¡l is t´bbeket kihallgattak, fûk¢nt
azokat, akik ÁrÂsz´vets¢gi eln´ks¢gi tagk¢nt jÂl ismert¢k a lefogottak forradalom
alatti ¢s utÀni tev¢kenys¢g¢t. A n¢pi ÁrÂk
ä k´zt¡k Illy¢s Gyula ä k¢nyes helyzetben
voltak. BÀr a forradalom alatti aktÁv sze-

rep¡k k´ztudott volt, ellent¢tben az ellenz¢ki kommunista ÁrÂkkal, k´z¡l¡k
m¢gse tartÂztattak le senkit, sût a hatalom
1957 tavaszÀn megnyer¢s¡kre is kÁs¢rletet tett. Az ismertebb n¢pi ÁrÂk k´z¡l Veres P¢tert, TamÀsi çront ¢s Illy¢s GyulÀt
t´bbsz´r is beid¢zt¢k a rendûrs¢gre. A beid¢zettek mindent megtettek annak ¢rdek¢ben, hogy ments¢k tÀrsaikat, s m¢g
v¢letlen¡l se mondjanak olyat, amit ellen¡k felhasznÀlhatnak.
Az alÀbbi dokumentumban Illy¢st kihallgatÂi HÀy GyulÀrÂl ¢s Zelk ZoltÀnrÂl
k¢rdezt¢k, akiket majd november k´zep¢n ä D¢ry Tiborral ¢s Tardos Tiborral
k´z´s perben ä Át¢lnek el. Illy¢s vallomÀsÀban olyan esem¢nyeket id¢zett fel,
amelyeknek a k¢rdezett ÁrÂkon kÁv¡l û is
r¢szese volt, mintegy azt sugallva ezzel,
hogy ût a letartÂztatottakkal azonos felelûss¢g terheli.
HÀy Gyula november 4-e utÀn azok
k´z¢ az ÁrÂk k´z¢ tartozott, akik megkÁs¢relt¢k egy olyan kompromisszum l¢trehozÀsÀt, amely nem jÀr egy¡tt elveik feladÀsÀval. HÀy az írÂsz´vets¢g eln´ks¢g¢ben felajÀnlotta, hogy tÀrgyal a szovjet vÀrosparancsnokkal ä akit m¢g az 1945ä48
k´z´tti ¢vekbûl ismert ä arrÂl, hogy a
megszÀllÂk engedj¢k szabadon a Szovjet-
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uniÂba deportÀltakat. ý kezdem¢nyezte
azt is, hogy talÀlkozzanak KÀdÀr JÀnossal.
Illy¢s mindk¢t javaslatot tÀmogatta.
Zelk ZoltÀn b´rt´nbeli feljegyz¢s¢ben
Ágy Ár a n¢pi ÁrÂkhoz füzûdû kapcsolatÀrÂl: àK´zvetlen a felszabadulÀs utÀn pÀrtosnak v¢lt tÃlbuzgÂsÀgbÂl megbÀntottam egy-k¢t
n¢pi ÁrÂt. S ûk oktÂber 23-a utÀn ä pedig tulajdonk¢ppen az û kez¡kbe ker¡lt akkor az irodalom irÀnyÁtÀsa ä annyira humanistÀnak bizonyultak, hogy ¢rzelmileg teljesen levettek a
lÀbamrÂl.Ê
Illy¢s embers¢ge, egy¡tt¢rz¢se, amelyet a fogoly k´ltû egy v¢letlen talÀlkozÀs
alkalmÀval tapasztalt, m¢lyen meghatotta
Zelket. Illy¢s kihallgatÀsra menet ä talÀn
¢ppen mÀrcius 26-Àn ä a Bel¡gyminiszt¢rium Fû utcai ¢p¡let¢ben meglÀtta ût:

àZoltÀn, ZoltÀn! Igen, a keresztnevemet hallom, amint kiÀltja valaki k¢tszer is, mikor a
folyosÂn kihallgatÀsra kÁs¢rnek.Ê Zelk nem
v¢t a b´rt´nszabÀly ellen, nem fordul hÀtra, pedig megismeri Illy¢s hangjÀt. àý
utol¢rt ä folytatja a b´rt´nben Árt ´nvallomÀsÀban Zelk ä, s olyan gy´ng¢ds¢ggel,
ahogyan ezt csak û tudja, megszorÁtotta a
karom. Elmondhatatlan ¢rz¢ssel emeltem rÀ a
szemem. Megjelent elûttem a Kint, a VÀros, az
OrszÀg, a K´lt¢szet... ÏNe ess k¢ts¢gbe... nincs
ok rÀ, nem olyan a helyzet.Î °n csak ennyit
k¢rdeztem: Ir¢n? ÏOtthon vanÎ, felelte Gyula,
s ebbûl megtudtam, hogy figyeli az °des sorsÀt. MegszorÁtottuk egymÀs kez¢t, tovÀbbmentem kÁs¢rûmmel. M¢g hallottam m´g´ttem a
hangjÀt: ÏMilyen jÂ, hogy ¢ppen most j´tt¡nk.ÎÊ

Illy¢s Gyula tanÃkihallgatÀsa
B. M. ORFK. Pol. Nyom. Fûoszt. VizsgÀlati osztÀlya
TanÃkihallgatÀsi jegyzûk´nyv
K¢sz¡lt 1957. ¢vi mÀrcius hÂ 26. napjÀn
A tanÃ (neve, sz¡l. ¢ve ¢s helye, foglalkozÀsa, lakÀsa): Illy¢s Gyula (1902, SÀrszentlûrinc, ÁrÂ, Bp. II., JÂzsefhegyi u. 9. sz.)
A gyanÃsÁtotthoz, valamint az ¡gyben egy¢bk¢nt ¢rdekeltekhez valÂ viszonya: ¢rdektelen.
Az eljÀrÀs tÀrgyÀul szolgÀlÂ büncselekm¢ny k´vetkezt¢ben kÀrt szenvedett-e? ä Nem.
K°RD°S : Mikor ismerte meg HÀy GyulÀt, ¢s mit tud 1956. oktÂber 23. elûtti ¢s utÀni
politikai tev¢kenys¢g¢rûl?
FELELET : HÀy GyulÀt szem¢lyesen 1945 utÀn ismertem meg. Szorosabb kapcsolat
nem volt k´z´tt¡nk t´bb, mint ami ÁrÂ ¢s ÁrÂ k´z´tt szokott lenni.
Szem¢lyis¢g¢t k´zelebbrûl 1956. november elsû hete utÀn ismertem meg, fûleg abbÂl az alkalombÂl, amikor k¡ld´tts¢gben egy¡tt voltam vele a szovjet parancsnoksÀgon, Gurkin ezds.-n¢l. Itteni magatartÀsÀt meggondoltnak, okosnak tartottam.
Gurkin arra k¢rte az ÁrÂk k¡ld´tts¢g¢t, hogy besz¢lje rÀ a sz´vets¢get egy olyan
kiÀltvÀny kiadÀsÀra, amely a munka megindÁtÀsÀra szÂlÁtja fel a munkÀsokat.
Ez a sz´vets¢g akkori l¢gk´r¢ben neh¢z feladatnak lÀtszott. HÀy Gyula azonban a
dolog elint¢z¢s¢t magÀra vÀllalta. A mÀsnapra ´sszehÁvott ÁrÂsz´vets¢gi eln´ks¢g el¢
olyan sz´veget terjesztett, amelyet k¢sûbb a lapok is k´z´ltek. A sz´veg elfogadÀsÀt
igen ¢les vita elûzte meg. HÀy Gyula a jÂ ¡gy v¢delm¢ben Ãgy kimer¡lt, hogy majdnem ´nuralmÀt is elveszÁtette, ekkor ¢n felszÂlaltam, ¢s rÀmutattam jÂ szÀnd¢kÀra.
ögy tudom, hogy ez a kiÀltvÀny k¢sûbb mindenki tetsz¢s¢t elnyerte.
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HÀy Gyula oktÂber 23. elûtti politikai tev¢kenys¢g¢t nem ismerem. Tudom rÂla,
hogy az Irodalmi öjsÀgban cikkei jelentek meg, de a Kucsera-cikk kiv¢tel¢vel tartalmukra ä bÀr elolvastam ûket ä nem eml¢kszem.
OktÂber 23. utÀn az írÂsz´vets¢g eln´ks¢gi ¡l¢sein talÀlkoztam vele. Ott viselked¢se, magatartÀsa ugyanolyan volt, mint az eln´ks¢g bÀrmely mÀs tagjÀ¢.
HÀy Gyula ¡gy¢vel kapcsolatban megjegyzem, hogy hallomÀsbÂl ¢rtes¡ltem arrÂl,
hogy november 4-¢n ÀllÁtÂlag û besz¢lt a rÀdiÂban az írÂsz´vets¢g nev¢ben. Ezt azonban ¢n nem hallottam, de azt sem tudnÀm megmondani, ki emlÁtette nekem ezt a
dolgot. MÀst HÀy ¡gy¢vel kapcsolatban elmondani nem tudok.
K°RD°S : Mikor ismerte meg Zelk ZoltÀnt, ¢s mit tud politikai tev¢kenys¢g¢rûl?
FELELET : Zelk ZoltÀnt 1926ä27 Âta ismerem. A munkÀsmozgalomban talÀlkoztunk,
¢s azÂta is mint nemzed¢k¡nk egyik legkitünûbb k´ltûj¢vel gyakran ¢rintkeztem.
Az oktÂber 23. elûtti idûkben vele sem talÀlkoztam, mivel nem tartÂzkodtam Budapesten.
November elsû hetei utÀn az írÂsz´vets¢gben lÀttam ût, mint az eln´ks¢g tagjÀt.
MagatartÀsa semmiben nem k¡l´nb´z´tt az eln´ks¢g vagy akÀr az írÂsz´vets¢g legt´bb tagjÀnak a magatartÀsÀtÂl. Az eln´ks¢g ¡l¢sein nemegyszer m¢rs¢klûleg besz¢lt.
Nem tudok arrÂl, hogy kiÀltvÀny vagy deklarÀciÂ sz´vegez¢s¢ben r¢szt vett. Arra eml¢kszem, amikor a disszidÀlÀs megkezdûd´tt, Zelk kijelentette: most ¢rzi csak, menynyire ebbe a n¢pbe tartozik, ¢s semennyi¢rt nem hagynÀ el az orszÀgot.
OktÂber utolsÂ napjaiban az írÂsz´vets¢gbûl n¢hÀnyan, BenjÀmin LÀszlÂ, D¢ry Tibor, TamÀsi çron, Veres P¢ter, Zelk ZoltÀn ¢s ¢n, nem tudom mÀr, hogy delegÀciÂk¢nt-e vagy nem, a Parlamentbe ment¡nk, hogy Nagy Imr¢t megk¢rj¡k, talÀljon mÂdot a v¢rontÀs megsz¡ntet¢s¢re.
Erdei Ferenccel, majd Janza KÀroly akkori honv¢delmi miniszterrel besz¢lt¡nk,
mert Nagy Imre el volt foglalva. Itt hallottuk a hÁrt, hogy a tüzsz¡netet hamarosan
elrendelik. Ezt, azt hiszem, Janza mondotta. Zelk tele volt aggodalommal, ¢s mint
mindnyÀjan, û is a v¢rontÀs megsz¡ntet¢s¢t akarta. Nem eml¢kszem, hogy valami
mÀst is mondott volna.
OktÂber 31-¢n az írÂsz´vets¢gben a v¢rengz¢sek megakadÀlyozÀsÀra az a terv mer¡lt fel, hogy kiÀltvÀnyt adunk ki az Ãn. àn¢pÁt¢letekÊ ellen. ögy eml¢kszem, k¢sz sz´veg ker¡lt el¢nk ä nem tudom, ki k¢szÁtette ä, azon stilÀrisan javÁtottunk. Ebben, azt
hiszem, Zelk is r¢szt vett, bÀr bizonyosan nem merem ÀllÁtani. Ezt a kiÀltvÀnyt az Irodalmi öjsÀg november 1-jei szÀma alÀÁrÀsok n¢lk¡l k´z´lte, a rÀdiÂ is t´bbsz´r beolvasta
mint BenjÀmin LÀszlÂ, D¢ry Tibor, Ignotus PÀl, Illy¢s Gyula, N¢meth LÀszlÂ, SzabÂ
Lûrinc, TamÀsi çron, Veres P¢ter ¢s Zelk ZoltÀn felhÁvÀsÀt. EzenkÁv¡l az akkor megjelenû napilapok is k´z´lt¢k. Zelk ZoltÀnnal kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy
jÂhiszemü, tehets¢ges embernek tartom ût.
A jegyzûk´nyvet elolvastam, vallomÀsomat az igazsÀgnak megfelelûen minden
k¢nyszer n¢lk¡l tettem, amit elolvasÀs utÀn alÀÁrÀsommal megerûsÁtek.
Illy¢s Gyula s. k.
tanÃ
A kihallgatÀst vezette:
Halustyik LÀszlÂ r. ny. szds. s. k.
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A FORRADALOM K°T FELVONçSA K¹Z¹TT*
A mÀr csak hÁv eml¢kezet¡nkben ¢lû harcostÀrs,
I. TÂth ZoltÀn sÁrjÀra ä utolsÂ ¡dv´zlet helyett

(A t´rt¢netÁrÂ, aki most ä 1956. december 1-j¢n ä ÁrÂg¢pe el¢ ¡l, hogy megkÁs¢relje
rendezni egymÀst kergetû gondolatait, nem tud olyan tudomÀnyos alapossÀggal k´zeledni napjaink esem¢nyeihez, amilyenre a n¢pe ¢s hivatÀsa irÀnti felelûss¢g k´telezi.
Nem az¢rt, mert maga sem mentes ¢rz¢sektûl ¢s indulatoktÂl, hiszen nem t´rt¢netÁrÂ
az, aki akÀr a r¢gmÃlt korszakok t´rt¢n¢seit is k¢pes szenved¢lyek n¢lk¡l szeml¢lni,
hanem az¢rt, mert bÀr a nevezetes oktÂberi ¢s novemberi napokban maga is ott jÀrt
Budapest utcÀin ¢s terein, hallgatta a k¡l´nb´zû tÀrsadalmi r¢tegekhez tartozÂ embereket, olvasta a r´pc¢dulÀkat, gyüjt´tte a hÁreket, figyelte a fejlem¢nyeket: m¢gsem
alkothatott teljes k¢pet a t´rt¢ntekrûl ä k¡l´n´sen a vid¢ki esem¢nyekrûl ä, nem lÀthatott a kulisszÀk m´g¢, s hiteles adatok hiÀnyÀban sokszor nem ÀllapÁthatta meg, mi
igaz a szÀllongÂ szÂbesz¢dekbûl. M¢gis Ãgy ¢rzi, szÂlania kell, ki kell mondania azt a
keveset, amirûl bizonyosan tudja vagy nagyon is valÂszÁnünek tartja, hogy megÀllja a
hely¢t, mert m¢g vannak, akik mesters¢gesen is k´dfelhûbe igyekeznek burkolni a
forradalmi vÀltozÀsok igazi ¢rtelm¢t. Nem mintha a n¢p milliÂs t´megeit ezek az erûfeszÁt¢sek megingathatnÀk: a magyar n¢p s kivÀlt a magyar munkÀsosztÀly, amelyet
sorsÀnak irÀnyÁtÂi annyit magasztaltak, de amelyet lelk¡k fenek¢n ä Ãgy lÀtszik ä fasiszta csûcsel¢knek s orrÀnÀl fogva vezethetû csordÀnak tartottak, a d´ntû pillanatban
vitathatatlan ¢retts¢grûl ¢s tisztÀnlÀtÀsrÂl tett tanÃsÀgot. Hanem talÀlkoznak ä ha nem
nagy t´megben is, de nem is kevesen ä olyan tiszta szÀnd¢kÃ, becs¡letes emberek,
t´bbnyire kommunistÀk, volt elvtÀrsaim, akiknek a helye a n¢p soraiban volna, de
akiket egyes tÃlkapÀsok, nemegyszer ¢ppen szem¢ly¡ket ¢rt m¢ltatlansÀgok megriasztottak, s akik ez¢rt most zavarodottan f¢lrevonulnak, ¢s term¢ketlen t¢pelûd¢seknek
engedik Àt magukat, sût olykor az ´sszeegyeztethetetlens¢gek ´sszeegyeztet¢s¢nek kÁs¢rlet¢re is hajlamosaknak mutatkoznak ä elsûsorban ûhozzÀjuk sz¡ks¢ges szÂlani.
* Az itt k´vetkezû ÁrÀsmü nem t´rt¢neti tanulmÀny, s nem is lehet az, hiszen ä mint sz´veg¢bûl is kivilÀglik
ä m¢g 1956 v¢g¢n, vagyis azon meleg¢ben sz¡letett, amikor szerzûje m¢g nem rendelkezhetett a tudomÀnyos m¢rlegel¢shez elengedhetetlen forrÀsanyag-ismerettel ¢s t´rt¢neti tÀvlattal. Ez az essz¢ tehÀt nem
t´bb, mint egy a forradalmi esem¢nyekkel egy¡tt l¢legzû s a kommunista politikÀbÂl ä nem utolsÂsorban
ezek hatÀsÀra ä frissiben kiÀbrÀndult fiatalember kÁs¢rlete kortÀrsi elemz¢s k¢szÁt¢s¢re ¢s a forradalom eltiprÀsa utÀn Àltala vÀlasztandÂ Ãt meghatÀrozÀsÀra.
Mikor v¢g¢re pont ker¡lt, ez az essz¢ term¢szetesen nem lÀthatott nyomdafest¢ket. S amikor ä ¢vtizedek
mÃltÀn ä mÀr mÂd nyÁlt volna publikÀlÀsÀra, ezt t´bb¢ ÁrÂja sem talÀlta k¡l´n´sebben s¡rgetûnek, minthogy
idûk´zben maga is tovÀbbhaladt azon az Ãton, amelyre 1956-ban rÀl¢pett, s ez¢rt sok tekintetben ¢rv¢ny¢t
vesztettnek Át¢lte azt a szeml¢letet, amellyel annak idej¢n a forradalom menet¢t vizsgÀlta. Most viszont indokoltnak v¢li k´zz¢t¢tel¢t, mivel az utÂbbi hÂnapokban szenved¢lyes vitÀkat keltett t´bb e hely¡tt is ¢rintett
k¢rd¢s (kivÀlt az, hogy milyen volt a forradalom tÀborÀnak ´sszet¢tele, belsû tagozÂdÀsa, meg az, hogy milyen c¢lokat tüztek maguk el¢ a forradalom tÀborÀhoz csatlakozott ä r¢szben k´z´s, de r¢szben elt¢rû ¢rdekü
ä csoportok); s a szerzû abban a hitben van, hogy ez¢rt jelenleg talÀn ¢rdeklûd¢st kelthet egy olyan ÁrÀs,
amelybûl kivilÀglik, mint n¢zett szembe az eff¢le probl¢mÀkkal azon tÀjt, k´zvetlen¡l a forradalom elviharzÀsa utÀn a kortÀrsak egyike.
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Persze ma m¢g nem tudni, hogy ezek a sorok napvilÀgot lÀthatnak-e egyhamar,
eljuthatnak-e azokhoz, akiknek szÀnvÀk. De a szÀmvet¢st, ha egyelûre csak a magam
okulÀsÀra szolgÀlhat is, nem halogathatom: a jelen ¢s a k´zelmÃlt t´rt¢net¢nek vizsgÀlata szÀmomra egyben ´nvizsgÀlat is, amely alÂl az egy¢ni tisztess¢g sem menthet
fel. Hiszen ¢n is a bukott rendszer tÀmogatÂi k´z¢ tartoztam, azok k´z¢, akik elÁt¢lt¢k
s a maguk k´r¢ben felszÀmolni is t´rekedtek ugyan a n¢p fiai ellen alkalmazott erûszakot, a dolgozÂ emberek k´z´tti k¡l´nbs¢gtev¢seket ¢s a szocializmustÂl idegen soksok egy¢b visszÀssÀgot, de hosszÃ ¢veken Àt elhitett¢k magukkal s azutÀn elhitetni igyekeztek mÀsokkal is, hogy ezeknek a megnyilvÀnulÀsai nem a rendszer l¢nyeg¢re jellemzûek, hanem ¢ppen a rendszer l¢nyeg¢vel ellent¢tben ÀllÂ ä tehÀt az adott rendszer keretei k´z´tt is kik¡sz´b´lhetû, sût elûbb-utÂbb sz¡ks¢gk¢ppen ki is k¡sz´b´lûdû
ä egyedi, kiv¢teles jelens¢gek ä, vagyis azok k´z¢ tartoztam, akik a legutolsÂ hÀromnegyed ¢vig becs¡letes ´ncsalÀssal, de megbocsÀthatatlan vaksÀggal hitt¢k ¢s hirdett¢k, hogy a fennÀllÂ rendszer szocialista rendszer. Holott... De legyen ez most gondolatmenet¡nk kezdûpontja: hogy tisztÀn lÀthassuk, mi¢rt folyt a harc oktÂber 23-Àn ¢s
a k´vetkezû napokban, induljunk ki abbÂl, mi ellen folyt a harc.)
Azok, akik legszÁvesebben bizonyÀra teljess¢ggel elvitatnÀk, de mivel ezt m¢gsem
tehetik, k¢nytelen-kelletlen elismerik az oktÂberi felkel¢s alapjÀban v¢ve haladÂ mivoltÀt, azt szoktÀk mondogatni, hogy a felkel¢s r¢szvevûinek nagy t´bbs¢ge csak a
fennÀllÂ ä szocialista ä rendszer hibÀinak a felszÀmolÀsÀ¢rt szÀllt sÁkra, kezdettûl fogva
voltak azonban a felkelûk k´z´tt olyanok is, akik magÀt a rendszert kÁvÀntÀk megd´nteni. Persze, akik ilyesmit hangoztatnak, alighanem azok is nagyon jÂl tudjÀk, hogy
az eff¢le ÀllÁtÀsoknak vajmi kev¢s k´z¡k van az igazsÀghoz. Mert ha voltak is olyan
naiv emberek, akik m¢g oktÂber 23-Àn d¢lben is attÂl a t¢ves hittûl vezettetve mentek
ki az utcÀra, hogy a fennÀllÂ rendszer szocialista, s ¢ppen ennek v¢delm¢ben sz¡ks¢ges
t¡ntetni a szocializmus rÀkosista ellens¢gei ellen, ugyanazon nap est¢j¢re mÀr ezek is
nagyjÀbÂl meg¢rtett¢k, mekkorÀt t¢vedtek, meg¢rtett¢k, hogy a rendszert mindennek lehet nevezni, csak szocialistÀnak nem, hogy tehÀt ezt a rendszert nem foltozgatni,
hanem megsemmisÁteni kell. V¢gt¢re is ¢veken Àt sokakkal el lehetett hitetni, hogy az
Ãgynevezett n¢pi demokratikus Àllam, amelynek az apparÀtusÀban nagy szÀmmal foglalnak helyet a munkÀsosztÀly fiai, a proletariÀtus uralmÀnak a megtestesÁtûje, hogy
a magyar n¢pi demokrÀcia megsz¡ntette a munkÀsok kizsÀkmÀnyolÀsÀt, hiszen ha a
munkÀsok nem kapjÀk is k¢zhez az Àltaluk termelt javak teljes ellen¢rt¢k¢t, a k¡l´nb´zetet is az û ¢rdek¡kben, nem utolsÂsorban az û ¢rdekeiket v¢delmezû erûszakszervezet fenntartÀsÀra hasznÀljÀk fel, hogy a n¢pi demokrÀcia csupÀn a volt kizsÀkmÀnyolÂkat rekeszti ki a szabadsÀgjogok birtokÀbÂl, a n¢pet viszont ¢ppen ezÀltal a szabadsÀgjogok ´sszess¢g¢nek a birtokÀba helyezi, hogy a szovjet csapatok jelenl¢te nem
korlÀtozza, hanem ä MagyarorszÀgot biztosÁtva az imperialista hatalmak esetleges beavatkozÀsaitÂl ä ¢ppens¢ggel megûrzi a magyar n¢p szuverenitÀsÀt ä, amikor azonban
a magyar rÀdiÂ m¢g a n¢p k´vetel¢seinek a felolvasÀsÀt is megtagadta, amikor az ÀllÁtÂlag a proletariÀtus hatalmÀban l¢vû Àllamnak a proletariÀtus p¢nz¢n fenntartott
fegyveres erûi fegyvereiket a proletariÀtus ellen fordÁtottÀk, s amikor a szovjet csapatok nem a n¢pnek, hanem a n¢p gyilkosainak siettek segÁts¢g¡kre: legk¢sûbb ekkor
m¢g a legjobbhiszemü emberekben is ´ssze kellett omlaniuk ezeknek a hiedelmeknek,
legk¢sûbb ekkor m¢g a legt¡relmesebbeknek is meg kellett ¢rteni´k, hogy a fennÀllÂ
rendszer nem a proletariÀtusnak a burzsoÀzia feletti diktatÃrÀja, hanem legfeljebb egy
pÀrt diktatÃrÀja, sût m¢g csak az sem (hiszen a golyÂk nem tettek k¡l´nbs¢get kom-
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munistÀk ¢s pÀrtonkÁv¡liek k´z´tt), hanem diktatÃra, tyrannis a szÂ klasszikus ¢rtelm¢ben: egy embernek (vagy ä ha Ãgy tetszik ä tizenhatnak) az eg¢sz n¢p feletti diktatÃrÀja. S hogy mennyire az, ezt a t¢nylegesen hatalmon l¢vûk is k¢sedelem n¢lk¡l
elismert¢k azÀltal, hogy sem ekkor, sem a k´vetkezû napokban nem kÁs¢relt¢k meg
egyetlenegyszer sem felhÁvni a rendszer v¢delm¢re az ÀllÁtÂlag hatalmon l¢vû munkÀssÀg
vagy az Àllamban ÀllÁtÂlag irÀnyÁtÂ szereppel rendelkezû kommunistÀk szÀzezreit.
Ez a felismer¢s vitte a szocializmus hÁveit oktÂber 23-Àn pillanatnyilag egy tÀborba
a szocializmus ellens¢geivel. Mert a rendszer megd´nt¢s¢nek a sz¡ks¢gess¢g¢ben ezek
utÀn egyet kellett ¢rteni´k azoknak, akik ¢ppen e rendszer tovÀbbi fennmaradÀsÀban
lÀttÀk a valÂban szocialista MagyarorszÀg megteremt¢s¢nek legfûbb akadÀlyÀt, s azoknak, akik a szocializmus irÀnt tÀplÀlt gyül´let¡ktûl vez¢relve a korlÀtlan erûszakot ¢s
a szabadsÀgjogok teljes hiÀnyÀt a szocializmus term¢szetes velejÀrÂinak fogvÀn fel,
most mÀr egyed¡l lÀttak az adott rendszerben szocialista rendszert, s ezt ¢ppen ez¢rt
vÀgyakoztak megd´nteni. Amint az oktÂber 23-i megmozdulÀs legfûbb k´zvetlen jelszavait ä Gerû Ernû tÀvozÀsÀnak, a szovjet csapatok kivonÀsÀnak, az çllamv¢delmi HatÂsÀg feloszlatÀsÀnak a k´vetel¢s¢t ä is egyarÀnt maguk¢inak vallhattÀk azok, akik e
k´vetel¢sek megvalÂsÁtÀsÀtÂl az igazi n¢puralom megteremt¢s¢nek, s azok, akik ä ¢ppen ellenkezûleg ä a zavarosban valÂ szabad halÀszÀsnak a lehetûs¢g¢t vÀrtÀk. így j´tt
l¢tre MagyarorszÀgon 1956 oktÂber¢nek v¢g¢n olyan ÀtfogÂ, a legreakciÂsabb elemektûl a leghaladÂbbakig terjedû nemzeti egys¢gfront, amilyenre korÀbban nemcsak
a t´rt¢nelemben, hanem m¢g RÀkosi MÀtyÀs besz¢deiben sem volt p¢lda.
A haladÀs ¢s a reakciÂ erûinek ilyen okok miatt t´rt¢nt pillanatnyi egy tÀborba ker¡l¢se persze kivÀlÂ ¡r¡gyet szolgÀltatott a rendszer kisszÀmÃ v¢delmezûj¢nek arra,
hogy az ellenforradalom fel¡lkereked¢s¢nek a vesz¢ly¢t m¢rt¢ktelen¡l felnagyÁtva, a
szovjet hadsereg Ãjabb hadosztÀlyait vesse harcba ä a forradalom erûi ellen. De ennek
a l¢p¢snek a jellemz¢s¢re nem ¢rdemes szÂt vesztegetni. SzÂlni kell azonban arrÂl,
hogy az ellenforradalom erûinek a jelentkez¢se ä mint mÀr emlÁtettem ä a rendszert
k¡l´nben v¢delmezni ¢ppen nem kÁvÀnÂ becs¡letes embereket, becs¡letes kommunistÀkat is megtÀntorÁtott, visszal¢p¢sre sarkallt. SzÂlni kell errûl ¢ppen az¢rt, mert
ezeket az embereket, ha az ellenforradalom vesz¢ly¢t nagyobbnak Át¢lt¢k is a valÂsÀgosnÀl, m¢gsem a kiv¢nhedt horthysta tisztek ijesztû sarkantyÃpenget¢s¢rûl ¢s a prostituÀltak felfegyverz¢s¢rûl szÂlÂ vagy mÀs hasonlÂ dajkames¢k, hanem nyugtalansÀgra
csakugyan okot adni lÀtszÂ jelens¢gek riasztottÀk meg.
Ilyen volt t´bbek k´z´tt a nacionalizmus jelentkez¢se, bÀr ez korÀntsem t´rt fel
olyan erûvel, amilyent ¢ppens¢ggel vÀrni lehetett volna. S ha jelentkezett is valamelyes
nacionalizmus, ez sokkal kev¢sb¢ volt az ellenforradalom müve, mint az Àlszocialista
rendszer¢, amely a jogos nemzeti ¢rz¢s sorozatos arculcsapÀsÀval term¢szetszerüleg
tÀplÀlta a nemzeti ¢rz¢s negatÁv elemeit is. Ilyenek voltak azutÀn az ´nk¢nyes n¢pÁt¢letek, amelyeknek az çllamv¢delmi HatÂsÀg tagjai k´z¡l t´bben ¢s ä ÀllÁtÂlag ä n¢mely
falusi pÀrtfunkcionÀriusok is Àldozatul estek. NyilvÀnvalÂ, hogy minden jÂ¢rz¢sü ember csak felhÀborodÀssal fogadhatta az eff¢le t´rv¢nytelens¢geket ä s nem csupÀn az
Àrtatlanok eset¢ben, hanem azok¢ban is, akiket valÂban fûbenjÀrÂ bün´k terheltek ä,
de az is nyilvÀnvalÂ persze, hogy az Àrtatlan Àldozatoknak a felindult t´megek Àltal
kiontott v¢re megint csak nem az ellenforradalmÀroknak, hanem azoknak szÀll a fej¢re, akik l´vettek a n¢pre, akik a falusi kiskirÀlyok kirÀlysÀgÀvÀ tett¢k MagyarorszÀgot, s akik maguk m¢g f´rtelmesebb t´rv¢nys¢rt¢sek szÀzai¢rt tartoznak felelûss¢ggel.
Aggodalmat keltettek tovÀbbÀ szÀmos becs¡letes kommunistÀban olyan jelens¢gek,
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amelyekbûl egyfajta szocializmuselleness¢get, kommunistaelleness¢get olvashattak ki.
így mindjÀrt olyan k¡lsûs¢gek, mint a v´r´s zÀszlÂknak ¢s a szocialista munkÀsmozgalom mÀs, nemes hagyomÀnyok Àltal megszentelt jelv¢nyeinek az eltÀvolÁtÀsa. Sokunknak fÀjt ez, de valÂjÀban: amilyen logikÀval ebbûl a t¢nybûl a szocializmus tagadÀsÀra k´vetkeztethet¡nk, ugyanolyan logikÀval a mÀrciusi fiatalok eml¢k¢nek megtagadÀsÀval is vÀdolhatnÂk p¢ldÀul azokat a fiatalokat, akik ¢ppen a mÀrciusi fiatalok
p¢ldÀjÀt tartottÀk szem¡k elûtt, amikor kivonultak az utcÀkra, hiszen a forradalom
v´r´s szÁne a mÀrciusiak szÁne is volt; amennyire nem ûket, annyira nem is a szocializmust tagadtÀk meg ilyen mÂdon a t¡ntetûk, hanem ism¢t a rendszert, amely kisajÀtÁtotta magÀnak s ezzel meggyalÀzta a haladÂ gondolatnak ezeket az ¢vszÀzados
mÃltra visszatekintû jelk¢peit. ArrÂl nem besz¢lve, hogy nemcsak kisajÀtÁtotta ûket,
hanem egyben ä nem kev¢sb¢ gyalÀzatos mÂdon ä ezeket is a nemzeti ¢rz¢s elfojtÀsÀra
igyekezett fordÁtani; gondoljunk csak azokra, akik egy-egy mÀjus 1-jei felvonulÀs alkalmÀval p¢ldÀul aggodalmaskodva szÀmlÀlgattÀk, nem lobog-e a menetelûk feje f´l´tt a v´r´s zÀszlÂkhoz k¢pest tÃlsÀgosan sok nemzetiszÁnü...
Vitathatatlan azonban, hogy ha nem is eff¢le k¡lsûs¢gekben, egy¢bk¢nt sokszor ki¡tk´z´tt a forradalmi napok sorÀn jelentûs t´megeknek a kommunistÀk nagy r¢sze
irÀnt tÀplÀlt bizalmatlansÀga. Megmutatkozott ez nem mell¢kesen abban is, hogy sok
hely¡tt ÀltalÀnos int¢zked¢ssel eltÀvolÁtottÀk tiszts¢g¡kbûl a (t´bbs¢g¡kben kommunista) vezetû funkcionÀriusokat ä akkor is, ha semmif¢le szem¢lyes bün nem terhelte
ûket, csak egyszerü eszk´zei voltak a hatalomnak, s rÀtermetts¢g¡kh´z ¢s jÂ szÀnd¢kukhoz k¡l´nben nem f¢rt k¢ts¢g. Bizonyos, hogy az eff¢le l¢p¢sek nem szolgÀltÀk a
forradalom ¢rdekeit, hiszen csak cs´kkenthett¢k a n¢p legfûbb erej¢t, pÀratlan egys¢g¢t, de az is bizonyos, hogy az ilyen eljÀrÀst sem lehetne az ellenforradalom valamif¢le mesterked¢seire vezetni vissza. RÀkosi¢k gyakran hangoztattÀk, hogy minden¢rt, ami ebben az orszÀgban t´rt¢nik, a kommunistÀk felelûsek, s ebben kiv¢telesen
igazuk volt, hiszen ha a kommunista funkcionÀriusok eltÀvolÁtÀsÀt n¢melyek bizonyÀra egy¢ni ¢rdekbûl s¡rgett¢k is, a maga eg¢sz¢t illetûen ebben is a n¢p term¢szetes
igazsÀg¢rzete nyilvÀnult meg: a n¢p joggal tette felelûss¢ valamennyi kommunistÀt az
elmÃlt ¢vek bajai¢rt m¢g akkor is, ha ûket vezetûik ¢ppÃgy f¢lrevezett¢k, mint az orszÀg t´bbi polgÀrÀt, mert egyik¡nk felelûss¢g¢t sem kisebbÁtheti, ha hagyta magÀt f¢lrevezettetni.
S hasonlÂk¢ppen az sem az ellenforradalom ¡gyesked¢s¢n mÃlott, hogy az oktÂber
v¢gi napokban feled¢sbe mer¡lni lÀtszott azoknak a kommunistÀknak az ¢rdeme, akik
elsûkk¢nt fordultak szembe s mÀr jÂ ideje szembefordultak a bün´k rendszer¢vel. A
n¢p feled¢kenys¢ge azonban valÂjÀban csak lÀtszÂlagos volt: a n¢pnek valÂjÀban nem
volt mit elfelejtenie, mert egy LukÀcs Gy´rgyrûl vagy egy D¢ry TiborrÂl korÀbban
legfeljebb annyit tudhatott meg, hogy a hatalmon l¢vûk ¡ld´zik ûket, de hogy mi¢rt,
arrÂl ä nem az ellenforradalom, hanem a hatalmon l¢vûk jÂvoltÀbÂl ä mÀr alig szerezhetett tudomÀst. S ahol m¢gis k´zelebbrûl ismert¢k ezeknek a bÀtor f¢rfiaknak a
tev¢kenys¢g¢t, azokban a k´r´kben nem is fogyatkozott meg n¢pszerüs¢g¡k, azokban
a k´r´kben mindv¢gig a forradalom Ãtt´rûit ¢s legjobb katonÀit becs¡lt¢k benn¡k.
Aki pedig ez igazi kommunistÀk k´z¡l egyed¡l volt ismert ¢s n¢pszerü orszÀgszerte,
annak, Nagy Imr¢nek a n¢pszerüs¢g¢t megint csak nem az ellenforradalmÀrok foszlattÀk sz¢t, hanem a hatalmon l¢vû machiavellistÀk, akik ût Gerû Ernû pÀrtvez¢rs¢g¢nek megerûsÁt¢s¢vel egyidejüleg neveztett¢k ki minisztereln´kk¢, akik az û nev¢ben
hirdettek statÀriumot a forradalmÀrok ellen, s akik elsû alkalommal az û nev¢ben hÁvtÀk fel beavatkozÀsra a szovjet csapatokat.
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Ennek az egy esetnek a kiv¢tel¢vel azonban, ha becs¡letes kommunistÀk a bizalmatlansÀg l¢gk´r¢t ¢rezt¢k maguk k´r¡l a forradalom napjaiban, ez¢rt egyed¡l ´nmagukat okolhattÀk. Mivel mÃltbeli mulasztÀsaik miatt bizalmatlansÀg ´vezte ûket,
sokan k´z¡l´k elvesztett¢k a fej¡ket, s nem talÀltÀk meg hely¡ket a forradalmi n¢p
soraiban; mivel pedig nem siettek a forradalom hadÀllÀsaiba, tovÀbbra sem vÁvhattÀk
ki a milliÂk bizalmÀt. Nem Àll ez a kommunista munkÀsok tÁzezreire, a tatai bÀnyÀszokra, a pentelei kohÀszokra ¢s tÀrsaikra, de ä fÀjdalom ä elmondhatÂ a kommunista
¢rtelmis¢g tekint¢lyes r¢sz¢rûl, amelynek pedig nagy hivatÀsa lett volna tudatos kereteket szabni a jobbÀra ´szt´n´s mozgalomnak. Holott ha nem k¢slekedik, m¢g ekkor is, a t´rt¢ntek utÀn is elnyerhette volna a t´megek rokonszenv¢t. BizonyÁtja ezt
azoknak a kommunista katonai parancsnokoknak a p¢ldÀja, akik fegyvereiket a n¢p
szolgÀlatÀba ÀllÁtottÀk, s akiket n¢hÀny nap mÃlva mÀr az eg¢sz orszÀg hûseik¢nt tisztelt. S bizonyÁtja ezt, hogy Nagy Imre is, mihelyt siker¡lt kivÁvnia a maga szÀmÀra valamelyes cselekv¢si szabadsÀgot, MagyarorszÀg semlegess¢g¢nek kinyilvÀnÁtÀsÀval ¢s
mÀs l¢p¢seivel ism¢t vissza tudta szerezni elorzott n¢pszerüs¢g¢t. (Amire ä mellesleg
szÂlvÀn ä csak naiv emberek mondhatjÀk, hogy naiv l¢p¢s volt, amennyiben maga utÀn
vonta a szovjet csapatok mÀsodik beavatkozÀsÀt: valÂjÀban ez ¢ppÃgy nem volt okozÂja
az Ãjabb szovjet tÀmadÀsnak, amint 1849-ben sem a trÂnfosztÀs id¢zte elû az orosz
beavatkozÀst, hiszen ha ezen mÃlott volna a dolog, akkor az Ãjabb tÀmadÀsra ä minden
egy¢btûl f¡ggetlen¡l ä csak jÂ n¢hÀny nappal k¢sûbb ker¡lhetett volna sor.)
AkÀrmint t´rt¢nt is azonban, m¢gis t¢ny, hogy a kommunistÀk jÂr¢sze szÀmtalan
jel¢t tapasztalhatta a n¢p bizalmatlansÀgÀnak, s ez¢rt valÂban aggodalommal, annak
biztos tudatÀban k¢sz¡lhetett a tervezett orszÀggyül¢si vÀlasztÀsokra, hogy azokon a
kommunista jel´ltek ä m¢g azok is, akik minden prÂbÀt megÀllottak ä eleny¢szû kisebbs¢gben fognak maradni. Ez pedig a forradalomban r¢szt vevû t´megek c¢lkitüz¢seinek tisztasÀga ellen¢re m¢giscsak az ellenforradalom fel¡lkereked¢s¢t fogja jelenteni, gondoltÀk k´z¡l´k nem kevesen. Csakhogy ha a vÀlasztÀsok kimenetel¢t illetû
aggodalom minden bizonnyal indokolt volt is, a belûle levont k´vetkeztet¢s mÀr ism¢t
nem Àllta meg a hely¢t. Mert ä an¢lk¡l, hogy talÀlgatÀsokba bocsÀtkoznÀnk ä bizonyosra vehetj¡k ugyan, hogy a vÀlasztÀsokon vagy polgÀri demokratikus, vagy klerikÀlis ä de (legalÀbb kezdetben) szint¢n demokratikus jelszavakhoz folyamodÂ klerikÀlis ä pÀrtok szerezt¢k volna meg a szavazatok t´bbs¢g¢t, s ennek megfelelûen a vÀlasztÀsok utÀn polgÀri demokratikus Àllamberendez¢s alakult volna ki MagyarorszÀgon; ez azonban m¢g nem jelentette volna az ellenforradalom fel¡lkereked¢s¢t, hiszen
a polgÀri demokratikus rendszer csak egy szocialista rendszerhez k¢pest jelentett volna visszal¢p¢st, annÀl viszont nem lett volna rosszabb, ami MagyarorszÀgon 1956 oktÂbere elûtt volt.
SzÀmÁtok persze arra a megjegyz¢sre, hogy nem is ´nmagÀban a kialakulÂ Àllamberendez¢s polgÀri demokratikus jelleg¢ben lett volna a hiba, hanem ennek sz¡ks¢gszerü velejÀrÂjÀban, a mÀr megl¢vû szocialista termel¢si viszonyok megsemmis¡l¢s¢ben. Mert szocialista termel¢si viszonyok fennÀllÀsa elm¢letileg ´sszef¢rhetetlen burzsoÀ Àllam fennÀllÀsÀval, s mert a burzsoÀ pÀrtoknak a hatalom megszerz¢se utÀn gyakorlati okuk sem lett volna arra, hogy akÀr csak Àtmenetileg is lemondjanak az alapban
megl¢vû szocialista elemek felszÀmolÀsÀrÂl ¢s a tûk¢s termel¢si viszonyok fel¢leszt¢s¢rûl. De ez a k¢nyelmes teÂria-cipû m¢g Ágy megfejelve sem illik rÀ az eleven lÀbra.
Elûsz´r is az¢rt nem, mert a gazdasÀgi alapban a forradalom elûtt vajmi kev¢s eleme
volt meg a szocializmusnak. Az Àllami tulajdonban l¢vû ¡zemek nyilvÀn nem voltak
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szocialista ¡zemek: megtanulhattuk, hogy az ¡zemek Àllami tulajdona csak akkor jelenti egyben szocialista tulajdonukat is, ha az Àllam a proletariÀtus hatalmÀban van ä
MagyarorszÀgon pedig az Àllamhatalom nem volt a proletariÀtus¢... Ami meg a mezûgazdasÀgi termelûsz´vetkezeteket illeti: ezek k´z¡l m¢g a tagjaik ´nk¢ntes elhatÀrozÀsÀbÂl l¢tes¡lt s termel¢s¡ket viszonylag fejlett technikÀval folytatÂ gazdasÀgok is
csak r¢szben voltak szocialista gazdasÀgoknak mondhatÂk, mÀr csak az¢rt is, mert a
gazdÀlkodÀsukhoz sz¡ks¢ges legfontosabb g¢pi berendez¢sek ugyancsak a n¢ptûl elidegenÁtett Àllamnak k¢pezt¢k tulajdonÀt, s mert term¢keik tekint¢lyes r¢sz¢re szint¢n
ez az Àllam tette rÀ a kez¢t. EgyszÂval: a szocializmus megl¢vû elemeit a kapitalizmus
hÁvei f´l´tt¢bb nehezen szÀmolhattÀk volna fel, mivel f´l´tt¢bb nehezen talÀlhattÀk
volna meg az 1956 oktÂbere elûtti MagyarorszÀgon.
Ellenkezûleg (¢s a szocializmus f¢lt¢s¢bûl fakadt okoskodÀs mÀsfelûl ez¢rt sem Àllja
meg a hely¢t): a szocializmus elemei csak a forradalom sorÀn ¢s ¢ppen a forradalom
sorÀn kezdtek viharos gyorsasÀggal kibontakozni. Igaz, a termelûsz´vetkezetek tagjainak jelentûs r¢sze most, amikor v¢gre valÂban teljes jogÃ urÀvÀ lehetett volna k´z´s
birtokÀnak, nem ¢lt ezzel a lehetûs¢ggel, hanem szakÁtott a k´z´ss¢gi ¢rz¢st megcsÃfolva ´sszeeszkÀbÀlt lÀtszÂlagos k´z´ss¢gekkel, s Ágy pillanatnyilag nemcsak az erûszak
Àltal beszennyezett k´zelmÃltnak fordÁtott hÀtat, hanem a j´vûnek is. De ez az ¢rthetû
kiÀbrÀndulÀs ¢rthetû mÂdon ¢ppen a termelûsz´vetkezetek legjobbjait ¢rintette legkev¢sb¢, vagyis ¢ppen azokat, amelyekben legerûsebben vertek gy´keret a szocializmus hajtÀsai. Ami pedig az ipart illeti: az ¡zemekben mindenfel¢ mÀr a forradalom
elsû ÂrÀiban megalakultak a munkÀstanÀcsok, s ez nyilvÀnvalÂan ¢ppen nem a munkÀsoknak a szocializmus ¡gy¢bûl valÂ kiÀbrÀndulÀsÀt juttatta kifejez¢sre, hanem ä ellenkezûleg ä azt, hogy a munkÀsok ä akÀr tudatos hÁvei a szocializmusnak, akÀr nem
ä v¢gre valÂban teljes jogÃ uraivÀ akarnak lenni ¡zemeiknek.
Nem vitÀs persze, hogy az ellenforradalom valÂban l¢tezû erûi, a f´ldesÃri-burzsoÀ
restaurÀciÂ fej¡ket most bÀtran fel¡tû hÁvei elûbb-utÂbb kezet emeltek volna a szocializmusnak ezekre a friss hajtÀsaira is: biztonsÀg¢rzetet merÁtve abbÂl a k´r¡lm¢nybûl,
hogy most olyan sz¢les nemzeti egys¢gfront Àll fenn, amely m¢g rÀjuk is kiterjed,
amelynek a keretei k´z´tt tehÀt van lehetûs¢g¡k arra, hogy nacionalista vagy vallÀsi
jelszavak segÁts¢g¢vel ´ntudat n¢lk¡li t´megeket is megnyerjenek maguknak, elûbbutÂbb megkÁs¢relt¢k volna visszavenni a forradalom sorÀn a munkÀsok tulajdonÀba
ker¡lt gyÀrakat s nemk¡l´nben az 1945-ben a parasztok k´z´tt felosztott f´ldeket is.
Erre azonban az Àlszocialista rendszer teljes felszÀmolÀsa ¢s az orszÀg f¡ggetlens¢g¢nek v¢g¢rv¢nyes biztosÁtÀsa elûtt nem vÀllalkozhattak. (BizonyÀra ez¢rt lehett¡nk tanÃi
annak, hogy amÁg ezek a felt¢telek l¢tre nem j´ttek, addig m¢g Mindszenty bÁboros
sem k´vetelte vissza nyÁltan az egyhÀz volt birtokait, bÀr nem k¢ts¢ges, hogy szÁve elsûsorban ezek¢rt v¢rzik.) Mihelyt pedig a rendkÁv¡l sz¢les nemzeti egys¢gfront alapjÀt
k¢pezû bankettk¢rd¢sek megoldÂdtak volna, mihelyt a szocializmus hÁveinek ¢s a szocializmus ellens¢geinek az Àlszocialista rendszer felszÀmolÀsÀra ¢s az orszÀg f¡ggetlens¢g¢nek biztosÁtÀsÀra irÀnyulÂ k´z´s k´vetel¢sei teljes¡ltek volna, az ellenforradalom k¡l´n k´vetel¢seinek nyÁlt jelentkez¢se a nemzeti egys¢gfront azonnali felbomlÀsÀt
id¢zte volna elû. Hiszen a munkÀsok a forradalom elûtt sem azt fÀjlaltÀk, hogy a rendszer elvette a tûk¢sektûl a gyÀrakat, hanem azt, hogy az elvett gyÀrakat nem adta nekik.
°s a parasztoknak sem az fÀjt, hogy a rendszer felosztotta k´z´tt¡k a f´ldesurak birtokait, hanem az, hogy miutÀn tulajdonukba adta, fokozatosan egyre szükebb korlÀtok k´z¢ szorÁtotta hozzÀjuk füzûdû tulajdonjogukat. Ha tehÀt a dolgozÂ osztÀlyok a
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forradalom elsû szakaszÀban egy¡tt harcolhattak is a volt tûk¢sekkel ¢s f´ldbirtokosokkal a valamennyi¡k osztÀly¢rdekeit egyarÀnt s¢rtû rendszer megd´nt¢s¢¢rt, t¡st¢nt szembe kellett volna fordulniok ezekkel (bÀrmilyen erûs nacionalista vagy vallÀsos
demagÂgiÀnak voltak is l¢gyen kit¢ve k´zben), mihelyt ezek r¢sz¢rûl fenyegette volna
most mÀr elsûrendü vesz¢ly a forradalomnak mÀr az elsû szakaszÀban hatalmas erûvel
felt´rû osztÀlyk´vetel¢seik teljes¡l¢s¢t.
Igen Àm ä hallom mÀris az ellenvet¢st ä, de hÀt ekkorra mÀr a burzsoÀ pÀrtok kez¢ben volt volna a hatalom, a balra tolÂdÂ t´megek tehÀt ekkor mÀr v¢dtelen¡l Àllottak
volna szemben az Àllamhatalom birtokÀba ¢ppen a t´megek vÀllÀn ä elsûsorban a vallÀsos paraszti t´megek vÀllÀn ä felkapaszkodott burzsoÀ elemekkel. De ne feledkezz¡nk meg arrÂl, hogy a forradalom sorÀn a munkÀssÀg is igen tekint¢lyes hatalmi
ÀllÀsokra tett szert. Mert a munkÀstanÀcsok megalakÁtÀsa nem egyszerüen a jugoszlÀv
p¢lda lemÀsolÀsÀt jelentette. A mi munkÀstanÀcsaink egyesÁtett¢k magukban mind a
jugoszlÀv, mind a f¢l ¢vszÀzaddal ezelûtti orosz munkÀstanÀcsok fû jellemvonÀsait:
nemcsak az egyes ¡zemek dolgozÂinak gazdasÀgi, hanem az eg¢sz munkÀssÀg politikai ¢rdekeit is k¢pviselû szervekk¢nt j´ttek l¢tre. (Ezt fejezte ki t´bbek k´z´tt az is,
hogy munkÀstanÀcsok nem csupÀn az egyes ¡zemekben, hanem egy-egy k´zigazgatÀsi
egys¢g ¡zemeinek a k¡ld´tteibûl nagyobb ter¡letekre kiterjedû hatÀsk´rrel is l¢tes¡ltek.) A forradalom mÀsodik szakaszÀban, a szocializmus ¢s a kapitalizmus erûinek elk¡l´n¡l¢se utÀn tehÀt sz¡ks¢gk¢ppen kettûs hatalmi helyzetnek kellett volna kialakulnia. S azt azutÀn, hogy a szocializmus ¢s a kapitalizmus erûinek ´sszecsapÀsa melyik
f¢l fel¡lkereked¢s¢vel v¢gzûdik, persze csak maga a harc d´nthette volna el. De az
es¢lyek a munkÀsosztÀlyra n¢zve, amelynek elegendû fegyver volt a kez¢ben, s amely
mÀr a forradalom elsû szakaszÀban is a legnyomÂsabb t¢nyezûnek bizonyult, nem voltak kedvezûtlenek.
Igen, igen ä fogalmazhatÂ meg az aggodalmak utolsÂja ä, de ha elfogadjuk is, hogy
a forradalom tÀvlatai ilyeneknek mutatkoztak, vajon elk¢pzelhetû-e a valÂban szocialista MagyarorszÀg megteremt¢se kommunistÀk n¢lk¡l? A vÀlasz k¢zenfekvû: kommunistÀk ä vagy (mivel ezt a szÂt is sokan sajÀtÁtottÀk ki illet¢ktelen¡l, s fosztottÀk meg
ezÀltal igazi ¢rtelm¢tûl) mondjuk inkÀbb Ãgy: a szocializmus tudatos harcosai ä n¢lk¡l
bajosan k¢pzelhetû el. De n¢pt´megek n¢lk¡l m¢g kev¢sb¢ k¢pzelhetû el. Azoknak a
kommunistÀknak, akik nem szÁn¡ket hagyott szÂlamokhoz s nem is szem¢lyes ¢rdekekhez, hanem ahhoz az ¡gyh´z maradtak hÁvek, amelyre egykor Marx ¢s Engels tette
fel az ¢let¢t, nem volt ¢s ma sincs mÀs vÀlasztÀsuk, mint hogy a n¢ppel egy¡tt harcolva
a n¢p bÀrmely rendü ¢s rangÃ ellens¢gei ellen ä ha kell, volt elvtÀrsaik ellen is ä, k¡zdjenek ism¢t a n¢p bizalmÀ¢rt, s k¡zdjenek minden akadÀly elhÀrÁtÀsÀ¢rt, amely a n¢pet
let¢rÁthetn¢ a szocializmus fel¢ vezetû ÃtrÂl. °s ha sokan k´z¡l´k ezt elmulasztottÀk
megtenni a forradalom napjaiban, s evvel maguk is okozÂivÀ lettek annak, hogy a forradalom elsû felvonÀsa a forradalom veres¢g¢vel v¢gzûd´tt, m¢g inkÀbb k´teless¢g¡k
ezt tenni ma. Mert ami ma t´rt¢nik, az ä bÀrki bÀrmit mond is ä egyre inkÀbb az ellenforradalom malmÀra hajtja a vizet. Hiszen a szocializmus ¡gy¢nek nyilvÀn az vÀlt
volna elûny¢re, ha az ellenforradalom erûire is kiterjedû, tÃlsÀgosan sz¢les nemzeti
egys¢gfront min¢l hamarabb felbomlik. Mivel azonban a forradalom kezdeti k´vetel¢sei mind ez ideig nem teljes¡ltek, ez az egys¢gfront egyelûre m¢g mindig t´retlen.
Ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt pedig az ellenforradalom k¢pviselûi mind nagyobb t´megekre terjeszthetik ki befolyÀsukat ä annÀl is inkÀbb, mert megint csak folytatÂdik a
szocializmus c¢g¢re alatt kifejtett hazaÀrulÀssal a szocializmus nev¢nek n¢pszerütle-
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nÁt¢se. S k´zben megkezdûd´tt a munkÀssÀg lefegyverz¢se ¢s a munkÀstanÀcsok felszÀmolÀsa, vagyis az egyetlen olyan tÀrsadalmi osztÀly elerûtlenÁt¢se, amely sz¡ks¢g
eset¢n ÃtjÀt ÀllhatnÀ az ellenforradalom prÂbÀlkozÀsainak...
Lehets¢ges persze ä mer¡l fel bennem most, tizenegy napi t´preng¢s, ´nmagammal s magamban mÀsokkal is folytatott vitÀk sora utÀn essz¢m v¢g¢re ¢rkezve ä, hogy
ez a k¢rd¢s jÂ idûre elveszÁtette jelentûs¢g¢t. Hiszen a forradalom elsû felvonÀsa lezÀrult, m¢g mielûtt a forradalom Àtl¢pett volna fejlûd¢s¢nek mÀsodik szakaszÀba. S addig a mÀsodik felvonÀs nem kezdûdhetik meg, amÁg a szovjet hadsereg el nem hagyja
MagyarorszÀgot. Ennek kiharcolÀsÀra pedig egymagunkban nincs el¢g erûnk... De
hÀt hihetj¡k-e, hogy a szovjet megszÀllÀs ´r´kk¢ fog tartani? Hihetj¡k-e, hogy a szovjet n¢p sokÀig türi, amit mÀs n¢pek elnyomÀsÀra nev¢ben elk´vetnek? °n nem tudom
elhinni, hogy a t´rt¢nelemben Ãj korszakot nyitÂ 1917-i forradalom harcosainak fiaival az utolsÂ ¢vtizedek el bÁrtÀk volna feledtetni Lenin tanÁtÀsÀt s apÀik eml¢k¢t. Ez¢rt
hiszem, hogy a forradalom elsû felvonÀsÀnak a v¢ge m¢g nem azonos a drÀma eg¢sz¢nek a befejez¢s¢vel. S ez¢rt vallom, hogy az igazi kommunistÀknak nem szabad
t´bb¢ k¢slekedni´k a forradalom hadÀllÀsainak erûsÁt¢s¢ben. Mert a k´vetkezû felvonÀsok csak ebben az esetben mutathatjÀk meg a vilÀgnak, hogy a magyar n¢p m¢gsem
a bukott forradalmak n¢pe.

B¢k¢s Csaba

DEMOKRATIKUS ESZM°K
°S NAGYHATALMI °RDEKEK
Egy megvalÂsulatlan amerikai javaslat
az 1956-os magyar forradalom megsegÁt¢s¢re

1956. november 4. utÀn nemcsak a magyar, hanem a nyugati k´zv¢lem¢ny jelentûs
r¢sze sem tudta meg¢rteni, mik¢nt t´rt¢nhetett meg, hogy az az amerikai kormÀny,
amely hosszÃ ¢vek Âta a kelet-eurÂpai n¢pek felszabadÁtÀsÀt hirdette, a vÀlsÀg idej¢n
v¢g¡l semmilyen segÁts¢get sem nyÃjtott a magyar forradalomnak. Sût, amint az a
nyolcvanas ¢vek sorÀn kutathatÂvÀ vÀlt nyugati diplomÀciai forrÀsok tanulmÀnyozÀsa
alapjÀn egy¢rtelmüen megÀllapÁthatÂ, a kritikus november eleji napokban (november
1ä3. k´z´tt) a k´zel-keleti vÀlsÀg rendez¢s¢ben valÂ l¢nyegesen nagyobb ¢rdekelts¢g¡k miatt az amerikaiak kifejezetten akadÀlyoztÀk, k¢sleltett¢k az ENSZ-ben a magyar
k¢rd¢ssel kapcsolatos hatÀrozathozatali folyamatot.1
Az amerikai politika korabeli ¢s k¢sûbbi bÁrÀlÂi egyarÀnt tudomÀsul vett¢k azt a
kormÀnyzati ¢rvel¢st, hogy bÀrmilyen nyugati katonai beavatkozÀs minden bizonnyal
a SzovjetuniÂval valÂ fegyveres konfliktus ¢s a termonukleÀris eszk´z´kkel megvÁvott
vilÀghÀborÃ vesz¢ly¢t rejti magÀban, ami a kelet-eurÂpai n¢pek megsegÁt¢se helyett
azok teljes pusztulÀsÀval v¢gzûdhet. Az is k¢ts¢gtelen, hogy az Eisenhower-adminiszt-
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rÀciÂ egy¢b beavatkozÀsi lehetûs¢gei is rendkÁv¡l korlÀtozottak voltak, mivel a szovjet
vezet¢s korÀbban mÀr t´bb alkalommal hatÀrozottan elzÀrkÂzott az Ãgynevezett csatlÂs Àllamok stÀtusÀnak megvitatÀsÀtÂl. Az Anglia ¢s FranciaorszÀg r¢szv¢tel¢vel oktÂber v¢g¢n kirobbant k´zel-keleti fegyveres konfliktus tovÀbb cs´kkentette az amerikai
vezet¢s politikai mozgÀster¢t Kelet-EurÂpa vonatkozÀsÀban.
Mindezzel egy¡tt mÀig is sokan Ãgy gondoljÀk ä a szerzûvel egy¡tt ä, hogy az Egyes¡lt çllamok vezetûi a magyar forradalom megsegÁt¢s¢re m¢g azt a kev¢s szÀmÃ lehetûs¢get sem ragadtÀk meg, amely, ha nem kecsegtetett is felt¢tlen¡l eredm¢nnyel,
de legalÀbb elvi es¢lyt teremthetett volna a mÀsodik szovjet intervenciÂ megakadÀlyozÀsÀra ¢s Ágy a forradalom konszolidÀlÀsÀra. Alapvetûen hÀromf¢le, t´bb-kevesebb
realitÀselemet tartalmazÂ politikai kezdem¢nyez¢s elmulasztÀsÀt k¢rik szÀmon az
amerikai vezet¢sen: 1. k´zvetlen amerikaiäszovjet tÀrgyalÀsok kezdem¢nyez¢s¢t; 2.
ENSZ-megfigyelû bizottsÀg MagyarorszÀgra k¡ld¢s¢t november 1ä3. k´z´tt; 3. olyan
javaslat megt¢tel¢t, amelynek ¢rtelm¢ben, ha a SzovjetuniÂ kivonja csapatait MagyarorszÀgrÂl, cser¢be az Egyes¡lt çllamok is kivonja Nyugat-EurÂpÀban ÀllomÀsozÂ csapatainak egy r¢sz¢t.
Az amerikai diplomÀciai okmÀnytÀr kelet-eurÂpai k´tet¢nek2 megjelen¢se Âta tudjuk, hogy a magyar forradalom idej¢n az elsû k¢t javaslat valamilyen formÀban felmer¡lt ugyan a d´nt¢shozatali mechanizmus k¡l´nb´zû szintjein, Àm ezek a legfelsû
vezet¢sig vagy el sem jutottak, vagy pedig ¢ppen ott v¢reztek el. De a harmadik s egyben a vilÀgpolitikai realitÀsokkal leginkÀbb szÀmolÂ javaslattal kapcsolatban ä hiszen
ebben benne foglaltatott a valamit valami¢rt ´r´k ¢rv¢nyü elve ä a legutÂbbi idûkig
semmi sem utalt arra, hogy az az 1956. oktÂberiänovemberi vÀlsÀgos napokban az
amerikai politikÀban megfontolÀs tÀrgyÀt k¢pezte volna.
Az itt k´z´lt dokumentum ¢ppen egy ilyen javaslatot tartalmaz. A memorandumot
Harold E. Stassen, az eln´k leszerel¢si tanÀcsadÂja k¢szÁtette 1956. oktÂber 29-¢n, az
irat eredeti p¢ldÀnya az Eisenhower Library anyagÀban talÀlhatÂ.3 Stassen indÁtvÀnya
szerint Hammarskj´ld ENSZ-fûtitkÀr vagy Tito k´zvetÁt¢s¢vel, esetleg k´zvetlen kapcsolatteremt¢s ÃtjÀn fel kellene ajÀnlani a szovjeteknek, hogy amennyiben visszavonjÀk csapataikat MagyarorszÀgrÂl hatÀraik m´g¢, akkor az Egyes¡lt çllamok ¢s NagyBritannia k´z´sen cs´kkenten¢k Nyugat-EurÂpÀban ÀllomÀsozÂ csapataik l¢tszÀmÀt,
m¢gpedig megk´zelÁtûen annyi fûvel, ahÀny szovjet katona oktÂber 23. elûtt MagyarorszÀgon tartÂzkodott. Egyidejüleg k´z´lni kellene, hogy az amerikai vezet¢s beleegyezne abba, hogy MagyarorszÀg AusztriÀhoz hasonlÂ semleges stÀtust kapjon,
vagyis az orszÀgban nem lenn¢nek amerikai csapatok ¢s tÀmaszpontok, ¢s az orszÀg
nem lenne tagja a NATO-nak. A javaslatnak azonban elûzm¢nyei voltak.
Az 1956. oktÂberi lengyelorszÀgi s k¡l´n´sen a magyarorszÀgi fejlem¢nyek meglepet¢sk¢nt ¢rt¢k az amerikai kormÀnyt, annak ellen¢re, hogy a k¢t orszÀgban v¢gbement politikai vÀltozÀsokrÂl meglehetûsen jÂl voltak tÀj¢kozva. Egy esetleges amerikai
fegyveres beavatkozÀs gondolatÀtÂl John Foster Dulles k¡l¡gyminiszter mÀr a lengyel
esem¢nyekkel kapcsolatban a legsz¢lesebb nyilvÀnossÀg elûtt egy¢rtelmüen elhatÀrolta magÀt, m¢g ha ez az informÀciÂ magukhoz az ¢rintettekhez nem jutott is el. Dulles
oktÂber 21-¢n a SZEMTýL SZEMBEN A NEMZETTEL cÁmü politikai televÁziÂs müsorban
egy k¢rd¢sre vÀlaszolva kijelentette, hogy az Egyes¡lt çllamok akkor sem k¡ldene csapatokat LengyelorszÀgba, ha ott a szovjetek fegyveres beavatkozÀsÀra ker¡lne sor. Lehet, hogy ez a kijelent¢s meglepet¢st okozott azoknak, akik komolyan vett¢k az Eisenhower-adminisztrÀciÂ ¢vek Âta hirdetett Ãgynevezett felszabadÁtÀsi politikÀjÀt, a beava-
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tottak azonban tisztÀban voltak azzal, hogy az valÂjÀban sokkal inkÀbb a korÀbbi, Truman eln´k nev¢hez füzûdû, a vilÀgban a kommunista terjeszked¢s feltartÂztatÀsÀt c¢lzÂ
politika folytatÀsÀnak tekinthetû. A kelet-eurÂpai n¢pek felszabadÁtÀsÀra vagy m¢g
inkÀbb rem¢nybeli felszabadulÀsÀra valÂ utalÀsok ugyan ezekben az ¢vekben rendszeresen szerepeltek a vezetû politikusok besz¢deiben, azt azonban, hogy ez mik¢nt
fog megt´rt¢nni, sohasem tisztÀztÀk. A korszak amerikai dokumentumainak vizsgÀlata alapjÀn annyi bizonyos, hogy a csatlÂs orszÀgok fegyveres felszabadÁtÀsÀra, legalÀbbis a politikai d´nt¢shozatali mechanizmus legfelsû szintj¢n, nem k¢sz¡ltek
tervek.
A lengyelorszÀgi fejlem¢nyeket az amerikai kormÀny ez¢rt rendkÁv¡l pozitÁvan ¢rt¢kelte, hiszen ott an¢lk¡l mentek v¢gbe fontos politikai vÀltozÀsok, hogy az¢rt az
Egyes¡lt çllamoknak bÀrmit is tennie kellett volna. RÀadÀsul minden korÀbbi f¢lelem
ellen¢re az orszÀgban nem ker¡lt sor szovjet katonai beavatkozÀsra, ¢s az Ãj varsÂi
vezet¢st v¢g¡l a SzovjetuniÂ is elfogadta.
AnnÀl nagyobb lett Washingtonban a zavarodottsÀg a magyarorszÀgi fegyveres felkel¢s hÁr¢re. Ilyen valÂszÁnütlen esetre ugyanis az amerikai kormÀnynak semmif¢le
koncepciÂja, a k´vetendû taktikÀt tartalmazÂ forgatÂk´nyve nem volt. Az EisenhoweradminisztrÀciÂnak ekkor kellett szembes¡lnie azzal, hogy a Kelet-EurÂpÀba irÀnyulÂ masszÁv felszabadÁtÀsi propaganda ä igaz, meglehetûsen homÀlyos ä Ág¢retei ellen¢re egy szovjetellenes felkel¢s eset¢n az Egyes¡lt çllamoknak, a vilÀg legerûsebb katonai hatalmÀnak valÂjÀban mennyire korlÀtozottak a lehetûs¢gei a beavatkozÀsra.
Amerika tekint¢lye miatt azonban rendkÁv¡l fontos volt, hogy a vilÀg k´zv¢lem¢nye
mindebbûl min¢l kevesebbet ¢rz¢keljen: ez¢rt Dulles k¡l¡gyminiszter mÀr oktÂber
24-¢n felvetette Eisenhower eln´knek, hogy a magyarorszÀgi szovjet beavatkozÀs
¡gy¢t az ENSZ BiztonsÀgi TanÀcsa el¢ kellene terjeszteni. (Ez k¢sûbb meg is t´rt¢nt,
amikor a hÀrom nyugati nagyhatalom k¢r¢s¢re a TanÀcs oktÂber 28-Àn napirendre
tüzte a k¢rd¢st.)4
A magyarorszÀgi (¢s lengyelorszÀgi) helyzet szak¢rtûkkel egy¡tt t´rt¢nû megvitatÀsÀra elsû Ázben a NemzetbiztonsÀgi TanÀcs oktÂber 26-i soros ¡l¢s¢n ker¡lt sor a
szokÀsos ÀltalÀnos vilÀgpolitikai tÀj¢koztatÂ keret¢ben.5 A megbesz¢l¢sen Allan Dulles,
a CIA igazgatÂja adott tÀj¢koztatÀst a kelet-eurÂpai fejlem¢nyekrûl, a tekintetben
azonban, hogy mindezek utÀn az Egyes¡lt çllamoknak mit kellene tennie, a r¢sztvevûk k´z´tt ÀltalÀnos tanÀcstalansÀg uralkodott. Egy¢rtelmü volt, hogy katonai beavatkozÀsrÂl nem lehet szÂ, de az is nyilvÀnvalÂ volt, hogy a lehets¢ges politikai l¢p¢sek
k´re a BiztonsÀgi TanÀcs tervezett ´sszehÁvÀsÀval m¢g nem mer¡lt ki. SajÀtos mÂdon
sem a felszabadÁtÀsi politika fû ideolÂgusak¢nt szÀmon tartott k¡l¡gyminiszter, sem
testv¢re, a kommunista orszÀgokkal kapcsolatos propagandÀ¢rt ¢s felforgatÂ tev¢kenys¢g¢rt felelûs CIA-fûn´k, sem maga az eln´k nem voltak bûv¢ben hasznÀlhatÂ
´tleteknek. Az ¡l¢s egyetlen r¢sztvevûje, aki konstruktÁv javaslatokkal Àllt elû, s ezzel
r´gt´n a megbesz¢l¢s mÀsodik fel¢nek fûszereplûj¢v¢ vÀlt, Harold E. Stassen, az eln´k
leszerel¢si tanÀcsadÂja volt. Elûsz´r azt vetette fel, hogy az esem¢nyek sÃlya miatt a
NemzetbiztonsÀgi TanÀcsnak egy kizÀrÂlag ezzel a c¢llal ´sszehÁvott k¡l´n ¡l¢sen kellene megvitatnia a lengyelorszÀgi ¢s a magyarorszÀgi helyzetet. Eisenhower ezt azzal
hÀrÁtotta el, hogy elûbb a TanÀcs Tervezû BizottsÀga k¢szÁtsen alapos elemz¢st ebben
a t¢mak´rben, ¢s k¢sûbb azt vitassÀk meg. Stassen ezutÀn azt javasolta, hogy egy Zsukovhoz eljuttatott ¡zenet r¢v¢n biztosÁtani kellene a szovjeteket arrÂl, hogy amenynyiben a csatlÂs orszÀgok elnyern¢k szabadsÀgukat, ez semmik¢pp sem vesz¢lyeztetn¢
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a SzovjetuniÂ biztonsÀgÀt, mivel egy ilyen helyzet nem ´szt´n´zn¢ a nyugati hatalmakat a SzovjetuniÂ elleni katonai l¢p¢sekre. Az eln´k ezt a javaslatot sem talÀlta megalapozottnak, ¢s arra hivatkozott, hogy a szovjetek szerinte nem tartanak komolyan
nyugati tÀmadÀstÂl.
Stassen azonban nem adta fel. M¢g aznap d¢lutÀn felkereste Dulles k¡l¡gyminisztert, ¢s elûadta neki terve tovÀbbfejlesztett vÀltozatÀt. E szerint diplomÀciai Ãton vagy
Tito k´zvetÁt¢s¢vel tudatni kellene a szovjetekkel, hogy az Egyes¡lt çllamok elfogadnÀ, ha a csatlÂs Àllamok AusztriÀ¢hoz hasonlÂ semleges stÀtust kapnÀnak. Dulles, aki
az el nem k´telezett Àllamok mozgalmÀval szembeni eredendû ellenszenve miatt
amÃgy sem rajongott a semlegess¢g gondolatÀ¢rt, kifejtette, hogy nem tartja jÂnak az
´tletet, mert ha ezt a szovjetek nyilvÀnossÀgra hozzÀk, Ãgy tünhet, hogy az Egyes¡lt
çllamok a felkelûk hÀta m´g´tt egyezkedik az oroszokkal. Egy¢bk¢nt sem lenne szerencs¢s, ha Ãgy tünne, hogy az amerikai vezet¢s tÀvlatilag megel¢gszik azzal, hogy
ezeknek az orszÀgoknak a f¡ggetlens¢g¢t is olyan k´t´tts¢gek korlÀtozzÀk, mint amilyenek Ausztria semlegess¢g¢bûl k´vetkeznek.6
Stassen azonban semmit sem bÁzott a v¢letlenre; (valÂszÁnüleg r´gt´n a Dullesszal
valÂ talÀlkozÂ utÀn) levelet Árt az eln´knek, amelyben a semlegess¢gen kÁv¡l egy Ãjabb
elemet is bevetett. A szovjetek Ãgy ¢rezhetik ä Árta a tanÀcsadÂ ä, hogy ha MagyarorszÀgot elveszÁtik, az orszÀgot az Egyes¡lt çllamok beviszi a NATO-ba, ¢s ez a szovjetek
szem¢ben sajÀt biztonsÀguk szempontjÀbÂl rendkÁv¡l nagy vesz¢lyt jelent. Ez¢rt ki kellene jelenteni, hajlandÂk vagyunk beleegyezni abba, hogy MagyarorszÀg AusztriÀhoz
hasonlÂ stÀtust kapjon, ¢s ne legyen tagja a NATO-nak.7
Stassen kitartÀsa meghozta gy¡m´lcs¢t: Eisenhower nem sokkal k¢sûbb felhÁvta a
k¡l¡gyminisztert, ¢s k´z´lte: jÂ lenne, ha Dulles mÀsnap, az eln´kvÀlasztÀsi kampÀny
keret¢ben Dallasban tartandÂ besz¢d¢ben kijelenten¢, hogy az Egyes¡lt çllamok nem
kÁvÀnja a NATO-ba bevonni ¢s katonai sz´vets¢ges¢v¢ tenni a kelet-eurÂpai csatlÂs
Àllamokat, mind´ssze azt rem¢li, hogy ezek az orszÀgok AusztriÀhoz hasonlÂ stÀtust
kaphatnak. 8 Dulles, aki nem szÀmÁtott rÀ, hogy Stassen ilyen hamar meggyûzi Eisenhowert, elûbb jelezte, hogy ez rendkÁv¡l neh¢z probl¢ma, amit alaposan Àt kell gondolni, de azutÀn hamarosan visszahÁvta az eln´k´t, ¢s egyeztette vele az idûk´zben
kidolgozott sz´vegjavaslatot. Ez tartalmazta a NATO-ra valÂ utalÀst, de a semlegess¢g
elfogadÀsÀra tett Ág¢retet Dullesnak v¢g¡l siker¡lt elszabotÀlnia.9 Sût az amerikai k¡l¡gyminiszter 1956. oktÂber 27-¢n Dallasban elhangzott besz¢d¢nek v¢gleges sz´veg¢bûl m¢g a NATO t¢teles emlÁt¢se is kimaradt, ¢s a besz¢d azÂta hÁress¢ vÀlt mondata
Ágy szÂlt: àMi nem tekintj¡k ezeket a nemzeteket potenciÀlis katonai sz´vets¢geseinknek.Ê10
Stassen javaslatÀnak ez az alaposan mÂdosÁtott vÀltozata azonban a szovjetek megnyugtatÀsÀra irÀnyulÂ eredeti c¢lkitüz¢snek mÀr egyÀltalÀn nem felelt meg, vagy paradox mÂdon tÃlsÀgosan is megfelelt. AmÁg ugyanis az eredeti elk¢pzel¢s csupÀn a
SzovjetuniÂ biztonsÀgi ¢rdekeinek tudomÀsulv¢tel¢t tartotta szem elûtt, ¢s v¢gsû soron ezen kereszt¡l prÂbÀlt meg engedm¢nyeket el¢rni, az Àtdolgozott vÀltozat kifejezetten defenzÁv jellegü volt, ¢s nem volt neh¢z azt a szovjeteknek Ãgy ¢rtelmezni, hogy
ezek szerint az Egyes¡lt çllamok nem fog semmit sem tenni ezen orszÀgok f¡ggetlens¢g¢nek megv¢d¢se ¢rdek¢ben. MÀrpedig az amerikai vezet¢s gondoskodott arrÂl,
hogy az ¡zenet biztosan eljusson a cÁmzetthez; oktÂber 28-Àn a BiztonsÀgi TanÀcs ¡l¢s¢n Henry Cabot Lodge, az Egyes¡lt çllamok ENSZ-k¢pviselûje id¢zte Dulles besz¢d¢nek a csatlÂs Àllamokra vonatkozÂ passzusÀt, 29-¢n Charles Bohlen moszkvai amerikai nagyk´vet kapott utasÁtÀst, hogy bizalmasan hÁvja fel a szovjet vezetûk, k´zt¡k
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Zsukov figyelm¢t a besz¢dre, oktÂber 31-¢n pedig egy televÁziÂs besz¢dben maga
Eisenhower eln´k ism¢telte meg az id¢zett varÀzsig¢t.
Stassen azon kev¢s amerikai politikusok k´z¢ tartozott, akik komolyan segÁteni prÂbÀltak a magyar forradalomnak. ValÂszÁnüleg hamar rÀj´tt, hogy javaslata, illetve annak kormÀnypolitika szintj¢re emelkedett vÀltozata k´nnyen az eredetivel ellenkezû
hatÀst vÀlthat ki. Ekkor Árta meg az itt k´z´lt feljegyz¢st, azt rem¢lve, hogy a terv, a
be¢pÁtett racionÀlis ¢rdekelts¢gi elemek k´vetkezt¢ben sajÀt kormÀnya ¢s a SzovjetuniÂ szÀmÀra is elfogadhatÂ lesz. Az el¢rhetû forrÀsok alapjÀn nem tudjuk pontosan,
mi lett a javaslat sorsa, annyi azonban bizonyos, hogy a NemzetbiztonsÀgi TanÀcs Tervezû BizottsÀga Àltal a lengyelorszÀgi ¢s a magyarorszÀgi helyzetet elemzû ¢s a k´vetendû politikÀt felvÀzolÂ oktÂber 31-¢n elk¢sz¡lt dokumentumban szerepelt egy
ugyanilyen javaslat, Ágy nagyon valÂszÁnü, hogy az Stassen feljegyz¢s¢nek eredm¢nyek¢ppen ker¡lt be az elûterjeszt¢sbe.11
Stassennek ¢s a magyar forradalomnak azonban megint nem volt szerencs¢je. A
NemzetbiztonsÀgi TanÀcs november 1-jei ¡l¢s¢n, ahol a terv szerint a fû napirendi
pont ennek a dokumentumnak a megvitatÀsa lett volna, Eisenhower eln´k ä Dulles
kezdem¢nyez¢s¢re ä Ãgy d´nt´tt, hogy az oktÂber 29-¢n fegyveres konfliktusba torkollott szuezi vÀlsÀg miatt a kelet-eurÂpai fejlem¢nyek tÀrgyalÀsÀt k¢sûbbi idûpontra
halasztjÀk, ¢s a megbesz¢l¢st teljes eg¢sz¢ben a k´zel-keleti helyzetnek szentelik.12 így
is t´rt¢nt, ¢s az amerikai vezet¢s ezt k´vetûen eg¢szen a november 4-i mÀsodik szovjet
intervenciÂ idûpontjÀig nem is volt hajlandÂ ¢rdemben foglalkozni a magyarorszÀgi
esem¢nyekkel.
Term¢szetesen egyÀltalÀn nem biztos, hogy amennyiben a vitÀt nem napoljÀk el,
Stassen (illetve most mÀr a Tervezû BizottsÀg) javaslata a NemzetbiztonsÀgi TanÀcsban
àÀtmentÊ volna. T¢ny, hogy a katonai lobby ellenezte a tervet, de tudjuk, hogy Eisenhower sem volt hÁve annak, hogy cs´kkents¢k az EurÂpÀban ÀllomÀsozÂ amerikai csapatok l¢tszÀmÀt. Az Egyes¡lt çllamok szÀmÀra EurÂpÀban valÂjÀban egyed¡l a n¢met
k¢rd¢snek volt igazi jelentûs¢ge, Àm ezen a ter¡leten nem sok rem¢ny Ág¢rkezett arra,
hogy meg tudnak egyezni a szovjetekkel. ArrÂl nem is besz¢lve, hogy a SzovjetuniÂnak
meg¢rte volna-e az ¡zlet: n¢hÀny tÁzezer Nyugat-EurÂpÀbÂl tÀvozÂ amerikai katona
ellen¢ben lemondani egy vele hatÀros, strat¢giailag fontos orszÀgrÂl.
Harold Stassen javaslata a nyugati vilÀg azon polgÀrainak erûfeszÁt¢sei k´z¢ tartozott, akik elûtt (m¢g) nem vÀlt vilÀgossÀ, hogy a nyugati demokrÀciÀk politikai, tÀrsadalmi ´nk¢p¢t, bÀr hangsÃlyozottan egys¢ges elveket, homogeneitÀst sugall, a politikai gyakorlatot k¢t egymÀstÂl elk¡l´n¡lû t´rekv¢s osztja meg. MÁg belsû vilÀgÀban,
sajÀt tÀrsadalmÀnak ¢let¢ben t´bb¢-kev¢sb¢ megfelelni igyekszik a modern humÀnusdemokratikus c¢lkitüz¢seknek, eszm¢nyeknek ¢s eszm¢knek, addig a k¡lpolitikai
megfontolÀsokat szinte kizÀrÂlag a kisebb vagy nagyobb t´rzsi ¢rdekek hatÀrozzÀk
meg. (BibÂ IstvÀn megfogalmazÀsa szerint: àAmilyen ÂriÀsi perspektÁvÀt nyit meg a demokratikus eszmevilÀg az Àllamok belsû ¢let¢ben, olyan messze van attÂl, hogy a nemzetek egymÀs
k´zti viszonyÀt is hasonlÂ m¢rt¢kben humanizÀlni tudja.Ê)13
A nyugati demokrÀciÀk azonban a nyilvÀnossÀg szÀmÀra kialakÁtott imÀzsukban ä
term¢szetesen a tÀrsadalmi nyilvÀnossÀg ig¢ny¢t, annak sajÀt magÀrÂl alkotott ´nk¢p¢t nagyon is figyelembe v¢ve ä nem ¢rz¢keltetik ezt a kettûss¢get, minek k´vetkezt¢ben mindig vannak olyanok, akik a politikai realitÀs helyett az ÀltalÀnos, mindent
Àtfogni lÀtszÂ demokratikus ´nk¢ppel szÀmolnak, vagyis azt veszik komolyan. K¡l´n´sen Ágy van ez vÀlsÀghelyzetekben, ahogyan 1956-ban is Ágy volt.
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Akik elhitt¢k, hogy a nagyhatalmi ¢rdekeket az ÀltalÀnos demokratikus elvekkel
´ssze lehet hangolni, azok a ä r¢szben ä maguk alkotta illÃziÂk Àldozatai voltak, ¢s a
valÂsÀg ¢s a politikai imÀzs k´z¢ szorulva vÁvtÀk rem¢nytelen harcukat. Ide tartozott,
n¢hÀny szkeptikus kiv¢tel¢vel, az eg¢sz kelet-eurÂpai r¢giÂ (s talÀn tartozik ma is), de
a nyugati vilÀgbÂl is sokan, p¢ldÀul a budapesti nyugati k´vets¢geknek azok a diplomatÀi, akik a helyszÁni tapasztalatok hatÀsÀra l¢nyegesen konstruktÁvabb l¢p¢sekre
biztattÀk kormÀnyaikat, mint amilyeneket azok a vilÀgpolitikai realitÀsok figyelembev¢tel¢vel hajlandÂk voltak megtenni. A àmegt¢vesztettekÊ k´z¢ tartoztak a CIA egyes
vezetûi is, mint p¢ldÀul Frank Wisner, aki hosszÃ ¢vek Âta vÀrta, hogy tevûlegesen is
elûsegÁthesse a kelet-eurÂpai n¢pek felszabadÁtÀsÀt.
Harold Stassen esete annyiban sajÀtos, hogy û mint az eln´k leszerel¢si tanÀcsadÂja,
tisztÀban volt a nemzetk´zi politika lehetûs¢geivel, ez¢rt ¢ppen a nagyhatalmi ¢rdekek
maximÀlis figyelembev¢tel¢vel prÂbÀlt meg a kelet-eurÂpai helyzet konszolidÀlÂdÀsÀt
elûsegÁtû kompromisszumos javaslatokat kidolgozni. Nem rajta mÃlott, hogy elk¢pzel¢sei nem vÀlhattak valÂra; a rendkÁv¡l bonyolulttÀ vÀlt 1956. oktÂber v¢gi vilÀgpolitikai helyzetben elbukott javaslatait mindenesetre azok k´z´tt fogjÀk szÀmon tartani,
amelyek nem csupÀn ¢rzelmileg, hanem t´bb¢-kev¢sb¢ racionÀlisan is megalapozottak voltak, Ágy az amerikai vezet¢s rendelkez¢s¢re ÀllÂ k¢ts¢gtelen¡l szük politikai
mozgÀst¢rben is ¢rdemesek lettek volna a megm¢rettet¢sre.

Az eln´k leszerel¢si tanÀcsadÂjÀnak,
Harold E. Stassennek a feljegyz¢se
1956. oktÂber 29.
Felt¢telezve, hogy MagyarorszÀgon tovÀbbra is hatÀrozott ¢s jelentûs m¢rt¢kü ellenÀllÀsra szÀmÁthatunk, ugyanakkor az orszÀgban tovÀbbra is szovjet csapatok tartÂzkodnak, az Egyes¡lt çllamoknak meg kellene fontolnia, melyek azok a l¢p¢sek, amelyek
a leginkÀbb elûmozdÁthatnÀk a szovjet csapatok MagyarorszÀgrÂl t´rt¢nû kivonÀsÀt,
valamint Ãj kormÀny megalakulÀsÀt az orszÀgban.
Egy leszerel¢ssel kapcsolatos javaslat elûsegÁthetn¢ ezeket a c¢lkitüz¢seket.
Azzal egyidejüleg, hogy az ENSZ-ben ¢s a vilÀg k´zv¢lem¢nye elûtt tovÀbbra is hatÀrozottan fell¢p¡nk a szovjet csapatok magyarorszÀgi beavatkozÀsa ellen, az Egyes¡lt
çllamok k´zvetlen vagy k´zvetett csatornÀkon jelezhetn¢, hogy amennyiben a SzovjetuniÂ visszavonnÀ csapatait MagyarorszÀgrÂl a sajÀt hatÀrai m´g¢, az Egyes¡lt çllamok ¢s Nagy-Britannia szint¢n kivonnÀk Nyugat-EurÂpÀban ÀllomÀsozÂ csapataik
egy meghatÀrozott r¢sz¢t, amelynek nagysÀgÀt megk´zelÁtûleg az oktÂber 23. elûtt
MagyarorszÀgon tartÂzkodÂ szovjet csapatok l¢tszÀma alapjÀn ÀllapÁtanÀk meg. Az
Egyes¡lt çllamok egyÃttal beleegyezne, hogy MagyarorszÀg AusztriÀhoz hasonlÂ f¡ggetlen Àllami stÀtust kapjon, bele¢rtve, hogy az orszÀg ter¡let¢n nem lenn¢nek amerikai csapatok, illetve tÀmaszpontok, ¢s az orszÀg nem csatlakozna a NATO-hoz.
Az amerikai politikÀnak ez a l¢p¢se megfelelne a magyar n¢p elvÀrÀsainak, egyÃttal
n´veln¢ a szovjet csapatok kivonÀsÀra irÀnyulÂ nyomÀst, ugyanakkor a szovjetek szÀmÀra is elfogadhatÂ formai megoldÀst jelentene a visszavonulÀsra. Ennek a politikÀnak a legfûbb c¢lja az lenne, hogy eltÀntorÁtsa a szovjeteket egy olyan lehets¢ges d´nt¢stûl, amely a sztÀlinista politika k´ny´rtelen visszaÀllÁtÀsa k´vetkezt¢ben Ãjra megerûsÁten¢ a szovjet erûket MagyarorszÀgon.
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Ezt az amerikai kezdem¢nyez¢st a vilÀg k´zv¢lem¢nye is egy¢rtelmüen ¡dv´z´ln¢,
¢s ha a szovjetek elutasÁtanÀk, az kedvezû l¢gk´rt teremtene ahhoz, hogy az ellenÀllÂ
erûk szÀmÀra esetleg k´zvetlen vagy k´zvetett Ãton ¢lelmiszer- ¢s egy¢b ellÀtmÀnyt
k¡ldj¡nk.
Hammarskj´ld ENSZ-fûtitkÀr az amerikaiak r¢szv¢tele n¢lk¡l kipuhatolhatnÀ,
hogy egy ilyen kezdem¢nyez¢s milyen fogadtatÀsban r¢szes¡lne, mÀsik megoldÀsk¢nt
Tito k´zvetÁt¢s¢t lehetne k¢rni, vagy pedig a javaslattal k´zvetlen¡l a szovjetekhez kell
fordulni.
Az amerikai termonukleÀris fegyverek ¢s nagy hatÂtÀvolsÀgÃ ¡tûerû fejlûd¢se, valamint a SpanyolorszÀgban ¢s mÀs tÀvolabbi ter¡leteken ¢p¡lû tÀmaszpontok megakadÀlyoznÀk, hogy egy ilyen l¢p¢s k´vetkezt¢ben bÀrmif¢le hatalmi vÀkuum keletkezz¢k, ugyanakkor az EurÂpÀban ÀllomÀsozÂ amerikai csapatok kisebb m¢rt¢kü
cs´kkent¢se enyhÁten¢ a fizet¢si egyensÃllyal kapcsolatos probl¢mÀinkat, ¢s k´nnyÁtene a k´lts¢gvet¢sen is.
Javaslatunk vonzÂ lehet Zsukov szÀmÀra, aki minden bizonnyal nem szÁvesen k¡ldi
a V´r´s Hadsereg egyre nagyobb erûit a BalkÀnra, hogy f¢ken tartsa a helyi lakossÀgot. Abban az esetben viszont, ha az û belsû ellenz¢ke annak vesz¢ly¢vel ¢rvel, hogy
MagyarorszÀgon amerikai tÀmaszpontok l¢tes¡lhetnek, tovÀbbÀ hogy ezek a balkÀni
orszÀgok a NATO-hoz csatlakoznÀnak, Zsukov aligha lenne k¢pes a balkÀni csapatn´vel¢st megakadÀlyozni.
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à...A SZ¹RNYþ MAGYAR DRçMA
M°G NEM °RT V°GET...Ê
R¢szletek a Lengyel írÂsz´vets¢g 1956. novemberädecemberi
kongresszusÀnak jegyzûk´nyv¢bûl

1956. november 29. ¢s december 2. k´z´tt egy idûben tartotta kongresszusÀt a
Lengyel írÂsz´vets¢g ¢s a Lengyel öjsÀgÁrÂ-sz´vets¢g. A kongresszusok l¢gk´r¢t
k¢t esem¢ny uralta: az oktÂberi lengyelorszÀgi forradalmi vÀltozÀsok, a pÀrt 8.
pl¢numa, amelyen szinte teljesen kicser¢lûd´tt a Lengyel Egyes¡lt MunkÀspÀrt
K´zponti BizottsÀgÀnak Politikai BizottsÀga ¢s amelyen W−adys−aw Gomulka lett
a KB Ãj elsû titkÀra (mindez rÀadÀsul egy
fenyegetû szovjet katonai beavatkozÀs Àrny¢kÀban), valamint a magyar forradalom ¢s az ezt eltaposÂ szovjet agressziÂ. Az
elûbbi kapcsÀn a megtisztulÀs, a mÃlttal
valÂ gy´keres szakÁtÀs ¢s az Ãj szerepvÀllalÀs volt a c¢l, a mÀsik esetben az
intervenciÂ elleni tiltakozÀs ¢s a felt¢tlen
segÁteniakarÀs. Ez utÂbbi k¢rd¢sben az
ÁrÂsz´vets¢gi kongresszuson az a Wiktor
Woroszylski jÀtszott meghatÀrozÂ szerepet, aki oktÂber v¢g¢tûl november 11-ig
lapja, a Nowa Kultura k¡l´ntudÂsÁtÂjak¢nt Budapesten tartÂzkodott, ¢s visszat¢r¢se utÀn a Nowa KulturÀban hÀrom
folytatÀsban k´z´lt MAGYAR NAPLñ-ban1
Árta meg ¢lm¢nyeit. Az ÃjsÀgÁrÂk k´z´tt
Marian Bielicki¢ volt a fûszerep, aki mÀr
oktÂber 27-¢n a magyar fûvÀrosba ¢r-

kezett, ¢s szinte fenntartÀs n¢lk¡l magÀ¢vÀ tette a forradalom eszm¢it. LengyelorszÀgba valÂ visszat¢r¢se utÀn a Po
prostu cÁmü n¢pszerü hetilap hasÀbjain
szint¢n hÀrom r¢szben tette k´zz¢ beszÀmolÂjÀt A MAGYAR FORRADALOM cÁmmel.2 A k¢t gyül¢s egy¡ttesen ¢s egymÀssal ´sszefogva igyekezett segÁts¢get nyÃjtani magyar koll¢gÀinak ¢s az emigrÀnsoknak.
Az itt k´z´lt dokumentumvÀlogatÀs ä
amely a megnyitÂt, a Magyar írÂsz´vets¢g ¡dv´zlû tÀviratÀt, valamint Maria
Dabrowska r´vidÁtett besz¢d¢t ¢s Wiktor
Woroszylski felszÂlalÀsÀt tartalmazza, bepillantÀst enged a Lengyel írÂsz´vets¢g
kongresszusÀnak esem¢nyeibe; a k¢sûbbiekben rem¢lhetûleg lehetûs¢g nyÁlik arra, hogy mindk¢t szervezet kongresszusi
jegyzûk´nyveinek MagyarorszÀgra vonatkozÂ teljes r¢szei megjelenjenek.
(A Lengyel írÂsz´vets¢g ¢s a Lengyel öjsÀgÁrÂ-sz´vets¢g kongresszusainak gyorsÁrÀssal k¢szÁtett jegyzûk´nyveit az 1956os KutatÂint¢zet munkatÀrsak¢nt, annak
megbÁzÀsÀbÂl v¢gzett munkÀm sorÀn kutattam fel.)
Tischler JÀnos

A Lengyel írÂsz´vets¢g k¡ld´tteinek VII. kongresszusa
Elsû nap, 1956. november 29.
JULIAN PRZYBOS ELN¹K: ...A kongresszus eln´ks¢ge nev¢ben szÁv¢lyesen ¡dv´zl´m az

itt ´sszegyült koll¢gÀkat...
S¡rgûs javaslat! K¢rem, koll¢gÀk! Javaslom, hogy a magyar
trag¢dia miatt adÂzzunk egyperces n¢ma cs´nddel.
EGY HANG A TEREMBýL:
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ELN¹K :

Engedje meg, koll¢ga! °ppen ebben az ¡gyben kÁvÀnok szÂlni... Kongreszszusunk ¡dv´zl¢s¢re lev¢l ¢rkezett a Magyar írÂsz´vets¢gtûl, a lengyel k¡l¡gyminiszt¢rium k´zvetÁt¢s¢vel:
àKedves ElvtÀrsak!
K´sz´nj¡k ¹n´knek ¢s a lengyel nemzetnek, hogy szÀmtalanszor ¢s folyamatosan bizonyossÀgot
tettek rokonszenv¡krûl hazÀnk irÀnt a szerencs¢tlens¢gben. Szeretn¢nk tÀj¢koztatni ¹n´ket a magyarorszÀgi esem¢nyekrûl, ez¢rt engedj¢k meg, hogy mell¢kelj¡k azt a levelet, melyet a Szovjet
írÂsz´vets¢ghez int¢zt¡nk. T´retlen¡l rem¢lj¡k, hogy hamarosan felÃjÁthatjuk k´lcs´n´s kapcsolatainkat, ¢s k¢rj¡k ¹n´ket, kedves ElvtÀrsak, fogadjÀk szÁv¢lyes barÀtsÀgunk kifejez¢s¢t.
A Magyar írÂsz´vets¢g Eln´ks¢ge nev¢ben
K¢pes G¢za, titkÀrÊ

(Hosszan tartÂ, szünni nem akarÂ taps.)
[Ezek utÀn felolvastÀk a magyar ÁrÂknak 1956. november 12-¢n kelt, a szovjet ÁrÂkhoz int¢zett level¢t, majd ism¢t az eln´k vette Àt a szÂt. ä T. J.]
ELN¹K : Koll¢gÀk! A sz´rnyü magyar drÀma m¢g nem ¢rt v¢get. Egy¡tt¢rz¢ssel tekint¡nk az ¢ppen csak most kezdûdû mÀsodik szakaszÀra. Messze m¢g a megtisztÁtÂ katarzis. Mindannyian egyet gondolunk errûl a trag¢diÀrÂl, szÁv¡nk egyf¢lek¢ppen ¢rez,
akaratunk egy. A magyar nemzet felkelt az elnyomÂ zsarnokok, hÂh¢rok ¢s mindazok
kormÀnya ellen, akik a halÀlba k¡ldt¢k a munkÀsosztÀly legjobb fiait, a magyar hazafiakat. Ezek a napok szabadjÀra engedt¢k a borzalmas hÀborÃt, amelynek v¢g¢t nem
lÀtni.
Fejet hajtunk azok elûtt, akik nem estek t¢rdre az elnyomÂk elûtt, ¢s a szabadsÀg
v¢delm¢ben, az elnyomÂk Àltal eltorzÁtott szocializmus v¢delm¢ben felkeltek ellen¡k,
¢s ¢let¡ket vesztett¢k.
K¢rem, koll¢gÀk, tisztelegj¡nk egyperces n¢masÀggal az elesettek eml¢k¢nek.
(Az ´sszegyültek csendben felÀllnak.)
A kongresszus mÀsodik napja, 1956. november 30.
MARIA DABROWSKA:

Tegnap este n¢hÀny ÁrÂtÀrsam ¢lesen bÁrÀlta kongresszusunk elhalasztÀsÀt. Mivel ez a fûigazgatÂsÀg egyetlen olyan hatÀrozata volt, amelynek meghozatalÀban aktÁvan r¢szt vettem, amely¢rt tehÀt r¢szfelelûss¢gem van, k´teless¢gemnek ¢rzem ennek az ¡gynek a tisztÀzÀsÀt. [...]
A szeptember 24-i ¡l¢s¢n a fûigazgatÂsÀg utasÁtotta sajÀt eln´ks¢g¢t, hogy november elsû napjaiban szervezze meg a kongresszust. MegtÀrgyaltuk t´bbek k´z´tt a k¡lf´ldi vend¢gek meghÁvÀsÀnak ¡gy¢t. Akkor szÂt k¢rtem, ami ritkÀn szokott megesni
velem. çltalÀban v¢ve a k¡lf´ldi vend¢gek meghÁvÀsa ellen emeltem szÂt, mert ezt a
divatot egy szomsz¢dos orszÀg t¢nyezûi Àltal rÀnk erûszakolt divatnak tartom. Nincs
olyan szokÀs, hogy egy szervezet rendes belkongresszusÀra soha ne hÁvjon meg k¡lf´ldi vend¢geket ä hogy Ãgy mondjam ä a keleti tÀborunkon kÁv¡l... Ezen tÃlmenûen... ezek a vend¢gek rendszerint nem k¢pviselt¢k sem sajÀt orszÀguk, sem sajÀt szervezeteik valÂsÀgos arculatÀt... Ebben a k¢rd¢sben v¢lem¢nyemet leszavaztÀk... Viszont
r´gt´n hangsÃlyoznom kell, hogy... elhatÀroztÀk, olyan valÂsÀgos embereket hÁvnak
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meg, akik segÁts¢get nyÃjthatnak nek¡nk, ¢s visszat¢r¢s¡k utÀn valÂban harcunk igazi
szÀnd¢kait tÀrjÀk fel. A meghÁvÂknak n¢vre szÂlÂknak kellett volna lenni¡k... ElhatÀroztÀk, hogy a SzovjetuniÂbÂl Borisz Paszternakot, Olga Bergholzot ¢s Pausztovszkijt
hÁvjÀk meg... Kongresszusunk eln´ks¢ge plenÀris ¡l¢s¡nk ezen utasÁtÀsait nem hajtotta v¢gre... Nem k¡ldtek n¢vre szÂlÂ meghÁvÂkat, hanem a megfelelû alkotÂszervezetekhez int¢ztek meghÁvÀst, meghagyvÀn nekik a d´nt¢st, hogy kik j´nnek...
°ppen ez ä legalÀbbis az ¢n ¢rz¢sem ¢s ¢rtelmez¢sem szerint ä torpedÂzta meg a
kongresszus megtartÀsÀnak lehetûs¢g¢t a kitüz´tt idûpontban.
VasÀrnap, november 4-¢n ä eml¢keztetek mindenkit: ezen a napon t´rt¢nt a szovjet csapatok mÀsodik bevonulÀsa Budapestre ä a fûigazgatÂsÀg minden egyes tagja
megtudta, hogy a SzovjetuniÂbÂl a kongresszusra kijel´lt k¢t vend¢g Szurkov ¢s Szimonov. [...]
SzÀmomra vilÀgos volt, hogy a szovjet csapatok mÀsodik magyarorszÀgi beavatkozÀsa utÀn a helyzet VarsÂban ¢s az eg¢sz orszÀgban jogos ¢s ¢rthetû okok miatt olyan
lobban¢kony, hogy ä mint azt valaki k¢pletesen mondta ä mÀr nem is egy szikra, hanem egy szentjÀnosbogÀr is el¢gs¢ges, hogy megt´rt¢njen a szerencs¢tlens¢g. Egy
ilyen pillanatban az elûbb emlÁtett vend¢gek nem szentjÀnosbogarak lettek volna, hanem mintha harckocsik tartÂzkodtak volna a teremben.
Nem a testv¢ri magyar ¡gyben elfoglalandÂ ÀllÀspont miatti f¢lelem, mert ilyen f¢lelem LengyelorszÀgban senkiben sem ¢l, hanem az elemi ´nfenntartÀsi ´szt´n, az
elementÀris szÀnd¢k, hogy W−adys−aw GomulkÀt ¢s a pÀrtvezet¢st nemhogy b¢klyÂba
ne k´ss¡k, hanem ne vess¡nk lÀngra lobbanÂ taplÂt a lÀbaik el¢, az elementÀris politikai ¢rtelem parancsolta azon k´r¡lm¢nyek k´z´tt, hogy a kongresszust elhalasszuk
¢s k¡lf´ldi vend¢gek n¢lk¡l tartsuk meg. ...Koll¢gÀk! Ha valaki a jelenl¢vûk k´z¡l nem
tudja, kik ezek a bejelentett vend¢gek, ha valaki ¹n´k k´z¡l nem akarja tudni, milyen
k´zvetlen¡l fenyegetû volt november 4ä5-¢n a helyzet, akkor ä egyik Ãj jelszavunkkal
szÂlva ä elszakadtunk a valÂsÀgtÂl, elszakadtunk nemcsak a mi valÂsÀgunktÂl, hanem
a vilÀg valÂsÀgÀtÂl is. [...]
WIKTOR WOROSZYLSKI: H¢tfûn, november 5-¢n Marian Bielicki ¢s ¢n rejtjeltÀviratot
k¡ldt¡nk Budapestrûl a Lengyel írÂsz´vets¢g KongresszusÀnak, amelynek mÀsnap
kellett volna megkezdûdnie.3 TÀj¢koztattuk a kongresszust a magyar n¢ppel folyÂ v¢res leszÀmolÀsrÂl, a hûsies szabadsÀgharcrÂl, amelynek tanÃi voltunk. K¢rt¡k a kongresszust, tÀmogassa az igaz ¡gyet.
Nem tudtuk, hogy a kongresszust elhalasztottÀk, hogy felhÁvÀsunk nem fog eljutni
a koll¢gÀkhoz.
Ma Maria Dabrowska asszony megmagyarÀzta, mi¢rt kellett ennek Ágy t´rt¢nnie.
Ha megengedik, m¢g egyszer szÂlok errûl az emelv¢nyrûl.
MagyarorszÀgon nemcsak az agressziÂ ¢s a n¢pirtÀs gaztett¢t k´vett¢k el. MagyarorszÀgon a n¢pi felszabadÁtÂ mozgalom sz¢ttiprÀsÀnak borzalmas gaztett¢t k´vett¢k
el, m¢gpedig annak a hadseregnek az erûivel, amelyet tÁz-egyn¢hÀny ¢vvel ezelûtt felszabadÁtÂnak neveztek, ¢s amelyet csak egy bün´zû vagy egy ûr¡lt Át¢lhetett ilyen sz´rnyü szerepre.
A megvet¢st ¢s a gyül´letet a s´t¢tsz¡rke k´penyes katonÀk fej¢re irÀnyÁtottÀk ä
valakinek m¢g borsosan meg kell majd fizetnie ez¢rt! BÀrcsak az igazi bün´s lenne az
a valaki!
Nem tudom, hogy bÀrki k¢pes lesz-e megfizetni a Budapesten agyonlûtt szocializmus¢rt, az embertelens¢gtûl ¢s hazugsÀgtÂl mentes igazi szocializmusba vetett rem¢-
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ny¢rt ä mert csak ezt, a szabadsÀgot, a f¡ggetlens¢get ¢s az igazi szocializmust kÁvÀnta
a magyar nemzet, amelyet a leÁrhatatlan szenved¢s ´rv¢ny¢be taszÁtottak.
Ebben a szenved¢sben helye van m¢g k¡l´nb´zû rem¢nyeknek, de a szocializmushoz füz´tt rem¢nyeknek helye mÀr nem lehet. A legyûz´ttekre most a legundorÁtÂbb
rÀgalmakat ¢s szidalmakat szÂrjÀk. ReakciÂrÂl, fasizmusrÂl, feh¢rterrorrÂl besz¢lnek.
Mindez tiszta hazugsÀg.
Igen, lÀttam Budapesten az antikommunizmus felemelkedû hullÀmÀt. Az antikommunizmus mindazonÀltal nem ellenforradalom ott, ahol a kommunizmus nev¢t iszonyatos elnyomÂ rendszer viseli, ahol v´r´s csillaggal pecs¢telik meg a nemzetÀrulÀst,
ahol a pÀrt a legjobb sajÀt erûit pusztÁtja el, ¢s ¡ld´zi az ´sszes mÀs demokratikus erût.
A magyar forradalom antikommunizmusa nekem szem¢ly szerint nagyon fÀjdalmas, de semmi k´ze nem volt a tÀrsadalmi reakciÂhoz. Egyetlen felkelû sem k´vetelte
a kapitalizmus helyreÀllÁtÀsÀt vagy Horthy visszat¢r¢s¢t. Szocialista demokrÀciÀt k´veteltek. Az ottani Ãgynevezett n¢pi demokrÀcia soha nem volt demokrÀcia, ¢s annÀl
inkÀbb nem az jelen pillanatban, amikor folynak a deportÀlÀsok ¢s a t´meges letartÂztatÀsok, amikor felrÃgva sajÀt k´telezetts¢gvÀllalÀsukat, elraboljÀk a t´rv¢nyes kormÀny tagjait, amikor a bÀbfigura KÀdÀr JÀnos idegen tankok ¢s g¢ppuskÀk nyelv¢n
besz¢l a nemzettel.
CsodÀlkozva olvastam a moszkvai Lityeraturnaja GazetÀban a szovjet ÁrÂk nyÁlt level¢t
a francia ÁrÂkhoz. A lev¢lnek a k´vetkezû cÁmet adtÀk: LçTNI KELL A TELJES IGAZSçGOT. ValÂjÀban ez a lev¢l az olyan gyalÀzatos hamisÁtÀsok sorozatÀba tartozik, amelyek
sajnos nem szÀmÁtanak a ritkasÀgok k´z¢ a szovjet sajtÂ hasÀbjain. P¢ldÀul hitlerista
tisztek szÀzait szÀllÁtÂ rep¡lûg¢pekrûl Árnak, amelyek ÀllÁtÂlag Budapesten landoltak.
El nem tudom k¢pzelni, hogyan t´rt¢nhetett volna ez meg, amikor a rep¡lûtereket
egyfolytÀban ellenûrizte a megszÀllÂ szovjet hadsereg.
EmlÁt¢st tesznek abban a lev¢lben ÀllÁtÂlagos zsidÂellenes pogromokrÂl, MagyarorszÀgon nem voltak ilyen pogromok, ellent¢tben OroszorszÀggal, ahol n¢hÀny ¢vvel
ezelûtt d¡h´ng´tt a hivatalos antiszemitizmus, amelyet a szovjet ÁrÂk egyetlenegyszer
sem Át¢ltek el nyilvÀnosan. V¢gezet¡l azt ÁrjÀk, hogy a szovjet katonÀk MagyarorszÀgon
emberek szÀzezreinek ¢let¢t mentett¢k meg. °n errûl semmit sem tudok. Tudom viszont, hogy legalÀbb emberek tÁzezreit fosztottÀk meg ¢let¡ktûl, k´z´tt¡k sok nût ¢s
gyermeket.
Nem Àll mÂdunkban megÀllapÁtani, mi¢rt Ártak alÀ a szovjet ÁrÂk ilyenfajta nyilatkozatot, k¢nyszerÁtett¢k-e vagy egyszerüen f¢lrevezett¢k ûket.
Nagy sajnÀlattal olvastam a nyilatkozat alatt a neveket: Solohov, Pausztovszkij, Szergejev-Censzkij. Hadd fejezzem ki ûszinte sajnÀlkozÀsomat, hogy nem haboztak felÀldozni kitünû orosz ÁrÂk tekint¢ly¢t egy tisztÀtalan politikai jÀt¢k ¢rdek¢ben. Ez a jÀt¢k
sikert nem hozhat, ennek a tekint¢lynek romba dûlte, attÂl tartok, visszavonhatatlan.
Jean-Paul Sartre nyilatkozta nemr¢giben: k¢nyszerÁtve ¢rzi magÀt arra, hogy megszakÁtsa kapcsolatait szovjet barÀtaival. °n nem k´vetem p¢ldÀjÀt ä ameddig nem teszik lehetetlenn¢ szÀmomra, fenn fogom tartani kapcsolataimat moszkvai barÀtaimmal ¢s ismerûseimmel, erûmh´z m¢rten arra fogok t´rekedni, hogy folyamatosan
megismerj¢k az igazsÀgot LengyelorszÀgrÂl ¢s mÀs orszÀgokrÂl, az igazsÀgot, amelytûl
az eszk´z´k ilyet¢n felhasznÀlÀsa miatt m¢g mindig el vannak szigetelve...
OroszorszÀgban a hatalmas csalÂdÀsok n¢gy neh¢z esztendej¢t ¢ltem Àt, amely csalÂdÀsok onnan valÂ visszat¢r¢sem utÀn megsokszorozÂdtak ¢s elm¢ly¡ltek. MindazonÀltal nem tudom elfelejteni, hogy talÀlkoztam ott becs¡letes ¢s tiszta emberekkel,
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nem mondhatok le a hitrûl, hogy egyszer ûk is szÂt kapnak majd, s nem tagadhatom
meg tûl¡k bizalmamat ¢s barÀtsÀgomat. TovÀbbra is k´zel Àll hozzÀm n¢mely idûszakok szovjet irodalma.
BÀrmi ¢rjen is m¢g minket, nem t´rûd´m bele, hogy a sztÀlinizmus irÀnti gyül´let,
a csalÂk ¢s gyilkosok irÀnti gyül´let az eg¢sz nemzetre, az eg¢sz orszÀgra kiterjedjen.
De szint¢n a szovjet nemzet legjobb emberei irÀnt ¢rzett barÀti ¢rzelmek nev¢ben meg
kell b¢lyegeznem azokat, akik ezt a nemzetet k¢pviselik, gyalÀzzÀk nev¢t, ¢s gyarapÁtjÀk ellens¢geinek szÀmÀt.
Hangosan tiltakoznom kell az Àrtatlanul kiontott v¢r ellen, az eszme elÀrulÀsa ellen,
a nagyhatalmi sovinizmus agressziÂja ellen, a szocializmus ¢s a b¢ke zÀszlaja alatt elk´vetett v¢get nem ¢rû gyilkossÀgsorozat ellen.
N¢hÀny szÂt az unos-untalan hangoztatott Ãgynevezett Àllam¢rdekrûl. T´bb- ¢s
t´bbf¢le ideolÂgia hasznÀlta ezt a meghatÀrozÀst, hogysem egy¢rtelmünek tarthatnÀm, legutÂbb pedig tÃl buzgÂn lengett¢k ezt a sajÀt jÂzansÀguktÂl megmÀmorosodott
publicistÀk, hogysem a kifejez¢s rokonszenves lehetne szÀmomra.
Ennek ellen¢re elismerem az Àllam¢rdeket ä Ãgy, ahogyan ¢n ¢rtelmezem, vagyis
egyszerüen mint ÀltalÀnos ´ssznemzeti ¢rdeket.
Lengyel Àllam¢rdek a hÀborÃ elker¡l¢se, talÀn a fennÀllÂ hatÀrok megûrz¢se is az,
v¢g¡l minden bizonnyal az olyan felt¢telek szavatolÀsa, amelyek k´z´tt fejlûdhet ¢s
megerûs´dhet a szocialista demokrÀcia ä a lengyel Ãt a jobb j´vûh´z. Az Ágy ¢rtelmezett
Àllam¢rdekbûl az k´vetkezik, hogy a szomsz¢dos Àllamokkal fenntartott kapcsolatok
sorÀn az ´ssze¡tk´z¢sek csillapÁtÀsÀra kell t´rekedn¡nk, sût bizonyos kompromisszumos elk¢pzel¢sekre is. Ez bizonyÀra helyes dolog. De nekem az is helyesnek tünik,
hogy az Àllam¢rdek megvalÂsÁtÀsa nem l´khet benn¡nket a m¡ncheni, vagyis a kisszerü ¢s r´vidlÀtÂ politika vÀgÀnyaira. Nem l´khet benn¡nket oda bizonyos imperialista t´rekv¢sek elfogadÀsÀnak politikÀja abban a rem¢nyben, hogy ezek benn¡nket
el fognak ker¡lni. Nem k´vethetj¡k azt a politikÀt, hogy az agresszornak sorban odadobjuk ä konck¢nt ä az Àltala kiszemelt Àldozatokat abban a rem¢nyben, hogy ez kiel¢gÁti ¢tvÀgyÀt.
Mint ismeretes, a m¡ncheni konferencia r¢sztvevûi Àltal felÀldozott Ausztria ¢s
CsehszlovÀkia nem mentette meg EurÂpÀt Hitler tovÀbbi agressziÂjÀtÂl. Marcel D¢at
azt kiÀltotta: àMourir pour Danzig ä jamais!Ê, de a franciÀknak Ágy is meg kellett halniok PÀrizs¢rt ¢s Toulon¢rt.
Term¢szetesen nem a diplomÀciai kompromisszumok feladÀsÀt javasolom. TisztÀban kell lenn¡nk azonban az engedm¢nyek hatÀraival. °s nem szabad olyan precedenseket teremteni, amelyek holnap ellen¡nk fognak fordulni.
Hogy Michalowski nagyk´vet4 az im¢nt meghatÀrozott tÁpusÃ agressziÂ idej¢n ä
amely pontosan olyan agressziÂ volt, amilyen benn¡nket is ¢rhetett volna ä tÀmogatja
azt az ENSZ-ben5 ä ez nemcsak visszataszÁtÂ, hanem meggondolatlan tett is, mert egy
ilyen precedens utÀn vajon lesz-e jogunk tiltakozni az agressziÂ ellen abban az esetben,
ha mi is ilyen agressziÂ ÀldozataivÀ vÀlunk? (Taps.)
A m¡ncheni politika erk´lcsi ¢s politikai lefegyverkez¢s az agresszor elûtt.
Ha elfogadjuk ¢s tÀmogatjuk a lengyel Àllam¢rdekbûl k´vetkezû tev¢kenys¢get,
semmilyen m¡ncheni politikÀt nem fogadhatunk el.
Szerettem volna besz¢lni m¢g n¢mely belsû probl¢mÀnkrÂl, de az eddigi felszÂlalÀsok arra k¢sztetnek, hogy lemondjak bizonyos sÃlyos, meglehet, kÁnos probl¢mÀk
¢rint¢s¢rûl. Egyetlen t¢mÀra szorÁtkozom.
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LengyelorszÀgban megmaradt egy furcsa anakronizmus: a cenzÃra. Nemcsak a SajtÂellenûrzû Hivatalra gondolok, hanem mindenf¢le, idûnk¢nt cenzori funkciÂkat bet´ltû szervekre.
Teljes ostobasÀg, hogy ma mÀr lehets¢gesnek tartjÀk a rÀdiÂhallgatÂk szÀmÀra el¢rhetûv¢ tenni az orszÀgban a Szabad EurÂpa RÀdiÂ adÀsait, minden¡tt kaphatÂ a
teljes nyugati sajtÂ ä mÀsfelûl viszont reszketnek a lengyel ÁrÂk ¢s ÃjsÀgÁrÂk eretnek
tanaitÂl. Idûnk¢nt ¢ppens¢ggel tr¢fÀs dolgok t´rt¢nnek. P¢ldÀul az ¢n MAGYAR NAPLñ-m elsû r¢sz¢bûl a cenzor egyetlenegy mondatot t´r´lt, nevezetesen ezt: àFolytatÀs
a k´vetkezû szÀmban.Ê (Der¡lts¢g.)
Vajon Àllamtitkot Àrult el ez a mondat? Vagy a rendszer alapjait Àsta alÀ? HÀborÃra
uszÁtott? Nem, csupÀn annyi t´rt¢nt, hogy az elûrelÀtÂ cenzor be akarta biztosÁtani
magÀt a j´vûre n¢zve.
Komolyabb dolgok is t´rt¢nnek azonban, p¢ldÀul Leszek Kolakowski cikkeivel. Kolakowski korunk legalkotÂbb elm¢i k´z¢ tartozik, talÀn nemcsak hazai vonatkozÀsban.
Gondolom, elj´n az idû, amikor b¡szkes¢ggel fogjÀk emlegetni ennek a lengyel filozÂfusnak a nev¢t. Kolakowskinak azonban ma gyakorlatilag nincs megjelen¢si lehetûs¢ge. VilÀgn¢zeti tÀrgyÃ cikkeit k´vetkezetesen elkobozzÀk, ¢s nincs erû, amely vilÀgossÀ tenn¢ ezek elûtt az emberek elûtt az eljÀrÀs ¢rtelmetlens¢g¢t ¢s ÀrtalmassÀgÀt.
Ezt az emelv¢nyt hasznÀlom fel arra, hogy fennhangon tiltakozzam a cenzÃrÀnak,
a sztÀlini k´z¢pkor eme cs´kev¢ny¢nek a szabad gondolatot, a lengyel kultÃra fejlûd¢s¢t megb¢nÁtÂ mük´d¢se ellen. (Taps.)
TalÀn megbocsÀtjÀk, hogy nem irodalomrÂl besz¢ltem, hanem politikÀrÂl, de m¢g
mindig olyan vilÀgban ¢l¡nk, ahol a politika hatÀrozza meg az irodalom l¢tez¢s¢nek
lehetûs¢geit. A politikai ¡gyekkel mindannyian egy¡tt ¢l¡nk, k´z´sen kell boldogulnunk vel¡k valahogyan. A szigorÃan irodalmi gondokkal talÀn ki-ki maga, magÀnyosan fog megbirkÂzni.
A Nowa Kultura munkatÀrsai felhatalmaztak, hogy k¢t javaslatot tegyek a lengyel
ÁrÂk kongresszusÀn.
Az elsû javaslat magyar barÀtaink lengyelorszÀgi meghÁvÀsÀra vonatkozik: LukÀcs
Gy´rgy ¢s csalÀdja, D¢ry Tibor ¢s csalÀdja, valamint minden olyan magyar irodalmÀr
meghÁvÀsÀra, aki ezzel a lehetûs¢ggel ¢lni kÁvÀn. (Hosszan tartÂ taps. Egy hang: a SzovjetuniÂban vannak! Tegnap vitt¢k el LukÀcsot!)
Azt gondolom, nem mindenkit vittek el. Okom van felt¢telezni, hogy k´z¡l¡k n¢melyeket tegnapelûtt egyelûre siker¡lt megmenteni.
A Lengyel N¢pk´ztÀrsasÀg AlkotmÀnyÀban benne foglaltatik a mened¢kjog. MeghÁvÀsunk term¢szetesen ¢ppen ilyen jellegü volna. Viszont az¢rt, hogy ne ingerelj¡nk
bizonyos nemzetk´zi k´r´ket, nem sz¡ks¢ges a àmened¢kjogÊ szÂt hasznÀlnunk: besz¢lhet¡nk egyszerüen a magyar ÁrÂk lengyelorszÀgi meghÁvÀsÀrÂl. (Taps.)
A mÀsodik javaslat k´veteli a sajtÂcenzÃra minden formÀjÀnak halad¢ktalan felszÀmolÀsÀt ¢s az igazi sajtÂszabadsÀg biztosÁtÀsÀt a lengyel ÁrÂk szÀmÀra. (Hosszan tartÂ,
ovÀciÂkkal kÁs¢rt taps.)
Mindk¢t javaslat sz´veg¢t Àtadom az eln´ks¢g titkÀrsÀgÀnak azzal a k¢r¢ssel, hogy
a napirend megfelelû pontjÀn bocsÀssa szavazÀsra.
V¢gezet¡l mint a Nowa Kultura n¢hÀny nappal ezelûtt megvÀlasztott szerkesztûje,
egy¡ttmük´d¢si szÀnd¢kkal kÁvÀnok fordulni az ´sszes koll¢gÀhoz, akiknek szerkesztûs¢g¡nkkel szemben nincsenek politikai vagy erk´lcsi fenntartÀsaik. Ez a k¢r¢s a katolikus ÁrÂkra is vonatkozik. (Hosszan tartÂ, ovÀciÂkkal kÁs¢rt taps.)
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Jegyzetek
1. Wiktor Woroszylski MAGYAR NAPLñ-ja magyarul is megjelent szamizdat formÀjÀban a
Magyar OktÂber SzabadsajtÂ kiadÀsÀban
1984-ben. Szerkesztette ¢s az elûszÂt Árta KrassÂ Gy´rgy.
2. Marian Bielicki naplÂja is megjelent magyarul, az °let¡nk 1992/3ä4. szÀmÀban.
3. A Woroszylski Àltal emlÁtett, Budapestrûl
k¡ld´tt rejtjelezett tÀvirat idevonatkozÂ r¢sze
Ágy hangzik:
à18 127. szÀmÃ tÀvirat
Budapest, 1956. november 5. 21 Âra
SzigorÃan titkos! Gyorsan!
A Lengyel írÂsz´vets¢g KongresszusÀhoz.
ºdv´zlet¡nket k¡ldj¡k a tragikus, szabadsÀgÀt hûsiesen v¢delmezû Budapestrûl.
SzemtanÃi vagyunk annak, milyen v¢res harcot
folytatnak a magyar n¢p ellen. Teljes eg¢sz¢ben
egyet¢rt¡nk ¢s egy¡tt¢rz¡nk a magyar ÁrÂk november
4-¢n k´zz¢tett felhÁvÀsÀval [a HÀy Gyula Àltal fogalmazott, november 4-¢n reggel n¢gy nyelven beolvasott felhÁvÀssal ä T. J.], akik eg¢sz idû
alatt a demokratizÀlÀs¢rt, a f¡ggetlens¢g¢rt ¢s a szocializmus¢rt vÁvott harc elsû sorÀban haladtak.
K¢rj¡k a Lengyel írÂsz´vets¢g KongresszusÀt, tÀmogassa jogos ¡gy¡ket.
AlÀÁrtÀk Bielicki, Woroszylski.
K¢rj¡k, a fenti sz´veget k¡ldj¢k el a Lengyel írÂsz´vets¢gnek ¢s a Nowa KulturÀnak.Ê
Woroszylski ¢s Bielicki a budapesti Lengyel
Nagyk´vets¢g diplomÀciai csatornÀjÀt hasznÀlta az ¡zenet elk¡ld¢s¢hez. A tÀvirat a
Lengyel K¡l¡gyminiszt¢riumhoz ¢rkezett, onnan k¢rt¢k tovÀbbk¡ld¢s¢t az írÂsz´vets¢ghez. A tÀviratot lÀsd: Tischler JÀnos: LENGYEL
JELENT°SEK , 1956. NOVEMBER 4ä14. ValÂsÀg
(XXXVI ¢vf.), 1993/3. 90. o.
4. Michalowski nagyk´vet 1956-ban LengyelorszÀg ENSZ-k¢pviselûje volt.
5. A lengyel ENSZ-k¢pviselû a nemzetk´zi
szervezet november 4-rûl 5-re virradÂ plenÀris ¡l¢s¢n szavazott a szovjet intervenciÂt elÁt¢lû amerikai hatÀrozat ellen a t´bbi varsÂi szerzûd¢sbeli tagorszÀghoz hasonlÂan. Ugyancsak november 4-¢n Gomulka ezzel kapcsolat-

ban a LEMP orszÀgos pÀrtaktÁva¡l¢s¢n azt
mondotta, hogy àpolitikai realistÀknak kell lenn¡nk, ¢s mindaz, ami MagyarorszÀgon t´rt¢nik, az
orszÀg bel¡gyeÊ.
A Lengyel K¡l¡gyminiszt¢riumnak az
ENSZ-beli szavazÀsra vonatkozÂ, a budapesti
Lengyel Nagyk´vets¢ghez int¢zett rejtjeles
tÀvirata Ágy szÂl:
à14 559. szÀmÃ tÀvirat
VarsÂ, 1956. november 5. 13.20 Âra
SzigorÃan titkos!
Willman [a budapesti lengyel nagyk´vet ä T.
J.]
TÀj¢koztatjuk, hogy ÀllandÂ ENSZ-k¢pviselûnk
utasÁtÀst kapott, hogy az amerikai hatÀrozat ellen
szavazzon a november 4-i rendkÁv¡li ¡l¢sszakon.
çllÀspontja megokolÀsÀban k¢pviselûnk a k´vetkezûkkel ¢rvelt:
1. A Lengyel N¢pk´ztÀrsasÀg kormÀnya tÀmogatja minden nemzet azon jogÀt, hogy sajÀt sorsÀrÂl
d´nts´n ¢s probl¢mÀit sajÀt erej¢bûl oldja meg.
2. A lengyel nemzet az elsû pillanattÂl fogva rokonszenvvel viseltetett a szocialista demokrÀcia fejlûd¢s¢¢rt k¡zdû magyarorszÀgi erûk irÀnt, ez¢rt kezdettûl fogva segÁts¢get nyÃjtottunk nekik.
3. Az akkori magyar kormÀny, sajnos, behÁvta
Budapestre a szovjet csapatokat. A lengyel kormÀny
itt most nem kÁvÀnja megÁt¢lni ennek a d´nt¢snek helyess¢g¢t. A kormÀny felhÁvÀsÀra a szovjet csapatok
elhagytÀk a magyar fûvÀrost. Az Ãj helyzetben, amikor szÂhoz jutottak a terror eszk´zeit alkalmazÂ
rendszerellenes erûk, ¢s MagyarorszÀg kormÀnya elveszÁtette uralmÀt a helyzet felett, Ãj kormÀny alakult, amely Àldozatot vÀllalva az AlkotmÀny Àltal
szavatolt rendszer v¢delm¢¢rt, ism¢telten segÁts¢g¢rt
fordult a szovjet csapatokhoz.
4. Az Ãj kormÀny elsû teendûi k´z´tt a szovjet csapatok magyarorszÀgi ÀllomÀsozÀsÀval kapcsolatos
k¢rd¢sek rendez¢s¢t jel´lte meg a SzovjetuniÂval t´rt¢nû megegyez¢s ÃtjÀn.
5. Ez¢rt a lengyel kormÀny Ãgy v¢li, hogy nem kell
megnehezÁteni a magyar kormÀny szÀmÀra a rend
helyreÀllÁtÀsÀt ¢s a szovjet csapatok ott-tartÂzkodÀsÀval ´sszef¡ggû k¢rd¢sek rendez¢s¢t.Ê
A tÀvirat sz´veg¢t lÀsd: I. m. 101. o.
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Oravecz Imre

SZAJLA
VerstanulmÀnyok egy reg¢nyhez
T´rek
1956. oktÂber 23. az istÀllÂbÂl levÀlasztott f¢lszerben ¢rt benn¡nket,
a r¢gi hÀzat mÀr elbontottuk,
de az Ãj m¢g nem k¢sz¡lt el odaÀt, öj-Telepen,
¢s ideiglenesen abban laktunk,
¢jszakÀnk¢nt mÀr hidegek jÀrtak,
de nem fÀztunk,
mert beÀllÁtottunk egy dobkÀlyhÀt,
az udvar felûli oldalt meg beponyvÀztuk,
azon a h¢ten d¢lutÀn mentem iskolÀba,
az eg¢sz d¢lelûtt´t a dikÂn t´lt´ttem a rÀdiÂ alatt,
melybûl a zeneszÀmok sz¡neteiben erûs fegyverropogÀs hallatszott,
¢s idûnk¢nt hÀtranyÃltam az inggall¢rom alÀ, ¢s kibÀnyÀsztam a t´reket,
mely a deszkamennyezet r¢seibûl hullott,
mÀr szinte hozzÀszoktunk a t´rekhullÀshoz,
de aznap felsz´khetett valamelyik tyÃk a sz¢napadlÀsra,
¢s a kaparÀs miatt a szokÀsosnÀl erûsebb volt,
ha arra a napra gondolok,
az izgalom mellett mindig viszket¢st is ¢rzek,
¢s ´nk¢ntelen¡l a nyakamhoz nyÃlok.
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Szuly Gyula

1992. OKTñBER
KrassÂ Gy´rgy eml¢k¢nek

A Zsigmond utca, mint a kÁgyÂ
rejtve-fedve, a PÀlffy t¢rre
kÃszik, mintha tÀmadni indul
ÀlcÀzott csapat elûv¢dje,
felette a r¢gÂta vaksi
ablakok fordulnak magukba,
mÁg odalent Àln¢v alatt
sunyÁtva oldalog az utca.
Nincs nÂtÀnk, a hangszÀlaink
mÀsok¢ba beleszakadtak,
azÂta mÀr v¢ge a dalnak,
¢s a lelkek m¢lyein
n¢ma ¡v´lt´z¢s maradt csak;
indulÂnk is csak ez az ¢nek,
lÀtÂter¡nk maga az ablak,
s amire tÀrulnia k¢ne
ä a horizontbÂl ä szemfed¢l lett.
Arcunk a sz¡rke k¢kdunÀra
nyomottan, mÀzsasÃlyÃ b¢lyeg,
rajzolata hajÂzhatatlan,
mintha sziklazÀtony Àllna,
vÁzen jÀrÂ kap rajta l¢ket,
s Ãjra visszaleng BudÀra
a r¢gi nÂta, onnan indult,
hatalmas dallamÀt az ¢gre
m¢g kiontatlanul maradt v¢r
¢lû emberekbûl kiÀltja

1418

CzigÀny LÂrÀnt

HçROM EGYºGYþ T¹RT°NET
Mennyezets¡llyed¢s
BÀrÂ S¡lysÀpi Agenor, huszonnyolc ¢ves matematikus a pusztulÀsra Át¢lt, de egykori
f¢nyüzû ¢letmÂdja eml¢k¢t ûrzû uralkodÂ osztÀly leszÀrmazottja, amikor 1956 december¢ben Oxfordba ker¡lt, nagy l¢gterü, pÀrkÀnykoszorÃval dÁszÁtett szobÀt b¢relt egy
s´t¢tv´r´s t¢glÀbÂl ¢p¡lt hÀzban.
Ha nem volt kedve bemenni az int¢zetbe, hanyatt fek¡dt az Àgyon. Ilyenkor vÀltakozva a fogrovatos pÀrkÀnyt ¢s a mennyezet hajszÀlreped¢seit tanulmÀnyozta. Egy
alkalommal k¡l´n´s ¢rz¢s kerÁtette hatalmÀba: a mennyezet s¡llyed. Igen, alig ¢szrevehetûen, de s¡llyedt. BÀrÂ S¡lysÀpi Agenor, huszonnyolc ¢ves matematikust ez felett¢bb nyugtalanÁtotta. NyugtalansÀga napok alatt annyira fokozÂdott, hogy elhatÀrozta, utÀnajÀr a dolognak. Mert hÀtha csupÀn ¢rz¢ki csalÂdÀsrÂl van szÂ?
K¡l´nleges pontossÀgÃ m¢rûmüszereket hozott a hÂnapos szobÀba, ¢s bonyolult
m¢r¢seket v¢gzett. MegÀllapÁtÀst nyert, hogy a mennyezet eg¢szen pontosan 3,014
m¢terre, azaz 3014 millim¢terre helyezkedik el a padlÂ f´l´tt. Az eredm¢nyt a m¢g
otthonrÂl magÀval hozott puha irÂnnal bejegyezte a zsebnaptÀrÀba. Ettûl megnyugodott, s megk´nnyebb¡lve szeml¢lte ism¢t a mennyezet reped¢seit.
Egy idû utÀn azonban bÀrÂ S¡lysÀpi Ãjra hazahozta a müszereket, mert most amiatt
kezdett el nyugtalankodni, hogy korÀbban pontatlanul v¢gezte a sz¡ks¢ges m¢r¢seket. Az eredm¢ny most ¢ppen 3 m¢ter, azaz 3000 millim¢ter lett. Mikor az Ãjonnan
nyert adatot bevezette a zsebnaptÀrÀba, ¢szrevette, hogy az elûzû m¢r¢st ¢ppen k¢t
h¢ttel korÀbban eszk´z´lte. HomlokÀn gy´ngy´zni kezdett a verÁt¢k: ez arra mutat,
hogy a mennyezet naponta pontosan egy millim¢terrel s¡llyed!
Emberfeletti ´nuralommal egy hÂnapig t¡rtûztette magÀt, de egyÀltalÀn nem lepte
meg, hogy a legÃjabb eredm¢ny 2,969 m¢ter, azaz 2969 millim¢ter, mivel a m¢r¢st
1957. Àprilis 1-j¢n hajtotta v¢gre, ¢s bÀrÂ S¡lysÀpi jÂl tudta, hogy a mÀrcius minden
¢vben harmincegy napos. LÀzasan szÀmolni kezdett. Ezek szerint addig nem maradhat a cs´kkenû l¢gterü szobÀban, amÁg doktori ¢rtekez¢se a fundamentÀlis invariÀnsok Àt¢rt¢kel¢s¢rûl elk¢sz¡l. A mennyezet ugyanis 1960 mÀrciusÀra t´bb mint egy m¢tert s¡llyed majd, s mivel bÀrÂ S¡lysÀpi cipûben 185 centim¢ter magas volt, elj´n a
pillanat, hogy t´bb¢ nem egyenesedhet fel.
ElhatÀrozta, hogy a fejlem¢nyekrûl nem tÀj¢koztatja a hÀziurat ¢s professzorÀt sem.
Minden erej¢t ´sszeszedve dolgozott. SzÀmÁtÀsaiba vagy hiba csÃszott (olykor Von
Neumannra gondolt, aki szerint a m¢rendû objektumrÂl szerzett ismeretek f¡ggetlenek a k´rnyezet ¢s a szubjektum k´zt ´nk¢nyesen megvont hatÀrtÂl), vagy gyorsult a
mennyezets¡llyed¢s. 1958 oktÂber¢ben, k¢t ¢vvel amaz eml¢kezetes oktÂber utÀn elhatÀrozta, hogy alÀdÃcolja a mennyezetet, mert karÀcsonyra be¡ti a fej¢t, ha felegyenesedik. Az alÀdÃcolÀst a legnagyobb titokban v¢gezte, ¢jjelente, minden segÁts¢g n¢lk¡l cipelte szobÀjÀba a gerendÀkat ¢s az Àcskapcsokat. A hÀziÃr ¢s lakÂtÀrsai semmit
sem vettek ¢szre.
Amikor mÀr csak nagy neh¢zs¢g ÀrÀn tudott felemelkedni az ÀgyrÂl, mert a meny-
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nyezet a gondos alÀdÃcolÀs ellen¢re is k¢rlelhetetlen¡l s¡llyedt, bÀrÂ S¡lysÀpinak m¢g
volt ereje arra gondolni, hogy talÀn a padlÂn kellene megÀgyaznia, mivel a mennyezets¡llyed¢s bÀrmikor vÀratlanul abbamaradhat, s akkor m¢gis befejezheti a disszertÀciÂjÀt, mely professzora szerint korszakos jelentûs¢gü eredm¢nyt Ág¢r.
UtolsÂ napjaiban mÀr nem is evett. Folyton az a filozÂfus jÀrt az esz¢ben, aki szerint
mindnyÀjan egyenlûnek sz¡let¡nk. àNem volt igaza ä gondolta S¡lysÀpi ä, nem volt
igaza a franciÀnak, nem a sz¡let¢sben, hanem a halÀlban vagyunk egyenlûk.Ê
A pusztulÀsra Át¢lt, hajdani uralkodÂ osztÀlyok egykor kivÀltsÀgokkal rendelkezû
tagja ¢let¢ben elûsz´r boldog volt.

Nagy- vagy Csendes-ÂceÀn
Csabay MÀrta negyed¢ves orvostanhallgatÂ-nû az oktÂberi esem¢nyeket k´vetû mÀrciusban ¢rkezett az Egyes¡lt çllamokba.
HosszÃ, hullÀmos szûke hajÀnak hamarosan szÀmtalan hÂdolÂja akadt a CsendesÂceÀnhoz k´zel esû campuson. Csabay MÀrta mÀr korÀbban is megszokta, hogy mindenfel¢ hÂdolÂi tÀmadnak, most azonban ezeket az eg¢szs¢ges fogsorukat mutogatÂ,
vÀllas ¢s napbarnÁtott amerikai fiÃkat nem vette tÃlsÀgosan komolyan, noha szÁvesen
¡ld´g¢lt tÀrsasÀgukban a campus cafeteriÀjÀban, ahol a makulÀtlan egyenruhÀt viselû
szem¢lyzet a nap minden ÂrÀjÀban frissen k¢szÁtett hamburgert ¢s j¢ghideg Coca-ColÀt szolgÀlt fel higi¢nikus k´r¡lm¢nyek k´z´tt.
Amikor a napbarnÁtott vÀllÃ, hÂfeh¢r fogsorÃ hÂdolÂk hada belÀtta, hogy ernyedetlen erûfeszÁt¢s¡ket sohasem koronÀzza marad¢ktalan siker, lassan-lassan elmaradozott. Csabay MÀrta negyed¢ves medika ugyanis, maga sem tudta pontosan, mi¢rt,
sohasem Àllt k´t¢lnek.
ögy tünt, mindez cs´ppet sem zavarja Csabay MÀrtÀt sikeres tanulmÀnyi elûmenetel¢ben; tanÀrai mindig megel¢gedetten nyugtÀztÀk, hogy lelkiismeretesen k¢sz¡l
vizsgÀira, ¢s a laboratÂriumi kÁs¢rleteivel sem ¡gyetlenkedik; voltak¢ppen minden
es¢lye megvan arra n¢zve, hogy tanulmÀnyai eredm¢nyes befejez¢se utÀn megÀllja
hely¢t az amerikai eg¢szs¢g¡gy szolgÀlatÀban, annak ellen¢re, hogy menek¡lt diÀkk¢nt ¢rkezett ide nemr¢giben.
Egy idû utÀn Csabay MÀrta, mert ´szt´ndÁjÀt aggodalmas gondossÀggal mindig beosztotta, vÀsÀrolt magÀnak egy ¡t´tt-kopott Oldsmobile-t, ¢s szabadidej¢nek nagy r¢sz¢t
azzal t´lt´tte, hogy a tengerhez k´zel fekvû mamutfenyûerdût jÀrta lankadatlan szorgalommal. Az elm¢ly¡lt tanulÀs mellett maradt ideje arra is, hogy a kaliforniai ûserdû
csendj¢ben ¢lete alakulÀsÀnak legutÂbbi szakaszÀn elgondolkozz¢k.
AutÂs barangolÀsai k´zben egyszer vÀratlanul a Csendes-ÂceÀn partjÀn talÀlta magÀt. Magasan az irdatlan vÁzt´meg f´l´tt, ahol szinte f¡ggûlegesen zuhan le a part,
egyszerre csak ott Àllt a v´r´sen lenyugvÂ nap ÂriÀsi korongjÀval szemben.
A lÀtvÀnytÂl Csabay MÀrta v¢gzûs medikÀt f¢ktelen jÂkedv kerÁtette hatalmÀba.
°rezte, hogy most ¢nekelni kell. M¢g v¢gig sem gondolta mindezt, mÀris csengû hangon t´rt fel belûle a diadalmas ¢nekszÂ: ä ...¢s a Csendes-ÂceÀnnÀl v¢get ¢rnek a csatÀk...
Csabay MÀrta v¢gzûs medika ezek utÀn nem gondolt t´bb¢ IstvÀnra, ¢s miutÀn kit¡ntet¢ssel befejezte tanulmÀnyait, f¢rjhez ment az elsû vakÁtÂan feh¢r fogakkal rendelkezû fiatalemberhez, aki ÃtjÀba ker¡lt.
Ettûl kezdve Mrs. Martha Sidwickk¢nt emlegett¢k r¢gi ¢s Ãj barÀtai.
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Az utolsÂ kockafestû mester
Pietersz van der Aa, nyolcvankilenc ¢ves vashartyÀni lakos volt EurÂpÀban az utolsÂ
kockafestû mester. A kockafest¢s mesters¢ge apÀrÂl fiÃra szÀllt a csalÀdban, Pietersz
van der Aanak azonban nem voltak gyermekei. Apja a nagy hÀborÃ elûtt m¢g b¡szke
bÀlkirÀlynûk ¢s oldalszakÀllas uracsok Àltal perdÁtett kockÀkra festette vissza a szÀmjegyeket helyettesÁtû f¢nyes, fekete pontokat: sÃlypÀttal hÁgÁtott Âlomfest¢kkel dolgozott. NagyÁtÂt ¢s nagy ¡gyess¢get kÁvÀnt a kockafest¢s mesters¢ge; ha a mester keze
megremegett, a sürü fest¢k k´nnyen elkenûd´tt. Ilyenkor a csalÀd nûtagjai, est¢nk¢nt, k¢s ¢l¢vel hÀnytÀk a vizet a fest¢kkeverû t¢gelybe.
Pietersz van der Aa egyre kevesebb megrendel¢st kapott, pedig az elefÀntcsont sÀrgulÀsÀbÂl egyed¡l û tudta hitelesen megÀllapÁtani a kocka ¢letkorÀt, de ez nem ¢rdekelte a mai hazÀrdjÀt¢kosokat, azok inkÀbb a tûzsd¢n jÀtszottak, vagy komputergrafikÀt szÁneztek szem¢lyi szÀmÁtÂg¢p¡k´n.
Pietersz van der Aa alagsori mühely¢ben bÃslakodott a vilÀg folyÀsÀn ¢s az Âzonr¢tegben keletkezett reped¢seken, amikor k¢t furcsa k¡lsejü idegen toppant be. Egyik¡k k¡l´n´s kockÀt kotort elû k´p´nyege alÂl. Az erûsen megsÀrgult, hajszÀlreped¢sekkel teli kockÀn megkopott koponyÀk helyettesÁtett¢k a fekete pontokat. Mialatt
nagyÁtÂjÀval vizsgÀlta, Pietersz van der Aa torka kiszÀradt az izgalomtÂl, alig tudott
nyelni.
ä Ezen a kockÀn nyert¡k el Krisztus k´nt´s¢t ä jelentette be az egyik fekete kÀmzsÀs
idegen, ¢s alig ¢szrevehetû habozÀs utÀn hozzÀtette: ä diviserunt vestimenta mea et super
vestem meam miserunt sortem.
ä JÀnos evang¢liuma, 19:24 ä szÂlalt meg a mÀsik fekete kÀmzsÀs is, ¢s kacsintott.

SomlyÂ Gy´rgy

HOMMAGE Ö KAVAFISZ
1
Egy irodalmi lÀny, Kr. u. 1930-as ¢vek v¢ge, Budapest
Olyan volt, mint egy riadt kis ûzike,
akit mindjÀrt megesznek az irodalom fogcsattogtatÂ ifjÃ vagy ¢ltesebb lionjai,
¢s bel¡l attÂl rettegett, hogy meg is eszik,
¢s kÁv¡lrûl is az volt a lÀtszat, hogy megeshetik vele,
mutatkoztak olyan jelek, hogy f¢lteni lehetett ettûl.
TÃlzottan f¢lt a lÀtszatoktÂl is, mintha ezzel a f¢lelm¢vel inkÀbb tÀplÀlni mint elnyomni
kÁvÀnnÀ azokat,
hogy a lÀtszatok talÀn valÂban lÀtszatoknak lÀtsszanak.
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De aztÀn lettek n¢hÀnyan, akik meggyûzûdhettek rÂla, hogy valÂjÀban nem a
k´r¡l´tte gy¡lekezû arszlÀnoktÂl
ä mint kÁv¡lrûl lÀtszhatott ä ¢s nem is ezektûl a lÀtszatoktÂl, hanem a mindenirÀnyÃ
f¢ktelen
¢rz¢kis¢g benne lapulÂ pÀrducÀtÂl kellett igazÀn rettegnie ennek a mindenkitûl
reszketû büv´letes kis ûzik¢nek.

2
Dimitriosz Hadzisz emigrÀciÂban Budapesten
Senki se tudta rÂla
itt a szÀmüzet¢sben,
hogy HellÀsznak, ahonnan
menek¡lnie kellett,
egyik legjobb ÁrÂja,
ha nem a legeslegjobb.
NÀlunk, inkognitÂban
szinte ä hisz ¢rdekelt is
valaha nÀlunk bÀrkit
egy kis nyelv nagy ÁrÂja? ä
a tansz¢ken tanÁtott
vajmi gy¢r hallgatÂsÀg
elûtt: Ãjg´r´g nyelvtant,
az Akathisztosz H¡mnoszt,
BizÀncot, Nea PÁszit.
Egy-k¢t k´ltûbarÀtra
m¢gis talÀlt, ezeknek
magyarÀzta rajongva
kedves KavafiszÀt.
Mint egy bizÀnci fûÃr,
ki a szÀmüzet¢sben
verselget. Vigaszul tÀn
vigasztalan magÀny¢rt,
a lakÂtelep¢rt, a
kietlen hÀzassÀg¢rt
(az is szÀmüzet¢s volt).
Az ÁrÂasztalunkon
Ágy keveredhetett el
a magyar k´lt¢szettel
(hol vagy, V as Pista! Hadzisz!)
A barbÀrokra vÀrva,
A bejrÃti kocsmÀkban,
Alexandrosz Iannaiosz
¢s Ithaka s A vÀros.
M¢giscsak besugÀrzott
egy kis mediterrÀn nap
az Ãjpesti panelhÀz
csÃf t¢lviz¢be olykor.
Hatvan-hetvenes ¢vek,
konszolidÀlt sivÀrsÀg.
AztÀn megdûlt a junta,
a tÀbornokok mentek,
ût hÁvta a szabadsÀg
(ha nem is az a r¢gi,
ami¢rt ifjan k¡zd´tt,
¢s mÀr akkor se az volt).
De nem tartott sokÀig.
Hirtelen nagy dicsûs¢g.
Hirtelen ´sszeomlÀs.
öjabb szÀmüzet¢sbe,
most immÀr v¢glegesbe
sodorta a betegs¢g.
De az illÃziÂbÂl
neki m¢g tÀn futotta.
TalÀn m¢g hitte, nem kell
a barbÀrokra vÀrni.
HÀtha lesz mÀs megoldÀs.
(BÀr hiszen ezt ki tudja.)
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E´rsi IstvÀn

IDýM GOMBROWICZCSAL (XI)
R¢szlet
1993. jÃnius
Elsû bejegyz¢s
Berlinben, egy Nollendorf-Platz k´rny¢ki antikvÀriumban rÀbukkantam Mi−osz 1977ben Árott nagy szellemt´rt¢neti kalandozÀsÀra, az ULRO ORSZçGç-ra. Mihelyt belekezdtem, elfogott az az ¢rz¢s, amely mÀr t´bbsz´r is meglepett, amiÂta Gombrowiczcsal idûz´m: hogy k´nyvemet, elûsz´r ¢letemben, nem ¢n Árom, hanem û Áratja magÀt
velem. Mint gyerek, aki a kez¢be ker¡lû ¢pÁtûk´veket ´sszerakosgatja, abban a rem¢nyben, hogy majdcsak ´sszeÀllnak valamiv¢, vÀrrÀ, palotÀvÀ, esetleg bÀbeli toronnyÀ, ¢s bizalma folytÀn v¢g¡l csÀmpÀsan ¢s rendetlen¡l, de m¢gis fel¢p¡l valami
a k¢pzelûerû ¢s a v¢letlen ´sszjÀt¢kÀbÂl: Ágy ¢n is megh´kkenve ¢szlelem, hogy esem¢nyeim ä k´zt¡k olvasmÀnyaim ä keresik egymÀst, ¢pÁtm¢nny¢ szervezûdn¢nek, nekem csak a tologatÀs ¢s illesztget¢s jÀt¢ka jut.
Ulro orszÀga: leszÀmolÀs a nyolc ¢ve halott Gombrowiczcsal. Ulro orszÀga: leszÀmolÀs azzal a vilÀggal, amelyet a tudomÀnyos vilÀgk¢p szabadÁtott rÀnk. Ulro orszÀga:
a megÃjulÀs rem¢nye a vallÀsos hazakeres¢s jegy¢ben, a k¢pzelûerût lÀzban tartÂ misztikus katolicizmus ¢gisze alatt. àAz ULRO ORSZçGA kettûs kontinuitÀst mutat fel: a nyugati
szellemi ¢let hermetikus misztikus ÀramlatÀnak kontinuitÀsÀt ¢s e hagyomÀny kontinuitÀsÀt a szerzû szellemi ¢letrajzÀbanÊ ä Árja a n¢met kiadÀs elûszavÀban a fordÁtÂnû, Jeannine LuczakWild. De ¢ppen ez¢rt az Ulro orszÀga egyben a szerzû konfrontÀciÂja ´nmagÀval, mert
û is ¢rezte az e vilÀgi szocializmus vonzÀsÀt fiatalkorÀban, û is szopta Hegel emlûit, ¢s
sohasem szakadt el teljesen Ulro orszÀgÀnak ettûl ¢s sok mÀs ÀllampolgÀrÀtÂl sem.
Ulro orszÀga Blake vilÀgbirodalmÀban lelhetû fel. A paradicsombÂl v¢gleg kiüz´tt,
az isteni kegyelembûl kitaszÁtott lelkek hona. Urizen kormÀnykodik itt, a sÀtÀnnÀ hideg¡lt ¢szl¢ny. Az Ãjkori tudomÀny ¢s filozÂfia hÀrom sz´rny¢nek: Baconnek,
Locke-nak ¢s Newtonnak a szelleme ´sszefonÂdik a kereszt¢nys¢get meghamisÁtÂ teolÂgusok ember- ¢s ¢rz¢kis¢gellenes diktatÃrÀjÀval. àMÀs szÂval: Blake szoros ´sszef¡gg¢st
lÀtott a vilÀgegyetemnek mint g¢pezetnek ¢s a vallÀsnak mint erk´lcsi kÂdexnek a k¢pe k´z´tt:
mindkettûn¢l az ÀltalÀnossÀg nyomult elût¢rbe, ¢s az egyedi elvesztette minden jelentûs¢g¢t, akÀr
egyetlen pillanat ez az idûben, mely visszahozhatatlan, ¢s egyetlen mÀs pillanathoz sem hasonlÂ,
akÀr egy meghatÀrozott, minden tÀrsÀtÂl k¡l´nb´zû n´v¢nynek a szÁne ¢s a formÀja, akÀr egy
meghatÀrozott, minden tÀrsÀtÂl k¡l´nb´zû embernek az ¢lete. Mert Urizen a redukciÂ istene, ¢s
mindent t´megviszonylatokra szükÁt le.Ê így Mi−osz.
Blake a k¢pzelûerû, vagyis az emberis¢g legfûbb ellens¢g¢nek a tagadÀst tekintette.
A tagadÀs a TudÀs FÀjÀnÀl kezdûd´tt. Ennek gy¡m´lcs¢t megkÂstolva jutott el az ember Ulro orszÀgÀba, ahol àa h¡lye ¢rvelû kineveti a k¢pzelûerû ember¢tÊ. MÀsutt a àk¢rdezûÊ-t
nevezi h¡ly¢nek (àidiotÊ). Az ¢rvelû, a k¢rdezû ¢s a tagadÂ tartja rabszolgasÀgban JeruzsÀlem gyermekeit. Mindenekelûtt a TagadÀs rombolandÂ le, mert
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àA TagadÀs a r¢mk¢p; az ember °rvelû Hatalma,
Hamis Test: k¢reggel vonja be Halhatatlan
Szellememet; ¹n´ss¢g, mely levetendû s megsemmisÁtendû folyvÀst,
Hogy megtisztÁtsam Szellemem ArcÀt ¹nvizsgÀlat Àltal.
Hogy megf¡r´djek az °let Viz¢ben; hogy a Nem Emberit lemossam,
J´v´k ´nmegsemmis¡lûn ¢s az Ihlet fennk´lts¢g¢ben
Hogy levessem az eml¢kezet rothadt rongyait Ihletemmel,
LehÃzzam Bacont, Locke-ot ¢s Newtont Albion takarÂjÀrÂl
LehÃzzam szutykos ruhÀit, ¢s fel´lt´ztessem K¢pzelûerûvel
Hogy f¢lredobjam a K´lt¢szetbûl mindazt, ami nem IhletÊ
ä ¢s ezutÀn t¢r rÀ a àh¡lye k¢rdezûreÊ:
àTaszÁtsd ki a h¡lye k¢rdezût, aki folyton csak k¢rdez,
De vÀlaszolni sohasem k¢pes: ¡l ravasz vigyorral
Csendben tervezve, mikor k¢rdezzen, mint barlangban a tolvaj;
Aki k¢ts¢get terjeszt ¢s tudÀsnak hÁvja, TudomÀnya: K¢ts¢gbees¢sÊ
ä majd jû a v¢gsû tanulsÀg:
àEzek JeruzsÀlem lerombolÂi, ezek itt J¢zus
Gyilkosai, a Hit tagadÂi, az ¹r´k °let kigÃnyolÂi!Ê
Mi−osz k´nyve a nyugat- ¢s kelet-eurÂpai kultÃrÀnak azt a vonulatÀt k´veti, mely
fellÀzadva a t´megtÀrsadalmak egyformÀsÁtÂ szellemtelens¢ge, a technika, a civilizÀciÂ
¢s a tudomÀny embertorzÁtÂ hatÀsa ellen, utat keres visszafel¢, a kereszt¢nys¢g ûsforrÀsaihoz, ahhoz a szem¢lyes ¢lm¢nyen, k¢pzelûerûn alapulÂ J¢zus-hithez, melynek
nincs sz¡ks¢ge sem szervezeti, sem elm¢leti k´zvetÁtûre. Blake-en kÁv¡l Emanuel Swedenborg sv¢d misztikussal foglalkozik a legkimerÁtûbben, kelet-eurÂpai hûsei k´z¡l
pedig elsûsorban Mickiewiczcsel ¢s Dosztojevszkijjel. F´ldr¢sz¡nk k¢t fel¢t tÀvoli rokona, Oscar Venceslas de Lubicz Mi−osz szem¢ly¢vel egyesÁti, aki francia k´ltû volt,
de sz¡let¢sekor àminden oroszok cÀrjÀnak alattvalÂja, nagyanyai oldalrÂl negyedolasz... anyai
oldalrÂl f¢lzsidÂÊ, 1918 utÀn a f¡ggetlenn¢ vÀlt LitvÀnia pÀrizsi ¢s br¡sszeli k¡lk¢pviselet¢nek megszervezûje, ¢lete v¢g¢ig (1939) jÂzan, ¡gyes diplomata, egyszersmind t´k¢letesen ûr¡lt lÀtnok, aki a harmincas ¢vekben szakÁtott az Àltala korÀbban meghirdetett, teokrata alapokon megszervezett egyetemes monarchiÀval, ¢s 1944-re megj´vend´lte a vilÀg v¢g¢t, àahol is az apokalipszis angyala, kez¢ben nyitott k´nyvvel, a tengeren
¢s a f´ld´n Àllva nem mÀs, mint û maga, O. W. M.Ê.
A k´nyv olvasÀsa k´zben olykor k¡zdenem kellett ironikus mosolyom¢rt, hogy le
ne szÀradjon a szÀmrÂl. Ez d´bbenetes tapasztalat volt, hiszen r¢gebben, a haladÀsvallÀs hÁvek¢nt v¢gigbosszankodtam ¢s v¢gigvigyorogtam volna Ulro orszÀgÀnak legt´bb fejteget¢s¢t ¢s sz¢p id¢zet¢t. Egy percre sem felejtettem volna el, hogy ¢n vagyok,
szem¢lyesen, a Blake Àltal leh¡ly¢zett °rvelû, K¢rdezû ¢s TagadÂ, testest¡l-lelkest¡l
a Blake Àltal megrÀgalmazott Urizen hÁve, a TudÀs FÀjÀnak gy¡m´lcs¢re ¢hes l¢ny,
aki sz¡let¢se Âta egyetlen percig sem ¢rezte ¢rdekeltnek magÀt sem a megvÀltÀsban,
sem a kÀrhozatban. Mi−osz müve szerint sorsd´ntû Dosztojevszkijnek az az ÀllÁtÀsa,
hogy a tudomÀnyos vilÀgn¢zet ¢s a kereszt¢nys¢g ´sszeegyeztethetetlen. Az orosz ÁrÂ
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az utÂbbit vÀlasztja, mert az elûbbiben nincs hely a Szeplûtelen FogantatÀs szÀmÀra.
Engem Dosztojevszkij mint moralista ¢ppen k¢rlelhetetlen logikÀjÀval ragad meg,
mely nem tür halad¢kot, mened¢ket, kibÃvÂt. Ha volt Szeplûtelen FogantatÀs, vÁzen
jÀrÀs, halottfeltÀmasztÀs, hegyi randevÃ kûtÀblÀs istennel, akkor a csodÀk belekombinÀlÂdtak a teremtett term¢szetbe, olyannyira, hogy ma is a valÂsÀg szerves r¢szei, ¢s
ä mint p¢ldÀul a transzszubsztanciÀciÂ ä rituÀlisan bÀrmikor elûid¢zhetûk. BÀrmennyire n¢lk¡l´z´m is az eff¢le vilÀgfelfogÀshoz sz¡ks¢ges vÀgyakat ¢s tapasztalatokat, az ULRO ORSZçGç-t olvasva elsû lapjÀtÂl az utolsÂig ¢reztem az id¢zett szerzûknek ¢s magÀnak Mi−osznak az igazsÀgÀt: hogy a civilizÀciÂ ÀltalÀban ¢s k¡l´n´sen
a tudomÀny erk´lcsi, szellemi ¢s k´znapi ¢rtelemben is olyan szakad¢k perem¢re penderÁtette az emberis¢get, amelybe egyformÀn vesz¢lyes len¢zni ¢s nem len¢zni.
Mivel ebben a k´nyvben lehetûleg elker¡ln¢m a k´zhelyszerü politizÀlÀst (mÀsr¢szt
az unalomig ismert ä bÀr figyelmen kÁv¡l hagyott ä t¢nyek ism¢telget¢se n¢lk¡l nem
besz¢lhet¡nk a vilÀg jelenlegi ÀllapotÀrÂl), megprÂbÀlom, furfangos vÀltÂkezelû, fejteget¢seimet Àtz´kkenteni a morÀl sÁneire. A politizÀlÂ emberis¢g k¢t fû csoportba
oszthatÂ. Az ´ncsalÂ nem bÀmul le a szakad¢kba, hogy bele ne sz¢d¡lj´n. Csokrot ÀllÁt
´ssze magÀnak a demokrÀcia virÀgaibÂl, ezt szagolgatja a szakad¢k partjÀn, ¢s az illattÂl elbÂdulva olyan m¢lyen dugja orrÀt a virÀgok k´z¢, hogy ezek eltakarjÀk m¢g
a szem¢t is. Nem lÀtja, nem akarja lÀtni, hogy az emberis¢g tÃlnyomÂ t´bbs¢ge ä a
rendszer eredm¢nyes mük´d¢s¢nek elûfelt¢telek¢ppen ä kifelejtûd´tt a demokrÀciÀbÂl; hogy ez olyan civilizatorikus fejlûd¢s alapjÀn bontakozott ki, ¢s olyan fejlûd¢st
gyorsÁt fel robbanÀsszerüen, amelyet ä mint Goethe büv¢szinasa ä maga sem tud leÀllÁtani; hogy ez a fejlûd¢s mÀr az ¢let elpusztÁtÀsÀval fenyeget, rÀadÀsul ellen¡nk lÀzÁtotta a term¢szetet is, ahonnan erej¢t merÁti. Az ´ncsalÂ nem lÀtja, hogy a demokrÀcia, mai formÀjÀban, melyn¢l jobbrÂl jelenleg csak ÀbrÀndozunk, elvileg k¢ptelen
arra, hogy szembeszÀlljon ezekkel a minden oldalrÂl rÀt´rû kihÁvÀsokkal. Az emberek
szabad d´nt¢si jogÀnak, a t´rv¢ny elûtti egyenlûs¢gnek, a sajtÂszabadsÀgnak ¢s a k¡l´nf¢le egy¢b megszentelt elveknek a csokrÀban rezgeti boldog orrcimpÀit, hunyt
szemmel, hogy a virÀgok n¢melyest mÀr rozsdÀsodÂ lev¢lk¢it se lÀssa.
Aki viszont lebÀmul a szakad¢kba, az t´bbnyire a cinizmus valamelyik aklÀban k´t
ki. Egyenlûtlens¢gen alapulÂ demokrÀciÀnk olyan megingathatatlannak tetszik, hogy
azok szem¢ben, akik ÀtlÀtjÀk term¢szet¢t, t´bbnyire sz¢lmalomharcnak tünik minden
strukturÀlis vÀltoztatÀsi szÀnd¢k. Meggyûzûd¢sem szerint ez a felismer¢s vezette el az
1968-as diÀkmozgalmak bukÀsa utÀn Ulrike Meinhofot ¢s barÀtait, a V´r´s Hadsereg
FrakciÂ elsû nemzed¢k¢t a terrorizmushoz: ha valamely bün´s rendszer t´rv¢nyesen
nem buktathatÂ meg, akkor a bünt is vÀllalni kell a t´rv¢nytelens¢ggel egy¡tt, az igazsÀg nev¢ben. Ezt a logikÀt logika nem, csak az ¢let d´nthette meg: a terrorizmus ellen
v¢dekezû demokratikus Àllam szorongatott helyzet¢ben megerûsÁtette autoritariÀnus
vonÀsait, ¢s propagandÀjÀval el¢rte, hogy a lakossÀg sz¢les t´megei azonosÁtsanak
minden elk¢pzelhetû demokrÀciÀt a kapitalista tulajdonviszonyokkal. Mihelyt Meinhof¢k gyakorlati ¢s elvi veres¢ge nyilvÀnvalÂvÀ vÀlt, a terrorizmus is a cinikus bün´z¢s
szintj¢re s¡llyedt. Ma mÀr a t´rv¢nyesen alÀtÀmogatott embertelens¢ggel kizÀrÂlag a
t´rv¢nyeknek fittyet hÀnyÂ szervezett maffiÀk vehetik fel sikeresen a harcot, sût manapsÀg e k¢t szf¢ra exponensei, a KOLDUSOPERA t¢teles igazsÀgait mind harsÀnyabban
bizonyÁtva, ´ssze is fonÂdnak, ¢s nem csak OlaszorszÀgban.
1983. december 31-¢n este New Yorkban, Soros Gy´rgy Central Park-i lakÀsÀban
whiskyt szopogatva lestem a televÁziÂt. Egy gy´ny´rü fekete asszony, karjÀn gyerek¢-
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vel, ¡lt a subway f´l´tt a vasrÀcson, az utcÀn, mÁnusz tÁzfokos hidegben. A riporter
megk¢rdezte tûle, hogy mi¢rt nem hÃzÂdik meg valamelyik szilveszter alkalmÀbÂl l¢tesÁtett ¢jjeli mened¢khelyen. Az asszony büv´letesen elmosolyodott, nagy ott ilyenkor
a t´meg ¢s a büz, mondta, sok a r¢szeg f¢rfi, nem volnÀnak tekintettel a gyerekre, Ágy
hÀt inkÀbb az utcai ¢jszakÀzÀs mellett d´nt´tt; szerencs¢re alulrÂl, a rÀcson Àt j´n fel
n¢mi meleg. °jf¢l utÀn elmentem egy n¢pes hÀzibuliba, ¢s ott szÂrakoztatÀsul elmes¢ltem ezt a t´rt¢netet. àFogadni mern¢k ä mondtam ä, hogy a t¢v¢stÀb mÀr mulat
valahol, miutÀn leadta anyagÀt, de az asszony a gyerek¢vel m¢g mindig ott ¡l a rÀcson.Ê Egy zsidÂ szÀrmazÀsÃ elegÀns, magas matematikus ezt vÀlaszolta: àMit sirÀnkozol? Life is tough!Ê Vagyis az ¢let: kem¢ny dolog, nem gyerekjÀt¢k. Eltünûdtem,
mit szÂlna ez a matematikus ahhoz, ha mes¢t k´lten¢k neki k¢t Auschwitzban k¢sz¡lt
szappanrÂl. Az egyik, miutÀn kezet mostak vele, k´nnyezne sokÀig, a mÀsik azonban
rÀszÂlna: Mit sirÀnkozol? Life is tough! A mes¢t nem mondtam el, tekintettel a hÀziasszony ¢rz¢kenys¢g¢re, de tudatosÁtottam magamban, hogy a holocaust iszonyÃ t¢mak´re az egyetlen, ahol magÀra valamit is adÂ ember visszafogja cinizmusÀt. A szakad¢kba lepillantÂ ember a t¢li utcÀn ¡cs´rgû fekete fiatalasszonyt vagy a szomÀliai
¢henhalÂkat, a megerûszakolt bosnyÀk nûket, a kukÀkbÂl tÀplÀlkozÂ d¢l-amerikai gyerekeket egyarÀnt a àlife is toughÊ jelmondatÀval int¢zi el. àHa a szabadsÀg ¢s a szolidaritÀs
elvei ellent¢tbe ker¡lnek egymÀssal, ¢n habozÀs n¢lk¡l a szabadsÀg pÀrtjÀt fogomÊ ä ezt nemr¢giben valamilyen olvasÂi lev¢l tudatta velem. NyilvÀn jÂmÂdÃ ember Árta a mi orszÀgunkban, ahol riasztÂ m¢rt¢kben terjed, ragÀlyos betegs¢gn¢l elhÀrÁthatatlanabbul, a munkan¢lk¡lis¢g ¢s a szeg¢nys¢g.
A szakad¢kba lepillantÂ ember akkor lesz cinikus, ha felismeri, hogy a fenyeget¢sek
okainak elhÀrÁtÀsa meghaladja erej¢t, ¢s a àlife is toughÊ aranyigazsÀgÀt a àcsak egy
¢letem vanÊ vitathatatlan b´lcsess¢g¢vel ´tv´zi. Az ´ncsalÂ pedig jobbÁtÂ szÀnd¢kkal
vagy lelki hÀztartÀsÀnak biztosÁtÀsa ¢rdek¢ben azzal hÁzeleg a vilÀgnak, hogy ellentmondÀsai megoldhatÂk az adott rendszeren bel¡l. Ezt a k¢t alaptÁpust persze csak
absztrakciÂ ÃtjÀn k¡l´nÁthetj¡k el mereven egymÀstÂl, hiszen a legt´bb ember k¡l´nf¢le arÀnyÃ vegy¡l¢k¡ket testesÁti meg.
Blake ¢s Mi−osz terminolÂgiÀjÀval ¢lve: az ´ncsalÂkat ¢s cinikusokat magam is Ulro
orszÀgÀban helyezem el. OlvasÀs k´zben az¢rt kellett k¡zdenem mosolyom¢rt, mert
mindv¢gig ¢reztem: az ipari civilizÀciÂ nemcsak a hidrog¢nbombÀt hozta l¢tre, meg
a lukat az Âzonpajzson, meg a p¢ldÀtlan t´megnyomort f´ld¡nk ÂriÀsi t¢rs¢gein, hanem a t´megkultÃrÀt ¢s az irÀnyÁtott k´zv¢lem¢nyt is. Blake-nek igenis igaza van:
àA K¢pzelûerû nem çllapot: hanem maga az emberi L¢tez¢s,
Szerelem vagy Szeretet çllapottÀ vÀlik, ha elvÀlasztjÀk a K¢pzelûerûtûlÊ
ä a k¢pzelûerû tehÀt civilizÀciÂnkban ä vagy ha Ãgy tetszik: Ulro orszÀgÀban ä szakadatlan tÀmadÀsoknak van kit¢ve, rÀgalmazzÀk, kinevetik, a legszÁvesebben megsemmisÁten¢k. A K¢pzelûerû ä legalÀbbis az ¢n szememben ä az ´sszecser¢lhetetlen szem¢lyis¢g ismertetûjegye, a szem¢lyis¢g¢, mely a MODERN IDýK Chaplinjek¢nt fogaskerekek, emeltyük ¢s rejtelmes c¢lzatÃ mechanizmusok k´zt ûrlûdik a sz¡let¢stûl halÀlig siklÂ futÂszalagon. Elkomorodn¢k, de Blake Ágy folytatja a fentebb id¢zett k¢t
sort:
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àAz Eml¢kezet mindig çllapot, ¢s az °sz is çllapot
Teremtetett hogy MegsemmisÁttess¢k ¢s Ãj RÀciÂ Teremtûdj¢k
Ami Megteremthetû az MegsemmisÁthetû a Forma nem semmisÁthetû meg
A T´lgyet kivÀgja a Fejsze, a BÀrÀnyt led´nti a K¢s
De ¹r´k FormÀjuk L¢tezik, ¹r´kk¢. çmen HallelÃja.Ê
A sÀtÀni forma Blake-n¢l: az °sz, a àMatematikai ºress¢g, HosszÃsÀg: Sz¢less¢g ¢s MagassÀgÊ, ezzel szemben Àll az isteni forma, melyen nem fog az idû, sem az eml¢kezet¢,
mely a mÃltba irÀnyul, sem az ¢sz¢, mely a j´vûbe n¢z. Ezt az ´r´k formÀt kell az emberi
l¢tez¢snek, vagyis a k¢pzelûerûnek kit´ltenie. Mosolyom Ãjra indokoltnak v¢li magÀt.
Ide nem k´vetem Blake-et.
Mi−osz k´nyv¢nek olvasÀsa k´zben mindinkÀbb nyugtalanÁtott a gondolat, hogy mit
vonultathatok fel ¢n, filozÂfiai ¢rtelemben materialista l¢ny, akinek ¢rt¢krendj¢ben
az ¢sz kit¡ntetett helyet foglal el, Ulro orszÀgÀnak elsilÀnyÁtÂ embertelens¢ge ellen.
Ha nem fogadom el, hogy csak misztikus-vallÀsos erûk vezetnek ki civilizÀciÂnk megsemmis¡l¢ssel fenyegetû vÀlsÀgÀbÂl, mivel az ¢szt nem a k¢pzelûerû ellent¢t¢nek, hanem egyik kiapadhatatlan forrÀsÀnak tekintem, mÀsr¢szt viszont ha eszemmel ¢s mÀsok esz¢vel sem lÀtok kiutat ebbûl, ¢s sem ´ncsalÀssal, sem cinizmussal nem akarok
segÁteni magamon, akkor hogy menek¡ljek meg a k¢ts¢gbees¢stûl?
Mi−osz azt ÀllÁtja magÀrÂl, hogy àbizonyos ¢rtelemben eg¢sz ¢letemen Àt ÏkatasztrofistaÎ
maradtamÊ. Ennek a beÀllÁtottsÀgnak az az elûnye, hogy nem j´het semmi rossz, amire
ne lenn¢nk eleve felk¢sz¡lve. àEgyÃttal megmarad nek¡nk az eszkatologikus vÀrakozÀs egy
Ãj, mindent ÀtfogÂ harmÂniÀra, Ïa hit ¢s az erû korszakÀraÎ.Ê VilÀgos, hogy a àkatasztrofizmusÊ, ha ûszinte, csak ennek a vÀrakozÀsnak a burkÀban viselhetû el.
Mivel fiatalkoromban Hegelnek ¢s Goethe FAUST-jÀnak a t´rt¢nelemszeml¢lete nevelt, mely a vilÀgt´rt¢nelmileg Rosszat tekintette a fejlûd¢s motorjÀnak, nem akarhatom meg nem t´rt¢ntt¢ tenni azt a civilizÀciÂt ¢s kultÃrÀt, amely ä hogy Blake felsorolÀsÀhoz folyamodjam ä àa newtoni fantazmagÂriÀn, Voltaire-en ¢s Rousseau-n, Hume-on
¢s Gibbonon ¢s Bolingbroke-on ¢s a Term¢szeti VallÀsonÊ vagy ä egy mÀsik, kurtÀbb passzus
szerint ä àBacon´n, Locke-on ¢s NewtononÊ ¢s m¢g annyi mÀs Ãjkori tudÂs, filozÂfus ¢s
müv¢sz felfedez¢sein ¢s gondolatain alapul. A gazdasÀgi rend, mely l¢trehÁvta a t´megtermel¢st, a t´megfogyasztÀst, a t´megpusztÁtÀst, a t´megembert, egyben megteremtette sz¡ks¢gleteink, ¢lvezeteink, szabadsÀglehetûs¢geink differenciÀlt skÀlÀjÀt, ¢s
belÀthatatlan horizontokat varÀzsolt a szem¢lyis¢g kibontakozÀsa el¢. A vilÀgt´rt¢nelmileg Rossz ä p¢ldÀul: a nyers ¢rdekek diktatÃrÀja, a profithajhÀszÀs, a tÀrsadalom
jogi szabÀlyozÀs ¢s kultÃra Àltal csak t´k¢letlen¡l megszelÁdÁtett farkast´rv¢nyei ä nemcsak a v¢gvesz¢ly motÁvumait akkumulÀltÀk, hanem felbecs¡lhetetlen ¢rt¢keket is. Elk¢pzelhetû-e, hogy e sz´vev¢nybûl kioperÀlom a Rosszat, ¢s a civilizÀciÂ ¢s kultÃra
fejlûd¢s¢t mÀs mozgatÂerûkh´z k´t´m? Ilyesmirûl Àlmodott Marx, amikor àa szabadsÀg birodalmÀrÂlÊ besz¢lt, ahol megszünik a munka, ¢s az emberi erûkifejt¢s ´nc¢l csupÀn. ögy v¢lte, hogy a term¢szeti korlÀtok visszaszorÁtÀsa v¢gtelen folyamat, melynek
eredm¢nyek¢ppen akkora gazdagsÀg halmozÂdik fel, hogy a mind Àrnyaltabb sz¡ks¢gletek kiel¢gÁt¢se jÀt¢k lesz csupÀn. MÀrmost kider¡lt, mint errûl mÀr korÀbban Ártam, hogy az Àruviszonyok ¢s a piacgazdasÀg belÀthatÂ idûn bel¡l nem szÀmolhatÂ
fel, ¢s hogy az eddig javasolt technikÀk erre eleve alkalmatlanok. Kider¡lt az is, hogy
a term¢szeti korlÀtok visszaszorÁthatÂk ugyan, ¢s sokÀig m¢g csak nem is derengnek
e folyamat v¢gsû hatÀrai, de aztÀn a term¢szet mint k¡l´n´sen cs´k´ny´s szamÀr vÀ-
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ratlanul visszarÃg, korlÀtokat szab korlÀtai visszaszorÁtÀsÀnak. A marxizmus j´vûk¢pe
ä egy¢bk¢nt filozÂfiai elûfelt¢teleivel bÀmulatos ´sszhangban ä ´sszeomlott, a vilÀgt´rt¢nelmileg Rossz, legalÀbbis ezen a mÂdon, nem operÀlhatÂ le arrÂl a komplexumrÂl, amelyet elûid¢zett. Marx hegelianizmusa legyûzte Marx utÂpizmusÀt.
Mi marad annak, aki ezt az operÀciÂt semmik¢pp sem v¢gezn¢ el a transzcendencia,
a miszticizmus, a kabalizmus k¢seivel? Egy kelet-eurÂpainak k¡l´n´sen Âvakodnia
kell az ilyen eszk´z´ktûl, mert ä mint ezt ¢ppen Mi−osz bizonyÁtja be Dosztojevszkij ¢s
Mickiewicz nagy p¢ldÀin ä ezen a tÀjon a misztikus forrÀsokbÂl felbugyborgÂ kereszt¢nys¢g nacionalizmussal vegy¡l. Ha tehÀt sem a kommunizmus, sem a miszticizmus
nem vezet ki a vilÀgnak ebbûl a m¢rgezett ÀllapotÀbÂl, ¢s ä mint lÀttuk ä a terrorizmus
sem segÁt, akkor hovÀ forduljon, aki sem jÂ lelkiismeret¢rûl nem akar lemondani, sem
az ´r´mrûl?
Mi−osz k¢t embert nevez meg kortÀrsai k´z¡l, akik a maguk mÂdjÀn ¢let¡kkel ¢s
müv¡kkel vÀlaszt adtak a roppant kihÁvÀsra: Beckettet ¢s Gombrowiczot. Beckettet
kora legbecs¡letesebb ÁrÂjÀnak mondja, aki puszta l¢t¢vel bizonyÁtja, àhogy milyen nagy,
a pusztulÀsÀt j´vend´lû kuvikolÀs ellen¢re, a kapitalista NyugatÊ. Beckett a Semmi dalnoka.
V °GJçT°K -a ànem csupÀn az egy¢ni halÀl, hiszen ez sztoikusan elviselhetû; ez a Ïv¢gjÀt¢kÎ radikÀlisan ¢s k¢rlelhetetlen¡l lesz´gezi, hogy gyermeki hit¢vel meg¢rinthet ugyan benn¡nket az
emberi k¢pzelûerû, amely ¢vezredek sorÀn vallÀsos mÁtoszokat, k´ltûi müveket, kûbe v¢sett Àlmokat,
fÀra ¢s vÀszonra festett lÀtomÀsokat hozott l¢tre, de csak meghiÃsult vÀggyal gondolhatunk viszsza ezekre az ´r´kre elvesztett adomÀnyokra... A jÀt¢k v¢ge az irodalom ¢s a müv¢szet v¢ge, ¢s
amennyiben ezek mindig egy¡tt jÀrtak a mindenkori civilizÀciÂval, egyÃttal a civilizÀciÂ v¢ge is.
°s f¢lreismerhetetlen nagysÀg rejlik abban, ha, mint Beckettn¢l ¢s a hozzÀ hasonlÂknÀl, a müv¢szs¢g minden müv¢szs¢gek v¢g¢bûl tÀplÀlkozik, ¢s a V°GJçT°K r´vid ideig m¢g mozgÀsban
tart egy v¢gjÀt¢kotÊ.
Lehetetlen nem ¢rezni, hogy sÃlyos Át¢let rejlik Mi−osz bÀmulata m´g´tt. Beckett
Ulro orszÀgÀnak legk´vetkezetesebb lakÂja, aki nem hazudik nagy eszm¢ket ¢s boldogsÀgot, haladÀst, rÀciÂt, eml¢kez¢st sem magÀnak, sem mÀsnak, de az¢rt a lehetû
legtragikusabban elfogadja ennek az orszÀgnak a t´rv¢nyeit. V¢gjÀt¢ka lezÀrja Ulro
orszÀgÀnak t´rt¢net¢t, de m¢g rem¢nyt sem ¢breszt valami mÀs birodalomra. Gombrowicz viszont, aki Mi−osz szerint àkiemelkedû ¢letmüvet alkotott, de csak Ulro orszÀga szÀmÀra, amelyben keletkezettÊ, k´vetkezetes, igazi ateizmusÀval vÀlik ki e birodalom lakÂi
k´z¡l. Mi−osz nem gyûzi hangsÃlyozni, hogy az igazi ateizmus nagy ritkasÀg, mert neh¢z elk¢pzelni az olyan t´rt¢nelmet, melybe a haladÀs vagy a sz¡ks¢gszerüs¢g vagy
egy¢b t´rv¢nyszerüs¢gek gondolata ä tehÀt valamif¢le harmÂnia ä nincs beleprogramozva. A k´vetkezetes istentagadÂnÀl àaz emberi ¢s az emberen kÁv¡li vilÀg radikÀlis ellent¢t¢t egy mÀsik szembeÀllÁtÀs vÀltja fel: az ember immÀr nem a term¢szetes, hanem a gonosz erûk
¢s t´rv¢nyek fogsÀgÀban ¢rzi magÀt, ¢s a megd´nthetetlen, Àmde vak ¢s tehetetlen rend f¡gg´nye
m´g¡l valamif¢le ´rd´gi hatalom bukkan elûÊ. Mi−osz Ãgy v¢li, hogy Gombrowicz k´zel Àllt
ahhoz, hogy v¢grehajtsa ezt a fordulatot, m¢gpedig minden olyan alkalommal, amikor szenved¢snek fogta fel a l¢tez¢st. BizonyÁt¢kul id¢zettel is szolgÀl, a NAPLñ 1960-as
bejegyz¢sei k´z¡l: àNagyon f¢lek az ´rd´gtûl. Furcsa vallomÀs ez egy hitetlen szÀjÀbÂl. Nem
tudok megszabadulni az ´rd´g k¢pzet¢tûl... Mi k¡l´nb´zteti meg a s¢tÀlÂ jÂ k´z¢rzet¢t az alvilÀgtÂl, amely a megkÁnzottak ¡v´lt¢s¢tûl visszhangzik ä ugyan micsoda? abszolÃte semmi, csak a t¢r,
az ¡res t¢r... Ezt a f´ldet, amelyen l¢pdel¡nk, annyira ellepi a kÁn, t¢rdig kÁnban gÀzolunk ä ¢s
ez a mai, a tegnapi, a tegnapelûtti, a sok ezer ¢ves kÁn ä csak ne besz¢lj¡k be magunknak, hogy
a kÁn elapad az idûben, egy hÀromezer ¢vvel ezelûtti gyerekkiÀltÀs cs´ppet sem kev¢sb¢ kiÀltÀs,
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mint ami hÀrom nappal ezelûtt harsant fel. Ez minden nemzed¢knek ¢s minden ¢lûl¢nynek a
kiÀltÀsa ä nem csak az ember¢. °s v¢g¡l... ki mondta nektek, hogy a halÀl, mely megvÀlt benneteket
ettûl a vilÀgtÂl, valamif¢le enyh¡l¢st hoz?Ê Gombrowicz elk¢pzelhetûnek tartja, hogy
àamottÊ olyan kÁn vÀr, mely meghaladja legsz´rnyübb elk¢pzel¢seinket is.
Figyelemre m¢ltÂ, hogy Mi−osz ¢pp egy olyan GombrowicznÀl kiv¢teles id¢zettel
igazolnÀ koll¢gÀja k´vetkezetes ateizmusÀt, amely a tÃlvilÀgi es¢lyek latolgatÀsÀnÀl
landol. Igaz, az Àltalam id¢zett utolsÂ mondat Mi−osznÀl nem szerepel, de a sz´veg
logikÀja k¢ts¢gkÁv¡l eff¢le k¢rd¢sekben csÃcsosodik ki: àNem rejlik-e mÀr a mi vilÀgunk
m¢h¢ben is valamif¢le sÀtÀni elv, amelyhez nem f¢r hozzÀ az ember, amely el van zÀrva az emberi
¢sz ¢s ¢rzelem elûl? Mi szavatolhatja tehÀt, hogy a tÃlvilÀg emberibb lesz? Ez talÀn maga az
embertelens¢g, term¢szet¡nk totÀlis tagadÀsa? Ezt azonban nem ¢szlelhetj¡k, mert az ember ä ez
az egy bizonyos ä term¢szet¢bûl k´vetkezûen k¢ptelen arra, hogy felfogja a Gonoszt.Ê
Mi−osz, id¢zete v¢g¢n, àmajdnem manicheusnakÊ nevezi Gombrowiczot ä feltehetûen
az¢rt csak àmajdnemÊ, mert a S´t¢ts¢get Gombrowicz elismeri ugyan, de a F¢nyt nem.
Egy àmajdnem manicheusÊ azonban nem lehet àigazi ateistaÊ. °n viszont Ãgy v¢lem, hogy
Gombrowicz tÃlvilÀgi kiruccanÀsa csak korÀbbi okfejt¢s¢nek logikus meghosszabbÁtÀsa volt, jÀt¢k a lehetûs¢gekkel, nem meg¢rkez¢s a transzcendenciÀba. FelfogÀsa szerint
a vilÀgot gonosz t´rv¢nyek igazgattÀk ¢s igazgatjÀk, ¢s a bÀrmikor ¢s bÀrhol elszenvedett gy´trelem nem tehetû meg nem t´rt¢ntt¢. Ez nincs olyan messze Hegeltûl, aki
szerint a t´rt¢nelem nem az emberi boldogsÀg megvalÂsulÀsÀnak terepe, ¢s aki szerint
a vilÀgt´rt¢nelmi Rossz a fejlûd¢s mozgatÂja. A vilÀgot mozgatÂ sÀtÀni elvbûl nem okvetlen¡l k´vetkezik az eleven SÀtÀnba vetett hit. A f¢lelem az ´rd´gtûl jelentheti azt
is, hogy nem talÀlunk ellenerût ezzel az elvvel szemben. àMit segÁt a rendûrs¢g, a t´rv¢nyek, az ´sszes rendszabÀly ¢s biztonsÀgi int¢zked¢s, ha a SZ¹RNYETEG akadÀlytalanul s¢tÀl
k´zt¡nk, ¢s semmi sem menthet meg benn¡nket tûle, semmi, egyszerüen semmi, nincs k´zte ¢s k´zt¡nk korlÀtÊ ä olvasom ugyanebben a fejteget¢sben. °s nem csak a rendûrs¢g ¢s a t´rv¢nyk´nyv tehetetlen. àA katolicizmus! A katolicizmus, itt aztÀn semmi sem segÁt! ý, aki mÀr
mindent tud, ¢s minden egy¢b csak ÀsÁtÀsra ingerli... ez a szemellenzû a lengyel szemen, mely
minden oldalpillantÀst megakadÀlyoz... Ism¢tlem, nem vagyok a katolicizmus ellens¢ge, de ellenzem a funkciÂt, melyet nem csak a mai nap Âta t´lt be kultÃrÀnkban. De a ti liberalizmustok,
tudomÀnyhitetek, szocializmustok stb. szint¢n csak keveset tud arrÂl, amit ¢n a moderns¢g alkotÂelemek¢nt jellemezn¢k.Ê Ebben a totÀlisan e vilÀgi korszerüs¢gkeres¢sben vÀlik el
Gombrowicz a leg¢lesebben emigrÀnstÀrsÀtÂl, Mi−osztÂl. Ez utÂbbi olyan katolikusnak
vallja magÀt, aki mÀr gyerekkorÀban felismerte: à...nem adatott meg szÀmomra a lehetûs¢g,
hogy Istenhez valÂ szakadatlan imÀdkozÀs n¢lk¡l akarjak ¢lni.Ê MindazonÀltal nem kovÀcsol
vallÀsossÀgÀbÂl erk´lcsi f´l¢nyt. A k´z¢pkorban p¢ldÀul a jÂk ¢s a rosszak egyarÀnt
vallÀsosak voltak. àSût, azt mondanÀm, ha valaki megengedheti magÀnak, hogy ateista legyen,
akkor legyen az. Gombrowiczot, mint emlÁtettem, ¢rtelmesebbnek ¢s ´nmagÀval harmonizÀlÂbbnak
lÀttam, mint amilyen ¢n vagyok, ¢s most hozzÀteszem: ût lÀttam becs¡letesebbnek is.Ê Olyan
hanghordozÀssal, melyben az irÂnia nem vÀlaszthatÂ el az ´nirÂniÀtÂl, Sartre kifejez¢s¢vel ¢lve àtipikus salaudÊ-nak, magyarÀn aljas gazembernek nevezi magÀt, ami¢rt
àÃgy rendezkedik be, hogy hinni tudjon egy¢ni l¢tez¢s¢nek metafizikai megalapozottsÀgÀban,
vagyis abbÂl a t¢nybûl, hogy l¢tezik, azt a meggyûzûd¢st vonja le, hogy eleve hivatva volt valamire.
Ezt a bizonyossÀgot Át¢lte el Gombrowicz patrÂnusomnÀl, Mickiewiczn¢l, mint Ïegy babonÀs gyerek filozÂfiÀjÀtÎ...Ê. Ezek szerint tehÀt Gombrowicz becs¡letesebb ugyan, mert moralitÀsa nem szÀmÁt transzcendens jutalomra, de ezt nem is ¢rdemli ki, mert nem lÀt tÃl
Ulro orszÀgÀn. Becs¡letess¢ge abbÂl Àll, hogy ennek az orszÀgnak az iszonyÀt, sÀtÀni
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term¢szet¢t ´ncsalÀs ¢s cinizmus n¢lk¡l vÀllalja. ý azonban, Mi−osz, salaud ugyan, mert
l¢gg´mbj¢t hosszÃ zsinÂron isten lÀbujjÀhoz k´ti, de gyermeteg babonÀi ily mÂdon
tÃlemelik ût Ulro t´rv¢nyein.
Minden nagyrabecs¡l¢sem ellen¢re sem irigylem ez¢rt Mi−oszt: csakugyan hinnie
kell a àgyermeteg babonÀkbanÊ, m¢gpedig nem jelk¢pesen. H¢tk´znapjainkat formÀlÂ
erûknek kell lÀtnia ûket. Ez bizonyÀra nem k´nnyü az olyan racionÀlis gondolatmenetü embernek, amilyen û lehet, k´nyv¢bûl Át¢lve. Ez¢rt d´bbenhetett rÀ mÀr ifjÃkorÀban ¢lete trag¢diÀjÀra, arra, hogy k¢t egyformÀn hatalmas, egymÀs ellen fesz¡lû erû
munkÀl benne, àaz igenl¢s, a kitÀrulÀs, az odaadÀs egyr¢szt, mÀsr¢szt a tagadÀs, visszavonulÀs,
´nfegyelemÊ. De nem irigyl¢sre m¢ltÂ Gombrowicz szituÀciÂja sem, akinek a sÀtÀni erûk
k´z¢ l´k´tt ¢rtelem tehetetlens¢g¢tûl kell szenvednie. Ez a tehert¢tel viselûj¢tûl taktikai gondolkodÀst ¢s sok megalkuvÀst k´vetel, m¢g akkor is, ha müv¢szet¢ben ¢s alapmagatartÀsÀban nem egyezkedik a fel¢ ÀramlÂ konformizÀlÂ elvÀrÀsokkal. A sÀtÀn birodalmÀban, megalapozott j´vûk¢p n¢lk¡l, csak Ágy folytathatÂ esetleg az ¢let az ÀtlagosnÀl tetemesen kisebb ´ncsalÀssal ¢s cinizmussal. De akit ilyen cipû szorÁt, az mik¢ppen fogadhatja el jÂ l¢lekkel az ´r´m´t? Ha Gombrowicz leÁrÀsa pontos, ¢s valÂban
t¢rdig kÁnban gÀzolunk, akkor nem kell-e naponta elfojtanunk ezt a tudÀsunkat, hogy
jÂ l¢lekkel ehess¡nk, olvashassunk ¢s szerethess¡nk? ögy ¢rzem, ez a dilemma is meghÃzÂdik Gombrowicz k¢ts¢gbees¢se m´g´tt. A tûle nagyon el¡tû alkatÃ Brecht fejezte
ki e szituÀciÂ rem¢nytelens¢g¢t a legt´m´rebben:
àMicsoda korszak ez, ahol
Csaknem gonosztett a fÀkrÂl besz¢lni,
Mert annyi gazsÀgrÂl hallgatsz, mÁg ezt teszed!
SzÀmÁthatnak-e bajba jutott
BarÀtai m¢g arra, ki ott az utcÀn
Nyugodtan l¢pdel?Ê
°s:
àAzt mondjÀk nekem: Egy¢l ¢s igyÀl! ¹r¡lj, hogy van mit!
De hogyan ehetek ¢s ihatok, amikor
Az ¢hezûtûl ragadom el ¢tkem,
S a szomjan halÂtÂl pohÀr vizemet,
°s m¢gis eszem ¢s iszom.Ê
A gy´trelmek birodalmÀbÂl ä hadd ¢rtelmezzem ¢n Ágy Ulro orszÀgÀt ä ennek a
k¢rd¢snek a megoldÀsÀn kereszt¡l vezet az Ãt a szabadsÀgba. Csakhogy ez a k¢rd¢s
megoldhatatlan. Mit tehet¡nk? TalÀn finomÁthatjuk a kÁnt? °s m¢g? Ha ´nmagunkat
az emberis¢g r¢sz¢nek tekintj¡k, nem okoskodhatunk-e Ãgy, hogy boldogsÀgk¢pess¢geink kifejleszt¢s¢vel, ha ez a Brecht Àltal jelzett m¢rt¢ken tÃl nem irÀnyul mÀsok
ellen, hozzÀjÀrulhatunk az emberis¢g boldoggÀt¢tel¢hez?
MÀsodik bejegyz¢s
Mi−osznak, Ãgy ¢rzem, nem k´nnyü GombrowiczrÂl Árnia. Zavarhatja a tÃl¢l¢sbûl fakadÂ f´l¢ny. A halÀl megsz¡nteti a dialÂgust. 1953-tÂl 1969-ig biztos lehetett abban,
hogy idûsebb koll¢gÀja valahonnan ArgentÁnÀbÂl, k¢sûbb FranciaorszÀgbÂl figyeli ût,
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¢s reagÀl mindarra, ami ¢rdeklûd¢s¢be vÀg, ami helyeslû vagy polemikus gondolatokra ingerli. Minthogy Gombrowicz ¢rdeklûd¢s¢nek k´z¢ppontjÀban az a birodalom
ter¡lt el, amelyet °N-nek nevezett ä ennek r¢sze volt persze az is, amit ez az °N a
k¡lvilÀgbÂl annektÀlt ä, ¢s minthogy e birodalom v¢delm¢nek ¢rdek¢ben igen hat¢kony fegyvereket vetett be, Mi−osz feltehetûen alaposan megfontolta, hogy milyen
fenntartÀsokat fogalmaz meg vele szemben, ¢s mik¢ppen teszi ezt. R¢szben ez magyarÀzhatja, minûs¢g¢rz¢k¢n kÁv¡l, Gombrowicz A K¹LTýK ELLEN cÁmü pamfletj¢re
adott vÀlaszÀnak nagyrabecs¡l¢st ÀrasztÂ hangnem¢t, mely Àthatja fenntartÀsait ¢s ellenvet¢seit is. Mi−osz viszonyÀt Gombrowiczhoz az is motivÀlhatta, hogy a lengyelmÂd
lengyelkedû lengyel emigrÀciÂ tenger¢ben egyed¡l m¢ltÂ partnert lÀthatott benne.
à°n ¢s Gombrowicz. EgymÀshoz kev¢ss¢ hasonlÂk, egymÀsnak tulajdonk¢ppen idegenek, a k¡lsû
k´r¡lm¢nyek m¢gis kettûs fogattÀ egyesÁtettek benn¡nket... K¢t emigrÀns, akiket a lengyel emigrÀciÂ keserüen fumigÀlt mindaddig, amÁg a k¡lf´ldiek ¢s a LengyelorszÀgbÂl frissen j´ttek meg
nem gyûzt¢k arrÂl, hogy ¢r¡nk valamit: barÀtsÀggal viseltett¡nk egymÀs irÀnt.Ê így vezeti be
a tÃl¢lû az ULRO ORSZçGç-ban fejteget¢seit GombrowiczrÂl.
A halÀl nemcsak a dialÂgust ¢s az egymÀsrautaltsÀgot sz¡ntette meg, hanem lezÀrta
Gombrowicz ¢letmüv¢t, mik´zben Mi−osz¢ tovÀbb tereb¢lyesedett, s olyan vilÀgm¢retü elismerts¢gre tett szert, amelyet csak megkoronÀzott az irodalmi Nobej-dÁj hÀrom
¢vvel az ULRO ORSZçGA megjelen¢se utÀn. Gombrowicz viszont rem¢nytelen¡l ÀbrÀndozott az Àt¡tû sikerrûl. AkÀrhÀny k´nyve jelent meg ¢lete utolsÂ ¢vtized¢ben k¡l´nf¢le fordÁtÀsokban, vilÀgnyelveken, akÀrhÀny elismerû kritikust ¢s rajongÂt talÀlt is,
ÁrÀsmÂdjÀnak excentrikus volta, gondolatvilÀgÀnak csaknem mindenki szÀmÀra k¢nyelmetlen eredetis¢ge ¢s a szem¢lyis¢g¢bûl sugÀrzÂ szakadatlan provokÀciÂ eleve hatÀrokat szabott hÁvei ¢s m¢ltatÂi k´r¢nek. Nemcsak a tÃl¢l¢sbûl, hanem a sikert´bbletbûl fakadÂ f´l¢ny is zavarhatta a GombrowiczrÂl elm¢lkedû Mi−oszt. Lelke m¢ly¢n
ugyanis valÂszÁnüleg mindmÀig gyanÃsnak tartja a sikert, fûleg ha valakinek nem kell
¢rte ellenÀllÀsokat legyûznie. Mi t´bb, felt¢telez¢sem szerint olyan ember û, aki szenved a sajÀt sikereitûl. GombrowiczrÂl szÂlÂ fejteget¢seit f¢lbeszakÁtva elmes¢li, hogy
1933-ban ä tehÀt huszonk¢t ¢ves korÀban ä felolvasta n¢hÀny vers¢t egy vilnai irodalmi esten, k¢t kivÀlÂ lengyel irodalmÀr jelenl¢t¢ben. Ezek az elsû sorban ¡ltek, Ágy hÀt
az ifjÃ Mi−osz f¡l¢t hegyezve meghallotta, amint azt mondja rÂla oroszul az egyik a
mÀsiknak, hogy àszerencsefiÊ, vagy szÂ szerinti fordÁtÀsban: àa sors kedvenceÊ. ý ebbûl
a jellemz¢sbûl, mivel az orosz kifejez¢s ¢rtelm¢t nem ismerte pontosan, elmarasztalÂ
jelent¢sÀrnyalatot hallott ki: mintha bÀbunak lÀtnÀk, akivel k¢nye-kedve szerint jÀtszik
a v¢gzet. A keserüs¢g, amely akkor elfogta, v¢gigkÁs¢rte egy ¢leten Àt, ¢s m¢g 1976-ban
is, az ULRO ORSZçGç-nak ÁrÀsa k´zben ez hatÀrozta meg ¢lm¢nybeszÀmolÂja alaphangulatÀt. LÀtta magÀt, z´ldf¡lü, csinos fiatalembert a pÂdiumon, ¢s lÀtta a k¢t felnûtt,
tapasztalt irodalmÀrt, amint bedûlnek a lÀtszatnak, ¢s kimondjÀk, amit k¢sûbb anynyian, akik àazon szoktak csodÀlkozni, hogy milyen jÂl siker¡lt nekem minden, ¢s akik irigyelnek
hÁrnevem vagy a p¢nzem miatt. ValÂjÀban sok szenved¢st tartogatott szÀmomra a sors, ¢s e k¢t
idûsebb koll¢ga r¢szv¢ttel elegy¡lû csodÀlata elûre sejtett, k¢sûbbi f¢lre¢rt¢sek ûsk¢pe volt. Magamban csak r¢szv¢t¡knek adtam igazat, vagyis Ãgy ¢reztem, semmi sem v¢dhet meg a sors furfangjaitÂlÊ.
¹rd´gi szituÀciÂ: a tÃl¢lû, akit k´nnyünek tetszû sikerei miatt szoktak irigyelni, halott koll¢gÀjÀrÂl Ár, aki minden energiÀjÀval az elismerts¢g, a siker utÀn kapaszkodott.
Mi−osz k´ny´rtelen Át¢letet hirdet errûl a kapaszkodÀsrÂl: àN¢zetem szerint Gombrowicz
eg¢sz irodalmÀval egyetemben szerencs¢tlen flÂtÀs volt. NyomorÃsÀgosnak ¢s szÀnalmasnak ta-
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lÀltam, hogy valakinek nincs jobb dolga, mint ÏhÁrn¢vre tenni szertÎ. °n nem foglalkoztam müveim lanszÁrozÀsÀval, egy¢bk¢nt nem becsvÀgyhiÀnybÂl, hanem egyszerüen az¢rt, mert nem volt
mit lanszÁroznom.Ê Egy szlÀv orszÀg sz¡l´tte Nyugaton legfeljebb szük k´rü elismer¢sre
szÀmÁthat, ha csaknem kizÀrÂlag versekkel ¢s essz¢kkel jelentkezik a piacon. Nem
egyengette tehÀt a sajÀt ÃtjÀt, m¢gis el¢rt a siker csÃcsaira. Ennek azonban nem ´r¡lhetett zavartalanul, mert Ãgy ¢rezte, hogy ä legalÀbbis r¢szben ä f¢lre¢rt¢sbûl fakad.
A vilÀg nem vette tudomÀsul a benne m¢lyen rejlû tragikumot, melyet elûsz´r kamaszkorÀban ¢lt Àt, amikor a fajok kivÀlasztÂdÀsÀrÂl olvasva felismerte, hogy a term¢szetet
is rideg, k´ny´rtelen t´rv¢nyek igazgatjÀk. Hol nyÁlik lehetûs¢g a szeretetre, ha Ulro
orszÀga univerzÀlisnak tetszik? àM¢ly pesszimizmus ¢s egyÃttal elragadtatÀs, eksztatikus himnuszÊ ä ez az ellent¢t ¢lteti Mi−osz k´nyv¢t, vagyis keserü evilÀgi l¢telm¢let ¢s kereszt¢ny sÂvÀrgÀs a transzcendencia gy´ny´r¢re. Az olvasÂ m¢gsem ennek az antinÂmiÀnak a gy´trelm¢t ¢li Àt, hanem a benne rejlû rem¢nyt ¢s harmÂniÀt. Ezzel szemben
Gombrowicz s´t¢t humora, emberundora m¢ly¢n ä ezt Àlm¢lkodva jegyzi meg Mi−osz
ä derü bujkÀl, a jÀt¢kossÀg, a szÂ ´r´me, àÁgy hÀt a sok tekintetben nyomor¢k Gombrowiczot
az a k¢pess¢ge, hogy ¢lvezet¢t leli az alkotÀsban, emberiv¢ tesziÊ. Sût olyan ember û, akit a
lÀtszat ellen¢re Át¢lûerej¢nek roppant jÂzansÀga jellemez. Ha a sÀtÀn diktÀlja is t´rv¢nyeinket, ha t¢rdig gÀzolunk is a kÁnban, lehetûs¢g¡nk nyÁlik a szabadsÀgra. Ennek
azonban ä mondja Gombrowicz ä nem szabad abszolÃtumra t´rekednie. Sartre-nak
¢s egy kommunista ideolÂgusnak, MascolÂnak felrÂja, hogy az embert professzorias
elt´k¢lts¢ggel valamif¢le magasfesz¡lts¢gü szabadsÀg birodalmÀba vez¢reln¢k. Pedig
àaz ember l¢nyeg¢t tekintve arra termett, hogy k´zepes nyomÀs alatt ¢s k´zepes hûfokon ¢ljenÊ.
Az erûlk´dve akart szabadsÀg fogsÀggÀ vÀlik. àAhhoz, hogy szabadok legy¡nk, nem csak
akarnunk kell a szabadsÀgot ä arra is ¡gyeln¡nk kell, hogy ne tÃlzottan akarjuk. Minden tÃlhajtott vÀgy ¢s gondolat alkalmatlannÀ tesz benn¡nket arra, hogy v¢dekezz¡nk a v¢gletek ellen.Ê
Gombrowicz jÂzansÀga azt sugallja tehÀt, hogy a k´znapi ember àk´zepes hûfokonÊ kivÁvhat magÀnak valami olyasfajta szabadsÀgot, melynek birtokÀban tÃl¢lheti a kataklizmÀkat. A tragikus, àkatasztrofalistaÊ Mi−oszt tehÀt harmonikus l¢nye miatt irigylik,
a k¢ts¢gbeesett, keserü Gombrowicz pedig, akit legfeljebb csak tehets¢g¢¢rt irigyelnek
az ¢rtûk, vilÀgos szÁneket, f¢nyeket rejt magÀban. A lengyel mÂdra m¢lyen hÁvû Mi−osz
eszt¢tikai, logikai, t´rt¢netfilozÂfiai eszk´z´kkel vÀgnÀ ki magÀt Ulro orszÀgÀbÂl, az
ateista Gombrowicz pedig egyhÀzat alapÁtana az emberek k´z´tt, ¢s ä Ãgyszint¢n lengyel mÂdra ä szertartÀsokkal itatja Àt müveit. A szertartÀsok m¢ly¢n munkÀl az a meggyûzûd¢s is, hogy az emberek Àltal megalkotott formÀk elpusztÁthatatlanok. Ami pedig
àaz emberek k´zti egyhÀzatÊ illeti: Mi−osz szerintem f¢lre¢rti ezt, amikor az egymÀstÂl k´lcs´n´sen f¡ggû emberek teljes szabadsÀghiÀnyÀnak rendszer¢t olvassa ki belûle, olyan
rabsÀgot, amelyrûl elhitetik, hogy ez a t´k¢letes szabadsÀg. Ezzel szemben Gombrowicz azt vallotta, hogy àa tudat, a l¢lek, az °nÊ nem ´nmaga m¢ly¢bûl ¢pÁtkezik, àhanem
a vilÀgbÂl, az emberek k´z´tt elfoglalt helyzet¡nk rezultÀnsaÊ. Ez a felfogÀs lÀtszÂlag ellent¢tben Àll Gombrowicz k´zmondÀsos ¢nkultuszÀval. Ezt az ellentmondÀst Gombrowicz Ágy oldja fel: à...az egyetlen, ami szem¢lyis¢g¡nket biztosÁthatja, ha rendelkez¡nk ama f¡ggûs¢gek k´ny´rtelen¡l megformÀlt tudatÀval, amelyek tudatunkat formÀljÀk.Ê Az °n ¢s a vilÀg
k´lcs´nhatÀsÀnak ez a felismer¢se nem m¢rs¢kli, de humanizÀlja Gombrowicz gûg´s
¢ntudatÀt. Ebbûl fakad jÂzansÀga is, amelyet Mi−osz annyira becs¡l. Szerinte Gombrowicz àÃgy v¢lte, hogy az emberis¢g nem a rosszabb, hanem elûrelÀthatÂlag inkÀbb a jobb fel¢
fordul, ami a vilÀg¢rt sem jelent nagyobb boldogsÀgot, hanem csak a tudat kitÀgulÀsÀtÊ. Ez k¡l´nb´zteti meg a fekete humor ¢s k¢ts¢gbees¢s huszadik szÀzadi klasszikusaitÂl, akik-
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tûl Mi−osz mindig is idegenkedett. Gombrowiczot ¢ppen e k¡l´nbs¢g miatt becs¡li.
AztÀn elfogja a k¢tely: hÀtha csak megbüv´lte ût Gombrowicz, mint annyi mÀst, ¢s
rÀerûltette akaratÀt, hogy ruhÀt Àlmodjon rÀ, a meztelen kirÀlyra, holott müvei csak
a divatos nihilista tendenciÀk meglehetûsen banÀlis vÀltozatai. Vagy talÀn csak magÀt
csapta be taktikai okokbÂl: az¢rt szerette Gombrowiczot, mert az ¢rtetlen lengyel
emigrÀciÂ k´zeg¢ben egymÀsra voltak utalva. MÀsr¢szt el kell ismernie, hogy Gombrowicz gondolkodÀsmÂdja, viselked¢se ¢s ÁrÀsmüv¢szete teljes egys¢get alkotott. Akkor viszont mi¢rt lÀtja nyomor¢knak? AlkotÂ embern¢l ä bÀrmilyen diszharmonikus
¢s torz is egy¢bk¢nt ä ez a ritka egys¢g az eg¢szs¢g ¢s a klasszikus ¢rtelemben vett
szem¢lyis¢g legfûbb bizonyÁt¢ka.
Mi−osz f´l´tt¢bb ¢les elm¢jü, ellentmondÂ Át¢letei, melyeket m¢g szaporÁthatn¢k is,
azt jelzik, hogy a tÃl¢lû nem eg¢szen tud megbirkÂzni halott kartÀrsa ÀrnyÀval. ý is
nagy essz¢ista, nagy Valaki, ¢s lengyel¡l olvasÂ ismerûseim szerint nagy lÁrikus, de ä
legalÀbbis amennyire megismertem ä besorolhatÂ ¢s felt¢rk¢pezhetû. Gombrowicz a
RABUL EJTETT °RTELEM elolvasÀsa utÀn k¢t r¢szre osztotta ût: az abszolÃt ÁrÂra, a keleti
Mi−oszra, ¢s a nyugatira, a kommunizmus specialistÀjÀra, aki jegyzûk´nyvet vezet,
nyugati hasznÀlatra, ama rendszer büneirûl. MÀsutt azzal vÀdolja Mi−oszt, hogy a t´rt¢nelem ¢s a metafizika k´zt ingadozva keresi k´teless¢geit, ¢s hogy az¢rt nem mert
eltÀvolodni a mindenkor aktuÀlis t´rt¢nelemtûl, mert f¢l a magÀnytÂl. Ezt a f¢lelmet
Gombrowicz tisztess¢gtelennek minûsÁti: àAki f¢l az emberek megvet¢s¢tûl ¢s attÂl, hogy magÀra marad az emberek k´z´tt, az hallgasson.Ê àVigyÀznunk kell ä mondja Mi−osznak ä, hogy
¢let¡nk ÁrÀs k´zben ne legyen a politika pr¢dÀja ä vagy a filozÂfiÀ¢, vagy az eszt¢tikÀ¢. Nem az
alkalmazott ¢s nem a tiszta müv¢szetet k´vetelem ä a szabadsÀgot k´vetelem, a Ïterm¢szetesÎ alkotÀst mint az ember reflexiÂktÂl szabad ´nmegvalÂsÁtÀsÀt.Ê àNem, Mi−osz, nincs olyan t´rt¢nelem, mely pÂtolhatnÀ szem¢lyes tudatodat, ¢retts¢gedet, m¢lys¢gedet, semmi sem oldozhat fel ´nmagadtÂl.Ê A szem¢lyes tudat, az ¢retts¢g, a m¢lys¢g azonban ä lÀttuk az im¢nt ä az
emberek k´zti kapcsolatokbÂl, a k¡lvilÀgbÂl tÀplÀlkozik. A szabadsÀghoz ism¢t nem
az elt´k¢lts¢g, hanem ûszinte, spontÀn folyamatok vezetnek el. Ezek azonban f´l´tt¢bb
diszharmonikusak, ¢s ÀllandÂ vesz¢lyzÂna veszi ûket k´r¡l. Mi−osz szem¢lyis¢g¢nek
m¢ly¢n azonban ä akÀrmennyire meghasonlott, k¢ts¢gbeesett, katasztrofalista is ä valami harmÂnia rejlik, amely talÀn ¢ppen vallÀsos hit¢bûl fakad. így hÀt nem moshatÂ
le rÂla teljesen a b¢lyeg, hogy àszerencsefiÊ, àa sors kedvenceÊ. çltalam ismert müvei
ä gondolatgazdagsÀguk, ÀrnyaltsÀguk, a benn¡k fesz¡lû term¢keny ellentmondÀsok
ellen¢re ä zavartalanul ¢lvezhetûk, ´sszegezhetûk, tartalmuk elmes¢lhetû. Gombrowicz ellenben ä ¢s ezzel nem minûs¢g¢t, csak milyens¢g¢t jelzem ä besorolhatatlan. A
szint¢zis, amelyet megvalÂsÁt ä szertartÀsos ateizmus, lengyelellenes lengyels¢g, derübe olvasztott emberelleness¢g, abszurditÀsba Àgyazott jÂzansÀg, bizakodÀs egy sÀtÀni
vilÀg kellûs k´zep¢n, ¢nkultusz, mely az emberek k´zti egyhÀzbÂl szÁvja erej¢t stb. ä
egyszeri ¢s zavarbaejtû. Az ellentmondÀsoknak ez a nehezen felfoghatÂ, sokszor k¢nyelmetlen egy¡ttese m¢g sokÀig gondoskodik arrÂl, hogy Gombrowicz ne vÀljon sz¢les k´r´kben elismert nagy ÁrÂvÀ. De arrÂl is gondoskodik, hogy ne mÃljon el a kortÀrsi divatokkal egy¡tt.
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Csengery KristÂf

ELHAGYOTT KERT
Hogy leng a gyürühinta a diÂfÀn!
Nincs is pedig, aki tornÀzna rajta,
csak a sz¢l fÃj, elûre-hÀtra hajtva
a gyürüket az ûszi tornaÂrÀn,
melyen l¢gsÃlyban k¢t l¢gtestü bajnok
vÁvja kedv n¢lk¡l a szokott tusÀt:
a senki ¢s a semmi. N¢ha hallok
egy suhanÀst ä mozgÀsuk ritmusÀt ä,
pÀr dobbanÀst: elfutnak ûk is innen,
s a fÀk k´zt v¢gk¢pp egymagam leszek,
a gyürük ritmusÀval l¢pteimben,
Àrny¢k, a semmin¢l is kevesebb?
Lassan minden ki¡r¡l ¢s kiszÀrad.
Az arc elûl a k¢z ha f¢lretolna
egy nemr¢g m¢g z´ld, selymes lombÃ Àgat,
a sok csupasz gally ´sszekaszabolja.
Ami meg¢rett, most lehull. A nyÀri
lakÂ, ha kertj¢t k´rbejÀrta, s v¢g¡l
a hÀzba l¢pve csomagolni k¢sz¡l,
mire gondoljon? Merheti kÁvÀnni
azt, hogy àj´vûre ittÊ? Vagy Ãgy tegyen,
mint akinek mindegy, mint aki vÀrta
s mÀr-mÀr akarta is, hogy Ágy legyen,
s mikor a kertkaput kettûre zÀrja,
csak dÃdoljon, halkan s egykedvüen,
ahogy a gyürü leng elûre-hÀtra?
Mi van m¢g hÀtra? Ha tudnÀm elûre,
futn¢k el¢ vagy elfutn¢k elûle?
De nem kell futni, mÁg a nemtudÀsbÂl
ily bûven futja. MÀnak a ma gondja
el¢g ä sok is. Csak ne oly szorosan
l¢pdelne egy¡tt a hol s a hogyan!
Vagy ha mindegy volna: itt, ott, akÀrhol
meg¡lni, vissza s el nem vÀgyakozva
tenni, amit kell, napra nap, s ä ha mÀr
Ãgyis elj´n ä kivÀrni, ami vÀr.
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De ha nem mindegy? Ha a tÀvozÂ ä bÀr
megjÀtszanÀ a k´z´ny´st, mik´zben
tesz-vesz a hÀzban, zÀrva ablakot,
ajtÂt ä rosszul szÁnlel, folyton kiz´kken
a szerepbûl, s amit elhallgatott,
ott ¡l az arcÀn, a kimondott szÂnÀl
is ¢rthetûbben, s a csend szinte issza
a panaszÀt, melyet hiÀba prÂbÀl
titkolni: azt, hogy mÀris j´nne vissza,
pedig m¢g el se ment? Nincs jÂ tanÀcs,
s aki adhatna, nincs tanÀcsadÂ.
Pedig bent is, mint odakint a fÀskamra palÀjÀn sz¢tpergû diÂ,
csak ami mÀr meg¢rett, az dobol, csak
bontatlan h¢jÃ k¢rd¢sek kopognak.
Ha ÀrhullÀmk¢nt ism¢t elborÁt
egy ¢v, s felszÁnre bukva Ãjra itt
isszuk majd, fuldoklÂk, a levegût:
mÀs lesz az Áze? Vagy mint azelûtt,
¢ppen olyan? S hogyan s¡t majd a nap:
s´t¢tebb lesz-e vagy vilÀgosabb
j´vûre itt? Lesz-e àûÊ s à¢nÊ? S ami
a kettût egybefonja: lesz-e àmiÊ?
K¢rd¢sek, csend. SzÀraz sz¢l, fÀjdalom.
Az autÂ mÀr kint vÀr az Ãton,
motorja r¢szv¢tlen s¡rgetve zÃg.
Egy pillantÀs a kert m¢ly¢be m¢g:
a nyÀron z´ld lombsÀtras mened¢k
csupaszon Àll. S mintha ¢rtene, mintha
azt inten¢: àIndulj, nem kell hazug
jÂslat. Csak azt tudom, hogy nem tudom...Ê
ä Ãgy leng a diÂfÀn a gyürühinta.
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Borb¢ly SzilÀrd

AZ °NVERS
Az ¢n versemben nem f¢r meg a te
amely most m¢g nemversem ismeretlen
a versben ¢n a verset megteremtem
a versben¢nem lesz majd ¢n helyettem
ki akkor majd a verset megszÂlÁtja
a versben¢n a verset Ãgy mint ¢n
szÂlÁtanÀm az ¢nhelyettem ¢nt
a versben¢nhelyettem versben¢nem
ki mondja majd a verset ¢n helyettem
az ¢nhelyettemben kimondja ¢nt
ki ismeretlen lesz majd ¢n nekem
a versben¢n nem lesz mÀr t´bbet ¢n
ha azt mondja hogy minden versben ¢n
a van vagyok a semmiben a vÀgy
az ¢n helyett ben versben¢n a tÀrgy.

°N F°LEM AZT
°n f¢lem azt hogy t´rt¢nik akÀrmi
ami t´rt¢nhet vagy t´rt¢nni fog
a t´rt¢n¢stûl f¢lek t´rt¢netlen
de attÂl is mi megt´rt¢nhetett
mert ismeretlen van a t´rt¢n¢sben
az ismeretlen megt´rt¢nni vÀr
¢s arra vÀr hogy û legyen az isten
¢n f¢lem azt hogy isten ismeret
amely magÀba rejtett ismeretlen
a t´rt¢n¢sben t´rt¢nik talÀn
az ismeretlen t´rt¢n¢st azt f¢lem
¢s f¢lem ¢n a megt´rt¢nt besz¢det
amelybe nincs a tiszta hallgatÀs
¢s f¢lem azt amit megtehet bÀrki
¢s f¢lem ¢n a hallgatÀst magÀt
akÀrmi lesz is benne mondhatÂ
¢n f¢lem azt ¢s minden ismeretlent
hogy istenismeretben f¢lelem
¢s f¢lem ¢n az istent ismeretlen.
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A K°ZíRçSOMBAN
A k¢zÁrÀsomban van n¢ha egy k¢t
olyan hely amelyet szeretek
n¢hÀny betü meg betükapcsolÀs
pedig egy¢bk¢nt annyira zavar
ha olvasok a betüket amely
a k¢zÁrÀsomrÂl Àrulkodik
bÀr szeretem ahogy a kÀ betüt
a t¢ vel n¢ha ´sszekapcsolom
meg Ãjabban a b¢ betüket is
a szÂ v¢g¢n a k¢t bb¢ jÂl mutat
de enn¢l is jobb a betüt Árok
ha kell nagyot mint itt a kezdû sorban
egy vonal hÁjÀn majdnem pentagramma
hogy tÀvol tartsa a rossz dolgokat
a v¢kony es az mindig jobbra dûl
a magÀnhangzÂk meg nem ¢rdekelnek
Árok minden betüt mert dolgozom
a nevemet is bÀr sosem szerettem
se Árva ¢s se bemutatkozÀskor
az er reket leÁrni nem tudom
¢s olvasva a v¢ vel keverem
a k¢zÁrÀsomat mert Ãgy unom.

A VILçGOSSçG HARMATA
°lt a XVIIIäXIX. szÀzad fordulÂjÀn a badeni hercegs¢gben egy gimnÀziumi tanÀr, aki alemann nyelvjÀrÀsban verselt ¢s
kalendÀriumokat Árt. ¹sszegyüjt´tt kalendÀriumt´rt¢netei T¡bingenben jelentek meg elûsz´r, ¢s a k´tet, mely A RAJNAI
HçZIBARçT KINCSESLçDIKñJA cÁmet viseli,
azÂta szÀmos kiadÀst ¢rt meg a n¢met
nyelvter¡leten. Ez volt az elsû ajÀnd¢kba
kapott k´nyve a gyermek B´llnek; Ãjra ¢s
Ãjra elolvasta. Ezen tanult meg gyorsÁrni
a z¡richi gimnazista Canetti. àAz elsû mon-

dataitÂl azonnal megmelegedett a szÁvemÊ ä
olvashatjuk visszaeml¢kez¢s¢ben. àA HçZIBARçT annak a hÀznak a barÀtja, ami a
vilÀgÊ ä ÀllÁtja a filozÂfus Heidegger, aki
t´bb tanulmÀnyt, elûadÀst szentelt a k´nyvnek. MondjÀk, hogy Kafka mindig magÀval hordta a KINCSESLçDIKñ zsebkiadÀsÀt, s annak egyik gy´ngyszem¢t, a NEM
REM°LT VISZONTLçTçS-t a vilÀg legcsodÀlatosabb t´rt¢net¢nek tartotta. A n¢pnevelû Tolsztoj, aki kÁv¡lrûl fÃjta n¢met¡l
az egyik csib¢szt´rt¢netet, csodÀlkozott:
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hogyhogy nincs meg valamennyi n¢met
paraszthÀzban ez a k´nyv? De olvasta ¢s
szerette a KINCSESLçDIKñ franciÀra fordÁtott t´rt¢neteit George Sand ¢s Victor
Hugo is. àA n¢met prÂza-aranymÁvess¢g egyik
legigazibb remekeÊ ä Árta rÂla Walter Benjamin, Ernst Bloch pedig a minden sorÀt
ÀthatÂ b´lcs m¢rt¢ktartÀs, paraszti jÂzansÀg, igazsÀgossÀg okÀn a kÁnai àigaz ÃtÊtal, a taÂval rokonÁtotta. A m¢ltatÂk ¢s
rajongÂk sorÀt m¢g hosszan lehetne folytatni. Ki volt az az ember, aki ekkora tiszteletet vÁvott ki magÀnak, akit verseinek egyik elsû recenzense ¢s kalendÀriumainak ÀllandÂ megrendelûje, a kortÀrs
Goethe csak Ágy aposztrofÀlt: àa megbecs¡lhetetlenÊ?
A baseli sz¡let¢sü Johann Peter Hebel
(1760ä1826) apai Àgon pfalzi mesteremberek, anyai r¢szrûl alemann parasztok
leszÀrmazottja volt. Sz¡lei egy baseli patrÁciuscsalÀd szolgÀlatÀban Àlltak. Alig
mÃlt egy¢ves, amikor apjÀt, aki eredetileg
takÀcsleg¢ny volt, de aztÀn ura kÁs¢ret¢ben bejÀrta a kor franciaorszÀgi, n¢metalf´ldi ¢s korzikai hadszÁntereit, elviszi egy
jÀrvÀny. A vÀndorv¢rt, a vilÀg ¢s az emberek irÀnti olthatatlan kÁvÀncsisÀgot, a k´ltûi v¢nÀt ¢s a mes¢lûkedvet Hebel tûle
´r´k´lte. TizenhÀrom ¢ves, amikor anyjÀt is elragadja egy hirtelen betegs¢g; Ãtban a falujÀba, egy ´kr´sszek¢ren, a fiÃ
szeme lÀttÀra hal meg. A mozg¢kony,
¢letigenlû apai szellemhez a fiÃban az
anyÀtÂl kapott m¢ly vallÀsossÀg, a felsûbbs¢g tisztelete, egyfajta tartÂzkodÂ
zÀrtsÀg ¢s szeml¢lûdûhajlam tÀrsult. A
szeg¢ny, de tehets¢ges Àrva sorsa ettûl
fogva a patrÂnusok jÂindulatÀtÂl f¡gg.
Karlsruh¢ban k´z¢piskolÀt, majd Erlangenben teolÂgiÀt v¢gez, zÀrÂvizsgÀi azonban a vÀrtnÀl kev¢sb¢ jÂl siker¡lnek, ez¢rt
tÀmogatÂi elfordulnak tûle, ¢s a hûn ÀhÁtott lelk¢szi kinevez¢st nem kapja meg.
Nem kapja meg k¢sûbb sem, habÀr tÁz¢vi
vid¢ki nevelûsk´d¢s, tanÀrsÀg utÀn ism¢t
felkaroljÀk; a karlsruhei evang¢likus gim-

nÀzium tanÀra, utÂbb igazgatÂja lesz, sût
az egyhÀzi rangl¢trÀn eg¢szen a prelÀtusi
m¢ltÂsÀgig emelkedik, s ebben a minûs¢g¢ben beker¡l a badeni orszÀggyül¢s elsû kamarÀjÀba is. Term¢szettudomÀnyos
tÀrsasÀgok vÀlasztjÀk tagjaik sorÀba, a
heidelbergi egyetem teolÂgiai doktorrÀ
avatja, de û m¢g hatvan¢vesen is, ¢lete ÀlmÀt d¢delgetve, egy kis falusi lelk¢szs¢gre pÀlyÀzik; mindhiÀba. Fennmaradt annak a soha el nem mondott bemutatkozÂ
pr¢dikÀciÂnak a fogalmazvÀnya, melyben ä k´zel harminc¢ves karlsruhei tartÂzkodÀs utÀn is ä baselinek vallja magÀt,
¢s leveleinek sokasÀga szÂl arrÂl, menynyire hiÀnyzik neki a sz¡lûf´ld, a BaseltÂl
¢szakra elter¡lû, a Rajna kanyarulata ¢s
a Fekete-erdû nyÃlvÀnyai Àltal hatÀrolt
dimbes-dombos Oberland vilÀga.
K´ltûv¢ a honvÀgy tette, ÁrÂt àerûnek
erej¢velÊ csinÀltak belûle. A badeni evang¢likus kalendÀrium kiadÀsÀnak ¢s haszonv¢tel¢nek joga ugyanis a karlsruhei
gimnÀziumot illette meg, Àm a kiadvÀny
az idûk sorÀn ebek harmincadjÀra jutott;
elveszÁtette olvasÂtÀborÀt, ¢s anyagi csûddel fenyegetett. Ebben a helyzetben esett
a felsûbb hatÂsÀg vÀlasztÀsa a k´ltûk¢nt
akkor mÀr jÂ nevü Hebelre, aki eleinte
hÃzÂdozott a feladattÂl, de aztÀn egyre
jobban belemelegedett. ý elsûsorban tanÀrnak tekintette magÀt, az ÁrÂsÀgot, bÀrmennyi ´r´me telt is benne, csupÀn mell¢kfoglalkozÀsk¢nt üzte. Arra a sikerre ¢s
n¢pszerüs¢gre, ami munkÀjÀt kÁs¢rte, talÀn maga sem szÀmÁtott. A p¢ldÀnyszÀm
ugrÀsszerüen megnûtt, az orszÀghatÀron
tÃlrÂl is egyre-mÀsra futottak be a megrendel¢sek. Hebel nyolc ¢ven Àt (1807ä
15) t´retlen kedvvel ¢s elhivatottsÀggal
Árta ¢s szerkesztette A RAJNAI HçZIBARçT -ot, majd egy kellemetlen k´zjÀt¢k
utÀn ä a cenzÃra a katolikus egyhÀz nyomÀsÀra kivetette egy Àrtalmatlan p¢ldÀzatÀt ä megcsinÀlta m¢g az 1819-es ¢vfolyamot is, akkor azonban v¢gleg lek´sz´nt.
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KalendÀriumszerzû munkÀjÀban a tapintatos n¢pnevelûi c¢lzatot ¢s az ÁrÂi
szeml¢letess¢g k´vetelm¢ny¢t tartotta
mindenkor szem elûtt. Hangja term¢szetes, k´zvetlen ¢s meleg, olyan, mintha
csalÀdi vagy barÀti k´rben mes¢lne valaki, ez¢rt elûadÀsa az olvasÂ szÁv¢re ¢s ¢rtelm¢re egyarÀnt tud hatni. AzonkÁv¡l,
hogy àtanulsÀgos hÁradÀsokkal ¢s szÂrakoztatÂ t´rt¢netekkelÊ szolgÀl, Hebel beavatja az
olvasÂt àa vilÀg ¢p¡let¢nekÊ rejtelmeibe is.
NÀla p¢ldÀul àaz ¢g az isteni mindenhatÂsÀgrÂl ¢s jÂsÀgrÂl szÂlÂ ÂriÀs k´nyvÊ, amelynek
àaranybetüi a csillagokÊ, de mindez àarabul
van ÁrvaÊ, tolmÀcs n¢lk¡l nem ¢rthetû, Àm
aki el tudja olvasni mÀr àezt a zsoltÀrtÊ, az
nem kaphatÂ t´bb¢ semmi rosszra, bÀrmilyen kÁs¢rt¢s k´zelget is hozzÀ az ¢j s´t¢tj¢ben. Naivan hangzik? Igen is, meg
nem is. Mindenesetre Hebel legfûbb t´rekv¢se, hogy elm¢lyÁtse hit¡nket a jÂban. Hûsei gyenges¢gei irÀnt messzemenû meg¢rt¢st tanÃsÁt, megk´nnyÁtve ezzel
az olvasÂnak az azonosulÀst. °s amikor a
fonÀk vagy drÀmai helyzet vÀlasztÀs el¢ ÀllÁtja ûket, az olvasÂ sosem ¢rzi olcsÂ megoldÀsnak, hogy a lelkiismeret szavÀra
hallgatnak. Ebben persze r¢sze van a gyakorta tr¢fÀs, humoros jelenetez¢snek is.
Mes¢lik, hogy amikor Gall, a frenolÂgia
atyja Badenba lÀtogatott, Hebel koponyÀjÀt is megvizsgÀltattÀk vele. Szakv¢lem¢nyk¢nt hallatott mormogÀsÀbÂl csak
ennyi volt kivehetû: àrendkÁv¡l erûsen fejlett...Ê. Mire Hebel, k¢rdûn: àA tolvajmirigy?Ê Ez a megjegyz¢s legalÀbb annyira
Àrulkodik ÁrÂi munkamÂdszer¢rûl, mint
a csavargÂkhoz, naplopÂkhoz, csib¢szek-

hez füzûdû rokonszenv¢rûl. T´rt¢neteinek anyagÀt t´bbnyire a korabeli ÃjsÀgokbÂl, folyÂiratokbÂl vagy ¢ppen r¢gi
k´nyvekbûl merÁtette. A KANIFERSZTA
p¢ldÀul egy francia fiatalemberrel megt´rt¢nt valÂsÀgos ä ¢s irodalmilag is feldolgozott ä eset hebeli adaptÀciÂja. De
elûfordult az is, hogy egy lap egyenesen
felszÂlÁtotta az ÁrÂkat a k´zz¢tett àk¡l´n´s
esetÊ k´ltûi feldolgozÀsÀra; ilyen felhÁvÀs
nyomÀn sz¡letett a NEM REM°LT VISZONTLçTçS , amelynek sorait egy ä Hebel szÀmÀra ugyancsak egy ¢leten Àt ä beteljes¡letlen maradt szerelem fÀjdalmas
szenved¢lye forrÂsÁtja Àt. A fiatalkori elszakadÀst k´vetû ´tven ¢v, az àezenk´zbenÊ t´rt¢nelme szenvtelen imamalomk¢nt forog, Àm Ágy, a t´rt¢netbe ¢kelve,
aff¢le hebeli mantrak¢nt v¢g¡l m¢gis a
megrendÁtû talÀlkozÀshoz visz el, ahonnan mÀr csak egy l¢p¢s az ´r´k egyes¡l¢s,
a szeretû l¢lek sejtetett bizonyossÀga.
Ezekben a hol anekdotikus, hol biblikus t´m´rs¢gü, mesterien szerkesztett ¢s
kaleidoszkÂpszerüen vÀltozatos t´rt¢netekben, akÀrcsak a nagy n¢metalf´ldi festûk, Van Eyck, Memling, Brueghel szÁneiben vagy a barokk zene, Vivaldi, Bach s
aztÀn a kortÀrs Haydn hangjaiban, a teremtett vilÀg ´r´me, az ¢let f¢ny-Àrny jÀt¢kÀnak elfogadÀsa ¢s a meg¢rtû elme bizakodÀsa t¡kr´zûdik: a rÀciÂt a hittel
´sszekapcsolni tudÂ Hebel mondatain is
ott csillog ä az Àltala is elragadtatÀssal olvasott k´ltûi lÀtnok, °zsaiÀs prÂf¢ta kifejez¢s¢vel ¢lve ä àa vilÀgossÀg harmataÊ.
Halasi ZoltÀn
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Nem rem¢lt viszontlÀtÀs
JÂ ´tven esztendûvel ezelûtt, vagy m¢g t´bbel is, a sv¢dorszÀgi Falun vÀroskÀban egy
ifjÃ bÀnyÀsz megcsÂkolta csinos, fiatal menyasszonyÀt, ¢s azt mondta neki: àSzent Luca
napjÀn a pap ÀldÀsÀt adja szerelm¡nkre. Akkor f¢rj ¢s feles¢g lesz¡nk, ¢s meg¢pÁtj¡k
a magunk kicsi f¢szk¢t.Ê àAhol b¢kess¢g ¢s szeretet lakozik majd ä mondta a sz¢p
menyasszony bÀjos mosollyal. ä Hiszen te vagy az ¢n egyetlenem ¢s mindenem. InkÀbb
a sÁrban fek¡dn¢k, mint hogy n¢lk¡led ¢ljek.Ê De m¢g nem j´tt el Luca-nap, s amikor
a lelk¢sz mÀsodszor hirdette ki ûket a templomban, akkor äàHa pedig valaki tud valamit,
ami ezen szem¢lyek egybekel¢s¢t akadÀlyoznÀ...Ê ä jelentkezett a HalÀl. Mert mÀsnap reggel,
amikor az ifjÃ fekete bÀnyÀszruhÀjÀban elment a menyasszonya hÀza elûtt ä a bÀnyÀsz
mindennap magÀra ´lti halotti ruhÀjÀt ä, akkor ugyan m¢g egyszer bez´rgetett az
ablakÀn, hogy jÂ reggelt mondjon, de jÂ est¢t mÀr nem kÁvÀnt neki. Nem t¢rt vissza
t´bb¢ a bÀnyÀbÂl, hiÀba szegte szÀmÀra aznap d¢lelûtt a menyasszonya piros szalaggal
az esk¡vûi fekete nyakravalÂt. AztÀn, amikor lÀtta, hogy nem j´n vissza t´bb¢, eltette
a kendût, ¢s sÁrt. SokÀig siratta ä nem felejtette el soha. Ezenk´zben Lisszabon vÀrosÀt
lerombolta egy f´ldreng¢s, v¢get ¢rt a h¢t¢ves hÀborÃ, meghalt I. Ferenc csÀszÀr, feloszlattÀk a jezsuita rendet, felosztottÀk LengyelorszÀgot, meghalt MÀria Ter¢zia csÀszÀrnû, Amerika elnyerte f¡ggetlens¢g¢t, s az egyes¡lt spanyoläfrancia haderû sem
tudta bevenni GibraltÀrt. MagyarorszÀgon, a veterÀni barlangban a t´r´k´k k´r¡lzÀrtÀk Stein tÀbornokot, ¢s meghalt JÂzsef csÀszÀr is. GusztÀv sv¢d kirÀly visszafoglalta
az oroszoktÂl FinnorszÀgot, kezdet¢t vette a francia forradalom ¢s vele a hosszÃ hÀborÃskodÀs, majd II. LipÂt csÀszÀr is megt¢rt ûseihez. NapÂleon meghÂdÁtotta PoroszorszÀgot, az angolok bombÀztÀk KoppenhÀgÀt, a f´ldmüvesek pedig vetettek ¢s
arattak. A molnÀr ûr´lt, a kovÀcsok vert¢k a vasat, a bÀnyÀszok meg a sziklÀkat v¢sve
¢rcerek utÀn kutattak f´ld alatti mühely¡kben. Amikor azonban a faluni bÀnyÀszok
az 1809-es esztendûben, JÀnos elûtt vagy utÀn valamivel, hozzÀlÀttak, hogy Àtt´rj¢k a
sziklafalat k¢t akna k´z´tt, jÂ hÀromszÀz ´lnyi m¢lys¢gben, az omlad¢kkal teli z´ldgÀlicos vÁzbûl egy fiatalember holttest¢t ÀstÀk ki. Igaz ugyan, hogy a vasgÀlic teljesen
Àtitatta, de mÀsk¡l´nben sem oszlÀsnak nem indult, sem elvÀltozÀs nyomait nem mutatta. T´k¢letesen kivehetûk voltak az arcvonÀsai, jÂl lÀtszott az ¢letkora. ögy festett,
mintha csak egy ÂrÀval azelûtt halt volna meg, vagy csak egy kicsit elszunyÂkÀlt volna
munka k´zben. A bÀnyÀszok felhoztÀk a napvilÀgra, de mivel apja, anyja, barÀtai, ismerûsei r¢g a f´ldben nyugodtak mÀr, nem akadt senki, aki meg tudta volna mondani,
ki lehet az alvÂ ifjÃ, s vajon mikor jÀrhatott szerencs¢tlen¡l. Senki nem tudott rÂla
semmit, eg¢szen addig, mÁg oda nem ¢rt a valamikori menyasszonya annak a bÀnyÀsznak, aki hajdan egy nap elment a müszakra, ¢s nem t¢rt vissza t´bb¢. T´p´r´d´tt ûsz
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´reg anyÂkak¢nt, mankÂn bicegve ¢rkezett a helyszÁnre, s amikor lÀtta, hogy az û vûleg¢nye fekszik ott, nem is a fÀjdalomtÂl lesÃjtva, inkÀbb valami hatÀrtalan ´r´mmel,
valami boldog elragadtatÀssal borult le rÀ, a szeretett halottra. S csak amikor hosszan
tartÂ, erûs belsû felindultsÀgÀt lek¡zdve megnyugodott valamelyest, akkor szÂlalt meg
v¢gre: àEz az ¢n jegyesem ä mondta ä, akit ´tven esztendeig gyÀszoltam, de Isten megengedte, hogy m¢g egyszer lÀthassam ût, mielûtt lejÀr az idûm. Nyolc nappal az esk¡vûnk elûtt elment a bÀnyÀba, ¢s nem j´tt vissza t´bb¢.Ê M¢ly szomorÃsÀg fogta el
ettûl a k´r¡lÀllÂkat, de m¢g a k´nny¡k is kicsordult. Mert bizony torokszorÁtÂ volt
lÀtni ilyen hervadtan, roskatagon, megv¢n¡lve a hajdani menyasszonyt s mellette a
m¢g most is daliÀs sz¢p, fiatal vûleg¢nyt; lÀtni, hogy lobban fel m¢g egyszer, ´tven
esztendû mÃltÀn a menyasszony kebl¢ben az ifjonti szerelem lÀngja; de a vûleg¢ny
nem nyitja ki t´bb¢ az ajkÀt, hogy rÀmosolyogna, vagy a szem¢t, hogy megismern¢;
lÀtni, hogy k¢rleli v¢g¡l az az ûsz ´regasszony a bÀnyÀszokat, vigy¢k el hozzÀ az û kicsi
szobÀjÀba a holttestet, hadd lehessen mellette addig, amÁg elk¢sz¡l a sÁrja a temetûben,
hiszen û az egyed¡li hozzÀtartozÂja ä ugyan ki mÀs formÀlhat jogot rÀ? MÀsnapra elk¢sz¡lt a sÁr, a bÀnyÀszok elj´ttek ¢rte. Akkor az anyÂka egy lÀdikÂbÂl fekete selyem
nyakravalÂt vett elû, amelynek piros szalaggal volt szegve a sz¢le. Azt a kendût felk´t´tte sz¢pen a halott nyakÀra, ¢s Ãgy kÁs¢rte aztÀn vasÀrnapi ¡nneplûj¢ben, mintha
az a nap nem is a vûleg¢nye temet¢se, hanem az esk¡vûj¡k napja volna. ValÂban.
Mert amikor a halott ifjÃt a sÁrba helyezt¢k, Ágy bÃcsÃzott tûle: àHÀt aludj jÂl. Azt az
egy napot vagy tÁzet bÁrd ki m¢g a hideg nÀszi Àgyban. °s el ne und magadat. MÀr
nem sok tennivalÂm van, j´v´k hamar. MeglÀtod, nemsokÀra Ãjra virrad.Ê ä àAmit a
f´ld egyszer visszaadott mÀr, azt mÀsodszor sem fogja megtartaniÊ ä mondta, mÀr elmenûben, m¢g egyszer visszan¢zve.

Napkeleti nevezetess¢gek
T´r´korszÀgban, ahol, mint mondjÀk, n¢hanapjÀn le-let¢rnek az egyenes ÃtrÂl, egy
gazdag ¢s elûkelû ember becsm¢rlû szavakkal ¢s bot¡t¢sekkel kergetett el egy szeg¢nyt, aki n¢mi alamizsnÀ¢rt k´ny´rg´tt hozzÀ, s mikor a bottal mÀr el nem ¢rhette,
megdobta m¢g egy kûvel is. Akik lÀttÀk, azokat m¢lys¢gesen felbosszantotta a kegyetlen bÀnÀsmÂd. De mÀr azt egyik¡k sem tudta kitalÀlni, hogy vajon m¢rt veszi fel a
szeg¢ny ember a f´ldrûl azt a k´vet, ¢s m¢rt teszi el egy Àrva szÂ n¢lk¡l a zseb¢be.
Mert azt, hogy ezek utÀn mindig ott fogja hordani a zseb¢ben, igazÀn senki se gondolta
volna. Pedig a szeg¢ny ember pontosan Ágy tett.
Esztendûk teltek el, mikor a gazdag emberre egyszer csak lecsapott a balszerencse.
Valami nagy zsivÀnysÀgot k´vetett el, ¢s b¡ntet¢s¡l nemcsak hogy megfosztottÀk a
vagyonÀtÂl, hanem ä ottani szokÀs szerint ä m¢g meg is sz¢gyenÁtett¢k nyilvÀnosan.
SzamÀrhÀtra ¡ltett¢k, csakhogy fordÁtva, far irÀnt, Ágy kellett vilÀg csÃfjak¢nt mindenki szeme lÀttÀra v¢gigkocognia a vÀroson. Amerre elhaladt, csak Ãgy zÃdult rÀ a
gÃnyolÂdÀs, a szidalom. A bÀm¢szkodÂk k´z´tt t´rt¢netesen ott Àllt ä zseb¢ben a talÀnyos kûvel ä a szeg¢ny ember is, aki most rÀismert egykori bÀntalmazÂjÀra. S mintha
csak erre a pillanatra vÀrt volna, gyorsan a zseb¢be nyÃlt, megragadta a k´vet, s mÀr
fel is emelte, hogy v¢gre megfizessen a s¢rt¢s¢rt, de aztÀn, mintha valami jÂ szellem
figyelmeztette volna, nyomban le is ejtette ¢s ä lÀthatÂ megindultsÀggal arcÀn ä elment
onnan.

Johann Peter Hebel: A rajnai hÀzibarÀt kincseslÀdikÂja

ã

1441

Ebbûl k¢t tanulsÀg is adÂdik. Az egyik: Ha neked szolgÀl is a szerencse, akkor se
l¢gy soha gûg´s, szÁvtelen ¢s s¢rtû a kicsikkel, a szeg¢nyekkel szemben. Mert est¢re
k´nnyen mÀsk¢nt lehet, mint volt kora reggel, ¢s àaki barÀtk¢nt nem hasznÀlhat, az
ellens¢gk¢nt m¢g Àrthat nekedÊ. A mÀsik: Ne lesd zsebedben kûvel, szÁvedben
bosszÃvÀggyal ellens¢gedet. Mert mit is gondolt magÀban a szeg¢ny ember, miutÀn
a maga k´v¢t leejtette ¢s elment? àAmÁg ellens¢gem gazdag volt ¢s szerencs¢s, esztelen
¢s veszedelmes dolog lett volna bosszÃt Àllni rajta. Most azonban, hogy ilyen nyomorÃsÀgra jutott, mÀr embertelen ¢s gyalÀzatos dolog lenne.Ê

A ravasz huszÀr
Az a huszÀr az elmÃlt hÀborÃban pontosan tudta, hogy a paraszt, akivel ¢ppen szembehalad az orszÀgÃton, szÀz guldent vett fel az im¢nt sz¢naszÀllÁtÀs¢rt, ¢s most viszi
haza a p¢nzt. El¢be Àllt hÀt, ¢s k¢rte, ugyan adjon mÀr neki egy kis dohÀnyra- meg
pÀlinkÀravalÂt. Ki tudja, nem el¢gedett volna-e meg n¢hÀny batkÀval is. De a pÂr esk¡d´tt ¢gre-f´ldre, hogy az utolsÂ krajcÀrjÀt is elk´lt´tte a szomsz¢d faluban, nem
maradt egy vasa sem. àCsak ne volna olyan messze a kvÀrt¢lyom, mindjÀrt tudn¢k
segÁteni mindkettûnk´n! ä sÂhajtott a huszÀr. ä De ha neked sincs semmid, nekem
sincs semmim, akkor csak egyet tehet¡nk: elmegy¡nk egy¡tt Szent Alfonzhoz. Ami
ma csurran-cseppen tûle, azon sz¢p testv¢riesen megosztozunk.Ê Nevezett Alfonz egy
elhagyott, Âdon kÀpolnÀban Àllt a f´ldÃt mellett, kûbûl kifaragva. A parasztembernek
eleinte nemigen fült a foga a zarÀndoklathoz. De a huszÀr nem ismert kifogÀst. ötk´zben pedig olyan meggyûzûen bizonygatta tÀrsÀnak, hogy Szent Alfonz ût m¢g soha
nem hagyta cserben, hogy hovatovÀbb a pÂr is rem¢nykedni kezdett. NetÀn a huszÀr
egyik bajtÀrsa, akivel ´sszebesz¢lt, rejtûz´tt abban az eldugott kis kÀpolnÀban? SzÂ
sincs rÂla! T¢ved, aki ilyesf¢le turpissÀgra gyanakszik. ValÂban a kûszent tekintett le
rÀjuk, amint a kÀpolnÀba ¢rve let¢rdepeltek. A huszÀr pedig lÀthatÂan buzgÂ imÀdsÀgba mer¡lt. Egyszer csak odasÃgja a mÀsiknak: àTe, most intett nekem a szent.Ê
Azzal f´lÀll, odamegy a kûszenthez, f¡l¢t a mozdulatlan ajakra tapasztja, s mÀr j´n is
vissza a pÂrhoz nagy ´rvendezve. àMÀris adott egy guldent. Azt mondta, itt lesz a zsebemben.Ê °s a mÀsik ÀmulatÀra csakugyan elûszedett a zseb¢bûl ´sszesen egy guldent,
ami persze elûzûleg is ott lapult mÀr. De az¢rt Ág¢ret¢hez hÁven testv¢riesen megfelezte
tÀrsÀval. Annak a p¢nz lÀttÀn minden k¢ts¢ge eloszlott, ¢s lelkesen helyeselt hozzÀ,
hogy a huszÀr m¢g egy prÂbÀt tegyen. MÀsodszor is ugyanÃgy ment minden, ahogy
elûsz´r. Csakhogy a vit¢z ezÃttal sokkal jobban ´rvendezett a szenttûl j´vet. àA jÂsÀgos
Alfonz most egyszerre szÀz guldent adott nek¡nk. Ott lesz, azt mondta, a te zsebedben.Ê A parasztember ezt hallvÀn halÀlos holtra sÀpadt, ¢s ÃjbÂl bizonygatni kezdte,
hogy ûnÀla ugyan egy Àrva krajcÀr nem sok, annyi sincsen. A huszÀr azonban erûsk´d´tt: az¢rt csak bÁzzon Szent Alfonzban, n¢zze csak meg. ýt m¢g soha nem csapta
be a szent. A pÂr ekkor k¢nytelen-kelletlen ki¡rÁtette a zsebeit. CsodÀk csodÀjÀra t¢nyleg elûker¡lt mind a szÀz gulden. °s hogyha az elûbb elfogadta a ravasz huszÀrtÂl annak az egy guldennek a fel¢t, most mÀr se k¢r¢s, se k´ny´rg¢s nem segÁtett rajta; neki
is el kellett feleznie vele a maga szÀz guldenj¢t.
JÂl kieszelte az a csalafinta. De az¢rt m¢gsem hely¢nvalÂ ilyet cselekedni. KivÀlt egy
kÀpolnÀban.
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Titkos fejv¢tel
Ha a landaui hÂh¢r azon a bizonyos jÃnius tizenhetedik¢n reggel ÀhÁtatosan elmondta
a MiatyÀnk hatodik k¢r¢s¢t, akkor sejtelmem sincs, hogyan t´rt¢nhetett meg vele az,
ami t´rt¢nt. Ha viszont nem mondta el, akkor az a lev¢lke NanzigbÂl* a legalkalmasabb napon ¢rkezett. A lev¢lke Ágy szÂlt: àLandaui bakÂ! Halad¢ktalanul j´jj´n Nanzigba, hozza magÀval a pallosÀt is. Majd megmondjuk, mi lesz a dolga. Ne f¢ljen, jÂl
megfizetj¡k.Ê ä A hÀz ajtaja elûtt mÀr ott vÀrta egy hintÂ Ãtra k¢szen. Ez a mesters¢gem, gondolta a hÂh¢r, ¢s beszÀllt a kocsiba. EgyÂrÀnyira lehettek mÀr csak NanzigtÂl
ä este volt mÀr, a nap v¢rv´r´s felhûkbe hanyatlott ä, amikor a kocsis megÀllÁtja a lovakat, ¢s azt mondja: àHolnap megint sz¢p idûnk lesz.Ê Ahogy ez elhangzott, egyszer
csak ott termett az Ãton hÀrom fegyveres. Nagy erûs f¢rfi mind a hÀrom. BeszÀlltak
ûk is a hÂh¢r mell¢. MegÁg¢rt¢k neki, hogy nem esik bÀntÂdÀsa, àde ä azt mondtÀk ä
azt hagynia kell, hogy bek´ss¡k a szem¢tÊ. Mikor a szem¢t bek´t´tt¢k, elûreszÂltak:
àHajts, sÂgor!Ê A kocsis a lovak k´z¢ csapott. EzutÀn ä a hÂh¢rnak Ãgy r¢mlett ä m¢g
vagy tizenk¢t Âra hosszÀn Àt vihett¢k. Azt persze nem tudta, hol jÀr. De hallotta ¢jf¢ltÀjban a baglyokat huhogni, hallotta a hajnali kakasszÂt, hallotta, ahogy reggelre harangoznak. A kocsi egyszer csak Ãjra megÀllt. A mestert bekÁs¢rt¢k egy hÀzba. Valaki
adott neki inni, kapott mell¢ egy kolbÀszos cipÂt is. Amint megerûsÁtette magÀt ¢tellel-itallal, tovÀbbkÁs¢rt¢k az ¢p¡letben. Vitt¢k egyik ajtÂn be, a mÀsikon ki, l¢pcsûn fel
¢s l¢pcsûn le. Amikor levett¢k a szem¢rûl a k´t¢st, egy hatalmas teremben talÀlta magÀt. Az ablakok b¢ vannak vonva fekete vÀszonnal, az asztalokon viaszgyertyÀk ¢gnek.
A terem k´zep¢n egy sz¢ken egy nû ¡l. A nyakszirtje csupasz, f¡rtjei lenyÁrva, arcÀt
maszk takarja. A szÀja be lehetett t´mve valamivel, mert nem tudott besz¢lni, csak
zokogott elfÃlÂ hangon. A fal mellett pedig, k´rben, feket¢be ´lt´z´tt urak Àllnak. Arcukra fekete fÀtyolkendû borult, Ãgyhogy ha talÀlkozott volna is k¢sûbb valamelyikkel,
akkor se ismerte volna meg ûket. Akkor az egyik Ãr kez¢be nyomta a pallost, ¢s rÀparancsolt, hogy vegye fej¢t ennek a szem¢lynek, aki itt ¡l a sz¢ken. Szeg¢ny hÂh¢rt egyszeriben Ãgy kilelte a hideg, mintha mellig jeges vÁzben Àllna. Ne vegy¢k tûle zokon,
szabadkozott, de az û kardja az igazsÀgossÀgnak van szentelve. Nem szennyezheti be
gyilkossÀggal. Az egyik Ãr azonban pisztolyt szegezve rÀ messzirûl, odakiÀltott:àVagyvagy! Ha nem teszi meg, amit parancsoltak, akkor nem lÀtja t´bb¢ a landaui templom
tornyÀt!Ê A feles¢g¢re gondolt, meg a gyerekeire, akik odahaza vÀrtÀk. àHÀt ha nincs
mÀs vÀlasztÀsom... De ha Àrtatlan v¢rt ontok, az az urak fej¢re szÀlljon!Ê ä mondta, s
azzal egy csapÀsra levÀgta a fej¢t annak a szerencs¢tlen teremt¢snek. MiutÀn v¢gzett
vele, az urak egyike degeszre t´m´tt ersz¢nyt nyomott a markÀba. K¢tszÀz dublÂn**
volt benne. Megint bek´t´tt¢k a szem¢t, ¢s visszavitt¢k ugyanahhoz a hintÂhoz. Most
is ugyanaz a hÀrom szem¢ly kÁs¢rte, akik odavitt¢k. °s amikor a kocsi v¢g¡l megÀllt,
¢s û enged¢lyt kapott tûl¡k, hogy kiszÀlljon ¢s levegye szem¢rûl a kendût, pontosan
ugyanazon a helyen Àllt, ahol odafel¢ menet a hÀrom fegyveres bevÀgÂdott mell¢je.
Ott Àllt egyÂrÀnyira NanzigtÂl, a landaui Ãton; csakhogy most nem este volt, hanem
¢jszaka. °s a kocsi se ment tovÀbb, hanem gyorsan megfordult, ¢s elrobogott visszafel¢.
HÀt ez t´rt¢nt a landaui hÂh¢rral. HÀzibarÀt ûszint¢n megvallja: nem lenne tûle

** Nancy n¢met neve.
** Eredetileg spanyol aranyp¢nz.
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k´nnyebb a szÁve, ha most megmondhatnÀ, ki volt az az Àrva l¢lek, akinek ilyen v¢res
Ãton kellett a mÀsvilÀgra menni. Nem, senki se j´tt a nyomÀra, ki volt û, ¢s miben
v¢tkezett. Hol a sÁrja? Azt sem tudja senki.

Szuvorov
Az ember tudjon uralkodni magÀn. Aki nem tud, nem is lehet der¢k ember, olyan,
aki m¢ltÂ mÀsok tisztelet¢re. AztÀn, ha az ember helyesnek tart valamit, Ãgy is cselekedj¢k. De ne csak egyszer, Ãgymond, mindenkorra, hanem mindig. ä Szuvorov orosz
tÀbornok ä van-e a t´r´k´k ¢s a lengyelek, az olaszok ¢s a svÀjciak k´zt, ki e nevet nem
ismeri? ä olyan parancsnok volt, aki mindenkitûl szigorÃ fegyelmet k´vetelt. De ami
a legfontosabb, magÀt is a sajÀt parancsnoksÀga alÀ helyezte, Ãgy, mintha û nem is a
Szuvorov volna, hanem valaki mÀs. Ilyenkor az adjutÀnsait bÁzta meg azzal, hogy az
û nev¢ben parancsoljÀk meg neki ezt vagy azt, s a kapott parancsot azutÀn pontosan
v¢gre is hajtotta. T´rt¢nt egyszer, hogy az egyik katonÀjÀt valamilyen szolgÀlati v¢ts¢gen ¢rte, ¢s ez annyira kihozta a sodrÀbÂl, hogy nekiesett, ¢s ¡tni kezdte. Ekkor az
egyik hadseg¢d, ´sszeszedve minden bÀtorsÀgÀt ä gondolta, ezzel a tÀbornoknak is
meg a katonÀnak is jÂ szolgÀlatot fog tenni ä, odasietett, ¢s hatÀrozott hangon Ágy szÂlt:
àSzuvorov tÀbornok azt parancsolta: sose ragadjanak el az indulataid!Ê Mire Szuvorov: àHa
a tÀbornok ezt parancsolta, akkor engedelmeskedni kellÊ ä ¢s azonnal elengedte a
katonÀt.

Kaniferszta
Az embernek ugyan mindennap van rÀ alkalma ä Emmendingenben vagy Gundelfingenben ¢ppÃgy, mint Amszterdamban ä, hogy, ha akar, elgondolkozz¢k a f´ldi dolgok mulandÂsÀgÀn, s ebbûl okulva el¢gedett legyen a sorsÀval, akkor is, ha a s¡lt galamb nem rep¡l a szÀjÀba. Hanem egy n¢met iparosleg¢ny a legfurcsÀbb ker¡lû Ãton,
¢spedig egy t¢ved¢s folytÀn jutott el Amszterdamban ennek az igazsÀgnak a felismer¢s¢hez. Alighogy meg¢rkezett ugyanis ebbe a pompÀs hÀzakkal, ringatÂzÂ hajÂkkal
¢s szorgos emberekkel teli, hatalmas ¢s jÂmÂdÃ kereskedûvÀrosba, mindjÀrt a szem¢be ´tl´tt egy ¢p¡let. Csodasz¢p nagy hÀz volt, eg¢sz vÀndorÃtja sorÀn, Duttlingentûl
Amszterdamig nem lÀtott ehhez foghatÂt sehol. SokÀig Àmult-bÀmult a hatk¢m¢nyes,
cifra pÀrkÀnyzatos, magas ablakos, pompÀs ¢p¡let lÀttÀn ä odahaza az apja hÀzÀnak
ajtaja nem volt ilyen magas, mint ezen az ablakok ä, v¢g¡l nem bÁrta megÀllni, hogy
meg ne szÂlÁtson egy arrajÀrÂt. àBarÀtom ä szÂlt ä, nem tudja v¢letlen¡l, hogy hÁvjÀk
ennek a gy´ny´rü sz¢p hÀznak a gazdÀjÀt, ahol ez a sok-sok tulipÀn, csillagvirÀg meg
nyÀri viola Àll az ablakokban?Ê ä Az illetûnek azonban feltehetûleg kisebb dolga is nagyobb volt, semhogy egy j´ttment idegenre vesztegesse a drÀga idej¢t, meg aztÀn balszerencs¢re pontosan annyit ¢rtett n¢met¡l, amennyit a k¢rdezû hollandusul, vagyis
hÀt semmit, ez¢rt csak odavetette gorombÀn: àKannitverstanÊ, s mÀr ment is morogva
tovÀbb. Ez egy holland szÂ, illetve, ha jobban megn¢zz¡k, nem is egy, hanem hÀrom:àKann nit verstaanÊ, s azt jelenti: Nem ¢rtem. A der¢k idegen azonban azt hitte,
hogy ez annak az embernek a neve, aki felûl k¢rdezûsk´d´tt. Biztos dÃsgazdag ember
lehet ez a Kaniferszta Ãr, gondolta (mert a foghegyrûl odavetett szÂ aprÂ vÀltozÀst
szenvedett a f¡l¢ben), ¢s tovÀbb ballagott. Ment, egyik utcÀbÂl ki, a mÀsikba be, mÁgnem a tenger´b´lh´z ¢rt, amit a hollandok Het Ijnek neveznek, a n¢metek viszont
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csak Ágy emlegetik: az Ipszilon. Ott aztÀn annyi hajÂ Àllt, amennyi talÀn nincs is a vilÀgon, annÀl csak az ÀrbocrÃd volt t´bb, valÂsÀgos erdû. A leg¢ny eleinte azt se tudta,
hogyan fogja gyûzni ezt a tem¢rdek lÀtnivalÂt azzal a k¢t szem¢vel, hogyan eligazodni
az ¢rdekess¢gek eme t´mkeleg¢ben, hogyan fog û itt rendre-sorra megfigyelni mindent. Ahogy Ágy tanÀcstalankodott, egy hatalmas hajÂ vonta magÀra figyelm¢t; a hajÂ
nemr¢g futott be a keleti IndiÀkrÂl, s ¢pp most rakodtÀk ki. MÀr Ágy is rengeteg lÀda
meg bÀla sorakozott egymÀs tetej¢n meg egymÀs mellett a parton, de egyre Ãjabb ¢s
Ãjabb bÀlÀkat gurÁtottak ki a hajÂ gyomrÀbÂl; azutÀn hordÂkat, mind telis-tele cukorral, kÀv¢val, azutÀn rizzsel meg borssal, no meg, tisztess¢g ne ess¢k szÂlvÀn, a k´z¢
keveredett eg¢rpiszokkal. JÂ ideje figyelte mÀr a leg¢ny a rakodÀst, v¢g¡l megk¢rdezte
valakitûl, ugyan hogy hÁvjÀk azt a szerencs¢s embert, akinek a tenger ezt a t´m¢ntelen
sok port¢kÀt hozta. A megszÂlÁtott ¢pp egy lÀdÀval a vÀllÀn j´tt le a pallÂn, s ment¢ben
odavetette: àKannitverstan.Ê ä ç, szÂval innen fÃj a sz¢l!, gyÃlt vilÀgossÀg a leg¢ny
elm¢j¢ben. Na persze, akinek a tenger ennyi kincset ¢rû Àrut sodor a partra, annak
k´nnyü ilyen pompÀs hÀzakat emelni meg aranyozott cser¢pbe tett tulipÀnokkal dÁszÁteni az ablakÀt! Ekkor visszaindult a vÀrosba, s ezÃttal a sajÀt sorsÀt v¢ve szem¡gyre,
meglehetûsen szomorÃ ¢szrev¢telt tett; azt, hogy milyen ÀgrÂlszakadt szeg¢ny is û,
pedig, lÀm, mennyi gazdag ember ¢l a vilÀgon. Hej, csak egyszer az ¢letben rÀmosolyogna a szerencse, Ãgy, ahogy erre a Kaniferszta Ãrra rÀmosolygott, ezt gondolta ¢ppen, amikor egy utcasarokhoz ¢rve nagy temet¢si menetet pillantott meg. N¢gy fekete
takarÂs lÂ hÃzta az ugyancsak feket¢vel bevont gyÀszhintÂt, olyan lassan ¢s szomorÃan, mintha tudnÀk, hogy egy halottat visznek v¢gsû nyugalomra. A hintÂ m´g´tt
hosszÃ sorban vonultak az elhunyt barÀtai ¢s ismerûsei, kettes¢vel j´ttek, mind talpig
feket¢ben, n¢mÀn. A tÀvolban magÀnyos csengettyü szÂlt. M¢ly r¢szv¢t fogta el ekkor
a mi messzirûl j´tt vÀndorunkat, az a bÀnatos ¢rz¢s, amely egyetlen jÂlelkü embert
sem ker¡l el, ha halottat lÀt. Levette a kalapjÀt, ÀhÁtatosan megÀllt, kivÀrta, mÁg elvonul
a menet. De nem Àllhatta meg, hogy meg ne szÂlÁtsa a sor v¢g¢n haladÂt. F¢l¢nken
odal¢pett hÀt hozzÀ, finoman megfogta a k´peny¢t, ¢s ûszinte ÀrtatlansÀggal a bocsÀnatÀt k¢rte. Az illetû ¢pp azt szÀmÁtgatta magÀban, mekkora nyeres¢gre tehetne szert,
ha a gyapjÃ mÀzsÀjÀnak Àra felsz´kne tÁz guldenre. àK¢rem, ne haragudjon ä mondta
neki a leg¢ny ä, lÀtom, milyen bÃsan megy itt, milyen tünûdûn. Biztosan ´nnek is jÂ
barÀtja volt, aki¢rt a csengettyü szÂl.Ê äàKannitverstan!Ê ä hangzott a vÀlasz. EgypÀr
k´v¢r k´nnycsepp bizony kicsordult akkor a jÂ duttlingeni szem¢bûl, s igencsak elnehez¡lt a szÁve. De alighogy elnehez¡lt, mindjÀrt mintha meg is k´nnyebbedett volna.
àSzeg¢ny Kaniferszta! ä kiÀltott fel. ä Mid maradt v¢g¡l abbÂl a tem¢rdek gazdagsÀgbÂl? Csak az, ami egyszer nekem is kijut majd, bÀrmilyen szeg¢ny vagyok is: egy rend
halotti ruha meg egy szemfed¢l. °s abbÂl a sok-sok sz¢p virÀgbÂl egy szÀl rozmaring
talÀn vagy egy szÀl ruta, kihült szÁvedre dÁsznek.Ê Azzal, mintha maga is a gyÀszn¢phez
tartozna, csatlakozott a menethez. ElkÁs¢rte a halottat eg¢szen a sÁrig, v¢gign¢zte,
ahogy àKaniferszta uratÊ leeresztik nyughely¢re, ¢s bÀr egy szÂt sem ¢rtett a holland
pap sÁrbesz¢d¢bûl, jobban el¢rz¢keny¡lt tûle, mint nem egy otthoni halottbÃcsÃztatÂtÂl, amire rendszerint oda se figyelt. Mikor v¢ge lett a szertartÀsnak, ¢s elj´tt a t´bbiekkel egy¡tt, mÀr eg¢szen k´nnyü volt a szÁve. Bet¢rt egy fogadÂba, ahol n¢met¡l
is besz¢ltek, farkas¢tvÀggyal elpusztÁtott egy jÂkora darab limburgi sajtot, s azontÃl,
valahÀnyszor nyomni kezdte a szÁv¢t, hogy annyi gazdag ember van a vilÀgon, û meg
milyen ÀgrÂlszakadt szeg¢ny, olyankor mindig Kaniferszta Ãrra gondolt, annak a
pompÀs amszterdami hÀznak meg annak a kincses hajÂnak a tulajdonosÀra, meg arra
a szük´s sÁrg´d´rre, amely magÀba zÀrta v¢g¡l.
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Eml¢kezetes kÁs¢rtethistÂria
A mÃlt ûsz´n egy k¡lf´ldi Ãr utazott kereszt¡l Schliengenen, ezen a sz¢p, der¢k helys¢gen. Fel a hegyre azonban mÀr gyalogosan ment a lovak miatt. Ekkor mes¢lte el
egy grenzachi embernek az alÀbbi histÂriÀt, ami szem¢lyesen vele esett meg.
F¢l ¢vvel azelûtt, mikor az Ãr DÀniÀba utazott, k¢sû este meg¢rkezik egy vÀroskÀba.
Nem messze onnan, egy magaslaton csinos kis vÀrkast¢ly Àllt. ý a fogadÂban akar
¢jszakÀzni, de a kocsmÀros k´zli vele, hogy nincs t´bb helye a szÀmÀra, holnap ugyanis
ki fognak v¢gezni valakit, mÀr hÀrom hÂh¢r szÀllt meg nÀla ¢jszakÀra. àAkkor elmegyek oda ä feleli az Ãr ä, abba a kis kast¢lyba. A hüb¢rÃr, vagy aki¢ a kast¢ly, biztos
be fog engedni, ¢s biztos akad szÀmomra egy ¡res fekhely is odabenn.Ê àFekhely akad
bûven, azokban a magas termekben nem egy sz¢p baldachinos Àgy Àll megvetve. A
szobakulcsokat pedig nÀlam hagytÀk megûrz¢sre ä mondja a kocsmÀros. ä De ¢n m¢gsem tanÀcsolnÀm kegyelmednek, hogy ott ¢jszakÀzzon. HÀrom hÂnapja, hogy a kegyelmes Ãr a kegyelmes asszonnyal meg Ãrfival messzi Ãtra ment, attÂl fogva a kast¢lyban tombolnak a kÁs¢rtetek. A vÀrnagy, a csel¢ds¢g nem maradhatott meg tûl¡k.
Aki azÂta bent jÀrt a kast¢lyban, m¢g egyszer nem mert oda visszamenni.Ê Az idegen
Ãr csak mosolyog ezen ä bÀtor ember volt, nem sokba vette a kÁs¢rteteket ä ¢s azt
mondja: à°n az¢rt megprÂbÀlom.Ê A kocsmÀros mindent megtett, hogy lebesz¢lje
szÀnd¢kÀrÂl, de hiÀba; k¢nytelen volt odaadni neki a kulcsot. Az Ãr pedig, miutÀn
f´lszerelkezett azzal, amire kÁs¢rtetjÀrÀs eset¢n sz¡ks¢ge lehet, a vele l¢vû szolgÀval
egy¡tt a kast¢lyba ment. A kast¢lyban nem vetkûz´tt le, esze ÀgÀban sem volt aludni,
ellenkezûleg: meg akarta vÀrni, hogy mi t´rt¢nik. Mielûtt ledûlt, k¢t ¢gû gyertyÀt
ÀllÁtott az asztalra, kitett mell¢ egy pÀr t´lt´tt pisztolyt, azutÀn k¢zbe vette A rajnai hÀzibarÀt aranypapÁrba bek´t´tt p¢ldÀnyÀt ä ott lÂgott a fal mellett, piros szalagocskÀra
k´tve, a t¡k´r rÀmÀja alatt ä ¢s n¢zegette benne a szemet gy´ny´rk´dtetûen sz¢p metszett k¢peket. SokÀig nem hallatszott semmi nesz. De mikor a toronyÂra mutatÂja ¢jf¢lre ugrott, ¢s tizenkettût ¡t´tt a harang ä viharfelhû vonult el a kast¢ly f´l´tt, k´v¢r
esûcseppek doboltak az ablakon ä, akkor hÀromszor erûsen kopogtak az ajtÂn, ¢s egy
f´rtelmes r¢m l¢pett a szobÀba. KancsalÁtÂ fekete szem¢vel, f¢lrûf´s orrÀval, vicsorgÂ
fogaival, hegyes bakszakÀllÀval, eg¢sz test¢t beborÁtÂ csimbÂkos szûrbundÀjÀval rÃtabbnak hatott a f´ld ´sszes teremtm¢ny¢n¢l. à°n vagyok MefisztÂ nagyÃr! ä d´rm´gte v¢rfagyasztÂ hangon. ä ºdv´zl´m palotÀmban urasÀgodat. AztÀn a feles¢g¢tûl,
gyermekeitûl elbÃcsÃzott-e mÀr?Ê Jeges borzongÀs futott v¢gig az idegen Ãron a nagy
lÀba ujjÀtÂl a feje bÃbjÀig. Hogy a szerencs¢tlen szolgÀt mi lelte k´zben, arra jobb nem
is gondolni. Hanem ahogy a MefisztÂ, sz´rnyüs¢ges grimaszokat vÀgva ¢s, mintha
csakugyan a pokol lÀngjai nyaldosnÀk alulrÂl, t¢rd¢t minden l¢p¢sn¢l magasra emelve
j´tt fel¢, àegy ¢letem, egy halÀlom!Ê ä gondolta magÀban a szeg¢ny utazÂ, azzal isten
neki fakereszt, felsz´k´tt nagy bÀtran, rÀfogta a pisztolyt a sz´rnyetegre, ¢s àçllj, vagy
l´v´k!Ê ä kiÀltott. Ez a mÂdszer egy¢bk¢nt nem mindig bizonyul hatÀsosnak, nem minden kÁs¢rtetet lehet vele megijeszteni. Mert, ha elszÀnnÀ is magÀt az ember a l´v¢sre,
akkor vagy cs¡t´rt´k´t mond a fegyver a kez¢ben, vagy ¢ppens¢ggel visszafele s¡l el,
¢s ahelyett, hogy a kÁs¢rtetet ¢rn¢ a golyÂ, azt talÀlja el, aki lûtt. De MefisztÂ, habÀr
fenyegetûleg felemelte mutatÂujjÀt, csodÀk csodÀjÀra m¢gis megfordult, ¢s ahogy j´tt,
ugyanolyan ormÂtlan l¢ptekkel, ki is imbolygott a szobÀbÂl. Mikor az idegen lÀtta,
hogy ez a sÀtÀnfajzat Ágy tiszteli a puskaport, gondolta, most mÀr tÃl van a vesz¢lyen;
gyertyÀt fogott hÀt a mÀsik kez¢be, ¢s ¢ppoly lassan, mint ahogy amaz l¢pdelt lefel¢
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egy folyosÂn, a kÁs¢rtet utÀn lopÂdzott. A szolga viszont, aki hÀtramaradt, mÀr ugrott
is, ¢s szaladt, ahogy a lÀba bÁrta, a templom irÀnt, be a vÀrosba; û inkÀbb a hÂh¢roknÀl
t´lti az ¢jszakÀt, mint a szellemekn¢l, gondolta. ä çm a szellem egyszerre eltünik a
folyosÂn mer¢sz k´vetûje szeme elûl, szakasztott Ãgy, mintha a f´ld alÀ bÃjt volna. Az
Ãr ment volna m¢g tovÀbb, hogy lÀssa, hovÀ lett, de alig tett egypÀr l¢p¢st, egyszer
csak elfogy a talaj a lÀba alÂl, ¢s egy lyukon Àt a m¢lybe zuhan. Mivel lentrûl tüz f¢nye
verûd´tt a szem¢be, most mÀr maga is azt hitte, hogy egyenesen a mÀsvilÀgra tart.
K´r¡lbel¡l tÁzlÀbnyi zuhanÀs utÀn azonban arra eszm¢lt, hogy egy kupac sz¢nÀn fekszik, m¢ghozzÀ s¢rtetlen¡l, valami boltos f´ld alatti helyis¢gben. Hanem ahogy sz¢tn¢z, mit lÀt? Hat fura szerzet Àll valami tüz k´r¡l, ott volt k´zt¡k a MefisztÂ is. Mindenf¢le csudÀlatos szerszÀm hever szanasz¢jjel, k¢t asztalon meg halomban Àll az
ez¡stp¢nz, csupa-csupa csillogÂ-villogÂ lovas tall¢r, egyik szebb, mint a mÀsik. Akkor
j´tt rÀ az idegen, hogy hÀnyadÀn Àll. Hamisp¢nz-verûk titkos tÀrsasÀga volt ez, valamennyi hÃs-v¢r ember tehÀt, akik kihasznÀlva az urasÀg tÀvoll¢t¢t, az û kast¢lyÀban
ÀllÁtottÀk fel gondosan rejtegetett verût´veiket. T´bb mint valÂszÁnü, hogy az urasÀg
sajÀt emberei is benne voltak a dologban: ûk, a hÀzbeliek ¢rtesÁthett¢k a t´bbieket a
kÁnÀlkozÂ alkalomrÂl. AztÀn, hogy hÀborÁtatlanul folytathassÀk titkos tev¢kenys¢g¡ket, s hogy a zugp¢nzver¢snek hÁre ne menjen valahogy, elkezdtek ¢jszakÀnk¢nt lÀrmÀzni, kÁs¢rtetjÀrÀst rendezni. Aki bej´tt a hÀzba, arra Ãgy rÀijesztettek, hogy t´bbsz´r
nem j´tt vissza. Bizony bÀnta mÀr a vakmerû utazÂ, hogy olyan elûvigyÀzatlan volt,
¢s nem hallgatott a kocsmÀros figyelmeztet¢s¢re. De volt is oka rÀ, hogy bÀnja, mert
ekkor egy szük lyukon betuszkoltÀk egy s´t¢t zugolyba, ahonnan jÂl hallotta, hogy
mÀris hadit´rv¢nyt tartanak f´l´tte, mondvÀn: àLegjobb lesz, ha eltessz¡k lÀb alÂl,
aztÀn bet´mj¡k a lyukat.Ê De aztÀn megszÂlalt m¢g az egyik: àElûbb hallgassuk ki.
Mondja meg, kicsoda, hogy hÁvjÀk, hovÀ valÂsi.Ê Mikor aztÀn meghallottÀk, hogy û
egy elûkelû Ãr, ¢s KoppenhÀgÀba utazik a kirÀlyhoz, nagyra meredt szemmel n¢ztek
egymÀsra, ¢s ä akkor û mÀr ÃjbÂl abban a s´t¢t zugolyban volt ä azt mondtÀk: àFonÀkra
fordult a helyzet. Mert ha hiÀnyolni fogjÀk, ¢s a kocsmÀros r¢v¢n kitudÂdik, hogy a
kast¢lyba ment, ¢s nem j´tt vissza, akkor perceken bel¡l itt lesznek a huszÀrok, megfognak benn¡nket, s amilyen sz¢p sudÀrra nûtt az id¢n a kender, olcsÂn ker¡l a k´t¢l
a nyakunkra.Ê ögy d´nt´ttek tehÀt, hogy megkegyelmeznek a fogolynak, amennyiben esk¡vel fogadja, hogy semmit sem Àrul el abbÂl, amit itt lÀtott. Mindamellett megfenyegett¢k, hogy KoppenhÀgÀban is figyeltetni fogjÀk, ez¢rt, megint csak esk¡ alatt,
meg kellett mondania nekik, hol szÀll meg KoppenhÀgÀban. Megmondta: àA Vadember mellett bal k¢z felûl abban a nagy z´ld ¡zletsoros hÀzban.Ê Ezek utÀn burgundi
bort t´lt´ttek neki hajnali ital gyanÀnt, ¢s n¢zhette, hogyan verik a lovas tall¢rokat
eg¢szen virradatig. Mikor a kelû nap elsû sugarai betüztek a pinceablakokon, s kinn
az utcÀn hangos ostordurrogtatÀs hallatszott, ¢s a csordapÀsztor megfÃjta k¡rtj¢t, az
idegen elbÃcsÃzott az ¢jjeli fickÂktÂl, s k´sz´nve a szÁveslÀtÀst, jÂkedvüen visszament
a fogadÂba. Esz¢be se jutott, hogy az ÂrÀjÀt, a pipÀjÀt meg a pisztolyokat ott hagyta a
kast¢lyban. àHÀla istennek!Ê ä mondta a kocsmÀros, amikor meglÀtta. ä Eg¢sz ¢jjel
nem tudtam aludni urasÀgod miatt. Na, hogy jÀrt?Ê De az utazÂ azt gondolta: Az esk¡
az esk¡. Az¢rt, hogy az ¢let¢t mentse, nem veheti fel az ember hiÀba Isten nev¢t, ha
esk¡j¢t azutÀn nem tartja meg. Ez¢rt nem mondott semmit. Ekkor azonban megszÂlalt a kisharang, a szerencs¢tlen bün´st kivezett¢k a t´ml´cbûl, ¢s mindenki rohant,
hogy a kiv¢gz¢st lÀssa. Az Ãr k¢sûbb, KoppenhÀgÀban is lakatot tett a szÀjÀra. Lassank¢nt el is feledkezett a k¡l´n´s kalandrÂl. N¢hÀny h¢t eltelt¢vel aztÀn egy nap egy
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lÀdikÀt hozott a cÁm¢re a posta. Hogy mi volt benne? Egy pÀr vadonatÃj ez¡stveretes
pisztoly, roppant ¢rt¢kes darab mind a kettû, egy drÀga gy¢mÀntokkal kirakott Ãj
aranyÂra, egy t´r´k pipa aranylÀnccal meg egy aranyhÁmz¢ses selyem dohÀnyzacskÂ;
ez utÂbbiban egy lev¢lke lapult. A lev¢lk¢ben pedig ez Àllt: àFogadja el tûl¡nk ezt a
n¢hÀny holmit kÀrpÂtlÀsul a nagy ijeds¢g¢rt, amit nÀlunk kiÀllott, valamint hÀlÀnk
jel¢¡l, ami¢rt tudott titkot tartani. Az ¡gynek v¢ge, most mÀr nyugodtan elmes¢lheti,
ha akarja.Ê Ez¢rt is mes¢lte el az Ãr annak a grenzachi embernek. AztÀn fenn a hegyen
ä Hertingen ¢ppen delet harangoztak ä elûvett egy zsebÂrÀt, ¢s megn¢zte, jÂl jÀr-e a
hertingeni toronyÂra. HÀt ez volt az, amit a hamisp¢nz-verûktûl kapott. Ugyanez¢rt
az ÂrÀ¢rt azutÀn Baselben a GÂlyÀban egy francia generÀlis nem kevesebb, mint hetven´t Ãj dublÂnt ajÀnlott neki. De az Ãr nem adta oda ¢rte.

Egy k¡l´n´s kocsmaszÀmla
Egyszer siker¡l a huncutsÀg, mÀskor a kabÀtjÀval fizet ¢rte az ember, nemritkÀn m¢g
a bûr¢vel is. EzÃttal azonban csak a kabÀtjÀval. Mert egyszer hÀrom vidÀm diÀk, habÀr
egy huncut vas se volt mÀr a zseb¡kben, minden p¢nz¡ket elmulattÀk az Ãton, nagy
bÀtran Ãgy d´nt´tt, hogy m¢g egy fogadÂba bet¢r. GondoltÀk, a fifika majd itt is kihÃzza ûket a bajbÂl, ez¢rt esz¡kben se volt, hogy mint holmi k´z´ns¢ges csirkefogÂk
megsz´kjenek a fizet¢s elûl. Annak viszont mÂdfelett meg´r¡ltek, hogy a fiatal ¢s szolgÀlatk¢sz kocsmÀrosn¢t egyed¡l talÀltÀk az ivÂban. JÂkedvvel ettek-ittak, k´zben valami roppant tudÂs besz¢lget¢st folytattak egymÀssal. A vilÀgot csak Ãgy emlegett¢k,
mintha az mÀr sok-sok ezer ¢ves volna, de m¢g egyszer ugyanennyi ideig Àllna. TovÀbbÀ ÀllÁtottÀk, hogy a vilÀgon minden Ãgy van, ahogy egyszer is volt mÀr, mert minden ¢vben ¢s az ¢v mindenik napjÀn ¢s mindenik ÂrÀjÀban minden Ãjra elj´vend Ãgy,
ahogy hatezer ¢vvel elûbb ugyanazon a napon ¢s ugyanabban az ÂrÀban volt. àBizony
ä mondta v¢g¡l az egyik diÀk a kocsmÀrosn¢nak, aki oldalt, az ablaknÀl ¡lt, kez¢ben
hÁmz¢ssel, ¢s ¢beren figyelt ä, bizony, kocsmÀrosn¢ asszony, tudÂs k´nyvekbûl tanultuk mi ezt, nem Àm az ujjunkbÂl szoptuk.Ê Az egyiknek meg volt k¢pe kijelenteni,
hogy û, Ãgymond, mÀr kezd is homÀlyosan eml¢kezni rÀ, hogy hatezer ¢vvel ezelûtt
egyszer mÀr jÀrtak itt. Ez a kedves, bÀjos arc, a kocsmÀrosn¢ asszony¢, bizonygatta,
m¢g most is ismerûs neki, nagyon is az. M¢g sokÀig forgott Ágy k´zt¡k a szÂ, s min¢l
inkÀbb Ãgy lÀtszott, hogy a kocsmÀrosn¢ elhiszi ezt a mes¢t, a hÀrom tekergû annÀl
jobb Ázüen nyelte a bort, rÀgcsÀlta a s¡ltet, ¢s jÂ n¢hÀny perecet is elropogtatott, Ãgyhogy v¢g¡l ´t gulden ¢s tizenhat krajcÀrra ment fel a rovÀsuk. Mikor mÀr eleget ettek-ittak, eredeti szÀnd¢kuknak megfelelûen elûrukkoltak a csellel.
àKocsmÀrosn¢ asszony ä mondta az egyik ä, ezÃttal nem a legjobban Àllunk p¢nz
dolgÀban. TÃl sok a fogadÂ az orszÀgÃt mellett. De miutÀn kegyedben olyan asszonyra
talÀltunk, aki ¢rtelmes, akivel lehet besz¢lni, bÁzunk benne, hogy mint r¢gi barÀtainak
van hitel¡nk kegyedn¢l. Vagyis ha nincs kifogÀsa ellene, ezt a mostani szÀmlÀt a k´vetkezûvel egy¡tt rendezn¢nk, hatezer ¢v mÃlva, amikor is Ãjra elj´v¡nk.Ê Az eszes
kocsmÀrosn¢ egyÀltalÀn nem vette rossz n¢ven ezt. T´k¢letesen egyet¢rt ezzel a megoldÀssal, mondta. ¹r¡l, hogy az urak ennyire meg vannak el¢gedve. Ek´zben azonban
¢szrev¢tlen az ajtÂ elûtt termett, s csak annyit k¢rt, hogy akkor legyenek szÁvesek az
urak ¢s most egyelûre azt az ´t gulden ¢s tizenhat krajcÀrt fizess¢k ki, amivel hatezer
¢vvel ezelûtt maradtak adÂsak, mert ugyebÀr minden megt´rt¢nt mÀr egyszer Ãgy,
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ahogy most Ãjra elj´vendett. A diÀkok veszt¢re ¢pp ekkor ÀllÁtott be a helyis¢gbe n¢hÀny der¢k f¢rfiÃ tÀrsasÀgÀban a falu el´ljÀrÂja, hogy tisztess¢ggel felhajtson vel¡k
egy-egy pohÀrka bort. No, ennek mÀr cseppet sem ´rvendett a hÀrom csapdÀba esett
jÂmadÀr. Mert ekkor hivatalbÂl meghozatott ¢s t¡st¢nt v¢gre is hajtatott az Át¢let,
amely a k´vetkezûk¢ppen hangzott: àTisztelet-becs¡let annak, akiben akkora a bizalom, hogy hatezer ¢vre ad k´lcs´n. Az urak tehÀt vagy fizess¢k ki azonnal a r¢gi tartozÀsukat, vagy adjÀk zÀlogba meglehetûsen Ãjnak lÀtszÂ felsûkabÀtjukat.Ê Nem volt
mÀs vÀlasztÀs, ott kellett hagyniuk a kabÀtot. A kocsmÀrosn¢ pedig megÁg¢rte, hogy
ha az urak hatezer ¢v mÃlva ÃjbÂl ben¢znek hozzÀ, ¢s jobban talÀlnak Àllni p¢nz dolgÀban, mint most, akkor a zÀlogba vett holmikat hiÀnytalanul visszaszolgÀltatja nekik.
Az eset a segringeni fogadÂban t´rt¢nt 1805. Àprilis tizenhetedik¢n.

A prÂba
Egy arÀnylag nagy vÀrosban, ahol az emberek nem mind ismerik egymÀst, sût a fogdmegek sem, egy Ãjonnan felvett hacsÁr* bement egy gyanÃs kiskocsmÀba. De ä hogy
fel ne ismerj¢k ä barna felsûkabÀt volt rajta. Azt gondolta ugyanis: àEngem, mivel csak
nemr¢g fogadtak fel, m¢g nem ismer senki. Elûttem nem vigyÀznak Ãgy magukra.
TalÀn akad valami jÂ fogÀs.Ê ä Ezt a hacsÁrt egy ¢ltesebb f¢rfi k´vette az utcÀn polgÀri
´lt´zetben. Bemegy az is a vend¢glûbe. A fiatal hacsÁr rendel magÀnak egy flaska bort,
a hajlottabb korÃ meg odatelepszik a szomsz¢d asztalhoz, ¢s szint¢n rendel egy flaskÀval. T´bben is ¡ltek k´zt¡k, err¢bb-arr¢bb, mÀs asztaloknÀl nemk¡l´nben, de a legnagyobb b¢kess¢gben, a legnagyobb egyet¢rt¢sben besz¢lgettek mindenf¢l¢rûl; az elefÀntrÂl, a nagy harÀcsrÂl, a hÀborÃs hadmüveletekrûl. Valaki a ki´ml´tt borbÂl hÃzott
az ujjÀval egy vonalat az asztalon: àLegyen ez ä azt mondja ä a p¢lda kedvi¢r a Duna.Ê
AzutÀn odatett mell¢je egy darabka sajth¢jat:àNo akkor ä azt mondja ä ez vÂna Ulm.Ê
Egy mÀsik, ahogy Ulmot hallja emlegetni, odaszÂl a hajlottabb korÃ f¢rfinak:à°n onnan j´v´k, UlmbÂl. Nekem vÂna ott hol laknom. MegvÂna a rendes mesters¢gem is.
De a r¢gi idûk elmÃltak ´r´kre.Ê Mire az idûsebb azt mondja:à°s mÀsutt jobb? Ugyan,
f´ldi! Ami Ulmban,** az van minden¡tt. A sz¢p idûk! Nincsenek azok mÀr sehol.Ê
Azzal d¡h´sen kifakad, ¢s mÀr szidja is a kort, meg az adÂkat, meg a hatÂsÀgot f¢ktelen
nyelvvel, irdomatlanul. Hallotta ezt a barna felsûkabÀtba bÃjt hacsÁr is, aki egy ideig
cs´ndben figyelt, azutÀn odaszÂlt a hangoskodÂnak: àBarÀtom, figyelmeztetem, vigyÀzzon.Ê àMajd megmondom ¢n, hogy kit figyelmeztessen!Ê ä felelte a hajlottabb korÃ, ¢s egyik pohÀr bort a mÀsik utÀn hajtva fel, csak m¢g ÀdÀzabbul szidta a felsûbb
hatalmakat, a hatÂsÀgokat. Az ÀlruhÀs hacsÁr megint rÀszÂlt: àBarÀtom, nem ismerem
´nt. MindazonÀltal m¢g egyszer nyomat¢kosan figyelmeztetni kÁvÀnom, vigyÀzzon!ÊàVigyÀzzak, vigyÀzzak. AztÀn mire? ä fortyogott a hajlott korÃ. ä Az igazsÀgot
kimondani nem bün. Vagy mÀr besz¢lni se szabad? Igen? Mert egyebet amÃgy se tehet
mÀr az ember...Ê, ¢s Ágy meg Ãgy. Ekkor a hacsÁr hÀtracsapta a barna felsûkabÀtot, ¢s
megmutatkozott a maga igazi valÂjÀban, azaz megmutatta, hogy a gÀrdistÀk vÀll´ves,
piros parolis, csukasz¡rke kabÀtjÀt viseli. àMost pedig, barÀtom ä azt mondja ä, velem
j´n.Ê Amint az uniformisrÂl megismerte a fogdmeget, a hangoskodÂ egyszeriben mÀs
* Eredetileg testûrÁjÀsz. Itt: rendûrkopÂ.
** Ulmot nemcsak a k¡l´nb´zû hadak lÀtogattÀk felvÀltva, de ekkoriban fosztottÀk meg szabad kirÀlyi vÀrosi
privil¢giumaitÂl is.
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nÂtÀt kezdett el fÃjni. àUgyan, barÀtom ä mondta ä, csak nem vette komolyan? Ne
tegyen mÀr Ãgy, mintha ma j´tt volna a vilÀgra. Hiszen ez csupÀn tr¢fa volt. MÀr lÀtom
ä azt mondja ä, meg kell innunk egy¡tt egy but¢liÀval, hogy egy kicsit megismerjen.Ê
°s k¢rt m¢g egy but¢liÀval, m¢ghozzÀ ä intett a kocsmÀrosn¢nak ä: àA jobbikbÂl!Ê A
hacsÁr azonban kijelentette: àNem iszom ¢n az Ãrral egy kortyot sem!Ê Azzal kem¢nyen
karon ragadta a rendbontÂt, ¢s mÀr kÁs¢rte is ki, az ajtÂ fel¢. A lefogott szem¢ly ezenk´zben sem szünt meg a lelk¢re besz¢lni: àMaga most azt gondolja, hogy ¢n ellens¢ge
vagyok az adÂfizet¢snek, mert az elûbb Ãgy hÀborogtam az adÂk miatt. Pedig dehogy.
Sût. MindjÀrt meglÀtja, hogy ¢pp ellenkezûk¢pp Àll a dolog. Hiszen maga is a hatÂsÀg
k¢pviselûje. HÀt tess¢k, n¢zze meg, micsoda respektus ¢l bennem a magafajta hatÂsÀgiak irÀntÊ ä ¢s elûszedett a zseb¢bûl egy aranytall¢rt, hogy majd azzal megvÀltja a
szabadsÀgÀt. De a hacsÁr hajthatatlan volt: àNem fizet nekem ä azt mondja ä semmilyen adÂt az Ãr!Ê Egy sarokkal od¢bb a letartÂztatott megint rÀkezdte:àSzÂval maga
m¢g nûtlen. Nem kell feles¢grûl, csalÀdrÂl gondoskodnia; az¢rt nem fogadja el az adÂmat. Tudja mit? Akkor elviszem magÀt egy gy´ny´rü n¢mberhez.Ê àNem visz engem
az Ãr semmilyen n¢mberhez, hanem ¢n viszem az urat egy nem akÀrmilyen emberhez!Ê ä felelte a hacsÁr. Meg is ¢rkeztek sz¢pen a rendûrs¢g udvarÀra, de ahogy Ágy
egy¡tt odajÀrulnak a helytartÂ el¢be, a helytartÂ Ãr harsÀny hahotÀra fakad ä Ãgy hÀt
vÁg fickÂ lehet ûkegyelme ä, ¢s azt mondja: àKettût´k k´z¡l most melyik hozza a mÀsikat?Ê Itt az ideje ugyanis, hogy elÀruljuk a nyÀjas olvasÂnak; az ûrizetbe vett szem¢ly
maga is hacsÁr volt, v¢n rÂka mÀr a pandÃrsÀgban, csak az¢rt ´lt´tt ÀlruhÀt, ¢s k´vette
az Ãjoncot, hogy kiprÂbÀlja, teljesÁti-e a k´teless¢g¢t. Ez¢rt fogadta ûket a helytartÂ
azzal, hogy: àKettût´k k´z¡l most melyik hozza a mÀsikat?Ê A fiatal akarta kezdeni,
de az ´reg, akit û letartÂztatottnak v¢lt, egy szigorÃ szemvillanÀssal leintette, mondvÀn: à°n tartozom jelent¢st tenni, ¢n vagyok az ´regebb.Ê ögy ¢rtette: a szolgÀlatban.
Majd a felettes¢hez fordult: àKegyelmes uram, helytartÂ Ãr! Ez a fiatalember bevÀlt.
Nyugodtan rÀbÁzhatjuk magunkat. Mert ez Ãgy letartÂztatott engem, jelentem, mint
a pinty. Ahogy a nagyk´nyvben meg van Árva. °s azutÀn sem hagyta magÀt megvesztegetni vagy meggyûzni tûlem. Ezt nem lehetett levenni a lÀbÀrÂl se borral, se p¢nzzel,
se n¢mberekkel.Ê A helytartÂ ettûl igen nyÀjas mosolyra der¡lt, mintha azt mondanÀ:
àNa, ezt mÀr szeretem!Ê ä s jutalmul egy-egy ez¡sttall¢rt adott mindkettûnek.
Item, ilyen helyen nem lehet jÂ zsivÀnynak lenni, ahol pandÃr a pandÃrnak is k´rm¢re n¢z!
Ez a kis t´rt¢net m¢g a Seg¢d hagyat¢ka, aki mostansÀg DrezdÀban ¢li vilÀgÀt. A
minap is nem egy sz¢p pipafejet k¡ld´tt eml¢k¡l DrezdÀbÂl a HÀzibarÀtnak! Egy szÀrnyas fiÃcska van rajt' meg egy kisleÀny, ¢s ezek ketten, el¢g az hozzÀ, csinÀlnak valamit
egymÀssal. De visszaj´n û m¢g, a Seg¢d.

Charles Ãr
Igaz t´rt¢net
Egy francia sz¡let¢sü p¢tervÀri kereskedû ¢pp a kisfiÀt ringatta a t¢rd¢n, egy gy´ny´rü
sz¢p fiÃcskÀt, olyan arccal, mint aki azon mereng, hogy milyen jÂmÂdÃ, milyen szerencs¢s ember is û, s mint aki ezt a szerencs¢t Isten ÀldÀsÀnak tartja. Ekkor egy idegen
l¢pett be a szobÀba, n¢gy beteg, f¢lig megfagyott gyerekkel, egy lengyel. àMeghoztam
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az Ãrnak a gyerekeket.Ê A kereskedû megr´k´ny´dve n¢zett a lengyelre. àMit csinÀljak ¢n ezekkel a gyerekekkel? Kinek a gyerekei ezek? Ki k¡ldte magÀt hozzÀm?Ê àSenki¢i ezek mÀr ä mondta a lengyel. ä Egy halott asszony¢i, aki a hÂban alussza ´r´k
ÀlmÀt, innen hetven Âra utazÀsra, Vilna fel¢. UrasÀgod azt csinÀl vel¡k, amit Âhajt.Ê
àNem hiszem, hogy jÂ helyen jÀrÊ ä mondta a kereskedû, de nem hiszi azt a HÀzibarÀt
sem. A lengyel azonban nem hagyta magÀt elt¢rÁteni. àHa ´n a Charles Ãr ä mondta ä, akkor jÂ helyen jÀrok.Ê Ebben viszont a HÀzibarÀt igazat kell hogy adjon neki.
ValÂban. ý volt a Charles Ãr, a kereskedû.
°lt ugyanis MoszkvÀban egy francia asszony, aki meg´zvegy¡lt. MÀr hosszÃ ideje
¢lt ott jÂl¢tben ¢s feddhetetlen¡l. De mikor ´t esztendûvel ezelûtt a franciÀk MoszkvÀban voltak, elk´vette azt a hibÀt, hogy inkÀbb a honfitÀrsait lÀtta benn¡k, mint a
megszÀllÂkat ä ¢s ezt az odavalÂsiak mÀr nem n¢zt¢k jÂ szemmel. HiÀba, a v¢r nem
vÀlik vÁzz¢. S miutÀn a nagy tüzv¢szben az û kicsi hÀza ¢s vagyona szint¢n odalett ä
csak az ´t gyerek¢t menthette meg ä, az asszony, mivelhogy gyanÃba keveredett, nemcsak a vÀrost, hanem az orszÀgot is elhagyni k¢nyszer¡lt. MÀsk¡l´nben P¢tervÀr fel¢
vette volna az irÀnyt, ahol egy gazdag unokafiv¢r¢t rem¢lte megtalÀlhatni. A nyÀjas
olvasÂ mÀris ¢szrevehetett valamit. El is jutott az asszony abban az iszonyatos hidegben, annak a borzalmas menek¡l¢snek a r¢szesek¢nt, elmondhatatlan szenved¢sek
k´z´tt eg¢szen VilnÀig, de mire oda el¢rt, meg is betegedett, le is rongyolÂdott, hiszen
ezt az irdatlan hosszÃ utat minden sz¡ks¢glettûl, minden k¢nyelemtûl megfosztva tette meg. így talÀlt rÀ VilnÀban egy nemes lelkü orosz hercegre, akinek elpanaszolta,
hogy itt Àll ´t beteg gyerekkel, maga is betegen, p¢nz, segÁts¢g n¢lk¡l. A herceg nagylelküen megajÀnd¢kozta hÀromszÀz rubellel, s miutÀn megtudta, hogy van egy rokona
P¢tervÀrott, rÀbÁzta a vÀlasztÀst; FranciaorszÀgba kÁvÀnja-e folytatni ÃtjÀt vagy egy Ãtlev¢llel visszafordul inkÀbb P¢tervÀr fel¢. Az asszony ekkor k¢tkedûn a legidûsebb fiÀra
n¢zett, mert az volt a leg¢rtelmesebb, de egyben a legbetegebb is. àKisfiam, te hovÀ
szeretn¢l menni?Ê àAhovÀ te m¢gy, anyaÊ ä mondta a fiÃ, ¢s ebben igaza is lett. Mert
û, m¢g mielûtt elindultak volna, elment ´r´kre.
így hÀt az asszony felszerelve magÀt a sz¡ks¢ges dolgokkal, megegyezett egy lengyellel, hogy ´tszÀz rubel¢rt elviszi ûket P¢tervÀrra az unokatestv¢r¢hez; mert azt gondolta, hogy az majd hozzÀteszi a hiÀnyzÂ r¢szt. A megerûltetû utazÀstÂl azonban egyre
betegebb lett, Ãgyhogy a hatodik vagy hetedik napon ä àahovÀ te m¢gy, anyaÊ, megmondta a fiÃ ä meg is halt. Szeg¢ny lengyel pedig meg´r´k´lte tûle a gyerekeket. Mire
mehetett vel¡k? Hiszen egymÀs szavÀt csak annyira ¢rthett¢k, amennyit egy lengyel
megfejthet abbÂl, ha egy francia aprÂsÀg oroszul p´ty´g, vagy amennyit egy kis francia, ha lengyel¡l besz¢lnek hozzÀ. HÀt, nem mindegyik nyÀjas olvasÂ lett volna szÁvesen a lengyel hely¢ben! De nem ¢rezte jÂl magÀt benne û maga sem. àMost mihez
kezdjek? ä t¢pelûd´tt magÀban. ä Forduljak vissza ä de kin¢l hagyjam a gyerekeket?
Hajtsak tovÀbb ä de kihez vigyem ûket?Ê Tedd azt, amit tenned kell ä szÂlalt meg v¢g¡l
egy hang ott bel¡l. ä MegfosztanÀd szeg¢ny gyerekeket az anyjuktÂl megmaradt utolsÂ ¢s egyetlen ´r´ks¢g¡ktûl; az asszonynak adott szavadtÂl? ä így hÀt let¢rdepelt a
szerencs¢tlen kis ÀrvÀkkal a holttest k´r¢, hogy elmondjon vel¡k egy lengyel MiatyÀnkot. à°s ne vÁgy minket kÁs¢rt¢sbe.Ê AzutÀn mindegyik gyermek egy aprÂcska mar¢k
havat meg egy k´nnyet hullajtott az anyja kihült szÁv¢re bÃcsÃzÂul, ami jelentette egyr¢szt azt, hogy k¢szs¢ggel eleget tenn¢nek ûk v¢gsû k´teless¢g¡knek, vagyis eltemetn¢k ût, ha tudnÀk, mÀsr¢szt pedig, hogy immÀr v¢gleg magukra maradtak, boldogtalan elhagyatottak lettek.
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A lengyel ezutÀn bÀtran tovÀbbhajtott vel¡k a P¢tervÀrra vivû Ãton. Sehogy se f¢rhetett ugyanis a fej¢be, hogyan is hagyhatnÀ ût cserben az, aki rÀbÁzta a cs´pps¢geket.
ögyhogy mÀr a szeme elûtt ter¡lt el a nagy vÀros, mikor v¢gre nagy nyugalommal,
mint egy b¢rfuvaros ä hiszen az is csak a vÀroskapu elûtt szokta megk¢rdezni, hogy
hol Àlljon meg ä, tudakolni kezdte a gyerekektûl, amennyire csak meg tudta ¢rtetni
magÀt, hogy hÀt hol is lakik a rokonuk; Àm erre, amennyire û ¢rthette, azt a felvilÀgosÁtÀst kapta, hogy: àAzt nem tudjuk.Ê ä HÀt akkor hogy hÁvjÀk? àAzt sem tudjuk.Ê
ä HÀt akkor mi az û vezet¢knev¡k? àCharles.Ê A nyÀjas olvasÂ megint ¢szrevehetett
valamit. Nos, ha a HÀzibarÀtnak a maga szÀmÀra kellene megoldÀst talÀlnia, akkor
minden bizonnyal Charles Ãr lenne a keresett rokon. A gyerekek minden gond n¢lk¡l
elhelyez¢st nyern¢nek, a t´rt¢net pedig ezzel v¢get is ¢rne. Csakhogy a valÂsÀg sokszor
elm¢sebb Àm a k´lt´tt mes¢n¢l. Nem, nem Charles Ãr a keresett rokon. Ugyanezen
a n¢ven valaki mÀs. De hogy ezt az igazi rokont hogy hÁvjÀk valÂjÀban, s hogy egyÀltalÀn P¢tervÀrott lakik-e, s ha igen, hol, azt m¢g a mai napig sem tudja senki.
így hÀt szeg¢ny ember teljes tanÀcstalanul furikÀzott a vÀrosban k¢t napon Àt, kocsijÀn az eladÂ francia gyerekekkel. De bizony senki nem k¢rdezte tûle: àHogy adja
pÀrjÀt?Ê, a Charles Ãr pedig m¢g ajÀnd¢kba se Âhajtotta ûket, nem volt hajlandÂ megtartani belûl¡k eleinte egyet sem. çm ahogy szÂ szÂt k´vetett, s a lengyel egyszerüen
¢s emberien elmes¢lte a sorsukat, s elmondta, milyen neh¢z helyzetbe ker¡lt û ezÀltal,
àegyet ä gondolta ä Àtveszek tûleÊ, s lÀm, a keble egyre jobban megtelt melegs¢ggel;
s akkor azt gondolta: ànem bÀnom, Àtveszek tûle kettûtÊ; s amikor aztÀn a gyerekek,
azt hiv¢n, hogy û a rokon bÀcsi, mind odasimultak hozzÀ, ¢s elkezdtek sÁrni franciÀul
ä mert azt bizonyÀra a nyÀjas olvasÂ is ¢szrevette mÀr, hogy a franciÀk mÀshogy sÁrnak ä, ¢s Charles Ãr rÀismert sÁrÀsukban e nemzeti jellegre, akkor Isten meg¢rintette
a szÁv¢t, s ettûl egyszeriben azt ¢rezte, amit egy apa ¢rez, ha a tulajdon gyermekeit
lÀtja keservesen sÁrni, s ekkor àNohÀt, ha ez Ágy van ä mondta ä, hogy is tagadhatnÀm
meg a segÁts¢get tûl¡kÊ, s azzal Isten nev¢ben elfogadta a gyerekeket. àºlj´n le egy
kicsit ä mondta aztÀn a lengyelnek. ä SzÂlok, hogy fûzzenek magÀnak egy kiadÂs levesk¢t.Ê
A lengyel ä jÂ ¢tvÀggyal, k´nnyü szÁvvel ä bekanalazta a levest az utolsÂ cseppig,
majd letette a kanalat. Letette a kanalat ä ¢s ¡lve maradt. AzutÀn felÀllt ä ¢s nem mozdult. àLegyen jÂ az Ãr, s int¢zze el most mÀr az ¢n dolgomat is ä b´kte ki v¢gre. ä
HosszÃ az Ãt VilnÀig. Az asszony ´tszÀz rubelben egyezett meg velem.Ê Mint a virulÂ
tavaszi mezû, olyan volt addig a kegyes f¢rfiÃ arca, a Charles Ãr¢, de most, mintha
felhû szÀllt volna rÀ, hirtelen elborult. àBarÀtom, egy kiss¢ furcsÀnak talÀlom magÀt
ä mondta hüv´sen. ä Nem el¢g, hogy Àtvettem magÀtÂl a gyerekeket, m¢g a fuvardÁjat
is fizessem ki ¢rt¡k?Ê Mert a legigazabb, a legk¡l´nb l¢lekkel is elûfordulhat az, ha
kereskedû az illetû, de bÀrki mÀssal is, hogy tudta ¢s akarata ellen¢re sem Àllhatja meg,
hogy ne alkudozz¢k, ne krajcÀroskodj¢k elûbb egy kicsit, m¢g ha csak sajÀt magÀval
is. àUram, ¢n nem mondom a szem¢be, milyennek talÀlom ´nt ä felelte a lengyel. ä
Nem el¢g, hogy elhoztam az Ãrnak a gyerekeket? M¢g ingyen is fuvarozzam ûket.
Ezekben a mostoha idûkben, mikor az ember alig lÀt valami keresetet.Ê àMÀr engedje
meg ä mondta Charles Ãr ä, de emiatt inkÀbb nekem fÀjhat a fejem. Vagy azt hiszi,
olyan gazdag vagyok, hogy idegen gyerekeket vÀsÀrolok ¡ptre? Vagy olyan istentelen,
hogy ilyen aprÂsÀgokkal kereskedek? Visszakaphatja ûket! Akarja?Ê
JÂcskÀn elÀmult ekkor a lengyel, ahogy Ágy szÂ szÂt k´vetett megint, hiszen csak
most tudta meg, hogy Charles Ãr nem is rokona a gyerekeknek, û csupÀn szÀnalombÂl
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fogadta magÀhoz a szeg¢ny ÀrvÀkat. àHÀt ha ez Ágy van ä mondta ä, ¢n ugyan nem
vagyok gazdag, ¢s az Ãr honfitÀrsai, a franciÀk se tettek azzÀ, de ha Ágy Àll a dolog,
hogy is vÀrhatnÀm ´ntûl a fizets¢get. Cser¢be csak annyit k¢rek: jÂt cselekedj¢k a kis
istenadtÀkkalÊ, s ahogy ezt az ´nzetlen k¢r¢st kimondta, k´nny sz´k´tt a szem¢be,
amely ûszinte meghatÂdÀst t¡kr´z´tt, de legalÀbbis a Charles urat ûszint¢n meghatotta. àMilyen nemes l¢lek ez a polyÀk! ä gondolta. ä Pedig csak egy ÀgrÂlszakadt fuvaros. °n meg, akinek igazÀn van mit aprÁtania a tejbe, milyen szûr´sszÁvü vagyok!Ê
ä A polyÀk mÀr a bÃcsÃt vette, sorban megcsÂkolta a gyerekeket, ¢s egyiket a mÀsik
utÀn intette szÂfogadÀsra ¢s jÀmborsÀgra lengyel¡l, amikor ä àMaradjon m¢g egy
cseppet, barÀtom ä szÂlt Charles Ãr. ä Az¢rt annyira szeg¢ny nem vagyok, hogy a meg¢rdemelt fuvardÁjat ne tudnÀm kifizetni magÀnak. M¢giscsak Àtvettem a rakomÀnyt,
akkor pedig tartozom ezzel...Ê ä azutÀn odaadta neki az ´tszÀz rubelt. ögyhogy most
mÀr a gyerekek is el vannak helyezve, a fuvardÁj is ki van fizetve, ¢s ha egyik-mÀsik
nyÀjas olvasÂ a nagy vÀros kapui elûtt k¢ts¢gben talÀlt volna lenni a rokon miatt, hogy
ugyan megker¡lhet-e, ¢s aztÀn megcselekszi-e majd ezeket ä az isteni gondvisel¢snek
ehhez v¢g¡l nem is volt sz¡ks¢ge rÀ.

A meggyÂgyÁtott beteg
Az¢rt a gazdagoknak is ki kell Àm Àllniuk sokszor, hiÀba van annyi sz¢pen szÂlÂ sÀrga
madaruk,* mindenf¢le terhet-nyavalyÀt, amirûl a szeg¢ny ember hÀl' isten mit sem
tud. Mert vannak betegs¢gek, amelyek nem a levegûben lappanganak, hanem a teli
tÀlakban meg a szÁnig poharakban, a tÀmlÀs puha sz¢kekben meg a selyempaplanos
Àgyakban. Egy bizonyos gazdag amszterdami tudna errûl egy s mÀst mondani! ä Az
ugyanis nem csinÀlt egyebet eg¢sz d¢lelûtt, csak ¡lt a nagy s¡ppedûs karossz¢kben,
¢s p´f¢kelt, ha ugyan a pipÀjÀt megt´mni is nem volt rest, mert akkor meg csak bÀm¢szkodott kifel¢ az ablakon, eln¢zte hosszan az isten szent napjÀt, de egy szalmaszÀlat
nem tett keresztbe. D¢lben m¢gis annyit evett, mint egy csapat kaszÀs aratÀskor, s
olyan kÁs¢rûzen¢t csapott hozzÀ, hogy a szomsz¢dokban sürün megfogalmazÂdott a
k¢rd¢s: àMost a sz¢l fÃj odak¡nn, vagy megint a szomsz¢d harangoz az orrÀval?Ê ä A
d¢lutÀn ugyancsak a lakmÀrozÀs jegy¢ben telt; hogy egy kis hideg, hogy egy kis meleg,
de ez-az mindig ker¡lt a szÀjÀba, valamivel ugyanis el kellett verni, no nem az ¢h¢t
vagy az ¢tvÀgyÀt, hiszen jÂllakott mÀr, mint a duda, hanem a rÀ¢rû idût, aminek igazÀn
bûv¢ben volt, egyszÂval merû unalmÀban eszegetett csak, sokszor k¢sû estig, Ãgyhogy
nÀla nemigen lehetett volna megmondani, mikor v¢gzûd´tt az eb¢d, mikor kezdûd´tt
a vacsora. Mire elj´tt a lefekv¢s ideje, addigra Ãgy belefÀradt mÀr a sok egy helyben
ev¢sbe, mintha eg¢sz ÀllÂ nap k´veket rakodott vagy fÀt hasogatott volna. Sz¢pen
meg is erûs´d´tt der¢kban, csak hÀt egyre nehezebb volt emelnie a pocakjÀt, utoljÀra
olyan lett mÀr az, akÀr a degeszre t´m´tt liszteszsÀk. Mi¢rt, mi¢rt nem, valahogy nem
csÃszott mÀr Ãgy az ¢tel, mint azelûtt, kezdte elker¡lni az ¢des Àlom is, s mint az
n¢melykor lenni szokott, hosszÃ ideig csak nyüglûd´tt, nyavalygott, keserveskedett
magÀval, bÀr nem volt kimondott beteg; no persze, ha ût k¢rdezt¢k, hÀromszÀzhatvan´tf¢le baja volt, ami Ãgy ¢rtendû, hogy mindennap mÀs. K¢rt is annyi orvostÂl
tanÀcsot, ahÀny csak volt Amszterdamban. Ez aztÀn azzal jÀrt, hogy elnyelt egy v´d´r* Aranyp¢nz¡k.
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nyi mixtÃrÀt, egy lapÀtra valÂ port, amellett annyi pirulÀt, hogy egy kacsatojÀs kitelne
belûle, Ãgyhogy a n¢pek mÀr csak Ãgy emlegett¢k: a k¢t lÀbon jÀrÂ patika. De akÀrmivel kÃrÀlta is magÀt, nem segÁtett az rajta egy szemernyit se, mert amit az orvosok
ezenfel¡l elûÁrtak, azt soha nem tartotta be, mi t´bb, m¢g û olvasott be nekik, ha ezt
szÂvÀ mer¢szelt¢k tenni: àTeringett¢t! Mire valÂ a gazdagsÀgom ä hogy ¢letem v¢g¢ig
f¡v´n tengûdjem, mint a beteg kutya? Nemhogy a doktor meggyÂgyÁtana a p¢nzem¢rt!Ê így ment ez sokÀig, mÁgnem egyszer hÁr¢t vette valami csodadoktornak, aki
szÀz Âra utazÀsra lakott onnan. HÀt az olyan ¡gyes, mondtÀk, hogy a betegek mÀr
attÂl meggyÂgyulnak, ha csak rÀjuk n¢z az az orvos Ãgy rendesen. Az olyan, hogy ha
megjelenik valahol, a HalÀl r´gt´n kit¢r az ÃtjÀbÂl. Na, ez az ¢n emberem, gondolta
az amszterdami nagybeteg, ¢s megÁrta az orvosnak, hogy se tehetek, se mehetek, mi
mindentûl szenved. Az orvos, nem kellett sok, mindjÀrt lÀtta, mi itt a baj, hogy ez olyan
nyavalya, amire csak egy gyÂgyszer van, nevezetesen a m¢rt¢kletess¢g ¢s a mozgÀs.
àNa vÀrj csak ä gondolta ä, majd kikÃrÀllak ¢n egykettûre!Ê °s levelet Árt neki, melyben
a k´vetkezûket tudatta vele: àBarÀtom! A baj komolyabb, mint gondolnÀ. De ha szÂt
fogad nekem, m¢g van n¢mi rem¢ny rÀ, hogy visszanyerje az eg¢szs¢g¢t. K´zl´m,
hogy az ´n hasÀban egy pusztÁtÂ sz´rnyeteg lakik, egy h¢tfejü sÀrkÀnykÁgyÂ. Ne ijedjen meg, majd ¢n besz¢lek a fej¢vel. Ehhez azonban ide kell j´nnie. De pro primo:
nem j´het se kocsival, se lÂhÀton, csakis az apostolok lovÀn, mert a beste fajzat a rÀzÀstÂl m¢g elem¢szten¢ a belsû r¢szeit. Az ´sszes bel¢t elrÀgnÀ kegyetlen¡l. Csitt-csatt!
ä hetet egy harapÀsra. Pro secundo: napi k¢t tÀny¢r fûzel¢kn¢l nem ehet t´bbet. Eb¢dre egy kis s¡lt kolbÀsz megengedett, vacsorÀra egy tojÀs. A reggeli legfeljebb egy gy´nge hÃsleves lehet, kev¢ske snidlinggel a tetej¢n. JÂl vigyÀzzon, mert amit ezenkÁv¡l
megeszik, azzal mÀr a kÁgyÂt hizlalja. °s nem kell sok hozzÀ, Ãgy kinyomja a mÀjÀt a
helyibûl, hogy aki ezek utÀn m¢g m¢rt¢ket veend urasÀgodrÂl, aligha a szabÂ leszen,
de bizonyosan az asztalos. MÀs tanÀccsal nem szolgÀlhatok. Hanem ha nem fogad szÂt
nekem, lelkemre mondom, a j´vû tavaszon mÀr nem fogja hallani a kakukkot szÂlani.
Tegyen, ahogy Âhajt!Ê ä Meg is h´kkent, de meg is szeppent a kev¢ly beteg attÂl, hogy
Ágy besz¢lnek ûrÂla ûvele. Ki is adta mindjÀrt, hogy kenj¢k be, suvickoljÀk ki a csizmÀjÀt, ¢s mÀsnap reggel ä Ãgy, ahogy az orvos meghagyta volt ä jÂ korÀn Ãtra kelt.
Elsû nap olyan kÁnkeservesen haladt, hogy egy csiga is vÁgan a fullajtÀrja lehetett volna;
ha rÀk´sz´ntek, nem fogadta; ami f´ldi csÃszÂmÀszÂ az ÃtjÀba ker¡lt, azt mindet eltaposta. Hanem mÀr mÀsnap reggel is, ¢s aztÀn harmadnap is, valahogy Ãgy tünt neki,
mintha mÀr r¢g nem ¢nekeltek volna ilyen gy´ny´rüs¢gesen a madarak, mint aznap,
¢s a szeme megtelt a mezûk harmatÀval, a f´ldeken virÁtÂ pipacsok pirosÀval; valahogy
olyan ¡dÁtûen hatott rÀ mindez ä s az emberek arcÀrÂl is kedvess¢g, jÂindulat Àradt
fel¢, s ami m¢g meglepûbb, az ´v¢rûl is fel¢j¡k; ¢s reggelrûl reggelre, valahÀnyszor
kij´tt a fogadÂbÂl, mindig szebb ¢s szebb lett a vilÀg, ¢s û egyre k´nnyed¢bben, egyre
jobb kedvüen haladt tovÀbb, Ãgyhogy mikor tizennyolc napi gyaloglÀs utÀn meg¢rkezett az orvos vÀrosÀba, mÀsnap reggelre kelve mÀr olyan virgoncnak ¢rezte magÀt,
hogy a bosszÃsÀg kezdte k´rny¢kezni. àNahÀt, rosszabbkor mÀr nem is gyÂgyulhattam
volna meg ä dohogott. ä Pont most, mikor az orvoshoz kell mennem. LegalÀbb a f¡lem
zÃgna egy kicsit. Vagy a szÁvburokvizem folyna.Ê A doktor, amikor beÀllÁtott, k¢zen
fogta, ¢s Ágy szÂlt: àMost pedig mondja el sz¢pen m¢g egyszer t´virûl hegyire, mik a
panaszai.Ê Azt mondta erre: àPanaszok? Nincs ¢nnekem hÀl' istennek semmi bajom,
doktor Ãr. Boldog voln¢k, ha a doktor Ãr olyan eg¢szs¢gnek ´rvendene, mint jÂmagam.Ê àNo, ezt egy jÂ szellem sugalmazta ´nnek ä mondja a doktor ä, hogy megfo-
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gadta a tanÀcsomat. A gonosz kÁgyÂ tehÀt megd´gl´tt. Annak mÀr kampec. De a tojÀsai
m¢g ott vannak a hasÀban. ögyhogy tanÀcsos lesz hazafel¢ is a gyalogszert vÀlasztania.
Otthon pedig ä nem kell, hogy lÀssÀk ä tess¢k fÀt für¢szelni szorgosan. °s mindig csak
annyit egy¢k, amennyivel az ¢h¢t csillapÁtja, egy falattal se t´bbet. Nehogy kibÃjjanak
a tojÀsbÂl azok a sÀrkÀnyivad¢kok. Akkor ä de csak akkor! ä tisztes ´regkort jÂsolhatok
urasÀgodnakÊ ä ezt mondta, ¢s mosolygott hozzÀ a bajusza alatt. A gazdag idegen pedig azt feleli erre: àDoktor Ãr! Sz¢p kis alak maga, mondhatom. De engem sem ejtettek
Àm a fejem lÀgyÀra, Ãgyhogy nagyon is jÂl ¢rtem, amit mond.Ê Meg is fogadta azutÀn
a doktor tanÀcsÀt, az Ág¢rt kor, az is kijutott neki, mert nyolcvanh¢t ¢v n¢gy hÂnap ¢s
kilenc napot ¢lt, ¢s v¢gig olyan eg¢szs¢ges volt, mint hal a vÁzben, ¢s minden Ãj¢vkor
hÃsz dublÂnt k¡ld´tt az orvosnak ¡dv´zlet ¢s ¢letjel gyanÀnt.

KovÀcs AndrÀs Ferenc

FºST-FANTçZIA
In memoriam F. M.

F¡st voltam egykor ¢n, fiam: mogorva, Àrva, r¢gi
F¡st, sÃlyos legekbe f´lgomolydulÂ, szabad
TalÀn, ki bÃs´t¢ten bontogatja sz¢t magÀt,
FormÀtlanul rÀng, megfeszÁti vÀndor izmait,
SzÀzlÀbÃmÂd ha mozdul minden Áze, s Ãgy mÀsz az ¢j
Koszolt ¡vegj¢n, Ãgy hÀg hom¢ri hold fel¢ magÀnytalan
Magasba, mintha mennyd´r´gni tudna m¢g a dÂr mezûn,
çrkÀdiÀkon Àt... Pedig dehogy, fiacskÀm, ej, dehogy ä
CsupÀn Àrny¢ka reszket ott, lakÂni pusztasÀg f´l´tt
Az bomlik lelkes semmiv¢, mint sz¢l kez¢ben b´lcsek suttogÀsa.
F¡st voltam, v¢n f¡st, mi lÀngjÀt is feledte mÀr r¢g:
MÀrvÀnyos oltÀr v¢rkomor t¡z¢t, honnan az ¢gilakÂkhoz
G´rd¡lt, l´kûd´tt lÀzas Àldozatk¢nt, s lÀbok nyomÀt is Âvta,
K´rbenyaldosÀ a fellegen, zord b¢rcek fodrain... Zeuszra!
így volt! çmde most Delphoi, D¢losz, DÂdÂna n¢ma. Th¢ba se tisztel,
Sem BraurÂn, mert rossz derekam ropog csak. Nem r´ppen, nem szÀll
IfjÃ szikrazÀpor v¢lem, ´reggel ä Â, hol ¢gtem ¢n el?
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°N, SCARDANELLI
Lakatlan hÀzat
L¢th¢n tÃli huzat ä
a boldogsÀg is Ãgy rÀz:
reszketek
rosszul csukÂdÂ ablakk¢nt... Repedt,
ÀtlÀtszÂ
lettem ¢n a semminek,
akÀr e k´nnyü k´ltem¢ny,
mert sz¢tt´r´k,
hasadni gyors rem¢nys¢g... ¹sszerezzen:
csiszolt ¡vegbûl van mÀr mindenem,
mint d¢monoknak ä oly cs´r´mp´l¢ssel
rebbennek ûk
szÁvemben, n¢ma szurdokok f´l´tt
egy f¢nyszilÀnkban...
çmde engem itt
ÀtjÀr ´rv¢nylû napsugÀr s´t¢tje,
sz¢tt¢p a sz¢l, a kalmÀr vÀgy zajong,
a v¢r kiÀlt, s a v¢gsû cs´nd ver¢se
vacogtat, mintha meglazult kilincset ä
z´rgethetnek
kegyelmes vÀndorok. De merre nyÁljak ¢n,
ha nyittatik? ºres szobÀim merre
nyÁljanak meg? S hovÀ vezetnek
m¢g e szük folyosÂk? SzÀrdeisz fel¢ vagy Korinthoszba vissza?
MÀr soha hozzÀd, tünt Epheszosz, hüs enyhet adÂ Àg!
Benned is istenek ¢ltek egykor.
De bennem most csupÀn vak angyalok
csapkodjÀk sorra mÃltak ajtajÀt,
s nem tudhatom, hogy
¡dv´ss¢g vagy kÀrhozat s¡vÁt-e
v¢gig testemen? Rajtam kereszt¡l szÀguld Àt a kongÂ termeken,
a l¢lek lengû tÀg l¢pcsûzet¢n ä csorbult fokok,
r¢sek k´z´tt... No mondd: te voltÀl
Christian? De most ki vagy, te lakhatatlan?
B¢rhÀz, romos, hideg torony, hovÀ csak ¢gi
fecsk¢k szÀrnyalÀsa hat f´l, s n¢ha a m¢lybûl
sz¢tszÂrt gy´nge gyerekhang, b´lcs fecseg¢s, ha f´lszÀll ä
talÀn meg¢rint, mert bel¢d szivÀrog, hozzÀd t´r Àt a hallgatÀs
falÀn ä h´rg¢s, fohÀsz, szerelembe bomolt sz¢p nûi sikoly.
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SZIVERI JçNOS
K¹LT°SZET°RýL
àd´ngesd magad k´r¡l a katlant,
¢lni szorÁtsd a fulladÂt,
ne mondd soha a mondhatatlant,
mondd a nehezen mondhatÂt,
vakÁt az ¢j, tekints elûre ä
erûd a semmi. Kapj erûre!Ê
(Nemes Nagy çgnes:
EL°GIA EGY FOGOLYRñL)

Most, amikor Sziveri JÀnos k´lt¢szet¢rûl k¢sz¡l´k Árni, elüzhetetlen¡l kÁs¢rt egy eml¢k.
1981 jÃniusÀban a Forum K´nyvkiadÂ felk¢r¢s¢re recenziÂt Ártam Sziveri JÀnos mÀsodik
versesk´tet¢rûl, a HIDEGPRñBç-rÂl. Nagyon
jÂ k´nyvnek tartottam, de volt bennem hiÀny¢rzet is a verseiben helyenk¢nt elût¢rbe
ker¡lû metafizikus elvonatkoztatÀsok miatt, s
erre is utaltam, m¢gpedig az itt mottÂk¢nt
id¢zett Nemes Nagy çgnes-verssorokkal ä
àne mondd soha a mondhatatlant, / mondd a nehezen mondhatÂtÊ ä, minthogy tudtam, Nemes
Nagy çgnes k´lt¢szete Sziveri JÀnos szÀmÀra
is fontos, s ha ût id¢zem, pontosabban tudja
majd, mire gondolok, hogyan gondolom. A
recenziÂt, amint megÁrtam, elvittem neki
megmutatni. K¢tutcÀnyira lakott az ¢n alb¢rleti lakÀsomtÂl, k´nnyen megtehettem. Kora
d¢lutÀn volt, kellemesen meleg, napos jÃniusi d¢lutÀn. Alb¢rleti szobÀja k¡sz´b¢n ¡lt, az
ajtÂf¢lfÀnak dûlve, f¢lig a szobÀban, f¢lig a
kertben, k´nyvekkel k´r¡lv¢ve, melyeket akkoriban hozott a pesti k´nyvvÀsÀrrÂl, megannyi k´nyvÃjdonsÀg volt tehÀt, s ¢n azonnal
el is mer¡ltem az Ãj k´nyvek n¢zeget¢s¢ben.
ý k´zben elolvasta recenziÂmat, s mint vÀrhatÂ is volt, elsû mondata nem a dics¢reteimre vonatkozott, hanem a hiÀny¢rzetemet
kifejezû Nemes Nagy çgnes-id¢zetre: à°n
nem a mondhatatlant Árom ä mondta ä, hanem a szÀmomra egyed¡l mondhatÂt.Ê Meg
sem kÁs¢rlem itt felid¢zni besz¢lget¢s¡nket a
àmondhatatlanrÂlÊ, a ànehezen mondhatÂ-

rÂlÊ ¢s a àszubjektÁve egyed¡l mondhatÂrÂlÊ;
ami¢rt fel kellett id¢znem Sziveri JÀnosnak
ezt a mondatÀt, az k´ltûi tudatossÀgÀnak hangsÃlyozÀsi ig¢nye, minthogy Ãjraolvasva verseit, a SZABAD GYAKORLATOK (1977) elsû k´tet¢tûl a legutolsÂ versekig, Ãgy ¢rzem, ¢pp ez
az, amirûl itt ¢s most, a k´lt¢szet¢t megvilÀgÁtÂ elemzû tanulmÀnyok megÁrÀsa elûtt, besz¢lni kell.
Sziveri JÀnos huszonhÀrom ¢ves volt, amikor elsû versesk´tete megjelent, a benne foglalt verseket tehÀt egy hÃsz-huszonk¢t ¢ves
fiatalember Árta. A SZABAD GYAKORLATOK k´tet versei, ahogy mondani szokÀs, nem kiforrott k´lt¢szet m¢g, akkor is Ágy lÀttam, ma is
Ágy lÀtom, s m¢gis egy rendhagyÂan erûteljes
k´ltûi indulÀs dokumentuma. S t´bb is, mint
dokumentum. Olyan k´ltûi-mesters¢gbeli
alapozÀs, amelyre nemcsak ¢pÁteni lehetett,
hanem amely mÀr egy¢ni k´ltûi program megfogalmazÀsa is. A rÂla Árt kritikÀm cÁme (öj
Symposion, 1977. Àprilis) A MñDSZERESS°G DICS°RETE ä K°RDýJELEKKEL volt, s kiteljes¡lt
k´lt¢szete tÀvlatÀbÂl tekintve legalÀbb annyira fontos hangsÃlyozni, mint amennyire fontosnak tünt akkor, az indulÂ k´ltû m¢g ismeretlen ÃtjÀra gondolva, hogy mÀr elsû versesk´tet¢ben sem egyszerüen egy tehets¢gesen
verselû fiatalember Àll elûtt¡nk, hanem tudatos k´ltû, aki a lehets¢ges legt´bbet kÁvÀnja
megvalÂsÁtani: l¢tminûs¢geit a l¢tez¢s eg¢sz¢t
¢rtelmezû szÀnd¢kkal kÁvÀnja megnevezni, s
ehhez keresi a lÀtÂsz´get, a formÀlÀs egynemüsÁtû ä bizonyossÀgot adÂ ä erej¢ben bÁzva.
àSz´vegeiben a tudatmük´d¢s c¢lirÀnyos Ï´szszetetts¢geÎ, nagyfokÃ kiegyensÃlyozottsÀga lesz formateremtû elvv¢; versbesz¢d¢nek metafizikÀjÀban ä
a SZABAD GYAKORLATOK ciklus legjobb darabjaiban ä a l¢t¢rz¢kel¢s ´sszetetts¢ge Àrnyaltan, intellektuÀlis ¢less¢ggel ¢s ¢rz¢kletess¢ggel rajzolÂdik ki,
r´ntgensugÀrk¢nt hatolva Àt a megnevez¢sre vÀrÂ
felismer¢sek ´sszegubancolÂdott folyamatÀn. Sziveri mÂdszeresen tudja ÀtÀramoltatni magÀn (¢s
sz´vegein) a gondolati disszonanciÀkat, egymÀs
mell¢ helyezni, egymÀshoz ¡tk´ztetni, egymÀssal
szembesÁteni a l¢ttapasztalatok r¢sz¢rtelmeit, vi-
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szonylatokat l¢tesÁteni k´z´tt¡k, a viszonylagossÀg
(a bizonytalansÀg) tartalmi dialektikÀjÀt id¢zve
megÊ ä Ártam, s hadd id¢zzem itt a SZABAD
GYAKORLATOK ciklus 9. vers¢nek k¢t sorÀt,
melyet ars poeticak¢nt is olvashatunk: à¹r´kre kett¢metszeni / a normÀt.Ê A k´ltûi tudatossÀg
itt m¢g, a magasra helyezett m¢rc¢k ellen¢re
vagy ¢pp àelhelyez¢s¡kÊ Àltal, a àmesters¢gÊ
elsajÀtÁtÀsÀra vonatkozik, voltak¢ppen k¢sz¡lûd¢s ez egy intellektuÀlis program megvalÂsÁtÀsÀra, ahogyan û fogalmazott A VçRAKOZçS
KEZDETE cÁmü korai versben, az àÃjra¢rt¢kelt
´sszef¡gg¢sekÊ felismer¢s¢re. Ez intellektuÀlis
magatartÀs kialakÁtÀsakor, nem utolsÂsorban
a mÂdszeress¢g akarÀsÀban Sziveri JÀnos
mestere a jugoszlÀv/szerb k´ltû Vasko Popa;
a k´lt¢szet Sziveri JÀnos szÀmÀra azonban
mindig is ez az intellektuÀlis program maradt, s egyÀltalÀn nem mond ennek ellent,
hogy megvalÂsÁtÀsÀhoz k´ltûi magatartÀsÀnak fokozatos szem¢lyess¢ vÀlÀsa segÁtette hozzÀ.
A HIDEGPRñBA (1981) k´tet versei ezt az
intellektuÀlis programot gondoljÀk Ãjra;
probl¢mavilÀga nem a maga k´zvetlens¢g¢ben megtapasztalt l¢tez¢s, hanem az e tapasztalatok szellemiv¢ transzponÀlÀsa, megnevez¢se k´zben felmer¡lû k¢rd¢sek, bizonytalansÀgok, k¢t¢rtelmüs¢gek ä melyek elûl kit¢rni nem lehet, s amelyeket Sziveri nemcsak
vÀllal, hanem a k´ltûi gondolkodÀs bizonyossÀgaik¢nt mutat fel. àNem az¢rt Ágy, mintha
mÀsk¢nt lehetetlen volnaÊ ä olvassuk p¢ldÀul a
PROLñGUS cÁmü k¢tsoros versben, vagy: àHa
akarom vagyok, ha akarom nem. / Ez a k´lt¢szet
elûnye ¢s hÀtrÀnyaÊ ä hirdeti a K ºL¹NB¹Zý LEHETýS°GEK V IZSGçLATA cÁmü versben. Ne t¢vesszenek meg benn¡nket a plakÀtharsÀny
ellent¢tek! ä valÂdi gondolatok ezek, a maguk mÂdjÀn kikezdhetetlenek, csak ¢pp:
el¢gtelenek. Sziveri is tisztÀban van ezzel.
àNem a kijelent¢s, a kijel´l¢s neh¢zÊ ä Árja le az
I NTELMEK cÁmü vers¢ben a nagyon fontos
mondatot. A maga elvontsÀgÀban k´rvonalazott intellektuÀlis (k´ltûi) program radikÀlis
Àt¢rt¢kel¢s¢t jelenti ez: a szem¢lyess¢g vÀllalÀsÀt.
A HIDEGPRñBA legt´bb vers¢t olvasva Ãgy
tünik, az àintellektuÀlis felismer¢s ´r´meiÊ k´z¢
tartozik majd ez is, a szem¢lyess¢g vÀllalÀsa
ugyanis tovÀbbra sem jelenti az à¢nÊ problematizÀlÀsÀt, mik¢nt a szem¢lyes l¢ttapasztalatok problematizÀlÀsÀt sem; a szem¢lyess¢g vÀllalÀsa itt m¢g csak hangsÃlyeltolÂdÀst

eredm¢nyez: a àmi a k´lt¢szet?Ê rejtett k¢rd¢se helyett a àmi a k´ltû?Ê k¢rd¢se ker¡l
elût¢rbe, s Sziveri, Kavafisz segÁts¢g¢vel
ugyan, de meg is fogalmazza a maga szÀmÀra
v¢gsû s felelûss¢get jelentû vÀlaszt: àMintha a
k´ltû korÀnak barbÀrja lenne...Ê ä olvassuk az I N
CONTINUO cÁmü versben, melynek mottÂja
egy Janus Pannonius-id¢zet: àBarbÀr f¢rfi vagyok s durva f¡lednek e nyelv.Ê Ne k¢rdezz¡k
itt, hogyan talÀlkozik a modern g´r´g k´ltû
Kavafisz k´lt¢szete (A BARBçROKRA VçRVA cÁmü fordÁtÀsk´tetet mÀr olvasta Sziveri) ¢s a
latin/magyar humanista Janus Pannonius
k´lt¢szete: Sziveri k´ltûi gondolkodÀsÀban e
talÀlkozÀs hiteles ¢s tartalmas volt, ha egyszer
egy ilyen erûteljes metaforÀhoz segÁtette hozzÀ, melybe ä utÂlag lÀthatjuk ä valÂban àbelef¢rtÊ mindaz, ahogy Sziveri JÀnos a maga
k´lt¢szet¢t megvalÂsÁtotta.
A metafora megalkotÀsÀnÀl, a k´ltûi szerep e kijel´l¢s¢n¢l nagyon fontosnak tartom
a megfogalmazÀsban a àminthaÊ kifejez¢ssel
jel´lt bizonytalansÀgot, mely valÂjÀban nem
bizonytalansÀgot fejez ki, hanem a szÀnd¢kot, hogy a àkijelent¢sÊ kijel´l¢s¢rt¢kü legyen,
egy gondolkodÀsi folyamat ¢rvekkel alÀtÀmaszthatÂ megbizonyosodÀsa, mely, mint ilyen,
konkretizÀlhatÂ, sût megvalÂsÁthatÂsÀgÀnak a
felt¢telek¢nt vÀrja is a mindig ÃjbÂli konkretizÀlÀst ä a k´ltûi tettet (verset), mely nem
mondhat le az intellektualitÀsrÂl (´nmagÀt
sz¡ntetn¢ meg, lehetetlenÁten¢ ezzel), Àm a
l¢tez¢s elemi k¢rd¢seivel kell szemben¢znie. A
l¢tez¢s elementÀris k¢rd¢sei a HIDEGPRñBA,
de a DIA-DALOK (1987), a SZçJBARçGçS (1988)
k´tetek verseiben sem az emberi l¢t alapk¢rd¢seivel valÂ szemben¢z¢st jelentik, s term¢szetes ¢s jÂ, hogy nem azt, hanem ä nem ellentmondva k´ltûi indulÀsÀnak, a SZABAD
GYAKORLATOK k´ltûi programjÀnak sem ä a
l¢tez¢s kritikai szeml¢let¢t, benne a magunk
kritikai szeml¢let¢vel is. A àbarbÀrrÀÊ vÀlni
k´ltûi metafora jelent¢se legalÀbb annyira
´sszetett, mint amennyire nem egy¢rtelmü
Ãjabb kori civilizÀciÂnk szempontjÀbÂl a RÂma birodalmÀnak pusztulÀsÀt kiteljesÁtû àbarbÀrokÊ t´rt¢nelmi k¡ldet¢se sem... A hangsÃly mindenk¢ppen a kritikai gondolkodÀsra
tevûdik Àt, s tegyem hozzÀ, oly korban, amikor a kritikai gondolkodÀs int¢zm¢nyesen
destrukciÂnak minûs¡lt, f´lt¢ve, ha nem hatÀrolta magÀt k´r¡l a szubjektum ´nkifejez¢-
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s¢ben, illetve ez ´nkifejez¢s eszt¢tikumÀnak a
bÁrÀlatÀban ä megÂva ´nmagÀt a cenzork¢nt
mük´dû politika ¡t¢seitûl.
A k´lt¢szetet a kritikai gondolkodÀs megvalÂsÁtÀsak¢nt ig¢nyelve Sziveri JÀnosnak a
hetvenes ¢vek jugoszlÀviai magyar k´lt¢szet¢ben, elsûsorban Domonkos IstvÀn k´lt¢szet¢ben adottak a szellemi k´zegre talÀlÀs lehetûs¢gei, de Ãgy is mondhatnÀm, a Symposion-k´lt¢szet segÁti ût abban, hogy a maga k´ltûi szerepkijel´l¢s¢hez eljusson, s azt k´ltûi
magatartÀsÀnak term¢szetszerü meghatÀrozÂ
elemek¢nt foghassa fel. TudatosÁthassa, elsûsorban ´nmaga szÀmÀra, hiszen a HIDEGPRñBA versei megannyi kÁs¢rlet a k´ltûi szerep kijel´l¢s¢re ¢s ¢rtelmez¢s¢re, s e kÁs¢rletek sorÀban a mÀr id¢zett szintetikus ¢rtelmü szerep megfogalmazÀsa mellett a bizonytalansÀgok tudatosÁtÀsa is hangsÃlyt kap ä hol a tudatos l¢t f´lemelû ¢lm¢nyek¢nt, hol pedig a
maga (magunk) l¢t¢nek (l¢tfelfogÀsÀnak) szellemtelens¢g¢vel s ez¢rt haszontalansÀgÀval
valÂ kÁm¢letlen szemben¢z¢sre k¢nyszer¡lve.
A tudatos, a k´ltûi l¢t f´lemelû ¢lm¢ny¢nek megfogalmazÀsÀra t´bbek k´z´tt p¢lda
lehet a K ¹LT°SZET cÁmü vers is, amelyben a
k´vetkezû ä eg¢sz irodalmunk folyamatossÀgÀban is gondolkodva ä megrÀzÂan hiteles
àk´ltûi ´nmegvallÀstÊ olvassuk: à°s m¢gis, /
valamif¢le gy´ny´rüs¢g kÁnoz: k´ltû vagyok. // °ppÃgy, mint a mÃlt / bÀrmely mÀs Árnoka, hÁrn´ke.
°ppoly bizonytalanul. / çm, az idûk zÃzÂdÀsÀban
´r´k ¢rv¢nyü formak¢nt.Ê A SZABAD GYAKORLATOK k´tet verseihez viszonyÁtva a szavak egyre sÃlyosabbak lesznek a HIDEGPRñBA verseiben, Àtgondoltabbak s mintegy àkiprÂbÀltabbakÊ teherbÁrÀsukban: a jelent¢s hordozÂivÀ
kell lenni´k akkor is vagy ¢pp azÀltal, hogy
àa kudarc gy´ny´rüs¢ge kÁnozzaÊ a k´ltût, mik´zben hite szerint fel¡lemelkedett a maga l¢te
partikularitÀsain. A versmondatok feszesebbek
lesznek, minthogy nincs mÀr benn¡k semmi
felesleges kifejez¢s ä eg¢sz¢ben a jelent¢s
szolgÀlatÀban Àllnak. A k´ltû a maga szem¢lyis¢g¢nek indulati pÀtoszÀt hozza l¢tre a versben; nemcsak a àkit¢rûkreÊ nincs tehÀt hely,
hanem az ´nelenged¢sre, az ´nmagÀt kivonÂ
verbalizmusra sem. A versben semmi sem lehet àt´ltel¢kanyagÊ, hogy ily csÃf kifejez¢ssel
¢ljek, mindennek ezt az indulati pÀtoszt (az
àegyed¡l mondhatÂtÊ) kell szolgÀlnia, m¢g akkor is, ha ä ahogyan ugyanebben a vers¢ben

Árja ä a szavak àrejt¢lyei el¢rhetetlenek szÀmunkraÊ, ha a szem¢lyis¢g indulati pÀtosza, mint
mondandÂ, s a szavak, a mondat jelent¢shordozÂ l¢nyege (àrejt¢lyeÊ) k´zti megfelel¢s a
maga t´k¢letess¢g¢ben, teljess¢g¢ben mindig
is el¢rhetetlen, mindig àkudarcraÊ Át¢lt.
Sziveri JÀnos azonban nem az a k´ltû, akit
e àkudarc gy´ny´rüs¢geÊ kiel¢gÁthetne, mely ä
ki¢lezve ä egy l'art pour l'art po¢tikÀt hitelesÁthetne, mik´zben l¢tvalÂsÀgunk a maga
kendûzetlen brutalitÀsÀban s v¢gsû ¢rtelmetlens¢g¢ben k´t´zhetne meg benn¡nket,
an¢lk¡l hogy megnevezhetn¢nk. Sziveri indulati pÀtosza a megnevez¢sre t´rekszik, s ez¢rt
nem àal¢lhat elÊ a kudarcra Át¢lt k´ltûi besz¢d
f´l´tti àgy´ny´rüs¢g¢benÊ; a maga indulati pÀtoszÀt kÁs¢rli meg tehÀt kritikailag szeml¢lni
ä mi mÀst is tehetne? ä, mely egyet jelent a
k´lt¢szet szintetizÀlÂ lehetûs¢g¢ben valÂ k¢telked¢ssel is. így Árja meg, ellenszerk¢nt, az
ANTI -PO°TIKA cÁmü verset, melyet a d¢lvid¢ki
k´lt¢szet talÀn legnagyobb àk¢telkedû k´ltûj¢nekÊ, Domonkos IstvÀnnak ajÀnl. Az ANTIPO°TIKA cÁmü vers nem ellenk´lt¢szet (Sziveri az öj Symposion elûzû nemzed¢keinek a tapasztalatai alapjÀn tudja mÀr, hogy ellenk´lt¢szetet sem lehet mÀr Árni, àa kudarc gy´ny´rüs¢g¢tÊ nem lehet megsz¡ntetni), hanem,
Sziveri k´ltûi gondolkodÀsÀhoz k´vetkezetesen, a barbÀr k´ltû verse, ami a k´t´tts¢geitûl
megszabadult àintellektusÊ besz¢dkÁs¢rlet¢t
jelenti. àDurva f¡lednek e nyelv...Ê ä id¢zte Sziveri Janus Pannoniust az I N CONTINUO verse
mottÂjak¢nt, s az ANTI -PO°TIKA versnyelve
ennek az àakart durvasÀgnakÊ a szellem¢ben
formÀlÂdik, nemcsak az¢rt, mert a k´ltûnek
àkÀromkodni van kedveÊ, hanem mert a vÀlaszt¢kossÀg àzsÀkutcÀnakÊ bizonyult az indulati
pÀtosz ¢s a megnevez¢sig¢ny k´ltûi àbirkÂzÀsÀbanÊ. àUjjal orrlyukba mÀszni ä mi felemelû müvelet ä, / ¡lepet vakarni, s k´zben szidni-szapulni
/ a b´lcseket...Ê ä indÁtja vers¢t, s bÀrmily kihÁvÂnak tünhet is e fogalmazÀsmÂd, a àdurvasÀgÊ nem a kihÁvÀst, nem a megbotrÀnkoztatÀst szolgÀlja, sokkal inkÀbb a k´ltûi l¢tszeml¢let elemi t¢nyeinek kritikai megnevez¢s¢t.
Fontos vers az ANTI -PO°TIKA Sziveri JÀnos
k´lt¢szet¢ben, nemcsak az¢rt, mert a kritika
tÀrgyÀvÀ tudja tenni a (maga) k´lt¢szet¢t, hanem az¢rt is, mert felszabadÁtotta ´nmagÀban az °n-t, aki/ami megmÀrtÂzva a versvilÀg
àpoklaibanÊ, elvesztette àÀrtatlansÀgÀtÊ, amit
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nevezhetn¢nk idealizmusnak is. Sziveri semmik¢ppen sem mond le arrÂl, hogy verse a
l¢t(minûs¢gek) Àt¢rt¢kelûje legyen, s ebben a
szerep¢ben a szellem szintetizÀlÂja az empirikus egyedivel szemben, de tudatosul benne
a àkudarcra Át¢ltetetts¢gÊ, mely ellen az irÂniÀval fog v¢dekezni. Ez a magatartÀs formÀlja majd k´vetkezû k´tete, a DIA-DALOK
(1987) verseit, s l¢nyeg¢ben, ha belsû ÀtalakulÀsokon menve is kereszt¡l, ez a magatartÀs, a barbÀr k´ltû magatartÀsa, szellemis¢ge
hatÀrozza majd meg k¢sei ä immÀr a halÀl Àrny¢kÀban Árott ä verseit is.
A DIA-DALOK verseit mÀr eg¢sz¢ben a k´ltûi ¢nnek ez a barbÀr magatartÀsa hÁvja l¢tre,
ez lesz formateremtû elvv¢. E versekben az
elemi indulat mÀr egy¢rtelmüen az irÂnia m¢rt¢krendszer¢n megszürve, a l¢tez¢s kritikusak¢nt jelentkezik, an¢lk¡l azonban, hogy a
àbarbÀrsÀgÊ s a vele egy¡tt jÀrÂ irÂnia a maga
negatÁv rendszer¢t a tagadÀsokbÂl l¢trehozott (negatÁv) utÂpiÀvÀ vÀltoztathatnÀ. àFELR¹H¹GºNK A DOLGOK çLLçSçNÊ ä hirdeti az
°n ¢s k´z´ss¢ge alapmagatartÀsÀt egyik verse
mÀr cÁm¢ben, nem kevesebbet jelezve, mint
hogy àa sz´rnyeteg vilÀgbanÊ, ahogyan egy k¢sei vers¢ben Árja, a tagadÀsban, a kinevet¢sben lehet egyed¡l megvetn¡nk a lÀbunkat ä
szubjektumk¢nt is, k´z´ss¢gk¢nt is. Az irÂnia, a kinevet¢s azonban a barbÀr k´ltû irÂniÀja, szellemi megnyilvÀnulÀsa, aki nemcsak a
maga ¢s k´z´ss¢ge manipulÀlt l¢tvalÂsÀgÀt
utasÁtja el, v¢dekezve egyben a f´l´tte gyakorolt erûszak ellen is, hanem a maga eszmerendszer¢ben, a l¢t elemi t¢nyeit megnevezve
is barbÀr marad, ami azt is jelenti, hogy a k¢telked¢st, a k¢ts¢geiben l¢tezû k´ltûi °n-t
tudja a magÀ¢nak. A K¹LTý TISZTçLKODIK cÁmü vers¢ben olvassuk a k´vetkezû sort: à¢s a
dolgok (v)elej¢ig jut elÊ. A DIA-DALOK verseinek
po¢tikÀja eg¢sz¢ben belÀthatÂ e sorbÂl, abbÂl
az igencsak ambivalens bizonyossÀgbÂl, melyet a barbÀr k´ltû a magÀ¢nak tudhat. Az ironikus tagadÀs, a rombolÀs a barbÀr k´ltût a
dolgok elemi megnevez¢s¢ig juttathatja el,
de nyitott marad a k¢rd¢s, hogy ez elemis¢g¡kben megnevezett dolgok, t¢nyek a rombolÀs utÀni ¢pÁtkez¢s t¢nyeiv¢ lehetnek-e (a
l¢nyeg¡kig/velej¡kig hatolt-e el a k´ltû, vagy
csupÀn meg¢rintette ûket). Term¢szetesen ez
utÂbbi sem kev¢s, s m¢gis nemcsak az ember,
hanem a k´ltû, a barbÀr k´ltû is t´bbre vÀ-

gyik: a rombolÀs sz¡ks¢g¢rzet¢t ÀltalÀban a
valami mÀs fel¢pÁt¢s¢nek a sz¡ks¢g¢rzete kÁs¢ri. Ennek az ig¢nynek a meg¢rz¢kÁt¢se a
DIA-DALOK verseinek a po¢tikÀjÀban a destrukciÂt ellenpontozÂ nyelvi jÀt¢kossÀg, az
egymÀstÂl jelent¢s¡kben tÀvol esû szavak
´sszecsendÁt¢se, akÀrha rÁm lenne, a hasonlÂ
alakÃ szavak egymÀsra vetÁt¢se, mÁgnem a
tÀrsadalmi valÂsÀg torzk¢peinek a kritikÀjÀban a àt´k, ¢let, lenÊ nyelvi jÀt¢k lehetûs¢ge r¢v¢n m¢gis felsejlik a rombolÀson tÃlmutatÂ
es¢ly: az es¢ly a rem¢nyre. A kinevet¢sbûl nevet¢s lesz, s e nevet¢sben pedig az egy¢n, a
k´ltûi szubjektum diadalmaskodik nemcsak a
maga manipulÀlt, megerûszakolt l¢tvalÂsÀga
f´l´tt, de a k´lt¢szet, a szint¢zisre k¢ptelen
k´lt¢szet f´l´tt is.
Persze egyÀltalÀn nem biztos, hogy a szint¢zis, az irÂnia l¢trehozta negatÁv szint¢zis
nem j´tt k´zben l¢tre. TÃl k´zeliek m¢g hozzÀnk e versek, hogysem a k´ltû ironikus tagadÀsaibÂl ¢s ironikus rÀmutatÀsaibÂl kialakulÂ, szÁvesebben mondanÀm, àkisz¡remlûÊ
vilÀglÀtÀst ¢rtelmezzem. °s tÃl k´zeli m¢g a
t¢ny is, hogy a k´ltû mind´r´kre elhallgatott,
s most olvassuk posztumusz megjelent verseit. Annyit mÀr tudhatunk, hogy a DIA-DALOK
s a rÀ k´vetkezû SZçJBARçGçS (1988) Ãt volt
a szÀmÀra. àBarbÀr tÀj barbÀr szÂra kapatja a
szÀmÊ ä id¢zi ism¢telten Janus Pannoniust, s
mi itt a VajdasÀgban, BÀcskÀban Szenteleky
akaratlan ´r´k´seik¢nt is, pontosan tudhatjuk, Sziveri lÀzadÂ magatartÀsa, àbarbÀr be-bet´r¢seiÊ sohasem egyszerüen a napi politika
brutalitÀsai ellen¢ben v¢dt¢k ´nmagÀt, hanem mindig ama szellemtelens¢g ellen¢ben
is, melyen csak Ãgy lehet fel¡lemelkedni,
hogy mindig, minden pillanatban, Ãjra ¢s Ãjra àgyûzniÊ kell. Itt minden vers, ha valÂban
vers, àdia-dalÊ is egyben. A mai vajdasÀgi k´ltû tudja ezt, an¢lk¡l hogy felpanaszolnÀ a
àdolgok ÀllÀsÀtÊ, hisz ez azt is jelenti, hogy
àkultÃr feladatokatÊ vÀllal magÀra akkor,
amikor egyszerüen csak ´nmagÀt akarja kifejezni, ´nmagÀt akarja megv¢deni a rÀzÃdulÂ, a zÀporozÂ mindennapi ¡t¢sek ellen¢ben.
A barbÀr k´ltû azonban a demisztifikÀciÂ k´ltûje
is, s a SZçJBARçGçS k´tet verseinek legfûbb tanulsÀga ¢pp ez. Nem mintha mÀr az ANTIPO°TIKA vers nem ezt hirdette volna meg, s
a DIA-DALOK k´tet verseiben nem ezt a demisztifikÀciÂt tematizÀlta volna, mik´zben szo-
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ciografikus ig¢nnyel megnevezett l¢tvalÂsÀgÀbÂl amolyan kosztolÀnyis kÁnrÁmmel fel-felharsan a nevet¢se; s jÂllehet a SZçJBARçGçS
k´tetben alig van Ãj vers, a DIA-DALOK k´tetbûl Àtvett versek s a valahÀny Ãj vers a v¢g¢rv¢nyess¢g pÀtoszÀval hitelesÁtik a meglelt magatartÀs, a barbÀr k´ltû demisztifikÀlÂ realitÀs¢rz¢k¢t. Mert sohasem a nihil fel¢ hajlik el
Sziveri irÂniÀjÀnak, barbÀr nyelvteremt¢s¢nek az ¢le, akkor sem, amikor a k´lt¢szetbe,
a szellemi szf¢rÀba valÂ menekv¢s illÃziÂjÀt is
megvonja tûl¡nk, olvasÂitÂl. àA k´ltû most ¢ppen mindent megem¢szt szeme / l¢g¡res tÀlon legel¢szÊ ä olvassuk a FELR¹H¹GºNK A DOLGOK
çLLçSçN cÁmü versben, s mik´zben ¢rz¢kelj¡k a hatalmas tÀvolsÀgot a HIDEGPRñBA k´tet verseinek k´ltû- ¢s k´lt¢szetk¢pzetei s a
barbÀr k´ltû magatartÀsa k´z´tt, nem a semmitûl borzongunk meg, hanem a realitÀstÂl:
a l¢g¡res t¢rbe ker¡lt/jutott k´ltû, aki àmost
¢ppen mindent megem¢sztÊ, tehÀt aki van, immÀr
´nsÃlyÀnÀl fogva nehezedik rÀ a ä megism¢tlem ä àt´k, ¢let, lenÊ l¢tre, melyet eg¢szen sohasem lehet elutasÁtani, mely a maga àsz´rnyetegÊ voltÀban d¢mona is a k´ltûnek. Ez
azonban mÀr Ãj felismer¢s: a MI SZ°L HOZOTT? (1989) k´tet verseinek a felismer¢se.
A DIA-DALOK ¢s a SZçJBARçGçS felharsanÂ
nevet¢sei utÀn a MI SZ°L HOZOTT? versei a
àl¢g¡res t¢rben dermedûÊ k´ltû vallomÀsaik¢nt is
hatnak. VallomÀsosnak nevezem e versek
k´ltûi °n-j¢nek a magatartÀsÀt, akkor is, ha
tudom/tudjuk, valÂjÀban nem az. Nem prÂbÀltuk meg azonban azt az ¢letszituÀciÂt,
amely Sziveri JÀnosnak kijutott: a pÀtosztalan, az ¢rtelmetlen halÀl szorÁtÂ k´zels¢g¢ben
valÂ ¢letet. JÂl tudjuk persze, volt mÀr magyar k´ltû, aki az ¢rtelmetlen halÀl, a meg´lettet¢s ellen¢ben a k´lt¢szet erej¢vel v¢delmezte ´nmagÀt, v¢dte az ¢letet; nem feledj¡k
a drÀga RadnÂti MiklÂst, aki azonban a
klasszikusok utÂdja volt, a klasszikus ¢rt¢kek
hirdetûje utolsÂ k´ltûi l¢legzetv¢tel¢ben, a
RAZGLEDNICçK -ban is. Sziveri, a barbÀr k´ltû,
a klasszicizmussal mÀr nem tudhatott mit
kezdeni, a k´r¡l´tte beÀllÂ l¢g¡res t¢rben, a
halÀl ter¢ben semmi mÀsba nem kapaszkodhatott, mint kifejlesztett, megedzett realitÀs¢rz¢k¢be. Ha a halÀl elker¡lhetetlen, nem
kell rÂla tudomÀst venni ä gondolhatta. A
àsz´rnyeteg vilÀgÊ szorÁtÀsÀban nap mint nap,
Ãjra ¢s Ãjra àgyûzni kellÊ ä ezek a àdia-dalokÊ

azonban a MI SZ°L HOZOTT? verseiben s m¢g
inkÀbb a posztumusz B çBEL (1990) verseiben
a befel¢ fordulÀs versei is, an¢lk¡l azonban,
hogy a harcot a àsz´rnyeteg vilÀggalÊ egy pillanatra, egy verssor erej¢ig is feladnÀ. A k´ltûi szerep nem vÀltozik, vÀltozik azonban a
magatartÀs. A k´ltû egyes szÀm elsû szem¢lyben fogalmaz immÀr ä s ez az egyik legmegrendÁtûbb utalÀs az ¢letbûl valÂ kirekesztetts¢gre. àLassacskÀn ¢n is kihalok / gÃzsba k´tnek
az ¢vek / k´r¡lem mindent elmarok / mÀr csak bel¡l
ha ¢lekÊ ä olvassuk a MI SZ°L HOZOTT? nyitÂ
vers¢ben (ALIG VALAMI ), s ha a DIA-DALOK ¢s
a SZçJBARçGçS versei kapcsÀn az ironikus magatartÀs szociografikus hitel¢rûl lehetett szÂlni, az Ãj versek mÀr a àbel¡l l¢tÊ dokumentumai akkor is, ha Sziveri, a àbarbÀr be-bet´r¢sekÊ k´ltûje pontosan tudja, nincs mÂd, hogy
barbÀr k´ltûi l¢ny¢t feladja, megsz¡ntesse, s a
szubjektum univerzumÀban elm¢lyedni/elm¢ly¡lni is egyed¡l a àsz´rnyeteg vilÀggalÊ valÂ
(k´ltûi) harc vÀllalÀsa r¢v¢n lesz lehetûv¢.
A nap mint nap, az Ãjra ¢s Ãjra megvalÂsÁtott gyûzelem a szellemtelen l¢ttel szemben
a befel¢ fordulÂ, minthogy elûre nem n¢zhetû k´ltû tudatÀban Ãj minûs¢gre tesz szert. A
barbÀr k´ltû vÀltozatlanul a l¢t(ez¢s) kritikusa
kÁvÀn lenni, nem derÁtik fel mÀr azonban a
gyûzelmek; a nevet¢s l¢t´r´me, amit a t¢nyek
nyelvi kifejezhetûs¢ge okozott, Àtadja hely¢t
a lemeztelenÁtett k´ltûi °n-nek, aki j´vûtlens¢ge tudatÀban egyed¡l a nyelvi teremt¢sben, a nyelvteremt¢sben valÂsÁthatja meg ´nmagÀt. A nyelvi jÀt¢kok, a kÁnrÁmek, a jelent¢s¡kben egymÀssal opponÀlÂ hangalakok e
versekben nem szorulnak hÀtt¢rbe, de a fegyelmezett nyelvteremt¢s szolgÀlatÀba ÀllÁtÂdnak. Mik¢nt a HIDEGPRñBA verseiben, s
persze m¢gis eg¢szen mÀsk¢nt. öjra a vers
lesz a c¢l, a vers, melynek igenis ´sszegeznie
kell, ha nem mÀst, a l¢tszeml¢letet annak
egy-egy szeglet¢ben. àrideg ordas kapaszkodik /
f´lfel¢ a rablÂl¢trÀn / tartom neki s egyre izzadok
/ fÀradhatatlan lenne û tÀnÊ ä olvassuk AZ ORDAS V ISSZAHULL versben, s jÂl tudjuk, nem a
kÁnrÁm az, mely egybetartja a versszakot, a
verset, hanem a verset formÀlÂ k´ltûi tudat,
mely a korÀbbi versekhez viszonyÁtva sürÁtettebben, az intenzitÀs t´m¢nyebb/magasabb
fokÀn vÀlasztja meg, rendezi egys¢gbe a sz¢thÃzÂ szavakat.
Danyi Magdolna
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LEHETETT VOLNA öGY,
T¢rey JÀnos: A term¢szetes arrogancia
JAKäPesti Szalon K´nyvkiadÂ, 1993.
74 oldal, 120 Ft
Lehetett volna Ãgy, hogy a TandoriäPetri
megÃjÁtotta lÁranyelv folytatÂi vagy ÃjbÂli ÀtalakÁtÂi valamif¢le vitriolos jÀt¢kkal Àllnak
elû, az eg¢sz k´ltûi t¢r ÀtvÀltozik sakktÀblÀvÀ
vagy tÀrsasjÀt¢kkÀ, a szavak kificamodnak,
majd ÃjjÀformÀlÂdnak, komolytalansÀg komolytalansÀgot k´vet. ögy is lehetett volna,
hogy az ironikussÀgot nem az ÃjbÂl ¢rz¢kenyek vÀltjÀk fel (mintha az irÂnia kizÀrnÀ az
¢rz¢kenys¢get), sokszor a versnyelvhez Ãgy
nyÃlva, mintha az semmif¢le mÂdosulÀson
nem esett volna Àt.
Megt´rt¢nhetett volna, hogy a lÁra ilyen
el-, illetve vissza¢rz¢kenyÁt¢se teljess¢ggel
magÀba ´rv¢nyÁti az irÂniÀt, ez mint valami
kehes, visszamaradott mÂdszer kitaszÁtÂdik a
k´ltûi hasznÀlatbÂl, nem ¢pÁtik be, elker¡lik.
Minden k´ltû egy az egyben kesergi bÀnatÀt,
egy fintor erej¢ig sem emelkedik fel¡l rajta,
a jÂkedv csak jÂkedvet, a szomorÃsÀg csak
szomorÃsÀgot jelent.
Megeshetett volna, hogy az Ãj ¢rz¢kenyek
t´meges Ãj fÀjdalmÀbÂl nem emelkednek ki
mÀssÀgot t¡kr´zû arcok (olyan csoportot persze neh¢z elk¢pzelni, amelybûl ne vÀlnÀnak
ki egy¢nek, mÀsok ¢s k¡l´n´sek), masszÀvÀ
torzul minden, mind, aki k´ltû, kesergi macskÀja el- vagy feltün¢s¢t, hogy fellefetyelte
vagy ¢pp nem lefetyelte fel a neki szÀnt tejet,
hogy Árni oly neh¢z vagy bizony tÃl k´nnyü,
hogy sz¢p (esûs), (havas), (napos), (borÃs) az
idû, ¢s hogy kellemesänem kellemes szerelmesnek lenni.
Megt´rt¢nhetett volna, hogy arra a n¢hÀny, bÀr a k´lt¢szet jelenlegi irÀnyÀt el nem
utasÁtÂ, de abbÂl m¢gis erûsen kitünû k´ltûre
neh¢z lett volna rÀbukkannunk, hogy hoszszÃ, tekerv¢nyes Ãt bejÀrta utÀn hÁvtÀk volna
fel magukra a figyelmet, hogy p¢ldÀul a m¢g
alig hÃsz¢ves T¢rey suta ¢s igen darabos kis
k´tete utÀn is (SZ°TSZñRATçS , Cser¢pfalvi,
1991) nem ker¡lt volna az ¢rdeklûd¢s¡nk
k´z¢ppontjÀba, nem vonzott volna minket

mÀr akkor ez a fura tÀjakat rajzolÂ, igen tehets¢ges ember.
Bek´vetkezhetett volna az is, hogy maga
T¢rey nem ismeri fel sajÀt tehets¢g¢t, hogy
nem lesz annyira biztos sorai k¡l´nlegess¢g¢ben, hogy k¢t ¢v elmÃltÀval mÀr Àtvegyen ebbe az Ãj k´tetbe a korÀbbibÂl verseket, eg¢sz
kis igazÁtÀsokkal, ciklusba rendezve ûket, Ãj
cÁmmel vagy p¢ldÀul egy tegezû formÀt ´n´z¢sre cser¢lve (V IZIT).
Megeshetett volna, hogy nem teremt valamif¢le eg¢szen k¡l´n´s vilÀgot, zÀrt titokt¢rt, rejt¢ly´vezetet, nem fest monostort,
klastromot, homÀlyt, sirokkÂt, rÀcsot, megtorlÀst, vesztegzÀrat, karant¢nt, zÀr alÀ helyezett Àllamot, gettÂt, kolostort, klinikÀt, sürüs´dû ûrjÀratot.
Lehetett volna Ãgy, hogy a jelenlegi t´rt¢net-visszavevû t¢rben, ha megjelenik valaki
(¢s megjelent), aki ragaszkodik a sajÀt t´rt¢netek ¢pÁtette ciklusaihoz, akkor eg¢szen k´vetkezetesen teszi ezt, Ãgy, hogy ne csak az
elsû ¢s utolsÂ r¢szben ¢rezz¡k a fel¢pÁt¢s
megkomponÀltsÀgÀt. Megt´rt¢nhetett volna,
hogy az elsû A MEGSZçLLçS ELýTTI H°T ciklus
¢s az utolsÂ, a HEDV IG HAGYOMçNYAI nem
emelkedik messze ki a k´tetbûl. Az elsû, a
k¡lsû vilÀg terrorisztikus lezÀrtsÀgÀt fanyarul
szomorgÂ r¢sz ¢s az utolsÂ, a belsû vilÀg terrorisztikus vÀgyait lejegyzû szakasz nem tünik ki, ¢s egyenletes (vagy legalÀbbis jÂval
egyenletesebb) megformÀltsÀga miatt nem
vÀlik el a k´z¢psû k¢t r¢sztûl, ahol kuszasÀgban ¢s ´sszevisszasÀgban talÀlhatunk erûs ¢s
igen gyenge verseket.
Lehetett volna Ãgy, ha nagy ´r´m¡nkre
felfedezhet¡nk egy k´ltût, aki k´ltûbb, aki
nemcsak a cselekm¢nyek k¡l´n´ss¢g¢vel, de
formajÀt¢kaival is remekel (csak egy p¢lda, a
vitriolos szonett egy cheeseburger felett [52.
o.]), akkor û nem k´vet el folytonosan ¢s idegesÁtûen olyan szarvashibÀkat, hogy lecsapja
a verszÀrlatokat (p¢ldÀul PARTY ZONE, V ESZ°LYES KREçCIñ, E NERVçLT DARAB ), hogy nem
Ár le ilyen ki tudja, honnan a versbe cs´ppenû
mondatokat, mint p¢ldÀul àK¢rem, ¢n eszt¢ta
vagyokÊ (67. o.), hogy nem ¢l m¢ltatlan tr¢fÀkkal: àA csûd´t / jelentû Szent Sz´vets¢g. / (Sz´vets¢g utca, innen / legalÀbb k¢t megÀllÂ)Ê (48.
o.), hogy kirostÀlja a tÃlzÂ vagy mÀsokat fe-
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l¡lrûl szeml¢lû k¢peit: àÀsatag arcÊ (21. o.),
àny¡szÁtû nimfaÊ (34. o.), àostoba ¢bredûkÊ (36.
o.), s hogy egyÀltalÀn nem vesz fel a k´tet¢be
gyenge verseket, mint az EGY íZELTLçBö V IRRASZT vagy az E GY öRLEçNYNAK .
Lehetett volna Ãgy is viszont, hogy valaki,
aki a verszÀrlatokkal sokszor hibÀzik, s a soraihoz tÃlontÃl ragaszkodÂ, nem d´bbent
meg minket n¢ha eg¢szen k¡l´n´smÂd megszerkesztett müvekkel, bravÃros megoldÀsokkal, mint p¢ldÀul mikor egy amÃgy egyszerünek tünû sor k¢t¢rtelmüs¢g¢re a folytonos ism¢tl¢ssel hÁvja fel figyelm¡nket: àmik´zben evez¡nk a kÂrhÀzparkon ÀtÊ (9. o.), àNincs
mÂd, hogy VarsÂt tÃlutazzamÊ (19. o.), vagy mikor a k´vetkezû versmondat furcsa megt´r¢s¢vel hangsÃlyoz egy, a hangok jÀt¢ka miatt
kiemel¢sre ¢rdemes r¢szt: àMeghült ¢s meghalt
Jadwiga, / Feladatom eljutni addig aÊ (19. o.).
ögy is t´rt¢nhetett volna, hogy az egy¢bk¢nt igen sz¢p (vagy ¢pp durvasÀgÀval megh´kkentû) k¢peket k¢pzû k´ltû mindig felismeri szavai ¢rt¢k¢t. Hogy aki le tud Árni ilyen
lÁraian festûi sorokat, mint p¢ldÀul: àHa mern¢l szÀnni, szÀnj eg¢szenÊ (9. o.), àHogy lenn¢l
makulÀtlan itt, / mÀrtÂzva e t´m¢ny s´t¢ts¢gben?Ê
(12. o.), àvÀratlan foltok az ¡vegbe marvaÊ (29.
o.), vagy tud minden ¢kesÁt¢st mellûzve egyszerünek lenni, mint p¢ldÀul ezzel a mondattal: à(Fiam, / a reggelid)Ê (36. o.), az mindig tudatos.
Megeshetett volna, hogy û, aki szentimentÀlis is k¢pes lenni, àbe¢r az este, Àtoson / a zsongÂ JÂzsefvÀrosonÊ (58. o.), ¢s durva is tud lenni: à¹n nyilvÀn nimfomÀn ¢s jÂcskÀn 40 ¢ves /
p¢pp¢ ûr´ln´m ´nt r¢gÂta esed¢kesÊ (59. o.), àKiteny¢sztem magÀt, rem¢lje lesz t¡relmemÊ (66. o.),
vagy àFrigid vagy, Hedvig, szÀllj magadba. / Pall¢rozni prÂbÀltalakÊ (70. o.), s aki e kettûss¢get
´tv´zni is tudja: àf´lf¢nylû Ãrnû, szÀnandÂ alakÊ
(42. o.), az minden leÁrt sorÀt kritikÀval illeti.
Az tudja, hogy bizonyos sorok egy titokkal Àtitatott k´rnyezetben a rejt¢ly megerûsÁtûi:
àMicsoda ûsz ä ki fogja v¢gig¢lniÊ (19. o.), mÁg
bÀrha hasonlÂ jelent¢süek is, egy ¡res k´rnyezetben k´zhelyess¢ vÀlnak: àmelyik¡k m¢l-

tÀnyolhatnÀ el¢gg¢, / hogy m¢g bÁrom ¢s ennyireÊ
(33. o.). Az tisztÀban van azzal is, hogy a vershelyzet talÀnyossÀga, ha semmire sem szolgÀl, akkor nem teszi azt ¢rthetûv¢ az sem, ha
egy babitsi vershelyzetre utal (MEGTORLçST
V ESZ FONTOLñRA), hogy egy cÁm vagy egy sor
lÁrai r¢busza kioltÂdhat, ha nem kap m¢ltÂ
folytatÀst (FAH°JILLAT A KARANT°N IDEJE
ALATT), vagy ugyanÃgy a semmibe hull, ha a
titokzatos sort egy durva k¢pet tartalmazÂ
sor k´veti: àkereszthuzat a tÀjk¢pszobÀban / a lÁceumban hÀny Àsatag arcÊ (21. o.).
Lehetett volna Ãgy, hogy aki a jelenvilÀg
k¢peit ilyen kitünûen tudja keverni a t´rt¢neti vilÀg¢val (yuppie ¢s csuhÀs, Plantagenetek ¢s a cheeseburger vagy akÀr az MTV
News), annak minden sorÀt ¢rdemes megjegyezn¡nk. Aki p¢ldÀul k¢pes egyetlen ig¢t
ilyen k¡l´n´sk¢pp hasznÀlni, mint ezekben a
r¢szekben: àVarsÂ tartalmazza a mocskos est¢t /
°s benne JadwigÀtÊ (19. o.), àDe mit tartalmaz ez
az utca?Ê (23. o.), az minden szavÀt megfontolja. Aki annyira tudatosan fel tudja hasznÀlni a k¢t¢rtelmüs¢get, mint ahogy az p¢ldÀul
a àMostantÂl ÂvjÊ (20. o.) sorbÂl, vagy az à°s
hasztalan voltam / ...........pimaszÊ (30. o.) sort´r¢sbûl kitünik, az az eg¢sz k´tet¢t feszesen a
kez¢ben tartja.
Lehetett volna Ãgy, hogy T¢rey a t´rt¢neteit nem Àgyazza bele sokszor a tÀrgyi vilÀg
fojtÂ titokzatossÀgÀba: à(A mÂdosÁtott doktrinÀk
/ ........r¢gÂta sokkoljÀk magÀt.) A gy¡m´lcs´stÀl elreped. / / (KirÀmoljÀk az otthonÀt; / [...] BemocskoljÀk a hitves¢t, / de maga ebbûl sem tanul.) /
.......Egy ¡vegcse a f´ldre hull / gy´ngy´k gurulnak
szertesz¢tÊ (11. o.), s Ãgy is, hogy ez a v¢gtelen¡l vonzÂ talÀnymezû Ãjra ¢s Ãjra nem kÁnÀlja f´l magÀt megfejt¢sre.
Lehetett volna Ãgy, hogy T¢rey nem alkot
n¢hÀny dermesztûen megkapÂ müvet, megd´bbentû k¢pekkel, sorokkal, furcsa hangzÀsokkal, ¢s az eg¢sz lÁraisÀgÀnak k¡l´n´ss¢g¢vel, mellyel kitünik ¢s vÀrakozÀst ¢breszt.
Nem lett Ãgy.
Ambrus Judit

Figyelû ã 1463

àVçLOGATOK
VERS JAVçBUL,
GY¹NY¹Rþ DALOKAT
GYöJTOKÊ
A KALEVALA magyar fordÁtÀsairÂl
Barna Ferenc fordÁtÀsa. Athenaeum, Bp., 1871
VikÀr B¢la fordÁtÀsa (1909). EurÂpa, Bp., 1985
Nagy KÀlmÀn fordÁtÀsa (1972).
EurÂpa, Bp., 1975
RÀcz IstvÀn fordÁtÀsa (1976). EurÂpa, Bp., 1980
Szente Imre fordÁtÀsa. A Nemzed¢kek
¢s a Nemzetûr k´z´s kiadÀsa, M¡nchen, 1987
A K ALEVALç-nak immÀron ´t teljes magyar
fordÁtÀsa van. Ism¢t egy vilÀgrekord, mellyel
b¡szk¢lkedhet¡nk, bÀr tudjuk, hogy ez a nemes k´ltûi verseny nem az¢rt alakult ki, hogy
ezÀltal a magyar fordÁtÀsirodalom bÀrmif¢le
rekordok k´nyv¢be ker¡lj´n. EzÃttal a legfrissebbet, Szente Imr¢¢t kÁvÀnom bemutatni, de a t´rt¢netis¢g ¢s az ´sszehasonlÁtÀs
kedv¢¢rt a t´bbirûl is illik szÂt ejtenem.*
A KALEVALA-fordÁtÀsok r´vid t´rt¢nete
A K ALEVALA elsû vÀltozata 1835-ben jelent
meg. K¢sûbb ezt L´nnrot kibûvÁtette, s 1849ben jelentette meg azt az ´tven¢neknyi, huszonk¢tezer sornyi terjedelmü müvet, melyet
ma K ALEVALA-k¢nt ismer¡nk. FinnorszÀgban
jÀrt magyarok mÀr a R°GI K ALEVALA megjelen¢s¢rûl is tudÂsÁtottak, fordÁtottak is belûle,
s az öJ K ALEVALç-bÂl is t´bb r¢szlet napvilÀgot lÀtott magyarul, mielûtt 1871-ben az elsû
teljes fordÁtÀs megjelent Barna FerdinÀnd
munkÀjak¢nt. Barna FerdinÀnd (1825ä1895)
k´nyvtÀros volt, az MTA levelezû tagja. Szinte seg¢deszk´z´k n¢lk¡l, egy finnälatin szÂtÀrra ¢s egy n¢met fordÁtÀsra tÀmaszkodva
kellett megfejtenie a karjalai nyelvjÀrÀsban
Árt müvet. Lelkiismeretes filolÂgusk¢nt alapos munkÀt v¢gzett. Sz´veg- ¢s formahü for* A magyar nyelven olvashatÂ k´nyvtÀrnyi irodalombÂl n¢hÀny bibliogrÀfiÀra ¢s tanulmÀnyk´tetre
utalok, melyek megk´nnyÁthetik a tovÀbbi tÀj¢kozÂdÀst: Domokos P¢ter: A FINN IRODALOM FOGADTATçSA MAGYARORSZçGON. Budapest, 1972; JÀvori Jenû:
A FINNUGOR N°PEK IRODALMçNAK BIBLIOGRçFIçJA.
Budapest, 1975; V¤in´ Kaukonen: A K ALEVALA SZºLET°SE. Budapest, 1983; Nyirkos IstvÀn (szerk.):
UTUNK POHJOLçBA. B¢k¢scsaba, 1985.

dÁtÀsÀbÂl hiÀnyzik ugyan a k´ltûi erû, a sz´veghüs¢g idûnk¢nt a term¢szetess¢g ¢s a magyarossÀg rovÀsÀra ¢rv¢nyes¡l, de vannak
igen jÂl siker¡lt r¢szei. A Barna-fordÁtÀst k¢sûbb sok bÁrÀlat ¢rte, n¢mileg alaptalanul.
Tulajdonk¢ppen el kell ismern¡nk, hogy
nem egyed¡l Barna neh¢zkes nyelvezet¢t
okolhatjuk az¢rt, hogy a K ALEVALA nem ¢rte
el az ût megilletû n¢pszerüs¢get a mÃlt szÀzad v¢g¢n. Abban az idûben a finnämagyar
rokonsÀg gondolata m¢g nem ¢lt annyira
elevenen a k´ztudatban, hogy az olvasÂk´z´ns¢g nyitott lett volna egy tÀvoli, ismeretlen n¢p eposzÀnak a befogadÀsÀra.
A k´vetkezû fordÁtÀs 1909-ben jelent meg,
de t´bb mint hÃsz ¢vig k¢sz¡lt. VikÀr B¢la
(1859ä1945) a finnek nemzeti eposzÀval
ugyanÃgy egyetemi tanulmÀnyai r¢v¢n ker¡lt kapcsolatba, mint Barna, de neki alkalma volt helyszÁni gyüjtûutakon megismerkedni mind a finnäkarjalai, mind pedig a
magyar n¢pnyelvvel. Folklorisztikai ismereteit is be¢pÁtette fordÁtÀsÀba, sz´veg¢t ¢vekig
csiszolgatta, Ágy rÀszolgÀlt arra a lelkes fogadtatÀsra, melyet a korabeli kritikÀkban olvashatunk. MÁg a Barna-f¢le K ALEVALA csak akad¢miai k´r´kben volt ismert, VikÀr fordÁtÀsa
beker¡lt a k´ztudatba. °vtizedek alatt t´bb
kiadÀst meg¢rt, egyes ÁrÂkra, k´ltûkre gyakorolt hatÀsa (JÂzsef Attila, GulyÀs PÀl, çprily
Lajos) immÀr k´zhelyszerüen ismert. A VikÀr-fordÁtÀs n¢pszerüs¢ge talÀn 1935-ben
volt a tetûpontjÀn, a K ALEVALA centenÀriumÀnak ¢v¢ben. A k´nyv ekkor dÁszkiadÀsban
jelent meg, s nem kisebb k´ltû m¢ltatta a müvet ¢s a fordÁtÀst, mint KosztolÀnyi Dezsû. A
finnämagyar kapcsolatok is a harmincas
¢vekben indultak Ág¢retes fejlûd¢snek, tehÀt
ebben az idûben mÀr a befogadÂ k´zeg is biztosÁtva volt.
A VikÀr-fordÁtÀs hatÀsa abban is m¢rhetû,
hogy azÂta MagyarorszÀgon nem sz¡letett
Ãjabb teljes fordÁtÀs. R¢szleteket fordÁtottak
t´bben is, a legismertebb K¢pes G¢zÀ¢. A
hetvenes ¢vek elej¢n a ThÀlia SzÁnhÀz az û
Àt¡ltet¢s¢ben jÀtszotta a K ALEVALç-t. Az elûadÀs FinnorszÀgot is megjÀrta, s hatalmas sikert aratott, mert k´nnyed, humoros hangv¢tel¢vel Ãj megvilÀgÁtÀsba helyezte a finnek
k´r¢ben a nemzeti l¢t szimbÂlumÀvÀ ¢s k´telezû olvasmÀnnyÀ k´v¡lt eposzt. A mÀsik K ALEVALA-magyarÁtÂ Varga Domokos, tûle is
megjelentek mÀr fordÁtÀsr¢szletek.
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A k´vetkezû teljes fordÁtÀs Erd¢lyben sz¡letett, Nagy KÀlmÀn tollÀbÂl. Nagy KÀlmÀn
(1939ä1971) nagybÀnyai tanÀr volt, s kolozsvÀri egyetemi ¢vei alatt kezdte fordÁtani a K ALEVALç-t, de megjelen¢s¢t mÀr nem gyûzte
kivÀrni: mint annyian az erd¢lyi ¢rtelmis¢g
tagjai k´z¡l a kilÀtÀstalansÀg ¢veiben, ´nmaga vetett v¢get ¢let¢nek. A K ALEVALA Bukarestben 1972-ben, Budapesten 1975-ben jelent meg, a finnugor kongresszus tisztelet¢re.
Az idûben soron k´vetkezû k¢t fordÁtÂ
¢vekig ¢lt FinnorszÀgban, mindkettûnek finn
feles¢ge van. RÀcz IstvÀn (1908ä) mÀr t´bb
mint harminc ¢ve tekinti mÀsodik hazÀjÀnak
a K ALEVALA f´ldj¢t, Szente Imre (1922ä) pedig t´bb¢ves jyv¤skyl¤i lektorkodÀs utÀn k´lt´z´tt Àt Sv¢dorszÀgba, s ott is magyart tanÁt.
A befogadÂ orszÀg nyelve, kultÃrÀja irÀnti
szeretet, tisztelet s az anyanyelvhez valÂ ragaszkodÀs egyarÀnt szerepet jÀtszhatott abban, hogy a k¢t müv¢sz (mindketten foglalkoznak ÁrÀssal, mÀs nyelvekbûl valÂ müfordÁtÀssal is, RÀcz IstvÀn fotÂmüv¢sz is) a megjelen¢s legkisebb rem¢nye n¢lk¡l ilyen nagyl¢legzetü, ig¢nyes munkÀba fogott. RÀcz elûsz´r a sajÀt kiadÀsÀban jelentette meg K ALEVALç-jÀt FinnorszÀgban, 1976-ban. Budapesti kiadÀsa csak 1980-ban valÂsult meg. Szente
1984-re k¢sz¡lt el fordÁtÀsÀval, Ágy jÂ esetben
az megjelenhetett volna a k´vetkezû ¢vben,
a K ALEVALA szÀz´tven ¢ves jubileumÀra. De
nem akkor, hanem 1987-ben jelent meg, ¢s
nem Budapesten, hanem M¡nchenben. Ma
is sajnÀlatosan kev¢s p¢ldÀny forog belûle
k´zk¢zen itthon, s a k´t¢s olyan gyenge minûs¢gü, hogy egyszeri elolvasÀs utÀn mÀr potyognak belûle a lapok. Pedig illû lenne (s az
alÀbbiakban ezt, rem¢lem, siker¡l bizonyÁtanom), hogy itthon is napvilÀgot lÀsson, sok
lapozgatÀst, ÃjraolvasÀst, mazsolÀzgatÀst kiÀllÂ, tartÂs k´t¢sben.
A fordÁtÀsok jellemz¢se
Felt¢telezz¡k, hogy minden Ãjabb fordÁtÀs
abbÂl az ig¢nybûl sz¡letik, hogy a fordÁtÂ
mÀst, esetleg jobbat kÁvÀn nyÃjtani az elûzûn¢l. A k¢sûbbi fordÁtÂ dolga k´nnyebb is meg
nehezebb is elûdein¢l. Egyr¢szt megkÁm¢lheti magÀt attÂl a fÀrasztÂ ¢rtelmezû munkÀtÂl,
melyet egy gazdag szÂkincsü, botanikai, zoolÂgiai, n¢prajzi, mitolÂgiai ismereteket ig¢nylû nyelvjÀrÀsi sz´veg megfejt¢se ig¢nyel, mÀs-

r¢szt viszont k¢sztet¢st ¢rez, hogy fel¡lmÃlja
az elûdûk esetleg sikeres megoldÀsait is. A
K ALEVALA fordÁtÂi vilÀgosan megfogalmazott
elvek szerint dolgoztak, s mindannyian
ig¢nyt ¢reztek arra, hogy elveikrûl a n¢prajzi
magyarÀzÂ jegyzeteken kÁv¡l elûszÂ vagy utÂszÂ formÀjÀban az olvasÂknak is beszÀmoljanak.
Barna FerdinÀnd elsûsorban arra t´rekedett, hogy a nyolc szÂtagos sorokat megtartsa. Mivel a finn K ALEVALA rÁmtelen, Barna is
kev¢s rÁmet hasznÀl, k´zl¢se szerint is csak
az¢rt, mert figyelembe kellett vennie àhazai
k´z´ns¢g¡nk Ázl¢s¢tÊ. A rÁmek nagy r¢sz¢t a
gondolatpÀrhuzambÂl eredû ragrÁmek adjÀk.
Tudatosan t´rekedett arra is, hogy àmiutÀn a
fordÁtÀs rokon nyelvbûl t´rt¢nt, lehetûleg nyelvalak
nyelvalakkal, avagy egyen¢rt¢kü alakkal adass¢k
visszaÊ.
VikÀr a maga K ALEVALç-jÀt pÀros rÁmü
nyolcasokkal fordÁtotta, talÀn û is a magyar
k´z´ns¢g ig¢ny¢nek akart eleget tenni.
Ugyanakkor valÂszÁnüleg belÀtta, hogy az
eredetiben elûfordulÂ alliterÀciÂk gazdagsÀgÀt ä mely nemcsak a szÂkezdû hangok, hanem gyakran az elsû szÂtagok ´sszecseng¢s¢t
jelenti ä nem tudja visszaadni. Persze, û is ¢l
a betürÁm eszk´z¢vel, ahogyan Barna is, csak
sokkal ritkÀbban, mint az eredetiben.
SajÀt k´zl¢se szerint VikÀr ker¡lte a nyelvjÀrÀsi ¢s az elavult szavakat, az olvasÂ azonban Ágy is gyakran botlik olyan tÀjszavakba,
melyek k¡l´n´s, Âdon Ázt, keresett n¢pis¢get
k´lcs´n´znek a sz´vegnek. KosztolÀnyi ezt
er¢ny¢nek tartotta, s Ágy dics¢rte: àNem l¢tezû
nyelv ez, de Ázig-v¢rig magyar, s amellett ûsis¢g¢t
¢rezteti nyelv¡nk ismeretlen mÃltjÀnak, azt a kÀprÀzatot keltve, hogy csak Ágy k´lthett¢k volna a mi
K ALEVALç-nkat..Ê
Nagy KÀlmÀn a finn eredetihez prÂbÀlt
k´zeledni akkor, amikor rÁmtelen sorokat
fordÁtott, mai k´znyelven fogalmazott, mely
az¢rt ûrzi a finn fenyveseknek az erd¢lyi havasokkal rokon hangulatÀt, s a sz¢kely n¢pballadÀk nyelv¢ben gy´kerezik. VikÀr csengû-bongÂ rÁmei utÀn ¡dÁtû ¢lm¢nyt nyÃjt ez
az egyszerü, tiszta nyelv. ¹sszehasonlÁtÀsk¢ppen, az eposz elej¢n van k¢t sor, mely BarnÀnÀl Ágy hangzik:
àArany felem, jÀtszÂ-tÀrsom,
V¢lem egy¡tt nûtt korÀcsom.Ê
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VikÀr az àegyidûsÊ jelent¢sü korÀcs szÂn kÁv¡l m¢g egy kev¢ss¢ ismertet hasznÀl àjÀtszÂtÀrs, pajtÀsÊ jelent¢sben:
à°des jÀtom, jÂ barÀtom,
Gyermekkori gy´ngy korÀcsom.Ê
Mennyivel term¢szetesebb
Nagy KÀlmÀn fogalmazÀsa:

szÀmunkra

àJ´jj hÀt ´cs¢m, jÂ barÀtom,
gyere, gyermekkori tÀrsam!Ê
RÀcz IstvÀn, aki mÀr korÀbban is fordÁtott
finn n¢pk´lt¢szetet, a lehetetlent kÁs¢relte
meg, amikor megprÂbÀlta visszaadni az eredeti K ALEVALA alliterÀciÂs gazdagsÀgÀt. A
finnben ugyanis ´sszesen tizenegy szÂkezdû
mÀssalhangzÂ van, ez¢rt k´nnyebb azonos
hanggal kezdûdû szavakat talÀlni, mint a magyarban, melyben legalÀbb huszonhÀrom k¡l´nb´zû mÀssalhangzÂ j´het szÀmÁtÀsba. RÀcz
prÂbÀlkozÀsa sikerrel jÀrt: fordÁtÀsa tele van
szebbn¢l szebb szÂ eleji rÁmekkel. Arra is rÀj´tt, hogy az alliterÀciÂ sokszor nem egyszerüen formai dÁszÁtûelem, hanem versszervezû
erû: egyes szavak nem a jelent¢s¡k alapjÀn
ker¡lnek egymÀs mell¢, hanem azonos szÂkezdû hangjaik miatt. A 17. ¢nekben p¢ldÀul
Vipunen, a varÀzsig¢k ûrzûje az erdûben fekszik, testr¢szeibûl fÀk nûttek, t´bbek k´z´tt az
ÀllcsontjÀbÂl (leukaluun nen¤st¤) ¢ger (lepp¤),
szakÀllÀn (parran p¤¤ll¤) füzfabokor (pajupehko), homlokÀn (otsalla) mÂkusfenyû (oravakuusi), fogain (hampahilla) tülevelü fenyû (havuhonka). Ilyenkor hely¢nvalÂ, hogy RÀcz nem
a jelent¢sek visszaadÀsÀra t´rekszik, hanem
azonos kezdetü szavakat keres:
àCserefa nûtt csontos ÀllÀn, bajuszÀn borÂka
bokra,
halÀnt¢kÀn hÀrsfa hajtott, fogÀbÂl fenyûfa
tÀmadt.Ê
Az eredetiben sem hÀrsfÀrÂl, sem borÂkÀrÂl nincs szÂ, de a finn erdûkben ezek is elûfordulnak, s m¢ltÂn jellemzik azt a m¢lyen,
a nyelv sz¡let¢s¢ben gy´kerezû egys¢get,
mely a büvig¢k birtokosa, Vipunen ¢s a term¢szet k´z´tt uralkodik. Ilyen esetekben a
szavak eleve, alakjuk alapjÀn rendelûdnek
egymÀs mell¢.

Tartogathat-e m¢g szÀmunkra ÃjdonsÀgot
a magyar K ALEVALA? ögy tünik, igen. Szente
Imre fordÁtÀsa mÀr elsû lÀtÀsra, tipogrÀfiÀjÀban is mer¢szen ÃjÁt. K´ztudomÀsÃ, hogy a
nyomtatott sz´veg a k´r¡l´tte l¢vû ¡res papÁrral egy¡tt fejti ki hatÀsÀt. Barna ¢s VikÀr
fordÁtÀsukat nyolc szÂtagos, nagy kezdûbetüs
sorokra t´rdelve adtÀk ki. Nagy KÀlmÀn elhagyta a sorkezdû nagybetüket, ezzel a sz´veg folyamatossÀgÀt erûsÁtette. RÀcz k¢t sort
szedett egymÀs mell¢. A tizenhat szÂtagos
verssorok a m¢ltÂsÀgteljes eposzi h´mp´lyg¢st biztosÁtjÀk, valamint Ágy ÀltalÀban egymÀs mell¢ ker¡ltek az azonos tartalmÃ, parallel sorok. Szente viszont mindenf¢le sorbeosztÀst elhagy, csak a l´nnroti versszakbeosztÀst ûrzi meg, mely nÀla hosszabb-r´videbb bekezd¢seket eredm¢nyez. A prÂzai tipogrÀfiÀval az eposz mese-, illetve reg¢nyszerüs¢g¢t kÁvÀnja hangsÃlyozni. A hatÀs nem
marad el: sokkal jobban oda lehet Ágy figyelni
a tartalomra, amikor az olvasÂ nem ringatja
bele magÀt az azonos hosszÃsÀgÃ verssorok
egyhangÃsÀgÀba.
VigyÀzat, nincs szÂ prÂzafordÁtÀsrÂl vagy
szabad versrûl! A fordÁtÀs a legszigorÃbb formai elvek szerint k¢sz¡lt, ugyanis Szente arra
t´rekedett, hogy az eredeti idûm¢rt¢kes versel¢st adja vissza. A K ALEVALA ugyanis, bÀrmily meglepû, nem hangsÃlyos, hanem idûm¢rt¢kes versel¢sü. Ez a korÀbbi fordÁtÂk
elûtt sem volt ismeretlen, hiszen L´nnrot
mÀr az 1835-´s kiadÀs elûszavÀban hosszasan
¢rtekezett a K ALEVALA versel¢s¢rûl. A nyolc
szÂtagos sorok azonban magyarul k´nnyen
vÀlnak k¢t¡temü, hangsÃlyos nyolcasokkÀ, s
ezt Szente elûdei nem is nagyon bÀntÀk. ValÂjÀban azonban egy kalevalai sor szabÀlyosan n¢gy trocheusbÂl Àll: àSz¢p a | nyÀri | nap
vi | lÀga.Ê VariÀciÂk azonban elûfordulhatnak. Maga L´nnrot elm¢let¢ben n¢gyszÀz lehets¢ges vÀltozatot ÀllapÁt meg, melyek k´z¡l
272 fordul elû a K ALEVALç-ban, a leggyakrabban tizenegy vÀltozat, a t´bbi csak elv¢tve. Az
elsû verslÀb lehet jambikus, s a sor belsej¢ben
is elûfordulhatnak r´vid szÂtagok: àszamÂcamezûm szedetlenÊ. Egy verslÀb hÀrom r´vid
szÂtagot is tartalmazhat, k¡l´n´sen az elsû
verslÀb, ilyenkor a verssor kilenc szÂtagos:
àsanyaru sorsÃ sarkvid¢kenÊ.
A r´vid ¢s a hosszÃ szÂtagok vÀltakozÀsÀnak s a szÂkezdû hangsÃlyok megl¢t¢nek k´-
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sz´nhetûen (a finnben ugyanÃgy az elsû szÂtagon van a hangsÃly, mint a magyarban) siker¡l elker¡lni a monotÂniÀt, a sz´veg l¡ktet¢se Ãj meg Ãj meglepet¢seket okoz.
A trochaikus lejt¢s ¢rdek¢ben Szente viszonylag szabadon bÀnik a magÀnhangzÂhosszÃsÀggal. Erre dunÀntÃli anyanyelvjÀrÀsa r¢v¢n ¢rzi magÀt feljogosÁtva, melyben a
hosszÃ Ã, ü ¢s Á ritka, mint a feh¢r hollÂ. A
hosszÃ Â/û-t tartalmazÂ ragokat a r´videbb
-bul/b¡l, -tul/t¡l, -rul/r¡l alakokkal cser¢li f´l,
de csak akkor, ha a ritmus Ãgy kÁvÀnja. AkÀr
egy mondaton bel¡l is hasznÀlja mindk¢t vÀltozatot:
àVersektûl veszett Vipunen, Lemmink¤inen l¢hasÀgtulÊ 1:49ä50
àVezess¢tek vûm a hÀzba, fej¢rûl levett f´veggel,
hÃzva kesztyüj¢t kez¢r¡l!Ê 21:116ä118
A r´vid magÀnhangzÂssÀg tovÀbbi p¢ldÀi:
àsz¢lin szÀntÂf´ldjeinknekÊ 31:59
àsz¢les lombu szÀlfa aljÀnÊ 21:88
ànem sovÀrgok hÀzi s´rreÊ 12:74
àgyÂgyitÂ erej¡ gyommalÊ 9:446
àkarcsu fÀcskÀt megkim¢ltedÊ 7:100
ànem gyereksirÀs e sÁrÀsÊ 7:175
àhogy rivÀst hallott a vizr¡lÊ 7:167
n¢hÀny sorral feljebb:
àhangos sÁrÀst hall a vÁzrûlÊ 7:161
ögy tünik, Szente k´nnyed¢n, hogy azt ne
mondjam, lemmink¤ineni l¢hasÀggal viszonyul mind az eredetihez, mind az elûd´k fordÁtÀsaihoz. Nem k´tik meg a p¢ldÀk, de nem
is k¡zd g´rcs´sen az¢rt, hogy mindenÀron
k¡l´nb´zz´n. Nagy KÀlmÀn ¢s RÀcz IstvÀn
¡gyeltek arra, hogy ker¡lj¢k a ritka tÀjszavakat, ¢ppen, hogy ne hasonlÁtsanak VikÀrhoz,
aki ànem l¢tezû nyelvenÊ Àlmodta meg a maga
K ALEVALç-jÀt. Szente bÀtrabban merÁt a
nyelvjÀrÀsokbÂl:
àÁgy bucsÀlÂdvÀn buvÀbanÊ 4:438
àmicsoda csalÀd csih¢seÊ 3:114
àmazna minden t¢nyked¢semÊ 5:179
A hangutÀnzÂ, hangulatfestû szavakat k¡l´n´sen kedveli:

àsutlakÂ ´reg ´h´mgetÊ 9:58
à°n balga, vilÀg bolondja, esztelen ecebocÀjaÊ
5:169ä170
àAnyja lÀnyÀnak aszongya, sz¡lû csiggatja sz¡l´ttit: Esztelen, ereggy a bÃddal, sirdogÀlÀssal, s¡l¡l¡!Ê 3:565ä568
Joukahainen ÀllandÂ jelzûje:
àincifinci

lapp leg¢nykeÊ 3:22

CsÃfolÂdÂ szavaknak is bûviben van:
àHej, fiÃk, ti f¢lnÂtÀsok, tyÃkeszü, l¡ke leÀnyok, az
eg¢sz bugyuta banda!Ê 40:266ä268
àDilinÂs, mi dolgod itten? Mi hozott ide, id¢tlen?Ê
50:243ä244
Szente helyenk¢nt el¢gt¢telt ad Barna
FerdinÀndnak is, az û elfeledett szavainak
hasznÀlatÀval. F´lelevenÁti a finnugor eredetü àfogolymonyÊ szÂt, mely a t´bbiekn¢l àfajdtojÀsÊ, sût àkÀcsa tojÀsaÊ. A mÀsik tisztelg¢s
Barna elûtt a finn pengetûs n¢pi hangszer
nev¢vel kapcsolatos, melyet Barna àlantÊ, illetve àkobozÊ szÂval fordÁtott a pÀrhuzamossÀg ig¢nyeinek megfelelûen. VikÀr a lantot a
àhÀrfaÊ szÂval vÀltogatja, Nagy KÀlmÀn ¢s
RÀcz IstvÀn pedig az eredeti àkanteleÊ szÂt is
hasznÀlatba vette. Szente a kantele szinonimÀjak¢nt mÀr nem lantrÂl vagy hÀrfÀrÂl besz¢l, hanem kobozrÂl, mint Barna.
Elûfordul, hogy a fordÁtÀs ´tletgazdagabb
az eredetin¢l. Mintha a fordÁtÂ nem tudnÀ f¢kezni a tollÀra tÂdulÂ szinonimÀkat ¢s alliterÀlÂ szÂszerkezeteket, s ott is pazarolja lelem¢nyeit, ahol a legegyszerübb szavak is elegendûk lenn¢nek. Az alÀbbi szemelv¢nyben
VikÀr fordÁtÀsa szÂ szerintinek vehetû:
àOda j´ttek ifjÃ hûs´k,
F¢rfiak is j´ttek, nûs´k,
FiÃk j´ttek, f¢lidûs´k,
AprÂ-cseprû hajadonok,
K´zepes korbeli menyecsk¢k,
Hogy a hÀrfÀt n¢zegess¢k,
A muzsikÀt megfigyelj¢k.Ê 40:245ä252
Szent¢n¢l ez Ágy hangzik:
àIgyekeztek ifjak-v¢nek, bajszos bÀcsik bandukoltak, fiÃgyermekek futottak, leÀnygyermekek lohol-
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tak, minden fruska ¢s mamuska, javakorbeli menyecske kantel¢t kivÀnta lÀtni, csudakobzot megcsodÀlni.Ê
Szente abban is f¡ggetlen a hagyomÀnyoktÂl, hogy mer kifejezetten magyar aszszociÀciÂjÃ szavakat hasznÀlni. Kave t¡nd¢rt,
aki àanyja minden asszonyoknakÊ, Ágy szÂlÁtja
meg:
àJ´jj, Boldogasszony anyÀcska, teremt¢s aranyvirÀgaÊ 17:291ä292
Ilmatar pedig, a VÁzanya, V¤in¤m´inen sz¡lûje àkisboldogasszony-anyaÊ.
Amikor arrÂl van szÂ, hogy milyen hatÀsa
lenne, ha maga Isten fakadna dalra, a sok hü
fordÁtÀs k´z¡l talÀn Nagy KÀlmÀn¢ id¢zi leghÁvebben az eredetit:
àM¢zz¢ büv´ln¢ a tengert,
homokszemet borsÂszemm¢,
malÀtÀvÀ tenger f´ldj¢t,
tenger k´vecsk¢it sÂvÀ,
sz¢les erdût szÀntÂf´ldd¢,
irott oldalt bÃzaf´ldd¢,
halmokat ¢des kalÀccsÀ,
kûsziklÀkat tyÃktojÀssÀ.Ê 21:393ä400
Szente itt ugyanÃgy àsz¢p hütelenÊ, mint RÀcz
IstvÀn, vagyis amikor az alliterÀciÂnak sz´vegteremtû funkciÂja van, nem a jelent¢seket
fordÁtja, hanem azonos kezdetü szavakat keres:
àM¢zzel t´lten¢ a tengert, homokbÂl borsÂt b¡v´lne,
malÀtÀt mocsÀriszapbul, sÂt a tengernek sarÀbul;
k´k¢nyest keny¢rmezûv¢, bÃzaf´ldd¢ a bozÂtost,
dombokat diÂskalÀccsÀ, t´rmel¢k k´vet tojÀssÀ.Ê
A àleip¤maaÊ szÂ szerint àkeny¢rf´ldÊ, NagynÀl àszÀntÂf´ldÊ, RÀcznÀl àrozsmezûÊ, okkal, hiszen a finnek rozsbÂl s¡tik a kenyer¡ket.
Szente àkeny¢rmezejeÊ viszont t´rt¢nelmi aszszociÀciÂkat ¢breszt a magyar olvasÂban. A
àdiÂskalÀcsÊ emleget¢s¢t tÀrgyi t¢ved¢snek
gondolhatnÀnk, hiszen a finnek nem ismert¢k a diÂt, m¢gis telitalÀlatk¢nt kell nyugtÀznunk ezt a megoldÀst. Az eredeti àm¤mmikakkaraÊ lefordÁthatatlan nevü, malÀtÀbÂl
k¢sz¡lt, ¢des, barna hÃsv¢ti eledel, mely egy
¢vben csak egyszer ker¡lt a gyakran ¢hÁn-

s¢get szenvedû finnek asztalÀra. HallatÀra
´sszefut a nyÀl a finn olvasÂ szÀjÀban, s valÂszÁnüleg ez t´rt¢nt a fordÁtÂval is, amikor
rÀtalÀlt a szÂra, s felid¢zte a hÃsv¢ti bejgli
Áz¢t.
LÀtnivalÂan Szent¢t nyomasztotta legkev¢sb¢ a felelûss¢g, hogy az eredetihez mindenben hü, autentikus fordÁtÀst adjon. Ezzel
elismeri az elûd´k munkÀjÀt, s szabadjÀra engedi nyelvi, k´ltûi fantÀziÀjÀt. A K ALEVALA tekint¢lye nem csorbul, ha û mÀsk¢nt fogalmaz, viszont kieg¢sz¡lhet a rÂla alkotott
k¢p.
Foglaljuk ´ssze az ´t fordÁtÀs er¢nyeit! Elûbb
azonban tegy¡nk egy kis kit¢rût, ejts¡nk n¢hÀny szÂt a K ALEVALA sz¡let¢s¢rûl. Nem lehet el¢gszer hangsÃlyozni, hogy a K ALEVALA
nem a vaskorban ¢s nem Karjala erdeiben,
hanem a mÃlt szÀzad harmincas-negyvenes
¢veiben sz¡letett, Elias L´nnrot ÁrÂasztalÀn.
TehÀt tudatos müalkotÀs. L´nnrot t´bb tÁzezernyi sort kitevû mitikus ¢s epikus ¢nekekbûl, lÁrai ¢s szokÀsdalokbÂl, balladÀkbÂl, rÀolvasÀsokbÂl soronk¢nt ÀllÁtotta ´ssze müv¢t.
A variÀnsok k´z¡l a legszebbeket vÀlasztotta,
egys¢gesÁtette a nyelvjÀrÀst, elhagyta a kereszt¢nys¢gre ¢s az Ãjabb korokra utalÂ elemeket, s ha a cselekm¢ny Ãgy kÁvÀnta, megvÀltoztatta a neveket. A felhasznÀlt sorok kisebbik fel¢t vÀltozatlanul vette Àt, fel¢t n¢mileg megvÀltoztatta, ¢s mind´ssze hÀrom szÀzal¢kÀt Árta sajÀt maga.
A finn n¢pk´lt¢szet k´ltûi eszk´zei a ritmus, az alliterÀciÂ ¢s a gondolatpÀrhuzam,
vagyis az ism¢tl¢sek. Az eposz ´sszeszerkeszt¢sekor L´nnrot mindenben a formai t´k¢lyre t´rekedett. A gyüjt´tt versek alapjÀn levont tapasztalatai szerint igazÁtotta ki a n¢hol
d´c´gûs verslÀbakat. SzaporÁtotta az alliterÀciÂk szÀmÀt, s a pÀrhuzamos sorokat is gyarapÁtotta Ãgy, hogy a variÀnsokbÂl ´sszevÀlogatta az egymÀshoz illûket. Ha tehÀt a finn
n¢pi ¢nekes mindent k¢tszer mond, illetve
egyszer, de tÀrsa minden sort megism¢tel n¢mi vÀltoztatÀssal, akkor L´nnrot ugyanazt
n¢gy-, esetleg hatf¢lek¢ppen fogalmazza
meg.
A gondolatpÀrhuzam nyelvtani pÀrhuzamot is jelent: a parallel sorok azonos mondatszerkezetüek. Hogy azonban az egyhangÃsÀgot elker¡lje, L´nnrot az ism¢tl¢s utolsÂ

1468 ã Figyelû

vagy utolsÂ elûtti tagjÀban megcser¢li a szÂrendet ä ezzel megt´ri a ragrÁmek monotÂniÀjÀt, s a logikai hangsÃly Àthelyez¢s¢vel is
¢l¢nkÁti az elûadÀst.
¹szt´n´ss¢g ¢s tudatossÀg, k´t´tts¢g ¢s
szabadsÀg, hagyomÀnyûrz¢s ¢s annak mÁves
tovÀbbfejleszt¢se egyarÀnt hatott a K ALEVALA
´sszeÀllÁtÀsakor ¢s magyarra valÂ Àt¡ltet¢sekor is.
A mü versel¢s¢t, mint mÀr emlÁtett¡k,
Szente Imre fordÁtÀsa adja vissza a leghÁvebben. A betürÁmek szempontjÀbÂl RÀcz ¢s
Szente fordÁtÀsa a legsiker¡ltebb, s ûk vett¢k
¢szre azt is, hogy olykor fontosabb a szÂkezdû
hangok ´sszecseng¢se, mint a szavak jelent¢se. Term¢szetesen a t´bbiekn¢l is talÀlunk
sz¢p p¢ldÀkat. A 30. ¢nekben Lemmink¤inen
VikÀr szerint:
àGondjaibÂl lovat Àcsol,
Barna m¢nt bÃbÀnatÀbÂl,
F¢k¢t fÀjdalmas napokbÂl,
Nyergit elrejtett haragbÂl.Ê 30:483ä486

Nagy KÀlmÀn szerint:
àde nagyobb az ÀfonyÀnÀl,
borsÂszemn¢l bûs¢gesebb,
k´v¢rebb a fajdtojÀsnÀl,
nagyobb a fecske fej¢n¢l.Ê
VikÀrnÀl ez Ágy hangzik:
àçfonyÀnÀl izmosabbak,
BorsÂszemn¢l vastagabbak,
FajdtojÀsnÀl domborÃbbak,
Fecskefejn¢l vaskosabbak.Ê
RÀcz sem a hasonlÁtÂ fûnevek jelent¢s¢t, sem
a k´z¢pfokÃ mell¢kneveket (melyeknek a k¢t
elsû hangja az eredetiben megegyezik a mellett¡k ÀllÂ fûnevek¢vel), sem a sorrendet,
sem a mondatszerkezetet nem ûrzi meg ä de
azt nem mondhatjuk, hogy nem sz¢p:
àkerek k´nnycsepp, mint a mÀlna, k´v¢r, mint kÀcsa
tojÀsa
borsÂszem lehetne bÀtran, fecskefejjel is fel¢rne.Ê

Nagy KÀlmÀn sem adja alÀbb:
àlovat teremtett a gondbÂl,
paripÀt a sok panaszbÂl,
kantÀrt keserüs¢g¢bûl,
nyerget nyomorÃsÀgÀbÂl.Ê
A parallelizmusok eset¢ben azonban ¢ppen RÀcz ¢s Szente hajlamos arra, hogy az
ism¢tl¢sekkor csak a gondolatpÀrhuzamot
ûrizz¢k meg, a nyelvtani ism¢tl¢seket mÀr
nem. Az eredeti mondatszerkezetek megûrz¢se inkÀbb az elsû hÀrom fordÁtÀsra jellemzû. K´z¡l¡k Barna ¢s Nagy KÀlmÀn vett¢k
¢szre a szÂrendvÀltÀs ¢l¢nkÁtû hatÀsÀt, VikÀr
a sorv¢gi rÁmek miatt megfeledkezett errûl.
A 41. ¢nekben talÀlhatÂ n¢hÀny sor fordÁtÀsaival illusztrÀljuk ezt. Barna ¢s Nagy KÀlmÀn az eredetihez hÁven n¢mi szÂrendcser¢vel teszik lend¡letesebb¢ a k´nnyen egyhangÃvÀ vÀlÂ ism¢tl¢seket. V¤in¤m´inen k´nnycseppjei Barna fogalmazÀsÀban:
àTavi babnÀl izmosabbak,
BorsÂszemn¢l vaskosabbak,
G´mb´lyübbek fogoly-monynÀl,
Nagyobbak a fecske-bÃbnÀl.Ê 41:189ä192

UgyanÁgy Szente is a n¢vszÂi szerkezetek helyett ig¢ket hasznÀl:
àÀfonyÀnyira dagadtak, szerte borsÂk¢nt szaladtak,
mint fogolymonyok forogtak, fecskefej gyanÀnt remegtek.Ê
A magyarban lehets¢ges, de m¢gis ritkÀn
elûfordulÂ nyelvtani alakokat Barna ¢s VikÀr
megûrizt¢k, a t´bbiek nem erûltett¢k. A 10.
¢nekben a hajadon tennivalÂira hivatkozva
ad kosarat k¢rûj¢nek, a finnben egy fosztÂk¢pzûs igen¢v hasznÀlatÀval:
àMarjat on maalla poimimatta,
Lahen rannat laulamatta,
Astumattani ahoset,
Lehot leikin ly´m¤tt¤ni.Ê 10:459ä462
Barna szÂ szerint fordÁt, de megfeledkezik az
utolsÂ elûtti sorbeli szÂrendvÀltÀsrÂl:
àA szamÂca m¢g szedetlen,
TÂpartjai ¢nekletlen,
A ligetek bejÀratlan,
T¡sk¢k, bokrok cicÀzatlan.Ê
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UgyanÁgy jÀr el VikÀr is, de k¢ptelen nyelvtani alakokat k¢pez:
àF´ldeken a szeder szedetlen,
¹b´l martja megdallatlan,
IrtovÀnyok jÀrdalatlan,
A ligetek jÀtszodatlan.Ê

KRITIKAPçLYçZAT
A MEGALçZOTTAK
ISKOLçJA
Mirko Kova§: °gb¢li jegyespÀr
FordÁtotta BrasnyÂ IstvÀn
Forum, öjvid¢k, 1990. Matica srpska K´nyvtÀr

Nagy KÀlmÀn ig¢ket hasznÀl:
àlesz, ki a bogyÂt leszedje,
´b´l partjÀn ´rvendezz¢k,
irtÀsokon itt lakozz¢k,
kis erdûkben vigadozz¢k.Ê
RÀcz IstvÀn fûn¢vi igenevekhez folyamodik:

àHa az ÁrÂ azzal hozakodik elû, hogy igaz t´rt¢netet vetett papÁrra, csalÀst sejtek a dologban, mert igaz t´rt¢net nincs, utÂbb kell azzÀ
vÀlnia!Ê
(Mirko Kova§: APçM °S MONDçSAI ,
AVAGY AZ °GB°LI JEGYESPçR

FordÁtotta BrasnyÂ IstvÀn)

àr¢ten szamÂcÀt kell szednem, vizek partjÀn vÁgan
lennem,
ligetekben l¢pegetnem, bÃjÂcskÀznom a berekben!Ê
Szente csak egy esetben hasznÀlja a fosztÂk¢pzût, amikor a legterm¢szetesebb, ¢s babitsi eml¢keket is ¢breszt. Egy¢bk¢nt elszakad
az eredeti szerkezettûl, de milyen sz¢pen:
àSzamÂcamezûm szedetlen, nÂta n¢lk¡l mind a partok; l¢pteimet a ligetek, kedvem ÀhÁtjÀk a kertek!Ê
A m¢rleg: BarnÀtÂl nem lehet elvitatni az Ãtt´rû ¢rdemeit. VikÀr Àltal vÀlt sz¢les k´rben
ismertt¢ a K ALEVALA, a t´bbiek pedig bÀtran
kÁs¢rletezhettek, hogy a tartalmi ¢s a formai
sz¢ps¢gek e kifogyhatatlan tÀrhÀzÀnak Ãj
meg Ãj kincseit fedezz¢k f´l, s k´zben ´nmagukat is megfogalmazhassÀk.
Csepregi MÀrta

àAmikor az ÁrÂ azt mondja, hogy igaz t´rt¢netrûl van szÂ, szemf¢nyveszt¢snek v¢lem,
mert nincs igaz t´rt¢net, m¢g csak azzÀ kell
vÀlnia!Ê
(Mirko Kova§: APçM SZAVAI ,
AVAGY °GI JEGYESEK

FordÁtotta Vujicsics Marietta)

A fenti id¢zet, mint lÀtjuk, k¢t vÀltozatban is
olvashatÂ magyarul ä e fordÁtÀsok k¡l´nb´zûk¢ppen prÂbÀljÀk megvilÀgÁtani, hogy Mirko Kova§ milyen kit¡ntetett figyelmet szentel
a mai irodalomban a t´rt¢netnek, illetve a
t´rt¢net hitelveszt¢s¢nek. De lÀthatnÀ-e ezt
mÀsk¢pp az a prÂzaÁrÂ, aki nem ¢rzi, nem
¢rezheti eg¢szen biztonsÀgosnak a sajÀt àtalÀltÊ, avagy àhozottÊ anyagÀt? Ez a dilemma
az ÁrÂi ¢rz¢kenys¢g rokonszenves sarkpontja.
Id¢zhetn¢nk sok mÀs mondatot is, amely Kova§nak erre valÂ t´rekv¢s¢t igazolja. TovÀbbi
bevezet¢s¡l m¢g kettût idemÀsolok: àAmint
belekezdek valamely t´rt¢net elmondÀsÀba, az esem¢nyek sz¡ks¢gszerüen megvÀltoznak, olykor pedig
annyira ÀtformÀlÂdnak, hogy szinte Àlomk¢nt hatnak.Ê AztÀn: à...Ágy tart ez a v¢gtelens¢gig, mindaddig, amÁg az igaz t´rt¢net nem l¢nyeg¡l ÀlommÀ.Ê ZºLL¹TT TçRSASçG cÁmü elbesz¢l¢s¢ben
ä amely egy sugÀrzÂ lÀny, Nives t´rt¢nete ä
az emberi szÁv v¢gtelen feladatÀrÂl mes¢l az
ÁrÂ. Ez a t´rt¢net Àlmot szabadÁt f´l ¢s gÀtat
szakÁt a k¢pzelet szÀrnyalÀsa elûtt. Mirko Kova§ prÂzaÁrÂi karakter¢vel, legÃjabb k´nyv¢vel megismerkedni annyi, mint f´lhagyni a
hagyomÀnyba valÂ egyoldalÃ bezÀrkÂzÀssal
¢s visszat¢rni a k´zelmÃlt diktatÂrikus t´rt¢-
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nelm¢nek szabad szemü vizsgÀlatÀhoz. àMindig figyelemre m¢ltÂ dolognak szÀmÁt az ´sszekuszÀlt t´rt¢nelmi szÀlak kibogozÀsaÊ ä vallja; a t¢mÀk katalÂgusa azonban a f´ldi ¢let ¢s ¢gi jegyess¢g, eszerint a l¢t ¢s a halÀl pÀros fogalmÀnak, a h¢tk´znapok vaskossÀgÀnak ¢s a
szimbolikus hangulatok egymÀsba tolakodÀsÀnak jegyz¢ke. Csakhogy: az ÁrÂ alÀereszked¢se valÂdi kÁnokkal jÀrt a lejtûn, m¢g ha az
Àlom ¢s fantÀzia sz¡lte Âlomnehez¢ket borgesi mozdulattal oldja is el; v¢geredm¢nyben az
emberi ¢let v¢gsû k¢rd¢seire lÀttat. Kova§
mint minden jelent¢keny müv¢sz megteremtette a maga mÁtoszait ¢s legendÀjÀt ä ezekrûl
kÁvÀnok szÂlni bÁrÀlatomban.
Aki sokat markol, keveset fog ä kivÀltk¢pp
k¡lf´ldi ÁrÂ bemutatÀsakor vÀlhat komolytalannÀ a kritikus, ha ´sszekever egy¢ni sejt¢st
¢s irodalmi t¢nyt. Noha megjelent mÀr k´nyve Mirko Kova§nak a Magvetû VilÀgk´nyvtÀr
sorozatÀban (B EV EZET°S A MçSIK °LETBE,
1989), ¢s 1987-ben a Forum K´nyvkiadÂ jÂvoltÀbÂl az EURñPAI K¹LT°SROTHADçS cÁmü
munkÀjÀt is k¢zbe vehett¡k magyarul, a
szerb szÀrmazÀsÃ jugoszlÀv ÁrÂ eg¢szen mostanÀig korÀntsem r¢szes¡lt nÀlunk jelentûs¢g¢nek megfelelû publicitÀsban. Igaz, Ártak rÂla a VajdasÀgban is, itthon is, m¢gpedig figyelmesen, sût Radics ViktÂria szem¢ly¢ben
ä megkockÀztatom ä kitünû fordÁtÂt kapott
Àltala a magyar irodalom, tartozÀsunk Mirko
Kova§csal szemben m¢gis szÀmottevû. KapaszkodÂul: a t¢rs¢g olyan ÁrÂival helyezkedik el egy sorban, mint Danilo Kiô, EsterhÀzy
P¢ter, Tolnai OttÂ ä mÀr ennyi bûs¢ggel indokolnÀ, hogy t¡zetes figyelmet szentelj¡nk
mük´d¢s¢nek; Kova§ ¢letmüv¢t, n¢melyik
k´nyv¢t egy¢bk¢nt m¢rf´ldkûnek tekintik
hazÀja irodalmÀban. EzÀltal is rokonÁthatÂ
Kiôsel; e kapcsolÂdÀs l¢nyege szerint az, hogy
Kova§ a dogmatikus realizmus irodalmÀt ¢s
müv¢szetfelfogÀsÀt k´ny´rtelen k´vetkezetess¢ggel ostorozta alkotÂi gyakorlatÀban.
Adatok, t¢nyek jelzik, hogy pÀlyÀja teli kÁnos
(¢s keserü) buktatÂkkal, de a hivatalos irodalompolitikÀval ¢s annak haszon¢lvezûivel valÂ ÀllandÂsult konfrontÀciÂja sem tette megvesztegethetûv¢, ahogy a r¢giÂ legjobbjait
sem. HiÀba folyt vele szemben is megsz¢gyenÁt¢sig menû procedÃra ä egyik irodalmi kit¡ntet¢s¢t p¢ldÀul nyilvÀnosan visszavontÀk ä,
Mirko Kova§ keskeny ´sv¢nyen, de a maga

t´retlen ÃtjÀt taposta. Sem meghÀtrÀlÀs, sem
elt¢velyed¢s nem n´vesztett dudvÀt, gyomot
a pÀlyÀjÀn, fanatizmusa sem lehet mÀs, mint
a jÂzan ¢sz tisztess¢ge.
Besz¢des ¢letrajzi, kort´rt¢neti adal¢koknÀl besz¢desebb az a t¢ny, hogy Danilo Kiô a
BORISZ DAV IDOV ICS SíREML°K°-nek elsû fejezet¢t, A RñZSAFA NYELþ K°S-t neki ajÀnlotta.
Tudvalevû, hogy Kiônek ez a reg¢nye szÀlka
volt a hatalom korifeusainak szem¢ben, ez¢rt
a Kova§ fel¢ nyÃjtott k¢z inkÀbb a szolidaritÀs
¢s barÀtsÀg jele, mint puszta kollegiÀlis gesztus. Vagyis a m¢ly ´sszetartozÀs-¢rzet¢, ami
vakmerûen magÀban hordozza a k´z´s gondvisel¢s f´lt¢telez¢s¢t. Szerintem ez abban a
drÀmainak bÀtran nevezhetû deklarÀciÂban
´lthetett testet, mely szerint Kiô ´nmagÀt àaz
utolsÂ jugoszlÀv ÁrÂÊ titulusÀval ruhÀzta f´l. E
k¢nyes cÁmke n¢zetem szerint mindkettûj¡knek kijÀrt. Az àutolsÂ jugoszlÀv ÁrÂÊ nem csÀbÁtÂ, ¡res ¢s hivalkodÂ ´nmeghatÀrozÀs ¢s minûsÁt¢s, ¢pp ellenkezûleg ä s ezt az utÂbbi
idûk hÀborÃi bizonyÁtjÀk ä, baljÂslatÃ ¢s provokatÁv formula. A mÀbÂl, a legk´zvetlenebb
jelenbûl Át¢lve alaposan f¢lre¢rthetû Kiô gondolata, hiszen k´nnyü lenne azt k¢pzelni,
hogy aki àjugoszlÀv ÁrÂÊ-k¢nt fogalmazott,
egy hamis lÀtszat ¢s ideolÂgia nev¢ben a szûnyeg alÀ s´p´rt minden konfliktust, de legalÀbbis azok pÀrtjÀt fogta, akik ebb¢li igyekezet¡k¢rt nyertek kommunista ¡dv´t. Kiô inkÀbb arra mutat rÀ, hogy az ¢rt¢kek ¢s ¢rdekek müv¢szi pluralizmusa az egyed¡l lehets¢ges kerete ¢s formÀja a vilÀg eszt¢tikai Ãjrateremt¢s¢nek ä ennek politizÀlÂ, k¢nyszerüen ideologikus ¡zenete a àjugoszlÀv
ÁrÂÊ, rÀadÀsul az utolsÂ. A magyar olvasÂ lelki
szemei elûtt tÀvoli allÃziÂval fel´tlik Ady mono- ¢s megalomÀniÀs ´nkanonizÀciÂja. Ha
Kiô a àjugoszlÀv ÁrÂtÊ egyfajta kiÀtkozottsÀg
tartalmi vonÀsaival definiÀlta, akkor Kova§csal alighanem ez a kiÀtkozottsÀg lÀncolja
´ssze ûket. Danilo Kiô MagyarorszÀgon ismert, sût n¢pszerü ÁrÂ, ûhozzÀ kapcsolhatjuk
hÀt tÀj¢kozÂdÀsi pontot keresve Mirko Kova§
nev¢t, egy¡tt vannak ûk jelen egy mÀsik irodalom t´rt¢net¢nek terep¢n, ahol vakon kell
tapogatÂznunk, eligazodnunk.
EsterhÀzy P¢ter egyszer Ãgy jellemezte
Danilo Kiô egyik müv¢t, hogy abban àaz ´szszes t´rt¢net, az a kev¢s, ami ebben a kelet-eurÂpai
t¢rs¢gben van, az mind ott vanÊ. àT´bb t´rt¢net itt
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nincs isÊ ä zÀrja eszmefuttatÀsÀt kurtÀn-furcsÀn EsterhÀzy, rÀhÀrÁtvÀn az okot a kelet-eurÂpai t´rt¢nelemre ¢s ÁrÂ(k)ra. AkÀr legyinthetn¢nk e mondÀsra: Mirko Kova§ müve pediglen f¢nyes cÀfolat, csak ¢pp ismerni kellene, s f´lhorgadnÀnk mÀris szkepszis¡nkbûl.
Van t´rt¢net, mondhatjuk. Igaz ez, ¢s nemcsak az¢rt, mert Kova§ variÀciÂs t´bbletet
nyÃjt a mÃlt elÀsott vagy ¢ppen temetetlen
eml¢keinek ÃjraforgatÀsÀhoz. Ezt teszi minden irodalom, ha eml¢kezik is. ElragadtatottsÀga a t´rt¢net irÀnt akkor sem csillapul s
nem cs´kken, amikor a t´rt¢net k´znapi fajÀrÂl van szÂ. Mirko Kova§ jellegzetesen exponÀl: à1973 december¢ben egy film forgatÂcsoportjÀval utazgatva k¡l´nb´zû izgalmakon, szÀmos
kalandon ¢s talÀlkozÀson estem Àt. Majdnem azt
mondtam, hogy szokatlan talÀlkozÀsokon, mivel ez
lassank¢nt az elbesz¢lûmüv¢szet szabÀlya lesz; mintha az ÁrÂ csupa k¡l´n´s dolgot ¢lne Àt, s ezek ekk¢nt
is ker¡ln¢nek az elbesz¢l¢sbe. çm mi t´rt¢njen azzal, ami mindennapos ¢s k´z´ns¢ges?Ê (ZºLL¹TT
TçRSASçG .) Updike Bruno SchulzrÂl Árva emlÁti, hogy a lengyel ÁrÂ mÂdszere tovÀbb ¢l:
àSchulz az istenem, mondta nekem nemr¢g JugoszlÀviÀban Danilo Kiô.Ê Bizonyos, hogy a vilÀgot szavakkÀ vÀltoztatni tudÂ Schulzot ott talÀljuk Kova§ ÁrÂelûdei k´z´tt. Neve olvashatÂ
is a k´nyvben. Egy¢bk¢nt testes katalÂgust lehetne ´sszeÀllÁtani a k´tetben megemlÁtett
müv¢szek n¢vsorÀbÂl. (Szerencsejelk¢nt ¢rt¢kelem, hogy Danilo Kiô neve nem bukkan
fel.) Tem¢rdek ´sszegabalyodÂ szÀl tartja
f´nn az irodalmat ä Kova§ e meggyûzûd¢s¢nek t´bbsz´r ad hangot, p¢ldÀnak okÀ¢rt a
B EV EZET°S A MçSIK °LETBE lapjain. Ism¢t
csak eszt¢tikai elûÁt¢letet, megk´vesedett tradÁciÂt, ¡gyetlen dogmÀt ver sz¢t vele. MegkÁs¢rli f´ldk´zelbe helyezni az irodalmat, Àm e
f´ldk´zelis¢g ¢letk´zelis¢get jelent, nem vaskossÀgot, neh¢zkess¢get. Azt mondhatnÀnk,
hogy Mirko Kova§ a valÂsÀgirodalom homokzsÀkjait ker¡lgeti prÂzÀjÀval, amely csakis arrÂl szÂl, hogy milyen az ¢let, mik az ¢letnek az egy¢nre osztott ¢s k´z´ss¢gileg Àt¢lt
t´rt¢netei. S hogy mindez mitûl vÀlik irodalommÀ? Egy hely¡tt ez olvashatÂ az EURñPAI
K¹LT°SROTHADçS -ban: àAz irodalom valÂban
k´nyvek kering¢se a sz´vegekben, mert a k´nyvek
a k´nyveknek szolgÀlnak, az olvasÀs ÁrÀsra serkent,
vagy ahogyan Herman Mayer mondja, Ïaz irodalom irodalommal tÀplÀlkozikÎ.Ê E szeml¢let for-

mÀlÂi k´zt, mondani sem kell, ott talÀljuk
Kiôt, tÀvolabbrÂl Borgest, akirûl tudni kell,
hogy tûl¡nk d¢lre korÀbban ¢s mindmÀig teljesebben ment v¢gbe a recepciÂja. A Kova§f¢le ¢rtelmez¢s szerint tehÀt az irodalom egy
folyamatos vonal, ekk¢nt a mÀsok t´rt¢neteinek mondanivalÂja ¢s ¢rtelme a mi¢nk
is; e lÀtszÂlag lapos igazsÀg azonban, lÀtjuk,
nem m¢ltatlan az irodalom alapprobl¢mÀjÀhoz. Kezel¢se Ágy a àt´rt¢netÊ kezel¢se
egyÃttal.
Ami Kova§nÀl egyedi ¢s szembe´tlû, az az,
hogy a t´rt¢netek az û tolmÀcsolÀsÀban ä lett
l¢gyen szÂ a sajÀtjairÂl vagy mÀsok¢irÂl ä valami sÃlyosabb tartalomra tesznek szert, s a
szem¢lyis¢g kontextusÀban vÀlik igazzÀ, valÂdivÀ az elmondott, az elmes¢lt. Ez rendkÁv¡li
adomÀny prÂzaÁrÂ eset¢ben. A tehets¢g veszedelemmel fenyegetû vagy megdicsû¡l¢ssel
kecsegtetû prÂbÀja. Ez¢rt van jelen Kova§
munkÀssÀgÀban a b¢klyÂ ¢s a b¢k¢tlens¢g.
B¢klyÂ, amit le kell vetnie, hogy felszabadult
kifejezûerûre leljen egy-egy t´rt¢net visszaadÀsakor, s b¢k¢tlens¢g, el¢gedetlens¢g a maga munkÀjÀval ä illetve az ÁrÂ munkÀjÀval a
vilÀgban. Folytonos pol¢mia ¢lûkkel ¢s holtakkal, ÁrÂkkal, àhogy ûk hogyan csinÀltÀk, mire
mentekÊ. A mese boldogokrÂl ¢s boldogult
egy-¡gyüekrûl szÂl, mint teszem azt a HASAD°K -ban, ahol a szereplû mintha olykor magÀra venn¢ az ÁrÂ ruhÀjÀt, mindenesetre a
t´rt¢net valamif¢le laza alteregÂ-fikciÂhoz
esik k´zel. T´rt¢netesen az, hogy e àfantasztikusÊ elbesz¢l¢s egyik szereplûje, Fehko mÀsok irodalmi sz´vegein babrÀl, hibÀk utÀn
kutatva ä lyukakat, h¢zagokat, hasad¢kokat
keres benn¡k ä, s a àhasad¢kokatÊ maga t´mi
be, javÁt tehÀt k¢nyszerü ¢s mulatsÀgos r´geszm¢je szerint ä hasonlatos az ÁrÂnak a vilÀgban vÀllalt feladatÀhoz ¢s k´teless¢g¢hez.
Az ÁrÂt id¢zi meg Florijan is, az û t´rt¢nete
sem kev¢sb¢ mutat rÀ szimmetrikus vilÀgok
¢s helyzetek alakmÀsaira; eszerint ez megint
egy mÂdozat az ÁrÂ elûtt: àMegÁzleltem egy
cs´ppj¢t ennek az ¢letnek, pedig ez valÂjÀban egy
pÀrhuzamos vilÀg, a megtÀntorodottak egyed¡lÀllÂ
naprendszere; mindannyian a valÂsÀg torzÁtÀsÀban
k¡szk´dnek, sorsukkal k¡l´n-k¡l´n az ¢let v¢gtelen
reg¢ny¢t bizonygatjÀk. Mindegyik¡k azzal van,
hogy most az û t´rt¢nete ker¡l sorra, valÂjÀban ez
az eg¢sz meghasonlÀs nem egy¢b, mint vÀgyakozÀs
a dicsûs¢g utÀn.Ê (FLORIJAN.) Az elbesz¢l¢sbûl
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kimetszett r¢sz az¢rt is megrÀzÂ, mert b´rt´n¢lm¢nyt id¢z, az elbesz¢lû ¢s Florijan k´z´s
mÃltjÀnak egy darabjÀt. De ez az ÁrÀs is a t´rt¢net fontossÀga mellett tesz hitet, s a mÀsik
ember t´rt¢net¢nek elmondÀsÀra szavaz.
Ha r´pke pillantÀst vet¡nk az elbesz¢l¢sek
narrÀciÂs szerkezet¢re, lÀthatjuk, hogy az ÁrÂ
a legszimplÀbb megoldÀssal dolgozik: elsû
szem¢lyü elbesz¢lûk¢nt l¢p f´l, gyakorlatiasan, mint aki anyagÀbÂl k´rm´nfont mutatvÀnyok n¢lk¡l, magÀtÂl ¢rtetûdûen akar kiemelni valamit. Nem bÁbelûdik az ÁrÀs formaprobl¢mÀival (arra ott van a B EV EZET°S A MçSIK °LETBE), hanem ¢let ¢s irodalom egymÀsbafordÁthatÂsÀgÀval k¡szk´dik. K´nnyebb
ezt meg¢rteni, ha a szereplûkre tekint¡nk.
Szereplûk, de inkÀbb a Mirko Kova§-f¢le
naprendszer fû-, illetûleg mell¢kalakjai. RÀn¢zv¢st is: ki mindenki l¢p szÁnre e k´nyv forgatagÀban. Rendszerint nem tÃl kellemes benyomÀst keltve jelennek meg ä inkÀbb eltorzultan, magukbÂl kifordultan, esetleg a t¢boly rabjaik¢nt. Boldogtalanok ûk ¢s ´nÀltatÂk, s bizony a szem¢lyis¢g giccses k´zjÀt¢kait
illetûen az elbesz¢lû sem k¡l´nb nÀluk. LelÀncolt l¢lek, mert tudatÀban van annak,
hogy krÂnikÀsukk¢nt a kizsÀkmÀnyolÂjuk ä
az ÁrÂi szerep bizalmasabb, intimebb ¢s ûszint¢bb vÀltozatÀt tekintve persze. De ez nem
euf¢mizmus a bÁrÀlÂ r¢sz¢rûl. Kova§ nagyon
is hallgat az ¢rz¢seire, ugyanakkor r¢gÂta
tisztÀban van a maga pozÁciÂjÀval: a mÀsik
meghallgatÀsa szabad rablÀs, a mÀsik kiker¡l¢se s¢rt¢s ¢s bün, melyre nincs bocsÀnat. Ne
feledj¡k: a hely ¢s az idû f´l´tt¢bb ÀrulkodÂ.
JugoszlÀvia, soknemzetis¢gü d¢li peremvid¢k, titkok t´rt¢nelmi homÀlya, rÁtusok szÁnjÀt¢ka, a sztÀlinizmus d¢lszlÀv fiestÀja, s´t¢t,
kanalizÀlatlan, de elfojtott nacionalizmusok
grimasza, ¢s a grimaszolÂk visszatartott k¢zmozdulata. MÀsfelûl: vesszûfutÀs, eladott lelkek, a mozgalom apÀlya ä ezek Kova§ fû- ¢s
mell¢kbolygÂi a valÂban v¢rgûz´s t´rt¢nelemben. ýk a megalÀzottak panoptikumÀnak
lakÂi. Fra Veselko KuljÁ§, a szerzetes, aki ¢jszakai, ûrizetlen¡l hagyott ¢nj¢t azok gyilkolÀsÀra tartogatja, akiket nappal v¢d ¢s oltalmaz (°J S NAP). M¢gis: a megalÀzottak panoptikuma kegyhely, lakÂi pedig t¡relmesek.
Nemcsak ugyanazon sorsk´z´ss¢gbe tartoznak, hanem hasonmÀsai is egymÀsnak. így
t´rt¢nhet meg, hogy Kova§ot frusztrÀltsÀga

ellen¢re, sût kivÀltk¢pp ez¢rt fogadjuk el hiteles elbesz¢lûnek ä abban az ¢rtelemben,
hogy hiteles helyet kÁnÀl szereplûinek, tÀrsainak. °rzûdik rajta, hogy egy ¢ghajlat alatt ¢l
vel¡k, sût mintha valamennyien Ãgy k´rny¢kezn¢k meg ût, mintha mÀsk¢nt nem tehetn¢nek. Mirko Kova§ alakjainak a homlokÀra
ugyanaz van Árva, mint az elbesz¢lû¢re: meg
akarjÀk lelni valÂdi ¢nj¡ket, mint az ÁrÂ, aki
olyan t´rt¢netet akar tollba mondani az irodalomnak, amelynek igazzÀ kell vÀlnia. Alakjai: t´rt¢nelmi t´rmel¢khegyek k´z´tt botorkÀlÂ, ¢nj¡ket vesztett egzisztenciÀk, akik ´nrendelkez¢s¡k elveszÁt¢se f´l´tt ûrlûdnek ¢s
keseregnek. Ami az okokat illeti, tÀvoli ¢rintkez¢sben Àllnak a kelet-eurÂpai irodalom figurÀival, rajtuk is gûzhenger mÂdjÀra gÀzolt
kereszt¡l a valÂsÀg, amelynek utÂbb rossz
t´rt¢nelem a neve. Kova§ ´nv¢delmi sÀncok
n¢lk¡l besz¢l, de ¢gû sz¢gyennel.
Az idûben valÂ kalandozÀs ä hagyomÀnyos
kritikai zsargont hasznÀlva ä mindig visszat¢r¢s a kezdetekhez vagy legalÀbbis a korÀbban
t´rt¢ntekhez. Kev¢s ÁrÂt ismerek, aki komolysÀg dolgÀban tÃltenne Kova§on e vonatkozÀsban. A feled¢sbûl kimentett ¢letepizÂd
a k¢pzeletet lobbantja lÀngra: àçm mielûtt eddig jutnÀnk, vissza kell t¢rn¡nk egy t´rt¢nethez,
mely egy bizonyos, 1963-ban esett talÀlkozÀssal kezdûdikÊ ä az eff¢le kit¢tel a prÂza jellegzetes ismertetûjele Kova§nÀl; igazolva lÀthatnÀnk
azt, hogy a k¢reg alatti struktÃrÀt az idû Ãtvesztûj¢ben az eml¢kez¢s biztosÁtja e meglehetûsen realisztikussÀ d´ng´lt ÁrÂi vilÀgban.
TalÀn nem t¢vedek nagyot, ha ezt ¢rzem, Àm
egy belsû hang lehurrog. Van ugyanis az °GB°LI JEGYESPçR-nak egy olyan dimenziÂja,
amely Ãgyszint¢n az idûbelire hivatkozik, az
eml¢kez¢snek m¢gsem engedm¢nyt ad, hanem valamif¢le b´lcseleti m¢lys¢get: a f´ldi
¢let ¢s ¢gi jegyess¢g megemelt t¢mÀja e
k´nyvnek.
Vagyis ¢let ¢s halÀl pÀrosa. Alapprobl¢ma.
¹r´k talÀny, ´r´k emelkedetts¢g, ha rÂla szÂl
a mese. A k¢rd¢s a k´tet eg¢sz¢t ¢rinti, kompozÁciÂjÀt, szerkezet¢t tekintve is. TovÀbbmegyek: az elbesz¢l¢sek k´z´tt eddig jobbÀra az
elbesz¢lû szem¢lye jelentett ´sszek´tû kapcsot, most, hogy a szemhatÀr birtokba veszi
ezt az egyetemes l¢tprobl¢mÀt, a r¢szek k´z´tt erûsebb koh¢ziÂ alakul ki. Ezt t¡kr´zi a
kezdûmondat ¢s a zÀrÂszakasz, immÀron re-
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g¢nykezdet ¢s zÀrlat: àGyakran leÁrtam a halÀlt,
de nem olyank¢ppen, mint amitûl iszonyodom, sem
mint az eln¢mulÀs hely¢t, hanem inkÀbb ¢rdekfeszÁtû t¢nyk¢nt, amely mindennek mÀsk¢ppen valÂ Àttekint¢s¢re serkent.Ê A zÀrÂszakasz himnikus ÀllÁtÀsa pedig ekk¢nt: àAzt mondjÀk, hogy az ember ¢lete sorÀn csak egyszer n¢z szembe ´nmagÀval.
Egyesek ezt Ãgy nevezik: isten arcÀnak f´lismer¢se.
çm azok, akik mindenben ¡zenetet ¢s elûjelet lÀtnak, isten arcÀnak f´lismer¢s¢t az ember halÀlos orcÀjÀnak tekintik.Ê Azt gondolom, Mirko Kova§
müv¢szet¢nek sz¢thordhatÂ kincse mindaz,
ami szÀmÀra az ¢let ¢s a halÀl fogalomk´r¢be
tartozik. Az embernek f´ldi ¢let¢n¢l fogva talÀlkozÀsa lesz a halÀllal, mely visszaadja a szeme vilÀgÀt ä lehet, hogy az lesz az egyetlen
igaz t´rt¢net, amely azzÀ vÀlik az ÁrÂ szÀmÀra.
LÀsd e dolgozat mottÂjÀt.
Ha ma kellene lefordÁtani Mirko Kova§
k´nyv¢t ä ez k¡l´n´sebb jÂstehets¢g n¢lk¡l
megÀllapÁthatÂ ä, neh¢zs¢gekbe ¡tk´zne. A
d¢len dÃlÂ hÀborÃ miatt is, de m¢g inkÀbb
az¢rt, mert a rendszervÀltozÀssal bek´vetkezett morÀlis el¢gt¢tel a volt keleti szamizdat
¢s a nagy nyugati emigrÀciÂs ¢s nem emigrÀciÂs müvek fel¢ orientÀl. F¢lû, hogy r´vid tÀvon sz¢pirodalmi tÀj¢kozÂdÀsunk egyoldalÃvÀ vÀlik.
Szerencse, hogy Mirko Kova§ kivÀlÂ müve
m¢g a nyolcvanas-kilencvenes ¢vtized fordulÂjÀn ÁrÂdhatott àmagyar nyelvü k´nyvv¢Ê. A
fordÁtÀs minûs¢g¢rûl csak k´zvetetten tudok
szÂlni, Kova§ korÀbbi k´nyveinek fordÁtÀsÀt
¢s a Danilo Kiô-magyarÁtÀsokat hasznÀlva lakmuszpapÁrnak, Ágy alkotva valamelyest v¢lem¢nyt e rokon prÂzÀk nyelvi karakter¢t illetûen. Az °GB°LI JEGYESPçR-t fordÁtÂ BrasnyÂ
IstvÀn a harmadik Kova§ magyar nyelvü
megszÂlaltatÂinak sorÀban: az EURñPAI K¹LT°SROTHADçS-t Borb¢ly JÀnos, a B EV EZET°S
A MçSIK °LETBE cÁmü montÀzsreg¢nyt Radics
ViktÂria jegyezte. Radics szikÀr metsz¢sü, tÀrgyilagos mondatait talÀlÂbbnak ¢rzem a
szerb ÁrÂ mondanivalÂjÀhoz ¢s egy¢nis¢g¢hez
ä BrasnyÂ sz´vege hüv´sebb csillogÀsÃ, m¢g
a pompÀzatos term¢szetfestû r¢szletek eset¢ben is. Persze kem¢nyre kalapÀlt müfordÁtÀs
mindkettûj¡k¢, hiszen tudjÀk, hogy a fantasztikum ¢s k´ltûis¢g lokÀlis kevercse, regionÀlis realizmusa kileng¢st nem enged, a b´lcseleti jegyekkel gazdag lÁrai szÁnek telts¢get
¢s pontossÀgot kÁvÀnnak meg.

A fordÁtÀs egyben ¢rtelmez¢s ä ez teszi
mÀssÀ a magyar sz´vegeket. A baj akkor k´vetkezik be, ha e mÀssÀg megmÀsÁtja az ÁrÂi
gondolatot. BrasnyÂ megfelel a kihÁvÀsnak.
TeljesÁtm¢nye nem csek¢ly, hiszen az ÁrÂ, akit
fordÁtott, a prÂza eleven nyelv¢t ä korunkban
¡de szÁnfoltk¢nt ä ´nadminisztrÀciÂ helyett
mondanivalÂja ¢pÁt¢s¢re hasznÀlta.
Mohai V. Lajos

KRITIKAPçLYçZAT
HORROR GYERMEKEKNEK
Roald Dahl: Szofi ¢s a HABñ
FordÁtotta Nagy SÀndor
MÂra, 1990. 166 oldal, 58 Ft
Nemes Nagy çgnes szokta volt hangsÃlyozni,
hogy az Ãgynevezett gyerekvers l¢nyegileg
nem k¡l´nb´zik a felnûttek szÀmÀra Árott
verstûl: àA jÂ gyerekvers is ugyanolyan verscsÁrÀbÂl indul, mint a valÂdi vers. Csak a feldolgozÀsi
mÂdja, az elûadÀsi mÂdja mÀs.Ê Mindez ä mutatis mutandis ä az igazÀn jÂ gyerekreg¢nyrûl,
gyerekfilmrûl, gyerekszÁnhÀzrÂl is elmondhatÂ. Persze nem arrÂl van szÂ, hogy ugyanabbÂl a csÁrÀbÂl lett ez is, az is: ha akarom,
EkhnÀton, ha akarom, Titilla kandÃr. De hÀt
miben ugyanolyan a jÂ irodalom ¢s a jÂ gyermekirodalom? NyilvÀn v¢ge nincs eszt¢tikai
fejteget¢sek k´vetkezhetn¢nek most a jÂ irodalom mibenl¢t¢rûl, befogadÀsrÂl ¢s befogadÂkrÂl, egyetemes elvekrûl vagy azok neml¢t¢rûl, Ázl¢sekrûl, korszakokrÂl, ¢vszakokrÂl,
napszakokrÂl ¢s a t´bbi ä de helyesebb talÀn
a magunknak ÀllÁtott csapdÀt kiker¡lni. A jÂ
gyermekirodalom nem mÀs minûs¢g: ugyanannyira irodalom, mint a felnûttnek szÀnt, s
ugyanÃgy ezerf¢le mÂdon lehet jÂ vagy kev¢sb¢ jÂ, zseniÀlis vagy elhibÀzott, mint amaz.
Nincs k¢tf¢le irodalom, hanem egyf¢le van,
s ezen az egyen bel¡l persze milliÂf¢le. S ha
egy ÁrÂ Ãgy lÀtja, mÀshogyan kell besz¢lni
gyerekk´z´ns¢ghez, mint a felnûtt olvasÂkhoz, bizonyÀra igaza van ä de ez a àmÀshogyanÊ nem jelentheti az ihletetts¢g ¢s a gon-
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dos sz´vegformÀlÀs hiÀnyÀt, az ÁrÂ nem
mondhat le a jelent¢s sokr¢tüs¢g¢rûl, a mü
vilÀgÀnak tÀgassÀgÀrÂl.
Szerencs¢nkre ¢s ´r´m¡nkre az Ãjabb
magyar irodalom bûvelkedik elsûrangÃ gyerekk´nyvekben: We´restûl MÀndyig, Nemes
Nagy çgnestûl SzabÂ MagdÀig, Kormos IstvÀntÂl LÀzÀr Ervinig hosszÃ n¢vsort sorolhatnÀnk. °s ennek ellen¢re a gyerekk´nyvnek
nincs igazi rangja. Valljuk be, igencsak csodÀlkozunk, ha egy ÁrÂrÂl, akit mÀs oldalÀrÂl
ismert¡nk, kider¡l, hogy gyerekeknek is Ár.
°n legalÀbbis Ágy jÀrtam Roald Dahllal.
Dahl àfelnûttÁrÂk¢ntÊ r¢gÂta ismert a magyar olvasÂk´z´ns¢g szÀmÀra. Finoman horrorisztikus t´rt¢neteibûl BorbÀs MÀria kitünû
fordÁtÀsÀban mÀr a hatvanas ¢vek v¢g¢n olvashattunk egy k´tetre valÂt (SZUPERPEMPý,
EurÂpa Zsebk´nyvek, 1968), s ez a k´nyv a
nyolcvanas ¢vekben k¢t Ãj kiadÀst is meg¢rt.
Dahl ismerts¢g¢t ¢s n¢pszerüs¢g¢t n´velte a
novellÀibÂl k¢sz¡lt, MEGH¹KKENTý MES°K cÁmü remek t¢v¢filmsorozat is.
Roald Dahl egyik elbesz¢l¢s¢ben a vÀrandÂs asszonyka egy fagyott ¡r¡combbal
agyon¡ti vÀlni ÂhajtÂ f¢rj¢t, majd a corpus delictit, miutÀn ropogÂsra s¡t´tte, megeteti a
gyilkos tÀrgy utÀn kutatÂ rendûr´kkel (çLDOZATI BçRçNYCOMB ). A HçZIN°NI cÁmü elbesz¢l¢s cÁmszereplûje, kedves, jÀmbor idûs h´lgy,
mesterfokon üzi hobbijÀt, a mumifikÀlÀst; a
nÀla megszÀllÂ fiatalember az ig¢nyes gyüjtem¢ny k´vetkezû, kiszemelt darabja. A NYAK
cÁmü elbesz¢l¢s egy gazdag, fûÃri hÀzaspÀr
rossz hÀzassÀgÀt mutatja be. A vilÀgsz¢pe feles¢g udvarlÂjÀval enyeleg a kast¢ly parkjÀban, s jÀt¢kbÂl bedugja a fej¢t egy modern
faszobor szük nyÁlÀsÀba, ¢s beszorul. A f¢rjet
egy pillanatra megkÁs¢rti a lehetûs¢g, hogy
ne a fÀt, hanem a nû nyakÀt vÀgja el a fejsz¢vel.
Az elbesz¢l¢sek sz¡zs¢j¢nek f´lid¢z¢se
nem ¢rz¢kelteti, hogy milyen nagyszerüen
¢rt Dahl az atmoszf¢rateremt¢shez ¢s a fesz¡lts¢gkelt¢shez, milyen kitünû ritmusÃ elbesz¢lû ä de ÁrÂi k¢pzelet¢nek jellege ¢rz¢kelhetû. Dahl kedveli az extremitÀst, k¡l´n´s
fantÀziÀval alkotja meg t´rt¢neteit, ÁrÀsai egyszerre rendkÁv¡l szellemesek ¢s szÁvszorÁtÂan
r¢m¡letesek. Sok Dahl-ÁrÀs az ig¢nyes r¢mt´rt¢netnek abba a vonulatÀba sorolhatÂ,

amelynek tiszteletre m¢ltÂ mestere, feltalÀlÂja Edgar Allan Poe.
Horrorisztikus fantÀzia ¢s gyermekirodalom? A mi kultÃrtÀjunkon ez elgondolhatatlan antagonizmus. Ez¢rt vÀratlan, hogy
Dahl gyerekk´nyveket is Ár. Pedig Ár! Az elmÃlt k¢t ¢vben hÀrom is megjelent magyarul
k¡l´nb´zû kiadÂknÀl: K ARCSI °S A CSOKOLçD°GYçR (fordÁtotta BorbÀs MÀria, a versbet¢teket fordÁtotta Kiss Zsuzsa, Park, 1990); MATILDA HçROM CSODçJA (fordÁtottÀk ugyanûk,
BiogrÀf, 1991), valamint a SZOFI °S A HABñ.
KorÀbban csupÀn egy Dahl-gyerekk´nyv jelent meg magyarul, a DANNY , A SZUPERSRçC
(fordÁtotta BorbÀs MÀria, MÂra, 1985).
E k´nyvek t´bbs¢g¢ben Dahl majdnem jÂl
f¢s¡lt, majdnem rendes gyerekreg¢nyÁrÂnak
mutatkozik. A K ARCSI °S A CSOKOLçD°GYçRban egy amolyan minden gyerek Àlma csokigyÀr leÁrÀsa szerepel, csokifolyÂval, automatÀkkal, csodÀkkal, s Vonka Ãr, a tulajdonos
kedvesen vezeti v¢gig az ´t kivÀlasztott gyereket ¢s sz¡leiket a gyÀron. Van az¢rt a
k´nyvben àdahlosÊ t´bblet: a falÀnk, dagadt
Bendû Bandi torkossÀga miatt beker¡l a karamellautomata csûrendszer¢be, ¢s sz´rnyü
Ãtja v¢g¢n eg¢szen normÀlis alakÃ gyerekk¢nt ker¡l elû. A DANNY, A SZUPERSRçC f¢lÀrva cÁmszereplûje benzinkutas apjÀval ¢l egy
lakÂkocsiban. Dickens mai k´rnyezetben ä
mormolja kedvetlen¡l a felnûtt olvasÂ. De
nem: egyszer csak kider¡l, hogy az apa kedves szÂrakozÀsa a vadorzÀs, s ettûl kezdve a
kilenc¢ves Danny ¢s apja egy¡tt jÀrnak fÀcÀnt
lopni ä puszta k¢zzel! ä az undok Victor Hazell Ãr erdej¢be. Horror ugyan nincs, de izgalmas ¢s burleszk vadÀszkalandokon szÂrakozik az olvasÂ. A MATILDA HçROM CSODçJA
fûszereplûje elhanyagolt, Àmde zseniÀlis ´t¢ves kislÀny, aki megmenti tanÁtÂ n¢nij¢t, a
rokonszenves °dess kisasszonyt a gonosz
igazgatÂnûtûl, Ordass kisasszonytÂl. Ordass
igazgatÂnû hajÀnÀl fogva megforgatja ¢s elhajÁtja a gyerekeket, maga a megtestes¡lt hatalmi gûg ¢s durvasÀg.
Ezek a k´nyvek, mondom, majdnem jÂl f¢s¡ltek, csupÀn egy-egy vonÀsuk vall az Àltalunk ismert ¢s kedvelt ÁrÂra. Nem Ágy a SZOFI
°S A HABñ. Ennek a k´nyvnek a k´zege a
borzalom maga. Szofit, az Àrva kislÀnyt egy
holdf¢nyes ¢jszakÀn, a boszorkÀnyok ÂrÀjÀn
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elrabolja az ÀrvahÀzbÂl egy ÂriÀs: benyÃl ¢rte
az ablakon, ¢s mÀr viszi is magÀval ñriÀsorszÀgba. Szofi attÂl f¢l, hogy az ÂriÀs f´lfalja.
Ez nem k´vetkezik be: az ÂriÀs, ellent¢tben
az ñriÀsorszÀgban lakÂ t´bbi ÂriÀssal, szelÁd
¢s barÀtsÀgos l¢ny, nem eszik embert. A neve
is innen van: Hatalmagos AzonÀltal BarÀtsÀgos
ñriÀs, vagyis HABñ. çlmokat gyüjt befûttes¡vegekbe, ¢s ezeket az Àlmokat viszi el ¢jjelente a gyerekeknek, egy trombitaszerü
t´lcs¢rrel fÃjja be nekik az ablakon. A t´bbi
ÂriÀs is Ãtnak ered minden ¢jjel a vilÀg
k¡l´nb´zû tÀjaira, de ûk az¢rt, hogy ´sszefogdossanak ¢s megegyenek annyi embert,
amennyivel jÂl tudnak lakni. Kis hÁjÀn Szofit
is f´lfalja a V¢rtunkolÂ nevü, tizenhat m¢ter
magas, otromba sz´rnyeteg, mert meghallja,
ahogyan a kislÀny ¢s a HABñ diskurÀlnak. A
HABñ a maga po¢tikus-humanisztikus l¢ny¢vel el¡t a t´bbi ÂriÀstÂl. K¡lseje is mÀs:
sokkal kisebb (nyolcm¢teres), ruhÀt visel, hatalmas f¡l¢vel a legkisebb neszt is meghallja.
TÀrgyakkal berendezett barlangban lakik,
tud Árni, szeret tÀrsalogni. A t´bbi ÂriÀs, ha
teheti, belek´t, bÀntalmazza. A HABñ ugyan
kioktatja Szofit, hogy az emberek sem jobbak
mÀs ¢lûl¢nyekhez, mint az ÂriÀsok az emberekhez ä de az¢rt egyet¢rt Szofival abban, hogy
az ÂriÀsokat ÀrtalmatlannÀ kell tenni. HÀla Szofi elm¢s terv¢nek, a HABñ k¢szs¢gess¢g¢nek
¢s az angol kirÀlynûnek, el is fogjÀk ¢s egy
angliai verembe zÀrjÀk az ÂriÀsokat.
A mese fontos müfaji szabÀlyÀt, a boldog
befejez¢st megtartja Dahl ä de ettûl m¢g r¢mt´rt¢net a javÀbÂl ez a reg¢ny. K¡l´n´sen attÂl, hogy az ember f´lfalÀsa, megzabÀlÀsa, bekebelez¢se ÀllandÂ t¢mÀja a k´nyvnek. BÀr
magÀt a müveletet direkt mÂdon nem ÀbrÀzolja a reg¢ny, a szereplûk sokszor ¢s r¢szletesen besz¢lnek az emberev¢srûl. Mindenekelûtt az ÂriÀsok nevei besz¢lnek naturalisztikus szeml¢letess¢ggel: CsontkrÀmcsÀlÂ, GyerekfalÂ, LÀnycsÂcsÀlÂ, HÃshabzsolÂ, NyakfacsarÂ. Egy Ázben a HABñ, mÀsszor a V¢rtunkolÂ, majd az angol kirÀlynû besz¢l arrÂl,
hogy a k¡l´nb´zû nÀciÂkhoz tartozÂ embereknek milyen az Áz¡k; a HABñ r¢szletesen
beszÀmol arrÂl, hogy a k¡l´nb´zû ÂriÀsok
milyen mÂdszerrel fogjÀk meg Àldozatukat.
Az iszonyat a k´nyv lapjain mindennapos jelens¢gk¢nt mutatkozik.

Az ember megev¢se az egyik legûsibb f¢lelm¡nk s ugyanakkor archetipikus k¢p: az
ellens¢ges vilÀg Àltali totÀlis ¢s visszavonhatatlan legyûzet¢s erûteljes ¢s ¢rz¢kletes metaforÀja ä nem v¢letlen, hogy annyi mÁtoszban
¢s mes¢ben szerepel. Emberevû ÂriÀst gyûz
le az emberi okossÀg az ODºSSZEIç-ban; a
legrettenetesebb b¡ntet¢sk¢nt elevenen eszi
JÃdÀst, Brutust ¢s Cassiust az ÂriÀs Lucifer
Dante I STENI SZíNJçT°K -Àban; sÀtÀni bosszÃk¢nt sajÀt fiaikat tÀlaljÀk fel pÀst¢tom formÀjÀban a sz¡lûknek Shakespeare r¢mdrÀmÀjÀban, a TITUS ANDRONICUS-ban. A meggyilkoltatÀsÀnÀl sz´rnyübb legyûzet¢s ¢s teljesebb megsemmis¡l¢s az, ha az embert f´lfaljÀk. Az emberevû ÂriÀs: a kiszÀmÁthatatlan,
k´ny´rtelen halÀl megjelenÁt¢se. °s ¢ppen
ez¢rt: az ÂriÀs legyûz¢se a lehetû legnagyobb
gyûzelem.
Dahl k´nyv¢ben az iszonyat legyûz¢se
t´bb mÂdon t´rt¢nik. Elsû ¢s legfontosabb
az, ami¢rt r¢mt´rt¢netnek minûsÁtettem:
hogy az iszonyatrÂl ÀllandÂan ¢s r¢szletesen
szÂ van. Besz¢lnek rÂla. Amirûl besz¢lni tudunk, az mÀr nem is annyira rettenetes. A
sz´rny neve ¢s tettei: tabu. Ha ki merj¡k ¢s
ki tudjuk mondani, el tudjuk besz¢lni iszonyatos tetteit, mÀr csapdÀnkba is esett: az
emberi rÀciÂ csapdÀjÀba. àAz irigy szellem csele:
a r¢m¡letÊ (ahogyan Szent Ambrus mondja az
ESTI IMç-ban), a l¢lekm¢lyi retteg¢s mÀr nem
vehet erût rajtunk.
A r¢m¡let legyûz¢s¢nek mÀsik eszk´ze a
humor. MulatsÀgos k´nyv Dahl müve: a HABñ eg¢szen k¡l´nleges nyelven besz¢l: szÂhibridek hemzsegnek minden mondatÀban,
mint àkÁvÀncsacskaÊ, àhidegess¢gÊ, àlÀzvÀnyr¢vegÊ, àzÀrvahÀzÊ. °rdemes egy hosszabb sz´veget is id¢zni:
àä Emberbab l¢tedre azt mondod, hogy hÀtborzasztÂ ¢s f´rtelmes, hogy az ÂriÀsok emberbabot esznek. Igaz vagy zagi?
ä Igaz ä mondta Szofi.
ä K´zben az emberbabok meg folyton egymÀst
nyiffantgatjÀk. çgyÃval l´v´ld´klik egymÀst minden h¢ten, ¢s rep¡lûkbûl hagyigÀlnak bombÀt egymÀs fej¢re.Ê
Dahl mindegyik gyerekk´nyv¢ben kedves
deviÀnsok a fûszereplûk. A HABñ is deviÀns
l¢ny minden tekintetben: nem olyan, ¢s nem
Ãgy viselkedik, ahogyan a rendes ÂriÀsok.
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AutonÂm l¢ny ä ez¢rt annyira szeretetre m¢ltÂ. Besz¢dmÂdja is a szabadsÀg levegûj¢t
Àrasztja. A HABñ ura a nyelvnek ä talÀn
ez¢rt tud sz¢p Àlmot adni, ez¢rt tud megszabadÁtani a rettenettûl, ez¢rt tud megszabadÁtani az emberevû ÂriÀsoktÂl.
Az emberevûk cselekm¢nyszerü, tematikus legyûz¢se tulajdonk¢ppen csak rÀadÀs, a
szÀlak elvarrÀsa, a konvenciÂ teljesÁt¢se.
A SZOFI °S A HABñ azzal is kiemelkedik
a szerzû t´bbi gyerekk´nyve k´z¡l, hogy m¢lyen szem¢lyes alkotÀs. Ezt a vonatkozÀst persze csak jelzi a k´nyv. Egy szÁvszorÁtÂ ajÀnlÀssal: àOlivia eml¢k¢re (1955. Àprilis 20.ä1962. november 17.)Ê A kislÀny eml¢k¢re, akit elragadott a halÀl, megalkotja az ÁrÂ a kislÀnyt, aki
legyûzi a halÀlt. A reg¢nybeli kislÀnynak nem
¢lnek a sz¡lei. Az ÁrÂ ¢letre kelti halott gyermek¢t, ¢s maga lesz helyette halott. A gyÀsz
k¢t oldala, mint EsterhÀzy k´nyv¢ben, A SZíV
SEG°DIG°I -ben, de nem beleÁrva, hanem àbelehallgatvaÊ (Nemes Nagy çgnes szava) a
k´nyvbe.
Szabad-e ilyen r¢m¡letes, horroros k´nyvet gyerek kez¢be adni? VÀlaszom: igen,
igen, igen.
Igen: az angolszÀsz kultÃra ebben sokkal
szabadabb, mint a magyar (v´. Carroll: ALICE
CSODAORSZçGBAN; Edward Lear versei) ä s
ne restellj¡nk tanulni.
Igen: Bruno Bettelheim szerint a r¢mt´rt¢netre sz¡ks¢ge van a gyereknek; a SZOFI ...
utÀn hajlandÂ vagyok hinni neki.
Igen: gyerekeim (tÁz- ¢s nyolc¢ves) halÀlosan ¢lvezt¢k a k´nyvet. (Empirikus bizonyÁt¢k, v´. puding, prÂba, ev¢s.)
A fordÁtÀs, Nagy SÀndor munkÀja, kitünû
ä r¢szletes elemz¢st ¢rdemelne. Az id¢zetteken kÁv¡l egyetlen telitalÀlatot emelek ki: az
ÂriÀs nev¢t. HABñ: habÂkos, jÀt¢kos, gyermeki (babÂ!); HABñ: hobÂ: szabÀlyok f´l´tti,
szuver¢n, fiatalos; HABñ: HobÂ, F´ldes
LÀszlÂ. °s ez is kedves asszociÀciÂ, legalÀbbis
a szÀmomra, s rÀadÀsul ´sszhangban Àll a korÀbbiakkal.
(LapzÀrta utÀn tudatosult: R. D. a k´zelmÃltban meghalt. A CsontkrÀmcsÀlÂ, lÀm,
m¢giscsak dolgozik. Isten ¹nnel, Mester, isten ¹nnel.)
TamÀs Ferenc

KRITIKAPçLYçZAT
NYOLCVAN °VVEL
A àTEREMTý FEJLýD°SÊ
UTçN
Henri Bergson: Teremtû fejlûd¢s
FordÁtotta Dienes Val¢ria
Akad¢miai KiadÂ, 1987. 338 oldal, 150 Ft
Az Akad¢miai KiadÂ reprint sorozatÀban
Henri Bergson T EREMTý FEJLýD°S cÁmü filozÂfiai müve 1987-ben jelent meg, pontosan
nyolcvan ¢vvel az elsû francia kiadÀs utÀn.
Reprint ä tehÀt Ãjra kinyomtattÀk Dienes Val¢ria fordÁtÀsÀt (1930). HÀnyan vett¢k meg?
HÀnyan olvastÀk? ä k¢rd¢sek, amelyekre
nem tudunk vÀlaszt adni, nem is nagyon szabad vÀlaszt keresn¡nk, mert Bergson ezt
megtiltanÀ. A szÀzadfordulÂ idej¢n egyike
volt azoknak, akik a mennyis¢g ¢s minûs¢g
k´z¢ nagyon ¢les hatÀrvonalat hÃztak. InkÀbb azt kell tisztÀn lÀtnunk, hogy maradandÂ ¢rt¢k birtokÀban vagyunk-e, amikor a
k´nyvet kez¡nkbe vessz¡k. Oly sok ànagy
müÊ tünt mÀr el a t´rt¢nelem s¡llyesztûj¢ben
ä müvek, amiket a kortÀrsak vilÀgraszÂlÂ esem¢nynek tartottak.
A harmincas ¢vek k´zep¢n k¢t magyar ÁrÂ
t´rt¢neti munkÀval jelentkezett. Babits megÁrta az eurÂpai, Szerb Antal a vilÀgirodalom
t´rt¢net¢t. Bergsonnak, a b´lcselûnek mindkettûben n¢hÀny nagyon lelkesen fogalmazott sor jut. Szerb Antal szerint Bergson a
spekulatÁv, mÂdszeres gondolkodÀs elleni lÀzadÀsÀval ¢s az ¢letlend¡letrûl szÂlÂ tanÁtÀsÀval az àÁrÂk ¢s müv¢szek filozÂfusÀvÀ vÀltÊ. LÀzadÀsa abban Àllt, hogy az igazÀn jelentûs igazsÀgok felismer¢s¢t àaz intuÁciÂ, a k´zvetlen szeml¢let, a villÀmszerüen megvilÀgosÁtÂ Àt¢l¢sÊ müv¢nek tulajdonÁtotta, tanÁtÀsa pedig azt juttatja
kifejez¢sre, hogy az ¢lûvilÀgban a teremtû fejlûd¢s ¢rv¢nyes¡l: àminden pillanatÀban magÀban hordja minden elûzû pillanat tartalmÀt, ¢s
m¢gis minden pillanatban valami eg¢szen Ãjat teremthetÊ.
Babits inkÀbb az idû fogalmÀnak Ãj meg-
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hatÀrozÀsÀra figyelt, hogy a modern reg¢nyirodalom kulcsÀhoz jusson. àA lelki idû k¡l´n´s
relativitÀsa, az ¢lm¢ny ¢s idû viszonya Bergson Âta
lett az irodalom figyelm¢nek tÀrgya. Az eleven idû
ÀbrÀzolÀsa, az ¢lm¢nynek az idûben valÂ elhelyez¢se, mint a reg¢nyÁrÀs l¢nyeg¢t ¢rintû probl¢ma, most
vÀlt tudatossÀ. S ez tette lehetûv¢ egy ember¢let ¢lm¢nyeinek azt a csodÀlatos szint¢zis¢t, amit mingyÀrt az Ãj irodalmi korszak kezdet¢n Proust nagy
reg¢nye adott: K ERESV E AZ ELSZçLLT IDýT...Ê
Bergson T EREMTý FEJLýD°S-e magyarul
csak n¢hÀny ¢vvel elûzte meg ezt a kettûs dics¢retet. Az eredeti Âta ekkor mÀr t´bb mint
hÃsz esztendû telt el. TÃlsÀgosan talÀn nem
kell sz¢gyenkezn¡nk: a n¢metek, angolok,
spanyolok alig n¢hÀny ¢v mÃlva jelentkeztek
ugyan a fordÁtÀssal, az olaszok viszont csak
1925-ben. Bergson ekkor mÀr sokakat tartott
lÀzban (1925-ben PÀrizsban a 28. kiadÀs is elfogyott).
Ezt azonban ellent¢tes ä tehÀt negatÁv ¢s
pozitÁv ä elûjelek k´z¢ kell helyezn¡nk: lÀzasan tÀmadtÀk ¢s lÀzasan v¢delmezt¢k. Ennek
r¢szleteivel nem ¢rdemes foglalkozni, tÃlsÀgosan messzire kellene visszatekinten¡nk, s
az àidû rostÀjaÊ nagyjÀbÂl elv¢gezte müv¢t.
K¢t szervezet reakciÂjÀra azonban ¢rdemes
egy pillantÀst vetn¡nk.
Az egyik a hit tisztasÀgÀra ¡gyelû rÂmai
test¡let, a Szent Officium (mai megnevez¢se
Hittani KongregÀciÂ), amely 1914-ben megtiltotta a katolikus egyhÀz hÁveinek, hogy
Henri Bergson k´nyveit olvassÀk. A tiltott
k´nyvek jegyz¢k¢re (Index librorum prohibitorum) ker¡lt a T EREMTý FEJLýD°S is. Azt
nem tudjuk meg, hogyan vÀlhatott egy zsidÂ
b´lcselû vesz¢lyess¢ katolikus hÁvek szÀmÀra.
(Hogy vesz¢lyesnek lÀttÀk, azt n¢hÀny ¢vvel
korÀbban mÀr jelezt¢k: ProhÀszka OttokÀr
AZ INTELLEKTUALIZMUS TöLHAJTçSAI cÁmü
ÁrÀsa ÀllÁtÂlag bergsoni hatÀs miatt ker¡lt
1911-ben ugyanerre a tilalmi jegyz¢kre ä bÀr
a szerzû mÀr 1905 Âta a feh¢rvÀri egyhÀzmegye p¡sp´ke volt.)
MagyarÀzatot az àelût´rt¢netbenÊ talÀlhatunk: minden valamirevalÂ francia katolikus
filozÂfus (teljes fegyverzettel Jacques Maritain) feladatÀnak tekintette, hogy Bergsont
bÁrÀlja. à¹sszpontosÁtottÊ tÀmadÀs indult ellene a szÀzad tÁzes ¢veiben. Legnagyobb
gondjuk az volt, hogy Bergson àantiintellektualistaÊ, tehÀt k¢ts¢gbe vonja az ¢rtelem erej¢t,

s az ¢letben valÂ eligazodÀst egy àalacsonyabb
rendü erûreÊ, az intuÁciÂra bÁzza, de az is, hogy
teremtû erût tulajdonÁt a szellemnek, mintha
sajÀt term¢szet¢nek àisteneÊ lenne.
Egy mÀsik szervezet, a Nobel-dÁj BizottsÀg
viszont ¢ppen az intuÁciÂ¢rt lelkesedett, s az
1927-es irodalmi dÁjat Bergsonnak adta, k¡l´n kiemelve a TEREMTý FEJLýD°S cÁmü müv¢t. A kit¡ntet¢shez füz´tt indoklÀs: àBergson
nemesen megformÀlt szavakkal az intuÁciÂ isteni
ajÀnd¢kÀt akarja visszaadni az embereknek, hogy
az ¢rtelem arra a helyre ker¡lj´n, amely jogosan
megilleti: legyen az eszm¢k szolgÀlÂja, gondozÂja ¢s
nevelûje.Ê Az eszm¢k igazi felfedezûje azonban
az àeszm¢let befel¢ lÀtÂÊ k¢pess¢ge, az intuÁciÂ.
K´zvesz¢lyes volt Bergson ä avagy az emberis¢g jÂtevûje? Olyan k¢rd¢s ez, amelyet
ma mÀr senki sem tesz fel. HazÀjÀban ÀpoljÀk
szellemi kincseit ä a francia egyetemi kiadÂnÀl (Presses Universitaires de France) mÀr
szÀz´tvenn¢gyszer jelent meg a TEREMTý
FEJLýD°S ä de EurÂpa-szerte mÀsutt inkÀbb
csak tudÂs kutatÂk, szellemt´rt¢n¢szek ¢s filozÂfusok foglalkoznak vele, hogy kimutassÀk
hatÀsÀt a k¢sûbbi filozÂfiai Àramlatokra.
Hogy à¢rdekesÊ t¢ma, azt a Bergson-bibliogrÀfia igazolja: egy 1974-es jegyz¢k k´zel
n¢gyezer t¢telt sorol fel a vele foglalkozÂ irodalombÂl. A szÀzadfordulÂn megfogalmazott
gondolatai azonban a felszÁn alatt, a tudomÀnyos ¢rdeklûd¢sen tÃl is ¢lnek, s ha mÀst
nem ¢rn¢nek is el, el¢g lenne az is, hogy marad¢k optimizmusunkat ûrzik. MÀr a k´nyv
cÁme is bÀtorÁt: TEREMTý FEJLýD°S ä ez lenne
az ¢let ¢s az emberis¢g t´rt¢nete. JÂ ezt hallani ä ha fenntartÀssal fogadjuk is ä egy olyan
korban, amikor inkÀbb àrombolÂ visszafejlûd¢srûlÊ, àapokaliptikus j´vûrûlÊ, àt´nkretett
term¢szetrûlÊ besz¢l mindenki.
Mit lehet m¢g kiolvasni Bergson müveibûl? Mi az, ami maradandÂ? K¢t irodalomt´rt¢n¢sz¡nk a àbergsonizmusÊ vilÀgÀban
a k´vetkezûkre figyelt fel: az ¢let ellenÀllhatatlan lend¡lettel, mindig Ãjat teremtû erûvel
Àramlik tovÀbb, de ha ÀramlÀsÀt ¢rteni szeretn¢nk, akkor lelk¡nk intuitÁv erej¢re kell
bÁzni magunkat. °rdemes lenne ezeket a fogalmakat (¢letlend¡let, intuÁciÂ, teremtûerû)
egyenk¢nt vizsgÀlat tÀrgyÀvÀ tenni, m¢gis inkÀbb a kort´rt¢neti àbeÀgyazÀsÊ ÃtjÀt vÀlasztom, mert a TEREMTý FEJLýD°S olvasÀsÀhoz,
Ãgy ¢rzem, ez nyÃjt nagyobb segÁts¢get.
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Bergson sz¡let¢si ¢v¢ben, 1859-ben jelent
meg Darwin ON THE ORIGIN OF SPECIES cÁmü k´nyve a fajok eredet¢rûl ¢s a term¢szetes kivÀlasztÂdÀsrÂl. Mire Bergson egyetemre ker¡lt, a fejlûd¢selm¢let korszellemet
meghatÀrozÂ erûv¢ vÀlt. A term¢szetben ÂriÀsi laboratÂriumot lÀttak, amelyben matematikai pontossÀggal lehet meghatÀrozni az
uralkodÂ t´rv¢nyeket. A modern term¢szettudomÀnyos kutatÀs igazi t¢rhÂdÁtÀsa
kezdûd´tt el. M¢g a szellemtudomÀnyok ter¡let¢n, Ágy a b´lcseletben is a àpozitivistaÊ
gondolkodÀsmÂd jutott ¢rv¢nyre: biztos igazsÀg csak az, aminek tapasztalati hÀttere van.
Megfelelû tapasztalatokhoz pedig csak az
elemz¢s, az analÁzis vezet, innen lehet induktÁv mÂdszerrel eljutni a t´rv¢nyekhez ä a l¢lektan ¢s a tÀrsadalom t´rv¢nyeihez is.
TalÀn nem f´l´sleges megjegyezni, hogy
Marx ugyancsak 1859-ben jelentkezett. A
K RITIK DER POLITISCHEN OEKONOMIE (n¢mileg Àtdolgozva) a k¢sûbbi DAS K APITAL elsû
k´tete lett, amely ÀtvizsgÀlta a tÀrsadalomt´rt¢net àlaboratÂriumÀtÊ (igaz viszont, hogy errûl Bergson egyetlen szÂval sem tesz emlÁt¢st). A tudomÀny egyenlûv¢ vÀlt a fizikÀval,
k¢miÀval, biolÂgiÀval s a hasonlÂ mÂdszerrel
dolgozÂ l¢lektannal ¢s szociolÂgiÀval. A kor
hitvallÀsa: a teljes valÂsÀg determinÀlt, Ãgy
mük´dik, mint egy mechanizmus, ez¢rt ennek a g¢pezetnek mük´d¢s¢t kell kikutatnunk, s akkor uralkodunk a term¢szet ¢s a
tÀrsadalom felett. Az volt a baj eddig ä mondtÀk ä, hogy nem gondolkodtunk eleget, nem
bÁztuk magunkat jobban az ¢szre.
Aki most hozzÀkezd a TEREMTý FEJLýD°S
olvasÀsÀhoz, meglepûdve tapasztalja, hogy e
müh´z a szÀzadv¢g term¢szettudomÀnyÀn
kereszt¡l vezet az Ãt. Bergson sz¡ks¢gesnek
tartotta ezt a vizsgÀlatot, hogy sajÀtos t¢tel¢hez jusson: az ¢sz minden sz¢tszedhetût sz¢tszed, de az ¢let mindig Ãjat teremtû ÀramlÀsÀval szemben tehetetlen. ¹sszefoglalÂ, egys¢ges lÀtÀsra csak a l¢lek intuitÁv ereje k¢pes.
A àtudÂs kirÀndulÀsÊ miatt azonban fÀrasztÂ olvasmÀnnyÀ vÀlt a k´nyv egy r¢sze. Ki
keres ma term¢szettudomÀnyos felvilÀgosÁtÀst szÀzesztendûs müvekben? Ki akar m¢g
ma is vitÀzni Herbert Spencerrel? Kit ¢rdekel, hogy mit tudtak 1907-ben a lepk¢k fajairÂl, a àpuhatestüek ¢s gerincesek elt¢rû fejlûd¢s¢rûlÊ vagy akÀr arrÂl, hogy àhogyan r´gzÁtik a
LepidopterÀk hernyÂi ¢s gubÂi a f¢ny hatÀsa alatt

a levegûben levû sz¢nsav szen¢tÊ, s mi¢rt s¡ketek
a k¢k szemü feh¢r macskÀk. T´bb szÀz ilyen
àmegfigyel¢stÊ lehetne id¢zni a k´nyvbûl, de
figyelm¡nk elkalandozik, nem utolsÂsorban
az¢rt, mert mÀr egy mai ¢retts¢gizû is gazdagabb term¢szetismerettel indul az ¢letnek.
(Nem is besz¢lve a tudomÀnyok fellegvÀrairÂl: biolÂgiai szakfolyÂiratokban ¢vente mintegy ´tszÀzezer tanulmÀny jelenik meg: ki
tudja magÀt ànÁvÂnÊ tartani?)
A bergsoni mÂdszer szempontjÀbÂl azonban mindez fontos: behajt a term¢szettudÂsok ÀllomÀsÀra, s ameddig lehet, azon a vÀgÀnyon halad tovÀbb, amelyet ûk ¢pÁtettek. àA
filozÂfus is tisztelettel viseltetik a tudomÀnytÂl Àtvett
t¢nyek ¢s viszonyok irÀntÊ ä mondja. UtÀna
azonban annÀl hatÀrozottabban jelenti ki: a
term¢szettudomÀnyok v¢gÀllomÀsa nem jelenti a tudÀs v¢g¢t, de most mÀr Ãj vÀgÀnyokat kell ¢pÁteni. Mi¢rt? àAz ¢rtelem k¡l´n´sen a
szervetlen anyag jelenl¢t¢ben ¢rzi jÂl magÀt. Ebbûl
az anyagbÂl egyre jobban hasznot hÃz a g¢pies feltalÀlÀsok r¢v¢n, s a g¢pies feltalÀlÀs annÀl k´nynyebb neki, min¢l g¢pszerübben gondolja az anyagot... MÀrmost, ha az ¢rtelem az ¢let tanulmÀnyozÀsÀba fog, sz¡ks¢gk¢ppen Ãgy bÀnik az ¢lûvel, mint a tehetetlennel.Ê (179. o.) Az ¢lûnek
legl¢nyegesebb kategÂriÀja viszont a vÀltozÀs
¢s az Àltala teremtett idû, nem a t¢r. Az az
idû, amelyet csak az Âra ketyeg¢se darabol
sz¢t, az a vÀltozÀs, amelyet a term¢szettudÂs
tagol mozzanatokra.
Bergson p¢ldÀt is hoz ä szÀzad eleji mozi¢lm¢ny¢bûl. Olyan ez, àmintha egy elvonulÂ ezredrûl egy sor pillanatfelv¢telt k¢szÁten¢nk, ezeket
egy ernyûre vetÁtenûk Ãgy, hogy nagyon gyorsan
kergess¢k egymÀst. így tesz a mozgÂf¢nyk¢pezû.
F¢nyk¢pekkel, melyek mindenike mozdulatlan tartÀsban ÀbrÀzolja az ezredet, visszaÀllÁtja az elvonulÂ ezred mozgalmassÀgÀtÊ (277. o.) ä de nem
szabad megfeledkeznie arrÂl, hogy a mozgÀs
nincs rajta egyik k¢pen sem. Bergson k´vetkeztet¢se: a àfolyamatotÊ egyetlen lÀtÀssal lehet
csak megk´zelÁteni, persze elsûsorban akkor,
ha nem katonÀk menetel¢s¢rûl, hanem a
àl¡ktetû ¢letrûlÊ van szÂ.
Bergson term¢szettudomÀnyos ¢rvel¢se
fÀrasztÂ, mondottuk. Ez azonban csak r¢szben igaz, mert Bergson stÁlusmüv¢sz: k¢pszerüen, k´ltûi lend¡lettel k¢pes besz¢lni az elvont t¢mÀkrÂl is. IllusztrÀlÂk¢pess¢g¢t ¢ppen
most lÀttuk. K´ltûi lend¡let¢rûl csak egyetlen
p¢lda ä ahogy bemutatja az ¢sz nagy munkÀ-
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jÀt ¢s az intuitÁv lÀtÀs nagy ¢lm¢ny¢t: àMint
neh¢z munkÀba fogott igavonÂ barmok, ¢rezz¡k izmaink ¢s Áz¡leteink jÀt¢kÀt, az eke sÃlyÀt ¢s a talaj
ellenÀllÀsÀt: cselekedni ¢s tudni, hogy cseleksz¡nk,
¢rintkez¢sbe l¢pni a valÂsÀggal, sût meg¢lni azt, de
csak abban a m¢rt¢kben, amelyben ¢rdekli a v¢gbemenû munkÀt, az ÀsÂdÂ barÀzdÀt ä ez az emberi
¢rtelem mük´d¢se.Ê Ha tisztelj¡k ezt az ¢szmunkÀt, de az ¢letet àbel¡lrûl lÀtjukÊ, akkor àvalami
jÂt¢kony Àram f¡r´szt benn¡nket, melybûl erût merÁt¡nk dolgozni ¢s ¢lni. Ebbûl az ¢letÂceÀnbÂl, melyben elmer¡lve jÀrunk, folytonosan belehel¡nk
valamit... A filozÂfia nem lehet mÀs, mint erûkifejt¢s arra, hogy ÃjbÂl az eg¢szbe olvadhassunkÊ.
(177. o.)
Szinte ¢rezz¡k, mik¢nt tesz Bergson kÁs¢rletet arra, hogy ´sszefogja a k¡l´nb´zû erûket: mint àneh¢z munkÀba fogott igavonÂ baromÊ,
elmer¡l a kor term¢szettudomÀnyÀban, hogy
ezutÀn àÂriÀsi erûkifejt¢sselÊ tÃlhaladja azokat,
¢szrevegye a mindens¢gben mük´dû teremtûerût, meglÀssa a szabadsÀg ¢s felelûss¢g szabad ter¢t, gyûzelmet arasson a determinizmus, a t´rv¢nyek Àltal àmindent bekeretezûÊ
szeml¢letmÂd felett. K¢pzelj¡k el ä mondja:
àA müv¢sz vÀszna elûtt Àll, a szÁnek a palettÀn, a
modell pÂzban; mindezt lÀtjuk, s ismerj¡k a festû
modorÀt is: elûre lÀtjuk-e, mi fog a vÀsznon megjelenni? Kez¡nkben van a probl¢ma minden eleme;
elvont megismer¢ssel tudjuk, hogyan oldÂdik majd
meg, mert az arck¢p bizonyosan hasonlÁtani fog a
modellhez is, a müv¢szhez is; de a konkr¢t megoldÀs
magÀval hozza azt az elûre lÀthatatlan semmit, ami
a müalkotÀsnak mindene. Erre a semmire kell az
idû... UgyanÁgy vagyunk a term¢szet müveivel is.Ê
(309. o.) Aki kizÀrja azt, amit csak a t´rv¢nyeket keresû ¢sz tart àsemminekÊ, az nem lÀtja a l¢nyeget.
Itt lehet n¢hÀny szÂval emlÁt¢st tenni a
fordÁtÀsrÂl. Az elûbbi n¢hÀny id¢zet talÀn jelzi azt a nyelvi bravÃrt, amellyel Dienes Val¢ria magyarba à¡ltetteÊ Bergson nemegyszer
irodalmi szÀrnyalÀsÃ gondolatait. Milyen
sz¢p magyar mondat p¢ldÀul ez is: àF¢lretolhatom eml¢keimet, s feledhetek mindent eg¢szen
k´zvetlen mÃltamig: de megmarad bennem legalÀbb a v¢gsû szeg¢nys¢gig fogyasztott jelenemrûl
valÂ eszm¢l¢sem.Ê (253. o.) A pontossÀg, az eredetihez valÂ hüs¢g k¢rd¢s¢ben sem lehet kifogÀsunk.
Egyetlen probl¢mÀt talÀn az itt-ott jelentkezû nyelvi tÃlerûltet¢s, nyelvÃjÁtÀsi kÁs¢rlet
jelent. Mi¢rt kell àirreÀlisÊ helyett azt Árni,

hogy àvalÂsÀgtalanÊ? Az àanalÁzisÊ helyett azt,
hogy àmegelemezniÊ? Ki besz¢l ma à¢gi tek¢krûlÊ
à¢gitestekÊ helyett? A àlev¢sÊ szÂt sem ¢rti
senki, amikor àl¢tez¢srûlÊ vagy àl¢trej´v¢srûlÊ van szÂ. Mit tudunk tovÀbbÀ kezdeni
ilyen mondattal?: àAmi a virÀgtÂl a gy¡m´lcsig
jut, nem hasonlÁt ahhoz, ami a lÀrvÀtÂl a nimfÀig
s a nimfÀtÂl a t´k¢letes rovarig vezet.Ê (276. o.)
°rtelmezû szÂtÀrhoz kell nyÃlnunk, ha el
akarjuk ker¡lni a mitolÂgia ¢s a biolÂgia
´sszekever¢s¢t.
A helyesÁrÀs fejlûd¢se is k´zrejÀtszhat abban, hogy a fordÁtÀst n¢ha elavultnak ¢rezz¡k, s Ágy a gondolat is nehezebben k´zelÁthetû meg. àElvitÀzhatatlanÊ helyett ma àvitathatatlantÊ mondunk, lelki ¢let¡nk ma nem
àvÀratlansÀgokkalÊ van tele, nem azt mondjuk,
hogy àa t´bbi emberekÊ, àmindenikÊ helyett
àmindegyikÊ szerepelne egy modernebb sz´vegben, a àmind¢gÊ is ´regesnek tünik a àmindigÊ helyett (mint ahogy a Babits-id¢zetben
sem àmingyÀrtÊ, hanem àmindjÀrtÊ kezdûdne
egy Ãj irodalmi korszak, ¢s Proust müv¢t is
AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN cÁmmel kellene
id¢zni).
öj fordÁtÀsra megbÁzÀst adni, Ãj fordÁtÀst
vÀllalni t´bbek k´z´tt anyagi probl¢ma is ä
ezt vilÀgosan lÀtom. Az olaszok emlÁtett 1925´s startolÀsa azonban jÂ p¢lda lehet: m¢g k¢t
´nÀllÂ fordÁtÀs Àll ma rendelkez¢s¡kre (1936
¢s 1949). NÀlunk talÀn elegendû lett volna,
ha az elsû, nagyon sz¢pen siker¡lt magyar
sz´veget simÁtottÀk volna Àt a mai ¢vek irodalmi stÁlusÀba, helyesÁrÀsÀba. OlvasmÀnyosabb lenne, k´nnyebben megk´zelÁthetû,
nem gondolna talÀn a TEREMTý FEJLýD°S
egyetlen Ãj olvasÂja sem arra, hogy àmit akar
ez az idej¢tmÃlt emberÊ.
Idej¢tmÃlt? Nem ugyanezen az Ãton jÀrt
alig egy ¡temmel Bergson utÀn Pierre Teilhard de Chardin? Nem prÂbÀlt û is l¢pcsûrûl
l¢pcsûre haladni, Àtmenteni a term¢szettudomÀnyos felismer¢seket egy intuitÁv erûvel lÀtott àÀtfogÂ vilÀgk¢pbeÊ, a àkozmosz vÁziÂjÀbaÊ? A jezsuita tudÂst nem v¢letlen¡l emlÁtj¡k. Levelez¢s¢bûl tudjuk, hogy nagyon alaposan ismerte ¢s nagyon nagyra ¢rt¢kelte
Bergsont. Egy ismerûs¢nek 1930-ban a k´vetkezûket Árta: àNagyon m¢lyen megragadott az,
amit BergsonrÂl mondott. ImÀdkozom ez¢rt a nagyszerü ember¢rt, akit bizonyos ¢rtelemben szentnek
tartok.Ê Kettûj¡k szellemi talÀlkozÀsa azonban
jÂval korÀbbi keltez¢sü. A TEREMTý FEJLý-
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D°S-t annak idej¢n megszerezte, majd h¢t
¢ven Àt (1911 ¢s 1918 k´z´tt) tanulmÀnyozta.
Igaz, ût is tÀmadtÀk, s egyhÀzi tilalom miatt
¢let¢ben csak n¢hÀny szakdolgozata jelenhetett meg, a ànagy k´nyvekÊ k´z¡l egyetlenegy sem.
Mi¢rt nem lÀttak sz´vets¢gest Bergsonban
ä ¢s egy nemzed¢kkel k¢sûbb Teilhard de
Chardinben ä a kor kereszt¢ny gondolkodÂi?
De nem csupÀn ûk. A àrÀciÂÊ ¢rdek¢ben sokan emelt¢k fel szavukat ä t´bbek k´z´tt Julien Benda, aki k¢sûbb AZ íRçSTUDñK çRULçSA cÁmü k´nyv¢vel eg¢sz EurÂpÀban hÁrnevet
szerzett magÀnak. Az û szÀmÀra Bergson a
kulturÀlis s¡llyed¢s hÁrn´ke, àbarbÀr mÂdonÊ
¢rzelmeivel akar eligazodni a vilÀgban.
Hogy ÀldÀsai mellett mennyire àÀtkosÊ lehet a szinte kizÀrÂlag term¢szettudomÀnyos
s a tudomÀnyokra ¢p¡lû technikus vilÀgn¢zet, azt ma lÀtjuk igazÀn. Nem mÃlik el h¢t,
hogy ne hallanÀnk, olvasnÀnk arrÂl, milyen
¢letet fenyegetû erûvel alakÁtja az emberis¢g
a term¢szetet. PrÂf¢tÀk azonban mÀr jÂval
korÀbban felemelt¢k szavukat, amikor az ¢let
elsûdlegess¢g¢rûl besz¢ltek. Bergsont ä utÂlag ä a filozÂfiat´rt¢net à¢letfilozÂfusnakÊ nevezi, igazi elismer¢s¢re tÃl k¢sûn ker¡lt sor.
A korÀbbi idûk nagy kritikusa, a francia Sertillanges 1941-ben ä Bergson halÀla s k´zel
tÁz ¢vvel utolsÂ nagy müve, AZ ERK¹LCS °S A
VALLçS K°T FORRçSA utÀn ä hirtelen magasztalÂ szavakat talÀlt: ànagy filozÂfus voltÊ, k¡zd´tt a materialista dogmÀk ellen, bemutatta
a fejlûd¢s teremtûerej¢t, tagadta az erk´lcs
kizÀrÂlag tÀrsadalmi eredet¢t ä s àKeresztelû
JÀnoshoz hasonlÁthatÂ, aki elûk¢szÁtette az ör ÃtjÀtÊ. Elûbb k´zvesz¢lyes, most mÀr szent? ögy
tünik, a àteremtû fejlûd¢sÊ elve az Át¢letek
alakulÀsÀra is ¢rv¢nyes. Ma mÀr senki sem lepûdik meg azon, hogy tudÂs ¢rtekez¢st lehet
Árni ilyen cÁmmel: B ERGSON °S AZ EVANG°LIUMOK K RISZTUSA. Szerzûje Henri Gouhier, a
Francia Akad¢mia s az Erk´lcsi ¢s Politikai
TudomÀnyok Akad¢miÀjÀnak tagja.
Bergson sajÀt ÃtjÀt mÀr v¢gigjÀrta ä nemesen sz¢p k´r¡lm¢nyek k´z´tt. 1940/41 tel¢n
a n¢met hatÂsÀgok elrendelt¢k, hogy minden
zsidÂ jelentkezz¢k FranciaorszÀg megszÀllt
ter¡let¢n. F¢ltek Bergson tekint¢ly¢tûl? FelajÀnlottÀk ugyanis neki a àtiszteletbeli ÀrjaÊ
cÁmet, hogy mentesÁts¢k. A nyolcvankettedik
¢let¢ve fel¢ k´zeledû filozÂfus azonban hÀz-

vezetûnûj¢re tÀmaszkodva elballagott a pÀrizsi prefektÃrÀra, hogy felv¢tesse magÀt a listÀra. ñrÀkig kellett sorban Àllnia, megfÀzott,
t¡dûgyulladÀst kapott, s 1941. januÀr 3-Àn
meghalt.
öjbÂl feltessz¡k a k¢rd¢st: mi az, ami müv¢bûl tÃl¢lte ût? Hol ¢lnek gondolatai ä esetleg Ãj formÀban ä tovÀbb? Ezt a k¢rd¢st Ágy
is megfogalmazhatjuk: mi indokolja az 1987es magyar kiadÀst? EligazÁtÀst nem kapunk:
a k´nyvet Babits 1910-es ¢s Dienes Val¢ria
1930-as tanulmÀnyÀval indÁtottÀk Ãtnak, az
¢lû BergsonrÂl egyik¡k sem besz¢l, nem besz¢lhet.
Tegy¡nk egy kÁs¢rletet. IrracionÀlis energiÀk dolgoznak a jelenkor t´rt¢nelm¢ben.
°rtetlen¡l s alapjÀban v¢ve mozdulatlanul Àllunk a term¢szet pusztulÀsa elûtt, ¢rtetlen¡l
a szilÀrdnak tünû tÀrsadalmak bomlÀsa elûtt
is. àHa azt mondjuk, hogy az ember olyan brutÀlis,
mint az Àllat, megs¢rtj¡k az ÀllatokatÊ ä Árta le
egyszer Dosztojevszkij (A K ARAMAZOV TESTV °REK ). öj irracionÀlis ideolÂgiÀk is bef¢szkelik magukat sokak agyÀba, miutÀn a nagy tÀrsadalmi illÃziÂkat kis´p´rte a t´rt¢nelem.
J´nnek az Ãjak, s okkultista, ezoterikus, horoszkÂpos Ãton hirdetik a àNew AgeÊ jelen¢t
¢s j´vûj¢t.
Ugyanakkor megÀllÁthatatlanul halad elûre a technika ä s a m´g´tte ÀllÂ term¢szettudomÀny ä t¢rhÂdÁtÀsa. A àg¢pek mük´d¢seÊ egyre jobban bet´lti mindennapjainkat. RacionÀlis megfontolÀsok Àllnak ma kutatÀs, termel¢s, kereskedelem, politika m´g´tt, s ez az¢rt is d´bbenetes, mert nem is veszik tudomÀsul, mekkora erûvel mük´dnek
itt is irracionÀlis energiÀk. Mindenesetre az
¢sz munkÀja egyre jobban beszük¡l arra a ter¡letre, amelynek kizÀrÂlagos ¢rv¢ny¢tûl
Bergson ÀllandÂan Âvta olvasÂit: àNincsen tartÂs rendszer, melyet legalÀbb egyn¢mely r¢sz¢ben
nem az intuÁciÂ elevenÁtene. A dialektika sz¡ks¢ges,
hogy az intuÁciÂt kiprÂbÀlja, sz¡ks¢ges az¢rt is, hogy
az intuÁciÂ fogalmakban verûdj´n sz¢jjel s a t´bbi
emberekig terjedjen; de nagyon sokszor nem tesz
mÀst, mint kifejti a rajta tÃlÀradÂ intuÁciÂnak eredm¢ny¢t.Ê (218. o.)
Mi ez az àintuÁciÂÊ, amelyrûl Bergson
annyit besz¢l? Elûsz´r is azt kell mondanunk,
hogy nem û fedezte fel. V¢gigkÁs¢ri az eurÂpai b´lcselet t´rt¢net¢t az Âkor g´r´gjeitûl
napjainkig ä csak hol tÃlbecs¡lt¢k, hol le¢r-
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t¢kelt¢k szerep¢t. AlapjÀban v¢ve arrÂl van
szÂ, hogy az ember k¢pes ´nmagÀba tekinteni s lelke m¢lyebb r¢tegeire figyelni ä nemcsak arra, hogy àszomorÃ vagyokÊ, ànagyon
´r¡l´kÊ vagy àszeretlekÊ. M¢rhetetlen neh¢z
errûl besz¢lni, mert a szavakat ¡resnek, szÀraznak tartjuk, de ànagyon ´r¡l¡nkÊ, ha valakinek siker¡l elmondani, hogy mi lÀthatÂ a
m¢lyebb r¢tegekben. K´ltûk ¢s misztikusok
nyÃjtanak segÁts¢get ahhoz, hogy m¢lyebbre
lÀssunk, m¢lyebbrûl j´vû hangokat halljunk
meg, az emberi l¢t mondanivalÂjÀt t´bbnek
tartsuk, mint amennyit logikÀra ¡gyelû l¢p¢sekkel ki tudunk belûle hÀmozni.
Mit is Árt JuhÀsz Ferenc az ¢lethangrÂl a
GYERMEKDALOK -ban? Hogyan szÂlÁtotta meg
a leendû, teremtû fejlûd¢sben lassan bontakozÂ embert egy àhangÊ, hogyan hÁvta ki a
term¢szetbûl? àMert most Ãjra hallotta azt a
hangot, Ãjra hallotta azt a tiszta hangot, tisztÀbban, mint amikor m¢g eg¢sz l¢nye az ÂriÀs pÀfrÀnyerdû szagos, z´ld moha-Àrny¢kÃ sürüj¢ben rejtûz´tt...Ê Egyre gazdagabbÀ vÀlik l¢te, egyre
erûs´dik a szÂlÁtÀs, amire figyelnie kell: àDe
m¢gis, most mÀr tisztÀn hallotta a hangot, nem is
a hangot, a dalt hallotta mÀr, a dalt, amit nem ismert, amirûl nem tudott, amit m¢gis, mintha hallott
volna mÀr...Ê V¢g¡l meghallja az alig hallhatÂt, a àl¢tez¢sÊ szÂlÁtÀsÀt: àMost hallotta csak, a
dal, a dal, a tiszta dal percnyi sz¡net¢ben a l¢t
hangsz´ved¢k¢t, a l¢t magÀnyos hangjait...Ê
Ebben a hÀtt¢rben fogalmazza meg JuhÀsz Ferenc a k´ltûi ¢letfeladatot: àA k´ltû tegye dolgÀt, ha csak egy füszÀl, egy mohos kûdarab
hallgatja is, ¢nekeljen akÀr az oml¢kony sivatagnakÊ, àmondja el azt a vilÀgot, ami k´r¡l´tt¡nk
van, ¢s aztÀn azt is, ami benn¡nk vanÊ.
Akarva-akaratlan Bergson hullÀmhossza
ez: gondolkodjunk teljes erûvel ä de figyelj¡nk a m¢lyebb dimenziÂbÂl j´vû hangra is.
Nem k´ltûi k¢pekkel, hanem egy¢rtelmü fogalmazÀsban ezt Ágy fejezte ki a TEREMTý FEJLýD°S befejezû soraiban: àAz elsû megismer¢sfajtÀnak az az elûnye, hogy elûre lÀttatja a j´vût, s
bizonyos ¢rtelemben az esem¢nyek uraivÀ tesz benn¡nket; viszont a mozgÂ valÂsÀgbÂl csak esetleges
mozdulatlansÀgokat, azaz elm¢nkkel rÂla k¢szÁtett
felv¢teleket tart meg: inkÀbb szimbolizÀlja ¢s emberiv¢ alakÁtja a valÂsÀgot, mintsem kifejezi. A mÀsik
megismer¢s, ha lehets¢ges, gyakorlatilag haszontalan; nem terjeszti ki uralmunkat a term¢szetre, sût
visszÀsan ¢rinti ¢rtelm¡nknek bizonyos term¢szetes

ig¢nyeit; de ha siker¡lne, a valÂsÀgot ´leln¢ v¢gleges ´sszeolvadÀsban.Ê (311. o.)
°rdemes volt a TEREMTý FEJLýD°S Ãjabb
kiadÀsÀra vÀllalkozni, de jÂ lenne Ãjabb tanulmÀnyokban k´zelebb hozni, àaprÂp¢nzre
vÀltaniÊ Bergson (¢s az intuÁciÂt Ãjra¢rt¢kelû
filozÂfusok) gondolatait, hogy ha mÀr mÀsban alig lehet hinni, legalÀbb abban, hogy ¢lni ¢rdemes, mert az ¢let mindig tartogat
meglepet¢seket.
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LEVçGTA-E A SAJçT
FARKçT
RUDOLF SCHWARZKOGLER?
Vitairat
F´ld¢nyi F. LÀszlÂ: Az ¢rz¢kek purgatÂriuma
Holmi, 1993. szeptember
A b¢csi akcionizmus nevü müv¢szeti irÀnyzatrÂl hÀrom reprezentatÁv k´tetbûl tÀj¢kozÂdhatunk. Az elsû 1970-ben jelent meg a frankfurti KohlkunstverlagnÀl, Peter Weibel ¢s Valie Export munkÀja, cÁme WIEN, BILDKOMPENDIUM W IENER AKTIONISMUS UND FILM. NagyalakÃ, puha k´t¢sü k´nyv, fedel¢n fekete alapon feket¢n Àll a cÁm. T´rdel¢se, tipogrÀfiÀja,
sût helyesÁrÀsa is akcionista. A 239 k¢poldalt
kommentÀr, szinopszis, r´vid sz´vegvÀlogatÀs eg¢szÁti ki. Mindegyik k¢p fekete-feh¢r,
imitt-amott ÃjsÀgcikkek k¢pei vÀltjÀk fel ûket.
A szerzûk ä akkoriban maguk is a mozgalom
hÁres-hÁrhedt tagjai ä az akciÂkat akarjÀk bemutatni, s tekintettel arra, hogy ezeket a cselekm¢nyeket ¢ppen a k¢p-forma fenntarthatatlansÀgÀnak k´z´s meggyûzûd¢se vÀltotta ki,
mi sem Àll tÀvolabb tûl¡k, mint az egyes k¢pek sz¢ps¢ge. Nemcsak arrÂl van szÂ, hogy
a k¢pek tÀrgyai hihetetlen¡l ¢s brutÀlisan
csÃnyÀk, csÃnya hÁmvesszûk ¢s vaginÀk, kibelezett Àllatok, haviv¢rrel, b¢lsÀrral, Àllati belsûs¢ggel, tojÀssÀrgÀjÀval, liszttel, fest¢kkel, vizelettel ´sszekent meztelen emberi testek, a
scheissaktion (szarÀsi akciÂ), az egymÀs szÀjÀba
vagy egymÀsra vizel¢s, a hÀnyÀs, az ´nkiel¢gÁt¢s, a szadomazochista kÁnzÀs, a fellÀciÂ, a
f¢regev¢s, az erûszak, az àunglaubliche schweinereiÊ (a hihetetlen disznÂsÀg) k¢pei, hanem
arrÂl is, hogy mindezt a rossz minûs¢gü ÃjsÀgk¢priportok mintÀjÀra dokumentÀljÀk. A
szÁnhÀzi (sz¢lsûs¢gesen provokatÁv) effektusokhoz ezekn¢l a javar¢szt egykori k¢pzûmüv¢szekn¢l ¢s tÀrsaktoraiknÀl nem jÀrul szÁn¢szi k¢pess¢g; rÁtusaik, Àldozataik k´zepette
esetlenek, azt mondanÀm, polgÀriak (mintha
minden pillanatban pontos tudatÀban lenn¢nek, mintegy negatÁv lenyomatai lenn¢nek
annak a polgÀri ¢rt¢krendnek ¢s Ázl¢svilÀgnak, amelyet ¢ppen meggyalÀznak), az orgiasztikus eksztÀzis helyett ä melynek rettenet¢t csak n¢hÀny nyilvÀnvalÂan beteg, perver-

tÀlt seg¢dszem¢ly arcÀrÂl olvashatjuk le ä inkÀbb valami elszÀnt munkav¢gz¢s, mÀskor
meg paradox (b¢csi) ked¢lyess¢g jellemzi
ûket. Valaki egy vaginÀbÂl kilÂgÂ virslit eszik,
mÀsvalaki s´rt t´lt egy pohÀrba, melybe elûzûleg belehelyezte a hÁmvesszûj¢t. Ahol k´z´ns¢g elûtt zajlik az akciÂ, ¢s a k´z´ns¢g lÀthatÂ, ugyanezeket az ¢rz¢svÀltozatokat olvashatjuk le az arcokrÂl ¢s mozdulatokrÂl ä a
nyÀrsatnyelt komoly funkciÂtudattÂl, attÂl a
meggyûzûd¢stûl, hogy itt minden kipr¢selt
exkrementumdarab egyenesen a polgÀri vilÀg k¢p¢be vÀgÂdik, a valamifajta vicces
sportesem¢nyen valÂ derüs r¢szv¢telig. A
115ä124. k¢poldalon bemutatott huszonegy
Schwarzkogler-akciÂk¢p nem ennyire sz¢lsûs¢ges (az emlÁtett excesszusok legextr¢mebbjei mÀr az elhallgatÀsa utÀni idûkre esnek,
noha az 1968-as SATISFACTION cÁmü filmakciÂban a ä ha nem t¢vedek, be´nt¢s segÁts¢g¢vel ä magÀn k´nnyÁtû G¡nter Brus ¢s a
farkÀrÂl szÁjjal odak´t´z´tt tÀskÀt lÂgatÂ Otto
M¡hl mellett û az egyik aktor); Àm azt semmik¢ppen sem lehet mondani, hogy gy´keresen el¡tne a t´bbiek ä alÀbb pontosabban
meghatÀrozandÂ ä irÀnyÀtÂl.
A k´vetkezû k´tet 1988-ban jelent meg
Klagenfurtban a Ritter VerlagnÀl: k¢tnyelvü,
n¢metäangol kiÀllÁtÀsi katalÂgus n¢hÀny
essz¢vel ¢s kronolÂgiÀval. CÁme: AZ AKCIñFEST°SZETTýL AZ AKCIONIZMUSIG. B °CS, 1960ä
1965. A fekete papÁrk´t¢sen k¢t v¢kony piros
csÁk fut v¢gig, a cÁm szer¢ny, kis betükbûl Àll.
358 oldal, 154 sz´vegk´zi illusztrÀciÂ, 100 fekete-feh¢r, 67 szÁnes tÀbla. A BILDKOMPENDIUM erûteljes mozgalmi ¢s jelenbeli kontextusÀval szemben a majd' k¢t ¢vtizeddel k¢sûbbi
k´tet visszatekintû ¢s t´rt¢nelmi jellegü megk´zelÁt¢ssel szolgÀl. A tizenhat n¢v most hatra
cs´kken: G¡nter Brus, Adolf Frohner, Otto
M¡hl, Hermann Nitsch, Alfons Schilling ¢s
Rudolf Schwarzkogler. A cÁmnek megfelelûen az àaction paintingÊ osztrÀk vÀltozatÀt
k¢pviselû korai tÀblak¢peknek jelentûs szerep jut, az akcionizmusnak pedig csak korai
szakaszÀig jut el, ahol m¢g àszarÀs- ¢s vizel¢simitÀciÂk szimulÀlÀsÀrÂlÊ besz¢lhet az egyik
szerzû, an¢lk¡l hogy megemlÁten¢ azt a nemcsak t´rt¢netileg, hanem elm¢letileg is ¢rdekes t¢nyt, hogy az ´nk¢nyesen kivÀlasztott
hatÀrvonal utÀn nem sokkal a direkt müv¢szet jegy¢ben megszünik az imitÀciÂ ¢s a szi-
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mulÀlÀs. De hÀt ¢ppen ez¢rt van itt a hatÀr,
Rudolf Schwarzkogler utolsÂ, 6. akciÂjÀnÀl,
1966-ban. çm a recepciÂ m¢gsem z´kkenûmentes, a harmadik tervezett mÃzeum a kasseli Fridericianum ¢s winterthuri Kunstmuseum mellett, az edingburghi Scottish National Gallery of Modern Art az utolsÂ pillanatban lemondja a kiÀllÁtÀst, a kronolÂgiÀba pedig az egyik müv¢sz (Otto M¡hl) olyan erûszakosan beavatkozik, hogy ´sszeÀllÁtÂja szokatlan mÂdon a k´tet v¢g¢n distanciÀlja magÀt sajÀt munkÀjÀtÂl. A KOMPENDIUM-ban
m¢g szereplû t¢ny, hogy a t´bbiekn¢l egy ¢vtizeddel idûsebb, 1925-ben sz¡letett M¡hl a
GyalogsÀgi Rohamjelv¢ny ¢s a II. osztÀlyÃ
Vaskereszt tulajdonosa, mindenesetre ebbûl
a k´tetbûl mÀr hiÀnyzik, holott fantÀziÀjÀnak
alakulÀsÀban az ardennes-i offenzÁvÀban elpusztult kamerÀdok sÀrral ¢s v¢rrel kevert
tetemeinek àborzalmas sz¢ps¢geÊ, e ànagyszerü
akciÂk¢pekÊ jelentûs szerepet jÀtszottak.
V¢g¡l a harmadik k´tet mÀr gÀtlÀstalanul
pompÂzus, hatalmas, hÂfeh¢r, 464 oldalÀhoz
466 k¢p tÀrsul, a k´nyvben meg¢r egy teljes
oldalnyi k¢pet egy jegyzetlap, amelyen egyetlen g¢ppel Árott szÂ van: àwasserkurÊ (vÁzkÃra). KiadÂja Ãjra csak a klagenfurti Ritter
Verlag 1992-ben, szerzûje Eva Badura-Triska
¢s Hubert Klocker. A b¢csi Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig kiÀllÁtÀsÀnak alkalmÀbÂl jelent meg, s a cÁme RUDOLF
SCHWARZKOGLER ä LEBEN UND W ERK .
Schwarzkoglert 1969-es ´ngyilkossÀga kivÀlt
alkalmassÀ tette, hogy utÂlag a mozgalom k´z¢pponti alakjÀvÀ stilizÀlÂdj¢k, s hozzÀ k¢pest
rendezûdj´n el, tagolÂdjon a t´bbi (ma is ¢lû
s Ágy-Ãgy mük´dû) szereplû. Sût megszünik
a b¢csi akcionizmus egys¢ge, jelentûs alkotÂk
egymÀssal ¢rintkezû, egymÀstÂl impulzusokat kapÂ, de alapvetûen k¡l´nb´zû t´rt¢net¢v¢ vÀlik. Az ÃjraÁrt t´rt¢netben az Àltalam f´lelevenÁtett, a mozgalom egykori ´ntudatÀban s egykori visszhangjÀban egyk¢nt
alapvetû fontossÀgÃ excesszusok teljess¢ggel
kiiktatÂdnak. S mindenekelûtt a k´tet a kontextusukbÂl kiemelt akciÂf¢nyk¢pek nagyalakÃ, jÂ minûs¢gü, ¢les kontÃrÃ reprodukÀlÀsÀval a t¢mÀrÂl a formÀra helyezi a hangsÃlyt, a borzalom sz¢ps¢g¢re, ÀtesztetizÀlÀsÀra. S ezt visszhangozza a kiÀllÁtÀsrÂl Árott recenziÂjÀban F´ld¢nyi F. LÀszlÂ is.
F´lvetûdik a k¢rd¢s, hogy az ´sszefoglalÂ

k¢pesk´nyvek (¢s kiÀllÁtÀsok) beÀllÁtottsÀgÀnak vÀltozÀsÀval leÁrt t´rt¢net vajon nem a
befogadÀst´rt¢net normÀlesete? Hiszen nem
talÀlkozunk-e rendszeresen ¢ppen ilyen vÀltozÀsokkal: az egykori t¢tek, amelyeket mind
a müv¢szek, mind a k´z´ns¢g perd´ntûnek
tartottak, anekdotikusakkÀ vÀlnak, a provokatÁv ÃjÁtÀsok kilÃgozÂdÂ, maradandÂnak bizonyulÂ r¢sze eszt¢tikai aurÀt nyer, a àformaÊ
legyûzi a t¢mÀt, az irÀnyzatok f´lbomlanak, s
egy irÀnyzat a maga idej¢ben periferikusnak
tartott alakja ¢ppen bizonyos tÀvolsÀgtartÀsa
miatt, vagy az¢rt, mert àjÂkorÊ halt meg, k¢sûbb k´zponti figurÀvÀ vÀlik? Erre a k¢rd¢sre
nem lehet ÀltalÀnos, prediktÁv feleletet adni.
Minden egyes esetet k¡l´n kell megvizsgÀlni,
s ha kez¡nkben van egy ¢rtelmez¢s, amely a
recepciÂ e vÀltozÀsait egy t´rt¢netben elfogadja, vagy ¢pp hallgatÂlagosan magÀtÂl ¢rtetûdûnek tekinti, akkor egy mÀsik ¢ppoly
konkr¢t vagy m¢g konkr¢tabb elemz¢snek
kell megprÂbÀlnia megd´nteni.
A recepciÂ e lehets¢ges s¢mÀjÀt ugyanis a
b¢csi akcionizmus eset¢ben f´l´tte k¢ts¢gesnek tartom. M¢ghozzÀ k¢t, t´k¢letesen ellent¢tes okbÂl, amelyek k´z¡l az egyik az akcionistÀk mük´d¢s¢nek inaktualitÀsÀval, elavultsÀgÀval, a mÀsik pedig (egy mÀsik szempontbÂl) problematikus aktualitÀsÀval Àll
´sszef¡gg¢sben.
A akcionistÀk ugyanis a ma legmorzsal¢kosabbnak tünû k¢sû modern totÀlis ideolÂgiÀk (nota bene ideolÂgiaellenes ideolÂgiÀk)
megszÀllottjai voltak, s k¢pzeletvilÀgukban a
polgÀri tÀrsadalom ¢s a kereszt¢nys¢g ellen
indÁtott frontÀlis tÀmadÀs ä az eszt¢tikai k´zvetÁt¢ssel szemben a direkt akciÂ ä fûszerepet
jÀtszott. Ami az elsût illeti, ez a nevezetes b¢csi egyetemi botrÀnyba, a MþV °SZET °S FORRADALOM cÁmü, 1968. jÃnius 7-i elûadÀs-akciÂba torkollott Brus, Weibel, M¡hl, az Ãgynevezett Wiener Gruppe ÁrÂcsoporthoz tartozÂ Otto Wiener ¢s mÀsok r¢szv¢tel¢vel ä
hÀnyÀssal, exkrementumsz¢tken¢ssel, onanizÀlÀssal, mazochista korbÀcsolÀssal stb.;
utÂbb egy per ¢s k¢t kisebb foghÀzb¡ntet¢s
mÀrtÁriumÀval. Kis tÃlzÀssal azt lehetne mondani, hogy ez volt 1968 ä B¢csben. Ami a mÀsodikat illeti, a kereszt¢nys¢g ¢s mindenekelûtt a katolicizmus profÀn kifordÁtÀsÀnak
szÀmtalan a p¢ldÀja, Nitsch (mÀig üz´tt) bÀrÀnysz¢tt¢p¢seitûl, liturgikus t´rekv¢seitûl
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M¡hl keresztrefeszÁt¢s-akciÂin, a Perinet-pinc¢be valÂ befalazÀs (1962) katakombaszimbolikÀjÀn, Valie Export k´z´ns¢gkikorbÀcsolÀsÀn kereszt¡l Schwarzkogler hal-hÁmvesszûazonosÁtÀsÀig, a kora kereszt¢ny-eretnek aszketikus ´nkasztrÀciÂ f´lelevenÁt¢s¢ig. A b¢csi
akcionistÀk elsû komolyabb emlÁt¢se egy¢bk¢nt egy Jung-tanÁtvÀny g´r´gkeleti pap,
Gerhard Zacharias SATANSKULT UND SCHWARZE MESSE (SçTçNKULTUSZ °S FEKETE MISE) cÁmü, 1964-es vallÀsfenomenolÂgiai k´nyv¢ben t´rt¢nik (Herbig, M¡nchen, 19904, 161.
kk. o.).
Ha a hatvanas ¢vek extremista k´z´ns¢ge
a bÀrÀny sz¢tszaggatÀsÀban esetleg m¢g ¢rz¢kelhetni v¢lte a bÀrÀny nagy t´rt¢net¢vel valÂ
szakÁtÀs metafizikÀjÀt, s ezÀltal valamilyen ¢rtelemben bevonÂdhatott az akciÂba, ma ä
gyanÁtom ä a hÂkuszpÂkusz vieux jeu volta
mellett fûk¢pp a bÀrÀny Àllatv¢delmi szempontÃ kis t´rt¢net¢re ¢rz¢keny, ¢s f´lhÀborodik. Valamely hagyomÀnyhoz a hagyomÀny
radikÀlis megsemmisÁt¢s¢nek ig¢ny¢vel fordulni: pontosan ez az, ami a hetvenes ¢vektûl
kezdve fokozatosan elveszÁtette a vonzerej¢t,
nem utolsÂsorban az¢rt, mert a destruktÁv
energiÀk a megalÀzni ¢s elpusztÁtani vÀgyott
tradÁciÂhoz valÂ kÂros r´gz¡l¢sben mutatkoztak meg. Werner Hofmann a DIE W IENER
AKTIONISTEN cÁmü tanulmÀnyÀban (in: Robert Fleck: W ELTPUNKT W IEN. L´cker, Wienä
M¡nchen, 1985. 121ä139. o.) ¢ppen ezt
elemzi megvilÀgÁtÂ mÂdon a b¢csi mozgalom
vonatkozÀsÀban.
Van azonban egy mÀsik k¢rd¢s, amely
megûrizte, sût fokozta szorongatÂ aktualitÀsÀt. Az, amelyet az utca embere Ágy fogalmaz
meg: hÀt minden müv¢szet lehet? S valÂban,
a hatvanas ¢vek utÀn az anything goes jegy¢ben szÀmos müv¢szi kÁs¢rlet ¢ppen arra vonatkozott, hogy bÀrminû tÀrgyat vagy cselekv¢nyt bizonyos tetszûlegess¢ggel müv¢szi
kontextusba helyezzen. Marcel Duchamp, a
hideg ÃjÁtÂ, akinek nev¢t F´ld¢nyi is emlÁti,
ezekben az ¢vtizedekben, l¢nyegi tev¢kenys¢ge utÀn majd' f¢l ¢vszÀzaddal vÀlt k¡l´nc outsiderbûl paradigmatikus müv¢ssz¢. Ha a b¢csi akciÂkon ma meditÀlunk, akkor e müalkotÀssÀ vÀlÀs hatÀrai tünnek szÀmomra a rÀjuk szabott k¢rd¢snek. Ahogy ûk a müalkotÀs
vilÀgÀbÂl kit´rve a vilÀg megvÀltoztatÀsÀra ä
k¢pzelet¡kben mintegy negatÁv megvÀltÀsÀra

ä t´rekedtek akciÂeszt¢tikÀjukkal, Ãgy ma azt
k¢rdezz¡k, hogy a vilÀg valÂsÀgÀt ily veszedelmesen megk´zelÁtû vagy ¢ppen azzal t´k¢letesen azonos akciÂk vÀlhatnak-e megûrizhetû eszt¢tikai vilÀggÀ. A k¢ppel valÂ
gyül´lk´dû el¢gedetlens¢g, a k¢prombolÀs
tettei visszavÀltozhatnak-e k¢pp¢? A posztmodern recepciÂ persze k¢nyesen vÀlogat, s
Rudolf Schwarzkogler müv¢ben talÀlja meg
e visszavÀltoztatÀs lehetûs¢g¢t.
Hely¢nvalÂnak tartom tisztÀzni, hogy
Schwarzkogler k¡l´nb´z¢se tÀrsaitÂl f´l´tte
m¢rs¢kelt. MagÀt az artikulÀciÂs formÀt teljes
eg¢sz¢ben tûl¡k vette Àt, osztotta a tÀblak¢p
halÀlÀrÂl vagy legalÀbbis cs´kkenû lehetûs¢geirûl vallott n¢zetet, azt, hogy a k¢pfel¡letet
vissza kell vezetni eredet¢re, vagyis a testnek,
a tÀrgyaknak ¢s a hatÀrolÂ falaknak ki kell
l¢pni¡k a k¢t dimenziÂbÂl, azonosulni kell
sajÀt magukkal, valÂsÀgossÀ kell vÀlniuk, s
mintegy el kell kezdeni¡k jÀtszani. Osztotta
a müv¢sz szerep¢rûl vallott n¢zetet is, azt,
hogy e szerep k¢t pÂlus k´z´tt oszcillÀl: rendezû, Àldozat. Hogy tev¢kenys¢g¢t ma m¢gis
k¢pekbûl (az akciÂk utÂbb kivÀgÀsokkal
strukturÀlt f¢nyk¢peibûl) ismerj¡k, az elsûsorban ironikus t¢ny, amely a k¢p legalÀbbis
Duchamp Âta Ãjra meg Ãjra beharangozott
kimÃlÀsÀnak jÂserej¢rûl ÀllÁt valamit. AndrÀsi
GÀbor Schwarzkogler b¢csi ¢letmü-kiÀllÁtÀsÀrÂl Árott tÀrgyszerü kritikÀjÀban (A MþV °SZET
MINT PURGATñRIUM. öj Müv¢szet, 1993/6.)
megk¡l´nb´zteti az akciÂ-fotÂmüveket az akciÂrÂl k¢sz¡lt dokumentumk¢pektûl, s azt ÀllÁtja, hogy noha az elûbbiek àvitathatatlanul
Ïjobb k¢pekÎ, Àm az eredeti, nyers ¢s olykor esetleges, helyszÁnhez k´t´tt expozÁciÂk atmoszf¢rÀjÀval
aligha vetekedhetnekÊ.
Az sem mondhatÂ, hogy az 1965-´s elsû
szük k´rü, de nyilvÀnos akciÂ (MENYEGZý ä
az akcionistÀk k´z´s t¢maanyagÀnak, az erûszaknak, megerûszakolÀsnak visszafogottabb
vÀltozata: a menyasszonyi ruha leszaggatÀsa,
lemeztelenÁt¢s, k¢k fest¢kkel valÂ le´nt¢s, felgyÃjtÀs stb.) utÀn a k´vetkezûkbûl a nyilvÀnossÀg kizÀrÀsÀnak elvi jelentûs¢ge lenne, hiszen a modell, a tÀrsaktor, a f¢nyk¢p¢sz jelenl¢te miatt a k´r¡lm¢nyek nagym¢rt¢kben
hasonlÁtanak az akcionistÀk ekkor m¢g barÀti
lakÀsokban, kev¢s ember elûtt, l¢nyeg¢ben
egymÀs k´zt zajlÂ kÁs¢rleteire. K¡l´nben is,
ha hihet¡nk Hermann Nitschnek, Schwarz-
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kogler àmunkÀja k´r¢t a n¢zû (az akciÂk r¢sztvevûj¢nek) fiziolÂgiai, orvosi befolyÀsolhatÂsÀgÀnak
irÀnyÀba akarta kiterjeszteni, ezt Ãgy akarta el¢rni,
hogy bizonyos ¢tkeket, drogokat, gyÂgyszereket adott
volna be a k´z´ns¢gnekÊ. (BILDKOMPENDIUM,
282. o. ä Nitsch sz´veg¢t Àtveszi a '92-es katalÂgus is.) Schwarzkogler akciÂinak a t´bbiek¢vel ´sszehasonlÁtva sterilebb jellege, mint
ahogy korai elhallgatÀsa, majd ´ngyilkossÀga
is, kev¢sb¢ eszt¢tikai, mint inkÀbb pszicholÂgiai ¢rtelmez¢st ig¢nyel.
Schwarzkogler akciÂinak alapvetû stilÀris
sajÀtossÀgai is a b¢csi akcionizmus k´z´s modusai. A àTischaktionÊ, az asztalra elûk¢szÁtett
eszk´z´kkel valÂ manipulÀciÂ, amely eml¢keztet az oltÀr elûtti t¢nyked¢sre ¢s az asztali
büv¢szetre, a beken¢s, a bandÀzs, az operÀciÂs eszk´z´k, a hÁmvesszû, az ´ncsonkÁtÀs
(lÀtszata), a d´gl´tt Àllat: mind k´z´s. Egyed¡l a nagy feh¢r g¢zg´mb olyan motÁvum,
amely mÀsok akciÂiban nem szerepel, noha
M¡hl luftballonjai ezt is elûlegezik. MegemlÁtendû tovÀbbÀ Schwarzkogler elûszeretete a
k¢k szÁn irÀnt. Festûk¢nt megism¢telte Yves
Klein monokrÂm k¢k vÀsznÀt, s f´ljegyezt¢k,
hogy az û müve abban k¡l´nb´z´tt Klein¢tûl,
hogy a k¢k egy mÀsik ÀrnyalatÀt vÀlasztotta.
Hermann Nitschtûl szÀrmazik az a megk¡l´nb´ztet¢s, amelyet F´ld¢nyi megism¢tel,
hogy a b¢csi akcionistÀk k´r¢ben Schwarzkogler volt az eszt¢ta, akciÂi borzalmassÀgÀt
mindig a forma hatÀrozta meg, ¢s a sz¢ps¢get
kereste. Brus, M¡hl, Nitsch expresszÁv dionizikusok, mÁg Schwarzkogler apollÂi. De
Nitsch elbesz¢l¢se azt is mutatja, hogy e megk¡l´nb´ztet¢s igencsak relatÁv. àeml¢kszem,
egyszer csak az¢rt talÀlkoztunk, mert schwarzkogler
felvilÀgosÁtÀst akart a V °RORGONA-MANIFESZTUM [Nitsch müve] k´vetkezû passzusÀrÂl: Ïaz
ember fogalmÀval megt´rt¢nik az apollÂi irÀnyba
emelked¢s, siker¡l neki az eloldozÂdÀs az ÀllatitÂlÎ.
az apollÂi elv volt az û vez¢rfonala.Ê (I. m. 281.
o.) Mi egyebet mond ez a t´rt¢net, mint hogy
Schwarzkogler szigorÃan a mozgalom kontextusÀn bel¡l maradt, s annak lehetûs¢gein
bel¡l igyekezett magÀt artikulÀlni?
E l¢nyegi k´z´ss¢g r´gzÁt¢se utÀn kell a
müh´z fordulnunk, amely term¢szetesen
mindennek ellen¢re helytÀllhat ´nÀllÂ jelentûs¢g¢¢rt. F´ld¢nyi cikk¢ben azonban müleÁrÀst s ebbûl k´vetkezû elemz¢seket nem talÀlunk. Mivel az esetek ism¢tlik magukat, ÁrÀ-

sÀnak olvastÀn nagyon is Àt tudtam ¢rezni
Arthur C. Danto ¢rz¢seit, amikor szak¢rtûk
v¢lem¢ny¢t olvasta Robert Mapplethorpe
f¢nyk¢peirûl. àEgyik¡k Ãgy Árt le egy p¢niszbe illesztett ujjat, mint ÏcentrÀlis k¢pet, nagyon szimmetrikus, nagyon rendezett klasszikus kompozÁciÂtÎ.
F¢rfiak k¢peit, akiknek a v¢gbel¡kbe tÀrgyakat d´ftek, ÏalaktanulmÀnyokk¢ntÎ nyugtÀztak. A hÁres
k¢pet, amelyben egy f¢rfi a mÀsik szÀjÀba vizel,
klasszikus kompozÁciÂk¢nt jellemezt¢k.Ê (CENSORSHIP AND SUBSIDY IN THE ARTS [CENZöRA °S
SZUBV ENCIñ A MþV °SZETEKBEN]. In: B EYOND
THE B RILLO BOX. Farrar*Strauss*Giroux,
New York, 1992. 174. o.) E szak¢rtûk àkantiÀnus arroganciÀjÀvalÊ szemben F´ld¢nyi leÁrÀsaiban a lÁra dominÀl, amely arrÂl gyûzi meg
az olvasÂt, hogy a recenzenst ûszint¢n meg¢s elragadtÀk ezek a k¢pek. à...akciÂinak a felv¢teleibûl halÀlos sz¢ps¢g sugÀrzik. A halÀl ragyog
benn¡k feket¢n-feh¢ren.Ê Az eszt¢tika teologizÀlÀsÀra esnek sürü c¢lzÀsok, noha F´ld¢nyi
ism¢telten biztosÁt benn¡nket a formai rendrûl is, a szigorÃ t´k¢lyrûl, az Ãj struktÃrÀrÂl,
a kompozÁciÂrÂl, mik´zben àa kiragadhatÂ tartalmi elemekrûlÊ k¢t sor szÂl.
Indokolt tehÀt ezt a hiÀnyt r´viden pÂtolni. Az emlÁtett 1. akciÂ utÀn a k´vetkezû hÀrom egy esem¢nysort variÀl: elûsz´r az asztalon folyik egy hal f´lboncolÀsa, majd meztelen f¢rfimodell felsûtest¢re szorÁtjÀk g¢zszalaggal a d´gl´tt halakat. Az asztalon seb¢szeti
eszk´z´k, borotva, orvossÀgos¡vegek, valami
feh¢rbe bugyolÀlt g´mb. EzutÀn k´vetkeznek
a kasztrÀciÂs jelenetek, a modell p¢nisz¢t bebugyolÀljÀk feh¢r g¢zbe, s a feh¢r asztal fekete ¡veglapjÀra fektetik. Egy vÀltozatban
halat k´t´znek a p¢niszre, s a fenyegetû azonossÀg effektusÀval ¢lve borotvapeng¢vel, ollÂval, seb¢szeti eszk´z´kkel sz¢ttrancsÁrozzÀk,
mÀskor magÀval a p¢nisszel imitÀljÀk ugyanezt. Az 5. akciÂ vÀltozataiban Schwarzkogler
maga is szerepel Nitschcsel. Schwarzkogler
bekeni Nitsch p¢nisz¢t feh¢r fest¢kkel, majd
becsomagolja. Nitsch fej¢n hosszÃ szûke nûi
vend¢ghaj. A 6. ¢s utolsÂ akciÂban v¢g¡l
Schwarzkogler magÀt bugyolÀlja be g¢zbe,
feh¢r t¢rben fekszik a f´ld´n, egy d´gl´tt
tyÃk csûr¢bûl elektromos kÀbelek Àllnak ki.
Ezek ´sszekapcsoljÀk az Àllatot az emberi
testtel. A t¢rben egy¢b baljÂs eszk´z´k ¢s k¢t
feh¢r g´mb.
Az elûzû bekezd¢sben azt Ártam le, amit lÀ-
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tunk Schwarzkogler akciÂf¢nyk¢pein. Az 5.
akciÂ, amelyben a parÂkÀs Nitsch (eredetileg
nûi aktort akartak) hÀjas teste a combk´z¢pig
lehÃzott alsÂnadrÀggal k¡l´nb´zû manipulÀciÂk tÀrgya lesz, a maga kisszerüs¢g¢ben talÀn m¢g F´ld¢nyi F. LÀszlÂ szÀmÀra sem id¢z
sem halÀlos, sem egy¢b sz¢ps¢get. A 6., illetve
a 2ä4. akciÂ az, ami szÂba j´het: ezek k´z¡l
¢n az utÂbbit vÀlasztom.
K¢ts¢gtelen, hogy ezek a lÀtvÀnyok kommentÀr n¢lk¡l legf´ljebb csak a zavar ¢rzet¢t
kelthetik, nem tudhatjuk azt sem, hogy müalkotÀsokat lÀtunk vagy valami k¡l´nleges seb¢szeti beavatkozÀs nem racionalizÀlhatÂ dokumentÀciÂjÀt. Ez az ¢rtelmez¢sig¢ny, a kontextusban valÂ elhelyez¢s sz¡ks¢glete a modern müv¢szet ÀltalÀnos jellegzetess¢ge, ebben semmi sajÀtos nincs. A k¢rd¢s, hogy itt
milyen kommentÀr a megfelelû. Nitschnek
vagy a katalÂgus szerzûinek apologetikus
kommentÀrjai k¢ts¢gtelen¡l rendelkeznek
azzal a nagy elûnnyel, hogy a müv¢szett´rt¢net tradÁciÂjÀn bel¡l ¢rtelmezik Schwarzkogler akciÂit. LegalÀbb szavakhoz jutunk ezÀltal:
megtudhatjuk, hogy mÁg az akcionizmus t´bbi tagja a gesztikus informel, a happening
irÀnyÀba tÀj¢kozÂdott, addig û a body-arttal,
a performance-arttal, a koncept-arttal, az
absztrakttal rokon performatÁv müalkotÀst, a
nagyon szem¢lyes, izolÀciÂn, koncentrÀciÂn
alapulÂ konceptuÀlis akciÂformÀt kereste, s a
k´z´ns¢ggel valÂ interakciÂ helyett mediÀlis
k´zvetÁt¢sre, a f¢nyk¢pre szorÁtkozott. MegprÂbÀltam mÀr relativizÀlni ezt az elk¡l´nb´z¢st, s ûszint¢n szÂlva nem sokra tartom a
puszta neveket, de arra legalÀbb jÂk, hogy
valamifajta int¢st adjanak a befogadÂnak,
merrefel¢ is tÀj¢kozÂdj¢k. Nitsch v¢lem¢nyem szerint a nevets¢gess¢gig arÀnytalan
kultÃrt´rt¢neti kontextualizÀlÀsa szerint
Schwarzkogler àmunkÀiban megvan az a lÀzas,
erotikus ¢dess¢g, amely a b¢csi hagyomÀnybÂl vezethetû le, amelyben az extr¢m kifejez¢sakarÀs az
erotikus borzalomig emelkedik, de ezt mindig az eszt¢tikai tartja hatalmÀban (mert a borzalom a forma
¢lvezeti eszk´z¢vel keveredik), a b¢csi müv¢szet
gyakran id¢zte a halÀlt, rettegett a halÀltÂl, b¢nultan vÀgyott a halÀlra, s a forma sz¢ps¢g¢vel ´szszekapcsolva ez hozza l¢tre schubert, mahler, sch´nberg, schiele, hofmannsthal, trakl stb. eredm¢nyeitÊ.
(I. m. 282. o.) Mindezekn¢l t´bbre ä noha

nem a legt´bbre ä tartom az ¢letrajz ¢s esem¢nyt´rt¢net kontextusÀt (a recepciÂt´rt¢net mellett eddig leginkÀbb erre tÀmaszkodtam), amelybûl legalÀbbis Schwarzkogler
szÀnd¢kairÂl fogalmat nyerhet¡nk. A vitÀknak, a reneszÀnsz idej¢n divatos müv¢sz¢letrajzoknak Gertrude Stein Âta s sejt¢sem
szerint egyre n´vekvû m¢rt¢kben Ãj aktualitÀsa tÀmad.
F´ld¢nyi F. LÀszlÂ ä l¢nyeg¢ben a b¢csi
apolÂgiÀk ÀllÀspontjÀbÂl kiindulva ä kommentÀrjÀban a kontextus konkretizÀlÀsa helyett inkÀbb univerzalizÀlÀsÀra t´rekszik. Erre utalnak azok a retorikus, szÀmomra ûszint¢n szÂlva v¢gtelen¡l ¡resnek tetszû megÀllapÁtÀsai, amelyekbûl id¢ztem mÀr, s amelyeket
p¢ldÀzni ide lehetne Árni cikk¢nek majd'
minden mondatÀt. A rettenet sz¢ps¢g¢nek
emfÀzisa, a halÀlt kihÁvÂ halÀl feletti gyûzelem ¡nnepl¢se mellett Ãjra ¢s Ãjra a müv¢szet misztikus, teolÂgiai, rituÀlis tÃll¢p¢s¢rûl
olvasunk, amely ä sejtetûdik ä a müv¢szet
visszanyer¢s¢nek legitim Ãtja. S hogy e tÃll¢p¢s ¢rtelmez¢s¢t ne is nagyon k¢rhesse szÀmon
a banauszosz, arra a szerzû a maga tapintatos
mÂdjÀn ekk¢pp figyelmeztet: àA teljess¢ggel
valÂ ¢rintkez¢s k¢pess¢ge t´k¢letess¢ teszi az embert.
M¢g akkor is, ha a kÁv¡lÀllÂ a dadogÀst hallja csupÀn.Ê Magam ezzel szemben ä noha szem¢ly
szerint az sem eszm¢nyk¢pem ä egy mÀsik
eszt¢tikai modellt r¢szesÁtek elûnyben, amelyet Phalarisz izzÂ vasbikÀjÀnak mÁtosza p¢ldÀz: a belezÀrt ember iszonyatos ¡v´lt¢s¢t, a
fÀjdalom t´k¢letlens¢g¢t a kÁv¡lÀllÂ hallja t´k¢letes dalnak. De hÀt F´ld¢nyi is Ãjra meg
Ãjra Schwarzkogler k¢peinek sz¢ps¢g¢t deklarÀlja, azt sugallja, hogy a kÁv¡lÀllÂknak ezt
kell lÀtniuk, s pusztÀn ennek az intuÁciÂnak
a megk¢rdûjelez¢s¢t hÀrÁtja el a teolÂgiai
kontextusra, a sz¢ps¢g meglÀtÀsÀnak hitb¢li
dolgokkal valÂ ´sszef¡gg¢s¢re utalva. V¢g¡l
Schwarzkogler müv¢nek univerzalitÀsÀt hivatott kidomborÁtani az egyetlen konkretizÀlt
hagyomÀny, kontextus tetszûlegess¢ge is.
Schwarzkogler akciÂiban nem szÀnd¢kozott
alkimista fogÀsokat f´lelevenÁteni. Mao eln´k´t a kor divatja szerint olvasta, a buddhizmussal foglalkozott, de alkimista k¢zik´nyveket tudomÀsom szerint nem forgatott. Ha
F´ld¢nyi m¢gis k´zvetlen analÂgiÀt v¢l f´lfedezni akciÂi ¢s az alkimista praktikÀk k´z´tt,
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akkor ezzel mindkettûben direkt utat lÀt valaminû egyetemes igazsÀghoz. Ezt azonban
nem hissz¡k el szÁre-szÂra.
Mik lehetn¢nek azok a kontextusok, amelyekre egy szolid kommentÀr tÀmaszkodhatna? K¢ts¢gtelen, hogy Schwarzkoglert ä a
t´bbi akcionistÀhoz hasonlÂan ä szakrÀlis, rituÀlis, pontosabban Àldozati k¢pzetek foglalkoztattÀk. MÁg mÀsok orgiasztikus ¡nnepekkel, illetve testek meggyalÀzÀsÀnak, az erûszak agressziÂjÀnak ceremÂniÀival kÁs¢rleteztek, addig, Ãgy lÀtszik, Brus ¢s Schwarzkogler, analitikusabb term¢szet¡knek megfelelûen az ´nagressziÂ, ´ncsonkÁtÀs probl¢mÀit
vizsgÀltÀk. Brus kÁs¢rleteinek erûs exhibicionista vonÀsai k´z´ns¢get felt¢teleztek, s az
eg¢sz mozgalomra jellemzû irÂniamentess¢g
ellen¢re volt benn¡k valami komolytalan
elem (1969. oktÂberi TESTANALíZIS-¢ben p¢ldÀul elûbb mindenf¢le tr¢fÀs ¢s persze az
androg¡niÀval kac¢rkodÂ pozÁciÂkban mutatja be p¢nisz¢t ä behajlÁtja, combjai k´z¢
rejti, v¢gb¢lnyÁlÀsÀt tÀrja ki ä, s csak azutÀn
jut a Schwarzkogler¢hez nagyon hasonlÂ
csonkÁtÀsi szc¢nÀkig). Schwarzkogler a csonkÁtÀs aktusÀt nem magÀn, hanem modellen
v¢gzi, de ez nem vÀltoztat kÁs¢rlete ´nmagÀra
irÀnyulÂ voltÀn, inkÀbb csak az exhibicionizmus hiÀnyÀra vall. Ugyanakkor f´lerûs´dik
az aszketikus elem, s ez, mint emlÁtettem, a
kora kereszt¢nys¢gnek, illetve eretnek vÀltozatainak ä amelyeknek n¢ha igencsak eksztatikus praktikÀival az eg¢sz mozgalom kapcsolatban ¢rezte magÀt ä egyik sajÀtos vonÀsÀval
hozza ´sszef¡gg¢sbe Schwarzkogler akciÂjÀt.
Ez a ä k¡l´n´sen a kelet-rÂmai birodalomban erûs szokÀssÀ vÀlt, mindig tiltott ¢s m¢gis
sokÀig üz´tt ä ´nkasztrÀciÂ, amelynek c¢lja
(p¢ldÀul Origen¢szn¢l) a hÀzassÀgn¢lk¡lis¢g
eszm¢ny¢nek radikÀlis v¢grehajtÀsa volt. Van
azonban p¢lda, s ¢pp a n¢met irodalmi hagyomÀnyban, amely e cselekm¢ny patologikus kiterjeszt¢s¢nek lehetûs¢g¢re mutat, a
testtel ¢s testis¢ggel valÂ romantikus leszÀmolÀsra (Jakob Michael Reinhold Lenz: A NEV ELý öR). A Schwarzkogler-f¢le ritualizÀlÀs,
melynek legfûbb jele a hal ä Hubert Klocker
szerint az erotika, a hidegs¢g, a betegs¢g, a
vesz¢ly ¢s a halÀl szinonimÀja, de valÂjÀban
term¢szetesen elsûsorban Krisztus titkos neve, amely itt a p¢nisszel azonosÁttatik ¢s megsemmisÁttetik ä, minden modern müv¢-

szetrÁtus belsû ellentmondÀsÀval terhes. Hitk´z´ss¢get ig¢nyel ä akÀr a blaszf¢mia hitk´z´ss¢g¢t ä, amelyet nem talÀlhat az univerzalitÀsig¢ny feladÀsa n¢lk¡l a modern vilÀgban.
Schwarzkogler tervei ä k´z´ns¢g bevonÀsa,
azok manipulÀlÀsa, k´z´s b´jt´l¢si ¢s megtisztulÀsi akciÂk ä ¢s e tervek feladÀsa, az
utolsÂ hÀrom ¢v hallgatÀsa szer¢ny v¢lem¢nyem szerint nem a àkik¡sz´b´lt halÀlÊ semmitmondÂ formulÀjÀbÂl k´vetkezik, mint
F´ld¢nyi v¢li, hanem a feloldhatatlan dilemma rezignÀlt, vagy ä mint ´ngyilkossÀga mutatja ä k¢ts¢gbeesett t¡nete.
KÁnÀlkozik m¢g t´bb mÀs kontextus is. Az
akciÂk klinikai stilizÀlÀsa, a g¢znek, a kirurgia
eszk´zeinek, a test tÀrggyÀ, jeles¡l bonctani
tÀrggyÀ vÀltoztatÀsÀnak alkalmazÀsa egy valÂban sajÀtlagos b¢csi tradÁciÂval Àll ´sszef¡gg¢sben, amelyet e vÀros kultÃrt´rt¢n¢szei
àorvosi nihilizmusnakÊ neveznek. Arra utalnak ezzel, hogy a nagy b¢csi orvosi iskola inkÀbb a diagnÂzisra, mint a gyÂgyÁtÀsra ´sszpontosÁtott, s hipot¢ziseik igazsÀga gyakran a
boncasztal f´l´tt diadalmaskodott. Semmelweis b¢csi bukÀsa ezzel a persze soha nem tudatosÁtott szellemmel Àllt ´sszef¡gg¢sben. E
szellem nem maradt meg az orvostudomÀny
keretei k´z´tt, a sajÀtos b¢csi kulturÀlis morbiditÀs tÀplÀlÂja lett (¹d´n von HorvÀth HIT,
REM°NY , SZERETET cÁmü drÀmÀja p¢ldÀul a
bonctani int¢zetben kezdûdik, Schiele szÀmÀra nagy jelentûs¢ggel bÁrtak orvos barÀtja segÁts¢g¢vel v¢gzett titkos klinikai stÃdiumai
stb.), s hatott, mint Schwarzkogler k¢pein lÀthatÂ, a hatvanas ¢vekben is. F´lvethetû volna
tovÀbbÀ egy pszichoanalitikus kontextus is.
BizonyÀra megÁrhatÂ volna a b¢csi akcionistÀk patogrÀfiÀja, amelyben ki-ki a k´z´s formakincsen, opciÂkon bel¡l a maga karakter¢nek megfelelû àperverziÂÊ irÀnyÀban ä a
freudizmus Àltal f´lszabadÁtott ter¡leten jÂr¢szt tudatosan elûrehaladva ä dolgozta ki sajÀt hozzÀjÀrulÀsÀt: M¡hl definitÁv szadisztikus
akciÂi, Brus exhibicionizmusa stb. mellett
Schwarzkogler depresszÁv, melankolikus mazochizmusa tünik fel.
A legfûbb kontextus azonban, amelybûl
minden mÀs ¢rtelmezhetû, maga a b¢csi akcionistÀk k´z´s vÀllalkozÀsa. K¢t legfûbb jellemvonÀsÀnak azt tartom, hogy müv¢szet¡k
tÀrgyÀvÀ ä a szÂ legszorosabb ¢rtelm¢ben ä az
emberi testet, maguk¢t, mÀsok¢t vÀlasztottÀk,
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s hogy az eszt¢tikai k´zvetÁt¢s, a mü-alkotÀs
kutatÀsÀval szemben egyre m¢lyebben bonyolÂdtak bele a direkt akciÂba, a puszta mat¢riÀnak tekintett test v¢gtelen manipulÀlhatÂsÀgÀnak minden borzalma ¢s undora mellett is mechanikus variÀlÀsÀba. (Ebbûl k´vetkezik, hogy minden olyan v¢lem¢nyt, amely
bÀrminû erotikÀval ´sszef¡gg¢sbe hozza ezeket a vad ¢s monoton, a szexussal, mint hatalommal, kiszolgÀltatÀssal ¢s mesterked¢ssel
persze ´sszef¡ggû kÁs¢rleteket, egyenesen abszurdnak tekintek.)
E k¢t vonÀsnak k¢t k¡l´nb´zû tradÁciÂsora
van. A test probl¢mÀjÀnak f´lvet¢sekor, k´z¢ppontba ÀllÁtÀsakor az akcionistÀkat m¢lyen befolyÀsoltÀk b¢csi elûdeik, az Ãgynevezett korai expresszionistÀk, Gerstl, a fiatal
Kokoschka ¢s Schiele. Brus egy sz¢p HOMMAGE Ö SCHIELE cÁmü kollÀzsÀn (1965) bemutatja, majd sz¢troncsolja Schiele egyik aktjÀt,
Schwarzkogler akciÂival kapcsolatban pedig
t´bben felhÁvtÀk a figyelmet a mozdulatok
Schiele-szerü dÃlt sz´gletess¢g¢re. S a hatÀsok m¢g erûsebbek, mind a fest¢szet ¢s a
szÁnhÀzi akciÂ (Kokoschka), mind a kereszt¢ny allÃziÂk tekintet¢ben. A direkt müv¢szet
kontextusa az action paintinggel valÂ kÁs¢rletek fokozatos feladÀsa utÀn az ä elsûsorban
n¢met ä radikÀlis politikai akcionizmus, annak a müv¢szetekre gyakorolt ´sszes k´vetkezm¢ny¢vel egy¡tt, valamint egy gy´keresen mÀs tradÁciÂ, amelyre Werner Hofmann
hÁvja fel a figyelmet: àa katolikus hagyomÀny
cselekv¢s-eszt¢tikÀja, amely a befogadÂt le akarja
gyûzni, ¢s a müalkotÀstÂl vigasztalÂ vagy ¡nnep¢lyes hÁrt, ¡dv-kinyilatkoztatÀst vÀrÊ. (I. h. 131. o.)
Elemz¢se messzire vezetne, m¢gis meg
kell emlÁteni, hogy a b¢csi akcionizmus,
amennyiben valÂban kapcsolatban Àll a b¢csi
kulturÀlis hagyomÀnnyal, e hagyomÀnynak
az anschluss ¢s a hÀborÃ utÀni ´sszeomlÀsÀt,
pusztulÀsÀt tanÃsÁtja. A hely szelleme megmaradt, a kultÃra ûrz¢s¢nek sok int¢zm¢nye
¢s vele egy magasrendü antikvÀrius kultÃra
is fennmaradt, de az eredeti ´szt´nz¢sek, a
nagy ´tletek kivesztek. Az akcionistÀk ezt ¢rz¢kelik, ebbûl tÀplÀlkozik radikalizmusuk,
mely egyben ugyanennek t¡nete. Hiszen van
müv¢szi radikalizmus, amely nagy ÃjÁtÀsokhoz vagy m¢lys¢gekhez vezet, s van k¢ts¢gbeesett, szÀnalmas radikalizmus, egy lefordÁthatatlan n¢met kifejez¢ssel az ungl¡ckliches

M´chtegern (hozzÀvetûleg, minden sÂtÂl ¢s
borstÂl megfosztva: a boldogtalan szeretne
lenni valaki) radikalizmusa.
çllÁtÂlag a Die Zeitben, majd 1972. december 18-Àn a Time Magazine-ban, Robert
Hughes THE DECLINE AND FALL OF THE
AVANT-GARDE (AZ AVANTGARDE HANYATLçSA
°S BUKçSA) cÁmü cikk¢ben jelent meg elûsz´r,
hogy Rudolf Schwarzkogler a müv¢szet nev¢ben megcsonkÁtotta magÀt, ¢s abba halt bele. 1975-ben G¡nter Brus dementÀlja ezt az
ÀllÁtÀst, s most F´ld¢nyi is bizonyos indignÀciÂval besz¢l a szenzÀciÂra ¢hes sajtÂrÂl ¢s a
giccsre ¢hes k´zv¢lem¢nyrûl. BrustÂl, aki
minden k¢ts¢get kizÀrÂan eljutott a valÂsÀgos
(p¢ldÀul szarÀsi ¢s szarev¢si) tev¢kenys¢g ¢s
a müv¢szi tev¢kenys¢g abszolÃt azonosÁtÀsÀig, kivÀlt meglepû ez a cÀfolat, hiszen e legendÀban ä azt gondolnÀ az ember ä a b¢csi
akcionizmus direkt t´rekv¢seinek apoteÂzisÀt
kellene lÀtnia. F´ld¢nyi ä a maga borzongÂSch´ngeist (a halÀlt, àaz emberi testtel v¢grehajtott szadisztikus [szimulÀlt] kÁs¢rleteketÊ, a misztikÀt, az alkÁmiÀt, egyebet esztetizÀlÂ) ä n¢zûpontjÀrÂl persze indokoltabb a hÀborgÀs.
M¢gis, meg lehet k¢rdezni: mit vÀrt? à...vannak dolgok, amelyeket ´nmagukban nem szÁvesen
n¢z¡nk, de a lehetû legpontosabb k¢p¡k szeml¢l¢se
gy´ny´rt vÀlt ki belûl¡nk, mint p¢ldÀul a legcsÃnyÀbb Àllatok ¢s holtak ÀbrÀzolÀsaÊ ä mondja
Arisztotel¢sz (PO°TIKA, 1448b). A àlehetû legpontosabb k¢pÊ ¢s az à´nmagaÊ k´zti k¡l´nbs¢g
tudÀs: a müalkotÀs valÂsÀgÀnak ¢s a vilÀg valÂsÀgÀnak megk¡l´nb´ztet¢si k¢pess¢ge. A
müalkotÀsok persze k¢t pÂlus k´z´tt mozognak, hol a valÂsÀghoz k´zelÁtenek, azt provokÀljÀk, azonosulÀsi kÁs¢rletekbe fognak, hol
tÀvolodnak tûle, nem valÂsÀg voltukat hangsÃlyozzÀk. De ami az elsût illeti, van egy elvi
hatÀr, amelyet a b¢csi akcionistÀk t´rekv¢seik v¢gsû konzekvenciÀit el¢rve bizonyosan
ÀthÀgtak. Elk´vett¢k a valÂsÀggal valÂ radikÀlis ¢s teljes azonosulÀs bün¢t, s ezzel nemcsak a nyÀrspolgÀrok ä egy¢bk¢nt igencsak
jogos ä felhÀborodÀsÀt vontÀk fej¡kre, hanem valÂban kivettettek a müv¢szetbûl. Mert
lehet, hogy amint egy ismert n¢zet ÀllÁtja
(amellyel ¢n t´rt¢netesen kev¢ss¢ rokonszenvezem), àDenn das Sch´ne ist nichts / als des
Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragenÊ (àMert a Sz¢p csak az Iszony kezdete, amit
m¢g ¢ppen elvisel¡nkÊ ä Rilke: I. DUINñI EL°-
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GIA), de a müv¢szet hatÀra ä minden modern
terrorral szemben ä ¢ppen az, amit m¢g elvisel¡nk.
A k¢rd¢s term¢szetesen az, hogy Schwarzkogler müve tÃl van-e ezen a hatÀron. Nem
tartok jogot arra, hogy ezt a k¢rd¢st eld´ntsem. Mindenesetre vilÀgosan kirajzolÂdik az
¢rtelmez¢s, a befogadÀs k¢t lehets¢ges Ãtja.
Az elsû ä az eny¢m ä szerint a k¢pek fenyegetû klinikai, bonctermi l¢gk´re, a hal-p¢nisz
szimulÀciÂ stb. az eszt¢tikai tudÀsnak, müalkotÀs ¢s valÂsÀg megk¡l´nb´ztetni tudÀsÀnak elt´rl¢s¢t, megsemmisÁt¢s¢t szolgÀlta. Ha
Ágy Àll a helyzet, akkor a Schwarzkogler halÀla utÀn felr´ppent legenda vÀllalkozÀsa igazolÀsa, mint ahogy Schwarzkogler elhallgatÀsa, majd (legalÀbb r¢szben) ´ngyilkossÀga
vÀllalkozÀsa ä müv¢szi ¢rtelemben vett ä lehetetlens¢g¢nek igazolÀsa. A mÀsik n¢zet szerint àa sokkolÀs, megd´bbent¢s, riasztÀs gesztusa...
hÀtt¢rbe szorul a halÀlos sz¢ps¢g m´g´ttÊ. D´ntse
el ki-ki, melyik javaslatot fogadja el.
çm bÀrhogy legyen is, az arÀnyt¢veszt¢s,
az ¢rt¢kel¢s zavara riasztÂ. Hegyi LorÀnd, a
kiÀllÁtÀsnak helyet adÂ mÃzeum igazgatÂja, a
katalÂgushoz Árott ELýZETES MEGJEGYZ°S¢ben ezt Árja: àRudolf Schwarzkogler müv¢szete
talÀn az ´nismeret k¢nyszer¢nek legradikÀlisabb kifejezûd¢se, nem individuÀlpszicholÂgiai, hanem
tÀrsadalomkritikai ¢s tÀrsadalompatolÂgiai ¢rtelemben.Ê (I. h. 10. o.) BarÀtom uram, csak egy
nevet mondok: Francis Bacon. A szÀzad
egyik fû k¢pzûmüv¢szeti, fest¢szetfilozÂfiai
probl¢mÀjÀra, a test probl¢mÀjÀra, az ´nismeretnek a test Àltal, a test roncsolÀsa Àltal
valÂ radikÀlis kik¢nyszerÁt¢s¢re û hatalmas,
csak a legnagyobbak¢hoz m¢rhetû ¢letmüvel
vÀlaszolt.
RadnÂti SÀndor
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RçKOSI EMBERBARçT
INT°ZKED°SEI HATçSçRA
MEGGONDOLTA
HÀt elûsz´r is: vÀllald, fiam. Tehets¢ged
mitolÂgiai ajÀnd¢k, holtodig nem j´ssz rÀ,
Àtok-e, ÀldÀs-e, amellett, mint minden mitolÂgiai adomÀnynak, van csalafinta eleme is.
Elûfordulhat p¢ldÀul, hogy hamarabb meg¢red a temet¢sed, mint honfitÀrsaid rÀj´nn¢nek, mit tudsz, ki vagy. Akkor is fogadd el,
mert ha erre hÁvott el a sors, hiÀba akarod
elker¡lni. Mint a mes¢ben a pusztulÀs elûl
menek¡lû kereskedût minden vÀroskapuban
ott vÀrta a HalÀl, ¢s rÀvigyorgott csorba szÀjÀval, alattad is megrend¡lhet polgÀri l¢tformÀd, amirûl azt hitted, maga az egyensÃly.
Nincs menek¡l¢s, ha ÁrÂnak sz¡lett¢l, fogadd
el hÀt, m¢ghozzÀ Ãgy, hogy tudod, nem term¢szetes tulajdonsÀg a tehets¢ged, ugyanolyan jel rajtad, mint valami sz¡let¢ssel hozott k¡l´nb´z¢s, b¡ntet¢s n¢lk¡l aligha ker¡lt kezedbe az oldÀs-k´t¢s hatalma, az erû,
aminek r¢v¢n, mint a szÁn¢sz, sÁrÀsra, nevet¢sre ingerelhetsz, k¢pes vagy forradalmat
elûid¢zni, belekaphatsz kezeddel a vilÀgpolitika k¡llûi k´zt, ¢pÁthetsz, rombolhatsz, s
mindezt betükkel, hangokkal, a logosz r¢v¢n,
aki a tovÀbbiakban kenyered, urad ¢s parancsolÂd lesz, szeg¢ny szolga.
Igen-igen. Rem¢lem, nem k¢pzelted,
hogy aki Ár, az Ãr? Menj mÀr, fiam, mesters¢ged csapda, soha nem lesz egy gyanÃ n¢lk¡li
mÀsodperced, az agyadba szerelt kamerÀt ki
nem kapcsolja senki, amÁg ¢lsz, te magad sem
tudod megÀllÁtani. M¢g csÂkolÂzni sem Ãgy
fogsz, mint mÀs, aki nem kapta meg az alkotÀs k¢pess¢g¢t, mÁg ´lelkezel, egyszerre k¢t-
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fel¢ is figyelsz, aztÀn fogod a pillanatot, ¢s beteszed eml¢kezeted j¢glÀdÀjÀba, utÂlagos felhasznÀlÀs ¢rdek¢ben. çrtatlan leszel ¢s ¢letvesz¢lyes, j¢ghideg ¢s hiszt¢rikus, amellett
szinte soha nem teheted azt, amit voltak¢ppen szeretn¢l. PÀlyÀd kezdet¢n rengeteg
mindent kell vÀllalnod, mÁg viszed valamire,
pÀlyÀd v¢g¢n, ha ÁrÂi utad siker¡lt, megnyitsz, bezÀrsz, Àtadsz, Àtveszel, nyilatkozol,
¢rtekezleten ¡lsz, ¢rtelmetlen k´rk¢rd¢sekre
prÂbÀlsz vÀlaszolni, mire feleszm¢lsz, k´z¢leti
tev¢kenys¢ged meggÀtol valÂdi munkÀdban,
s ordÁtozol, nem bÁrod, meg fogsz ûr¡lni. Ha
megbuktÀl, n¢ma v¢nember leszel, a depressziÂk pÂkhÀlÂjÀban guggolsz egy sarokban, vagy mÀsokat faggatsz, elemzed ¢s barÀtaiddal elemezteted, t´prengsz, mi¢rt siker¡lt mÀsnak az, ami neked nem, akkor is ordÁtozni fogsz, hogy nem bÁrod, hogy meg
fogsz ûr¡lni, a v¢geredm¢ny csak a r¢szletekben t¢r el, igaz, hogy azokban aztÀn nagyon.
Ez szakma, fiam. Tanuld meg a szakmÀt.
EgyÀltalÀn: tanulj meg minden megtanulhatÂt. Nem ÀllÁtom, hogy elvÀgja az utadat, ha
müveletlen vagy, csak gyakran zavarba hoz
majd ¢s megsz¢gyenÁt a t¢ny. Tudom, vannak
ûstehets¢gek, vilÀghÁrü, de pall¢rozatlan alkotÂk is, akik sokat adtak az emberis¢gnek,
¢n m¢gis arra biztatlak, tanulj. Eleinte Ãgy
¢rzed, felesleges idûpazarlÀs az a sok minden, amivel az iskola megt´m, m¢g azzal se
biztatlak, hogy bizonyos t´rt¢nelmi korokban
nem lesz egyenesen kÀrodra, ha olyan erk´lcstelen fogalmakat ismersz p¢ldÀul, mint
a ionicus a minore vagy a coniugatio periphrastica, viszont elûfordulhat, hogy ¢pp e szokatlan hangzÀsÃ valamik segÁtenek majd eltartani a csalÀdodat, mert nyelveket tudsz,
biztos po¢tikai, stilisztikai ismeretekkel rendelkezel, ¢s a gyerekeidet iskolÀztatni tudod
ä mondjuk ä müfordÁtÀsbÂl. TudÀsod kard ¢s
bot, majd megismered a hasznÀt, ha müveletlen, de elûny´s kapcsolatokkal rendelkezû
ellenlÀbasod egyetlen jÂl hasznÀlt averbÂd
hallatÀra Ãgy zavarba j´n, hogy azonnal kihasznÀlhatod helyzeti elûny´det, embertÀrsak tudÀsanyaga ellen nincs orvossÀg, az¢rt
f¢l a müvelt ¢rtelmis¢gtûl a hatalom. Tanulj,
meg¢ri. A tudÀsba persze sok minden beletartozik, az is, hogy megn¢zed, mit Árt kortÀrsad ¢s koll¢gÀd, mert attÂl, hogy d¡h´dben vagy irigys¢gedben kezedbe se veszed a

k´nyv¢t, m¢g nem teszi meg neked a szÁvess¢get, hogy kimenjen az ar¢nÀbÂl. Tegy¡k
fel, hogy a sztÀr hamis, hogy àcsinÀltÀkÊ, vagy
megszervezte ´nmagÀt, mÁg k´rbe nem jÀrod, soha fel nem fedezed, hol a pÀnc¢ljÀn a
r¢s. A tudÀs praktikus plusz az ¢letben, fiam.
Egy¢bk¢nt nem el¢g csak a kortÀrsaidat ismerned, a magyar irodalom megkezdûd´tt
valaha, te egy folyamat bizonyos szakaszÀnak
jelene vagy, akit utÂdok k´vetnek, nem tudod betÀjolni ´nmagadat MagyarorszÀgon,
ha nem ismered, kik ¢ltek ¢s mit dolgoztak
elûtted, s nem tudod elv¢gezni e betÀjolÀst a
vilÀgban sem, ha a magyar klasszikusok mell¢
nem ismerkedel meg a vilÀgirodalom mÃltbeli ¢s jelen term¢s¢vel. Sok, tudom. Nek¡nk
se volt egyszerü. Ha csak vegetÀlni Âhajtasz,
felejtsd el, amit mondtam, de ha igazi ÁrÂnak
k¢sz¡lsz, tanuld meg a szakmÀt. Amit eddig
k´z´ltem, a mesters¢g technolÂgiÀja volt.
Van morÀlis r¢sze is, azt is illik megszÁvlelned.
JÀtssz gondolatban az irodalomt´rt¢nettel, k¢pzeld el a jelenetet, egy rettenetes ´lt´z¢kü, az ¢hs¢gtûl tÀntorgÂ, Àpolatlan, inkÀbb
holt, mint ¢lû vadidegen esik be V´r´smarty
szobÀjÀba, akirûl ahogy a szÀjÀt kinyitja, menten kider¡l, Isten vÀlasztottja, û az Ãj idû Ãj
dala, amely a zengzetes hexametereket ¢s a
gr¢cizmus maradvÀnyait (ha nem tudod, mit
fed a szÂ, keresd KazinczynÀl), Ãgy sz¢tfÃjja,
mint a negyvenk¢t ¢vvel k¢sûbb majd Huszton vilÀgra j´vû Sz¢p Ernû pongyolapitypangjÀt a szenved¢ly szele. Legjobb barÀtja,
legnagyobb ellens¢ge, ´nmaga folytatÀsa, az
UtÂd Àll vele szemben, ¢s a SZñZAT szerzûj¢nek kez¢ben a sorsa. Ne hidd, hogy egyszerü
pillanat lehetett d´ntenie ennek a nagyon
nagy k´ltûnek sajÀt leendû müv¢szi ellenfeleirûl ä û Ãgy hatÀrozott, ahogy a szakma becs¡lete megkÁvÀnta: SzÀlljon a madÀr, nyisson Ãj tÀvlatot, sz¡less¢k meg az Ãj; ha kell,
û majd hÀtral¢p egy kis l¢p¢ssel, csak addig
lesz kÁnos a fÀzisk¡l´nbs¢g, amÁg a sznobok
rÀ nem eszm¢lnek arra, kiki monas, a valÂdi
tehets¢gek nemhogy elf¢rnek egymÀs mellett
az irodalom EKG-szalagjÀnak jelz¢seiben, de
m¢g ´r¡lnek is, hogy nincsenek egyed¡l a dicsûs¢g steril levegûj¢ben. Ahogy V´r´smarty
rÀismert Petûfire, Ãgy ismert rÀ Petûfi Arany
JÀnosra, ¢s Ágy ismerj rÀ te is valamikori rivÀlisodra, aki akkor is a legjobb barÀtod, ha
¢ppen azt mondja rÂlad, ûslelet vagy, mÃze-
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umi tÀrgy, tavalyi kalendÀrium. Tanulj a
klasszikusoktÂl alkotÂi bÀtorsÀgot ¢s jellemet,
segÁtsd az utÀnad k´vetkezû nemzed¢ket.
Megs¢rtheted ezt a szakmai etikÀt, hiÀba tenn¢d, neveden rajta maradna a horgerizmus
vÀdja, a tehets¢g meg ÀtszÀrnyalna fejed felett. Az utÂkor mindig helyrerak minden t¢ved¢st, n¢zd meg, hogy prÂbÀlt meg mindent Gyulai, hogy meg ne szÂlalhasson szeg¢ny Vajda, mit ´sszeintrikÀlt JÂkai ellen is ä
de ä sidera fulgent, mondja a jÂ latin ä csillagok voltak, ma is f¢nylenek. Letakarhatod
kalappal az ¡st´k´st, el¢g a kalapod, Virgil.
Ha igazi ÁrÂ vagy, akkor bÁznod kell sajÀt tehets¢gedben, amely persze hogy mÀsnemü
lesz, mint az elûd´d¢ vagy utÂdod¢, de annak idej¢n, amikor a te szavad f¢mjelezte a
szakma akkori eredm¢ny¢t, megalkotta a
maga aere perenniusÀt. (Horatius: latinul is
tudni kell.)
Ha s¢relem ¢r, ne izgasd fel magad, nemcsak mert nem ¢rdemes, de olyan meddû.
Ha tÀmadnak, hÀt tÀmadnak, indulj ki elûsz´r abbÂl, hÀtha igazuk van, ezt nem
k´nnyü megem¢szteni, azonos idûpontban
t´bbnyire nem is lehet, n¢ha ¢vekbe telik,
mÁg rÀszÀnod magad arra, hogy felnyisd valamelyik k´nyvedet, s akkor elÀmulsz, mi¢rt
kaptÀl annak idej¢n idegrohamot, ¢s kÁvÀntÀl
kÁnos halÀlt kritikusod fej¢re, ez vagy az csakugyan nem hibÀtlan. Ha akkor ¢lt¢l volna,
amikor az ¢n nemzed¢kem, mÀs volna a helyzet, akkor, ahogy jobb indulatÃ ÃjsÀgÁrÂk k´z´lt¢k, kettûszÀz, abban az idûben igen komoly vÀsÀrlÂ¢rt¢kü plusz forintot eredm¢nyezett minden rÃgÀs, amelyet frissen megjelent alkotÀsod kapott, elvileg nem lett volna
szabad tudomÀsul se venn¡nk a megfizetett
rÀgalmat, de hÀt emberek voltunk, fiatalok,
¢s mÀr csak az¢rt is nehezen em¢sztett¡k
meg, mert esetleg a fizikai szabadsÀgunkat
vesz¢lyeztette az irodalmi Cabinet Noir tagja.
Ezt is ki lehetett heverni valahogy, mert nem
voltunk sem ´r´mh´z, sem bÀnathoz egyed¡l, ¢s itt ¢s Ágy hÁvom fel a figyelmedet: a
szakma egyik alapt´rv¢nye, hogy legyen barÀti k´r´d, ahovÀ tartozol, ÁrÂtÀrsad, aki ´r¡l
a sikerednek, ¢s veled ÀtkozÂdik, ha a pÀlyakezdû eszt¢ta a te fejedet viszi szÀjÀban a hatalom el¢. BarÀtok n¢lk¡l mÀr csak az¢rt is
v¢ged, mert csak a barÀtod szeret annyira,
hogy rÀd ordÁt, ha elkanyarodol a helyes Ãt-

rÂl, ellens¢ged kez¢t d´rzs´li, ¢s lesi, mikor
t´r´d ki a nyakadat. Mindent adj a barÀtnak,
¢s mindent fogadj el, ismertem egy k´ltût,
mint k´ltû halott mÀr, az Árt egyszer verset a
nemzed¢k¢rûl, s valami olyannal jellemezte
kapcsolÂdÀsukat: àmint hegymÀszÂknak, egy k´t¢l fesz¡l a derekunkonÊ. Kell a barÀt, nÀla dugod el az ¡ld´z´tt k¢ziratot, nÀla sÁrhatsz sz¢gyen n¢lk¡l, nÀla engedhetsz meg magadnak
gyerekes p´ffeszked¢st. Akinek nincs barÀtja,
semmije sincs, mint ahogy aki nem tud szenved¢lyt ¢rezni, az is elveszett. Ne f¢lj a szenved¢lyektûl, fiam, szeretni is, gyül´lni is tudnod kell, k¡l´nben nem kapja meg a munkÀd azt a l¡ktet¢st, amit a madÀr szÁve ismer,
a motor nem indul magÀtÂl. VÀllald sajÀt
esetleges deformitÀsodat is, egy pÀlyatÀrsnûmet p¢ldÀul szÀmtalan mÀs pozitÁv tulajdonsÀga mellett az¢rt tartottam nagyra, mert biolÂgiÀja ÀtkÀt Ãgy fogta fel, ahogy felfogta,
emberi mÂdon, mit tehetett rÂla szeg¢ny, vÀllalta, el¢gg¢ megsÁnylette, hogy mint minden
hasonlÂ mÁnusszal k¡szk´dû koll¢gÀja, k¢ptelen volt valÂdi szerelmeseket ÀbrÀzolni,
mert sose volt alkalma bem¢rni, mit jelent a
nûnek a f¢rfi, a f¢rfinak a nû. De vÀllald magad, k¡l´nben t¢ged nem vÀllalnak, csak ´nmagaddal lehetsz azonos. °s vÀllald a negatÁvumaidat is, azt, hogy n¢ha f¢lsz, hÀt hogy
az isten csudÀjÀban ne f¢ln¢l, mikor veszedelmesebb szakmÀd van, mint az atommal kÁs¢rletezûnek, te mindig kockÀzattal dolgozol, ¢s
puszta szavaddal gyilkosabb tudsz lenni,
mint azok az ÀllÁtÂlagos gyertyÀk, amelyeket
a rÀgalom szerint a gonosz protestÀnsok helyeztek el LipÂt csÀszÀr Àgya k´zel¢ben.
Igaz is, LipÂt. JÂ, hogy eszembe jutott. Te,
nincs m¢g olyan kelendû, kÁvÀnatos ¢s jÂl ¢rt¢kesÁthetû Àru, mint a becs¡leted, ne add el.
Akkor se add el, ha a RÀdiÂ fûtitkÀra voltÀl,
¢s ¢vekig csak zsÀkolÂ lehett¢l a nagycsarnokban amiatt, hogy nem ÂhajtottÀl bel¢pni a
pÀrtba, akkor se, ha rÀd vigyorog a kultuszminiszt¢riumban egy f¢lanalfab¢ta, ¢s elkerget elemi iskolÀba oktatni, mert ott kevesebb
kÀrt teszel eleve ellens¢ges szÀnd¢kra utalÂ
Âkori ismereteiddel. °n ott voltam a szobÀban, amikor Nemes Nagy çgnes a nap fel¢
fordÁtotta a cipûj¢t, amelynek alig volt talpa
mÀr, ¢s barÀti asszisztenciÀval dobozfed¢lbûl
szigetelût szabott magÀnak, mÁg sz¢p fiatal feje k´r¡l ¢rezhetûk, majdnem ¢rz¢kelhetûk
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voltak a hozzÀ szelÁd¡lt f¢nyk´r´k. Nincs tanulsÀgosabb t´rt¢net, mint MÂra t´rt¢nelmi
festûj¢¢, aki LipÂt csÀszÀr k´zismerten fertelmes arcÀt mindig aszerint alakÁtotta Àt a nagy
t´rt¢nelmi tablÂn, ahogy a politikai helyzet
diktÀlta, a komm¡n idej¢n k´vette Evlija Cselebi korabeli leÁrÀsÀt: àfeje olyan, mint a medlevi
sapka vagy a balkabÀgi m¢zest´k, arca, mint a rÂkÀ¢, f¡lei nagyok, mint papucs, ajkai, mint a tevecsikÂ¢, orra nagy, v´r´s, mint a padlizsÀn, akkora
szûrszÀlak Àllanak ki belûle, mint egy harminc¢ves
f¢rfi bajuszaÊ. Ezt az iszonyatot ä Árja MÂra ä
a komm¡n bukÀsa utÀn angyali sz¢ps¢gü f¢rfivÀ alakÁtotta Àt, olyan lett az Àtfestett LipÂt,
mint a fiatal RÀkÂczi Ferenc, amikor aztÀn
àbe¡t´tt Buda´rsÊ, csinÀlhatta vissza a teveszÀjÃ eredetit, mert a Habsburgok ¢ppen
nem voltak n¢pszerüek. SzÁvleld meg, fiam,
mit ¡zen neked MÂra, ha te a te LipÂtodat
elkezded kozmetikÀzni, nem az û sz¢gyene
lesz, a tied, s m¢g ¢letedben lelepleznek, hiszen ellened bizonyÁt eg¢sz MagyarorszÀg.
Volt egy koll¢gÀnk, nekem egyik hÀzassÀgi
tanÃm, mikor kÁnos hÀzaspÀrrÀ vÀltunk a
szÀmÀra, Ãgy megtagadott benn¡nket, hogy
hozzÀ k¢pest IskariÂt amatûr, adott neki Isten csodÀlatos k´ltûi k¢pess¢get, eladta, mint
a tojÀst, ¢s tudta magÀrÂl, hogy mit csinÀl,
amikor elÀrulja, amit elÀrult, de azt hitte,
mindent megkaphat az ¢lettûl ezen az Ãton,
hogy megmenek¡l a lyukas cipûtûl, a zsÀkolÀstÂl, a megalÀztatÀstÂl. Nem menek¡lt meg,
rangos ¡ld´zûje lett, iszonyÃ, korai halÀl, mielûtt elment volna v¢gk¢pp, mindnyÀjunkat
odak¢rt az ÀgyÀhoz, akiket vesz¢lybe sodort,
megtagadott ¢s kinevetett, mert nem tudott
meghalni, csak a bocsÀnatunkkal. Ne hazudj,
fiam, a müv¢szeteddel, mert megjÀrod. M¢g
eddig megjÀrta mindenki.
°s ajÀnlom figyelmedbe a TÁzparancsolatot, mert annÀl igazabb vez¢rfonal nem ker¡lhet a kezedbe. Ha megtartod, a magad r¢sz¢rûl mindent megtett¢l, ami a te hatalmadban Àll, a t´bbi mÀr magasabb erûk ¡gye, az
a halott k´ltû, akire mÀr c¢loztam, azt Árta:
àNÀlunk hatalmasabb takÀcsok eresztik szÀlukat.Ê
Hagyatkozz a Legfûbb TakÀcsra, de tartsd
meg a parancsolatokat. Ne legyenek idegen
isteneid, vÀlaszd ki azt az istenfogalmat, amihez hü maradsz minden k´r¡lm¢nyek k´zt,
akkor nem kell embl¢mÀt se cser¢lgetned,
hol ´tÀgÃ csillagot viselni a nyakadban, hol

keresztet, ¢n azt is elfogadom, ha nem vÀllalod klasszikus istenk¢peink egyik¢t sem, de
akkor legalÀbb legyen az szÀmodra MagyarorszÀg. A faragott k¢pek k¢szÁt¢s¢nek veszedelmess¢g¢re mÀr c¢loztam a LipÂt-portr¢nÀl, nem is illik, nem is praktikus, a harmadik parancsolatot, ha MagyarorszÀgot nem
vÀllaltad istenfogalmadul, k¡l´n hangsÃllyal
elism¢tlem elûtted: ne vedd fel hiÀba az û
szent nev¢t. Nincs annÀl nyomasztÂbb, fiam,
mint l¢pten-nyomon valami h¢tk´znapi alkalmakra hasznÀlni az ¡nnepre szÀnt fogalmakat, ne ordÁtozd ´r´kk¢, hogy magyar
vagy, ¢lj Ãgy, ahogy ebben a t´rt¢nelmi idûszakban egy nemzet¢re b¡szke ¢s annak tisztess¢g¢t v¢dû embernek ¢lnie kell. àNem ¢rez,
aki ¢rez szavakkal mondhatÂtÊ ä kiÀlt rÀd V´r´smarty, akinek volt n¢mi jÀrtassÀga a hazafi¢rzelmek vilÀgÀban. Erûddel takar¢koskodj,
ha nem is a szombatot vagy a vasÀrnapot
szenteled meg, de vigyÀzz a testedre, Àllj meg
olykor pihenni, egy a t´rtet¢sben elnyomorodott alkotÂ olyan szomorÃ lÀtvÀny. °s tiszteld apÀdat ¢s anyÀdat, tehÀt ZrÁnyit ¢s BalassÀt ¢s Kazinczyt ¢s Aranyt ¢s mindenkit,
aki ebben a mesters¢gben hozzÀsegÁtett sajÀt
egyetlen ¢let¢vel ahhoz, hogy azzÀ l¢gy, aki
lett¢l, ¢s ne lopj, mert a kritikus felfedezi, a
kortÀrs rÀd olvassa, ne ´lj, gondolj V´r´smartyra, lehet aktÁve ¢s passzÁve ´lni, ne ´ld
meg f¢lt¢kenys¢geddel az indulÂt, ne ´ld
meg mit se v¢tû sikeres tÀrsad emberi hÁrnev¢t gonosz pletykÀval, rÀgalommal, irigys¢geddel. A parÀznÀlkodÀs az Âkorban mÀst jelentett, mint ahogy a mai szÂhasznÀlat ¢rt¢keli, gondolom, nem ¢rzed magad pusztai
pÀsztornak, aki rÀszorul kecsk¢re, szamÀrra,
ne l¢pd Àt, ha meg tudod Àllni, az ÀltalÀnos
jÂ Ázl¢s ¢s a normalitÀs hatÀrait, ha meg a biolÂgiÀd babrÀl ki veled, ne k¢pzeld, hogy te
vagy a nagy elÀtkozott, nyelj egyet, peched
van, prÂbÀld tartani magadat. Nagyon fontos
alapt´rv¢ny k´vetkezik, ne hazudd el mÀs ¢rdem¢t ¢s tehets¢g¢t, ¢s ne t¢gy hamis tanÃbizonysÀgot, mert bizony mondom, hiÀba teszed, egyszer minden kider¡l. °n szÀmodra,
ismerv¢n gyarlÂsÀgainkat, lazÁtan¢k a tizedik
parancsolaton, de egy tekintetben nincs enyhÁt¢s, ne vedd el embertÀrsadnak sem ez¢t,
sem azÀt, legkev¢sb¢ jÂ hÁr¢t, ¢s az ´r´m¢t se
vedd el, ha ¢ppen boldog szeg¢ny, mert valami siker¡l.
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°s ezzel k¢sz, Virgil, ¢s indulj el az utadon.
M´g´tted jÂ kutya ¡get, hallod a k´rme kopogÀsÀt, Ãgy hÁvjÀk: K¢tely. El ne kergesd,
mert abban a percben, amikor megszünsz sajÀt müv¢szeted abszolÃt vivûerej¢ben k¢telkedni, v¢ged van, jaj az ÁrÂnak, aki Ãgy l¢pked, hogy azt hiszi, t¢vedhetetlen. Vidd K¢telyt, ¢s f¡ty¡lj, ha f¢lsz. IrtÂzatos utad lesz.
Gy´ny´rü utad lesz. Annyiszor Àtkoztam
meg, ahÀnyszor fel¢bredtem, a sajÀtomat, s
k´zben minden ¢bred¢skor tudtam, ha
mindazt elûre tudom, ami bek´vetkezett, Ãjra csak elkezden¢m.
SzabÂ Magda

LEV°L
EGY FIATAL K¹LTýH¹Z
Azt k¢rdezi; jÂk-e a versei?
(Rilke ä Franz Xaver Kappusnak)

Irodalmi dÁjakkal f´ldÁszÁtett, szÀradÂ
karÀcsonyfa vagyok.
Mindent tudok a szakmÀmrÂl, amit tudni
lehet,
de a k´lt¢szet titkÀrÂl nem tudok semmit.
Lakik bennem egy idegen, û mindent tud, de
semmit sem Àrul el,
hiÀba prÂbÀlom meg mÀgiÀval szÂra bÁrni:
Isten (¢s/vagy az ýssejt) nev¢ben! ä
kit¢r elûlem, ¢s eln¢zûn mosolyog.
Verset Árni annyi, mint puszta k¢zzel nyÃlni
Àt egy t´m´r t¢glafalon,
¢s ujjainkkal tapintani ki azt, amit esz¡nkkel
f´l nem foghatunk.
Megig¢zett a nyelv sz¢ps¢ge? Hirdetn¢d
fennk´lt eszm¢idet?
Csapj f´l hÀt k´ltûnek, te h¡lye,
szÀllj le a sÂbÀnyÀba, ´nt´zd arcod
verÁt¢k¢vel a k¢ziratpapÁrt,
fonj egy ¢leten Àt a verssoraidbÂl lepkehÀlÂt ä
f´lemeled, s alatta semmi sincs, csak a
megfeketedett v¢rnyomok,
s a kimondatlanul maradt, nagyobb r¢sz
szenved¢s.

P. S.: ISMERETLEN F°RFI
K°PMçSA, XVI. SZçZAD
Verseimet egy zsarolÂ Árja ä f´lrobbantja a
vilÀgot,
ha holnapig nem vÀlaszolnak neki, van-e
Isten?
Van, van, zengi a reneszÀnsz kÂrusa:
dicsûs¢g neki!
(A mennyekben, gondolja hozzÀ b´lcsen, a f´ld
a mi¢nk!)
Lehet-e bÀrki vadabb modern, mint
Monterverdi a maga korÀban,
egy fukar herceget szolgÀlva, a mindens¢g
kincstÀrnokak¢nt?
ý is, mint Michelangelo, csak a Teremtûvel
van k´sz´nû viszonyban,
dramatizÀlja a gregoriÀnt, operÀt Ár a
madrigÀlbÂl,
s megbotrÀnkoztatja a m¢rt¢ktartÀst ÀriÀi
aranyÀval ä
azzal nem, hogy ekkoriban kiher¢lik a
majdani kontratenort...
Tisztelt BankkuratÂrium, a müv¢szet nem
valÂ semmire,
de m¢g egy fingfejü herceg is f´lfogja, hogy
t¡k´rbe n¢z,
ha a szÀzadok kÃtjÀban megpillantja egy
ismeretlen f¢rfi arcÀt:
jobb fele tiszta ¢s arÀnyos, bal fele torz,
egy sz´rnyeteg¢.
OrbÀn OttÂ

Keleti KÀroly utca, BudÀn,
1965 december¢ben
Kedves BarÀtom!
K´nyv¢t megkaptam, ´r´mmel olvastam el,
s tudom, az ¹n boldogsÀga ¢ppolyan nagy
most, mint mikor elsû vers¢t nyomtatÀsban
lÀtta, s ahogy az elsû vers e fel¢ a k´tet fel¢
mutatott, rem¢lem, innentûl Ãjabb k´nyvek
k´vetkeznek, ha bÁrja ¢rz¢kenys¢ggel, t¡relmes erûvel, s erre szÀnt ¢let¢t a szerencse is
kÁs¢ri.
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R¢gÂta levelez¡nk. Lelkiismeretesen vÀlaszoltam hozzÀm k¡ld´tt verseirûl a zseng¢ktûl mostanÀig. Azt hiszem, beavatÀsa utÀn
àtanÀrkodÀsomraÊ mÀr nincs sz¡ks¢ge, el¢g,
ha a pÀlya alakulÀsÀt kÁs¢rem figyelmemmel,
szeretetemmel.
Eml¢kszem adys prÂbÀlkozÀsaira. TanÀcsoltam, egyetlen k´ltût se tartson mester¢nek, csak Ãgy szabadulhat meg a hatÀsok
alÂl. De olvasson minden nagy magyar k´ltût, BalassitÂl JÂzsef AttilÀig s tovÀbb. TÀplÀlkozzon a vilÀglÁra bûs¢ges asztalÀrÂl. Figyelmeztettem a mesters¢g kimerÁtû elsajÀtÁtÀsÀra
is, hogy olyan alapot teremthessen magÀnak,
amire az ¢letmüvet rÀ lehet ¢pÁteni. Ha a ritmusrÂl van szÂ, igazÁtsa l¢legzet¢hez, m¢g a
klasszikusan k´t´tt ¡temben is olyant vÀlasszon, ami szervezete, gondolkodÀsa l¡ktet¢s¢t k´veti. RÁmei legyenek tisztÀk, vagy ha
nem, akkor ¢rezze olvasÂja a szÀnd¢kot, miszerint annak az elcsavart rÁmnek ¢ppen Ãgy
kell lennie, tehÀt valami figyelmeztetû funkciÂban van. Szeml¢lje, fogadja be a vilÀgot, s
csak akkor Árja meg. Ker¡lje a megszokottat,
amit csak akkor tehet, ha semmi mÀssal nem
t´rûdik, csak amit tapasztalt. Megjegyzem, a
hagyomÀny s¢mÀin Àtt´rni a legnehezebb. Az
´r´k t¢mÀk, a term¢szet, szerelem, halÀl, bÃs
vagy derüs hangulatok el¢gg¢ vonzzÀk a
megszokottat. Hasznos gyakorlatokat v¢gzett
a leÁrÀsban, szinte hÀzi feladatk¢nt Árt meg
egy-egy term¢szeti k¢pet, tavaszi zsongÀst,
nyÀri vihart, ûszi foszlÀst, t¢li magÀnyt. Eml¢kszem, volt zseng¢je, melyben szerettem,
hogy a kora tavaszban az Àgak k´z¡l feket¢llû
szarkaf¢szket vette ¢szre, nem az ibolyÀt, a
mÀjusi viharban nem a villÀmot, hanem a kalÀszba sz´kkent rozstÀbla ez¡st halvillÂdzÀsÀt,
hullÀmzÀsÀt, a zivatart egyetlen rozstÀblÀval
szenvedtette el. E t¢ren lassan olyan minûs¢gre tett szert, hogy k´nyve nagy r¢sz¢ben
is dominÀnssÀ vÀlhatott pontos megfigyel¢sre, plaszticitÀsra, nyelvi t´m´rs¢gre t´rekvû
akarata. MegragadÂan sz¢pek ezek a versek,
Àm engedje meg kifogÀsaimat is.
A leÁrÀs ´nmagÀban kev¢s. Azt gondolhatta, nem kell magÀbÂl hozzÀadni semmit, a
tÀrgy lelke, szelleme t¡kre lehet. A magyar leÁrÂ k´lt¢szet Petûfivel kezdûd´tt igazÀn. Szerepe az¢rt nagy, mert Ãj, ismeretlen vilÀgot
lÀttatott, a PUSZTA T°LEN-ben Ãgy van a k´ltû, mint azelûtt senki lÁrikus, szeml¢l, Àt¢l ¢s

leÁr, megfest egy csodÀlatos tablÂt, f´l¢nekli a
Parnasszusra a csÀrdÀt, a betyÀrt, a falusi,
pusztai udvar ¢let¢t. Abban a korban forradalmi tett, szents¢gt´r¢s, mint egy barokkcirÀdÀs templomban a t´mj¢nf¡stbe szÀllÂ pipaf¡st, a subÀs pÀsztor p´f¢kel¢se. SzÀzadunkban JÂzsef Attila hasonlÂ eredetis¢ggel
emelte k´lt¢szett¢ a proletÀr k¡lvÀrosi tÀjat.
Az ¹n leÁrÂ versei csak sz¢pek, nem ÃjdonsÀgosak. Pontos, ¢rz¢keny megfigyel¢seit mutatjÀk, k¢pess¢g¢t az eredeti, n¢ha megh´kkentû hasonlatokra, metaforÀkra, k¢pzettÀrsÁtÀsokra, de hiÀnyolom azokat az ereszt¢keket, melyek ¹nt a tÀrgyÀhoz k´tik, ¢s verse
Àltal az olvasÂjÀhoz. MegÁrja a nyÀri vÀsÀrt,
az esû utÀni tÀjat, a napraforgÂt, a b¢kanyÀlas
tavat, az '56-ban sz¢tlûtt Budapest ÃjjÀ¢pÁt¢s¢t, az ÀllvÀnyok vÀrosÀt t´bb-kevesebb strÂfÀban, s magÀra hagyja a verset. Rem¢lem,
ezek a kezdem¢nyek csÁrÀi lehetnek a kiteljesed¢snek.
MÁg az elûbbiek alig jelzik, hogy ebben a
korban ¢l, valÂszÁnü, az irodalompolitikusok,
kritikusok hatÀsÀra, legyen az ÁrÂ elk´telezett, elk´telezett verseket Árt kÁvÀnalmaik ellen¢ben, f´lmutatvÀn a falu nyomorÃsÀgÀt, a
pajtÀk Ãjkori vÀrromait, az eln¢mult szÀjat,
mert mÀr ¢nekelni sem szabad. Az öJKORI
VçRROM , a SZABAD-E °NEKELNI ebbûl a k´rbûl
a legjobbak, k´lt¢szett¢ l¢nyeg¡lt darabok,
de ÀltalÀban szociografikus versei tÀrgyuk k´vetkezt¢ben prÂzÀba illen¢nek. Ezt akkor hiszi el nekem igazÀn, ha abban mondja ki a
zsÃfolt vonatok ingÀzÂ, vÀrosba szakadt falusi
utasait. BÀr annyiban ellentmondok magamnak, mik¢nt Petûfi ¢s JÂzsef Attila Ãj tÀjakat
fedezett fel leÁrÂ k´ltem¢nyeiben, fontosnak
tarthatÂ a vonatozÂk, a restizûk, a k¡lvÀrosok
falusiakkal szaporodott n¢pe, m¢gis egy k´ltûkar tagjak¢nt mondja ezt, csupÀn tehets¢g¢vel egy¢nesÁti. Ehhez a szociografikus prÂzÀt ajÀnlom, kedves Nagy IstvÀn.
Ezek utÀn muszÀj figyelmeztetnem a n¢pi-urbÀnus ellent¢tre, melyet ¹n eddig a szÂ
szoros ¢rtelm¢ben nem tapasztalhatott, a hatalom f´dûje alatt fortyog a szellemi ¢let fazekÀban. Amikor kritikusa azt Árja, verseibûl
kitetszik, az a magyar, ami a k´rÃton kÁv¡l
esik, gondolhatna erre a k´nnyen elûrÀnthatÂ megÁt¢l¢sre m¢g akkor is, ha az a pÀrtelk´telezett Át¢sz a magyarsÀg, a falusi erk´lcs,
hagyomÀny visszaszorÁtÀsÀnak kÁnja irÀnti el-
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fogultsÀgÀra c¢loz. Ne t´rûdj´n vele, csak az
lehet a tÀrgya, amit Àt¢lt, amit igaznak tart,
test¢be-lelk¢be szerv¡lt, csak az hitelesÁti, az
az egyetlen biztos fogÂdzÂ, k¡l´nben elv¢sz
a kÁvÀnalmak sodrÀsÀban. Most Ágy van, j´hetnek mÀs irÀnyok, divatok, ne hallgasson
mÀsra, csak a belsû sugallatokra. Falun sz¡letett, minden vagyona onnan valÂ. Ami
most a kellet¢n¢l direktebb, k¢sûbb majd
absztrahÀlÂdik, tÀn eredete ¢szrevehetetlen,
de m¢gis minden sora a sajÀt, meg¢lt ¢let¢tûl
sugÀrzik. A K ¹TELEZý öT cÁmü verse vÀrosi,
a lakÀstÂl a hivatalig tartÂ ÃtrÂl szÂl, m¢gis a
àMintha a csillagok k´z¡l venn¢d f¢l liter tejed meg
hÀrom zseml¢dÊ mondatÀban azok a csillagok
s¡tnek, melyeket gyerekkorÀban lÀtott. K´sz´nje meg a sorsnak paraszti szÀrmazÀsÀt,
falusi gyerekkorÀt. KorÀn rÀszokhatott a
munkÀra, annak kÁnjÀra, ´r´m¢re, s hogy
mindent ihletetten, pontosan kell csinÀlni, s
az az idû naponta ellÀtta a vilÀg bûs¢g¢vel, a
harangok, szelek ritmusÀval, a kertek, mezûk
virÀgainak rÁmeivel, a teljes ¢gbolt csillagos
v¢gtelenj¢vel, tanulhatott az otthoni dombok, v´lgyek ¢s a àt¢rf´ldi remeteÊ SomlÂ
egy¡ttes¢bûl arÀnyt, harmÂniÀt, Àt¢lhette a
viharok aszimmetriÀjÀt. Ami az¢rt nem jogosÁthat kizÀrÂlagossÀgra. A vÀrosi k´ltû ¢ppÃgy teremthet a falakbÂl, gangokbÂl, utcak´vekbûl, piacokbÂl nagy ¢letmüvet, mik¢nt
Pilinszky JÀnos, Nemes Nagy çgnes, Vas
IstvÀn, mert t´rv¢nyszerü Csokonai mondÀsa, a àsemmibûl vilÀgokatÊ, mint v¢gsû posztulÀtum.
írok m¢g szerelmi k´lt¢szet¢rûl is. Tetszik,
amikor nem udvarol vagy Àtkoz. Egyszer rajong: àte vagy a d¢li tÀj, folyÂba billenû lapÀly,
r¢tek z´ld verûf¢nyein Àt katicabogÀrrohanÀsÊ.
MÀskor a nû szobÀjÀt hajnali kocsmÀnak kÁvÀnja, vagy az iszonyodva f´ltÀmadÂ k¢pek
pokolbugyrÀnak. Ifjonti v¢gletess¢g! De ha
egy b¡kki ¢jszaka intim sz¢ps¢g¢t varÀzsolja
elû, vagy ha katonÀskodÀsa hitveshiÀnyÀt Árja
meg tÀrgyilagosan, minden f´lfokozottsÀg
n¢lk¡l, meggyûz. V¢gigvitte a versgondolatot, nem Ãgy, mint t´bb darabjÀban, ahol azt
hiszi, a metaforikus po¢n el¢g, hogy a vers
tovÀbb zengjen olvasÂjÀban, mint az utolsÂ
harangkondulÀs. Ilyen befejez¢ssel ne ¢ljen!
Hagyja, a vers tegye azt, bÁzza rÀ magÀt.
AkÀrmilyen sz¢pnek tetszû: àperzselûdnek a tor-

nyok mennyekbe vetett horgok magasan mint szerelmem Àllnak a romlÀs ellenÊ ä veszÁt a hitel¢bûl, mert kÁv¡lrûl rakta oda.
SzÁvbûl kÁvÀnom, Árjon igaz ¢s sz¢p verseket, az legyen az egyed¡li m¢rce, a versek
tÀrgyÀt az ¢let Ãgyis megadja majd, ¢s bÁrja
csodÀlkozÀssal, indulattal.
BarÀti szeretettel ä
çgh IstvÀn

Mahopac, 1993. februÀr 8.
Kedves BarÀtaim,
nem kis meglepet¢ssel olvastam leveleteket,
amiben arra k¢rtek, hogy ä Rilk¢hez hasonlÂan ä nyilvÀnosan szÂljak egy fiatal k´ltûh´z.
A k¢r¢s teljesÁt¢se t´bb szempontbÂl is problematikus szÀmomra.
A fenti k¢r¢ssel nem egy fiatal k´ltû fordul
hozzÀm, hanem egy folyÂirat szerkesztûi, egy
valÂsÀgos vagy fiktÁv fiatal k´ltû nev¢ben. KorÀntsem biztos, hogy legitim-e r¢szetekrûl ez
a k¢r¢s. Levelem olvastÀn mi¢rt ne vÀghatnÀ
szemembe egy fiatal k´ltû: felhatalmaztam-e
valakit, hogy nevemben k¢rdezzen, s esetleg
olyan valakit k¢rdezzen, akirûl a szerkesztûk¢tûl talÀn teljesen elt¢rû v¢lem¢nyem van?
Egyszerüen: nem m¢rt¢ktelen hiÃsÀg lenne-e r¢szemrûl felt¢telezni, hogy v¢lem¢nyeteket (àa szÀmunkra legfontosabb magyar ÁrÂk/k´ltûkÊ stb.) akÀr csak egyetlen fiatal k´ltû is
osztja?
Hogyan Árhatn¢k egy fiatal k´ltûnek an¢lk¡l, hogy ismern¢m a verseit?
Nem s¢rtû-e esetleg bÀrmely fiatal k´ltû
szÀmÀra, hogy olyan absztrakciÂk¢nt kezelik,
amely absztrakciÂ megenged egy ÀltalÀnos,
szem¢lytelen vÀlaszt?
V¢gsû fokon mindezek a k¢rd¢sek arra az
alapvetû meggyûzûd¢semre ¢p¡lnek, hogy a
vers hatÀrozza meg a k´ltût, nem pedig fordÁtva. Vers hiÀnyÀban ä s ez Rilke csatolt level¢bûl is vilÀgosan kider¡l ä az idûk kezdete
elûtt vagyunk, azaz nincsen m¢g k´ltû.
Azt hiszem, ¢rtem, mi indÁtott benneteket
arra, hogy k´rk¢rd¢st int¢zzetek n¢hÀny magyar ÁrÂhoz. Bevallottan, hogy l¢trej´hessen
egy tartalmas besz¢lget¢s, esetleg kialakulhat
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az Ãj magyar ars poetica, amely Àltal ä Bessenyei szavaival ä àa nemzet mulatnÀ v¢l¡nk magÀt... de a tudomÀny, magyarsÀg azonba ¢p¡lneÊ.
K¢t ¢vszÀzad tÀvolsÀgÀbÂl is meghatÂ a
Habsburg-testûr valÂszÁnüleg emberi hiÃsÀgbÂl szÀrmazÂ igyekezete. Ezen nem vÀltoztat
az a t¢ny sem, hogy az eredm¢ny m¢lys¢gesen alatta maradt a szÀnd¢knak. Szerb Antal
szavai ä ànem a tehets¢g vagy az ÁrÂi mondanivalÂ
lek¡zdhetetlen imperatÁvusza k¢nyszerÁti az ÁrÀsraÊ
ä Rilke id¢zett level¢ben k¢rd¢sk¢nt hangzanak el: àkell-e alkotnia?Ê.
Ez a k¢rd¢s m¢lys¢gesen szem¢lyhez szÂlÂ, s a vÀlasz rÀ nem irodalmi folyÂiratokban
adatik, hanem abban a t´bbnyire brutÀlis
egyed¡ll¢tben, amely a teremtû alkotÀs term¢szetes k´zege. Vagy ahogyan egy versemben prÂbÀltam megfogalmazni: bel¡lrûl kifel¢.
TalÀn m¢ltÀnytalan vagyok Bessenyeivel
szemben, hiszen szÀnd¢ka, a magyar vilÀg
fel¢breszt¢se, mindenk¢ppen nemes, megbecs¡lendû igyekezet. A k´lt¢szetnek azonban
ä s alapvetû meggyûzûd¢sem ez is ä nincsen
egy¢b c¢lja, mint ´nmaga megteremt¢se.
Term¢szetesen, mint minden, a k´lt¢szet
is szolgÀlatba ÀllÁthatÂ, magasabb c¢lok eszk´z¢v¢ s¡llyeszthetû, de ezÀltal nem ´nmagÀhoz ad valamit, ami n¢lk¡l nem lenne az,
ami, hanem szociogrÀfia vagy kultÃrt´rt¢net
tÀrgya lesz. Legitim emberi tev¢kenys¢g ez is,
csupÀn kÁv¡l esik a k´lt¢szet hatÀrain.
Befejez¢s¡l: bevallom, nem tudnÀm
egyetlen embertÀrsammal sem k´z´lni, hogy
mit kaptam Rilke verseitûl, legfeljebb arra biztathatnÀm, hogy olvassa ûket, annak rem¢ny¢ben, hogy megkapja tûl¡k azt, amit ¢n.
Afelûl azonban semmi k¢ts¢gem sincs,
hogy t´bbrûl van szÂ, mint amit akÀr Rilke
az ifjÃ k´ltûh´z Árt leveleiben adni tudott.
Nincs kifogÀsom ellene, hogy k´z´lj¢tek a
fenti sorokat, amennyiben rendelkeznek relevanciÀval, s k¢rem meg¢rtû t¡relmeteket,
hogy l¢nyegesebbre k¢ptelen vagyok.
ýszinte barÀtsÀggal
HorvÀth Elem¢r

LEV°L
EGY FIATAL PçRNAK
Posztrealista szÁves tanÀcsok
Kedves Sz¢p Dickinson Ir¢n! Kedves JÂ Rilke Lajos!
Elûsz´r is, persze, minden elûsz´r van! ez
a lev¢l is, s e t¢lutÂi hajnalon Puskint nem
tudom t´bbes szÀmba tenni, Árom hÀt jakvÀmpisÃcsivÂzseboljestojamaguiscsÂszkazÀtty... A
memoriter nem szÂlna sehogy, hisz f¡ty´r¢sznek mÀr a madarak, ti tudjÀtok: ûk igazi k´ltûk. SzÀnd¢ktalanul k¢pezik a hangot. Se honorÀrium, se dicsûs¢g, se szilencium, se csatat¢r. Csak a f´lszÀllÂ k´d ¢s a mi f¡l¡nk kellûen szûr´s pÀrnÀja. Mihail Mihajlovics Bahtyin ä ti ezt is jÂl tudjÀtok ä minderrûl alig
¢rtekezik A SZñ AZ °LETBEN °S A K¹LT°SZETBEN cÁmü munkÀjÀban.
Lajos uramnak azt tanÀcsoltam korÀbban,
hogy csak mÂdjÀval ¢pÁtsen N. Chomsky GENERATíV GRAMMATIKçJç-ra, mert PhiladelphiÀbÂl n¢zv¢st ugyan minden a hely¢n van, de
itt, a ladÀnyi K´r´s-parton eligazÁtÂbb lehet
olykor a f¡zek szemantikÀja. Ha mÀr ti sorsotok vÀlasztott keresztÃtjÀn àverset v¢tkeztekÊ egymÀsnak, ¢s n¢ha megtiszteltek àk¢tkezesÊ müveitekkel is (bÀr ez sz´rnyü lelem¢ny, ¢s a g´r´g idûkbûl eredeztethetû, csak
elfeledkez¡nk rÂla), ¢n csak h¡mm´g´k. De
nektek szabad azt is gondolni: irigykedem!
K´z´sen Àlmodtok, k¡l´n Ártok, de v¢gtelen
empÀtiÀval mÀr-mÀr egymÀs l¢legzet¢n, ritmusÀn Àramolva, lebegve szüritek meg a
versmondatot. Bizony lÀtom a k¢ts¢gbees¢st,
àaz utolsÂ szÂ keres¢s¢tÊ.
Most mÀr csak az a k¢rd¢s, szerethetem-e
valamif¢le lev¢lbeli k´nnyü s¢ta alkalmÀbÂl
az ¢n Dickinson ¢s Rilke barÀtaimat, akik a
Duna-partrÂl meg a K´r´s-partrÂl egymÀs
¢let¢nek estek, m¢lyszÀntÀssal kaszaboljÀk f´l
´nn´nmaguk v¢dett integritÀsÀt, kÀosszÀ dÃsÁtott rendj¡ket (T. S. Eliot). Nem, nem szerethetem annyira, hogy ne mondanÀm el nekik: elûsz´r ¢s mÀsodszor ¢s harmadszor is
egy k´ltût kell meg´lni¡k ä ´nmagukban ä,
hogy egy mÀsik vilÀgra j´jj´n, ¢s a majdani
keresztelûj¢n olyan vizet kapjon a homlokÀra, amelytûl a szaharai l¢tet is k´nnyen v¢giggyalogolja. Az ¡dv´ss¢g tiszta, oÀzisos
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cseppjeit, a kitaszÁtottsÀg, a magÀnyossÀg elvisel¢s¢nek olyan elem¢t, amely az Àrny¢kban magÀt n´veszti, de a szabadsÀgot nem
zsugorÁtja. A k´lt¢szet ànagy szavaiÊ k´z¡l ¢rdemes legalÀbb a porba Árni meztelen lÀbujjal, amit MÀrai NAPLñ-jÀba karcolt, idegenben, nem k¡zdve semmivel, csak a papÁr- ¢s
irÂnminûs¢ggel: àA szabadsÀg az ´nk¢nt vÀllalt,
jogosnak elismert k´teless¢gek ´sszess¢ge. Minden
mÀs nem szabadsÀg, hanem ´nz¢s ¢s kapzsi tÃlzÀs.Ê
VÀlaszok ÀltalÀban nincsenek. A konkr¢tak pedig t´bbnyire c¢lirÀnyosan brutÀlisak.
JÂ vagy rossz valami. Siker¡lt vagy siker¡letlen; esetleg s¡letlen t¢szta, amelyben minden
ritka alapanyag kellû arÀnyban benne van,
csak ¢ppen az ÀthevÁt¢s Celsiusa nem ¢rte el
a kellû fokot. Vagy a kÃtm¢lynyi ÀlombÂl lassan merÁt a vÀndorlÂ ed¢ny, ami egyszerüen
csak bÀdogv´d´r, s ez¢rt àmire tÃl az ¢jszakÀnÊ,
mÀr a hajnal sajnÀltatja magÀt. S mi lemondÂk vagyunk, megadjuk magunkat a vers talÀnyos ¢let¢nek. A meg nem sz¡letettek ¢let¢t
ÀhÁtja meg minden zseniÀlis vers, melyre sohasem lesznek kellû szavaink. Ha lenn¢nek
is, nem lesz elk¢pzelhetû szÂrend¡nk, ha lenne, akkor a gondolat sz¢ps¢ge f´lrobbantanÀ
a zseniÀlis k¢pletet. Ez¢rt a versek legjava àaz
elm¢let sziklÀinÊ csÃszkÀl, fogÀst keres. De
sem a csÃcsra, sem a m¢lys¢gbe nem kÁvÀnkozhat. Nem maradna hely akkor szÁv¡nkben, t´rekv¢s¡nkben ¢s legûszint¢bb hajlamainkban ennek a kifejez¢sabszolÃtumnak.
A kÁs¢rt¢s nagy, a kÃt viszont m¢ly; a prÂbÀlkozÀs pedig szakadatlan. E lelkiÀllapotrÂl
Àlljon itt egy fiatal k´ltû verse:
KöT
bÀr ¢n mindent megteszek
nehogy kÁs¢rt¢s karmolÀsszon
m¢gis
m¢gis
¢jszaka
t´bbsz´r
versre
¢bredek
sz¢p
szavak
szavakba mer¡lnek
csobbannak
az
Àlom-furta kÃtban
kimerni nincs mÂd
hiÀba
csikordul
sürün
a
lÀnc
a vers lent marad
fogolyk¢nt ´r´kre

s nem ¢rdekli mÀr
kinek
a
v´dre
fordul ily gyakorta f´l´tte
¢s
Ãjra
meg
Ãjra
hiÀba
F´l´sleges lenne Ãjra belekiÀltani àa kÃt
t´lcs¢r¢beÊ beismerû szÂzatunkat: megprÂbÀltuk, de hiÀba! A visszhangot akÀr kedvetek
szerint Roman Jacobson Ãr der¢k gondolataival dÃsÁthatnÀnk, de nincs sok ¢rtelme. Az
Àlmosk´nyvi meg ezzel rokon àk´lt¢szettani
receptesk´nyvekÊ sz¢p ¢s elegÀns osztÀlyozÀsa, ha gyakorlÂ àbün´zûÊ v¢gzi, ideig-ÂrÀig
szabadulÀssal is kecsegtet. De a b¡ntet¢st, a
tehets¢g¢hez m¢ltÂt, senki nem ker¡lheti el.
Ezt minden indulÂ k´ltûnek k´telezûen
ànyakÀba tenn¢mÊ, s nem ¢rem, de sÃlyos ¢s
szabÀlytalan, ez¢rt minden mozdulattal sebeket ejtû kû formÀjÀban. így cselekedj, amikor
a szavakat illesztgeted, Ágy vÀlassz Mestereket, ¢s k´telezûen Ágy ´ld meg ûket! Ha ezt
tudod, csaknem mindent tudsz a k´lt¢szet
poklaibÂl.
Illetve m¢gse: a àgyilkolÀszÀs mÀmoraÊ
ebben a müfajban csak nagyon szem¢lyes,
´nmagunk ellen irÀnyulÂ lehet. így tisztess¢ges a jÀtszma. Hogyan is Árta mÀr ifjan is mesternek szÀmÁtÂ barÀtunk, aki bekalandozta a
nagyvilÀgot, de a naponta vÀltozÂ po¢tikai
szellûcsk¢kbûl semmit se jegyzett meg Ãgy,
hogy ne t´r´lhette volna le a sajÀt, ¢rv¢nyesebb fuvintÀsaival: àNem, gy´ny´rüm, a k´lt¢szet
/ kitartÂ ¢s aprÂl¢kos ´nkiv¢gz¢s. / KÁs¢rlet arra,
hogy a bordÀkkal abroncsos / mellkasbÂl kifÃjjunk
/ egy teljes ¢gboltnyi l¢legzetet.Ê
Ennyi kegyetlens¢g utÀn, kedves, sz¢p ¢s
jÂ barÀtaim, Dickinsonom ¢s Rilk¢m, nem kis
rezignÀciÂval fejezem be àhajnali, megr¢szeg¡ltÊ levelemet, amely nektek, a ti fiatal ¢letkorotokban, egyetlen hatÀrozott biztatÀs lehet, term¢szetesen megint egy fiatal k´ltût
mÀsolok ide. OkulÀsul.
MESTEREK!
A tanÁtvÀnyok sz´kd´snek mÀr
r´pd´snek mÀr: nem bÁrjÀk a
gyül´lk´d¢s elsajÀtÁtandÂ tananyagÀt
ä amivel mÀs mestereket kellene illetni¡k ä
nem bÁrjÀk a felt¢tlen dics¢retek
hosszan kitartott zeng¢s¢t
nem bÁrjÀk t¡dûvel szÀjjal
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s leginkÀbb szÁvvel ä
egyszerüen elmennek sz´knek
az asztaltÂl imazsÀmolytÂl
´r´kre szeg¢nyleg¢nynek t¢kozlÂnak
legyint¢sre se ¢rdemes hütlen fiÃnak
kegyvesztett bitangnak ´r´kre b¢lyegesnek ä
szÂtlan tünûdû f¢rfiakat keresnek
kiknek nincs szavuk panaszra
ä holott nekik lehetne bûven ä
nincs kez¡k fenyeget¢sre
nincs lÀbuk a vÀltozÂ trÂnusokhoz
nincs szem¡k a mÀsok birtokÀra
nincs egyeb¡k a szÂtlan derün¢l ä
¢s ¡lnek a tanÁtvÀnyok a vilÀg Ãtsz¢lein:
füszÀl a szÀjban Àlomt´visek a szemben
angyali felhûbrokÀtban izzik a d¢l
de nincs ¢hs¢g nincs korgÂ gyomor
nincs szomjÃsÀg semmiben nincs hiÀny ä
vagy m¢gis-m¢gis ebben-abban
mert a megbillent fejek talÀn
a vidÀm szÁvü halott garabonciÀsokra
n¢znek/lÀtnak
a titokban ittmaradÂkra
akik a csillagok sziporkÀival ¡zennek
a sÁrdombok z´ldj¢vel vagy beesett hantjaival
is
madÀrf¡ttyel is s olykor a legÀrvÀbb
utcasarkon

szembej´nnek mint egy kÀprÀzat ÀlruhÀs
hercegei
de leginkÀbb az ¢g megfakult kÀrpitja m´g¡l
figyelik ezt a sz´rnyü f´ldi hajszÀt/felfordulÀst
figyelik a sz´k¢sben levû szolid
fegyencruhÀkat:
majdani MESTEREKet
Nagy GÀspÀr
P. S. 1971 tavaszÀn a Duna pesti oldalÀn l¢vû
Terv presszÂban talÀlkoztam egy ilyen k´ltûvel: aKI tünûdû volt ¢s term¢szetesen garabonciÀs, abban a r´vidre szabott ´tvenn¢gy
esztendej¢ben. ñrÀja mÀr igencsak ketyegett.
Alig f¢l tucat ¢vben m¢rt¢k az idej¢t. Gyalogosan ment¡nk ä jÂ kis s¢ta volt! ä a New
York-hÀzig. A lift rossz volt, Ágy gyalog, l¢pcsûk szonettsorÀn szÀlltunk a III. emeletre.
Nagyon komolyan rÀm n¢zett, ¢s azt mondta: àä Most pedig tedd ki mindk¢t zsebedbûl
a k¢zigrÀnÀtokat ¢s a N¢psportba csomagolt
´sszes versedet! ä Tizenk¢t vershez hasonlÁtÂ
valami maradt ott szerkesztûi asztalÀn. ä BarÀtocskÀm, ez rengeteg! Csak a Sport utÀn olvasom el. Szerencs¢d lenne, ha a Fradi k´zel
ennyi gÂlt rÃgott volna a tegnapi edzûmeccsen!Ê ä Most lenne 70 ¢ves.
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