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Kornis MihÀly

NAPK¹NYV (IX)
°jszaka: alÀmer¡l¢s
Jelen leszek, akik¢nt jelen leszek
Jelen leszek veled
A te szÀddal leszek jelen

Mintha egy vulkÀn krÀter¢ben zuhanna lefel¢!
De amelyik jeget k´pk´d ki magÀbÂl, nem t¡zet ä fagyot! S k´r¡l´tte ÂriÀsi j¢gsziklÀk
suhannak az ellenkezû irÀnyba, fel! fel! de û, mint egy fantasztikus Verne-reg¢nyhez
k¢sz¡lt metszeten ä Magas j¢goszlop t·rt az ¢g fel¢! ä, a pokolba zuhan ¢pp. Ezt fel¡lrûl
tess¢k lÀtni: dagadt hÀtam, nyiszlett vÀllam, Manyi szerint m¢g jÂ formÀjÃ f¢rfipopsim, eg¢sz bolond valÂm n¢gyk¢zlÀb kiter¡l a fagyf¡st´s m¢lys¢g szÁn¢n! SzÀlkÀsan
metszett vonalak, menek¡lû krÀtermadÀr-sereg, tÃlvilÀgi f¢nyek...
àögy fÀzom, mint m¢g soha ¢letemben!Ê
Zuhant. (R¢szeg volt.)
àNem is vagyok r¢szeg.Ê
Rosszabb, k¢sz vagyok, kaput! ism¢telgette, kaput! s ijedten forgolÂdott, v¢gem, megszegtem a fogadalmam, rÀgyÃjtottam, holott ez az absztinencia volt a jegygyürüm Vele, de milyen p´khendi-t¡relmetlen¡l vÀgtam a szem¢tre! ¢s holnap mÀr belevetem
magam az ¢lvezetekbe, hazudok valamit a Holminak, mondjuk, ideg´sszeomlÀst kaptam, az jÂ, nem lehet rÀ mondani semmit, müv¢szl¢lek, k¢rlek, vÀrjuk jelentkez¢sedet!
¢s est¢nk¢nt kirohanok a vÀrosba, soha nem veszem fel a telefont, fûiskolÀs csajokkal
mutatkozom, nevets¢gess¢ teszem magam, nagypolgÀri lakÀsokban fogok r´h´gûrohammal kÁs¢rt kiselûadÀsokat tartani a dohÀnyzÀs ÀrtalmassÀgÀrÂl ¢s a k´vetkezû müvemrûl, ti m¢g meglÀtjÀtok, meg¢ritek, haha! kattog az Àllkapcsom, mint a g¢ppuska,
nem is tudom abbahagyni, ez mÀr hiszt¢ria, k¢ts¢gbeesve dobÀlta magÀt, àgyÀva szaralak!Ê, ¢s b´f´gve jajgatott, m¢g fel-fel is ny´g´tt, jÂ hangosan, egyre hangosabban,
hÀtha fel¢bredsz, mert most olyan jÂ lett volna, ha betrappolsz, pufÂk Saskia-kezeddel
a hÀtamat simogatva faggatsz, nem ¢rted, Àlmos-riadtan mell¢m fekszel, elborÁtasz,
mint a Mississippi, ahogy a mamÀnak soha nem volt szabad, hisz ez¢rt akarunk
asszonyt ä de nem j´tt¢l. HorkoltÀl, nem hallottad. F¢l ¢ve k¡l´n alszunk. °n akartam.
Az ÁrÀs miatt. ä ä
°s ha mÀr nem megy, ¢jszakÀnk¢nt egymÀs mellett fogunk hortyogni?
L¢gszennyezett ¢j! KÀtrÀnyos-gonosz csillÀmlÀs!
Korcsnak hittem. Kit? Betegnek hittem. Kit. Azt hittem, megharap, de ki harap meg
engem, kinek volna kedve m¢g bel¢m harapni, Kis MÀlnÀnak nincs, kÁvÀnhatatlan
lettem, dagadtra ´regedtem, bÀrha kedvesen Ãgy tesz, mintha m¢g figyelembe venne,
de mÀr csak ifjonti jÂsÀgbÂl, az ÁrÂ irÀnti szent-buta rajongÀsbÂl, amihez nincs k´z´m,
a mÁtoszhoz nincs k´z´m ä nincs k´z´m senkihez. M¢gis szeretnek. Micsoda sz¢gyen.
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Mint egy relikviÀt, szÁnhÀzi koszorÃt, lapok k´z¢ pr¢selt v¢n jegyet... UuuÀÀÀhhh!
àOrdÁtva didergett a dagadt! R¢szegen, rem¢lte, hÀt ez csak a r¢szegs¢gem, a s´t¢ts¢gem, tÀvozz tûlem, sÀtÀn, kihÀnylak, ha megengeded, mindjÀrt kibotorkÀlok, ¢s
k¢tr¢t g´rnyedek azon a szük helyen, rût sugÀrban adlak vissza anyÀdnak, hopp,
rÂkasÀrgÀt ajÀnd¢kozok a szennyembûl, amit szenny¢ tettem ä a napragyogÀst!
Nyxnek. Beseggeltem, barÀtom. Mindent elrontottam. Kattog az Àllkapcsom, egyre
hangosabban ¡v´lt´k, egyre lejjebb hullok ä mi lesz velem?Ê
àMondd, mi lesz vele, VilÀgoknak Ura, megmented?Ê
°rezte, ma nem fog elaludni.
Mi¢rt nem tudott kimÀszni?
Csak n¢z fel, rem¢nykedve, gyanakodva, sÀrgÀn! Magyarok ¡ld´z´ttje. ýszisÀrga
f¢nyek a szem¢ben. SajnÀltatja magÀt a pesti pocsolyÀban. Az¢rt Àllt pont oda ny¡szÁteni, mivelhogy arra szokott mÀszkÀlni a Megmentû, ezt û mÀr kifigyelte r¢gen,
ÀltalÀban ott ugorja Àt a szakad¢kot, mielûtt cserbenhagynÀ...
ý meg odaÀllt sÁrt Àsni magÀnak.
MÀr mindig ÁrÂ vagyok, gondolta, milyen nevets¢ges. Milyen kicsi ez, bÀrmihez, patkÀnyorr kotorta eg¢rÃt. M¢g az se. àHÀt Ãgyse tudom megÁrni a v¢g¢n! Semmit se
tudok megÁrni, csak szÀjalok a kiskeleti televÁziÂban, mint a t´bbiek. AmÁg hagyjÀk...Ê
Mindek´zben ¢rezte a sÃlyÀt, a tehetetlens¢g¢t, a m¢ltÂ ¢lettûl valÂ elrekesztetts¢g¢t,
szÂval a b´rt´n¢t, ami a v¢tke is, mert innen r¢g el kellett volna menni, de hÀt çbrahÀm
¢s JÀkob se ment, JÂzsef se ment, amÁg nem kapott tanÀcsot ä hÀt mi se megy¡nk,
maradunk; felelûs baleksÀgunknak mindhalÀlig, m¢gpedig a keresztfÀnak halÀlÀig
engedelmesked¡nk. °n egy magyar ÁrÂ vagyok. àEl is vitt¢k. Holnap mÀr ki fogjÀk
k´zvetÁteni. A k´lyk´k kelnek el a leghamar¢bb!Ê
Az¢rt se moccant, cs´k´ny´sen a kispÀrna semmij¢be bÀmult.
Ott volt mellettem az Isten. Mint k¢rd¢s.
Az eg¢sz k¢rd¢s, szem¢lyesen ¢s letagadhatatlanul jelen volt, mondjuk, mint egy
lebegû csomag; ott reszketett a szekr¢ny mellett, lÀttam, vagyis lÀtni v¢ltem, bÀr oda
se n¢ztem; derengû-m¢rges f¡stg´mb a j¢gveremhideg szobÀmban, jobbra tûlem, az
ajtÂ elûtt. KÁnos jelen¢s. Semmik¢pp nem Âhajtok vele foglalkozni...
Itt van.
(Nem merek odan¢zni.)
Akkor is itt van! A kurva¢letbe. Ez a kisg´mb´c! Poci, a Nagy K¢rdûjel, a Csilicsala
bÀcsi talÀnyos probl¢mÀja miutÀn napk´zben degeszre ette magÀt mindenf¢le kÂbor
kutyÀkkal, zsidÂkkal, n¢gerekkel, kurdokkal s mÀs v¢dtelenekkel e v¢rben ¢s jajban
fetrengû vÀgÂhÁdon, hajnal elûtt m¢g fogja magÀt, ¢s idegurul a szobÀmba kicsit, ¢n
is foglalkozzam vele! Rettegtem. TalÀn a fÀradtsÀgtÂl? EltÃloztam volna? MÀr a kispÀrnÀt is a fejemre hÃztam, nagyon ijedten, t´nkrementen, a szemem elûtt hideg
nagypÀrna-csillagokat lÀtva; szarul, de b¡szk¢n, hogy eg¢sz pontos legyek
àlek´ptelek
megtagadtalak
mert ez jÂl passzolt a mostani depressziÂmhoz meg a vilÀgvÀlsÀghoz
pedig az ä tudhatnÀm! ä Ï´r´kÎ
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de ¢n egy pillanatra elfelejtettem, ¢s gyorsan ¢s boldogan lek´ptelek
mert a depressziÂm is Ï´r´kÎ
a TÀborok ¹nz¢se ´r´kk¢valÂÊ
Nem kellesz, gondoltam, hagyjÀl b¢kiben! àJÂisten, menjen a dolgÀra. Ne hÀborgassa k¢rem itt a pihenni vÀgyÂkat! Legyen kÁm¢letes, verklizz¢k mÀsutt kegyed.
Nagyon elavult. KÁv¡l tÀgasabb!Ê
S elfordÁtottam a fejemet. (M¢lyebbre fÃrtam a pÀrnÀba...)
ä de tudtam, behunyt szemmel is lÀttam, hogy az Isten(t¢ma) az Àgyam mellett lebeg, mint egy t¢ma, mint egy szivÀrvÀnyosan sziporkÀzÂ labda, mint egy ÂriÀsi szappanbubor¢k! DekÀzol az ajtÂ mellett. Magadba t¡nd´k´lsz ott, ¢desapÀm! De mintha
a r¢gi, Petûfi SÀndor utcai lakÀsunk gyerekszobÀjÀnak vajfeh¢r lakkozÀsÃ, k¢tszÀrnyÃ
ajtaja elûtt lebegn¢l! ä mert mintha ¢n is most ott voln¢k, pont olyan sz´gben vagyok,
mint mikor a mamÀm ÀgyÀban kucorgok, a mamÀm alvÂ ´l¢ben leskelek f¢lÀlomban
az ajtÂ fel¢, miutÀn szokÀsos, lid¢rcnyomÀsos zuhanÀs-Àlmom elûl rÀcsos ÀgyambÂl
jajgatva-sikoltva Àtrohantam hozzÀd, csak egy negyedÂrÀra! ¢s utÀna, Ág¢rem, magamtÂl visszamegyek! csak hogy gyÀva fenekemet a te melegen ÂvÂ, mama-hÀlÂinges
´ledbe fÃrhassam! megnyugodhassam! ä, kÁvÀncsian ott lebegt¢l Te, mint egy elavult,
m¢rgesen sziporkÀzÂ k¢rd¢s, a gyerekkori tornagyürük, illetve a hintakampÂim alatt;
szikrÀzva-forogva vÀrtad, hogy csinÀljak valamit, adjak ¢letjelet...
Zavarba j´ttem. àAz¢rtse, az¢rtse...Ê
ögy tettem, mintha nem lÀtnÀlak.
à...rÀugrott, a s´t¢tben kapkodva birkÂzott Vele eg¢sz ¢jszaka, p¢ldÀul lenyomta a fej¢t, az is az ´v¢t, nem mentek egymÀssal semmire; f¢nylettek, szuszogtak, k¢t k´v¢r
igazsÀg; Ïelteszem az ÃtbÂl!Î, zihÀlta TÀbor megbabonÀzott pofÀval, f¢lr¢szegen, Ïha
nem lÀtom, nincsÎ, legalÀbb ezt kellene megoldani, de az Istent¢ma n¢vvel jel´lt kÀprÀzat ä valÂjÀban TÀbor °zsau-¢nj¢nek ¢gi szÂszÂlÂja, vagyis Nem Tudom Ki, azaz
Mr. Iksz, az Er¢ny M¢ze, Ãgy is, mint T¢ma! ä megÃjra kisiklott a kez¢bûl. Nem szÂlt
semmit, csak tovÀbb maradt, feszesen rezgett, lÀthatÂan jÂl lÀthatÂ volt annak, aki
ilyesmit n¢zni szokott! ¢s a TÀbor, ez a gyermeteg faszkalap, hÀt ez mindig pont ilyeneket n¢z! s r¢m¡lten vacakolt az Isten-probl¢mÀjÀval a gyerekkori szobÀja ajtaja elûtt,
ott guggolt berezelve, ¢s oda se n¢zve prÂbÀlta a t¢mÀt elt¡ntetni, ahogy ÂvodÀskorÀban a mumus elûl menek¡lt¢ben, g´rcs´sen behunyt szemmel, kitekeredett felsû v¢gtagokkal tapogatÂdzva szokta keresg¢lni a villanykapcsolÂt a falon a halli set¢tben,
mind erûsebben rettegve, hibÀt hibÀra halmozva, p¢ldÀul nagy hirtelen egy kakibarna
desszertkosÀr-embl¢mÀs Gerbeaud NagycukrÀszda ä V´r´smarty t¢r feliratÃ csomagolÂpapÁrba g´ngy´lte bele az eg¢sz Istenk¢rd¢st, hogy Ãgy tünj´n ä kinek? ä, mintha ezt
idehoztÀk volna, szÂval nem az ´v¢, csak Ãgy kapta, de semmi k´ze hozzÀ, s lÀbujjhegyen ki akarta vinni a konyhÀba, hogy a m¢rlegre csÃsztassa, mert az a s¡ti-hely,
aztÀn vadul bevÀgta a sarokba m¢gis, s el¢je tolta az ÂvodÀskori hÀncsfoteljÀt, elmosÂdott
eml¢k, de valami¢rt harmadszor is meggondolta magÀt, kikaparta, ¢s az ajtÂ mellett
ÀllÂ szekr¢ny alÀ gyürte, a padlÂ feletti keskeny kis r¢sbe gy´m´sz´lte be erûszakosan
a reszketû ¢s pihegû t¢ma-csomagjÀt, de olyan m¢lyre betolta, mint a CSEPELI VAS°S F°MMþVEK nagyk¢m¢ny¢t a sz¢trakott lÀbÃ k¢k ¢g dundi felhû-lukÀba egyszer,
azon a r¢g elfelejtett napk´zis rajzÀn, ettûl aztÀn m¢g jobban megijedt ä akkor is! ä,
Ãjra kirÀntotta, megt´r´lgette, k´zben a csomaghoz tartozÂ, Gerbeaud-f¢le nemzetiszÁn cukorspÀrgÀval elvÀgta a mutatÂujjÀt, mint PotifÀrn¢ a Thomas Mann k´nyv¢-

1506 ã Kornis MihÀly: Napk´nyv (IX)

ben, ÏkellemetlenÎ, lihegett, hidegen izzadt, dadogva szitkozÂdott, a mocskos szÀjÀt
mÀr semmi se f¢kezte, idetette, odatette, mindig mÀshova, eredm¢nytelen¡l, de hÀt
nem is akarok vele foglalkozni, lihegte, ezt elrontottam, elhÀrÁtom, no de lenyüg´z,
¢s akarva-akaratlan megint n¢zem, Ãjra meg Ãjra szÂba hozom, idegesen, lopva, mint
aki bün´zik...Ê
Meg a sz¢gyen, az a m¢ly sz¢gyen, amitûl mÀr elfÃlik a l¢legzetem!
Mi¢rt? Semmi kedvem Istentûl bocsÀnatot k¢rni. BÀr azt nem mern¢m megk¢rdezni
magamtÂl, hogy mi¢rt nincs. Nincs ¢s k¢sz. °n is isten vagyok. Csak nem tudom
megÁrni a KÀdÀrt. Rossz mondatokat Árok harmadik hete, nemsokÀra abba is hagyom, abba kell hagynom. Gyenge... °s homÀlyosan ezt mÀr napok Âta tudom, de
egyÀltalÀn nem akartam tudni, inkÀbb Àtrendeztem a szobÀmat, ¢s az utcÀn ´sszekiabÀltam mindenf¢le nûkkel, cserbenhagytam a kÂbor kutyÀmat, megutÀltam a valahai legjobb barÀtomat, az egyetlent, akit igazÀn szerettem ä ez¢rt vagyok inger¡lt,
felfuvalkodottan h¡lye napok Âta: Ãjra k¢ne kezdeni a fejezetet! Ez¢rt gyÃjtottam
rÀ, ez a bÀnatom, ez¢rt tagadtam meg a ä
Kit?
Piros f¡lekkel fek¡dt, hason.
V¢gre bevallotta magÀnak.
àEz mindig sokba ker¡l. Ez ennyibe ker¡l.Ê Megk´nnyebb¡lt, bÀr csak egy pillanatra,
hogy levegût vehessen, ¢s ne sÁrja el magÀt a v¢n pocak. Nem lesz meg a K´nyv, az
ellopott ¢let¡nk, amit vissza akartam lopni, sajnÀlom, nem vagyok el¢g tehets¢ges hozzÀ! S¢r¡l¢keny vagyok, büntudatos, gyenge.
Egyszercsak nem megy tovÀbb, mindegyre.
àMegbuktam.Ê
Itt hÂfeh¢r, ¡res k´nyvlapok vannak.
à...akkor persze alaposan benne fuldokoltunk mÀr ama d´gneh¢z °jjelben, amelyik
rendre ¢brenl¢tnek hazudja magÀt, holott HalÀl ¢s D´grovÀs, ¢ppÃgy nem igaz, mint
a boszorka t¡kre, ¢pp csak megt´rt¢nik, van, ¢s csak ez van, sût, percenk¢nt ism¢tlûdik is! A Nappal egy hazugsÀg! rikoltozza az ¢jnek e r¢mjÀrÂ szaka, a f¢ny gyerekmese, tejbepapi tudatlanoknak, beavathatatlanoknak, beszari ÀllampolgÀroknak!
Mer ez a Zembertelen °jjel az igazi, nanÀ! ez a S´t¢tvad R¢m¡let, brzzz! ami most
van, csak ez a Zeredeti, na ezt kÂstolja meg! Mer ez a nem idomÁthatÂ kÁs¢rtetek
ideje, a benga Àllat-erejü lÀtomÀsok ÂrÀja, aki vagyok, Ãgy hÀromtÀjt, midûn mÀr
Nap n¢ni is csak forrÂnagy puncijÀt vakargatja a tejÃti dohos szuter¢njÀban, v´r´set
Àlmodik, forgolÂdik, ny´gd¢csel... çllnak, ÀsÁtoznak, m¢gse adja fel egyik se! MarkoljÀk egymÀs dagadt derekÀt, fogÀst keresve tapogatÂdznak eg¢sz ¢jszaka; konokul
prÂbÀljÀk megcsinÀlni egymÀson a kunsztot, holott nem szabad, a SzÂszÂlÂ sose m¢rheti magÀt emberhez, amaz se az Isten K¡ld´ttj¢hez, a Nagy T¢mÀhoz! De ezek terpeszben elûrehajolva, kiguvadÂ szemmel ä ¢rdekes, mind a kettûnek Ekkora szeme
van! ä csakaz¢rtis keresik a halÀlt, vagy Ãgy tesznek, ajÀnd¢kul a mÀsiknak, nanÀ, k´lcs´n´s altatÂk¢ppen, ´r´k megnyugovÀsul. Az¢rt ez kockÀzatos is! ÏçÀÀÀuhhhh!Î
Gondoltam, ¢bren vagyok, mert nagyon fÀzom, ¢s a f¢lelemtûl hideget izzadok,
ny´gd¢cseltem, v¢gem van, de akkor se fogok engedni a sorsnak vagy kinek, ¢n nem
nyalizok, ¢n makacs vagyok, ¢s rÃgkapÀlva ¡t´ttem a cihÀmat, mintha egy mÀsik
testtel verekedn¢k, valami v¢gigfolyt a nyakamon is k´zben, k´ptem talÀn? esetleg
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zokogtam? nyÀlzottam a r¢szegs¢g hiszt¢riÀjÀban? VisÁtva m¢ltatlankodtam, az biztos, Ïmint egy Àrokba rÃgott lotyÂÎ, ez ott helyben jutott az eszembe, Ïmint egy ¢berre kÃrt szotyka a hajnali Àrokban, g´d´rben, reped¢sben, Nagy K¢k Szakad¢kban,
rÀncban, csorbÀban, a lÀbnyomban, oh, az Isten lÀba nyomÀban!Î tekergûztem a paplanom alatt a dermesztûen hüv´s ¢jszakÀban, de valami r¢m¡lt vihÀncolÀs is volt ez,
mÀsfelûl... f¢lszeg kurvÀlkodÀs! Ahogy a f¢rfias hiszt¢rika felajzza magÀt! S valÂsÀggal felvillanyozott a kÁnk¢jes gyanÃ: Ïszadomazo-transzvesztita k¢j volna?Î ä ÏN¢dda! milyen hisztisen nyavalyog a TÀbor! M¢g mindig! HÀt m¢gse akarja feladni a
c¢da?Î ä Àlm¢lkodott bennem a mindig jÂzan MÀsik, gÃnyosan. LÀtta, hogy igazÀbÂl
mÀr feladtam...
Feladtam.Ê
Pedig nyÀron m¢g azt hittem, hogy gyûztem!
Milyen boldogan repkedtem az Ãgynevezett ÁrÂi kÁnjaim k´z´tt, ´ntelt palimadÀr,
eb¢d utÀn ott, a T´rt¢net¡nk hûse v¢g¢n, az Ãgynevezett ¢letben, szÂval az ¢letemben,
m¢g a nyÀri, pÀrÀs KÀdÀrbÂl kijûve, amikor mÀr tudtam, hogy a temetûi lÀtogatÀs
utÀn ezt a LenyÃzott Fejemet fogom megÁrni, az Elmondhatatlan Arcot, aki vÀltozatlan
a szemem elûtt remegett m¢g, ¢s jÂ neh¢z volt a hasam a rizses libaaprÂl¢ktÂl, mert
ezek egy f¢l libÀt feltesznek a tÀny¢rra, de ¢n m¢g svÀjci met¢ltet is k¢rtem utÀna!
olyan izgatott lettem, nem el¢g a LenyÃzott Arc, kimenetkor ´sszeakadok a Szfinxszel,
akit teljesen elfelejtettem, mÀr hÃsz ¢ve KaliforniÀban ¢l a s´t¢tkÃpos melle, benyeltem,
tejszÁnes, tÃrÂs mazsolÀs t¢szta vanÁliÀs cukorral a svÀjci met¢lt, àmÀig eml¢kezett, ¢n isÊ, s
szinte reszkettem a jÂllakottsÀgtÂl meg az idegess¢gtûl, vagyis az ÁrÂi teremtûerûtûl,
igen, ahogy mentem ihlettûl imbolyogva a szük KlauzÀl utcÀn hazafel¢, d¢lutÀn hÀrom
Âra, telis-tele a d¢lelûtti Sz´rny Arc misztikus jelen¢s¢vel, plusz rizses libÀval ¢s svÀjci
met¢lttel, de a Szfinx mai palijÀnak aranyÂrÀs mosolya is a szemem elûtt vibrÀlt, prepotens volt, piszkÀlt, Ãgy tett¡nk, mintha ¢vszÀzadok Âta ismern¢nk egymÀst, àa p¢nzes nagyzsidÂ meg a k´nyves rabbiÊ, az arcomba nevetett, miatta nincs kedvem megÁrni a KÀdÀrt! micsoda herÂtom van a fajukra b¡szke izraelitÀktÂl, akÀr a gojsÀgukra
k¢nyes fasisztÀktÂl, ezt nem is gondoltam volna, dehogynem
de ne kend rÀ!
¢s akkor
àhÀt pedig ¢n csakis emiatt akartam megÁrni ezt az istenverte KÀdÀrt!Ê
hogy utÀna
megmozdult az aszfalt!
A KlauzÀl utcÀn tenger h´mp´lyg´tt.
BordÂv´r´s ¢s olajfekete hullÀmok nagy zÃgÀssal, hÀrom Âra tÀji szir¢nhangokkal, panaszosan dudÀlÂ tengeri teh¢nsikolyokkal ä Budapesten. Füszeres illatÀramok a RÀkÂczi Ãt felûl! SÂszag, halszag, szegfüszeg ¢s koriander, olÁvabogyÂ meg
mÀs ilyesmik d¢vaj, d¢l´vi illata... SirÀlyjajongÀsok a sz¡rk¢sre kopott gettÂutca felett, te rongyos ¢let. Büv´s fuvalom a hÀlyogos tüzfalnÀl, az autÂjavÁtÂ k´rny¢k¢n,
ahol azok a teherkocsik Àllnak mindig, a West cigarettareklÀmok alatt, a piros hÀnyingerben...
Felj´tt a Leviathan behemÂt hÀta.
Mi volt az?
A KlauzÀl utca k´zepe megnyÁlt, egyetlen pillanatig forrÂn fortyogott az Ãttest,
mint A RçKOSI MçTYçSRñL ELNEVEZETT CSEPELI VAS- °S F°MMþVEK ol-
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vasztÂaknÀja csapolÀs elûtt, a hÁradÂfilmszerü eml¢kezetemben, aztÀn, akÀrha tengerreng¢s k´zepette sziget emelkedne ki a sz¡rkes¢gbûl, a betoningovÀny t¡kr¢n
megjelent a...
Megjelent egy szûr´s domboldal. Nessie bolond vÀlla cs¡cske.
Mi jelent meg?
Mint valami mesebeli elefÀnthÀt ä de akkora, mint Bagdad! Mint az ArarÀt, mint...
Megjelent elûttem egy Ãjabb k¢p.
A Sz´rnyfej folytatÀsa, atyaÃristen.
MÀr akkor meg voltam illetûdve. àMegÀllÀs n¢lk¡l hallucinÀlok! Meg fogok bolondulni, mint a nagy H´lderlin!Ê Hiszen mÀr elûtte is magamon gondolkodtam, mi
mÀson gondolkodtam volna, a Szfinx kis n´v¢sü szeretûje t´ke hosszÀn tÃl gondterhelten fûleg azt m¢ricsk¢ltem odabent, hogy mekkora fogÀs ez a D¢lelûtti Fej, szÂval
°n, a Nap lenyÃzott feje, hogy majd elbÁrom-e ä vagy papÁron ez mÀr sok? ä, n¢zegettem, a libÀtÂl meg a szorongÀsoktÂl is fulladva, de kicsik¢t m¢g forszÁroztam is, hogy
Ãjra lÀssam, nem tÃl erûszakosan, csak mindegyre odakukucskÀltam Fel¢je ä ¢s lÀttam!
Ãjra meg Ãjra lÀtnom adatott, mit, a levÀgott fejemet, hogy milyen szÁnÀrnyalatÃ a
hullabûr´m, hahaha
de egyszercsak nem a Fejet lÀttam
hanem
feltornyosult a KlauzÀl utca!
D¡l´ngû hÀzfalakbÂl f¢lelmesen mozgÂ, szûr´s domboldal lett! HÀztetûkig ¢rû,
hullÀmzÂ V¢nuszdomb, bÀr fÀs is, faszos; sustorgÂ, irhÀs-bokros, ¢leterûs tÀj! Nagy
pÃp a nadrÀg rejtek¢ben: erû, Àllati. Oh, Idûk hÀtÀn ¢nekelve lovaglÂ, sz´rnyü ¢leterûm...!
A KÁgyÂ.
Nagyon ¢ltem.
De hogy m¢g kolompoltam is hozzÀ!
Kolompoltam, igen, talÀn a szÁvem, ¢s ahogy az elaggott gettÂb¢ketÀbori utca felgyürûd´tt, hullÀmzott, majd kÁgyÂk¢nt elûrevetemedve, ´nn´n teste hÃsÀn felhÀgott
a magasba, ¢s a m¢rf´ldes hullÀmok k´zt tÀntorogva emelkedtek a r¢gi zsidÂhÀzak
ä felnevettem!
mintha a testem akkora volna, mint egy f¢l falu
hegynyi nagy Sz´rny
a VilÀg hÀta
(¢pp baszik a jÀmbor)
ä vagy egy ÂriÀsi, ¢lû bÀrka ez?
kiemelkedtem a szarbÂl, f¢mes csillogÀssal, mint Nessie a k´dben
°n? Ez voln¢k?
B¡szke voltam, kajÀn, vÀratlanul magabiztos, boldog is egyetlen pillanatra ä
Nem tudtam eld´nteni, hogy mi ez, felr´h´gtem:
ä de kicsit mÀr àcsaltamÊ is: kicsit felelûtlen¡l belefestettem! ä
àmost megmozdul!Ê ¢s àmegint!Ê ¢s àmegint!Ê
àarr¢bb Àll, vonul, ¢s rajta mindaz, ami a terhe, a hibÀim, a v¢tkeim: ¢nÊ
àa tulajdonsÀgaim Ãgy kolompolnak, mint r¢gi olasz filmeken a birkÀkÊ
vagy mint a puszta hÃsomba tüz´tt jelv¢nyek, kÁnzÂ kit¡ntet¢sek...
ä de ¢rzem, mÀtÂl ezek mÀr elviselhetûk, elbÁrhatÂk, halÀlig!
A terheimmel egy¡tt vagyok °n!
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àAz erûmÊ ä gondolta.
àIlyen vagyok, ha felÀllok, lesodrom a vilÀgot, csilingel a terÁt¢k, nem tehetek
rÂla, mint valami sz´rny, ¢s hurcolom magammal, ami a szûr´mbe ragadt, a tulajdonsÀgaim a sebeim, nem is lehet megÀllÁtani, eny¢m ez a VÀros, vele megyek a tüzhalÀlba is, halhatatlannÀ tesz a tüz, Ãjra sz¡letek benne, mint valami sz´rny, mÀr
sÀrgulnak a k¢rûk, sÁrnak a sz¡zek, titkon mindig engem akarnak, a telhetetlen vÀgyam, kÁnkeserves labirintusom, a mohÂsÀgom, ezt m¢g csecsemûkorombÂl ûriztem
meg, hogy sÂvÀrgok ´r´kk¢, mint egy elefÀnt, egy elvarÀzsolt b¢kakirÀlyfi, egy honvÀgytÂl pistulÂ teve, ´r´k´s vesztegl¢sben a MiatyÀnk OrszÀga tüfok-kapujÀban...Ê
De vÀratlanul olyan csiklandÂsan nevettetûs volt ez az eg¢sz!
°s mÀr a nyelve se fÀjt.
Most vettem csak ¢szre! Se a foga, az ´t lecsiszolt foga. Se a belobbant k¡lsû hallÂjÀratai.
Se a torka! àNem fÀj ä ÀllapÁtotta meg ä, hÀt akkor ez mÀr nem fÀj! Elfelejtettem.Ê
Nyelve hegy¢t bÀnatosan a felsû szÀjpadlatÀhoz nyomta, s a hetekig ugyancsak beteg
volt nyelv¢vel v¢gigszÀntott zomÀncÀtÂl megfosztott bal oldalsÂ felsû fogsorr¢sz¢n,
m¢g hideg szobalevegût is szÁvott rÀ, de semmi, semmi... GorombÀn megnyomkodta
f¡le bimbÂjÀt is, ellenûrz¢sk¢ppen.
Nem fÀjt.
Zen¢lt a KlauzÀl utca!
°n zen¢ltem bel¡lrûl, vagy kicsoda, istenem, amikor feltÀmadtam, nyÀron, nincs f¢l
¢ve se, amikor m¢g tehets¢ges voltam! ä suttogta TÀbor a paplan alatt, ¢s most mÀr
Ãgyis mindegy, hevesen visszaÀlmodta magÀt abba a remegû levegûjü, kopottas sz¡rkes¢gbe, a csalÀdiasan t´nkrement pesti sikÀtorba, amidûn az Ãttest k´zep¢n csÀmpÀzva, nagy rem¢nyektûl fesz¡lt figyelemmel bÀmulta a r¢gi gettÂhÀzfalak mÀhleres
mozgÀsait, rengedezû ÀtvÀltozÀsait, s hallgatta a tengerzÃgÀst hozzÀ, vidÀman nyelte
a tengersÂs illatokat, a zen¢met, de hÀt ez m¢rt van? mi¢rt ¢ppen a tenger? m¢g nem
is lÀttam tengert, de itt van, most is itt van, mint zÃgÂ ¢j. K´r¡lvesz. HullÀmok, zsongÀs! Finom boszorkafecseg¢s lallÀja!
FelrÃgta a ciha aljÀt, s a dunyha f´l¢ kitette egy karjÀt.
Nem fÀzott, de ezt csak jÂval k¢sûbb vette ¢szre... Mert a lassan sürüs´dû, melegedû
tenger¢jben hatalmasan el´nt´tte ÃjbÂl amaz augusztusi, ûr¡lt rem¢ny eleven eml¢ke,
az a vattacukor-¢dess¢gü, sz¢d¡lt-izzadt pillanat, v¢lt magÀra eszm¢l¢se a benzinfoltos
aszfalton, rÀadÀsul mindez ¢rthetetlen¡l ´sszefonÂdva mai, kudarcos napja ¢lm¢nyeivel, hogy àazt hittem, v¢gre ¢szhez t¢rtem, belen¢ztem a pajzs t¡kr¢be, egy-kettû,
meg´ltem MedÃsÀt, û vagyok ¢n, he or she, lenyeltem a sorsom, mint egy feleslegess¢
vÀlt rejtjelkÂd papirosÀt, az abb¢ abba se hiÀba ¢lt, tudom, ki vagyok, a Fej vagyok, a
TanÃ, egy ´r´k visszat¢rû, most szabadultam meg If vÀrÀbÂl, k´vetkezhet a Monte
Cristo grÂfja mÀsodik k´tete, a megtalÀlt kincs, a reg¢nyfolyam, Velence, az Àlmom, a
K´nyvem, a tekerv¢nyes kazamatÀm, s v¢gre Morell¢knak is megadhatjuk, amivel tartozunk!Ê, gondolta d´bbenten ujjongva a KlauzÀl utcÀban, illetve az ÀgyÀban n¢gy
hÂnappal k¢sûbb, amikor mÀr elrontottam mindent! °rthetetlen. àMegbuktam: cs´r´gtek az ÂrÀk, de ¢n nem ¢rtettem! Hajnalban az ñrÀk! Visszamentem hozzÀ, nem
is egyszer: Ayrton kiszabadult. El¢rtem, Ãj Âlt kap! TalÀn nem m¢rgezik meg. Eb ura
fakÂ ä metafizika nincs. Isten nem probl¢ma. Isten nem lehet probl¢ma, ha Isten.
Csak elÀrultam egy Àrva kiskutyÀt. K¢rt, nyiszogott, rimÀnkodott hozzÀm ä ¢n meg

1510 ã Kornis MihÀly: Napk´nyv (IX)

Àtpasszoltam a HumÀn KÀeft¢nek! Mint egy lomhaszÁvü idevalÂsi. FoglÀr. A gonosz
hebehurgyasÀgom! IdûhiÀny, IstenhiÀny. Sz¢plÀny-hiÀny... ý se lett az eny¢m. Senki,
akit igazÀn kÁvÀntam. Akit akartam, soha. Se Gina, se Cosette. Se a kurvÀk. Megbuktam. Csak a szeretet. Az meglett, a szeretet ereje, a r¢szv¢t... Hagyjuk is ezt mÀtÂl! Megleszek n¢lk¡led. Eddig is megvoltam. Mindegy, mit hazudtam! MÀtÂl nem hazudok.
Nem vagyok Àldott, megmentett. Csak szabad.Ê De m¢g Ágy, àszabadÊ bukÀsa ellen¢re
is, n¢gy hÂnap eltelt¢vel is egynek lÀtta a KlauzÀl utcÀt, az ipari kÀnikulÀban fuldoklÂ,
bün´sen elhanyagolt vÀrost ´nmagÀval, a bün´s k´z¢pponttal, ¢s repesû szÁvvel Àmuldozott az Àgyban Ãjra ä min is? a nyÀri kegyelmen? ä, hogy akkor, ott, augusztus elej¢n
m¢g boldognak v¢lte magÀt, igen, azt hitte, istenem, a roggyant farmerjÀban, ¢desk¢s
svÀjci met¢ltszagot pÀrologva magÀbÂl sietûs-misztikusan, ma m¢g Árnom is kell! nagystÁlü-fel¡lrûl, a szmogkÀnikulai l¢gtonnÀk remegû bizonytalansÀgÀbÂl is ¢lesen ¢s kristÀlytisztÀn lÀtta ´nmagÀt, ezt a magabiztosan piti belvÀrosi majr¢t, a gyÂgyÁthatatlan
sebeitûl rÀngva zihÀlÂ pesti ¢letet, az arcom; hÀrom Âra volt, fullasztÂ meleg, m¢g a
f¡lledtk¢k ¢gre is eml¢kszem a csÃnya fejem felett, lÀttam, ahogy a f¢ny h´mp´ly´gve
magÀba fÃl ottan, a RÀkÂczi Ãti magasban, ¢s a s´t¢tk¢ken forrÂ levegûtengerben puffadozÂ felhûk lassÃdan hempergûdzû, k¢jes vonulÀsÀt, mi ez a tenger ´r´kk¢?
Megvakarta a t¢rd¢t.
àNem szabadultam meg.Ê
ForgolÂdott a lepedûn. ElkÁnzottan dobÀlta magÀt, m¢g jobban kitakarÂdzott, ¢gû
orcÀjÀt az Àgysz¢lre kisodrÂdva a nagypÀrna cs¡csk¢re szorÁtotta.
àHa elcsesztem is, puszi a mÃlt nyÀrnak...Ê
àAz¢rt jÂ volt az a nyÀr!Ê
OrdÁt a Nap az ¢gbûl!
Azt hogy szeretem! R´gt´n elsû nap, kora d¢lutÀn BalatonÃjhelyen, mikor mÀr elfoglaltuk csalÀdi hely¡nket a VadÀszn¢ vÀllalati panziÂjÀban, ¢s Àll a bÀl, ordÁtoznak
a csalÀdok, szÀllnak az elhullajtott bugyik, beutalÂpapÁrok, a nyikorgÂ fal¢pcsûn
elejtett bûr´nd´k, ¢s m¢g minden nyaralÂ egyszerre zihÀl, dobog, k¢rdezûsk´dik,
mert mi vagyunk az Ãjak, s egy pillanatra ti is megfiatalodtok, nyakadat legyezgetve
felcsippented a babarÂzsÀs blÃzod, k¢k halÀsznadrÀgodban mÀris hÂdÁtÂ vagy, ragyog a szemed, kartÀrskÀim, szÂval ¢s tettel megj´tt¡nk, segÁtsenek kipakolni magÀcskÀk, de mi nem is figyel¡nk rÀd, ilyenkor mÀr az ûrj´ng¢sig fel vagyunk ajzva
mindketten, egymÀsnak ¡tk´zve rohangÀszunk a toronyszobak¢nt kik´zvetÁtett lukban, lihegve megszÀmoljuk a hÀrom sivÁtÂ sodronyÃ vasÀgyat, na ez hÀrom! rÀcsapunk, akkor pont el¢g lesz! ¢s mÀr dobÀljuk magunkrÂl a viszketû cugehûrt, turkÀlunk a csomagokban irtÂ zabosan, hol a vÀltÂfecsk¢m, az ÃszÂgumim, hova a pitlibe
tetted a cigarettapaklimat, anyÀm, ¢s a nyitva felejtett ajtÂn beÂvakodik bÀjologni
VadÀszn¢, hogy v¢gre itt teccenek lenni, TÀbor Ãr, csakhogy erre ¢n most nem ¢rek
rÀ, angyalka, elûbb muszÀj bevinni a fiamat a vÁzbe, kisvÀrtatva megkeresem, isteni
dolgokat hoztam, biztosÁtom, maga el fog Àjulni, VadÀszn¢, csak addig hagyjon b¢k¢met, ¢des, melegem van! ¢s ÀhÁtatos elûvigyÀzattal elkapod a kezem nagy lapÀtkezeddel, t¡relmetlen¡l, mintha m¢g mindig csak jÀrni tanuln¢k, k¢rem a kacsÂdat,
k´sz´nj a n¢niknek, megvizsgÀljuk a vizet a gyerekkel, de nagyon k¢rlek, Pista, ne
hagyjatok itt, akkor kapkodja magÀt, grÂfnû, csipkedje az ¢deni habtest¢t, s te hamarjÀban a repedt szekr¢nyajtÂ m´g´tt bÃjsz bele sokszor varrt, kopottas f¡rdûruhÀdba, ¢s vad, balatoni halszag Àrad be a kicsapott, z´ldspalettÀs ablakon, csorbaf¡lü
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kÀv¢fûzûnk az asztalon feldûlve, ¢n meg hirtelen sz¢d¡lten sz¢gyellem, hogy mi csak
v¢letlen¡l ¢lve maradt kispolgÀrok vagyunk, ilyen lecsÃszott zsidrÀkok, nekem m¢g
gondolni se szabad ilyenre, pedig a hÀborÃ elûtt mi emberek voltunk, de ¢n mÀr
csak 49-ben sz¡lettem, viszont 56 Âta most mÀr mÀsodszor j´het¡nk le balcsizni,
mint a nyugatiak a Rivi¢rÀra, lÀtjÀtok, a KÀdÀr ezt is engedi, becs¡ld meg, fiam, a
lehetûs¢get, jÂ, de gyer¡nk mÀr, gyorsabban, most m¢g mire vÀrtok! ¢s vonszollak
titeket a fekete l¢pcsûk´n, csalÀdilag d¡b´rg¡nk le a pen¢szszagÃ, tarkabarka homÀlyban, ¢s ¢rezlek titeket, mint a zen¢t, l¡ktet a halÀnt¢kod, nagy a potrohod, ûsz
a fejed, kiÀll a csÁpûcsontod, negyvenhÀrom ¢ves koromban sz¡letett a fiam, meg
valahogy lÂg rajtad a fecske, de mi¢rt, kicsit bolond vagy, f¢lelmetes, de gyÀva, szÁvbeteg, folyton murizol Anyuval, Ãgy f¢l¡nk, ilyenkor bezzeg elfelejted, rohansz,
mint a vihar, a Nûvel ¢s a Gyerekkel! Ãgy imÀdom a zsidÂbarna bûr´d, a jÂ szagod,
m¢g a f¡tyim is olyan alakÃ, de hÀt minek vetted el, ha utÀna megcsaltad? te meg a
mÀsik kezembe kapaszkodva rep¡lsz, mint egy kislÀny, Pista, ne rohanjatok Ãgy,
F´rsztklassz L¢di, egy zuglÂi b¢relszÀmolÂnû, aki a Nemzeti SzÁnhÀz müv¢sznûje
volt, hahaha, ¢s ´t nyelven besz¢l, de nem disszidÀl, m¢g mindig a munkaszolgÀlatban eltünt f¢rj¢t vÀrja, nem engem, Nem Mondhatom El, Hogy Tegnap Merre JÀrtam, imÀdlak! ¢s egymÀsra zuhanva, minden fordulÂban megcsÂkoljuk egymÀst,
mert ez a Balaton, a mi csalfa nyÀri sorsunk ¢s programunk, a szÀzszorszent ¢vi szabadsÀg! ¢s m¢g k¢t het¡nk van, gyerekek, tizenn¢gy tetves kis napunk! s a korhadtan
nyikorgÂ kisverandÀrÂl hahotÀzva kirobban az izgatottan ´lelkezû Ficere CsalÀd,
m¢g ºd¡lû KartÀrs¢k mind odabent pakolÀsznak, hÀt ezek nem tudjÀk, mi a jÂ, mi
meg a felborult sz¢kek k´zt sz´kd¢cselve szÀguldunk a hÀtsÂ kapuhoz a kihalt kertben, a mi¢nk is lehetne ez a hÀz, talÀn mi¢nk is volt, Apa mell¢nyzsebbûl vette, aztÀn
elvett¢k, ¢s most csalÀdjÀval alÀzatosan visszak¢redzkedik ¡d¡lni, de nekem nem
mondjÀk meg, mint a Monte Cristo gr´fj ban az Edmond Dantªsnak se a l¢nyeget,
ez is egy s´t¢t ¡gy, titok, ¢letfogytiglani halÀlos Át¢let... mÀris itt van a nagy vÁz! Kiskapu m´g´tt, a k¡sz´b alatt a magyar tenger! Jaj de sz¢p! Sz¡rk¢n omlÂ kecskek´r´m-szûnyegen siet a lÀbunkhoz a tÂ, egy aranybalaton, enyhe-szelÁd ¢rz¢s, a bokÀnkat csÂkolja sok kicsiszûke, locsifecsi hullÀm. NyugtatÂ langyossÀg ez, ilyen cs´ndes
hullÀmfecseg¢sek, ¢s Ãjra megfogjuk egymÀs kez¢t. Meg vagyunk szeppenve. Megj´tt¡nk! Rekkenû a hûs¢g, k´zel remeg a tÃlpart, ezek a hullaszÁn csopaki hegyek,
mint az agyonvert ÀvÂsok a Tisza KÀlmÀn t¢ren, ott lehet berÃgni, csoportosan, a
pinc¢szetekben. Id¢ny van. Borzong a vÁz teteje, folynak az akasztÀsok, cs´rtet¡nk
be a vÁzbe, meg¢rkezt¡nk a tisztÁtÂ habokba, micsoda sz¡rke ÀldÀs, a szent csalÀd.
MegÃsztuk. Nem ´lt¡nk meg senkit, ¢s m¢g minket se ´ltek meg! Ilyen is van. GÀzolunk az el¢rhetetlen m¢lye fel¢ n¢ha bambÀn t¢rdre esve, sikoltozva ¢s sziszegve,
pillanatokra talÀn rosszkedvüen is ä vagy csak magÀnyosan? ä ebben a monumentÀlis term¢szeti lavÂrban ä lespriccelsz, visszaspriccellek! ä igen, vibrÀl benn¡nk
valami utazÀsi idegess¢g, m¢g mindig t¢rdig ¢r. Fussunk! °s most kezd Ãjra jÂ lenni,
ahogy egy vonalban megiramodunk a borszÁnü vÁzben! mÀr n¢gy hÂnapos korodban
is idehoztunk, eml¢kszel? 51-ig minden augusztusban barnÀra s¡lt¢l AlmÀdiban, nagyokat sikongattÀl, nem f¢lt¢l, mezÁtlÀb futottÀl a hullÀmokon, ¢s mindenkivel szÂba
elegyedt¢l, angyal! Akkor m¢g volt p¢nzem, AnyÀd ragyogott, pesti V¢nusz a habokban, hessegette magÀrÂl a palikat, mint a m¢hecsk¢ket, hÁresek voltatok, fiam,
egy bronzbarna puttÂ a d¢li part legszebb asszonyÀval, apÀd meg, nahÀt k¢pzelheted,

1512 ã Kornis MihÀly: Napk´nyv (IX)

j´tt utÀnam, mint a kondenzcsÁk, d¡h´dten, a h¡lye palikkal, de ha megunta, csak
partra hajintotta a pimaszabbjÀt, meg olyan is volt, hogy d¡h¢ben le¡t´tt egy palcsingert, de utÀna hazatolta talicskÀn, mit mondjak, nem volt rÀÁrva, hogy a f¢rjem,
hatalmas k¢zcsÂkokkal udvarolt, viszont nyÃlkÀlt, most mondd meg, ¢s naprÂl napra
eszement ajÀnd¢kokkal j´tt, Â, gÀlÀns lovagom volt a papa, megÀllÀs n¢lk¡l f¢lt¢kenykedett rÀd, gyorsabban! gyorsabban! Sikongatok, ugrÀlok, mingyÀr 10 ¢ves leszek, m¢g elûttem az ¢let, ¢s ti m¢g tudtok rohanni velem, a hajad kibomlik, vÁzbe
esett rÂla a kendû, utÀnakapsz, legyintesz, pocsolsz te is, minden irÀnyba, egymÀs
szavÀba vÀgva dalolunk, teljes gûz, robog a vonatom, ha azon utazom a babÀm fel¢,
nem lesz szolga ez a kis leg¢ny! ¢s nyÀr ¢s ûsz ¢s t¢l j´n sok tavaszraaaaaa! ¢s ¢letemnek lesz egy csomÂ haszna! de gyorsabban! gyorsabban! ¢s kirÀntom a kezem a
kezetekbûl, rohanok szembe a reszketû tÃlpartnak, a h¢vlila domboknak, jaj ez a balatoni kÀnikula zsarnoki nyugalma, mint az apÀm infarktusos szÁvem¢lye, fulladtv´r´s bÀrsony, azelßtt gazdag sz cs, de most majd lesz v¢gre k¢t szabad het¡nk, lesz
k´nnyü s¢ta az illatos s´t¢tben, ¢s zeneszÂk tÀvolrÂl, de nem nek¡nk, zongorÀnÀl ¡l
SzabÂ Lulu! ¢s az orszÀgÃton tÃl a V´r´s Csillag Kerthelyis¢g, pontyhalÀszl¢, lampionok meg tÃrÂs palacsinta, de hÀt mÀr elûtte is, alkonyatfel¢ kellemesen szellûs
ruhÀkban jÀrkÀlunk karonfogva a cukiba fagyizni, Sz¢plaktÂl ide nem messze, çrnyas utcÀn, a lomb alatt egy csintalan nû halad! S´t¢t szem¢bûl fel¢d a vÀgy mÀr
biztatÂn kacsint rÀd! ¢n meg csak n¢zem ä n¢zem! mert most titokba k¢t h¢tig huligÀnkodni fogok a szememmel, kin¢zem az egyetemista szerelmeket a sÀtrakban,
ahogy mackÂban csÂkolÂzva fekszenek a f´ld´n a forradalmÀrok, meg a sz¢plaki bÀrban a nyugati tempÂt, hÃ! f¡st´s titkok, forgÂ f´ldg´mb, kivilÀgÁtva! csak v¢gre mÀr
felnûjek! akkor lesz szerelmet szerelem¢rt, kard ¢s kocka, kard ¢s szerelem, de az
ÀhÁtatos szÀmmal csak megk´zelÁtem, eleinte csak szimatolom majd, mint a bort,
fiam, a nû must, forr, zavaros, mint hûs¢gben a Balaton, ilyen erjedt, langy saszla
vagy hogyhÁjjÀk, homoksÀrga pisa, most mÀr mellig ¢r, de ¢n imÀdom a mellet m¢g
rÀntott csirk¢be is, ilyen nyÀpic kisfiÃ l¢temre, hogy nem sz¢gyellem magam, csak
mi ez a titok a nßi p·cs k·r¡l? KiselefÀntosan rÀncos p´csik¢m lengedez, mint a papÀjÀnak, r¢g lehagytam mÀr a sz¡leim, bekeveredtem a m¢lyvÁzbe, ¢n is itt vagyok, ¢lek,
mÀr ¢lek! MÀr lehetne Ãszni is, de nem tudok, csak Ágy rugdalÂdzva iz¢lni, hogy el
ne s¡llyedjek, az¢rt nem ijesztû! J´vûre megtanulok. Picik¢t m¢g hüv´sebb is, mint
a sek¢lyben. Illedelmes nûi balatonvÁz. A vÁznek neme van, a Duna f¢rfi, korhatag
´regember, ez meg nû, Pokorny, a hÀzmester fia Ãgy mondanÀ, a Balaton picsa. Kicsit kurvÀs. °lvezni lehet! Bûre van a vÁznek, lÀgy hÃs, nyalogat, benyal a cicÀja, de
nekem m¢g nem szabad, bÀr mi lesz ezutÀn. Este a VadÀszn¢ lÀnyÀval gondolatban
Àtmegyek AlmÀdiba, vagy egy h¢t mÃlva, Â, ha tudnÀ, tÁz ¢vvel idûsebb, vûleg¢nye
van, de le¡t´m a kez¢rûl, szerelmet adok szeretet¢rt, bohÂkÀs hirdet¢s a F¡lesben,
TANçR öR K°REM, Suli Juli k¢rd¢se: azt hogy kell? KockÀs teraszon fogunk egy
amerikai bugi-vugit jÀrni, izzadtan, mindenki elûtt beforgÀs, utÀna nagyon megcsinÀlom a gyerek¢t, az elsû fiamat, de hogy kell. °gû napf¢ny! °s a tÀvolban egy feh¢r
vitorlÀs, amelyen mint csûnadrÀgos jampec majomszûr´s mellem kidomborÁtom!
Megfogom a vastag ÀrbocfÀt! Tele vagyok szerelemmel, mint a pinabubus nûgyÂgyÀszok. De nekem szÁvem van! °s naponta kik´t´k Tihanyban, les¡lve szerelmet
vallok a magasÁtott sz¢ken ¡lû, hidrog¢nezett hajÃ bÀrnûknek, egynek, de mindig
mÀsnak, annyi van, jaj nem kell! K¢jnûk, k¢mnûk, ¢jf¢lkor! Kushadok a bÀrban
hosszÃ m¢la lesben, ilyen porcelÀnfeh¢r nadrÀgban, mint Apa is r¢gen a Pipacsban,
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ÂriÀsik´ves pecs¢tgyürü a gyapjas ujjamon. Ez egy Àllat, mondja a mixernû. Jucika
eped. °rdekes öjsÀg. Pusztai P l rajza. Nûi fodrÀszatban: àä Mondja, a TÀbor Mityu
t¢nyleg Tihanyba jÀr nûzni?Ê MÀsodik rajz: Jucika pirinyÂ lÀmpaernyût vesz fel
szoknya helyett, csak hogy nekem tess¢k! Kerek feh¢r popi. Harmadik rajz: Jucika
lÀmpaernyû n¢lk¡l, a tÂparton Àll egy szÀl semmiben, Àm hajÂm tÀvozik. SÁrva integeti utÀnam a bugyi-zsebkendûj¢t! Majd ha nagy leszek. Iljin: Hogyan lesz az ember
´ri s? Most ¢jjel-nappal egy¡tt lesz¡nk mindenesetre, ¢s minden hajnalban a hasadra mÀszhatok, kukor¢kolunk, felkeltj¡k AnyÀt is, ÀtmÀszok hozzÀ, csikizem, szagolom, ¢bredj fel, ma nincs kulizÀs! S napfoltos asztalon a h¢tszilvafÀs kertben hersegû z´ldpaprikÀkat reggeliz¡nk lassan, jÂ sokat, nagy puha vajaskeny¢ren, lotykos
paradicsomokkal, v¢g¡l a k¢t nagypohÀr, gûz´lgû fekete, a kaffa! de nekem is adtok,
sût m¢g kÁnÀlgattok, bolondok vagytok, hÀt elnevelitek ezt a gyereket! D¢lelûtt kifeksz¡nk a napra. Olvasom a Vern¢t, te megcsÂkolod a kezemet, amivel lapozok,
aztÀn bemegy¡nk a vÁzbe, vagy kivÀltunk biciklit, lekenj¡k egymÀst babaolajjal, ¢s
utÀna eb¢d! Eb¢d utÀn alvÀs, vagy r´miz¡nk! Volt egy tercem, nincs egy szabad percem, ez megfûtt, uraim, kettûvel kopogok, pÀrdon! pÀrdonnal nem jÀtszunk, hend
vagyok, müv¢sznû, kegyed fÀradjon a kasszÀhoz! Naplement¢n¢l aztÀn kÀsÀs hÃsÃ
dinny¢ket esz¡nk, ilyen bazinagy g´r´gdinny¢ket, nekivetkezve a zizegû nyÀrfÀk
alatt, istenien csÀmcsogva, de mÀr fÀradtan is a rengeteg naptÂl, ¢s amit te meghagysz, majd ¢n kikaparom! K´rben lenyÃzott, lila holttestek a hegyek, micsinÀljunk, ez egy ilyen nyÀr, magyar ecsettel. Nekem talÀn jÂ lesz. MÃlt nyÀron is teccett.
Bel¢m esik, fûz´m, szombaton mÀr rÀkpirosan suttogunk a sarokban, tÁz ¢vvel idûsebb, vilÀgvevû nyakiglÀb, nem szÀmos, mert a v¢g¢n markÀns f¢rfitenyeremet kapargatja, ¢s dzsint k¢r, torkos kiscica. Hej mambÂ, leesett a gatya ¢s a melltartÂ!
Megj·tt¡nk!De most mÀr visszafordulok, ti hol vagytok, sz¢gyenemben nyakig bÃjok
a s´t¢tbarna vÁzbe, vaksin pillogok hÀtrafel¢, miket gondolok, komolyan mondom,
hÀt ez olyan jÂ! Olyan jÂ ¢lni, kicsit buta, de olyan jÂ! °s ´sszetalÀlkoztunk! Micsoda
v¢letlen! Vegyetek fel a hÀtatokra, de te is! hÃzzatok! ä ne a nyakamat fogd, drÀgÀm,
megfulladok! ä de mindketten hÃzzatok! ¢s besz¢lj is, Papa, r´h´gtess, mondd, hogy
IzsÂ, te tanfel¡gyelû! vagy mit tudom ¢n, Â torzÂk torza, bûrzû dunnaorzÂ! n¢zz¢tek,
milyen f¢nyes a bûr¡nk a vÁz felett, csillog-villog, jÀnosbogÀrka, csak csillogj-villogj,
mucikÀk, most lÂgok a szeren, bÀr a mellem m¢g szük´cske, de gyerekek, ¢n Ãgy
szeretn¢k felnûtt lenni mÀr! AztÀn a kezetekbe kapaszkodva is hintÀzok sokat, csupÀn a seggem gerezdj¢vel sÃrolva a naplement¢tûl lÀngolÂ vizet, s a behajlÁtott combotokrÂl elrugaszkodva is ugrok hatalmas hÀtasokat, hogy sz¢tdurran alattam a vÁz,
milliÂ cseppekre! de nem veszekedtek mÀtÂl ugye, ¢s a h¢tv¢g¢n bemegy¡nk Sz¢plakra cs´r´gni, nagyon fel akarom k¢rni AnyÀt, ¢n is, ki nem akarja felk¢rni AnyÀdat? aztÀn el´lrûl rÀdfonÂdva mÀr csak fÀradtan csÂkolgatom a papak´v¢r hasad, s
odasimulok a t´rûd´tt, gy´ny´rülÀgy anyamelledre, mint egy kismajom, hÀt ilyenkorra ¢n mÀr elfelejtettem Pestet, a belvÀrosi szeg¢nys¢g¡nket, a megolvadt aszfaltot, a rothadt iskolÀm ä de hirtelen otthagytok. Itthagytok. Magamra hagytok, nem
is tudom, hogyan, csak arra ocsÃdok, hogy mÀr ballagtok kifel¢, messze-messze! f¢nyes-s´t¢t embersziluettek! ott! a d¢lutÀni f¢nyektûl bev¢rzett parti f¡zes fel¢, ahol
az egyetemistÀk vonzÂ sÀtrai is Àllnak, meg a hintÀk, ¢s a n¢p zajong. Elveszve fr´csk´l´k m¢g magam k´r¡l kicsit, egyes-egyed¡l, t¢vetegen, mint aki bÀr boldog, de
talÀn m¢g akar valamit, de nem tudja, mit, lihegve n¢zem a k´d´sen hullÀmzÂ tÃlpartot, a mennyet, kopÀrk¢k ¢gen forrÂ libazsÁros felhûk, alatta a k¢kz´ldre vert he-
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gyek, ezek a hintÂnjÀrÂ-lakodalmas szûlûk, fullatag hullacsendben a trityegû t¡csk´k, komor ragyogÀs! Tihany fel¢ mÀr ¢p¡l az aranyhÁd... Behunyom a szemem,
nem is tudom, minek. Mert valami csiklandozza a b¢kaszemem h¢jÀt! Tess¢k, prÂbÀlgass, csak feszegesd a pillÀm, simogass, ingerkedj, h¢k m b`rod a h¢t fog st?
Hetvenhetet, mester! A mÃlt nyÀron is ez volt! ý kezdte, babirkÀlt, benyÃlt, sÃgva
k¢rdezgetett, rÀm lehelte a f¢nyt, ontotta-ontotta! Hogy Ãgyse bÁrom ki. MÀr m¢rt
ne? Felemelem d¡lledt szemeim az ¢gre! A Nap, a Nap! Jelent¢ktelen felhûcafatok
k´zt ´kl´mnyi gonosz Fej b´mb´l, oÀzik! k´rgall¢rja van, izzÂ! lÀngol! lÀngot okÀdik,
lÀttam! most is lÀtom! l¡ktet! borzalmas! rekedten iÀzik a langyosfekete vÁztÀny¢r
felett! °rthetetlen f¢ny! Mint az apÀm d¡hrohamai! Bel¢m hatol, ¢gek! Elviselhetetlen! Mint egy jajgatÂ letartÂztatott. HatÀrs¢rtû leszek, az akarok lenni! P r l¢p¢s
a hat r! Holnap. Tegnap. gy t·rt¢nt. jf¢lkor! MÀr reszket a pillantÀsom, de kitartok,
habÀr a ragyogÀstÂl sÁrva, de ujjongok! TovÀbb, m¢g! m¢g! tojok a tÃlerûdre, h¢kÀm,
¢n vagyok az igazi OroszlÀn! ÀÀÀÀÀhh! eny¢m a vilÀg, gy´ngyvirÀgtÂl lombhullÀsig
°n ¢s a Sugarak, mer mostan mi j´v¡nk, mint egy ¢let, tÀncolva, mint a BÂni a LÀnyokkal az OperettszÁnhÀzban, hogy bün´s´k vagyunk mi, de ¢ccakÀzgatunk mi, viharos jÂkedvvel, bûs¢ggel, halÀlszerelmesen ¢s gazdagon, ¢rted, ¢s Nobel-dÁjas leszek, kopogd le a fÀn! ez lesz a legszebb huligÀn ¢letem, a milliÂ szerelmem, mint
az ¢desapÀmnak a V¢nuszanyÀm, nem is Àm egy kis zihÀlÂ balatoni csillag! mert
majd ¢n igazsÀgot szolgÀltatok nekik A trap¢zon! a j´vû h¢ten ezt mÀr itt is vetÁtik,
vilÀgos? ä ä
A Nap meg csak ordÁt! TorkaszakadtÀbÂl!
Nekem!
Vagy kinek?
KajabÀl vidÀman, rettenetesen. Nagyon erûs!
Mi van?... Mit?... Nem hallom!
Megvakultam!
V¢gem!
Vill mlik!
S szememet d´rg´lve villÀmgyorsan a tÂba s¡llyedek, hogy sistereg, futva-vakogva
gÀzolok kifel¢, kis girnyÂ, mÀr t¢rdben behajlÁtott lÀbakkal hÀtrÀlva, mint a rÀk, de
szemben Vele v¢gig, pislÀkolÂ szemmel, igenis, habÀr zokogva is, habÀr csak ´r´m´mben, hogy a kurvaistenit! Megn¢zt¡k egymÀst. LÀttam! ý is lÀtott engem! LÀttalak. Elsû nap! Megint belen¢ztem! Ez gilt, most mÀr megbesz¢lt¡k! F¢rfiak k´zt
t´rt¢nt, ami t´rt¢nt. J´het a nyaralÀs! ä ä
HabÀr midûn nemsokÀra, mÀr a bokavÁzben botladozva, remegve s jajongva prÂbÀlom a csÁpûsmeleg k´nnyekkel elÀradt szememet felnyitni ä de Ãgy fÀj! ä, hogy a
kÂsza k´vek k´zt valahogy kibotorkÀlhassak: egyszercsak feket¢ig v´r´s´dik minden!
Bebarnul a vilÀg! Ellepte a rozsda... S´t¢t van!
Borzongok.
A hajam t´v¢ig beleborzongok ebbe az eg¢szbe! Nincs semmi! ä ä
AztÀn m¢gis kialakul, lassan. De mi? ä ä KÁnos hangossÀggal a k´z´ns¢ges vilÀg!
Halszag, saras vÁz, sikongÂ gyerekek, elhalt hÁnÀrok a bokÀmra fonÂdva... ä ä
Hol vagytok?
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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°RETLEN SZERELEM
KifordÁtotta k¢t kez¢t,
hÀta m´g¢ a füre tette,
fej¢t felszegte, s hÀtradûlve
¡gyetlen gûggel feszitette
vadÀllat-horpaszÀt elûre.
MagabÁzÂn kÁnÀlta m¢g
¡zeked¢sre ¢pp csak ¢rett,
f¢lig szüz, f¢lig mÀr magÀra ¢bredt
test¢t kalandor szerelemre.
Ahogy ¡lt, combja teste sÃlya
alatt alulrÂl megnyomÂdott.
Teny¢rnyi helyen ellapulva
majdnem feh¢r lett, mÁgnem Ãjra
megs´t¢t¡lt, ahogy a v¢re
egy mozdulatra visszatÂdult
az im¢nt elvesztett hely¢re.
Nem lÀtszott rajta f¢lsz, szem¢rem,
mikor meleg bûr¢hez ¢rtem,
amikor tarkÂjÀra tettem
kezem, s hÀtÀra csÃszott s Ãjra vissza,
feszes volt nyaka ina, izma,
s a nyakszirt szûke kismadÀr-pih¢i
kibÃjni s ism¢t visszat¢rni,
megf¢szkeltek a tenyeremben.
De a csÂkjÀt, azt nem szerettem.
Valami reg¢nybûl lemÀsolt
csÂk volt, csak csont ¢s harapÀs volt,
j¢gver¢s alattam-felettem.
Az ¢des hÃsÀt hasztalan kerestem.
De mÀsutt volt hÃs, gy´ny´rü, a sÂvÀr
szemnek, k¢znek kÁnÀlkozÂ, mÀr
a k¢t pÀntbÂl szabadult is ki vÀlla,
csak Ãgy magÀtÂl, s¡rgetni se kellett,
halk nesszel vÀlt el a f¡rdûruhÀja
vizes csecs¢tûl, csÃszott egyre lejjebb
k´ld´k¢rûl, hasÀrÂl, s mÀr elûre
Ág¢rte bokrÀt fent m¢g sima szûre.
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Mattbarna vÀlla-karja mellett
csontfeh¢r volt tÀn k´rteforma melle,
hozzÀm nyomta, s hÀtÀn a hosszÃ vÀpa
ujjaim hegy¢t elvezette
fara k¢t dombja szurdokÀba.
CombjÀt kÁv¡lrûl megker¡lve
markolva-simogatva jut fel¡lre
kezem s a dombhÀtrÂl let¢rve
feh¢rebb s fent kagylÂs belsû fel¢re,
az egyre nyirkosabb combtûig, ¢hes
hÁmtagra vÀrÂ ¢hes h¡vely¢hez.
AlulrÂl felfel¢ szem¢remajkÀt bejÀrja Ãjra s Ãjra
a lÀngolÂ k¢z hÀrom ujja,
hogy a k´z¢psû aztÀn benyomulva,
tajt¢kos lÀgy redûi, enged¢keny
pÀrnÀi domborzatÀt megtanulja.
Tizenhat ¢ves volt a drÀga,
¢n hÃszon tÃl, tapasztalatlan
fek¡dtem rÀ a szeg¢ny MÀriÀra.
Azt hittem, majd magÀtÂl ¢r el,
hisz Ãgy vergûd´tt ott alattam,
gyors gy´ny´r´mh´z gy´ny´r¢vel.
Ne is gondoljunk hÀt a nyÀri
szerelemre, a t¢glagyÀri,
nÀd, sÀs, f¡zes rejtette tÂra?
De m¢giscsak: isteni Âra!
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Marcel Proust

SZODOMA °S GOMORRA
(R¢szlet)
BognÀr RÂbert fordÁtÀsa
I
Elûsz´r jelennek meg a nû-f¢rfiak, Szodoma azon lakÂinak leszÀrmazottai, akiket nem pusztÁtott
el a k¢nk´ves ¢s t¡zes esû
àGomorrÀ¢ a nû, SzodomÀ¢ a f¢rfiÊ
(Alfred de Vigny)

Aznap tehÀt, a Marie de Guermantes hercegn¢ est¢ly¢nek napjÀn, mielûtt meglÀtogattam volna, ahogy azt az elûzûekben elbesz¢ltem, Basin de Guermantes herceget ¢s
Oriane-t, lestem a hazat¢r¢s¡ket, ¢s mik´zben lesben Àlltam, rÀd´bbentem valamire,
m¢gpedig Charlus bÀrÂra vonatkozÂan, csakhogy ezt a felfedez¢semet ´nmagÀban is
olyan fontosnak tartottam, hogy mind ez ideig halogattam felid¢zni, hogy megadhassam neki az illû helyet ¢s terjedelmet. Elhagytam, mint mondtam volt, k¢nyelmes magaslati ûrhelyemet, ahonnan remek¡l belÀtni a Br¢quigny-palotÀig felhullÀmzÂ emelkedût, amelyet olaszos vidÀmsÀggal cicomÀz a Fr¢court mÀrki kocsiszÁnj¢nek rÂzsaszÁn
kampanil¢ja. Alkalmasabbnak lÀttam, tudvÀn, hogy Oriane ¢s a herceg most mÀr hamarosan megj´n, ha a l¢pcsûn foglalok el megfigyelûÀllÀst. Egy kicsit sajnÀltam elhagyni a kis szobÀt. De azon az ÂrÀn, eb¢d utÀn, kevesebb volt a sajnÀlnivalÂm, hiszen
Ãgyse lÀthattam volna, amit reggel lÀttam: a Br¢quigny-palota inasait (messzirûl egy
festm¢ny parÀnyi alakjainak tetszettek), amint a piros falakra Àttetszû n¢gyzeteket ragyogtatÂ kitÀrt mÀria¡veg ablakszÀrnyak k´zt, tollseprüvel a kez¡kben kaptatnak f´lfel¢ a l¢pcsûn. A geolÂgusi szeml¢lûd¢stûl megfosztatva a botanikus¢val kÀrpÂtolhattam magam, ¢s a l¢pcsûhÀzi zsalugÀter r¢sein Àt szem¡gyre vettem Oriane de Guermantes kis cserj¢j¢t meg azt a becses n´v¢nyt, amelyeket olyan Àllhatatosan tettek ki
az udvarra, ahogy az egymÀsnak szÀnt fiatalokat igyekeznek ´sszeboronÀlni, ¢s eltünûdtem, hogy vajon leszÀll-e valaha is egy gondvisel¢s k¡ldte v¢letlen rovar megprÂbÀlni a feltÀrulkozÂ, ÀrvÀlkodÂ bib¢t. A kÁvÀncsisÀgtÂl nekibÀtorodva lementem a f´ldszinti ablakhoz, mely szint¢n nyitva volt, a zsaluszÀrnyak is csak f¢lig behajtva. TisztÀn
hallottam, ahogy Jupien indulÀshoz k¢sz¡lûdik, û viszont nem fedezhetett fel engem
a zsalugÀter m´g´tt, ahol mozdulatlanul Àlltam egy darabig, de hirtelen oldalt sz´kkentem, hogy meg ne lÀsson Charlus, ki Villeparisis-n¢hoz menet lassan haladt Àt az
udvaron; pocakosodÂ, ûsz¡lû f¢rfi az ¢les, ´regÁtû f¢nyben. Villeparisis-n¢ gy´ng¢lked¢se kellett hozzÀ (Fierbois mÀrki betegs¢g¢nek k´vetkezm¢nye), hogy Charlus,
egy¢bk¢nt ´r´k haragban a mÀrkival, ilyentÀjt menjen vizitbe, talÀn ¢let¢ben elûsz´r.
Merthogy, mint a t´bbi k¡l´nc Guermantes-ok is, akik nem voltak hajlandÂk alkalmazkodni a nagyvilÀgi ¢let szabÀlyaihoz, hanem azokat hajlÁtottÀk a tulajdon szokÀ-
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saikhoz (melyekrûl Ãgy gondoltÀk, hogy nem nagyvilÀgiak, k´vetkez¢sk¢pp m¢ltÂk
rÀ, hogy semmibe vegy¢k azt az ¢rt¢ktelen valamit, ami a nagyvilÀgisÀg ä ez¢rt, hogy
Marsantes-n¢nak nem volt fogadÂnapja, de minden d¢lelûtt tÁztûl d¢lig nyitva volt az
ajtaja a barÀtnûi elûtt), a bÀrÂ ezt az idûszakot olvasÀssal szokta t´lteni, vagy r¢gi csecsebecs¢k meg eff¢l¢k utÀn jÀrkÀlt, ¢s kizÀrÂlag n¢gy ¢s hat Âra k´zt ment lÀtogatÂba.
Hatkor a Jockeyba indult, vagy s¢tÀlni a Bois de Boulogne-ba. Egy kis idû mÃlva hÀtr¢bb hÃzÂdtam, nehogy Jupien meglÀsson: nemsokÀra indul a hivatalba, ¢s csak vacsoraidûre j´n meg, de az se biztos mÀr egy hete, amiÂta az unokahÃga vid¢kre utazott
a tanonckisasszonyokkal, hogy elv¢gezze az utolsÂ simÁtÀsokat egy ruhÀn. AztÀn, Ãgy
Át¢lve, hogy most mÀr nem lÀthatnak meg, veszteg maradtam, nehogy elmulasszam,
ha bek´vetkezne az alig rem¢lhetû csoda, ha a r¢gÂta epekedû szüzh´z akadÀlyokat,
tÀvolsÀgot, Àrtalmakat, veszedelmeket lek¡zdve m¢gis-m¢gis el¢rkezne a messzis¢g
k¡ldte rovar. Tudtam, hogy a vÀrakozÀs ¢ppolyan gy´trelmes a hÁmvirÀgnak is, mely
´nk¢ntelen¡l nyÃjtogatja porzÂszÀlait, hogy a bogÀr, ha j´n, min¢l k´nnyebben befogadhassa ût; ¢s hasonlÂk¢ppen, a nûvirÀg is kac¢ran Áveltetn¢ bibeszÀlait, ¢s ä hogy
min¢l jobban bel¢hatoljon a bogÀr ä Ãgy kelletn¢ magÀt, akÀr egy k¢pmutatÂ, de t¡zes
s¡ldû leÀny. A n´v¢nyvilÀg t´rv¢nyeit is egyre magasabb rendü t´rv¢nyek irÀnyÁtjÀk.
A virÀg megterm¢kenyÁt¢s¢hez az¢rt van ÀltalÀban sz¡ks¢g a rovarra, vagyis a mÀsik
virÀg porÀnak Àtvitel¢re, mert az ´nmegterm¢kenyÁt¢s, vagyis a virÀg ´nbeporzÀsa,
akÀrcsak a sorozatos csalÀdon bel¡li hÀzasodÀs, elfajulÀshoz, meddûs¢ghez vezetne, a
rovarok k´zvetÁtette keresztez¢sek viszont korÀbban nem ismert ¢leterût adnak egyazon faj k´vetkezû nemzed¢keinek. A fejlûd¢s azonban szertelen is lehet, tÃlburjÀnzik
a faj, s akkor ä mint ahogy az antitoxin v¢d a betegs¢gtûl, a pajzsmirigy szabÀlyozza a
hÁzÀst, a kudarc megb¡ntet a kev¢lys¢g¢rt, a cs´m´r a k¢j¢rt, ¢s mint ahogy az alvÀs
pihentet a fÀradtsÀg utÀn ä a kellû pillanatban kiv¢telesen megvalÂsul az ´nmegterm¢kenyÁt¢s aktusa, mely megf¢kezi ¢s a helyes Ãtra t¢rÁti az elt¢velyedett n´v¢nyt.
Gondolataim pÀlyÀjÀt majd m¢g megrajzolom, egyelûre csak annyit, hogy pÀrhuzamot vontam a virÀgok lÀthatÂ cselsz´v¢se ¢s az irodalmi alkotÀs tudattalan tartomÀnya
k´zt, hanem egyszer csak azt lÀttam, hogy Charlus j´n kifel¢ a mÀrkin¢tÂl. Alig n¢hÀny
percet t´lt´tt odabent. Lehet, hogy magÀtÂl, ´reg rokonÀtÂl, az is lehet, hogy csak a
szem¢lyzet valamely tagjÀtÂl szerzett tudomÀst rÂla, hogy Villeparisis-n¢ lÀbadozik,
sût talÀn mÀr ki is gyÂgyult a betegs¢gbûl, amely valÂjÀban csak aff¢le rossz k´z¢rzet
volt. Charlus, nem gyanÁtvÀn, hogy bÀrki is lÀthatja, belehunyorgott a napba, ¢s elernyesztette az arcvonÀsait, kikapcsolta azt a mesterk¢lt elevens¢get, amelyet csak a tÀrsalgÀs fesz¡lts¢ge meg az akaraterû tÀplÀlt. HalovÀny volt, mint a mÀrvÀny, az orra
idomtalan, mÀskor erût sugÀrzÂ tekintete most nem k´lcs´nz´tt sajÀtos kifejez¢st finom metsz¢sü arcÀnak, elvÀltoztatva eredeti sz¢p vonÀsait; most csak egy Guermantes
volt, ´nn´n szobormÀsa, a XV. Palam¢desz¢, a combrayi kÀpolnÀban. De az¢rt a csalÀdi vonÀsok m¢giscsak Àtszellem¡ltebbek voltak az û arcÀn, s fûleg lÀgyabbak. SajnÀltam ¢rte, hogy rendesen annyi kellemetlen erûszakossÀggal ¢s k¡l´ncs¢ggel, ¡res fecseg¢ssel, kem¢nys¢ggel, s¢rtûdûss¢ggel ¢s p´khendis¢ggel palÀstolja, hogy szÁnlelt
durvasÀg m´g¢ rejti kedvess¢g¢t ¢s jÂsÀgÀt, amely most, kil¢pve Villeparisis-n¢tÂl,
olyan nyÁltan el´ml´tt az arcÀn. Ahogy halvÀnyan mosolyogva belehunyorgott a napba, olyan b¢k¢s ¢s term¢szetes volt az arca, annyira gy´ng¢d ¢s fegyvertelen, hogy
´nk¢ntelen¡l arra gondoltam: Charlus nyilvÀn nagyon zokon venn¢, ha tudnÀ, hogy
n¢zik, merthogy ez a f¢rfi, aki olyan k¢rkedûn ¢s hivalkodÂn f¢rfias volt, aki mindenki
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mÀst olyan sz¢gyenletesen nûiesnek tartott, nos, ez a f¢rfi, az elvÀltozott arckifejez¢se,
a mosolya, most ä igen ä nûre eml¢keztetett.
MÀr nekik¢sz¡ltem, hogy ism¢t helyet vÀltoztassak, nehogy ¢szrevegyen, de nem
maradt rÀ idûm, ¢s f´l´sleges is lett volna. Mit nem lÀtok! Szemtûl szembe az udvaron,
ahol hihetûleg sohasem talÀlkoztak (Charlus csak d¢lutÀn jÀrt a Guermantes-palotÀba,
¢s olyankor Jupien a hivatalban volt), a bÀrÂ f¢lig hunyt pillÀit tÀgra nyitva rendkÁv¡li
figyelemmel n¢zte a boltja k¡sz´b¢n ÀllÂ egykori mell¢nyk¢szÁtû mestert, Jupiennek
pedig szemlÀtomÀst f´ldbe gy´kerezett a lÀba Charlus lÀttÀra, ¢s ÀmulÂ tekintete rÀtapadt az ´regedû bÀrÂ pocakjÀra. De ami m¢g megh´kkentûbb volt: ahogy a Charlus
viselked¢se megvÀltozott, a Jupien¢, akÀrha egy titkos praktika t´rv¢nyeinek engedelmeskedne, t¡st¢nt idomult hozzÀ. A bÀrÂ most mÀr megprÂbÀlta palÀstolni, hogy
milyen ¢rz¢sek lettek ÃrrÀ rajta, ¢s k´z´ny´ss¢get erûltetett magÀra, hanem az¢rt lÀthatÂlag nehez¢re esett elszakadni Jupientûl, tÀvolodott-visszat¢rt, merengve n¢zett el
a semmibe, hogy min¢l jobban lÀss¢k a szeme sz¢ps¢ge; szÀnalmas, nyegle ´nhitts¢g
´ml´tt el az arcÀn. Jupien azonnal levedlette megszokott jÀmborsÀgÀt ¢s szer¢nys¢g¢t,
¢s ä t´k¢letes szimmetriÀban a bÀrÂval ä felszegte a fej¢t, kihÃzta magÀt, esetlen¡l, de
kihÁvÂan csÁpûre tette a kez¢t; kid¡llesztette a fenek¢t; aff¢le kac¢rsÀggal viselkedett,
amilyennel az orchidea fogadnÀ a gondvisel¢s k¡ldte rovart. Nem is gyanÁtottam,
hogy ilyen ellenszenves tud lenni. Mint ahogy azt se, hogy ilyen jÂl tudja jÀtszani a
szerep¢t ebben a n¢majÀt¢kban, amelyet ä bÀr most elûsz´r talÀlkoztak, û meg Charlus
ä mintha mÀr sokszor prÂbÀltak volna; k¡lf´ld´n ´sszeakadÂ honfitÀrsak k´zt j´n l¢tre
ilyen r´gt´nz´tt ´sszhangzat: m¢g sosem talÀlkoztak ugyan, az egyformÀn idegen k´rnyezetben m¢gis azonnal rokonra ismernek egymÀsban, ¢s olyan a jelenet, mintha
begyakoroltÀk volna.
A jelenet k¡l´nben nem vÀlt nevets¢gess¢, volt benne valami k¡l´n´s vagy inkÀbb
term¢szetes, amitûl nûtt´n-nûtt a sz¢ps¢ge. Charlus hiÀba prÂbÀlt fesztelen¡l viselkedni, f¢lig lehunyt szem¢bûl el-elillant a k´z´ny, ¢s f¡rk¢sz pillantÀsokat l´vellt Jupienre. De (r¢szint olyan okokbÂl, melyeket k¢sûbb fogunk r¢szletezni, r¢szint a vilÀg
dolgai mulandÂsÀgÀnak ¢rzet¢bûl, ami miatt mindig olyan elt´k¢lten c¢lrat´rûk vagyunk, ¢s ami a szerelem lÀtvÀnyÀt mindig olyan megindÁtÂvÀ teszi) Charlus nyilvÀn
Ãgy gondolta, hogy ezen a helyen nem lehet a v¢gtelens¢gig elnyÃjtani egy eff¢le jelenetet, ez¢rt valahÀnyszor Jupienre n¢zett, azt a lÀtszatot keltette, mintha pillantÀsÀt
szavakkal kÁs¢rn¢, s emiatt a tekintete igen-igen k¡l´nb´z´tt az olyan tekintettûl, amilyennel egy ismeretlenre vagy tÀvoli ismerûsre n¢z az ember; Ãgy meredt Jupienre,
mint aki mindjÀrt azt mondja: àBocsÀsson meg a tapintatlansÀgom¢rt, de egy hosszÃ
feh¢r c¢rna van a hÀtÀnÊ, vagy àHa jÂl sejtem, urasÀgod is Z¡richbe valÂ, Ãgy r¢mlik,
gyakran talÀlkoztunk a r¢gis¢gkereskedûn¢lÊ. Charlus, a tekintet¢vel, Ãjra ¢s Ãjra
ugyanazt a k¢rd¢st szegezte Jupiennek, olyanformÀn, ahogy Beethoven ism¢telgeti
sz¡ntelen¡l ugyanazt a k¢rdûfrÀzist, tÃlzott f¢nyüz¢ssel k¢szÁtve elû egy-egy Ãj motÁvumot, hangvÀltÀst, àÃjrabel¢p¢stÊ. Csakhogy Charlus ¢s Jupien pillantÀsaiban ¢pp
az volt a sz¢p, hogy ä legalÀbbis egyelûre ä nem voltak c¢lirÀnyosak. E sz¢ps¢gnek a
bÀrÂ ¢s Jupien soha korÀbban nem adta tanÃjel¢t. Mindkettûj¡k szem¢ben ott f¢nylett
az ¢g, nem Z¡rich ege, hanem egy keleti vÀros¢, amelynek akkor m¢g nem j´ttem rÀ
a nev¢re. Valami visszatartotta Charlust ¢s Jupient, de mÀr lÀthatÂlag egyezs¢gre jutottak, felesleges szemez¢s¡k csak aff¢le szertartÀsos elûjÀt¢k volt, mint az eljegyz¢s a
mÀr elhatÀrozott hÀzassÀg elûtt. A term¢szetbûl vÀlasztva p¢ldÀt ä e hasonlatok sokf¢les¢ge mÀr csak az¢rt is term¢szetes, mert ugyanazt az embert, ha n¢hÀny percig jÂl
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megfigyelj¡k, elûsz´r embernek lÀtjuk, aztÀn madÀr-embernek, aztÀn hal-embernek,
aztÀn rovar-embernek ä, olyanok voltak, mint k¢t madÀr, egy hÁm meg egy tojÂ: a
hÁm k´zelebb akar f¢rkûzni, a nûst¢ny ä Jupien ä pedig lesimÁtja a tollazatÀt, ¢s semmi
egy¢b jellel nem viszonozza a mesterked¢st, csak mozdulatlanul, rezzenetlen¡l n¢z Ãj
barÀtjÀra, ezt a viselked¢st Át¢lve a legnyugtalanÁtÂbbnak ¢s az egyed¡l ¡dv´snek, ha
mÀr a hÁm megtette az elsû l¢p¢seket. Jupien, Ãgy Át¢lv¢n, hogy tartÂzkodÂ viselked¢s¢vel mÀr el¢rte, amit el¢rhetett ä a hÂdÁtÀstÂl mÀr csak egy l¢p¢s az udvaroltatÀs
¢s a kÁvÀntatÀs ä, v¢gre rÀszÀnta magÀt, hogy munkÀba induljon, ¢s kiment a kapun.
MindazÀltal persze vissza-visszatekingetett, a bÀrÂ pedig (hivalkodÂan f¡ty´r¢szve, ¢s
nem mulasztva el, hogy elment¢ben be ne kiÀltson a hÀzmesternek, aki meglehetûsen
r¢szeg l¢v¢n ¢s vend¢geket fogadvÀn a konyhaelût¢rben, nem is hallotta a k´sz´n¢s¢t),
a bÀrÂ, reszketve, hogy szem elûl t¢veszti Jupient, utÀnasietett az utcÀra. Mihelyt Charlus, d´ngics¢lve, mint egy nagy dongÂ, kil¢pett a kapun, beszÀllt az udvarra egy m¢h,
egy igazi poszm¢h. TalÀn ¢ppen az, amelyet oly r¢gÂta vÀrt az orchidea, s talÀn most
hozza neki azt a ritka virÀgport, amely n¢lk¡l ¢rintetlen maradna. De nem sokÀig k´vettem a rovar mozgÀsÀt, mert nyomban Jupien vonta magÀra a figyelmemet; talÀn
egy csomag¢rt j´tt vissza, amelyet a Charlus megjelen¢se okozta izgalomban otthon
felejtett, de az is lehet, hogy term¢szetesebb oka volt a visszat¢rt¢nek; mindenesetre
visszaj´tt, nyomÀban a bÀrÂval. Charlus, elhatÀrozva, hogy felgyorsÁtja az esem¢nyeket, t¡zet k¢rt a mell¢nyk¢szÁtûtûl, de t¡st¢nt hozzÀfüzte: àEjnye! t¡zet k¢rek magÀtÂl,
de most veszem ¢szre, hogy nincs nÀlam szivar.Ê A vend¢gszeretet t´rv¢nyei diadalmaskodtak a kac¢rsÀg szabÀlyain. àçllok szolgÀlatÀra, fÀradjon be, k¢remÊ ä mondta
Jupien, ¢s arcÀrÂl eltünt a gûg, Àtadva hely¢t az ´r´mnek. BecsukÂdott m´g´tt¡k a
boltajtÂ, ¢s nem hallottam egyebet. Szem elûl vesztettem a poszm¢het, nem tudtam
meg, hogy û kellett-e az orchideÀnak, de mÀr nem k¢telkedtem benne: igenis van es¢ly
rÀ, hogy bek´vetkezzen a csoda, egymÀsra talÀljon egy ritka rovar meg egy rab virÀg,
elv¢gre Charlus (ezt csak a gondvisel¢sszerü v¢letleneket ´sszehasonlÁtandÂ mondom,
¢s nem mintha valami tudomÀnyos c¢ltÂl vez¢reltetve pÀrhuzamba akarnÀm ÀllÁtani
a botanika bizonyos t´rv¢nyeit ¢s azt, amit ä igen helytelen¡l ä homoszexualitÀsnak
szokÀs nevezni), aki ¢vek Âta csakis olyankor jÀrt a hÀzban, amikor Jupien nem tartÂzkodott otthon, most egy v¢letlen, Villeparisis-n¢ gy´ng¢lked¢se, folytÀn talÀlkozott
a mell¢nyk¢szÁtûvel ¢s vele azzal a szerelmi kalanddal, amelyben olyan l¢nyek r¢szeltetik a bÀrÂf¢le f¢rfiakat, akik n¢melyike ä mint lÀtni fogjuk ä sokkal fiatalabb ¢s szebb,
mint Jupien, az a teremtm¢ny, aki arra rendeltetett, hogy gy´ny´rben r¢szesÁtse e
f´ld´n: a f¢rfi, aki csak az ´regurakat szereti.
Egy¢bk¢nt azt, amit most elmondtam, csak n¢mi idû mÃltÀn fogtam fel, mivel a
valÂsÀgnak az a velejÀrÂja, hogy lÀthatatlan, amÁg valami k´r¡lm¢ny le nem hÀntja
rÂla a burkot. Mindenesetre egyelûre igencsak bosszantott, hogy nem hallom az egykori mell¢nyk¢szÁtû ¢s a bÀrÂ besz¢lget¢s¢t. Hirtelen megakadt a szemem a kiadÂ ¡zlethelyis¢gen, amelyet csak egy v¢kony fal vÀlasztott el a Jupien¢tûl. K´nnyüszerrel
odajuthattam; csak f´l kell mennem a lakÀsunkba, be a konyhÀba, lemenni a csel¢dl¢pcsûn a pinc¢be, v¢gighaladni az udvar alatt hÃzÂdÂ folyosÂn, ¢s az alagsornak ahhoz a r¢sz¢hez ¢rve, ahol a mübÃtorasztalos, m¢g n¢hÀny hÂnapja is, a fÀt tÀrolta, ¢s
amelyet Jupien szenespinc¢nek akart hasznÀlni, f´lmenni a bolthelyis¢gbe vezetû n¢hÀny l¢pcsûfokon. Ily mÂdon fedez¢kben tehetem meg az utat, nem lÀthat meg senki.
Ez lett volna a legjobb megoldÀs. M¢gse ezt vÀlasztottam, hanem a fal mellett osonva
megker¡ltem a f¢l udvart, igyekezve ¢szrev¢tlen maradni. Hogy siker¡lt, az sokkal
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inkÀbb a v¢letlennek k´sz´nhetû, mintsem az ¡gyess¢gemnek. HÀrom dolog indokolta ä ha ugyan indokolta bÀrmi is ä, hogy ilyen Âvatlanul jÀrtam el, holott a pinc¢n
Àt minden kockÀzat n¢lk¡l c¢lba ¢rhettem volna. Elûsz´r is a t¡relmetlens¢gem. MÀsodszor talÀn a montjouvaini jelenet elmosÂdÂ eml¢kk¢pe: ahogy ott rejtûz´m a Vinteuil kisasszony ablaka elûtt. SzÂ, ami szÂ, minden eff¢le dolog, aminek valaha is r¢szese lehettem, oktalanul ¢s valÂszerütlen¡l volt elrendezve, mintha a legnagyobb felfedez¢sekhez csak roppant ä bÀr r¢szben rejtett ä kockÀzatok jutalmak¢ppen juthatna
az ember. °s v¢g¡l alig merem a gyerekess¢ge miatt bevallani a harmadik okot, amely
pedig tudtomon kÁv¡l valÂszÁnüleg meghatÀrozÂ volt. AmiÂta nekiveselkedtem, hogy
tanulmÀnyozzam ä ¢s cÀfolva lÀssam ä Saint-Loup hadtudomÀnyi elm¢let¢t, s ev¢gbûl
minden r¢szletre kiterjedû figyelemmel k´vettem a bÃr hÀborÃt, Ãjraolvastam r¢gi
felfedezûk ¢s utazÂk k´nyveit. Rajongtam azok¢rt az elbesz¢l¢sek¢rt, lelkierût merÁtettem belûl¡k a valÂ ¢letben. Amikor vÀlsÀgos Àllapotban napokat Àlmatlanul, sût talpon t´lt´ttem, nem ettem, nem ittam, ¢s mÀr-mÀr kibÁrhatatlannak ¢reztem a kimer¡lts¢get ¢s a kÁnt, arra a partra vetett utazÂra gondoltam, aki tengervÁztûl lucskos
ruhÀban, Àrtalmas n´v¢nyektûl megm¢rgezve lÀztÂl vacog, k¢t nap mÃlva m¢gis erûre
kap, ¢s vaktÀban nekivÀg, hogy felkutasson ismeretlen, netalÀn emberevû bennsz¡l´tteket. Az ilyen f¢rfiak p¢ldÀja megerûsÁtett hitemben ¢s rem¢nys¢gemben, ¢s elsz¢gyelltem, hogy egy idûre ÃrrÀ lett rajtam a cs¡gged¢s. Most a bÃrokra gondoltam,
akik, ha kellett, fittyet hÀnyva az angol csapatok t¡z¢nek, ÀtvÀgtak a nyÁlt terepen: àJÂl
n¢zn¢nk ki ä gondoltam ä, ha ¢n, aki t´bbsz´r is vit¢z¡l pÀrbajoztam a Dreyfus-p´r
idej¢n, most nem mern¢k kil¢pni a sajÀt udvarunk hadszÁnter¢re, ahol legfeljebb a
szomsz¢dok tekintete fÃrÂdhat bel¢m, de azoknak meg van jobb dolguk, mint kibÀmulni az udvarra.Ê
De amikor mÀr bent voltam az ¡zletben, arra gondoltam ä tapasztalva, hogy milyen
tisztÀn Àthallatszik Jupientûl a padlÂrecseg¢s, s ez¢rt vigyÀzva, nehogy megreccsenjen
a padlÂ a lÀbam alatt ä, hogy Jupien meg Charlus igencsak Âvatlanok voltak, ¢s bizony
hÀlÀt adhatnak a szerencs¢j¡knek.
Nem mertem megmoccanni. Volt a helyis¢gben egy l¢tra; a Guermantes-¢k lovÀsza
hozta Àt, a gazdÀi tÀvoll¢t¢ben, a kocsiszÁnbûl. Ha f´lmÀszom a l¢trÀra, ¢s kinyitom a
kisablakot, Ãgy hallan¢k mindent, mintha ott voln¢k Jupienn¢l. De f¢ltem, hogy zajt
csapok. Egy¢bk¢nt f´l´slegesen. Azt se kellett fÀjlalnom, hogy n¢hÀny perc k¢sedelemmel ¢rtem az ¡zletbe. Tekintve, hogy egy ideig semmi mÀst nem hallottam, csak
artikulÀlatlan hangokat, felt¢telezem, hogy Jupien¢k kev¢s szÂt vÀltottak. Igaz, azok
a hangok olyan hevesek voltak, hogy ha nem felelt volna rÀjuk egy oktÀvval feljebb
minden alkalommal egy-egy ny´g¢s, akÀr azt is hihettem volna, hogy ott, a k´zvetlen
k´zelemben gyilkolnak valakit, ¢s aztÀn a gyilkos meg a feltÀmadÂ Àldozat megf¡r´dnek, hogy elt¡ntess¢k a gyilkossÀg nyomait. K¢sûbb arra a megÀllapÁtÀsra jutottam,
hogy van valami, ami ¢ppolyan lÀrmÀs, mint a fÀjdalom, m¢gpedig a gy´ny´r, kivÀlt,
ha kieg¢szÁti ä m¢g ha nem fenyeget is, hogy gyerek lesz belûle, amely vesz¢ly ez esetben a Legenda Aurea-beli p¢lda ellen¢re sem Àllt fenn ä a tisztÀlkodÀs s¡rgetû sz¡ks¢glete. V¢gre egy f¢l Âra mÃlva ä k´zben hiÃzl¢ptekkel felmentem a l¢trÀra, hogy
Àtn¢zzek a kisablakon (de nem nyitottam ki) ä besz¢lgetni kezdtek. Jupien hatÀrozottan visszautasÁtotta, hogy Charlus p¢nzt adjon neki.
àMi¢rt beretvÀlja az ÀllÀt? ä k¢rdezte ¢vûdve a bÀrÂtÂl. ä Olyan sz¢p egy sz¢p szakÀll!
ä Piha! undorÁtÂÊ ä felelte a bÀrÂ.
Kiment, de elÀlldogÀlt m¢g az ajtÂ elûtt, a k´rny¢k felûl k¢rdezgette Jupient. àTud
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valamit a sarki gesztenyeÀrusrÂl, nem ott bal felûl, az borzalmas, hanem a pÀros oldalon, arrÂl a fekete hajÃ magas fickÂrÂl? Tudja, hogy egy nagyon kedves biciklis kifutÂfiÃja van a szemk´zti patikusnak?Ê Ezek a k¢rd¢sek bizonyÀra bÀntottÀk Jupient,
mert dacosan f´lvetette a fej¢t, mint egy m¢ltÂsÀgÀban megs¢rtett elhagyott dÁva, ¢s
azt vÀlaszolta: àLÀtom, hogy magÀnak articsÂka van a szÁve hely¢n.Ê Az affektÀlt fÀjdalommal odavetett jeges szemrehÀnyÀs nyilvÀnvalÂan gondolkodÂba ejtette Charlust, s hogy eloszlassa a kÁvÀncsiskodÀsa keltette rossz hangulatot, arra k¢rte Jupient
ä halkabban, semhogy a k¢r¢s minden szavÀt tisztÀn hallhattam volna ä, hogy idûzzenek m¢g egy darabig odabent, s a mell¢nyk¢szÁtû el¢rz¢keny¡lve ¢s mÀris megvigasztalÂdva olyan ¡dv´z¡lten mosolyogva n¢zett az ûsz bÀrÂ p¡ffedt ¢s zsÁros arcÀba,
mint akinek csak Ãgy legyezgetik a hiÃsÀgÀt, ¢s rÀÀllva, hogy teljesÁtse a k¢r¢st, n¢hÀny
minden finomsÀg n¢lk¡l valÂ megjegyz¢s utÀn, mint p¢ldÀul: àHü azt a telhetetlen
k´cs´g¢t magÀnak!Ê, mosolyogva, meghatva, fensûs¢gesen ¢s hÀlÀsan azt mondta a
bÀrÂnak: àNa jÂ, nem bÀnom, maga kis huncut.Ê
àCsak az¢rt t¢rek vissza a villamosvezetû dolgÀra ä mondta a magÀ¢t Charlus ä,
mert minden egy¢btûl eltekintve nem ¢rdektelen a k¢rd¢s a visszaÃt szempontjÀbÂl.
Megesik velem, mint azzal a bizonyos kalifÀval, aki egyszerü kalmÀrnak ´lt´zve barangolt Bagdadban, hogy felkelti a figyelmemet valamely ¢rdekes ifjÃ szem¢ly alakja,
¢s a nyomÀba szegûd´m.Ê Ugyanazt vettem ¢szre, mint annak idej¢n Bergotte-nÀl.
Ha netÀn valaha bÁrÂsÀg el¢ ÀllÁtanÀk, nem Ãgy besz¢lne, hogy min¢l jobban meggyûzze a bÁrÀkat, hanem m¢g ott is azokkal a bergotte-os szÂfordulataival ¢lne, amelyek
jellegzetes irodalmi fog¢konysÀgÀbÂl fakadnak, ¢s amelyeket kedvtelve hasznÀl. HasonlÂk¢ppen: Charlus is azon a nyelvezeten k´zlekedett a mell¢nyk¢szÁtûvel, amilyennel a kot¢riÀjabeli vilÀgfikkal szokott, sût tÃlhajtotta a modorossÀgot: vagy mert f¢l¢nks¢g¢t lek¡zdendû szertelen¡l gûg´s magatartÀst erûltetett magÀra, vagy ¢ppens¢ggel mert a f¢l¢nks¢g megakadÀlyozta benne, hogy uralkodjon magÀn (mindenki
zavartabban viselkedik a nem fajtÀjabelivel), ¢s rÀk¢nyszerÁtette, hogy leleplezze magÀt, hogy a maga pûres¢g¢ben mutassa meg a term¢szet¢t, amely csakugyan gûg´s
volt, no meg, Guermantes hercegn¢ szavÀval, egy kicsit bolondos. àHogy el ne veszÁtsem a nyomÀt ä folytatta ä, felugrom, mint egy kezdû tanÀr, mint egy jÂk¢pü fiatal
orvos, ugyanarra a villanyosra, mint a kicsike (csak a szokÀs kedv¢¢rt nevezem Ágy,
mint ahogy egy uralkodÂ felûl Ãgy szokÀs ¢rdeklûdni: ÏHogy szolgÀl ýfels¢ge eg¢szs¢ge?Î). Ha ÀtszÀll egy mÀsik villamosra, vÀltok egy ÀtszÀllÂjegynek nevezett kis vacakot, amely lehet, hogy meg van fertûzve a pestis vÁrusÀval, ¢s amely, jÂllehet ¢nnekem
adjÀk Àt, nem sz¡ks¢gk¢ppen viseli az 1-es szÀmot! Olykor hÀromszor-n¢gyszer is Ïfogatot vÀltokÎ. Megesik, hogy este tizenegykor az Orl¢ans-i PÀlyaudvaron k´t´k ki, ¢s
onnan m¢g vissza is kell j´nn´m! °s ha csak onnan kellene! De egyszer p¢ldÀul, minthogy elûbb nem tudtam szÂba elegyedni a kicsik¢vel, eg¢szen Orl¢ans-ig utaztam, egy
olyan r¢mes vagonban, amilyenben egyetlen szeml¢lnivalÂ van, a vonalon levû fû ¢pÁt¢szeti remekek fotogrÀfiÀja az Ãgynevezett ÏpoggyÀsztartÂ hÀlÂkÎ k´z¢ kiakasztva.
Egyetlen szabad hely volt, ¢s szemk´zt az orl¢ans-i sz¢kesegyhÀz f¢nyk¢pe, az¢ a müeml¢k¢, amelyn¢l nincs csÃfabb eg¢sz FranciaorszÀgban, ¢s ¢n k¢nytelen voltam azt
bÀmulni, ami legalÀbb annyira fÀrasztÂ, mint ha arra k¢nyszerÁten¢nek, hogy egy nagyÁtÂs tollszÀr szemgyulladÀst okozÂ ¡veglencs¢j¢n kereszt¡l n¢zzem a katedrÀlis tornyait. A Les Aubrais-i pÀlyaudvaron szÀlltam le a kis perszÂna nyomÀban, akirûl sok
rosszat el tudtam k¢pzelni, csak azt nem, hogy csalÀdja volna, erre legnagyobb sajnÀlatomra ott vÀrta a csalÀdja a peronon. Mik´zben a pÀrizsi vonatra vÀrtam, jobb hÁjÀn
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azzal a hÀzzal vigasztaltam magam, ahol valaha Diane de Poitiers lakott. A h´lgy elbüv´lte ugyan egy kirÀlyi ûs´met, ¢n m¢gis elevenebb sz¢ps¢gre vÀgytam. Ez¢rt, a
magÀnyos visszautak unalmÀt elüzendû, kedvem volna megismerkedni egy szem¢lyvonat- vagy hÀlÂkocsi-kalauzzal. Egy¢birÀnt nem kell meg¡tk´zni ä jelentette ki a bÀrÂ ä, Ázl¢s dolga az eg¢sz. P¢ldÀul ami az Ãgynevezett elûkelû fiatalembereket illeti, a legkev¢sb¢ sem vÀgyom az ¢rz¢ki birtoklÀsukra, de nincs nyugtom, amÁg meg nem ¢rintem ûket, ne Ãgy ¢rtse, hogy a test¡ket, hanem a lelk¡k leg¢rz¢kenyebb hÃrjÀt. Ha
egy fiatalember vÀlaszolgatni kezd a leveleimre, ¢s oda jut, hogy mÀr ÀllandÂan Árogat
nekem, vagyis ha lelkileg kiszolgÀltatja magÀt, ¢n mÀris Ãgy ¢rzem, hogy kiel¢g¡ltek
a vÀgyaim, vagy legalÀbbis Ãgy ¢rezhetn¢m, ha ¢rdeklûd¢sem nem fordulna hamarosan egy mÀsik Ãrfi fel¢. Ugye, milyen furcsa? Az ÃrfikrÂl jut eszembe: nem ismer
egypÀrat azok k´z¡l, akik idejÀrnak? ä Nem, kicsik¢m... De, m¢gis, egy nagyon magas
barna hajÃt, monoklija van, folyton nevet ¢s hÀtrafordul. ä Nem tudom, ki lehet az.Ê
Jupien kieg¢szÁtette a portr¢t, de Charlus nem j´tt rÀ, hogy kirûl van szÂ, mert nem
tudta, hogy az egykori mell¢nyk¢szÁtû mester azok k´z¢ tartozik (t´bben vannak, mint
gondolnÀnk), akik ha nem ismernek jÂl valakit, nem eml¢keznek rÀ, hogy milyen szÁnü a haja. Nekem viszont tudomÀsom volt Jupiennek errûl a fogyat¢kossÀgÀrÂl, ¢s a
barna hajat szûk¢vel helyettesÁtve mÀris megjelent elûttem Ch£tellerault herceg portr¢ja. àVisszat¢rve mÀrmost az olyan fiatalemberekre, akik nem n¢pi sorbÂl szÀrmaznak ä folytatta a bÀrÂ ä, mostanÀban egy furcsa kis figurÀ¢rt bolondulok, egy eszes
kispolgÀr¢rt, aki bÀmulatos modortalansÀggal viseltetik irÀntam. A legcsek¢lyebb fogalma sincs rÂla, hogy ¢n milyen rendkÁv¡li szem¢lyis¢g vagyok, û pedig csak egy mikroszkopikus vibriÂ. K¡l´nben nem szÀmÁt; felûlem ugyan ordÁthat torkaszakadtÀbÂl,
Ãgyse ¢rintheti meg az a kis szamÀr az ¢n magasztos p¡sp´ki ornÀtusomat! ä P¡sp´k!
ä kiÀltott fel Jupien, aki semmit sem ¢rtett Charlus utolsÂ mondataibÂl, de annÀl jobban megd´bbent attÂl a szÂtÂl, hogy p¡sp´k. ä De hÀt ez egyÀltalÀn nem f¢r ´ssze a
vallÀssal! ä mondta. ä HÀrom pÀpa volt a csalÀdomban ä vÀlaszolt Charlus ä, ¢s jogom
van bÁborpirost hasznÀlni a cÁmeremben egy bÁborosi kinevez¢snek k´sz´nhetûen, mivel bÁboros d¢dnagybÀtyÀm unokahÃgÀt szubsztituÀlta a nagyapÀm a hercegi m¢ltÂsÀgban. De Ãgy lÀtom, magÀnak nincs ¢rz¢ke a metaforÀk irÀnt, a francia t´rt¢nelem
pedig hidegen hagyja. K¡l´nben ä füzte hozzÀ talÀn inkÀbb figyelmeztet¢sk¢ppen,
mintsem v¢gk´vetkeztet¢s gyanÀnt ä az olyan fiatalemberek irÀnt valÂ hajlandÂsÀgomat, akik menek¡lnek elûlem, m¢g ha persze csak az¢rt is, mert a tisztelettûl nem
merik a szemembe kiÀltani, hogy szeretnek, az irÀntuk valÂ hajlandÂsÀgomat ¢ppen
az û tartÂzkodÀsuk teszi rangomhoz m¢ltÂvÀ. MindazonÀltal elûfordul, hogy mÁmelt
k´z´ny¡k nem vonzÂdÀst vÀlt ki belûlem, hanem az ellenkezûj¢t. Ha butÀn elhÃzÂdik
a dolog, elundorodom. Hogy olyan k´zegbûl vegyek p¢ldÀt, amelyben maga is otthonosabban ¢rzi magÀt: amikor tataroztÀk a palotÀmat, el akartam ker¡lni, hogy valamelyik hercegnû iriggy¢ tehesse az ´sszes t´bbit, merthogy mind versengett a kegy¢rt,
hogy utÂbb k¢rkedhessen vele: û adott szÀllÀst nekem, ez¢rt n¢hÀny napra bek´lt´ztem egy szÀllodÀba. Ismertem ott egy szobapinc¢rt, ¢s szÂltam neki egy fura kis ajtÂnyitogatÂ-csukogatÂ ÏboyÎ-rÂl, de az nem hajlott rÀ, hogy elfogadja ajÀnlatomat. V¢gsû elkesered¢semben, ¢s hogy bizonyÁtsam szÀnd¢kaim tisztasÀgÀt, nevets¢gesen magas ´sszeget ajÀnltattam fel neki pusztÀn az¢rt, hogy ´t percre felj´jj´n a szobÀmba
besz¢lgetni. HiÀba vÀrtam rÀ. Emiatt aztÀn Ãgy megundorodtam tûle, hogy a hÀtsÂ
ajtÂn tÀvoztam a szÀllodÀbÂl; lÀtni se akartam annak a csÃnya kis taknyosnak az arcocskÀjÀt. K¢sûbb megtudtam, hogy egyetlen levelemet se kapta meg, mivelhogy
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mind elakadtak Ãtk´zben: az elsût a f¢lt¢keny szobapinc¢r nem adta Àt, a mÀsodikat
az er¢nycsûsz nappali portÀs, a harmadikat pedig az ¢jszakai portÀs, aki szerelmes volt
a kis fruskÀba, ¢s rendszeresen vele hÀlt azon az ÂrÀn, amikor Diana felserken. Az
undorom m¢gis megmaradt, ¢s tÀlalnÀk fel bÀr finom falatk¢nt ez¡sttÀlon a kis vadÂcot, akkor is ´klendve tolnÀm el magamtÂl... LÀm, lÀm, komoly dolgokrÂl besz¢lgett¡nk, ¢s v¢ge k´zt¡nk annak, amit pedig Ãgy rem¢ltem. De nagy szolgÀlatokat tehet
nekem: k´zvetÁthet; eh, mit besz¢lek! mÀr a gondolattÂl is d¢vaj kedvem tÀmad, ¢s
¢rzem, hogy dehogyis van v¢ge a dolognak.Ê
A jelenet kezdet¢n egyszeriben felnyÁlt a szemem, ¢s, mintegy varÀzs¡t¢sre, egy gy´keresen megvÀltozott Charlus Àllt elûttem. MindmostanÀig nem lÀttam, mert nem ¢rtettem. A bün (csak az egyszerüs¢g kedv¢¢rt nevezem Ágy), a bün olyan, mint az a
bizonyos szellem, akit mindaddig nem lÀttak az emberek, amÁg nem tudtÀk, hogy ott
van. A jÂsÀg, a galÀdsÀg, a n¢v, a tÀrsasÀgi kapcsolatok: mind-mind rejtve vannak,
titkoljuk ûket. Maga Od¡sszeusz se ismerte meg azonnal Ath¢n¢t. Az istenek viszont
egy szempillantÀs alatt egymÀsra ismernek, amik¢ppen a hasonszûrüek is, amik¢ppen
Charlus ¢s Jupien is. Mind ez idÀig Ãgy voltam Charlusszel, mint egy figyelmetlen
f¢rfi, aki nem veszi ¢szre, hogy egy nûnek az¢rt telt ki az alakja, mert Àllapotos, ¢s a
nû hasztalan ism¢telgeti neki mosolyogva: àNos, egy kicsit gyeng¢lkedem mostanÀbanÊ, û makacsul Ãjra ¢s Ãjra felteszi a tapintatlan k¢rd¢st: àEjnye, mi van magÀval?Ê
De ha valaki megmondja neki: àVÀrandÂsÊ, t¡st¢nt a nû hasÀra szegezûdik a tekintete,
¢s attÂl fogva csak azt lÀtja. A tudÀs nyitja fel a szem¡nket; ha eloszlik a t¢ved¢s, Ãj
¢rz¢ket nyer¡nk.
Mindazok, akik e t´rv¢ny p¢ldÀja gyanÀnt nem szÁvesen hivatkoznak az ismerets¢gi
k´r¡kben levû Charlus´kre, mindaddig nem is illetv¢n gyanÃval ûket, mÁg a t´bbiektûl semmiben sem k¡l´nb´zû szem¢lyis¢g felszÁn¢n ki nem ¡tnek korÀbban lÀthatatlan tintÀval Árva a r¢gi g´r´g´knek oly kedves szÂ betüi, k´nnyen megbizonyosodhatnak felûle, hogy a k´rnyezû vilÀg eleinte csupasznak tetszik, ¢s csak a tudÀstÂl felv¢rtezve tünik elû ezernyi ¢ke, csupÀn azt kell felid¢zni¡k: hÀnyszor megesett vel¡k,
hogy kis hÁjÀn bakl´v¢st k´vettek el. Semmi nem utalt rÀ, hogy egy jellegtelen arcÃ
ember annak a nûnek a fiv¢re vagy a vûleg¢nye vagy a szeretûje, akire ¢pp azt akartÀk
mondani: àMicsoda komisz nûszem¢ly!Ê De akkor, szerencs¢re, a mellett¡k ¡lû odasÃg valamit a f¡l¡kbe, ¢s torkukon akad a v¢gzetes kijelent¢s. Megjelenik elûtt¡k, mint
a mene, tekel, ufarszin, az odasÃgott szÂ: ez ¢s ez az Ãr a vûleg¢nye vagy a fiv¢re vagy a
szeretûje annak a bizonyos nûnek, Ágy hÀt ugyan illetlen volna àkomisz nûszem¢lyÊnek nevezni a jelenl¢t¢ben. °s ez az Ãj ismeret ´nmagÀban alkalmas rÀ, hogy ÀtcsoportosÁtsa ä visszavonja vagy tÀmadÀsba lendÁtse ä mindazon t´red¢kismeretek eg¢sz
sereg¢t, amelyeknek a csalÀd t´bbi tagjÀrÂl a birtokÀban voltunk. HiÀba volt benne
Charlusben egy mÀsik l¢ny is, mely megk¡l´nb´ztette ût a t´bbi embertûl, mint a kentaurban a lÂ, hiÀba vÀlt az a l¢ny egy testt¢ a bÀrÂban, ¢n bizony sohasem vettem ¢szre.
Ami elvont volt, most testet ´lt´tt, a v¢gre ¢szbe vett l¢ny azonmÂd elvesztette k¢pess¢g¢t, hogy lÀthatatlan legyen, ¢s Charlus Ãj szem¢lyis¢gg¢ valÂ ÀtvÀltozÀsa olyan teljes
volt, hogy nemcsak az arca meg a hangja ellenszÁnei vÀltak ¢rthetûv¢, hanem, visszahatÂlag, m¢g a velem valÂ kapcsolata hullÀmzÀsai is; egyszeriben ¢rthetûv¢, nyilvÀnvalÂvÀ vÀlt mindaz, amit eleddig ´sszef¡gg¢stelennek v¢ltem, mik¢nt egy mondat v¢letlenszerüen betükre sz¢ttagolva t´k¢letesen ¢rthetetlen, de mihelyt a betük a hely¡kre ker¡lnek, olyan gondolatot k´zvetÁt, mely ´r´kre felejthetetlen marad.
Most mÀr azt is tudtam, hogy mi¢rt talÀltam Ãgy, hogy Charlus, Villeparisis mÀr-
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kin¢tÂl kij´vet, olyan volt, mintha nû volna: az¢rt, mert csakugyan az! Azok k´z¢ a
nem is olyan ellentmondÀsos teremtm¢nyek k´z¢ tartozott, akiknek az eszm¢nyk¢pe
¢ppen az¢rt f¢rfias, mert a tulajdon term¢szet¡k nagyon is nûies, ¢s akik ugyanolyanok, mint a t´bbi f¢rfi, de csak lÀtszÂlag azok; kinek-kinek egy test k´rvonala van belev¢sve a szem¢nek abba a metszet¢be, amelyen Àt a vilÀgot n¢zi: a f¢rfiaknak egy nimfÀ¢, az û fajuknak egy ephebosz¢. çtok sÃjtotta faj, melynek hazugsÀgban ¢s hamis
esk¡v¢sben kell ¢lnie, mert tudja, hogy b¡ntetendû ¢s sz¢gyellni valÂ a vÀgya, az elmondhatatlan, holott a vÀgy az, mi meg¢desÁti az ¢letet; meg kell tagadnia Isten¢t,
mert, m¢g ha jÂ kereszt¢ny is, ha bÁrÂsÀg el¢ ÀllÁtjÀk, Krisztus szÁne elûtt ¢s az û nev¢ben
tagadnia kell mint rÀgalmat, ami pedig maga az ¢lete; anya sz¡lte, de nincsen anyja,
mert eg¢sz ¢let¢ben k¢nytelen hazudni neki, m¢g az utolsÂ ÂrÀban is, mielûtt lefognÀ
a szem¢t; nem ismerheti meg a barÀtsÀgot, m¢g ha elvitathatatlanul kedves egy¢nis¢ge
barÀtsÀgot ¢breszt is, s û ´r´mest viszonoznÀ amaz ¢rz¢st, mert ugyan barÀtsÀgnak
nevezhetû-e az olyan kapcsolat, mely hazugsÀgtÂl tÀplÀltatva tengûdik, s amelybûl, ha
nem tudna ellenÀllni a bizalom ¢s ûszintes¢g kÁs¢rt¢s¢nek, nyomban undorral kivettetne, hacsak nem elfogulatlan, sût egy¡tt¢rzû szellem az a barÀt, akkor viszont, mÀr
ha csakugyan konvencionÀlis rokonszenvbûl t¢vedt a k´zel¢be, a meggyÂnt bünbûl
fog tulajdon magÀnak idegen szeretetet fakasztani, aff¢lek¢ppen, ahogy egyes bÁrÂk
k´nnyebben tulajdonÁtjÀk ¢s bocsÀtjÀk meg a homoszexuÀlisoknak a gyilkossÀgot, a
zsidÂknak az ÀrulÀst, mert az eredendû bünbûl ¢s a faj fÀtumÀbÂl vezetik le okfejt¢s¡ket. °s v¢gezet¡l ä legalÀbbis el¢bb felvÀzolt, utÂbb mÂdosulÂ, elm¢letem szerint,
amelynek ez a r¢sze mindenn¢l nagyobb fÀjdalmat okozott volna nekik, ha az ellentmondÀst nem takarnÀ el a szem¡k elûl a kÀprÀzat, mely ¢lteti ûket ä: olyan szeretûk,
akik jÂszerivel a lehetûs¢g¢tûl is meg vannak fosztva ama szerelemnek, amelynek a
rem¢nye ad erût nekik, hogy elviselj¢k a sok veszedelmet meg a magÀnyt, hiszen olyan
f¢rfi¢rt lÀngolnak, akiben nincs semmi nûi vonÀs, olyan f¢rfi¢rt, aki ¢ppen nem a vele
egynemü¢rt hev¡l, k´vetkez¢sk¢pp nem is szeretheti ûket, Ágy aztÀn a vÀgyuk ´r´kre
kiel¢gÁtetlen maradna, ha nem tudnÀnak igazi f¢rfiakat vÀsÀrolni maguknak, ¢s a k¢pzelûerej¡k nem varÀzsolnÀ v¢g¡l igazi f¢rfiakkÀ azokat a homoszexuÀlisokat, akikhez
lealacsonyodnak. A becs¡let¡k t´r¢keny, a szabadsÀguk csak addig tart, mÁg le nem
leplezûdik a bün, a helyzet¡k ingatag, mint az¢ a k´ltû¢, aki egyik nap a londoni szalonok k´r¡lrajongott vend¢ge, a szÁnhÀzak ¡nnepelt szerzûje volt, ¢s mÀsnap minden
garniszÀllÂbÂl elkergetik, nincs hol nyugovÂra t¢rnie, hajtania kell a malmot, mint
SÀmsonnak, ¢s û is azt mondja:
àVÀrja k¡l´n halÀl a f¢rfit ¢s a nûtÊ;
ki vannak rekesztve, kiv¢ve a nagy sorscsapÀsok idej¢n, amikor a t´bbs¢g felsorakozik
az Àldozat mellett, mint a zsidÂk Dreyfus mellett, embertÀrsaik rokonszenv¢bûl, olykor
a tÀrsasÀgukbÂl is, mert azok undorodnak tûle, hogy belen¢zzenek egy olyan t¡k´rbe,
mely kÁm¢letlen¡l leleplezi mindazokat a fogyat¢kossÀgokat, amelyeket nem akartak
meglÀtni ´nmagukban, ¢s rÀd´bbenti ûket, hogy az, amit szerelemnek neveztek, ¢s
amihez, Ágy-Ãgy forgatva a szÂt, hozzÀtÀrsÁtottÀk mindazt, amivel a k´lt¢szet, a fest¢szet, a zene, a lovagiassÀg, az aszketizmus gazdagÁtotta a szerelmet, bizony nem egy
Àltaluk vÀlasztott sz¢ps¢geszm¢nybûl ered, hanem egy gyÂgyÁthatatlan betegs¢gbûl;
mint megint csak a zsidÂk (azokat nem szÀmÁtva, akik csak a fajtÀjukbelivel jÀrnak
´ssze, ¢s folyton a rituÀlis szavaikat meg az elcs¢pelt tr¢fÀikat hajtogatjÀk), akik ker¡lve
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egymÀs tÀrsasÀgÀt az olyanhoz d´rg´lûznek, aki a leginkÀbb el¡t ¢s viszolyog tûl¡k,
megbocsÀtjÀk a goromba visszautasÁtÀst, ¢s megmÀmorosodnak, ha n¢mi nyÀjassÀgot
tapasztalnak; de akik m¢gis ´sszefüzetv¢n a k´z´s szÀmkivetetts¢g, a k´z´s sz¢gyen
Àltal, ¢s hogy ahhoz hasonlatos ¡ld´ztet¢s sÃjtja ûket, mint Izrael fiait, az idûk sorÀn
egy k¡l´n faj r¢szben sz¢p, r¢szben sz´rnyüs¢ges testi-lelki jegyeit vett¢k fel, ¢s bÀr az
ellens¢ges fajban jobban elvegy¡lûk, a jobban asszimilÀlÂdÂk, a lÀtszÂlag ¢s viszonylag
kev¢sb¢ elt¢velyedettek nem restellik gÃnyolni visszamaradottabb tÀrsaikat, m¢giscsak enyhet talÀlnak a tÀrsasÀgukban, sût az û l¢t¡k a legfûbb tÀmaszuk, mert tagadva,
hogy egy fajt alkotnak (megnevez¢se a legs¢rtûbb szidalom), azok, akik el tudjÀk titkolni, hogy beletartoznak, boldogan leleplezik a tÀrsaikat, elsûsorban nem av¢gett,
hogy Àrtsanak nekik, habÀr az sincs ellen¡kre, hanem inkÀbb hogy ments¢get talÀljanak maguknak, s ahogy az orvos diagnosztizÀlja a vakb¢lgyulladÀst, ûk kimutatjÀk
a homoszexualitÀs eseteit a t´rt¢nelemben, kedvtelve emlegetik f´l, hogy SzÂkrat¢sz
is az volt (ahogy az izraelitÀk mondjÀk J¢zusra, hogy zsidÂ volt), megfeledkezve rÂla,
hogy amÁg az egynemüek szerelm¢t nem tekintett¢k elt¢velyed¢snek, addig t¢velygû
se volt (¢s nem volt kereszt¢nyelleness¢g Krisztus elûtt), hogy a gyalÀzat teszi a bünt,
mert csak azok maradtak meg megÀtalkodottsÀgukban, akik minden szentbesz¢dnek,
p¢ldabesz¢dnek, b¡ntet¢snek ellenÀlltak egy olyan sajÀtos vel¡k sz¡letett hajlam miatt, amitûl jobban iszonyodik a t´bbi ember (bÀr magas erk´lcsis¢ggel pÀrosulhat),
mint mÀs bün´ktûl (amelyek pedig kizÀrjÀk az erk´lcs´ss¢get), amilyen a rablÀs, a kegyetlens¢g, a csalÀrdsÀg, merthogy ez utÂbbiakat jobban meg¢rti s ez¢rt jobban meg
is bocsÀtja a k´z´ns¢ges halandÂ; kiterjedtebb, hatÀsosabb ¢s titkosabb szabadkûmüvess¢get alkotnak, mint amilyen a pÀholyok¢, mivel az û tÀrsasÀguk az Ázl¢s, a sz¡ks¢gletek, a szokÀsok, a vesz¢lyek, az elûtanulmÀnyok, a tudÀs, a kapcsolatok, a szÂhasznÀlat azonossÀgÀn alapszik, ¢s a tagjai, m¢g azok is, akik nem kÁvÀnjÀk ismerni
egymÀst, menten egymÀsra ismernek olyan akart-akaratlan term¢szetes vagy egyezm¢nyes jelekbûl, amelyekbûl a koldus meglÀtja fajtabelij¢t az elûkelû urasÀgban, akinek kinyitja a kocsija ajtajÀt, az apa a lÀnya jegyes¢ben, a gyÂgyulni vÀgyÂ, a gyÂnni
k¢sz¡lû, a jogi v¢delmet keresû az orvosban, a papban, az ¡gyv¢dben; mind ûrizni
k¢nytelenek a titkukat, de osztozvÀn a t´bbiek titkÀban, melyet az emberis¢g t´bbi
r¢sze nem is gyanÁt, az û szem¡kben a leghihetetlenebb kalandreg¢nyek is hihetûk,
mivel ebben a vadromantikusan anakronisztikus vilÀgban a k´vet barÀtja a fegyencnek, a herceg ä habÀr arisztokratikus neveltet¢se folytÀn olyan fesztelen¡l viselkedik,
amire egy reszketû kispolgÀr ugyan k¢ptelen volna ä a hercegn¢tûl tÀvozva egy csavargÂval cimborÀl; az emberi k´z´ss¢gbûl kitaszÁtott, de n¢pes tÀrsasÀg: ott keresik,
ahol nincs, ¢s arcÀtlanul terjeszkedik, b¡ntetlen¡l, ahol nem gyanÁtjÀk; minden¡tt
vannak tagjai, a n¢pben, a hadseregben, a templomban, a fegyenctelepen, a trÂnuson;
egy¡tt ¢lnek, legalÀbbis a t´bbs¢g¡k, a mÀsik faj f¢rfiaival, bizsergetû ¢s vesz¢lyes meghitts¢gben, kihÁvÂan eljÀtszadoznak vel¡k, Ãgy besz¢lve a bün¡krûl, mintha semmi
k´z¡k nem volna hozzÀ, s ez a jÀtszadozÀs, melyet megk´nnyÁt a t´bbiek vaksÀga vagy
k¢pmutatÀsa, akÀr ¢vekig eltarthat, addig, amÁg ki nem pattan a botrÀny, ¢s sz¢tmarcangoljÀk az idomÀrokat, de addig k¢nytelenek rejtegetni az ¢let¡ket, elfordÁtani a
tekintet¡ket onnan, ahol szÁvesen elidûzne ¢s azon tartani, amitûl elfordÁtanÀk, hÁmnembe tenni jÂ n¢hÀny mell¢knevet, csakhogy ezek a tÀrsadalmi k¢nyszerek gyeng¢bbek, mint a belsû k¢nyszer, amelyet bün´s hajlamuk gerjeszt, vagy amit helytelen¡l
Ágy neveznek, s ami mÀr nem a t´bbiekre irÀnyul, hanem sajÀt magukra, arra, hogy
ûk ne tekints¢k bün´snek magukat. Vannak azonban gyakorlatiasabbak, t¡relmetle-
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nebbek is k´zt¡k, akik nem ¢rnek rÀ, hogy maguk keresg¢ljenek port¢kÀt maguknak,
s ûk, hogy egyszerüsÁts¢k az ¢letet, ¢s kihasznÀljÀk a sz´vetkez¢s elûnyeit, k¢t csoportra
osztjÀk a tÀrsadalmat, s a mÀsodikba kizÀrÂlag a hozzÀjuk hasonlÂkat soroljÀk.
Mindezek a dolgok igen szembetünûk azoknÀl, akik szeg¢nyek, vid¢krûl j´nnek,
¢s akiknek nincsenek kapcsolataik, ¢s egyÀltalÀn, nincs egyeb¡k, csak a becsvÀgy, hogy
orvos vagy hÁres ¡gyv¢d vÀljon belûl¡k, szellem¡k m¢g mentes a k¡l´nf¢le n¢zetektûl,
viselked¢s¡k a mesterk¢lt mÂditÂl, ¢s akik m¢gis szeretn¢nek mihamarabb felcicomÀzkodni, olyan bÃtorokkal rendezn¢k be a diÀknegyedbeli szobÀcskÀjukat, amilyeneket
az û leendû ä fontos ¢s megbecs¡lt ä hivatÀsukat gyakorlÂ, mÀr àbe¢rkezettÊ tekint¢lyek lakÀsÀban csodÀlhatnÀnak; az ilyen ifjak sajÀtos Ázl¢se (mely ¢ppÃgy hajlam dolga,
mint a zenei vagy rajztehets¢g vagy a megvakulÀsra valÂ hajlam), a vel¡k sz¡letett
Ázl¢s talÀn az egyetlen igazi jellegzetess¢g¡k, kiirthatatlan ¢s zsarnoki ä az k¢nyszerÁti
rÀ ûket, hogy n¢mely est¢ken tÀvol maradjanak a pÀlyÀjuk szempontjÀbÂl pedig hasznos ´sszej´vetelektûl, ahol olyan emberekkel talÀlkoznÀnak, akiknek egy¢bk¢nt Àtveszik a besz¢d- ¢s gondolkozÀsmÂdjÀt, utÀnozzÀk az ´lt´zk´d¢s¢t, a hajviselet¢t. A negyedben, ahol laknak, s ahol amÃgy csak diÀktÀrsaikkal, tanÀraikkal ¢s n¢hÀny befutott f´ldij¡kkel, pÀrtfogÂjukkal talÀlkoznak, hamar felfedezik az olyan fiatalembereket, akiket ´sszefüz vel¡k az a bizonyos jellegzetes Ázl¢s, ahogy egy kisvÀrosban is egymÀsra talÀl a gimnÀziumi tanÀr meg a jegyzû, mert mindketten szeretik a kamarazen¢t, a k´z¢pkori elefÀntcsont faragvÀnyokat; s ugyanolyan haszonelvü ´szt´nnel ¢s
szakszerüs¢ggel szervezve szÂrakozÀsukat, mint ami a pÀlyÀjukon irÀnyÁtja ûket, rendszeresen ´sszegyülnek, ¢ppÃgy nem türve maguk k´zt a beavatatlanokat, mint akik
r¢gi burnÂtosszelenc¢k¢rt, japÀn metszetek¢rt, ritka n´v¢nyek¢rt rajonganak, ´sszej´veteleiket, az ismeretszerz¢s ´r´me, a cserebere haszna ¢s a vet¢lked¢stûl valÂ f¢lelem miatt, egyszerre jellemzi, akÀr egy filatelistatÀrsasÀgot, a szak¢rtûk nagy egyet¢rt¢se ¢s a gyüjtûk vad verseng¢se. K¡l´nben senki sem tudja a kÀv¢hÀzban, ahol a
t´rzsasztaluk van, hogy mi ez a gy¡lekezet, halÀszati tÀrsasÀg¢, fûszerkesztû-helyettesek¢ vagy az indre-i barÀti k´r¢, mert kifogÀstalan az ´lt´z¢k¡k, kim¢rt ¢s hüv´s a
viselked¢s¡k, s csak lopva pillantgatnak a divatos fiatalemberekre, akik n¢hÀny m¢ternyire tûl¡k harsÀnyan k¢rkednek a szeretûj¡kkel, ¢s azok, akik felpillantani se merve, szemles¡tve csodÀljÀk az ifjÃ àarszlÀnÊ-okat, csak hÃsz ¢v mÃlva fogjÀk megtudni,
amikor egyesek valamely tudÂsi tÀrsasÀgba vÀrnak k´zeles bebocsÀttatÀst, mÀsok csak
r¢gi klubtagok, hogy az egykori legvonzÂbb divatfi, az azÂta meghÁzott, megûsz¡lt
Charlus, valÂjÀban k´z¡l¡k valÂ volt, s csak az t¢vesztette meg ûket, hogy egy mÀsik
vilÀgban forgolÂdott, mÀs k¡lsû jegyeket, mÀs szimbÂlumokat viselt. De a k¡l´nb´zû
k´r´k mÀs-mÀs fokon vannak (mik¢nt a àBaloldali UniÂÊ is mÀs, mint a àSzocialista
Sz´vets¢gÊ, a Mendelssohn-tÀrsasÀg, mint a Schola Cantorum), ¢s elûfordul, hogy n¢mely est¢ken sz¢lsûs¢gesek ¡lnek egy mÀsik asztalnÀl, karperecet viselnek, sût n¢melyek nyaklÀncot is, tolakodÂ pillantÀsaikkal, sustorgÀsukkal, nevetg¢l¢s¡kkel s azzal,
hogy simogatjÀk egymÀst, egykettûre megfutamÁtanak egy diÀktÀrsasÀgot, ¢s a pinc¢r,
akinek az udvariassÀga m´g´tt felhÀborodÀs lappang, csak az¢rt szolgÀlja ki ûket, mint
mÀskor a Dreyfus-pÀrtiakat, s nem szalad rendûr¢rt, mert m¢gis t´bbet ¢r neki a borravalÂ.
A szeml¢lû az eff¢le hivatÀsos szervezûd¢sekkel ÀllÁtja szembe a magÀnyos hajlamot,
r¢szben jogosan, hiszen v¢leked¢s¢ben magukat a magÀnyosokat k´veti, akik azt hiszik, hogy mi sem k¡l´nb´zik jobban a szervezett büntûl, mint az, ami az û szem¡kben
meg nem ¢rtett szerelem, r¢szben m¢gis t¢vesen, mivel a k¡l´nb´zû fokozatok a k¡-
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l´nb´zû fiziolÂgiai tÁpusok megfelelûi, s egyszersmind egy kÂrtani vagy csak tÀrsadalmi folyamat ÀllomÀsai. Bizony elûbb-utÂbb a magÀnyosok t´bbs¢ge is odacsapÂdik
valamelyik tÀrsasÀghoz, ha mÀs¢rt nem, az¢rt, mert beleunt a magÀnyba, vagy egyszerüen k¢nyelembûl (ahogy v¢g¡l t´bbnyire azok is felszereltetik a telefont, befogadjÀk k´r¡kbe a J¢na-csalÀdot, vagy Potinhoz jÀrnak vÀsÀrolni, akik pedig hallani se
akartak rÂla). Egy¢bk¢nt ÀltalÀban kelletlen¡l fogadjÀk ûket, mert viszonylag tiszta
¢let¡k k´vetkezt¢ben tapasztalatlanok, ¢s mert k¢nyszerüen ÀlmodozÀsban ¢lik ki vÀgyaikat, erûsebben kifejlûdnek benn¡k a nûies jellemvonÀsok, amelyeket a hivatÀsosok mindig is igyekeztek elrejteni. Sût, n¢mely Ãj j´vev¢ny eset¢ben a nû nemcsak
bensûleg egyes¡l a f¢rfival, hanem utÀlatosan ki is ¡tk´zik: ha f¡ls¢rtû kacajra fakadnak, ¢s nem tudjÀk abbahagyni, ¢s hiszt¢rikus g´rcsben rÀngatÂzik t¢rd¡k, kez¡k,
olyankor semmivel se hasonlÁtanak jobban a k´z´ns¢ges f¢rfira, mint azok a bÀnatos
¢s karikÀs szemü, markolÀszÂ lÀbÃ majmok, amelyekre szmokingot ¢s fekete nyakkendût adnak; Ágy aztÀn az Ãj jelentkezûket, merthogy kompromittÀlÂ lehet vel¡k mutatkozni, nehezen fogadjÀk be a nÀluknÀl pedig erk´lcstelenebb ¢letüek, de az¢rt csakcsak eltürik ûket k´r¡kben, ¢s attÂl fogva ä ¢lvezve az aff¢le elûny´ket, amilyeneket a
kereskedelem, a nagy vÀllalkozÀsok hoztak az egy¢nek ¢let¢be azzal, hogy el¢rhetûv¢
tett¢k az addig k´lts¢ges ¢s bajosan beszerezhetû Àrukat ä dÃskÀlhatnak az olyan ¢lvezetekben, amelyeket egymagukban sosem siker¡lt megszerezni¡k, m¢g a legsürübb
t´megben sem.
De a szÀmtalan k´nnyebbs¢g ellen¢re n¢melyek nem k¢pesek ÀthÀgni a tÀrsadalmi
korlÀtokat, fûleg ha nincs meg benn¡k a k¢nyszerÁtû mentÀlis indÁttatÀs, s vÀltig kiv¢telesnek hiszik azt a fajta szerelmet, mely hevÁti ûket. Hagyjuk egyelûre figyelmen kÁv¡l az olyanokat, akik a hajlamuk k¡l´nleges jellege tudatÀban megvetik a nûket, mert
felsûbbrendünek v¢lik magukat, dicsû korok ¢s nagy szellemek kivÀltsÀgÀnak tartjÀk
a homoszexualitÀst, s nem azoknak keresik a tÀrsasÀgÀt, megosztani bün´s titkukat,
akik fog¢konynak lÀtszanak irÀnta, mint a morfinista a morfin irÀnt, hanem azok¢t,
akiket m¢ltÂnak tartanak rÀ, aff¢le apostoli hev¡letbûl, ahogy mÀsok a cionizmust hirdetik, a katonaiszolgÀlat-megtagadÀst, a saint-simonizmust, a vegetarianizmust, az
anarchiÀt. Van, akinek, ha reggel Àgyban ¢rj¡k, szakasztott olyan az arca, mint egy
nû¢, mert az arckifejez¢s mindenn¢l jobban mutatja a nemet; a haja is nûre vall: term¢szetesen leomlÂ, lÀgy f¡rt´kben hull az arcÀba, s elÀmulunk, hogy a lÀny, az ifjÃ
nû, Galatea, aki ¢pp csak ¢bredezik a f¢rfitest tudattalanjÀba zÀrva, hogyan tudott
ilyen lelem¢nyesen, ´nn´n erej¢bûl, tapasztalatok n¢lk¡l r¢st talÀlni b´rt´ne falÀn, s
meglelni, ami az ¢lethez kell. A sz¢ps¢ges fiatalember nyilvÀn nem mondja: àNû vagyok.Ê Ha egy¡tt ¢l egy nûvel (oly sokf¢le oka lehet rÀ!), tagadhatja elûtte, hogy û is
az, megesk¡dhet neki, hogy sose volt viszonya f¢rfival. De csak n¢zzen rÀ az az asszony,
lÀssa Ãgy, ahogy fentebb leÁrtuk: Àgyban fekszik, pizsama van rajta, mezÁtelen a karja,
mezÁtelen a nyaka a fekete haj alatt ä ¢s a pizsama nûi ingecsk¢v¢ vÀltozik Àt, a feje
sz¢p spanyol nûi fej. A kedves elborzad az el¢ tÀrulÂ vallomÀstÂl, mely ÀrulkodÂbb,
igazabb, mint a szÂ, mint a tett, s ha tett eddig m¢g nem adott nyomat¢kot neki, az is
sz¡ks¢gk¢ppen bek´vetkezik, mert minden l¢ny a gy´ny´rt keresi, ¢s ha az a l¢ny
meg nem Àtalkodik bün¢ben, a mÀsik nemben leli meg a gy´ny´rt. Nem akkor esik
bünbe a homoszexuÀlis, ha viszonyt kezd (mert szÀmos ok k¢sztetheti rÀ), hanem ha
nûvel el¢gÁti ki gy´ny´r¢t. Az a fiatalember, akit megprÂbÀlunk lefesteni, olyan nyilvÀnvalÂan nû volt, hogy azok a nûk, akik vÀgyakozva n¢ztek rÀ (hacsak nem sajÀtos
vonzalombÂl), ¢ppÃgy csalÂdÀsra voltak kÀrhoztatva, mint amazok, akiknek Shakes-
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peare vÁgjÀt¢kaiban csalatkozniuk kell a leg¢nyk¢v¢ elÀlcÀzott leÀnyban. Egyforma az
ÀmÁtÀs, ¢s ezt a homoszexuÀlis is tudja; sejti, hogy ä Àlruha n¢lk¡l, kendûzetlen¡l ä
nagy csalÂdÀst okoz majd a nûnek, ¢s ¢rzi, hogy milyen bohÂkÀs k´lt¢szet forrÀsa ez
a f¢lre¢rt¢s a nemek k´r¡l. Egy¢bk¢nt m¢g ha nem vallja is be sokat k´vetelû (hacsak
nem gomorrai) szeretûj¢nek: àNû vagyokÊ, micsoda fondorlatokkal, micsoda ¡gyess¢ggel, micsoda kÃszÂn´v¢ny-makacssÀggal keresi a benne lakozÂ tudattalan, de lÀthatÂ nû a f¢rfi-szervet! Csak rÀ kell n¢zni a feh¢r pÀrnÀn hullÀmzÂ f¡rtjeire, ¢s mÀris
gyanÁthatÂ, hogy este, ha az a fiatalember kicsÃszik a sz¡lei kezei k´z¡l ä s ez ellen
sem a sz¡lû, sem û maga nem tud mit tenni ä, nem a nûk tÀrsasÀgÀt keresi. MegkÁnozhatja bÀr a szeretûje, be is zÀrhatja, a nû-f¢rfi mÀsnap mÀr akkor is szer¢t fogja
ejteni, hogy rÀtapadjon egy f¢rfira, ahogy a folyondÀrkacsok is t¡st¢nt nyÃlnak az otthagyott csÀkÀny, gereblye utÀn. Ugyan mi¢rt kellene elszomorodnunk, ha Àmulva a
fiatalember megindÁtÂan finom vonÀsain, f¢rfitÂl idegen bÀjos ¢s term¢szetes kedvess¢g¢n, tudomÀst szerz¡nk rÂla, hogy bokszolÂk k´r¡l legyeskedik? Ezek a k¡l´nb´zû
oldalai ugyanannak a valÂsÀgnak. Mi t´bb: az a legmegindÁtÂbb, aki a legjobban taszÁt
benn¡nket, megindÁtÂbb, mint minden gy´ng¢ds¢g, mivel az emberi term¢szet egy
bÀmulatra m¢ltÂ erûfeszÁt¢s¢t testesÁti meg: a nem ´nfelismer¢s¢t, azt, hogy valaki ä
a nem csalafintasÀgai ellen¢re, bevallatlanul ä a fel¢ t´rekszik, akit a tÀrsadalom eredendû t¢ved¢se tÀvolra helyezett tûle. Egyesek, alkalmasint, akik nagyon f¢l¢nkek voltak gyerekkorukban, nemigen t´rûdnek vele, hogy milyen ¢rz¢ki gy´ny´rt kapnak,
csak az a fontos nekik, hogy f¢rfiarchoz k´thess¢k. MÀsok viszont, a szenved¢lyesebbek, hatÀrozottan kijel´lik ¢lvezet¡k terepeit. Ez utÂbbiak alighanem a legt´bb embert
megbotrÀnkoztatnÀk. ýk nem ¢lnek a Szaturnusz bolygÂ kizÀrÂlagos hatÀsa alatt,
mert nem rekesztik ki a nûket az ¢let¡kbûl, mint az elsû csoportbeliek, akik csak az¢rt
vesznek tudomÀst a nûk l¢tez¢s¢rûl is, mert ´r´m¡ket lelik a vel¡k valÂ tÀrsalgÀsban,
kac¢rkodÀsban, incselked¢sben. De a mÀsodik csoportbeliek keresik az olyan nû tÀrsasÀgÀt, aki maga is a nûket szereti: fiatalembert kerÁthet nekik, ¢s n´velik az ¢lvezetet,
amit ûtûle kaphatnak, sût az ilyen nûben ugyanolyan gy´ny´rüs¢get lelnek, mint egy
f¢rfiban. Ez¢rt, hogy azok, akik az elûbbi fajtÀt kedvelik, csak akkor vÀlnak f¢lt¢kenny¢, csak azt ¢rzik ÀrulÀsnak, ha szerett¡k egy mÀsik f¢rfival keresne gy´ny´rt,
hiszen û sosem gerjedt szerelemre nû irÀnt, ¢s ha volt is olyan viszonya, csupÀn szokÀsbÂl, meg hogy ne veszÁtse el a hÀzassÀg es¢ly¢t, mivel hitvÀnynak k¢pzeli a belûle
nyerhetû ¢lvezetet, borzad a gondolattÂl, hogy szerette megÁzlelje azt; az utÂbbiak viszont gyakorta szÁtanak f¢lt¢kenys¢get a nûkkel valÂ szerelmeikkel. Hiszen az ilyen
kapcsolatban egy mÀsik nû szerep¢t jÀtsszÀk a nûket szeretû nû szÀmÀra, a nû pedig
nagyjÀbÂl azt adja nekik, amit a f¢rfitÂl vÀrhatnak, Ágy aztÀn a f¢lt¢keny barÀt gy´trûdik miatta, hogy a f¢rfi, akit szeret, olyan nû irÀnt vonzÂdik, aki majdhogynem f¢rfi
az û szem¢ben, s rÀadÀsul nem tudja mire v¢lni, hogy mi ez a vÀltozÀs, mivel a nû azt
lÀtja a barÀtjÀban, akit û nem ismer: a nût. Ne besz¢lj¡nk most azokrÂl a fiatalemberekrûl se, akik ¢retlens¢gbûl, hogy ingerkedjenek a barÀtaikkal, hogy megbotrÀnkoztassÀk a sz¡leiket, valami ÀdÀz dactÂl vezettetve nûi holminak tetszû ruhÀkban
jÀrnak, ajakpÁrt hasznÀlnak, ¢s kifestik a szem¡ket; el¢g annyi rÂluk, hogy k¢sûbb
megkeser¡lik, ami¢rt olyan szertelen¡l szÁnleltek, s eg¢sz ¢let¡kben hiÀba prÂbÀljÀk,
puritÀn ´lt´z¢ket viselve, helyrehozni a kÀrt, amit maguknak okoztak, hagyvÀn, hogy
megszÀllja ûket ama d¢mon, aki arra ragadtat Saint-Germain negyedbeli fiatal h´lgyeket, hogy botrÀnyos ¢letmÂdot folytassanak, szakÁtsanak minden illemmel, hagyomÀnnyal, megcsÃfoljÀk a csalÀdjukat, mÁgnem egyszer csak, elt´k¢lten ¢s sikertelen¡l,
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megprÂbÀlnak visszakapaszkodni a lejtûn, amelyet olyan mulatsÀgosnak talÀltak, vagy
amelyen nem tudtak megÀllni. °s v¢g¡l hagyjuk k¢sûbbre azokat is, akik szerzûd¢st
k´t´ttek GomorrÀval. Majd akkor szÂlunk rÂluk, amikor Charlus megismeri ûket.
Ezekre is, azokra is majd sor ker¡l a maguk hely¢n; lezÀrandÂ ezt a bevezetû eszmefuttatÀst, most csak azokrÂl ejts¡nk szÂt, akikrûl az im¢nt besz¢lni kezdt¡nk: a magÀnyosokrÂl. Kiv¢telesebbnek tartvÀn a bün¡ket, mint amilyen valÂjÀban, mihelyt felfedezik, elvonulnak a vilÀgtÂl, de elûtte sokÀig, tovÀbb, mint mÀsok, hordozzÀk magukban, mit se tudva rÂla. Mert kezdetben senki sem tudja, hogy homoszexuÀlis vagy
k´ltû vagy sznob vagy gonosz. Ha egy diÀk szerelmes verseket olvas, vagy obszc¢n k¢peket n¢zeget, mik´zben a teste hozzÀsimul a tÀrsa test¢hez, azt gondolja, hogy a nû
irÀnti egyforma vÀgyban k´z´s a tÀrsÀval. Hogyan is hihetn¢, hogy û mÀs, mint a t´bbiek, hiszen tulajdon ¢rz¢seinek szubsztanciÀjÀt fedezi fel Lafayette grÂfn¢, Racine,
Baudelaire, Walter Scott olvasÀsa k´zben, ¢s m¢g ¢retlen hozzÀ, hogy megfigyelje ´nmagÀt, felm¢rje, hogy mi az, amit a bensûj¢bûl tesz hozzÀ az olvasmÀny¢lm¢nyeihez,
felm¢rje, hogy az ¢rz¢s ugyanaz, de mÀs a tÀrgya: û Rob Royra vÀgyik, nem Diana
Vernonra. Az ´szt´n v¢dekezû ÂvatossÀga megelûzv¢n az ¢rtelem megvilÀgosodÀsÀt,
sokan szÁn¢sznûket ÀbrÀzolÂ szÁnnyomatokkal aggatjÀk tele a szobÀjuk falÀt, m¢g a t¡kr´t is, ¢s eff¢le versik¢ket faragnak:
àChlo¢ az ¢n egyetlenem,
Sz¢ps¢ges szûke istenem,
SzÁvem elt´lti szerelem.Ê
Vajon arra kell-e k´vetkeztetn¡nk ebbûl, hogy ¢let¡k hajnalÀn m¢g megvolt benn¡k az a hajlam, ami k¢sûbb eleny¢szett, ahogy s´t¢tbarnÀra vÀltoznak a szûke gyermeki f¡rt´k? Ki tudja, hogy a nûk fotogrÀfiÀja nem a k¢pmutatÀs elsû jele-e, meg a
t´bbi homoszexuÀlis irÀnti kezdûdû borzadÀly¢? Csakhogy a magÀnyosok szenvednek
a k¢pmutatÀstÂl. TalÀn m¢g ama mÀsik kolÂnia, a zsidÂk p¢ldÀja sem el¢g erûs hozzÀ,
hogy szeml¢ltesse, milyen kev¢ss¢ fog a neveltet¢s rajtuk, ¢s hogy micsoda müv¢szettel
t¢rnek vissza-vissza ha nem is valami olyan egyszerü sz´rnyüs¢ghez, mint az ´ngyilkossÀg (amelyhez az ûr¡ltek, minden Âvint¢zked¢s ellen¢re, visszat¢rnek, ¢s ha kihÃzzÀk ûket a folyÂbÂl, legk´zelebb megm¢rgezik magukat, vagy revolvert szereznek),
mindenesetre egy olyan ¢letmÂdhoz, amelyet a mÀsik fajba tartozÂ f¢rfiak nemcsak
hogy nem ¢rtenek, ¢s elk¢pzelni se tudnak, hanem amelynek m¢g a vesz¢lyeitûl ¢s
fenyegetû sz¢gyen¢tûl is iszonyodnÀnak. TalÀn a szelÁdÁthetetlen vadakkal lehet pÀrhuzamba ÀllÁtani ûket, az oroszlÀnk´ly´kkel, melyet hiÀba idomÁtanak, csak oroszlÀn
marad, vagy m¢g inkÀbb a n¢gerekkel, akiket elborzaszt a feh¢rek k¢nyelmes ¢letvitele, jobb szeretik a vad¢let vesz¢lyeit ¢s felfoghatatlan ´r´meit. Amikor rÀd´bbennek,
hogy nem tudnak hazudni a vilÀgnak, ¢s nem tudnak hazudni ´nmaguknak, vid¢kre
k´lt´znek, ker¡lik a hozzÀjuk hasonlÂkat (azt hiszik, kevesen vannak), mert iszonyodnak a f´rtelmess¢gtûl, f¢lnek a kÁs¢rt¢stûl, ¢s sz¢gyen¡kben ker¡lik az emberis¢g t´bbi
r¢sz¢t. Mindig egy kicsit ¢retlenek maradnak, m¢labÃsan telnek napjaik; de n¢ha-n¢ha, holdtalan vasÀrnap ¢jszaka, els¢tÀlnak a k´zeli keresztÃtig, s vÀrja ûket, pedig nem
is besz¢ltek meg talÀlkozÂt, egy gyerekkori barÀtjuk, a szomsz¢d kast¢ly lakÂja. °s Ãjrakezdik az egykori jÀt¢kokat, ott, a f¡v´n, a s´t¢tben; egyetlen szÂt se vÀltanak. H¢t
k´zben eljÀrnak egymÀshoz, k´znapi dolgokrÂl tÀrsalognak, egy Àrva c¢lzÀst se tesznek arra, ami t´rt¢nt, mintha semmi se t´rt¢nt volna, ¢s nem tudnÀk, hogy elker¡l-
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hetetlen¡l mi fog t´rt¢nni, legfeljebb ha egy kicsit hüv´sebbek, gunyorosabbak egymÀshoz, mogorvÀbbak ¢s ingerl¢kenyebbek, sût olykor gyül´lk´dûk is. AztÀn a szomsz¢d expedÁciÂra indul, lÂ- ¢s ´szv¢rhÀton jÀrja az Ãttalan utakat, hegycsÃcsokat hÂdÁt
meg, hÂban alszik; a barÀtja pedig, aki a maga bün´s hajlamÀt jellemgyenges¢ggel
azonosÁtja, f¢l¢nk ¢s otthon¡lû term¢szet¢nek tulajdonÁtja, rÀd´bben, hogy a bün bizonyosan elhal felszabadult barÀtjÀban, t´bb ezer m¢terrel a tengerszint f´l´tt. °s csakugyan: a szomsz¢d megnûs¡l. Az elhagyott f¢rfi nem gyÂgyul meg (pedig, mint lÀtni
fogjuk, van a homoszexualitÀsnak gyÂgyÁthatÂ esete is). ögy rendezi, hogy reggel a
konyhÀban maga vehesse Àt a tejesfiÃ kez¢bûl a friss tejf´lt, estente pedig az utcÀra
hajtja a vÀgy, s odÀig jut, hogy karon fog egy r¢szeget, Ãgy igazÁtja Ãtba, megigazÁtja
egy vak ember zubbonyÀt. K¢ts¢gtelen, hogy n¢mely homoszexuÀlis ¢lete olykor vÀltozni lÀtszik: a bün¡k (vagyis hÀt amit annak mondanak) nem ¡t Àt a viselked¢s¡k´n,
de semmi nem v¢sz el; az eltünt ¢kszer is elûbb-utÂbb megker¡l; ha cs´kken a beteg
vizelet¢nek mennyis¢ge, bizonyÀra az¢rt, mert t´bbet izzad, de a kivÀlasztÀsnak meg
kell lennie. Egy nap a szÂban forgÂ homoszexuÀlis elveszÁti az unoka´ccs¢t, ¢s vigasztalhatatlan bÀnatÀt lÀtva rÀd´bben¡nk, hogy ebbe az Ãj szerelembe (mely szerelem
talÀn szüzi volt, t¢tje a tisztelet s nem a birtoklÀs) Àramlott Àt a vÀgy, ahogy egy k´lts¢gvet¢sben, ha Àtsorolnak bizonyos kiadÀsokat, a v¢gegyenleg ugyanaz marad. Amik¢nt egyes betegekn¢l a csalÀnki¡t¢s megjelen¢se egy idûre megsz¡nteti a szokÀsos
panaszokat, a homoszexuÀlis f¢rfinak egy fiatal rokona irÀnt valÂ tiszta szerelme, idûlegesen, mintegy Àtt¢tellel, felvÀltotta a r¢gi szokÀsokat, de emezek, a pÂtkÂr gyÂgyulÀsÀval, elûbb-utÂbb sz¡ks¢gk¢ppen visszafoglaljÀk hely¡ket. K´zben ifjÃ hitves¢vel
hazat¢rt a szomsz¢d, ¢s a magÀnyos f¢rfi, nem odÀzhatva tovÀbb, hogy illendûs¢gbûl
meghÁvja ûket vacsorÀra, lÀtva az asszonyka sz¢ps¢g¢t ¢s a f¢rj odaadÂ gy´ng¢ds¢g¢t,
bizony sz¢gyelli a mÃltat. A feles¢g, mÀsÀllapotban l¢v¢n, korÀn hazamegy, kettesben
hagyja a f¢rfiakat; a f¢rj pedig, amikor ideje, hogy û is hazat¢rjen, megk¢ri a barÀtjÀt,
hogy kÁs¢rje el egy darabon, az teljesÁti a k¢r¢st, a gyanÃ Àrny¢ka se legyinti meg, de
amikor ahhoz a bizonyos ÃtelÀgazÀshoz ¢rnek, a hegymÀszÂ, a leendû apa hirtelen,
szÂ n¢lk¡l, led´nti ût a fübe. °s Ãjrakezdûdnek a talÀlkozÀsok, mÁgnem egy nap a k´rny¢kre k´lt´zik a fiatalasszony unokafiv¢re, s attÂl fogva vele s¢tÀlgat a f¢rj. °s a f¢rj,
ha az elhagyott barÀt meglÀtogatja ¢s k´zeledni prÂbÀl, d¡h´dten eltaszÁtja, felhÀborodva, ami¢rt nincs benne annyi tapintat, hogy meg¢rezze: mÀr undorodik tûle. Egyszer aztÀn egy ismeretlen f¢rfit k¡ld a hütlen szomsz¢d az elhagyott barÀthoz, de û
nagy elfoglaltsÀgÀban nem tudja fogadni, ¢s csak k¢sûbb j´n rÀ, hogy milyen c¢llal
kereste az idegen.
Elhagyatva epekedik hÀt a magÀnyos f¢rfi. MÀs szÂrakozÀs hÁjÀn eljÀr a k´zeli tengeri f¡rdûhelyre, ¢s tudakozÂdik egy bizonyos vasÃti alkalmazottnÀl. De a vasutast
elûl¢ptetik, ¢s Àthelyezik FranciaorszÀg legtÀvolabbi sarkÀba; a magÀnyosnak t´bb¢
nincs alkalma rÀ, hogy megtudakolja a menetrendet, az elsû osztÀlyÃ jegy ÀrÀt, ¢s mielûtt visszat¢rne Àlmodozni a vÀrkast¢lyÀba, mint Grizeldisz, elidûzik a tengerparton,
akÀr egy k¡l´n´s Androm¢da, aki¢rt sose j´n el, megszabadÁtani, Argonauta, akÀr egy
term¢ketlen medÃza, mely ott fog elpusztulni a f´venyen, vagy lustÀn elÀcsorog az
ÀllomÀsperonon vonatindulÀsig, s ahogy tekintete v¢gigpÀsztÀz az utasok t´meg¢n, a
mÀsik fajba tartozÂk k´z´ny´snek, megvetûnek vagy szÂrakozottnak v¢ln¢k a pillantÀsÀt, pedig ä amik¢nt az a f¢nyes cikkanÀs, amellyel egyes rovarok magukhoz vonzzÀk
a fajtabelij¡ket, vagy a nektÀr illata, amellyel egyes virÀgok odavonzzÀk a megterm¢kenyÁtû bogarakat ä az a pillantÀs meg nem t¢veszten¢ azon keveseket, akik bizton
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meglÀtnÀk benne egy majdhogynem besorolhatatlan ¢s roppant k¡l´n´s szenved¢ly
megnyilvÀnulÀsÀt, az avatott tÀrsakat, akikkel a mi specialistÀnk k´nnyen ¢rintkezhetne a maga sajÀtos nyelv¢n, ¢s mely nyelv irÀnt, kÁv¡l¡k, legfeljebb egy-egy rongyos
¢henkÂrÀsz mutatna ¢rdeklûd¢st, de ûk csak valami f´ldh´zragadt haszon rem¢ny¢ben, mint amazok, akik be¡lnek a Collªge de France ¡resen kongÂ auditÂriumÀba,
de nem mintha hallgatni akarnÀk a szanszkritprofesszor elûadÀsÀt, hanem hogy melegedjenek. MedÃza! Orchidea! ¹szt´n´m szerint undorodtam a medÃzÀtÂl Baalbekben, de ha siker¡lt Ãgy n¢znem, ahogy Michelet n¢zte, a term¢szetrajz ¢s a sz¢ptan szemsz´g¢bûl, gy´ny´rü lebegû lazÃrkûf¡z¢rt lÀttam magam elûtt. Hiszen szirmuk Àttetszû bÀrsonya nem a mÀlyvaszÁn tengeri orchideÀra eml¢keztet-e? Amik¢nt
az Àllat- ¢s n´v¢nyvilÀg oly sok l¢nye, amik¢nt az a n´v¢ny, mely a vanÁliÀt termi, de,
mivel a hÁmivarszerv¢t belsû rekeszfal vÀlasztja el a nûivarszerv¢tûl, term¢ketlen maradna, ha a kolibrik vagy bizonyos aprÂ m¢hek nem viszik Àt a pollent, vagy ha az
ember mesters¢gesen meg nem term¢kenyÁti, Charlus (¢s itt a megterm¢kenyÁt¢s Àtvitt ¢rtelemben ¢rtendû, hiszen valÂsÀgosan term¢ketlen a hÁmnek hÁmmel valÂ egyes¡l¢se, de hÀt egy cs´ppet sem k´z´mb´s, hogy az egy¢n megismerheti-e azt az egyetlen gy´ny´rt, amelyre fog¢kony, ¢s hogy àminden f´ldi halandÂÊ Àtadhatja-e valakinek àzen¢j¢t, t¡z¢t, illatÀtÊ), Charlus is azok k´z¡l a f¢rfiak k´z¡l valÂ volt, akik szÀmosan vannak, m¢gis kiv¢telesnek mondhatÂk, mivel a mÀsoknak oly k´nnyü nemi
kiel¢g¡l¢s nÀluk sok felt¢tel ritkÀn megvalÂsulÂ v¢letlen egybees¢s¢nek f¡ggv¢nye. A
Charlus-f¢le emberek szÀmÀra (megjegyezve, hogy a gy´ny´r sz¡ks¢glete ä amint az
majd lassank¢nt kider¡l, de talÀn mÀr az eddigiekben is felsejlett ä olykor f¢lmegoldÀsokra is rÀviszi ûket) a k´lcs´n´s szerelem, amely a k´z´ns¢ges emberekn¢l is nagy,
gyakran hatalmas gÀtakba, ûnÀluk olyan mÀr-mÀr ÀthÀghatatlan akadÀlyokba ¡tk´zik, hogy az, ami ÀltalÀban is igen ritka, az û eset¡kben majdhogynem lehetetlen, ¢s
ha m¢gis l¢trej´n az igazÀn szerencs¢s talÀlkozÀs, vagy legalÀbbis amit a term¢szet annak lÀttat vel¡k, a boldogsÀguk, sokkal inkÀbb, mint a normÀlis szerelmek¢, m¢lys¢gesen m¢ly, kiv¢teles ¢s hatÀrtalan. A Capuletek ¢s a Montague-k gyül´lete semmis¢g
azokhoz a k¡l´nf¢le akadÀlyokhoz k¢pest, amelyeket le kellett k¡zdeni¡k, s a szerelemhez sz¡ks¢ges, ´nmagukban is rendkÁv¡li v¢letleneket a term¢szetnek tovÀbb kellett rostÀlnia ahhoz, hogy az egykori mell¢nyk¢szÁtû mester, aki sz¢pen indult volna
az irodÀba, egyszer csak elkÀprÀztatva megsz¢d¡lj´n egy pocakosodÂ ´tvenes f¢rfi lÀttÀra; ez a Romeo ¢s ez a JÃlia joggal hiheti, hogy szerelm¡k nem egy pillanat szesz¢lye,
hanem az alkatuk harmonizÀlÀsÀbÂl k´vetkezû valÂsÀgos elrendel¢s, ¢s nemcsak ´nn´n alkatuk¢, hanem az ûseik¢ is, az ´r´klûd¢s hosszÃ sorÀ¢, Ãgyannyira, hogy azzal
a l¢nnyel, aki tÀrsukkÀ lesz, mÀr a sz¡let¢s¡k elûtt egy¡v¢ tartoznak, s ahhoz hasonlatos erû vonzza egymÀshoz ûket, mely elûzû ¢leteink vilÀgait irÀnyÁtja. Charlus elterelte a figyelmemet az orchideÀrÂl, s Ágy nem lÀthattam, hogy meghozta-e a m¢h a
r¢gÂta vÀrt virÀgport, ami olyan valÂszÁnütlen v¢letlen lett volna, hogy bÁzvÀst nevezhetj¡k csodÀnak. De hÀt az is csoda volt, aminek a tanÃja voltam: rokon jellegü ¢s
nem kev¢sb¢ ÀmulnivalÂ. Mihelyt ilyen szemmel n¢ztem azt a talÀlkozÀst, Ãgy talÀltam,
hogy sz¢ps¢g hatja Àt. A leghihetetlenebb fort¢lyok, melyeket arra eszelt ki a term¢szet, hogy rÀvegye a rovarokat, hogy beporozzÀk azokat a virÀgokat, melyek n¢lk¡l¡k
term¢ketlenek maradnÀnak, mivel a hÁmvirÀg tÃlsÀgosan tÀvol van a nûvirÀgtÂl, vagy
az, hogy ha a sz¢lnek kell Àtvinnie a pollent, k´nnyebben elvÀlik a virÀgpor a hÁmvirÀgtÂl, a nûvirÀg pedig k´nnyüszerrel elkapdossa, s megszünik a nektÀrkivÀlasztÀs,
mert f´l´slegess¢ vÀlik, csakÃgy, mint a szirmok szÁn¢nek ¢l¢nks¢ge, hiszen nem kell
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rovart odavonzania, vagy az a fort¢ly, hogy a virÀg, av¢gett, hogy csak azokat a polleneket fogadja be, amelyek megterm¢kenyÁtik, olyan nedvet vÀlaszt ki, mely immunizÀlja a t´bbi virÀgpor ellen ä mindezek a cselfogÀsok mÀr nem voltak csodÀlatosabbak
a szememben, mint a homoszexuÀlisok azon alfajÀnak l¢te, amely az ´regedû homoszexuÀlis szerelmi vÀgyait van hivatva kiel¢gÁteni: a f¢rfi¢, aki nem ÀltalÀban a f¢rfiakhoz vonzÂdik, hanem ä a k´lcs´n´s megfelel¢s, harmonikus illeszked¢s k´vetkezt¢ben, amelyhez hasonlÂ jelens¢g szabÀlyozza p¢ldÀul az olyan k¢tf¢le bibeszÀlÃ hÀromalakÃ virÀg megterm¢keny¡l¢s¢t, mint a Lythrum salicaria ä csak a nÀluk sokkal
idûsebb f¢rfiakhoz. Erre az alfajra szolgÀlt p¢ldÀval nekem Jupien, kev¢sb¢ megragadÂt bÀr, mint amazok¢t, akiket minden emberf¡v¢sz vagy erk´lcsbotanikus, ha m¢golyan ritkÀn is, megfigyelhet egy t´r¢keny fiatalember alakjÀban, aki egy jÂl megtermett, pocakosodÂ ´tven¢ves f¢rfi ajÀnlatÀra vÀr, de hidegen fogadja a hozzÀ hasonlÂ
fiatalemberek ajÀnlatÀt, amik¢nt a Primula veris r´vid bibeszÀlÃ hÁmnûs virÀgai term¢ketlenek maradnak, ha mÀs r´vid bibeszÀlÃ Primula veris porozza be ûket, de ´r´mmel
fogadjÀk be a hosszÃ bibeszÀlÃ Primula veris virÀgporÀt. Ami mÀrmost Charlust illeti,
k¢sûbb rÀj´ttem, hogy û sokf¢le viszonyt is elfogadhatÂnak tart, s k´zt¡k szerteÀgazÂ
¢s r´gt´nz´tt jelleg¡k miatt alig ¢szrevehetûket is l¢tesÁt, ¢s az, hogy a k¢t szereplû
nem is ¢rintkezett egymÀssal, m¢g inkÀbb eml¢keztetett azokra a kerti virÀgokra, amelyeket egy sosem ¢rintett szomsz¢d virÀg pollenje term¢kenyÁt meg. Mert Charlus avval is csillapÁtani tudta egy v¢letlen talÀlkozÀs fellobbantotta vÀgyÀt, ha meghÁvta magÀhoz azt a szem¢lyt, aki felkeltette az ¢rdeklûd¢s¢t, ¢s n¢hÀny Âra hosszat lenyüg´zte
szavaival. Az egyes¡l¢s egyszerü szavak Àltal is l¢trej´tt, ¢ppolyan egyszerüen, mint az
Àzalagok k´zt. Olykor, mint ahogy az nyilvÀn velem kapcsolatosan is t´rt¢nt azon az
est¢n, amikor a Guermantes-¢k vacsorÀja utÀn hivatalos voltam hozzÀ, a bÀrÂ attÂl is
kiel¢g¡lt, ha d¡h´s indulatÀt a lÀtogatÂja k¢p¢be fr´cs´gte, ahogy egyes virÀgok, belsû
nyomÀsra, n¢mi tÀvolsÀgbÂl rÀfecskendezik nedv¡ket a megzavarodÂ bogÀrra, mely
akaratlanul a cinkosukkÀ vÀlik. Charlus, megig¢zettbûl megig¢zûv¢ vÀlva, szorongÀsÀtÂl megszabadulva, megnyugodva bocsÀtotta el lÀtogatÂjÀt, aki mÀr meg is szünt kÁvÀnatosnak lenni a szem¢ben. Egy szÂ, mint szÀz, maga a homoszexualitÀs, l¢v¢n hogy
a homoszexuÀlis jobban hasonlÁt a nûh´z, semhogy hasznos viszonyban lehetne vele,
egy magasabb rendü t´rv¢nyhez kapcsolÂdik, ahhoz, amelybûl az is k´vetkezik, hogy
sok hÁmnûs virÀg term¢ketlen marad, vagyis az ´nmegterm¢kenyÁt¢s meddûs¢g¢hez.
Igaz, a homoszexuÀlisok, mik´zben hÁmet keresnek, gyakran be¢rik egy hozzÀjuk hasonlatos nûies f¢rfival. De mÀr az is elegendû, hogy ne a nûi nemhez tartozzon: ûbenn¡k is ott van egy kihasznÀlatlan nûembriÂ, amik¢nt oly sok hÁmnûs virÀg, sût n¢mely
hÁmnûs Àllat (p¢ldÀul a csiga) sem term¢keny¡lhet meg sajÀt maga Àltal, hanem csak
egy mÀsik hÁmnûs egyedtûl. A homoszexuÀlisoknak tehÀt, bÀr szeretik az Âkori Kelettel vagy Hellasz aranykorÀval rokonÁtani magukat, m¢lyebbre nyÃlik vissza az eredet¡k, amaz ûsi korokra, amikor m¢g nem voltak k¢tlaki n´v¢nyek, sem egynemü Àllatok, s a nûi test cs´kev¢nyes f¢rfiszervei ¢s a f¢rfi cs´kev¢nyes nûi szervei annak az
eredendû hÁmnûss¢gnek ûrzik a nyomait. Jupien ¢s Charlus arcjÀt¢kÀt, bÀr elûsz´r
nem tudtam mire v¢lni, ¢ppolyan ¢rdekesnek talÀltam, mint azt, hogy az Ãgynevezett
f¢szkesvirÀgÃak, Darwin szerint, nyÃjtÂzkodnak a rovarok fel¢, felvonva szabÀlytalan
fejecskevirÀgzatukat, hogy min¢l messzebbrûl lÀthatÂk legyenek, vagy hogy a k¢tf¢le
bibeszÀlÃak egy fajtÀja kifordÁtja ¢s beg´rbeszti porzÂszÀlÀt, hogy utat nyisson a bogaraknak vagy megtisztogassa ûket, vagy mint eg¢sz egyszerüen azt, ahogy most a nektÀrillat ¢s a pÀrtÀk t¡nd´kl¢se rovarokat vonzott az udvarba. AttÂl a naptÂl fogva Char-
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lus megvÀltoztatta a Villeparisis-n¢nÀl tett vizitjei idûpontjÀt, nem mintha nem talÀlkozhatott volna mÀshol ¢s k¢nyelmesebben Jupiennel, hanem mert alighanem ä
ahogy ¢nnekem is ä a d¢lutÀni naps¡t¢s ¢s a virÀgzÂ cserje hozzÀkapcsolÂdott az eml¢khez. Egy¢bk¢nt nem ¢rte be annyival, hogy beajÀnlja Jupien¢ket Villeparisis-n¢nÀl,
Guermantes hercegn¢n¢l ¢s egy eg¢sz f¢nyes vevûk´rn¢l, amely mÀr csak az¢rt is kitartott a fiatal hÁmzûnû mellett, mivel azt a n¢hÀny h´lgyet, aki ellenszeg¡lt vagy akÀr
csak vonakodott is, a bÀrÂ sz´rnyü megtorlÀssal sÃjtotta, vagy az elrettentû p¢lda kedv¢¢rt, vagy az¢rt, mert haragra gerjedt, ami¢rt dacolni mer¢szeltek uralkodÂi ´nk¢ny¢vel. Egyre j´vedelmezûbb¢ tette Jupien helyzet¢t, v¢g¡l maga mell¢ vette titkÀrnak, s k¢sûbb lÀtni fogjuk, milyen k´r¡lm¢nyeket teremtett neki. àNa, ez egy boldog
ember, ez a JupienÊ ä mondta Fran§oise, aki hajlamos volt lekicsinyelni vagy tÃlbecs¡lni a jÂt¢tem¢nyeket attÂl f¡ggûen, hogy ût szerencs¢ltett¢k-e vagy valaki mÀst.
Egy¢bk¢nt ebben az esetben nem ragadtatta tÃlzÀsokra magÀt, ¢s irigykedni se irigykedett, mivel ûszint¢n szerette Jupient. àHogy a bÀrÂ Ãr micsoda finom ember ä tette
hozzÀ ä, olyan jÂsÀgos, olyan jÀmbor, olyan jÂravalÂ! Ha eladÂsorban levû lÀnyom volna, ¢s ha mi is gazdagok volnÀnk, bizony isten a bÀrÂhoz adnÀm. ä De Fran§oise ä
jegyezte meg halkan anyÀm ä, nem lenne egy kicsit sok f¢rje annak a lÀnynak? Ne
felejtse el, hogy mÀr Jupienhez is hozzÀÁg¢rte! ä ñ, szüzanyÀm! ä felelte Fran§oise. ä
HÀt mert az is olyan ember, aki mellett boldogsÀg lenne az asszony ¢lete. Nem az szÀmÁt Àm, hogy valaki gazdag vagy ÀgrÂlszakadt, hanem hogy milyen a term¢szete. A
bÀrÂ meg Jupien, mindkettû ugyanabbÂl a fajtÀbÂl valÂ.Ê
AmÃgy, a felismer¢s izgalmÀban, igencsak eltÃloztam a csakugyan ritka egymÀsra
talÀlÀs kiv¢teles jelleg¢t. Igaz, minden Charlus-f¢le ember k¡l´nleges teremtm¢ny,
hiszen ha nem tesz engedm¢nyeket az ¢let nyitotta lehetûs¢geknek, l¢nyeg¢ben egy
mÀsik fajba tartozÂ f¢rfi szerelm¢t keresi, azaz egy olyan f¢rfi¢t, aki a nûket szereti
(k´vetkez¢sk¢ppen nem szeretheti ût), de ellent¢tben azzal, amit az udvaron lejÀtszÂdÂ jelenetrûl gondoltam, lÀtva, ahogy Jupien Ãgy kelleti magÀt Charlus elûtt, mint az
orchidea a poszm¢h elûtt, ezek a kiv¢teles l¢nyek, kiket oly igen szÀnunk, valÂjÀban
tengernyi sokan vannak, amik¢nt azt lÀtni fogjuk ebben a müben (az okokra csak a
v¢g¢n fogunk f¢nyt derÁteni), s ûk maguk is inkÀbb arra panaszkodnak, hogy sokan
vannak, hogysem kevesen. Mert az ör, ´r´m¡nkre, igen rosszul vÀlasztotta ki azt a
k¢t angyalt, akit az¢rt ÀllÁtott Szodoma kapujÀba, hogy megtudja, mik¢nt a Genezisben
Árva van: vajon teljess¢ggel a hozzÀ felhatott kiÀltÀs szerint cselekedtek-¢ a vÀros lakÂi;
egy szodomaira kellett volna bÁznia a feladatot. Az biztos nem eresztette volna le a
lÀngpallost, nem enyhÁtette volna a b¡ntet¢st aff¢le ments¢gek hallatÀn, hogy àHat
gyermek atyja vagyok, k¢t szeretûm van sat.Ê így vÀlaszolt volna: àIgen, ¢s a feles¢gedet f¢lt¢kenys¢g em¢szti. Amikor pedig nem azt a k¢t nût lÀtogatod GomorrÀban, egy
hebroni pÀsztorral t´lt´d az ¢jszakÀt.Ê Azzal visszakergette volna a vÀrosba, amelyre
aztÀn k¢nk´ves ¢s t¡zes esût bocsÀtott az ör. Az angyalok viszont futni hagytak minden
sz¢gyenkezû szodomait, m¢g ha hÀtrafordult is, meglÀtva egy fiÃt, ahogy LÂt feles¢ge
hÀtratekintett, csak ûk sÂbÀlvÀnnyÀ se vÀltak. így aztÀn igen megsokasodtak az olyanok ivad¢kai, akikbe beler´gzûd´tt ez a mozdulat, hasonlÂ ahhoz, ahogy a z¡ll´tt nûk
lÀtszÂlag a cipûket n¢zegetik a kirakatban, de r´gt´n hÀtratekintenek, ha egy egyetemista halad el. A szodomaiak leszÀrmazottai, akik olyan szÀmosan vannak, hogy illik
rÀjuk a Genezis egy mÀsik verse: àHogyha valaki megszÀmlÀlhatja a f´ldnek porÀt, a
te magod is megszÀmlÀlhatÂ leszÊ, megtelepedtek a vilÀg minden tÀj¢kÀn, elsajÀtÁtottÀk a legk¡l´nb´zûbb mesters¢geket, ¢s olyan bejÀratosak a legzÀrtabb klubokba is,
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hogy ha egy szodomait m¢gse vesznek fel, a fekete golyÂk t´bbs¢ge szodomaiaktÂl
valÂ, de olyan szodomitÀktÂl, akik bünnek minûsÁtik a homoszexualitÀst, mert ´r´k´lt¢k az ÀlsÀgot, melynek hÀla az ûseik kifuthattak az elÀtkozott vÀrosbÂl. Lehet, hogy
egyszer visszat¢rnek oda. Igen: minden orszÀgban k¡l´n csoportot alkotnak, keleties,
müvelt, zene¢rtû, kajÀnkodÂ csoportot, melynek egyarÀnt vannak kivÀlÂ tulajdonsÀgai ¢s elviselhetetlen hibÀi. K¢sûbb majd elm¢ly¡ltebben foglalkozunk vel¡k, egyelûre
azonban csak figyelmeztetni akartunk ama v¢gzetes t¢ved¢sre, mely akkor fenyegetne, ha (amik¢nt a cionista mozgalom bÀtorÁtÀst kapott) szodomista mozgalom alakulna, ¢s ÃjjÀ¢p¡lne Szodoma. Merthogy a szodomaiak, alighogy bek´lt´zn¢nek a vÀrosba, mÀr hagynÀk is el, hogy ne lÀtszÂdjanak odavalÂnak, megnûs¡ln¢nek, szeretûket
tartanÀnak mÀs vÀrosokban, amelyekben minden egy¢b mulatsÀgukat is megleln¢k.
Csak a legv¢gsû esetben lÀtogatnÀnak SzodomÀba, ha az Áns¢g v¢gk¢pp rÀvenn¢ ûket,
ha eln¢ptelenedne a vÀrosuk. Vagyis minden Ãgy lenne, ahogy ma Londonban, Berlinben, RÂmÀban, Szentp¢tervÀrott vagy PÀrizsban van.
Mindenesetre aznap, a hercegn¢n¢l tett lÀtogatÀsom elûtt, nem tekintettem ilyen
messzire, ¢s sajnÀltam, hogy Jupien ¢s Charlus egymÀsra talÀlÀsÀra figyelve elmulasztottam talÀn, ahogy a poszm¢h megterm¢kenyÁti a virÀgot.
(Marcel Proust reg¢ny¢nek, AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN-nak elsû, mÀsodik ¢s harmadik r¢sze ä SWANN ,
B IMBñZñ LçNYOK çRNY°KçBAN, GUERMANTES-°K ä Gyergyai Albert fordÁtÀsÀban jelent meg magyarul. Itt a negyedik r¢sz, a SZODOMA °S GOMORRA nevezetes elsû fejezet¢t adjuk. A reg¢ny tovÀbbi, rem¢lhetûleg mihamarabb magyarul is megjelenû k´tetei: LA PRISONNIéRE ; LA FUGITIVE ; LE TEMPS RETROUV° .)

KarÀtson Endre

GYERGYAI ALBERT ä TEGNAP °S MA
TÂth Krisztina fordÁtÀsa

àH´lgyeim ¢s Uraim! Tisztelt HallgatÂim!Ê
Id¢zûjelbe teszem a megszÂlÁtÀst: nem tudom ugyanis, hasznÀljÀk-e m¢g a magyar
egyetemeken. A francia egyetemekrûl jÂ ideje kikopott, m¢g '68 elûtt, mely aztÀn lend¡letesen elbÀnt a àpolgÀrsÀg diszkr¢t bÀjÀvalÊ. Ha az elûadÂ ilyen ÂmÂdi megszÂlÁtÀssal fordul a hallgatÂsÀghoz, az vagy azt jelenti, hogy finoman provokÀlni akar, vagy
egyszerüen annyit jelent, hogy ä k¡lf´ldi.
NagyjÀbÂl ilyen hatÀst keltett Gyergyai Albert is az Idegen Nyelvek FûiskolÀjÀnak
elûadÂterm¢ben, amikor az 1952-es tan¢vkezd¢skor megtartotta elsû elûadÀsÀt a àvilÀgirodalomÊ-rÂl, errûl a dicsû ¢s mindent ´sszevetve nem is oly haszontalan posztgoethei talÀlmÀnyrÂl, amelyet a szovjet nevel¢si modell irÀnyzott elû szÀmunkra.
Azzal, hogy a hallgatÂsÀgot àH´lgyeim ¢s Uraim! Tisztelt HallgatÂim!Ê-nak szÂlÁtotta, Gyergyai angyali szelÁds¢gü kihÀgÀst k´vetett el. çm bÀrmilyen szelÁd volt is ez
a kihÀgÀs, korÀntsem volt vesz¢lytelen.
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De hogy kellûk¢pp ¢rz¢keltessem, milyen hatÀst is keltett, drÀmaibb hangot kell
meg¡tn´m. Ekkoriban tetûz´tt SztÀlin ¢s RÀkosi terrorja; a perek, kitelepÁt¢sek, ¡ld´z¢sek ¢vei voltak ezek. JÂl le lehet m¢rni a korabeli hangulatot, ha f´lid¢zem a diÀkok az ¢vi bÀljÀt: mind´ssze n¢gy vagy ´t pÀr tÀncolt, a t´bbiek mereven ¡ltek, attÂl
valÂ f¢lelm¡kben, hogy lovagjuk vagy h´lgy¡k mint a rendszer ellens¢g¢t àbek´piÊ
ûket. Mindenki megjÀtszotta az elvtÀrsat, mindenki tartott mindenkitûl. A hivatalos
tan a marxizmusäleninizmus volt, az egyed¡l helyes irodalmi felfogÀs a szocialista realizmus. Az elmÃlt korok n¢hÀny nagy ÁrÂjÀnak haladÂ hagyomÀny cÁm¢n kijÀrt ugyan
az elismer¢s. De amikor Gyergyai àvilÀgirodalminakÊ mondott t´rt¢neti Àttekint¢s¢ben a XIX. szÀzad v¢g¢hez ¢rt, k´z´lte: àTisztelt HallgatÂim, H´lgyeim ¢s Uraim, a
XX. szÀzad k¡sz´b¢hez ¢rve el kell bÃcsÃznom ´n´ktûl. Mint ´n´k is jÂl tudjÀk, a XX.
szÀzad irodalma a szovjet irodalom, s ahhoz ¢n nem ¢rtek el¢gg¢.Ê
Ne aggÂdjanak, H´lgyeim ¢s Uraim, nem fogom ´n´kre zÃdÁtani egy r¢gi frontharcos eml¢keit. De hogy kifejtsem t¢mÀm ä GYERGYAI ALBERT ä TEGNAP °S MA ä, f´l
kell vÀzolnom a t´rt¢neti hÀtteret. °s ¢ppen az¢rt vÀlasztottam ezt a t¢mÀt, mert az a
benyomÀsom, hogy Gyergyait hajlamosak vagyunk hol kÁv¡l helyezni a t´rt¢nelmen,
m¢ghozzÀ a magyar kultÃr- ¢s politikat´rt¢neten, hol pedig elfelejtkezni rÂla, ¢ppen
a bek´vetkezett t´rt¢nelmi àhaladÀsÊ nev¢ben.
Megh´kkentettek a magÀnbesz¢lget¢sek sorÀn hallott v¢leked¢sek. Tiszteletre m¢ltÂ koponyÀk adtak hangot fenntartÀsaiknak, olyan emberek fanyalogtak, akik elvben
hozzÀ¢rtûk: Gyergyai fordÁtÀsai àsz¢p hütlenekÊ, mondtÀk, essz¢i nem el¢g tudomÀnyosak, oktatÀsi mÂdszerei f´l´tt eljÀrt az idû. F´lvetûd´tt bennem a k¢rd¢s: vajon
nem elsietett dolog-e kijelenteni, hogy Gyergyai ¢letmüv¢t belepte a por? Tizenk¢t
¢vvel halÀla utÀn milyen mÂdon k´zelÁthetû meg ez a mü, s hogyan foghatjuk fel ma
¡zenet¢t? Erre keresek vÀlaszt az elk´vetkezûkben, igaz, a tÀrgyilagossÀg ig¢nye n¢lk¡l. Nem az¢rt nem t´rekszem tÀrgyilagossÀgra, mert a k¢sûbbiekben Gyergyai jÂ barÀtommÀ, mondhatni fogadott apÀmmÀ vÀlt, inkÀbb az¢rt, mert meglehetûsen elt¢rû
szellemi alkatunk ellen¢re hatott rÀm, s ¢ppen arrÂl prÂbÀlok majd szÂlni, hogy mik¢ppen hatott.
T¢rj¡nk vissza egy percre az elûadÂterembe, ahovÀ Gyergyai azokban a fagyos
idûkben bel¢pett, k¢t kez¢ben k¢t legendÀssÀ vÀlt, k´nyvekkel zsÃfolt szatyrÀval. Az
egyik szatyorban olyan k´nyvek voltak, melyekkel elûadÀsÀt illusztrÀlta, a mÀsikban
azok, melyeket az arra leg¢rdemesebb vagy egyszerüen csak legszeg¢nyebb diÀkoknak
szÀnt. Szem¢lye ¢s tudÀsa egybeforrott. çthatÂ k¢kessz¡rke tekintet¢vel, enyh¢n rÂzsaszÁnü koponyÀjÀval, hajlott hÀtÀval, papos modorÀval maga volt a tereb¢lyes ÀrtalmatlansÀg. Nem lehetett t¢vedni megÁt¢l¢s¢ben, igaz, û sem akart megt¢veszteni senkit: a polgÀri vilÀg hajÂt´r´ttjek¢nt sodrÂdott azoknak a diktatÃrÀjÀba, akik a proletariÀtus nev¢ben korzÂztak.
çm a varÀzslat nem k´vetkezett volna be, ha nem ¢rezz¡k, hogy a tanÀr szavaiban
az irodalom nyilatkozik meg a hallgatÂknak. Nem ideolÂgia volt ez az irodalom, nem
az osztÀlyharc fegyvere, hanem kultÃra: biztosÁt¢ka az ¢let olyan meg¢rt¢s¢nek, amely
m¢lyebb ¢s l¢nyegesebb mindannÀl, amit az egy¢b stÃdiumok nyÃjthattak az ifjÃsÀgnak. Az irodalom hiteles jelenl¢t¢t Gyergyai ihletett azonosulÀsÀnak csodÀja teremtette meg.
Engedj¢k meg, H´lgyeim ¢s Uraim, hogy eml¢keztessem ´n´ket azokra az ama
bizonyÀra letünt idûkre, amikor az irodalom az egyhÀzak ¢s nem kev¢sb¢ a politikai
vallÀsok pÂtszer¢¡l szolgÀlt. Az irodalom ilyet¢n hivatÀsÀnak gy´kerei k¢ts¢gkÁv¡l a
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romantikÀig nyÃlnak vissza, a k¢sûbbiekben pedig Baudelaire, Flaubert ¢s Mallarm¢
eszt¢tikai hitvallÀs formÀjÀban ¢lesztette ÃjjÀ ezt a szerep¢t. Ezt a vÀltozatot ´r´k´lte
MagyarorszÀg a XX. szÀzad elsû ¢vtizedeiben. MagyarorszÀg akkoriban sok tekintetben XIX. szÀzadi orszÀg volt ä ¢s sok tekintetben m¢g ma is az. Gyergyai Albert tudta
ezt, s egyfajta lelk¢szi elhivatottsÀggal vÀllalta feladatÀt az adott k´r¡lm¢nyek k´z´tt.
Elsûk¢nt egy tÀrsadalom- ¢s müvelûd¢st´rt¢neti k¢rd¢sre szeretn¢k kit¢rni. Annak,
hogy Gyergyait a polgÀrsÀg hajÂt´r´ttj¢nek nevezem, franciÀul mÀs a felhangja, mint
magyarul. A XIX. szÀzad leghaladÂbb gondolkodÂi szerint a polgÀrosodÀs folyamatÀnak elûsegÁt¢se MagyarorszÀg modernizÀciÂjÀt, a feudÀlis hatalom ¢s mentalitÀs hÀtt¢rbe szorÁtÀsÀt szolgÀlta. A XX. szÀzad elej¢n àmÀrÊ a parlamentÀris demokrÀcia volt
a t¢t, s a radikÀlis ¢rtelmis¢g ilyen irÀnyÃ politikai k¡zdelm¢vel egy idûben egyfajta
kultÃrforradalom is zajlott. A Nyugat k´r¡l csoportosulÂ ÁrÂk ¢s müv¢szek meg akartÀk
nyitni a magyar kultÃrÀt az eurÂpai modernitÀs term¢kenynek v¢lt Àramlatai elûtt.
Az 1919ä20-as esem¢nyek azonban megt´rt¢k a politikai lend¡letet. A trianoni
szerzûd¢s megb¢nÁtotta a magyarorszÀgi tÀrsadalmi ÀtalakulÀst, t´bbek k´z´tt az¢rt,
mert a Horthy-rendszer hitel¢t akarta venni a polgÀrsÀgnak, felelûss¢ t¢ve az ´sszeomlÀs¢rt. A Nyugat 1941-ig ¢lt, s megûrizte ig¢nyess¢g¢t ¢s nyitottsÀgÀt, de ÃjÁtÂ lend¡let¢t a politikai horizont beszük¡l¢s¢vel elvesztette.
Gyergyai, a fordÁtÂ ¢s essz¢ÁrÂ, a hÃszas ¢vekben csatlakozott a folyÂirathoz, s hamarosan a francia irodalom, fûk¢nt az NRF szerzûinek legfontosabb k´zvetÁtûje lett.
Nos, amikor Gyergyai Albert 1952-ben az elûadÂterembe l¢pett, szem¢ly¢vel azt
adta hÁr¡l, hogy ennek a polgÀrsÀgnak kulturÀlis c¢lkitüz¢sei nem voltak puszta ÀbrÀndok. Olyan ember volt, aki kitÀrta int¢zm¢ny¡nk ablakait, ellent¢tben t´bbi tanÀrunkkal, akik igyekeztek erûnek erej¢vel bereteszelni ûket. Gyergyai ebben a nyugatos
elit szellemi hagyomÀnyÀt folytatta, a nyugatos elit¢t, melyhez û, az egyszerü falusi
tanÁtÂ fia, tehets¢ge segÁts¢g¢vel asszimilÀlÂdott, hiszen ez az elit becs¡let dolgÀnak
tekintette, hogy a minûs¢g m¢rc¢je a minûs¢g legyen, ¢s nem akart vÀlaszfalat emelni
fajok ¢s vallÀsok, tÀrsadalmi r¢tegek, n¢piesek ¢s urbÀnusok k´z¢. Erre az elvre alapozta Gyergyai a maga voltak¢ppen egyszerü strat¢giÀjÀt: azzal, hogy Àtsugarazta hallgatÂira a müv¢szi minûs¢g irÀnti roppant lelkesed¢s¢t, egyben azt is sugallta, hogy az
eszt¢tikai gazdagodÀs nem ´sszeegyeztethetetlen a n¢p ¡gy¢vel, vagyis m¢g a zsdanovi
tanok legÀdÀzabb hÁvei is gyarapodhatnak ä a maguk mÂdjÀn ä a jÂ ÁrÂk olvasÀsÀtÂl,
formai vagy gondolati kifogÀsaik ellen¢re.
MindazonÀltal pontatlansÀg volna Gyergyaiban csak a KÁs¢rtût lÀtni, aki a kommunizmus mesters¢ges paradicsomaiba becsemp¢szi a burzsoÀ eszt¢tikÀt. Eml¢keztess¡nk arra, hogy nevelûmunkÀjÀt egy magasabb eszme szolgÀlatÀban v¢gezte. Gyakorta megfeledkez¡nk arrÂl, hogy kettûs k¢pz¢sben r¢szes¡lt: egyszerre volt franciÀs ¢s
germanista; a francia irodalom müremekeiben a n¢met klasszicizmus, vagyis a felvilÀgosodott romantika eszm¢nyeinek megtestesÁt¢s¢t, bizonyÁt¢kait kereste, azt a kanti,
goethei ¢s fûk¢nt schilleri meggyûzûd¢st (v´. DIE KºNSTLER , 1788ä89; ºBER DIE AESTETISCHE ERZIEHUNG DES MENSCHEN , 1793ä94.), hogy az irodalom c¢lja az ember
erk´lcsi megnemesÁt¢se, hogy a szabadsÀghoz a Sz¢ps¢gen Àt visz az Ãt, a t´rt¢nelem
c¢lja a t´k¢letesed¢s ¢s a harmÂnia, ¢s hogy a j´vûbe, a boldogsÀg civilizÀciÂjÀhoz vezetû ´sv¢nyt a müv¢szek mutatjÀk meg az emberis¢gnek. Gyergyai a IX. SZIMFñNIA
szolgÀlatÀban oktatott, s birtokÀban volt annak a müv¢szetnek, mely k´zvetÁti azt az
¢rz¢st ä dehogyis! azt a megindultsÀgot, amelyet szÁv¡nkben a szabad emberi k´z´ss¢gbe vetett hit kelthet.

1538 ã KarÀtson Endre: Gyergyai Albert ä tegnap ¢s ma

Igen, a müv¢szet a legpontosabb szÂ erre. °s egyben a kulcsszÂ. A professzor, aki
szatyraival az elûadÂba l¢pett ä ezeket a szatyrokat a bel¢j¡k t´m´tt tudÀs mennyis¢ge
jÂval sÃlyosabbÀ tette a szokvÀnyos müvelts¢gn¢l ä, ez a tanÀr Ãgy l¢pett k´z¢nk, mint
egy müv¢sz, mint egy olyan ¡gy misszionÀriusa, amely nem kev¢sb¢ teleologikus, mint
a kommunistÀk ¡gye, de testv¢riesebb, ¢s t´bb lelkierût nyÃjt, mivel tudatÀban van
tulajdon t´r¢kenys¢g¢nek, s ez¢rt nem t´rekszik elt´k¢lten arra, hogy mindent elpusztÁtson, ami nem azonos vele.
Az ¡dv´zÁtû müv¢szet ¢s a nyugatos eszm¢ny misszionÀriusak¢nt ¢rkezû professzor
term¢szetesen nem akarta nyakÀba venni az egyetemi g¢pezet terheit. Nem volt a lÀbjegyzetek ¢s a bibliogrÀfiai pontoskodÀs embere. Az a nevel¢si c¢lja, hogy mindenki
szÀmÀra hozzÀf¢rhetûv¢ tegye a müv¢szetet, csak Ãgy valÂsulhatott meg, ha n¢pszerüv¢ teszi, elûadÀsainak kovÀsza ez¢rt az apolÂgia volt. Tudta ezt, ¢s tudtÀk koll¢gÀi,
s û azt is tudta, micsoda irigys¢g ´vezi àvilÀgiasÊ sikereit, de cs´ppet sem bÀnta, hogy
irigykednek rÀ, nem az¢rt, mert pedÀns alakoknak tartotta a t´bbieket, hanem mert
a j´vû¢rt felelûs szellemnek ¢s egyszersmind egy becses ´r´ks¢g ûrzûj¢nek tekintette
´nmagÀt, olyan ´r´ks¢g ûrzûj¢nek, amely egy sz¢p nap lehetûv¢ teszi majd, hogy MagyarorszÀg visszat¢rjen EurÂpÀba, ¢s v¢glegesen ott is maradjon.
AzÂta megvÀltoztak az idûk, mondhatnÀ valaki, a helyzet, amit felelevenÁtettem,
mÀr a t´rt¢nelem lezÀrt fejezete. Azt is mondhatjÀk, hogy manapsÀg a n¢pszerüsÁt¢s
inkÀbb a m¢dia dolga, mint az egyetem¢, ¢s Ãjra f´ltehetik az elker¡lhetetlen k¢rd¢st:
valÂjÀban mi az, ami tovÀbb´r´kÁthetû Gyergyai nevel¢si elveibûl?
Ebbûl a szemsz´gbûl folytatva a vizsgÀlÂdÀst, inkÀbb ¢rz¢kenys¢g¢t ¢s stÁlusÀt emeln¢m ki, semmint mÂdszer¢t. Aki csak besz¢lt vagy Árt rÂla, azt hangsÃlyozta, hogy milyen hihetetlen¡l k´zvetlen viszonyban Àllt a k´nyvtÀrral. Persze, k´nyvmolynak lenni
´nmagÀban m¢g nem valami eredeti dolog. Gyergyaiban az volt a rendkÁv¡li, hogy
ezt a k´zvetlens¢get Àt tudta adni hallgatÂinak, fel tudta kelteni benn¡k azt az ¢rz¢st,
hogy nemcsak a k´nyvekkel ker¡lnek bizalmas kapcsolatba, hanem azokkal az emberekkel is, akik ezeket a k´nyveket ÁrtÀk. A lÀngelm¢kkel ¢s az egyszerü tehets¢gekkel,
a hÁress¢gekkel ¢s a szer¢ny kismesterekkel egyarÀnt.
F´lt¢telezem, hogy ´reg barÀtom d´bbenten n¢zne rÀm, ha azt mondanÀm, volt
abban valami posztmodern vonÀs, ahogyan az eg¢sz k´nyvtÀrat f´lhasznÀlhatÂnak tekintette. °s valÂban, semmi sem Àllt tûle tÀvolabb, mint az az elk¢pzel¢s, hogy a jÀt¢k
a legfûbb szervezûerû, avagy az a n¢zet, hogy az igazsÀg sz¢tfoszlik visszf¢nyeinek labirintusaiban. De ha osztozott a marxistÀkkal az aranykor utÂpisztikus kÁvÀnÀsÀban,
az elj´vendû posztmodernekkel volt rokon abban, hogy kev¢ss¢ ¢rdekelte a rangsor
¢s a merev lehatÀrolÀs.
Igaz ugyan, hogy leglelkesebben a nagy klasszikusok¢rt rajongott ä 1962-ben eg¢sz
essz¢k´tetet szentelt nekik ä, de magÀt a klasszicizmus fogalmÀt is t´rt¢neti vÀltozÀsainak f¢ny¢ben vizsgÀlta, tÀrsadalmi vonatkozÀsaiban, Val¢ryt id¢zve: àEgy müv¢szet akkor klasszikus, ha az egyes ember helyett inkÀbb egy szervezett ¢s pontosan meghatÀrozott k´z´ss¢ghez idomul.Ê Ilyen ¢rtelmez¢sben a àkivÀlasztottakÊ listÀja olyan n¢vsort jelent, amelyet bÀrmikor meg lehet vÀltoztatni, az àigaztalanul elutasÁtott vagy f¢lreismertÊ szerzûk,
àa szabÀlyoknak fittyet hÀnyÂ szabad szellemekÊ is felker¡lhetnek rÀ ä ahogy ma mondanÀnk ä egyik vagy mÀsik olvasÂr¢teg elvÀrÀsi horizontjÀnak megfelelûen. °s az sem
meglepû, hogy ebben az ¢rtelmez¢sben a kritikusnak nem kell megtagadnia csodÀlatÀt
a nem klasszikus vagy m¢g nem klasszikus rangÃ szerzûktûl, hiszen ki Ágy, ki Ãgy, de
mindannyian egy-egy szÀlÀt alkotjÀk az irodalom folyamatossÀgÀt biztosÁtÂ szûttesnek,
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egyszersmind valamennyien r¢sz¢t k¢pezik annak a tÀrsadalomnak, amelyhez a
àklasszikusokÊ-nak idomulniuk kell, ¢s amelynek a àklasszikusokÊ csak legt´k¢letesebb k¢pviselûi lehetnek.
MÀs szÂval a àkivÀlasztottakÊ mellett ott vannak a àkivÀlaszthatÂkÊ: egy¡ttes¡kben
Gyergyai egy olyan, minden merev rangsortÂl ment csoportot lÀtott megszervezûdni,
amelyet szÁves szÂval ajÀnlott hallgatÂi ¢s olvasÂi figyelm¢be, hogy azok ä teljes jogÃ
ÀllampolgÀrokk¢nt ä pÀrbesz¢det kezdhessenek a szabad ¢s egyenlû szellemekkel.
Nem kevesebbrûl volt szÀmÀra szÂ, mint feltÀmasztani ä minden irÂniÀtÂl megszabadÁtva azt ä az irodalom respublikÀjÀnak nemes ÀlmÀt, s felvÀzolni e respublika mük´d¢s¢nek terv¢t a XVIII. szÀzadi szalonok mintÀjÀra, ahol is a tÀrsasÀgi jelleg hatÀrozta
meg a stÁlust: Gyergyai ugyanis ennek a stÁlusnak szellem¢ben kÁvÀnta eljÀtszani a maga formÀlÂ szerep¢t.
H´lgyeim ¢s Uraim! Tisztelt HallgatÂim! Vajon az utÂkornak nem volna-e ¢rdemes
felÃjÁtania ezt a kÁs¢rletet, melyet a vitÀk, az eszmecser¢k ¢s a felvilÀgosult besz¢d FranciaorszÀga ihletett meg? Vajon legeredm¢nyesebben nem akkor tekinthetj¡k-e kortÀrsainknak, mÀs szÂval ma is ¢lû ¢s hatÂ alkotÂknak a mÃlt ÁrÂit, ha egyenlû tÀrsk¢nt
k´zelÁt¡nk hozzÀjuk? V¢lem¢nyem szerint ez kettûs elûnnyel jÀrna. Egyfelûl ´rvendetesen kiigazÁtanÀ a posztmodernizmust, amelynek tÃlzÀsai minden m¢ltÂsÀgÀtÂl
megfosztjÀk az irodalmat, mÀsfelûl korlÀtoznÀ a nagy ÁrÂk ideolÂgiai c¢lokat szolgÀlÂ,
elviselhetetlen t´mj¢nez¢s¢t. Gyergyai szelleme kivÀlÂ ellenszere azoknak a rituÀlis
¡nnepl¢seknek, amelyeket az ¢vfordulÂkon szokÀs rendezni ä amelyet most az û centenÀriumÀn rendez¡nk. Mert az olvasÂ csak akkor lehet szabad, vagyis csak akkor ¢lhet teljesen Át¢lûk¢pess¢g¢vel, ha a k´nyvekhez k´zelÁtve felsûbbrendüs¢gi ¢rz¢s¢tûl
csakÃgy megszabadul, mint alsÂbbrendüs¢gi ¢rz¢s¢tûl.
Akik ismert¢k Gyergyai Albertet, talÀn azt mondjÀk most, hogy nem vagyok hü szellem¢hez, hiszen û maga volt a megtestes¡lt alÀzat. ValÂban, ¢n az alÀzat szÂt felcser¢lem a tisztelettel. De minden befogadÀs vÀlasztÀs ¢s elutasÁtÀs egyben, s emlÁtettem mÀr,
hogy professzorom ¢ppen a k¡l´nb´zûs¢g¢vel hatott rÀm. Vajon nem az-e a l¢nyeg,
hogy az û tanÁtÀsÀbÂl kiindulva jutottam el a magam szem¢lyes ÀllÀspontjÀhoz? Meglehet, a szalonok mÂdszere sem ¡ltethetû Àt abba az EurÂpÀba, amely napjainkban a
t´megkultÃra fel¢ tart. Gyergyai m¢gis ebbûl a vilÀgias rendszerbûl kiindulva akart
olyan irodalmÀrokat nevelni, akik nem mondanak le arrÂl, hogy az irodalomnak a
tÀrsadalomban bet´lt´tt szerep¢n gondolkodjanak. A tÀrsadalom persze megvÀltozott
azÂta, de vajon vesztett-e bÀrmit is idûszerüs¢g¢bûl maga a k¢rd¢sfelvet¢s? ögy tetszik,
ebben az ¢rtelemben Gyergyai Albertnek, a nyugatos eurÂpainak, a demokrata tanÀrnak, az irodalmi respublika müv¢sz-polgÀrÀnak müv¢t immÀr klasszikussÀ vÀlt ¢s ma
is term¢keny münek tekinthetem.
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RÀba Gy´rgy

íGY LçTTAM GYERGYAIT
Tapostam a k´d´t, ahogy ÀtvÀgtam a V¢rmezûn. 1940. oktÂber v¢g¢t Ártuk. Nemr¢g
d´nt´ttem el, hogy a magyar mellett a gimnÀziumban tanult n¢met ¢s olasz helyett a
franciÀt vÀlasztom egyetemi szaktÀrgyamnak. De k¢t ¢v se volt hÀtra ¢retts¢giig, ¢s
francia nyelvismeretemet legf´ljebb h¢zagosnak nevezhettem. NagybÀtyÀm barÀti
kapcsolatban Àllt Gyergyai Alberttel, valamikor a hÃszas ¢vek elej¢n egy idûben s k´z´s
barÀti k´rben t´lt´ttek n¢hÀny hetet PÀrizsban. így aztÀn rÀvette Gyergyait, hogy hetente egyszer tÀrsalogjon velem franciÀul.
Gyergyai aprÂ, vese alakÃ padlÀsszobÀban ¢lt a Logodi utcÀban, minthogy, mÀs eml¢kez¢sekkel ellent¢tben, mÀr akkor kilakoltattÀk az E´tv´s Koll¢giumbÂl. Egy k¢zi
mosdÂ k¢pviselte a komfortjÀt, a falakon v¢gigfutÂ k´nyvespolcok f´l´tt egy gy´ny´rü
Egry-tÀjk¢p a sz¢ps¢get. A bejÀrat melletti vasajtÂ mÀr a padlÀst¢rbe nyÁlt. Aki abban
a tetû alatti odÃban lakott, maga is mÀr lom volt, a k´z´ss¢g f¢lrevetette.
Az à´regÊ nyomban k´z´lte, s¡rgûs munkÀn dolgozik, a R¢vai KiadÂ megbÁzÀsÀbÂl
Edouard Estauni¢ reg¢nyeirûl kell elemz¢st Árnia: akad-e k´zt¡k magyar megjelentet¢sre ¢rdemes mü? (Amint haza¢rtem, el is olvastam a Benedek-f¢le lexikonban az
Estauni¢ cÁmszÂt.) Ez¢rt egy hÂnappal elhalasztotta besz¢lget¢seink kezdet¢t, de addig hÀzi olvasmÀnyul k´lcs´nadta M¢rim¢e LA V°NUS D'I LLE cÁmü elbesz¢l¢s¢t. Ez
volt az elsû remekmü, amit francia eredetiben olvastam. BefolyÀsolta is Ázl¢semet. Nem
a k¡l´n´set ¢s a pÀrjÀt ritkÁtÂ k´rnyezet vonzÀsÀt hasonÁtottam magamba, hanem a
formafegyelmet, sût az irÂniÀt, mellyel ÃrrÀ lehet¡nk a fantasztikumon.
ögyszÂlvÀn csakis irodalomrÂl besz¢lgett¡nk. LeginkÀbb Baudelaire-rûl ¢s Flaubert-rûl. Baudelaire-k¢pzeteimet, az elÀtkozott k´ltû legendÀjÀt ÀtvÀltoztatta egy f¡rk¢szû elme szigorÃ formateremt¢s¢nek tisztelet¢v¢. MagÀnszorgalombÂl elolvastam
A MAI FRANCIA REG°NY-t, s bÀr nem hatott rÀm olyan villanyozÂan, mint Szerb Antal
paradoxonokkal, aforizmÀkkal füszeres stÁlusa, szemhatÀromat kitÀgÁtotta annyira,
hogy MauriacrÂl, Julien Greenrûl, Duhamelrûl tudtam v¢gszavakat mondani. Nyelvtani hibÀimat ritkÀn javÁtotta, hagyta, hadd lend¡ljek bele a folyamatos besz¢dbe, de
meg-megajÀnd¢kozott egy-egy gallicizmussal, pontosÁtotta valamely szÂlÀsban rosszul
hasznÀlt vonzatomat. MegtanÁtott rÀ, hogy a àmintha skatulyÀbÂl hÃztÀk volna kiÊ
franciÀul tir¢ ¥ quatre ¢pingles, ¢s a àk´vetkez¢sk¢ppenÊ par cons¢quent vagy en cons¢quence. V¢lem¢nyeimet elûbb helyeselte, olykor dics¢rte, majd kifejtette egy elt¢rû n¢zet jogosultsÀgÀt. így nevelt arra, mennyire fontos egy gondolat k´r¡ljÀrÀsa, a m¢rlegel¢s, de nem kev¢sb¢ a n¢zetek sokasÀgÀnak az elfogadÀsa. Irodalomszeml¢let¢t
utÂbb csigal¢pcsû-gondolkodÀsnak neveztem magamban: k´rbejÀrva t´rt f´lfel¢ c¢ljÀhoz, ahol a szem¢lyis¢g belsû zugaiba l¢phetett, egyszersmind egyre tÀgabb teret tekinthetett Àt. Ebben a f´lfogÀsban k¢sûbb p¢ldak¢p¢nek, Charles du Bosnak a mintÀjÀt, a àmegk´zelÁt¢sekÊ eljÀrÀsÀt fedeztem f´l, de alighanem lelkialkata is megnyilvÀnult
benne, egy riadozÂ, ÀllandÂ ugrÀsra k¢sz, alapjÀban szorongÂ ¢s visszahatÀsk¢nt ingerl¢keny term¢szet. Ellent¢tekkel, ellentmondÀsokkal is szÀmolÂ egy¢nis¢g¢nek lenyomata az ÀllÁtÀsokra k¢rd¢ssel, fenntartÀssal is visszhangzÂ, csupa inda stÁlusa.
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1941 nyarÀn megel¢gelte az egyenlûtlen tÀrsalgÀst. K´z´lte, utolsÂ gimnÀziumi
¢vemben az ¢retts¢gire kell ´sszpontosÁtanom, ez¢rt f´lf¡ggeszti heti rendszeres tÀrsalgÀsunkat. H¢be-hÂba ezutÀn is meglÀtogattam. MÀr semmi sem fesz¢lyezte, hogy
szem¢lyesebb t¢mÀkat is megpendÁtsen; legszÁvesebben BabitsrÂl ejtett szÂt. Egyik alkalommal egy¡tt indultunk el, s pÀr l¢p¢s utÀn rÀkiabÀlt az akkor mÀr ´zvegy T´r´k
Sophie: megint baj volt az iskolÀban IldikÂval, menjen be Gyergyai, aki tanÀrk¢nt inkÀbb meg¢rteti magÀt koll¢gÀival. Az à´regÊ valÂban szerzett Ãjabb t¡relmi idût a kislÀnynak. A francia t¢mak´r sem ker¡lt le napirend¡nkrûl. Sokat forgattam az û szerkeszt¢s¢ben s a Nyugat sorozatÀban megjelent FRANCIA DEKAMERON-t. Az ¢n kedvencem Roger Martin du Gard AFRIKAI VALLOMçS-a volt, a k¢nyes tÀrgyat szobrÀszujjakkal fegyelmezû müve, az ´v¢ A JçSZOL SZAMARA MEG AZ ¹KRE, Superviellenek a fens¢ges tÀrgyat gy´ng¢d jÀt¢kossÀggal egyesÁtû elbesz¢l¢se. A dekameron elûszavÀban Gyergyai a bûs¢g zavarÀra panaszkodik, de ¢lûszÂban a szük´ss¢get emlegette, az amerikai meg az orosz k´tetet dics¢rte: irigykedett a àshort storyÊ mestermüveinek sereg¢re. Egyik legtartalmasabb eszmecser¢nket errûl a t¢mÀrÂl folytattuk.
MegkockÀztattam azt a v¢lem¢nyt, hogy a francia hagyomÀny szerint az ÁrÂt mindenekelûtt a jellem ¢rdekli, a lelki ¢let kin´v¢seit, f´ldreng¢seit is ide¢rtve, ehhez pedig
a müfaj belsû ideje kell, a àjellemfejlûd¢sÊ, s ennek csak a reg¢ny ad teret. Gyergyai
arra hivatkozott, az angol prÂza is, ellent¢tben az oroszok drÀmai ¢rz¢kenys¢g¢vel,
emberÀbrÀzolÀsra ¢p¡l, csakhogy a gall emberszeml¢let fû alkotÂeleme a moralista
gondolkodÀs, az eseten tÃlmutatÂ indÁt¢k.
A hÀborÃ v¢gkifejlet¢ben Àt¢lt viszontagsÀgairÂl csak beszÀmolÂjÀbÂl tudok egyetmÀst. Szem¢rembûl vagy a gyerekember irÀnt ¢rzett tÀvolsÀgtartÀsbÂl, nem tudom,
de megprÂbÀltatÀsairÂl hallgatott, Àm hÀlÀval hozta szÂba ism¢telten is, hogy N¢meth
LÀszlÂ k¢t lÀnyÀval k¡ld´tt neki csomagot a tÀborba.
A hÀborÃ utÀn f¢l lÀbbal az E´tv´s Koll¢giumba ker¡ltem. Mint budapestit csak
bejÀrÂnak vettek f´l, s amikor m¢g hadifogsÀgban szerzett mellhÀrtyagyulladÀsom sorozatban Ãjult ki, tagsÀgomrÂl le kellett mondanom. Ez¢rt Gyergyai benti ÂrÀin csak
egyszer-k¢tszer jelenhettem meg, de otthon, betegÀgyamnÀl meglÀtogatott, ¢s anyÀm
elk¢ped¢s¢re d¢ligy¡m´lccsel kedveskedett ä akkortÀjt nem is eml¢kezt¡nk ilyesmire.
M¢g a fordulat ¢ve elûtt utazott SvÀjcba; onnan k¡ldte el nekem szabad verseit, juttatnÀm el KassÀknak, akivel û szÁves barÀtsÀgot tartott, ¢n meg k¡lsû munkatÀrsa voltam. KassÀk az AlkotÀsban k´z´lte a verseket.
Hazat¢rte utÀn mÀr Fill¢r utcai otthonÀban lÀtogattam. BabitsrÂl mÀr olykor igencsak szem¢lyes ¢lm¢nyeket, sût intimitÀsokat is mes¢lt. Elbesz¢lte, hogy Proust fûmüv¢vel a vilÀghÀborÃ alatt talÀlkozott. SvÀjci hÀziasszonya hÁvta f´l rÀ figyelm¢t, de
ahogy restelkedve mondta, àfalhoz vÀgta a k´nyvetÊ. Itthon Babits magasztalta neki
Proustot, mire Ãjra elûvette a reg¢nyfolyamot. àMihÀly ÃtmutatÀsÀra fedeztem f´l magamnak igazÀn ProustotÊ ä ¢rz¢kenyedett el. JÂllehet a k´ltû eredetileg francia szakosnak k¢sz¡lt, ¢s folyamatosan olvasott ezen a nyelven, minden francia level¢t Gyergyai fogalmazta. Az ¢vek mÃltÀval bizalmasa lett, ha nem alakult is ki k´zt¡k olyan
szoros barÀtsÀg, mint Babits ¢s Sch´pflin k´zt. A k´ltû egyszer azt is elpanaszolta Gyergyainak, feles¢ge egy idû utÀn ahhoz a felt¢telhez k´t´tte a hÀzas¢letet, hogy fÀjÂs hÀtÀt alkalomrÂl alkalomra megd´g´ny´zze ä bÀr lehet, a sz¢gyenlûs regemondÂ ezÃttal
eufemizmussal ¢lt.
Persze elsûsorban irodalmi anekdotÀkat mondott el BabitsrÂl. Ismeretes, hogy az
1924-ben sz¡letett PESTI °J zÀrÂakkordjÀnak hasonlata, àmint k¢t ing k´zt egy meztelen
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kebelÊ, ÀthallÀs Val¢ry CHARMES (1922) k´tet¢ben f´llelhetû LE SYLPHE cÁmü vers¢bûl:
àLe temps d'un sein nu / Entre deux chemises.Ê Gyergyai ezt megemlÁtette Babitsnak, aki
tagadta, hogy olvasta volna a francia versesk´tetet. àDe a Nyugatnak jÀrt a Nouvelle
Revue Fran§aise ä Ágy Gyergyai ä, magam teremtettem a cserep¢ldÀny kapcsolatÀt a
k¢t folyÂirat k´z´tt, mÀrpedig ¢pp a szerkesztû, Jacques Riviªre Val¢ry-tanulmÀnya
id¢zte ezt a k¢t sort is, tehÀt Babits ott olvashatta.Ê °n sem voltam rest, f´llapoztam
az NRF-ben az emlÁtett cikket, de az id¢zet ott nem fordult elû, Ãgyhogy Babits igenis
a k´nyvet magÀt forgatta. A k´lcs´n´s bizalom mÀs term¢szetü megnyilvÀnulÀsÀra
vall, hogy tanÀrom k´zl¢se szerint û figyelmeztette TamÀsi çron kiv¢teles tehets¢g¢re
Babitsot, Ágy k´zvetve szerepet jÀtszott abban, hogy az 1929-es Baumgarten-dÁj az erd¢lyi ÁrÂt az anyaorszÀgban ismertt¢ tette.
A katolikus k´lt¢szetrûl folytatott vita a Nyugat 1933-as ¢vfolyamÀban zajlott, r¢sztvevûi Illy¢s, Babits ¢s Gyergyai. A krÂnikÀs beszÀmolÂja Babits megosztottlelküs¢g¢re
vetett f¢nyt, de rÀvallott az elbesz¢lû engesztelhetetlen ¢rz¢kenys¢g¢re is. A Nyugatnak
egy¢bk¢nt is paprikÀs szÀma, az 1933. Àprilis 1-jei k´z´lte Ill¢s Endre szigorÃ rostÀjÀt
szlovenszkÂi magyar reg¢nyekrûl, s az ¢rintettek kisebbs¢gi s¢relemre hivatkozva
azonnal szervezt¢k tiltakozÀsukat. Ebben a szÀmban KATOLIKUS K¹LT°SZET cÁmen
Illy¢s n¢gy papk´ltû lÁrÀjÀt boncolta, s kivÀlt M¢cs LÀszlÂ k´lt¢szet¢t vetette m¢lyrehatÂ müt¢t alÀ. De a franciÀval ´sszehasonlÁtva ÀltalÀban is elmarasztalta a hazai katolikus lÁrÀt, s a k¢t vilÀghÀborÃ k´zti magyar egyhÀz hatalmi szerep¢ben nevezte meg
a magas müv¢szet akadÀlyÀt. Babits hithü katolikusk¢nt ¢s b´lcselû hajlamÃ müv¢szeti
bÁrÂk¢nt egy hÂnap mÃlva szembeÀllÁtotta a felekezeti müv¢szetet magÀnak a katolicizmusnak egyetemess¢g¢vel; a cikk kicsinyelte a kortÀrs papk´ltûket, de a lÀtszatÀt
is ker¡lte, hogy szembehelyezkedjen sajÀt egyhÀzÀval. Gyergyai szerint Babits valÂsÀggal rÀbesz¢lte, hogy kapcsolÂdj¢k a vitÀba, m¢gpedig a katolikus ÀllÀspont v¢delm¢ben. Gyergyai a Disputa rovatban csakugyan szembeszÀllt Illy¢snek szinte valamennyi ÀllÁtÀsÀval, m¢g francia arck¢pvÀzlatainak pontossÀgÀt is k¢ts¢gbe vonta. ViszonvÀlaszÀban Babits kifogÀsolta Gyergyainak az û nev¢hez füz´tt pontatlan hivatkozÀsÀt, k´zbel¢p¢s¢nek term¢szet¢vel, Ãgymond, Gyergyai a mÀsik f¢l hadÀllÀsÀt erûsÁtette, azaz ä ism¢t a krÂnika szerint ä tartott attÂl, hogy Illy¢s megbÀntÂdik, ez¢rt ût
hagyta cserben.
Illy¢s a FRANCIAORSZçGI VçLTOZATOK-ban id¢zi f´l, mik¢nt ismerte meg PÀrizsban
Gyergyait. A hibÀtlan franciasÀggal fejtegetû Ãr àzengûÊ kiejt¢se erre a k¢rd¢sre k¢szteti: àUrasÀgod nem Somogy megyei?Ê Gyergyai vÀlaszt¢kos franciasÀggal besz¢lt;
eml¢kirataiban Sauvageot az ûszinte elismer¢s utÀn csak egy ritka mÃlt idejü igeegyeztet¢s olykori hibÀjÀt rÂja f´l neki. Nem kev¢sb¢ igaz azonban, hogy ezt a sz¢p
gall sz´vegfüz¢st somogyi hanghordozÀs torzÁtotta. Az à´regÊ mindhalÀlig neheztelt
is Illy¢sre ez¢rt a mondat¢rt, noha tehets¢g¢t sosem vitatta. Viszont egyszer-egyszer
d´f´tt rajta, p¢ldÀul Ágy: àIlly¢s kora hajnalban kel, ¢s csÀkÀnyozza, csÀkÀnyozza a
nyelvet.Ê Il pioche, il pioche la langue...
Atyai barÀtsÀgaiban nemegyszer megnyilatkozott a pedagÂgus feljebbvalÂi ´szt´ne,
gyakran jÂindulatÃ, h¢be-hÂba t¡sk¢s beavatkozÀsi t´rekv¢se mÀs sorsba. K¢t ¢v leforgÀsa alatt term¢szet¢nek mindk¢t sz¢lsûs¢g¢t megtapasztalhattam. 1956 elej¢n lehetûs¢ge nyÁlt egy vend¢gprofesszori ciklus elt´lt¢s¢re a Sorbonne-on. Maga el¢ id¢zett, ¢s elmondta, a francia tansz¢ken mük´dnek ugyan jÂ tanerûk, de az û koll¢giumait ¢s szeminÀriumÀt m¢gis pÂtolni kell. K¢t lehets¢ges helyettesÁtûje k´zt habozott,
X. ¢s k´ztem. X. ugyan ¡gyesebben besz¢l franciÀul, de maga àm¢lyebbÊ, mondta,
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ez¢rt magÀt jel´l´m helyettesem¡l. ZÀrÂjelben: ez a jelzû romanista szÀjÀbÂl romanistÀra alkalmazva legalÀbbis k¢t¢lü. Mindenesetre Gyergyai azt javasolta, kezdjem meg
francia besz¢dk¢szs¢gem olajozÀsÀt, û mÀr, tette hozzÀ, meg is k¢rte Madame Kassait,
tÀrsalogjon velem hetente egyszer. A megtisztelû elhatÀrozÀsnak n¢hÀny diszkurzÁv
k¢szs¢gemet valÂban fejlesztû, kellemes hÂnapot k´sz´nhettem, de mivel az à´regÊrûl a kor szokÀsa szerint valaki kedvezûtlen politikai jellemz¢st adott, elutazÀsÀra nem
ker¡lhetett sor, a forradalom s az utÀna k´vetkezû esem¢nyek az ¢n ¢letemet is megvÀltoztattÀk. K¢t helyrûl is elk¢rtek tanÀri posztomrÂl: a Sz¢pirodalmi K´nyvkiadÂ s
akkori nev¢n az Irodalomt´rt¢neti Int¢zet egyarÀnt ÀllÀst ajÀnlott f´l. Az utÂbbit vÀlasztottam, ¢s a vilÀgirodalmi osztÀly j´vendû francia àelûadÂjak¢ntÊ oktÂber 20-Àn
meg is jelentem a M¢nesi Ãton, ismerked¢si est cÁm¢n. A k´vetkezû hetekben megnehez¡lt, meg is szakadt az emberek k´zti ¢rintkez¢s. Aggodalmam Gyergyai¢rt a b´lcs¢szkarra hajtott, meg is talÀltam a szobÀjÀban. Ki-ki a t¢likabÀtjÀba burkolÂdzva, jÂ
mÀsf¢l ÂrÀt csevegt¡nk. °n f´ltÀrtam, ÁrÂsztrÀjk l¢v¢n, erk´lcsi akadÀlyÀt ¢rzem annak, hogy az Int¢zetbe menjek, azaz ¢pp most magasabb tÀrsadalmi helyzetbe jussak,
belûle a f´ldindulÀs szÀmos keserüs¢g¢t hozta felszÁnre, ¢s ontotta ep¢s panaszait koll¢gÀira. Mehetn¢kem tÀmadt, Nagy G¢za is betoppant, mÀr ¡lt a helyemen, mikor
RÂna Ilus benyitott pÀr szÂra. Egyre idegesebb lettem, amikor Gyergyai kezet adott,
¢s rÀm szÂlt: àUgye mindaz, amit mondtam, k´zt¡nk marad?Ê Fesz¡lts¢gemben azt
b´ktem ki, amit magamba fojtani akartam: àUgyan, professzor Ãr, vagyok ¢n is olyan
rosszmÀjÃ, mint ´n, mondhattam volna ¢n is hasonlÂkat.Ê EzutÀn ¢sz n¢lk¡l eliramodtam.
Gyergyai egy hÂnap mÃlva f´lhÁvott telefonon. Akkor m¢g a kÀdÀri ÀllamirÀnyÁtÀs
nem szilÀrdult meg, exlex Àllapot jellemezte az Akad¢miÀt is, ez¢rt a k¢tes helyzetü
Sût¢r hely¢be Eckhardt SÀndor szem¢ly¢ben homo regiust k¡ldtek ki. Nos, Gyergyai
k´z´lte, elûadta Eckhardtnak, m¢gpedig motivÀciÂ f´lfed¢se n¢lk¡l, ¢n habozom,
egyÀltalÀn elmenjek-e az Int¢zetbe. Eckhardt ugyan nem volt az az ember, aki egy¢ni
probl¢mÀkkal bÁbelûdik, Àm idûszerü erk´lcsi aggÀlyaimat meg¢rtette volna, ez a csomagolÀs azonban f´lbûszÁtette. így aztÀn d¡h´ng´tt, ¢s Gyergyai tolmÀcsolÀsa szerint,
fente a fogÀt, hogy v¢lt fennh¢jÀzÀsom¢rt megtanÁtson kesztyübe dudÀlni. Egy szÂ,
mint szÀz: Gyergyai megfÃrt. A megoldÀst az jelentette, hogy ä nem utolsÂsorban N¢meth LÀszlÂ f´lhÁvÀsÀra ä az ÁrÂsztrÀjk megszünt, megkezdûd´tt a tÀrsadalom k¢nyszerü konszolidÀciÂja, s elfoglaltam ÀllÀsomat az Int¢zetben.
Az à´regÊ pedagÂgiai jÂt¢tem¢nyei mellett elt´rp¡lt ez a parÀnyi mer¢nylete, le is
vettem eml¢kezetem napirendj¢rûl. Int¢zeti beosztÀsom, ami a VilÀgirodalmi Figyelû ä
a Helikon jogelûde ä francia rovatÀnak gondozÀsÀt is jelentette, megkÁvÀnta, hogy ÀllandÂ kapcsolatot tartsak a romanistÀkkal, Ágy a francia tansz¢kkel s immÀr nemcsak
magÀnemberk¢nt Gyergyaival. Akkoriban a tÀj¢kozÂdÀs ¢s beszerz¢s szük´ss¢ge miatt
a VilÀgirodalmi Figyelû nemcsak monogrÀfiÀkat, hanem tudomÀnyos cikkeket is ismertetett, sz¡ks¢gem volt munkatÀrsakra. Gyergyai figyelmeztetett egy-k¢t ¢rdemes volt
tanÁtvÀnyÀra, p¢ldÀul Somogyi PÀl LÀszlÂra, Balzac ¢s mÀsok k¢sûbbi kitünû fordÁtÂjÀra, de mindenekelûtt az E´tv´sben volt tanÀrtÀrsÀra, a nagyszerü Ken¢z Ernûre, aki
annak idej¢n nyelvgyakorlatokat tartott a koll¢giumban, folyÂiratunknak azonban
nagy f´lk¢sz¡lts¢gre vallÂ, intuitÁv, egyszersmind Àrnyalt stÁlusÃ k´nyvkritikÀkat
adott. Akkor az Int¢zet k´nyvtÀrosak¢nt dolgozott, majd az Akad¢miai K´nyvtÀr osztÀlyvezetûje lett. Az û mellûz´tts¢ge szeml¢lteti, egy kis orszÀg hogyan pr¢dÀlja el a
birtokÀban levû kincseket.
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A forradalom t´rt¢nelmi vÁzvÀlasztÂja utÀn Gyergyai f¢lhivatalos minûs¢gben PÀrizsban kereste a magyar irodalom n¢pszerüsÁt¢s¢nek lehetûs¢g¢t. ötjÀrÂl az Int¢zetben szÀmolt be. TolmÀcsolta Raymond Queneau-nak, a nagy reg¢nyÁrÂnak, a Gallimard lektorÀnak ¢s a Pl¢iade-sorozat szerkesztûj¢nek v¢lem¢ny¢t: rÂla nem sokkal
utÂbb portr¢vÀzlatot is adott k´zre. Queneau azt tanÀcsolta, a magyar irodalom vagy
àegzotikusÊ, azaz egyed¡lÀllÂan jellegzetes remekeivel jelenj¢k meg franciÀul, vagy az
Ãj stÁlusvÁvmÀnyokat az eredetin¢l is jobban megvalÂsÁtÂ müvekkel. Azt mÀr ¢n teszem
hozzÀ, az a b´kkenû, hogy itthon mindmÀig a mÃlt szÀzadi romantikus vagy ¢ppen
naturalista àKraftausdruckÊ-okat tartjÀk eredeti magyar megnyilvÀnulÀsoknak, holott ez a legavÁttabb kozmopolitizmus, melynek nemcsak magÀnvalÂ ¢rt¢ke nincs, hanem a k¡lf´ld le is n¢zi. Int¢zeti szervez¢sben, de a b´lcs¢szkaron vett r¢szt Gyergyai
egy Szerb Antal-eml¢k¡l¢sen. Sût¢r mint eln´k a k´telezû normÀk szerint a m¢ltatott
¢rdemeirûl ¢s korlÀtairÂl adott elû. A kiporciÂzÀs bÀntotta Gyergyait, ¢s ¢letkora v¢detts¢ge m´g¡l kilûtte nyilÀt Sût¢rre, egykori tanÁtvÀnyÀra. Ha Isten ¢s a szerencse
Ãgy akarja, mondta, akkor most r¢gi, kedves barÀtja, Szerb Antal m¢rlegeli az eln´ki
sz¢kbûl Sût¢rt, ¢s mutat rÀ a mÀsik f¢l esetleges korlÀtaira. Egy¢bk¢nt, folytatta, û is
elsûsorban sz¢pÁrÂnak k¢sz¡lt, akÀrcsak Sût¢r, ¢s tudomÀnyos tev¢kenys¢g¡ket egyarÀnt ebbûl a szempontbÂl kell megÁt¢lni. Ezt az eml¢kbesz¢det a FELLEGJçRçS ÁrÂja
aligha sorolta kedves tapasztalatai k´z¢, de Szerb Antal se k´sz´nte volna meg.
Ha k¢sûn is, az akad¢mikusi rang hÁjÀn Gyergyai el¢rte, amit ´regkorÀra tudÂsi
teljesÁtm¢ny¢¢rt, pedagÂgiai tev¢kenys¢g¢¢rt s nem utolsÂsorban ÁrÂi alkotÀsai¢rt a
tÀrsadalom neki adhatott. Nem hallgathatom el, az çllami DÁjnak nem ´r¡lt. àAzt a
dÁjat kaptam, amit a kivÀlÂ tehen¢szekÊ ä panaszolta. NyugdÁjas ÀllapotÀt tev¢kenyen,
Àm fokozott sebz¢kenys¢ggel viselte. A Fill¢r utcai lakÀsban immÀr egyed¡l ¢lt, de a
legkisebb udvari szobÀban tanyÀzott, talÀn az¢rt, mert ott nagyobb volt a csend, talÀn
az¢rt, mert onnan olykor legalÀbb a hÀz lakÂira, fel¡letes ismerûseire lÀthatott, leginkÀbb azonban valÂszÁnüleg az¢rt, mert onnan a szomsz¢d lakÀsba, egy kedves ismerûsh´z csengût vezethetett k´zvetlen az Àgya felûl, hogy a magÀnyos aggleg¢ny v¢szhelyzetben Ágy k¢rjen segÁts¢get. PuritÀnul berendezett, de furcsa szoba volt. A sz¢les,
fekete-arany lÀbazatÃ, empire heverû ÀllandÂ bevetetlens¢g¢t pokrÂc takarta, egyetlen falÀt f´dt¢k be k´nyvek, k´zt¡k a vaskos k´tetekkel teljes Flaubert, m¢g az ijesztûen impozÀns levelez¢s is, jel¢¡l annak, hogy utolsÂ perc¢ig sem adta f´l d¢delgetett
s nyilvÀn ¢pp a vÀllalkozÀs tÃlm¢retezetts¢ge miatt eleve kudarcra Át¢lt terv¢t, a BOVARYN° szerzûj¢rûl ÁrandÂ monogrÀfia gondolatÀt. ý maga igen k¢nyelmetlen¡l, egy
kerek asztal mellett, az udvari ablak vilÀgossÀgÀban kucorogva Árt, mellette sz¢keken
k´nyvek, mÀr beÁrt k¢ziratlapok, kÁv¡l idûrûl idûre az ¢let illÃziÂjak¢nt a j´v¢s-men¢s
k´zels¢ge. Mi¢rt dolgozott ennyire k¢nyelmetlen helyzetben? Meglehet, korÀbban
k¢nyszerüs¢gbûl szorult ebbe a testhelyzetbe, aztÀn lelki neh¢zkess¢gbûl nem mÂdosÁtott rajta. AmiÂta egyszer egy¡tt eb¢delv¢n, azt tapasztaltam, igencsak ¢desszÀjÃ, mivel virÀgot m¢gsem vihettem neki, lÀtogatÀsaim alkalmÀval cukrÀszs¡tem¢nnyel prÂbÀltam meglepni, amit s¢rtetten, m¢ltatlankodva hÀrÁtott el, akÀrcsak azt a f´lajÀnlÀsomat, hogy amikor egyre nehezebben mozgott, bevÀsÀrolok helyette. HiÀnyzott neki
a tanÁtvÀnyok tisztelete, szavaira nyitott lelke ¢s f¡le, alkalmasint ez¢rt is billent meg
belsû egyensÃlya. JÂsÀgÀt, segÁtûk¢szs¢g¢t kev¢sb¢ gyakorolhatta, ep¢je ez¢rt mük´d´tt hevesebben. A m¢ltatlan ¢s m¢ltÂ elismer¢s egyarÀnt f´lkavarta, indulatainak ¢l¢t
mind kev¢sb¢ tompÁtotta. SzÀllÂigek¢nt keringett a jelek szerint ism¢telten hangoztatott kijelent¢se: àRÂnay Gy´rgy milyen der¢k, tehets¢ges, rokonszenves ember ä volt,
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amÁg elnyomtÀk.Ê Viszont joggal bÀntotta, hogy a Sorbonne-on vend¢gprofesszork¢nt
olyanok oktattak, akik a franciÀban nem voltak otthonosak. Egyszer megk¢rdeztem
tûle, akkor ¢pp ki a magyar vend¢gprofesszor PÀrizsban. àMost fogja elfoglalni a posztot Y.Ê ä felelte. Mire ¢n: àDe hiszen Y. nem tud franciÀul!Ê Gyergyai ¢szrev¢tele: àMit
akar? MÀr k¢t hÂnapja tanul!Ê
àGy´nge vagyok, egy¡gyü, hisz¢keny ¢s tehetetlenÊ ä vallotta ´nmagÀrÂl ´nkÁnzÂan tÃlhajtott alÀzattal egy interjÃban. AggkorÀra gy´nges¢g¢t csakugyan ¢rezhett¡k egyikmÀsik tÃl enged¢keny kritikÀjÀban, de ¢letrajzÀban a k´rnyezû vilÀgra ¢s emberi tulajdonsÀgokra vÀltozatlanul fog¢kony elm¢je nyilatkozott meg. Proust-fordÁtÀsÀn ÃgyszÂlvÀn utolsÂ perc¢ig dolgozott, bÀr akik gondoztÀk k¢ziratÀt, Ãgy v¢lekednek, ezek
a k´tetek nem ¢rik el az elûzm¢ny szÁnvonalÀt. ý maga kritikusk¢nt sosem azonosÁtotta az ÁrÂt ¢s az embert, a klasszikusok meg¢rt¢s¢nek mÂdszer¢t m¢gis a szem¢lyis¢ghez ¢s az alkotÂi szÀnd¢khoz szabta. Amikor Babits-monogrÀfiÀmon dolgoztam,
megk¢rdezte, milyen mÂdszert alkalmazok, s amikor azt feleltem, Babitsot sajÀt k´ltûi
t´rekv¢seibûl prÂbÀlom meg¢rteni ¢s meg¢rtetni, el¢gedett¢ tettem. A k´nyv alakban
megjelent monogrÀfia m¢g eljutott hozzÀ a kÂrhÀzban, s engem megnyugtat, hogy
hozzÀ k´zel ÀllÂ lÀtogatÂitÂl tudom, egyik utolsÂ ´r´m¢t szerezte, hogy a szÁv¢nek legkedvesebb kortÀrsÀrÂl, BabitsrÂl szÂlÂ k´nyvemet tarthatta kez¢ben. Ez a mondat sz¢p
kicseng¢se lehetne egy GyergyairÂl Árott megeml¢kez¢snek, de van enn¢l l¢nyegesebb
is. Szem¢ly¢tûl, ¢letmüv¢tûl napokra, ÂrÀkra sem bÃcsÃzhatunk mÀsk¢pp, mint ha
kijelentj¡k, hogy a francia irodalom ¢s szellem magyarorszÀgi hatÀsÀ¢rt senki sem tett
t´bbet, ezt a hatÀst senki nem terjesztette tanÁtvÀnyokban, k´vetûkben, olvasÂkban
nÀla gy´keresebben ¢s sz¢lesebb k´rben, mÀrpedig a szÁnes, fantÀziÀban gazdag hazai
literatÃrÀnak ha van egyÀltalÀn valamire sz¡ks¢ge, az a karteziÀnus gondolkodÀsnak
az ojtÀsa.

Simonyi Imre

SZçLFA
De aztÀn mint a szÀlfa!
A nÀd maradhat Àllva,
de csakis imbolyogva.
Te dûlj, ha dûlni kell
¢s t´rj, ha t´rni kell
ä kettûbe vagy szilÀnkra.
De addig mint a szÀlfa!
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BORRAVALñ
°lni? Igen! ä Csak ¢pp nem minden Àron.
Nagy Àron? TalÀn. De nem bÀrmi Àron!
Meghalni? Igen. ä Illû pillanatban.
S fizetni? Igen. ä Gavall¢rosan.
BorravalÂk¢nt: tisztes ¢letet
dobni a BandÀnak
a v¢gsû tÀny¢rozÀson...

ANYçM
No 1
Az agyv¢rz¢s ezerkilencszÀzhatvannyolc
karÀcsony elsû napjÀn ¢rte.
Meghalt sz¡let¢se hetvenharmadik ¢vfordulÂjÀn.
ögy tünik, az ör is k¢ptelen meglenni
id¢tlen ¢s Ãtsz¢li tr¢fÀk n¢lk¡l.

No 2
Ha egy antik trag¢diÀba ÁrjÀk,
az biztos, hogy û szÃrta volna le
a k¢nyurat ä ahogy ¢n ismerem:
paraszti heroina volt.
çm sorsa hitvÀnyabb szereppel verte:
magyar k´ltû anyjÀnak rendel¢.
Meg is ¡t´tte a guta
hatvannyolcnak karÀcsonyÀn.
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NAGY REG°NYT¹RED°K (III)
Piperehüs¢g, piperehütlens¢g
Van-e szerelem igazÀban? A szÂtÀrban a szerelemnek el¢g precÁz ¢rtelmez¢se van, ha
oda is biggyesztik, hogy milliÂ variÀciÂ, l¢lektani lehetûs¢g stb. De ez az ¢rtelmez¢s
megvalÂsul-e? A f¢rfiak szÀmÀra a szerelem mindig sokkal t´bb, mint szerelem: egyszerüen az eg¢sz ¢let ´sszes tulajdonsÀgÀnak gyüjtem¢nye, minden paradoxonÀnak
vagy egyetlen alapparadoxonÀnak fÂkusza. Jelenl¢t ¢s eltün¢s, ¢let ¢s halÀl, realitÀs
¢s irrealitÀs, ¢rdemes ¢s nem ¢rdemes, ¢tosz ¢s nihil: ezek a nagy fekete pillangÂk
remegnek ´sszecsukott szÀrnyakkal minden nûi piperedobozon, piperehüs¢gen, piperehütlens¢gen.
A nû mindig az eg¢sz ¢let egyetlen probl¢mahorizontba fesz¡l¢se: ¢s a k´lt¢szet, a
metaforÀk langyos Àrama nem egy¢b, mint ezen ´r´k problematikussÀg sikkel valÂ
elfogadÀsa ä a Non etikettje. A nagy hütlenek nem az Ãj nût szeretik, hanem az ¢letet
szeretik, mert oly v¢gtelen¡l melankolikus azÀltal, hogy lehetetlen benne a hüs¢g. Szeretik a pacsirtÀkat, amint reggel kiverûdnek a f´ld g´r´ngyei k´z¡l, mint egy c¢lt t¢vesztett kû, mellyel egy pacsirtÀt akartak agyon¡tni, szeretik a pacsirtÀkat a k¢t nû
kereszthazugsÀgÀnak vilÀgÁtÀsÀban; szeretik ´nmaguk heroikus ¢let¢t lerongyolva a
hütlens¢g fakÂ ruhÀjÀban; szeretik Istent, a bün v¢gtelenbe karcsulÂ Àrny¢kÀban.
EgyszÂval szeretnek mindent, kiv¢ve a k¢t nût, akiknek legf´ljebb misztikus fokon hÀlÀsak, hogy lÀtni engedt¢k szÀmukra az eg¢sz vilÀgot a hütlens¢g oktÂberi tompa d¢lutÀni f¢ny¢ben. Hangozz¢k suta àblenderÊ-nek: a szerelem mindig àvilÀgn¢zetÊ ä v¢gtelen nagyrabecs¡l¢se a nûnek az¢rt, hogy n¢lk¡l¡k nem tudtunk volna mÀst nagyobbra becs¡lni, mint ûket. Ez ¢ppen a fenti: a teljes semmibev¢tel ¢s reszketû mindenbev¢tel egyszerre. A nûk szÀmÀra meg a szerelem mindig sokkal kevesebb, mint a àszerelemÊ: mindig egyetlen ember vagy egyetlen esem¢ny. Minden liaison tehÀt a legokeÀnikusabb hullÀmzÂ univerzalitÀs ¢s a legcs´k´ny´sebb, legegyebben egy pontra
rÀhegyezett partikularitÀs ¡res game-je.
àNem fog simÀn menni a dologÊ
Amint fel¢rt menyasszonya lakosztÀlyÀhoz, a hideg folyosÂra n¢hÀny nyitott ajtÂbÂl
pÀrolgÂ Àlomszag, elhasznÀlt feh¢rnemük ¢jjeli melegs¢ge csapta meg az orrÀt. Az
egyik szobÀban hangosan besz¢lgettek. Eff¢l¢ket hallott:
ä Csak itt legyen d¢lig.
ä Az biztos, hogy itt lesz, de nem fogja kibÁrni Àllva a ceremÂniÀt.
ä Nincs nagy ceremÂnia.
ä Na, ilyesmik utÀn egy f¢l percig Àllni, az is kÁn. °s az izgalom!
ä De most, mi¢rt most? °s evvel a h¡lye doktorral!
ä Fel kellene n¢zni.
ä Isten ûrizz, az gyanÃs lenne! nehogy megtedd!
ä Tudod, azt Àlmodtam, hogy megh...
ä Ssss, Szüz MÀria, Szent JÂzsef, irgalmazz!
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ä Nem fog simÀn menni a dolog, lehetetlens¢g.
ä Az orvos mit mondott?
ä Semmit. ¹sszevissza besz¢l, û is nagyon meg van zavarodva.
ä Szeg¢nyke, szeg¢ny leÀnyka, f¢lÀjult volt, mikor f´lvitt¢k.
Feh¢r gy´ngysor ¢s: àimÀdlak!Ê
Narcisszusz, a vûleg¢ny mindezen felett¢bb csodÀlkozott: hÀt nemcsak û kezdte ezt a
napot nagyon is nem az esk¡vû irÀnyÀban? A k¢t besz¢lgetû csel¢d kij´tt a szobÀbÂl,
¢s erre û r´gt´n beszaladt. K´z¢pen az ÂriÀsi Àgy, mint egy ember nagysÀgÃ szappantartÂ, el¢g magasan lebegve, a falhoz erûsÁtve. RÀcsaiban ott az Àgynemü, de nyilvÀnvalÂ, hogy senki sem aludt benne.
Narcisszusz gyorsan bezÀrta az ajtÂt, ¢s sebt¢ben elkezd kotorÀszni. Egyszerre csak
kiesik az ÀgybÂl, eg¢szen magÀtÂl, egy nagy igazgy´ngysor. Elûsz´r nem tudta, mi az,
csak k¢sûbb n¢zett oda, ¢s akkor lÀtta a fekete szûnyegen a feh¢r gy´ngysort. F´lkapta,
kinyitotta az ajtÂt, k´r¡ln¢zett a folyosÂn, ¢s elrohant. Mikor a l¢pcsûh´z ¢rt, hirtelen
visszafordult, m¢g egyszer beszaladt a szobÀba, ¢s egy nagy darab papÁrra egy ott heverû nagyon-nagyon tompÀra koptatott v´r´s ceruzÀval rÀÁrta: àImÀdlak. Ma! Tudod!Ê ä ¢s a papirost rÀdobta az Àgyra.
Lerohant a l¢pcsûk´n. Joanhoz! Joanhoz! ötk´zben szÀraz objektivitÀssal megk¢rdezte magÀtÂl: àTehÀt k¢sz az Àlomk¢p, indulhat a m¢rn´ki pontossÀggal kitervelt
nem-valÂsulÀs?Ê Ekkor j´tt rÀ, hogy ezt valÂban milyen jÂ volt megk¢rdeznie magÀtÂl,
mert az Àlomk¢p nagyon is nem volt k¢sz.
Joan ÀlombÂl frissen kikelt teste
...Joan ´lt´zk´dik, ´lt´zk´dik, de nem a hÀlÂszobÀjÀban, hanem a z´ld szalonban,
amely a kertre n¢z. A szalon mÀr r¢g ki van takarÁtva; az ÀlombÂl frissen kikelt teste
¢lvezi az ellent¢tet a benne m¢g melegen nyÃjtÂzkodÂ lustasÀg ¢s a friss takarÁtÀstÂl
meg az eml¢kektûl ¢les, egy¢rtelmü fotelek k´z´tt: teste olvadÂ spanyolviasz az Àlom
meleg¢ben, s ezek az agyontakarÁtott bÃtorok: idegen pecs¢tnyomÂ. K´r¡l´tte hevernek ruhÀi, mind puha, a legelûkelûbb, legfinomabb ruha is olyan, mint egy rongy,
csak a felv¢tel utolsÂ pillanatÀban lesz anatomikus. A cipû mÀs: az mÀr a felv¢tel elûtt
is emberszabÀsÃ.
Igazgy´nggyel elÀrasztott Joan?
...Joan az¢rt ´lt´zk´dik itt, mert... mi¢rt? mert a hÀlÂszobÀban kidûlt egy nagy ¡veg
k´lnivÁz, ¢s a szaga türhetetlen. Joan nem tudja, milyen mozdulatokat v¢gezzen Ágy
f¢lmeztelen¡l a szobÀban: minden bÃtordarab vagy kerti perspektÁva az ablakbÂl valami d¢lutÀni teamozdulatot sugalmaz: harisnyÀjÀt nem tudja felhÃzni, mert Ãgy kÁnÀlja azt elûsz´r egy ¡res fotelnak, mÀsodszor sajÀt magÀnak, mint uzsonnÀnÀl a gy¡m´lcs´skosarat. A vend¢g udvariasan: àMerci, merci, csak Ãgy gyalog, ne fÀradjonÊ,
mire û fogja a melltartÂjÀt, ¢s odadobja a kandallÂra. Jaj, ki hozza vissza? cs´ngessen?...
ä Ki hozza vissza: persze ¢n, Narcisszusz. Ekkor j´v´k be a kis szalonba az igazgy´nggyel, ¢s erre elÀrasztja Joant az ¢n gy´ngy´m.
Az esz¢be se jutott Narcisszusznak, hogy a gy´ngy´t Ágy, felfüzve is oda lehet adni,
û csak arra gondolt, hogy esû alakjÀban szÂrja tele Joan f¢lig ´lt´z´tt test¢t a sÀpadt
golyÂkkal. Ez az igazi szerelmi idûpont ¢s helyzet: lev¢e, de nem a hÀlÂszobÀban, ha-
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nem a szalonban; lehetetlen¡l korÀn van, de a kitakarÁtott szalon m¢gis mÀr valami
emberi ¢s nem parkm¢lyi idût mutat; Àlom ¢s valÂsÀg, nû ¢s nûszerep, lÁra ¢s kozmetika k´z´tt Àll ¢ppen a nû. Voil¥: Narcisszusz hÁdja!
Joan inge s egy¢b alsÂruhÀja ¢ppolyan szÁnü, mint az ajÀnd¢k gy´ngy´k. TÃl-tisztasÀg ¢s tisztÀtalansÀg szerelemtûl idegen ter¡letein; f¢lig ez¡st, f¢lig sÀrga, f¢lig-f¢lig.
A lehetetlens¢g nagy ¢szaki szele
K´zeledett Joan villÀjÀhoz, kez¢ben a gy´nggyel. De kinek, kinek adja igazÀban ezt a
nÀszbÂl lopott nÀsztalan nÀszajÀnd¢kot? SajÀt Àlomsz´vû k¢pess¢g¢nek vagy Joan
ÀlomrombolÂ k¢pess¢g¢nek? °s v¢get lehet-e vetni a pszicholÂgiÀnak? Nem lesz-e valami ilyesmi az eg¢szbûl: mÀr ÀlmÀban egyed¡l is ¢rzi a semmit, a lehetetlens¢g nagy
¢szaki szel¢t, mely egyszerre glÂbuszokkÀ dagasztja a halÀl vitorlÀit, nem kell ahhoz
Joan! Egy Àlomnak nem kell ´sszet´rnie, hogy ´sszet´rj¢k. °s viszont, ha megjelenik
Joan, nem alsÂruhÀkban, nem a z´ld szalonban, hanem Ãgy, ahogy az û szerelm¢nek
a lehetû legrosszabb: nem fogja-e Ãgy is, m¢gis, sz¢pnek talÀlni; a sz¢ps¢g mÀr megint
pÀrkazÀszlÂ, megint Àlom. àA sz¢ps¢g: aha, talÀn errûl van szÂ v¢geredm¢nyben?Ê ä
k¢rdezte szinte kÀr´rvendûen, a v¢gleg besavanyodott inkvizÁtorok hangjÀn Narcisszusz. Milyen egyszerü, milyen egyszerü: egyik v¢g¢n az ´r´k onÀnia, mÀsik v¢g¢n
az ´r´k sz¢ps¢g. K¢sz a szerelem: a gy´ngy´t vissza lehet vinni.
De most mÀr ott Àllt Joan villÀja elûtt, a szalon kiss¢ kiugrÂ ablakai alatt. àA szerelem
legszimbolikusabb gesztusaÊ: nos? Kez¢ben a gy´ngy´k, ¢s a k´vetkezû pillanatban a
szeme rÀ fog vetûdni a szalonra. ögy ¢rezte, hogy tisztÀban van lelki topogrÀfiÀjÀval...
a szerelem mindig pontosan egy metafora ¢s egy cselekedet k´z¢ helyezi az embert...
test¡nk f¢lig metafora, f¢lig drÀma, ez¢rt lehetetlen minden. Szinte orvosi nyÁltszemüs¢ggel lÀtta sajÀt gy´ngyszorongatÂ-gy´ngyhajlÁtÂ mozdulatÀban az eg¢szen praktikus mozdulat ¢s az eg¢szen haszontalan, sût mozdulattal valÂjÀban mÀr nem is mozdÁthatÂ mozdulat kever¢k¢t.
A szerelem fûparancsa: a f¢rfi ´nmetaforÀzÂdÀsa.
M¢gis jÂ volt elj´nni Joan ablakÀhoz: ¢rezni teste kett¢vÀlÀsÀt a k´ltûi ¢k ¢s a cselekv¢storzÂ fel¢. Mikor a gy´ngy´t szÀl n¢lk¡l, csak mint esût k¢pzelte el, mÀr ez is az
à´nmetaforÀzÂdÀsÊ t¡nete volt ä valami nagy V¢nusz-halandzsa, ¢s szimpla donorgesztus mongrels¢ge.*
Csak rettenetesen kell akarni a csalÂdÀst, ¢s akkor nem csalÂdunk?
Hirtelen ben¢zett a szalonba: a huzat z´ld volt! Nem is tudta, hogy s´t¢t-e vagy rikÁtÂan
z´ld, de mikor meglÀtta, Ãgy Àllt meg az ¢lete az ´ntudatÀban, mint az almafalat HÂfeh¢rke torkÀban ä majd' megfulladt. Az egyik dÁvÀny v¢g¢n ott ¡lt Joan, f¢lig ruhÀtlanul, ez¡st´s-sÀrgÀs ingben, ¡gyetlen¡l babrÀlva szanasz¢jjel heverû holmijai k´z´tt.
Narcisszusz sz¢d¡lt: ilyen egyszerü a dolgok technikÀja? csak rettenetesen kell akarni
a csalÂdÀst, ¢s akkor nem csalÂdunk? Nem, az eg¢szen biztos, hogy nem Ágy van: sajÀt
hiÃsÀgÀt s¢rtette volna, ha az ¢let ilyen egy¡gyü
(ahogy a hotelportÀs sajÀt hiÃsÀgÀt s¢rti, ha a vend¢g gyalog megy el ¢s nem autÂn).
ä Ha akarnÀm, hogy eg¢szen meztelen legyen, ¢s ezt az¢rt akarnÀm, hogy a nem
meztelens¢ge annÀl jobban fÀjjon, akkor most akÀr meztelen is volna?
* Kevered¢se.
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A lehetetlen Àlom megvalÂsult
Megint ben¢zett az ablakon: Joan kezdte lekaparni a vÀllpÀntot magÀrÂl, mint egy
r´vidlÀtÂ b¢lyeggyüjtû gimnazista a borÁt¢krÂl a b¢lyeget.
ä MegÀllj! ä kiÀltotta Narcisszusz halÀlra r¢m¡lve. Joan nem hallhatta, de abbahagyta a vetkûz¢st; meggondolta magÀt: f´nnhagyta az inget. Narcisszusz az¢rt j´tt ide,
hogy v¢gtelen¡l csalÂdj¢k, hogy Àldozatot mutasson be a csalÂdÀsnak, hÀlaÀldozatot.
Ebben nem volt semmi perverz ä mindenki lelke fenek¢n a kÁnzÀsok¢rt hÀlÀs a nûknek, senki sem az ´lel¢sek¢rt ä, ez term¢szetes. °s ¢let¢ben elûsz´r: megvalÂsult az
Àlma; az az Àlma, melyet kÁnos mesterked¢sekkel Ãgy szerkesztett, hogy minden atomjÀbÂl kiÀltson (kiÀltott is) a megvalÂsulhatatlansÀg: cusanusi abszolutizmussal konstruÀlt
Âramüve az àez Ágy soha nem lehetÊ-nek. °s most ez Ágy, itt lett!
Elûsz´r is Àt kell esni egy kis gongorizmuson: csalÂdott-e vagy sem? CsalÂdott, de
nem a nûben, hanem a csalÂdÀsban: hiszen a lehetetlen Àlom itt van, megvalÂsult, sût
dirigÀlni tudja ä Joan a k´vetkezû pillanatban azt fogja tenni, amit û, Narcisszusz ¢ppen akar. Mit tegyen Joan? IgazÁtsa kiss¢ od¢bb azt a vÀzÀt az asztalon, noha ¢ppen a
harisnyahÃzÀs k´zep¢n tart, hagyja abba, keljen fel a dÁvÀnyrÂl, ¢s menjen a vÀzÀhoz.
Narcisszusz leste: Joannak m¢lyen az arcÀba ´ml´tt kibomlott haja, Ãgyhogy egy pillanatra elengedte f¢lig felhÃzott harisnyÀjÀt, hogy eltolja homlokÀbÂl s´r¢ny¢t. Ekkor
lÀtta meg a vÀzÀt: kiss¢ f´lkelt, elûredûlve a dÁvÀnyrÂl, f¢lig a hajÀt, f¢lig a harisnyÀt
fogva, majd egy pillanatra eleresztve a harisnyÀt, od¢bb tolta a vÀzÀt, ¢s visszahuppant
a dÁvÀnyra.
K¢szs¢gesen nyÃjtott kiel¢g¡l¢s
°rdekes, nem jutott esz¢be azt kÁvÀnni, hogy Joan szeresse ût, ´lelje meg, j´jj´n ki
hozzÀ, vagy hÁvja be. Mi¢rt? gyÀvasÀgbÂl? Sejtette, hogy ha azt kÁvÀnja, akkor az mÀr
nem teljes¡l? Vagyis akkor valÂban elkezdûdik a csalÂdÀs? De nem, de nem: ha most
bemenne Joanhoz (m¢g sohasem besz¢lt vele), akkor nem l´kn¢ el magÀtÂl Narcisszuszt. àHagyna mindentÊ ä ahogy a f¢rfiak esetlen nyelvjÀrÀsa mondja. De ¢ppen
ez a kiszÀmÁthatatlanul rettenetes valami: megtudni, hogy m¢gis, m¢gis van szerelmi
àlehetÊ is, nemcsak àlehetetlenÊ. Csak neki, Narcisszusznak lehetetlen minden, de a
Non nem szerves r¢sze az ¢rosznak. Ma megtudta, mert ma annyira ´sszevissza t¢pte
test¢t, mÃltjÀt, j´vûj¢t, hogy a vilÀg dolgai nem ker¡ltek sajÀt melankÂliÀjÀnak b¢nÁtÂ
sugarai ¢s Àrny¢kai alÀ ä mivel majdnem ´ngyilkos lett, a tÀrgyak, a nûk megmaradtak
eredeti hely¡k´n, ¢s ez az eredeti hely a f¢rfi fel¢ fordulÀs, a k¢szs¢gesen nyÃjtott kiel¢g¡l¢s volt.
Narcisszusz szorongatta az ujjai k´zt fonÂdÂ-cs¡ngû gy´ngy´t: ä Na most, na most?
hÀla vagy Àtok? ä Soha ilyen megalÀzottnak, nevets¢gesnek ¢s butÀnak nem ¢rezte
magÀt, mint a megvalÂsult Àlom elûtt: a nû most gyûz´tt igazÀn f´l´tte, most volt a nû
isteni el¢rhetetlens¢gben, mikor olyan volt, amilyennek akarta.
ä ñ, minden respektusom ekkora cinizmus irÀnt! ä suttogta Narcisszusz Joan fel¢
ä a nûk azt akarjÀk, amit a f¢rfiak, csak ¢n m¢g v¢letlen¡l se voltam egy mÀsodpercig
sem f¢rfi, ez az eg¢sz. çlom ¢s valÂsÀg ellent¢te nem a vilÀg ûsi Janus-sÀga, hanem az
û egy¢ni-egyetlen ¡gyefogyottsÀga. N¢zte, sÁrva, ÀtkozÂdva ¢s tehetetlen¡l a szobÀban
ide-oda jÀrkÀlÂ Joant: vilÀgos, hogy ût, Narcisszuszt vÀrja. Nem szavakkal, nem ´lel¢ssel, talÀn nem is szerelemmel, de pÃderja halvÀnylila Àrnyalata az arcÀn, az inget
szegû csipke hajlÀsa a mell¢n, a harisnya elektrikus müselyem zizeg¢se a t¢rd¢n: mindez Narcisszusznak szÂl. Hirtelen k´r¡ln¢zett a kertben, mint egy turista.
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MagÀnyos, el¢rhetetlen valÂsÀg
ä SzÂval erre van a valÂsÀg, a àlehetÊ Ãtja. Hogy lehetett eddig elker¡lni? ä De ez a
àvalÂsÀgÊ szÀmÀra mÀr m¢gsem lehetett igaz valÂsÀg, hanem tûle f¡ggetlen, magÀnyos,
el¢rhetetlen valÂsÀg. ý nem mehet be Joanhoz: neki a Joan ût vÀrÂ titokzatos valÂsÀga
tÃlsÀgosan csoda, tÃlsÀgosan valÂsÀg isteni szenzÀciÂja, semhogy hozzÀnyÃlhasson.
Hiszen ez olyan rendben van: meghalunk, mert nem valÂsulnak meg az Àlmok, ¢s
meghalunk, mert megvalÂsulnak az Àlmok. Mert ha egy Àlom megvalÂsul, akkor nem
a valÂdisÀgÀnak ´r¡l¡nk, hanem az Àlomfens¢g¢tûl f¢l¡nk: a megvalÂsult Àlom (neve
mondja!) m¢g Àlomszerübb Àlom; teljes Àlomszerüs¢g¢hez m¢g a valÂsÀg minden
misztikus ereje is hozzÀadÂdik ä k¢tszeres Àlom. Joan valÂsÀga: Narcisszusz JoanrÂl
valÂ Àlmainak ´r´k ÀlomszerüsÁt¢se: most lett v¢gleg ¢s ´r´kk¢ Àlom. LÀtni a k¡lvilÀgban az Àlmot, Â, ez sz´rnyü, ez meg¢rdemli a gy´ngy´t! °s k´zben ÃjbÂl az à´nmetaforÀzÂdÀsÊ kÁnjai: lÀtta a gy´ngyszemeket szanasz¢jjel gurulni, mintha sajÀt lelke vÀlt
volna ûszi, korai hÂvÀ, mely lassan belepi Joan test¢t, melyn¢l nincs t´bb¢ ¢rtelme
valÂsÀg ¢s Àlom k¡l´nbs¢g¢nek. Ezt a halott, ´r´kre eltünt distinkciÂt akarta beszÂrni
gy´nggyel: beszÂrni hÂval. °s a gy´ngyszemek a t´bbi nû is voltak, elmÃlt napok ¢s
elj´vendû nÀsznapok; a gy´ngyszemek Joan elhullÂ v¢re voltak: a szerelmi nihilizmus
vak, vak hullÂcsillagai.
LÂdobogÀs. Narcisszusz a lombok k´z¢ bÃjik
A k´vetkezû pillanatban lÂdobogÀst hallott. Gyorsan jobbra-balra n¢zett, de egyelûre
nem lÀtott semmit. Ki jÀr erre? ¹szt´nszerüen el akart bÃjni: a szalonablak elûreugrÂ
hasÀbja mellett Àllt egy szinte f´ldig ¢rû lombos fa, levelei k¢kek voltak a nyugalomtÂl
¢s a teljess¢gtûl, mint az ¢jszaka v¢ge vagy a szilvÀk hamva. A lomb alÀ bÃjt: a lombos
Àgak oly m¢lyen lelÂgtak, hogy lehajolva kellett alÀja mennie, mintha valami k¡lvÀrosi
pincekocsmÀba l¢pett volna. De utÀna vÁgan kiegyenesedhetett, mert a t´rzs k´r¡l
sz¢les k´rzetben szabad t¢rs¢g volt, az Àgak csak a k´z¢pponttÂl legtÀvolabb ¢rtek a
f´ldig. K¡l´n´sek voltak a hangok, szagok ¢s f¢nyek ebben a hirtelen-kalickÀban. Halk
suhogÀst hallott, nem tudta, hogy a sz¢l n¢ma hintÀzÀsai alakulnak-e Àt itt sziszegû
vizekk¢, vagy talÀn valÂban esik, ¢s mÁg kint ¢szre se vette, addig itt, a levelek ezerszeresen sz-ekk¢, h-kkÀ susogjÀk egymÀsnak. A szagok: a levelekbûl dûlt a àszabad
term¢szetÊ ûsi, paradicsomi neh¢z illata, ugyanakkor (a lomb eg¢sz falszerüen sürü
l¢v¢n) a levegû f¡lledt, Àllott, szinte betegszobaian meleg ¢s hazug volt, mivel a levelek
k´z´tt alig Àramlott be valami k¡lsû frissess¢g. A vilÀgÁtÀs az Àlmok, a t¢ved¢sek ¢s
´sszeesk¡v¢sek vilÀgÁtÀsa volt, se nappal, se ¢j, sem semmi.
A lÂdobogÀs erûs´d´tt; Narcisszusz hallotta, hogy t´bb lÂ k´zeledik. Kik ezek? mik
ezek? emberi hang semmi. Egyik percben m¢g csupa hatÀrozott vÀgtatÀs, most egyszerre a k´zeli szuszogÀs? PatÀk helyett orrlyukakat lÀtott; ez mÀr hatÀrozatlansÀg,
Ãgy lÀtszik, nem tudjÀk, merre menjenek. Most mÀr semmi patadobogÀs, csak fÃjÀs.
Szinte arcÀban ¢rezte a hirtelen lef¢kezett lovak gûz¢t.
Mindig az ablakok
AblaknyitÀs. Mindig az ablakok! Ezek a vilÀg k¢ts¢gbees¢sgejzÁrei: elûbb v¢gtelen nyitottsÀgukkal, most meg a hangjukkal...
Tud-e haldoklÂ bolond v¢nasszony oly hiszt¢rikusan sikÁtani, mint a legk´z´ns¢gesebb ablak a legk´z´nyesebb nyitÂ kezek k´z´tt? A kilincs hirtelen
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fordulÀsa, az ¡veg elsû z´rren¢se, az ablaksarkok
csikorgÂ forgÀsa, a v¢gsû kicsattanÀs, ¢s k´zben az
¡tûdû ¡veglemezek botlÀsszerü z´rren¢se: mindez egy bonyolult, szabÀlyszerü agÂnia. A fesz¡lts¢g
az elsû kilincsfordÁtÀs ¢s az utolsÂ ¡vegrezzen¢s k´z´tt: mik´zben rep¡lnek a szÀrnyak.
àKi az?Ê
Vajon ki fog megszÂlalni? Joannak kell. °s Joan szÂlt: ä Ki az? ä ¢lesen, s¢rtûd´tten,
most mÀr nagyon nem Ãgy, mint a megvalÂsult Àlom, hanem mint a megvalÂsult valÂsÀg.
ä K¡l´n´s helyzet ä gondolta Narcisszusz ä, tulajdonk¢ppen nekem szÂlna ez a
visszautasÁtÂ, metszû àki az?Ê, de most alkalmam pÀholybÂl n¢zni; n¢zzem ¢s halljam:
v¢geredm¢nyben hogyan utasÁtanak engem vissza, an¢lk¡l hogy engem utasÁtanÀnak
vissza. Vagy talÀn valÂban ¢nutÀnam k¢rdez? TalÀn a vÀgtatÂ, majd hirtelen bizonytalansÀgba torkollÂ lovak csak az ¢n hallucinÀciÂim, ¢s Joan lÀt engem a levelek kÁgyÂhangÃ sz´ved¢k¢n kereszt¡l. Engem lesnek-e vagy ¢n lesek valakit? Erûltessem
meg szememet, hogy ÀtlÀssak, m¢g jobban, az Àgak rÀcsain, vagy gubÂddzam ´ssze,
csinÀljak struccpolitikÀt, aludjam el?
Szinte megijedt az àelalvÀsÊ szÂ kiejt¢s¢tûl, mert jÂl tudta, hogy ha valami utÀlatos
helyzetben van, irtÂzatos ÀlmossÀg szokta elfogni, nem hasonlÂ sem ÀjulÀshoz, sem
Àlomhoz; valami anarchista, lÀzadÂ elalvÀs, a realitÀs lÀzas szatÁrÀja.
ä Ki az? ä milyen ¢les, kegyetlen kiÀltÀs. Oly teljess¢ggel hiÀnyzott ebbûl a k¢rd¢sbûl
m¢g a szeretet lehetûs¢ge is, hogy Narcisszusz Ãgy ¢rezte, egyszerre l¢g¡res t¢rbe ker¡lt, egy pillanat alatt e k¢t szÂ elszÁvta elûle a levegût. Ijedt kÁs¢rletk¢nt megcsÂkolt
egy levelet ä Ãgy zizzent bele a fa nyugalmÀba ez a gyÀva csÂk, mint a pÂkok futÀsa
n¢ma bokorba. Ki az? ä akÀr nekem szÂl, akÀr mÀsnak, olyan, mint egy halÀlos Át¢let.
Ki az? ä talÀn a legnûiesebb nûi k¢rd¢s: egy szem¢lyt agnoszkÀlni, mikor a szem¢lytelens¢g korszaka akar k´zeledni. Ki az? ä Â, szinte sz¢gyellte test¢t, nev¢t, egy¢nis¢g¢t,
sz¢gyellte vagy inkÀbb bosszantotta, hogy valÂban van olyan r¢sze ¢let¢nek, mely a
àki?Ê k¢rd¢sre felel, tehÀt valahogy tÀvolrÂl m¢gis jogosult lehet a nûi k¢rd¢s: ki az?
Szeretett volna megsemmis¡lni, lÀthatatlannÀ vÀlni, mint a sz¢l, ¢s erûsnek lenni, mint
a sz¢l, hogy kikelhessen a lombok k´z¡l, beÀradhasson Joan szobÀjÀba, ¢s mind´r´kre
torkÀba fojtsa ezt a rendûrs¢gi, vÀmhivatali, Ãtlev¢lvizsgÀlÂ k¢rd¢st: ki az?
Ki az? ä Senki, egyszerüen ¢s kategorikusan senki. Szerelem. Pont. De ez lehetetlen:
mikor szemben Àllunk egy nûvel, mindig van test¡nk ¢s nev¡nk, mindig egy ¢szrevehetû szem¢lyi dolog van jelen rajtunk; mindezek kihÁvjÀk a k¢rd¢st: ki az? ki vagy? ä
De ha most Joan nem lÀtja ût (¢s nem, nem lÀthatja), akkor ideÀlis a helyzet: Narcisszusz jelen van, mint a n¢vtelen szerelem tolakvÂ-alÀzatos hullÀma, ¢s a nû nem
lÀtja ût, mint szem¢lyt. De lÀtja-e mint szerelmet? Ami azt illeti, valÂszÁnüleg inkÀbb
bujkÀlÂ tolvajra gondol, nem Ãgy nagy-nûietlen ÀltalÀnossÀgban àa szerelem k´zell¢t¢reÊ.
Meg¢rezni egy f¢rfi jelenl¢t¢t!
Lehet? Minden szerelemnek Ágy kellene kezdûdnie: a nû ne a f¢rfit lÀssa meg, csak
jelenl¢t¢t ¢rezze konkr¢tan, mint a hajnali vilÀgossÀgot egy nagyon sürü erdûben,
ahol a napot magÀt talÀn sohasem lehet meglÀtni. Csak a f¢ny van jelen, irÀny n¢lk¡l,
hiszen az erdû oly sürü, hogy az Àrny¢koknak nincs hely¡k vasalt dimenziÂk elûre
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megvetett Àgyaiba nyÃjtÂzni, minden ´sszevissza van, a f¢nyfoltok ´sszevisszÀbban jÀrnak a feje k´r¡l, mint a madarak.
Nem lehetne egyszer û is ilyen szem¢lytelen àszerelmi jelenl¢tÊ egy nû ¢let¢ben?
Joan nem lÀtnÀ, csak tudnÀ, hogy az eg¢sz park szerelem: a fÀk erotikus gyanÃgÂcok,
az utak, a padok mind hirtelen a szerelem¢i...
(ilyet ¢rez a leszeg¢nyedett tulajdonos, mikor az eladÀsi szerzûd¢s utÀn n¢z v¢gig kertj¢n, ami most
mÀr nem az ´v¢, vagy a n¢met, amikor valami a
franciÀ¢)
El¢g k¡l´nleges Sebesty¢n vagyok
ä Ki az, ki az! ä De ez a k¢rd¢s ellens¢ges k¢rd¢s: Sebesty¢nre irÀnyzott nyÁl. El¢g k¡l´nleges Sebesty¢n vagyok: a k¢rd¢s nyilai t´k¢letesen ÀtszÃrjÀk lelkemet, de testemet
¢rintetlen¡l hagyjÀk, fennakadnak a lombokon, ¢s ¢n a t´rzsh´z vagyok k´t´zve. Viszont lelkemet az¢rt talÀljÀk el oly sz´rnyü pontosan, mert nem c¢loztÀk ûket: ¢ppen
Joan teljes bizonytalansÀga r¢v¢n ´lnek igazÀban. Mindenkit a gyanÃ ´l meg, nem a
rÀbizonyÁtÀs: ha valÂban megtalÀlnak, az mÀr csak epikai mÂka, formasÀg! akkor talÀltak meg, mikor m¢g nem tudtÀk, hol vagyok. Mert ez a rettenetes: tudni, hogy meg
akarnak talÀlni benn¡nket: ezt az akaratot ¢rezni a levegûben sokkal fullasztÂbb, mint
aztÀn esetleg a k´telet a nyakunkon. Mikor m¢g nem lepleztek le, vilÀgosan lÀtjuk
elfogatÀsunkat; mikor elfogtak, akkor kezdûdik a homÀly, a hazugsÀg. Most, ebben a
pillanatban, oly v¢gtelen¡l jogosult az elfogatÀs, az ¡ld´ztet¢s, mert nincs benne
egy¢b, csak a àfogolysÀg metafizikÀjaÊ. Az a t¢ny, hogy az ¢let l¢nyeg¢ben minden ¢s
mindenki sint¢rked¢se ä utÀnunk! De mikor j´nnek az igazi bÁrÀk ¢s igazi t´ml´ctartÂk: stupor, stupor!
A fiÃk k´ltûk, az apÀk erk´lcs´sek
ä A fiamat keresem! ä AztÀn, ezen mondat utÀn eg¢sz halkan (mint egy kifordÁtott
vizes¡vegbûl k¢sûbb m¢g kihullÂ csepp), eg¢sz halkan ä BocsÀnat.
Az apja? Otthon megtudtÀk, hogy û itt van? °szrevett¢k talÀn azt is, hogy elvitte a
gy´ngy´t? °s most utÀnaj´ttek, ¢s Joan szeme lÀttÀra botrÀnyt csapnak? Apja hangjÀnak mindig v¢gtelen leszükÁtûereje volt: minden tÀrgyat ¢s esem¢nyt azzÀ redukÀlt,
ami. De vajon azzÀ-e, ami? P¢ldÀul, hogy most Narcisszusz meghallotta ezt a hangot,
az eg¢sz lombsÀtor, mely k´r¡lvette, hirtelen teljesen megsemmis¡lt, pedig nyilvÀnvalÂ, hogy ez a lomb l¢tezik. A fiÃk k´ltûk, az apÀk erk´lcs´sek, Ãgyhogy egyik f¢ln¢l
sincs sose az, ami. Mi az, amit apja hangja, ha egyszer megszÂlalt, oly v¢gzetes biztonsÀggal elvesz a tÀrgyakbÂl? Nem ¢ppen azok k´ltûis¢ge, hanem inkÀbb a mindenf¢lek¢ppen ¢rtelmezhetûs¢g¡k, ¢s a kettû nem lesz eg¢szen ugyanaz. Bizonyos szempontbÂl Narcisszusz ¢lete irrealitÀs-l¢gk´rben a tÀrgyakat sokkal praktikusabban kezelte, mint apja. Hiszen most ki akart bÃjni az ÂriÀsi fa titkolÂ lombja alÂl, mert Ãgy
¢rezte, hogy a fa nem takarja el, a lombok mindig ¢s minden¡tt ÀtlÀtszÂk, Ãgyhogy
idiÂta dolog m´g¢j¡k bÃjni. TalÀn ez a hang ¢ppen nem azzÀ teszi a dolgokat, amik,
hanem egyszerüen elpusztÁtja ûket. A semmi! Az erk´lcs! ä hogyan f¡gg ´ssze a kettû?
Narcisszusz nem volt erk´lcstelen, sût. De talÀn k¢t erk´lcstÁpus van: az egyik v¢gtelens¢gig annak veszi a tÀrgyakat, amik (ez a fiÃ), ¢s a mÀsik mindent megsemmisÁt,
mindentûl f¡ggetlen, tÀrgytÂl, irrealitÀstÂl, sût valÂszÁnüleg Istentûl is, ¢s csak erk´lcs:
d¢moni erejü absztrakciÂ.
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Az ût v¢dû lomb egy mÀsodpercig ott reszketett a k¢t vilÀg k´z´tt: 1) mint ´r´k
l¢tez¢s, kimerÁthetetlen prÂteuszi ontolÂgiai ´rv¢ny, k´lt¢szet, szerelem, erk´lcs, term¢szet ¢s rajzÂ istenek k¢k tajt¢kÃ kÃtja, ¢s 2) mint ´r´k neml¢tez¢s, sz¢gyenletes,
kikarikÁrozott nemfontossÀg, egyszerü negativitÀs, mely arra jÂ, hogy folyton hirdesse:
csak valami, ût szÀmüzûen ¢s ´r´kre kompromittÀlÂan mÀs a fontos... MÀsik dolog az
àegy a sz¡ks¢gesÊ.
Csak egy szomj van: az igazsÀg¢
ä A fiamat keresem!
De vajon megtalÀlja-e, ha az a fiÃ r´gt´n megsemmis¡l ettûl a hangtÂl? Meg: mert a
fiÃnak most semmi egy¢b olyan nem fontos, mint az apja. BÀrmennyire valÂszÁnütlen,
de Ágy van: Narcisszusz ugyan reggeltûl estig a tÀrgyak vilÀgÀban ¢lt, a minden l¢tezû
mitologikus fontossÀgÀnak tudatÀban, m¢gis apja hangja Àltal kinyilatkozÂ àcsak az
erk´lcsÊ-f¢le vilÀgot tartotta igazi valÂsÀgnak: azt, ami ¢ppen minden tÀrgyi valÂsÀgot
semmiv¢ tett. ValÂszÁnü, hogy ebben nincs semmi paradoxon: akik az ûr¡lts¢gig ontolÂgiÀra hangoltak, azoknak magÀtÂl ¢rtetûdûen el kell jutniok e vilÀgban egy bizonyos ontolÂgiatagadÀsig, amely csak formai variÀciÂja, patetikus k¢nyszeralakja az ontolÂgiakultusznak. Csak egy szomj van: az igazsÀg¢. E szomj mindig ebben a naiv azonosÁtÀsban ¢lte Tantalusz-sorsÀt: ens ¢s veritas azonosÁtÀsÀban. Narcisszusz szÀmÀra
az ût takarÂ s´t¢tk¢k-vilÀgosz´ld derengû t´lgyfa megk¡l´nb´ztethetetlen¡l valÂsÀg
¢s igazsÀg volt. Apja t´lgyfasemmisÁtû àerk´lcsÊ-hangja pedig egyszerre valami m¢g
alapvetûbb igazsÀg benyomÀsÀt keltette: tehÀt nyÃlt utÀna.
ä A te neml¢tez¢sed: ez tehÀt a pompÀd, a fens¢ged, az ontolÂgiai charme-od, Â,
fa, hogy ezt mostanÀig nem vettem ¢szre! ä mondta Narcisszusz, ¢s k¢t karral l´kte,
t¢pte sz¢t maga elûl az Àgakat ¢s leveleket; k´zben gondolta ä tehÀt ez a Monna Vanna
pÂza, ¢lete, ez a meztelens¢ge. Levetkûzni a fÀt, levetkûzni Joant, levetkûzni minden
azonossÀgot is, ¢s azt, ami ebbûl marad, odanyÃjtani apjÀnak, hogy ¡sse, vÀgjon rajta
v¢gig, vÀdlÂ mondataival.
Ostor ¢s bÃskomorsÀg
Mikor Narcisszusz kil¢pett a lombok k´z¡l, egy pillanatig ezt lÀtta: Joant az ablakban,
a gyepen k¢t zsok¢f¢le embert ¢s az apjÀt. De a k´vetkezû pillanatban valaki nekirohant, ¢s irtÂzatos erûvel v¢gig¡t´tt rajta, valÂszÁnüleg egy korbÀccsal vagy lovaglÂostorral. Az ¡t¢s: m¢g àerk´lcs´sebbÊ, mint a hang, a mondat. Milyen mÀs, mint a vÀgÀs,
a kardseb! Milyen mÀs, mint a m¢reg ä sût nem is tudja, mi¢rt jut esz¢be ez a szÂ is:
milyen mÀs, mint a melankÂlia. TalÀn ¢ppen az¢rt, mert valami vÀratlan rokonsÀgot
¢rzett az ostor ¢s a bÃskomorsÀg k´z´tt. Az ostor nagyon hosszÃ lehetett, legalÀbbis
Ãgy ¢rezte, hogy homlokÀtÂl a sarkÀig egyetlen ¢g¢svÀlyÃ fut v¢gig, mint a teste izzÂ
cipzÀra.
Vajon az ¡t¢s talÀlt-e vagy nem talÀlt? Vagy az ´r´k´s f¢lre¡t¢s lesz igazÀn hatÀsos,
ez¢rt a legmegalÀzÂbb? Annyira megh¡lyÁtette ez a vÀratlan csapÀs, hogy azt hitte, van
ideje elm¢lkedni fÀjdalmÀrÂl, vizsgÀlgatni azt...
(mint egy pillangÂt, melyet most v¢gre siker¡lt
s¢rtetlen¡l z´ld hÀlÂjÀval rabul ejtenie)
...ez¢rt okozott rendkÁv¡li meglepet¢st, mikor a k´vetkezû pillanatban, eg¢szen
mÀs irÀnybÂl ¢s mÀs alakban egy mÀsodik ¡t¢s ¢rte.
ä Ez mÀr a kÀosz! ä gondolta.
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Az elsû ¡t¢st m¢g nem is ¢rezte tÀmadÀsnak, mintha nem is kÁv¡lrûl, hanem bel¡lrûl, sajÀt test¢bûl j´tt volna: egyszerüen hirtelen sebb¢ izzÀsa lett annak a lelki vÀltozÀsnak, hogy levetkûzte az ontolÂgia fullasztÂ talÀrjait, ¢s a csak erk´lcs ûrj´ngû meztelens¢g¢be l¢pett.
°gû vÁz
De a mÀsodik ¡t¢s ezt a gondolatot megsemmisÁtette: otromba, esetlen tÀmadÀsrÂl
volt szÂ, az ¡tlegel¢s emberi bosszÃtechnikÀjÀrÂl. Ekkor jutott esz¢be, hogy egyszerüen elverik. Az apja ¡ti?! Szerette volna lÀtni, de ez lehetetlen volt, az ¡t¢sek Ãgy ¢rt¢k,
mint a forrÂ vÁz, igen, pontosan mint a forrÂ vÁz, szinte a gûz¢t is ¢rezte az orrÀban.
K´zben hangok is ¢rt¢k, a hangok ¢ppÃgy, mint a rÀ-rÀfreccsenû ¢gû vÁz: az ostor,
valÂszÁnüleg egyetlenegy ostor Ãgy vette k´r¡l, mint elûbb a lombos Àgak, minden¡tt
az ostort lÀtta ¢s ¢rezte, szinte jÂlesett ä alig elviselhetû testi fÀjdalmÀban ä; hogy az
¡t¢sek Ágy teljesen eltakarjÀk, legalÀbb senki sem lÀtja, hogy ¡tik.
Apja kiÀltott, kiÀltott...
(annak az embernek a hangjÀn, aki oly ritkÀn szokott kiÀltozni, hogy ha egyszer megteszi, annyira
megijed sajÀt erûtlen hangjÀtÂl, hogy kiÀltozÀsÀnak oka eg¢szen elt´rp¡l sajÀt hangjÀtÂl valÂ k¢ts¢gbeesett f¢lelme mellett)
...talÀn mert megtudta a reggeli ´nnÀszt, ¢s ez vette el eg¢szen az esz¢t? Apja nem
gyül´li ût. Noha most verte ¢s t¢pte...
(noha fia Ãgy ¢rezte magÀt, mint a fÀk ¢rezhetik
magukat, mikor egyik oldalukat lassan belepi bÀrsonyos ´nz¢s¢vel a terjedû moha, egyik oldalÀt
[Ãgy lÀtszik, mÀr a f´ldre tepert¢k] lassan belepte
v¢dû, csillapÁtÂ langyossÀgÀval a v¢r, az ¡t¢sek vak
t¡ze hely¢n)
Apja nem d¡h´s! Apja f¢l!
TalÀn most meg´li ût, de apja m¢gsem ût gyül´li, hanem csak szenved, csak szomorÃ.
PreciozitÀs ez egy àhaldoklÂ gallusÊ-f¢le embertûl? Nem: Narcisszusz ¢rezte, hogy apjÀban is a tÃlzÀsnak amaz elfojthatatlan ´szt´ne ¢l, mint ûbenne. Ha apja egyszer szomorÃ, ha egyszer egy v¢letlen perspektÁvÀbÂl belelÀt a vilÀgban bujkÀlÂ szomorÃsÀgkavernÀk egyik¢be
(s a fia esk¡vûhajnali ´nfertûz¢se egy ilyen v¢letlen
perspektÁva volt),
s annak a kavernÀnak a v¢gtelens¢ge Ãgy szakad rÀ, mint egy fuldoklÀsi roham, akkor
apja ott marad v¢gig annÀl a szomorÃsÀgnÀl, eg¢szen a k¢ts¢gbees¢sig, pusztÁtÀsig,
pusztulÀsig. Ezek az ostorcsapÀsok: nem d¡h, csak szomorÃsÀg, bÀnat. Egyed¡l azok
a t¢nfergû zsok¢k ott a gyepen, ha m¢g itt vannak, gondoljÀk, hogy az apja d¡h´s.
Apja v¢gtelen¡l szomorÃ ¢s v¢gtelen¡l f¢l, f¢l, f¢l a vilÀgtÂl, mindentûl, ha a vilÀgban a szomorÃsÀgnak ilyen v¢gtelen lehetûs¢geit lÀtja. Apja nem d¡h´s, nem gyül´l
senkit (az û apja gyül´lni! ä nevets¢ges). Az û apja az elt¢vedt kisgyerek az ¢jf¢li erdûben, aki sÁr, ordÁt ¢s lÀrmÀzik, hogy elüzze f¢lelm¢t, ¢s kiÀltozÀsa ´nmagÀtÂl is mindjobban elr¢mÁti.
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A szenny: kozmikus Ázl¢stelens¢g
Narcisszusznak egyetlen gondolata, vÀgya volt a v¢r bÂdÁtÂ leple ¢s az ostor¡t¢s lombjai k´z´tt: megvigasztalni apjÀt, elüzni a kÁs¢rteteket, akiktûl oly rettenetesen f¢l.
ä °s ez a kÁs¢rtet ¢n voltam, ¢n ijesztettem meg: oly k´nnyü elk¢pzelnem magam
reggeli ´nfertûz¢semben Ãgy, ahogy azt apÀm elk¢pzelte. Elk¢pzelni mint bünt, mint
az ´rd´gtûl valÂ k´zvetlen megszÀllottsÀg gesztusait, tehÀt az û v¢r¢t a legbiologikusabb kapcsolatban a SÀtÀnnal, mintha ¢n most visszamenûleg is meggyalÀznÀm a kripta sz¢p aranyosan mÃlttÀ ¢rett holttesteit, mintha intrikÀbÂl csinÀltam volna az eg¢szet,
hogy leleplezzem csalÀdunk szentjeinek (kettû van) v¢r¢t, hogy mindegyik holttestet
eljegyezzem a szennyel, a nyilvÀnos szennyel (hiszen egy szolga lÀtott engem). A
szenny: mÀsik nagy testv¢re a bünnek ä kozmikus Ázl¢stelens¢g.
Nagy hütlens¢g; a test ´nz¢se; abszolÃt csalÂdÀs
°s talÀn valami nagy hütlens¢g: apja imÀdta Narcisszuszt, ¢s most Narcisszusz megcsalta ût ´nmagÀval. Az apa maga volt a szentimentalizmus, a szÂ legnemesebb ¢rtelm¢ben, ´r´k szeretetterjeng¢s, ¢s ennek nem lehetett nagyobb ellens¢ge, mint egy
mÀsik ember testi-lelki ´nmagÀba fulladÀsa, ´nz¢se. Mert az apa bizonyÀra tudta, mit
jelent a test ´nz¢se, k¡l´nben nem f¢lt volna ennyire tûle, nem csalÂdott volna ilyen
abszolÃtan. Mi¢rt abszolÃt valami az ´nfertûz¢s? Nem kom¢dia-e, nem nevets¢ges-e
apja handabandÀzÀsa? Igen is, nem is. Igen: nevets¢ges, mert a vilÀgban sok minden
l¢tezik, kiv¢ve a àcausa sufficiensÊ nevü Àllatot. Apja ûrj´ng¢se k¢ts¢gtelen¡l arÀnytalan. Nem: nem nevets¢ges, mert minden k¢ts¢gbees¢sben, mÀniÀban ott van a fens¢gnek, a belsû monumentalitÀsnak konkr¢tuma, mely f¡ggetlen tÀrgyÀtÂl, okÀtÂl.
ObjektÁv ¢s tÃlzÂ ¢rzelmek tÀrhÀza
Van-e àarÀnyosÊ, objektÁv ¢rzelmi ¢let? Minden ¢rzelem nem ¢ppen magÀt az arÀnytalansÀgot jelenti-e? Vannak àadekvÀtÊ ¢rzelmek: meghal a feles¢g, ¢s ennek megfelelûen a f¢rj hÀrom napig ¢tlen-szomjan bÃskomor, egy h¢tig tÀplÀlkozva szomorÃ,
egy hÂnapig t´bbet tÀplÀlkozva kev¢sb¢ szomorÃ stb. stb. Az ilyen ¢rzelmek àobjektÁvÊ-nek, arÀnyosnak lÀtszanak, tehÀt Ãgy lÀtszik, hogy ¢rzelem ¢s arÀnytalansÀg m¢gsem azonosak. De biztos-e, hogy ¢ppen ezek a normÀlis lefolyÀsÃ ¢rzelmek az objektÁvek? Hogy a feles¢g halÀla valÂban a fentebb leÁrt folyamattal alkot egyensÃlyt: egyik
serpenyûben a halott nû, a mÀsikban a hozzÀ szabott, lem¢rt ¢rz¢sdi¢ta? HÀtha objektÁvebb, pontosabb ¢rzelmekkel bÁr az a f¢rj, aki feles¢ge halÀla utÀn megûr¡l!
Elvben vannak àarÀnytalanÊ, tÃlzÂ ¢rzelmek, a valÂsÀgban soha: ha rÀn¢zek egy
v¢nlÀnyra, aki a sztrichninm¢rgezettek halotti merevs¢g¢vel ¢s k¢ts¢gbees¢s¢vel n¢zi
a kalitkÀban megd´gl´tt kanÀrija tetem¢t, akkor lehetetlen ezt az ¢rz¢st, ezt a belsû
agÂniÀt tÃlzÀsnak neveznem, mert neki a kanÀri àmindeneÊ volt, ¢s a minden m¢g
sokkal nagyobb k¢ts¢gbees¢st is meg¢rdemel. Viszont: mi¢rt tart mindennek olyasvalamit, ami evidensen ¢s jellegzetesen nem minden, mint p¢ldÀul egy kanÀri? De nem
az-e mindig a àmindenÊ, amit mindennek ¢rz¡nk? A àmindenÊ, a àrendkÁv¡l fontosÊ,
az àabszolÃt ¢rt¢kÊ ¢ppen mind ¢rzelmi kategÂriÀk, tehÀt tiszta nonszensz egy ¢rz¢st
arÀnytalannak vagy tÃlzÀsnak nevezni, ha azok àkisÊ dolgokra vonatkoznak; kicsi, ha
kicsinek ¢rzem; nagy, ha nagynak.
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A vilÀg ismeretlen istentûl, abszolÃt hiÀnytÂl terhes
Narcisszusz, aki k´rnyezet¢ben mindig àtÃlzottÊ ¢rzelmeket tapasztalt, gyerekkorÀtÂl
k¢rdezgette magÀtÂl: az ûr¡lt jogosan ûr¡l-e meg vagy illegÀlisan? mikor megûr¡l,
helyesen jÀr-e el, igaza van-e vagy t¢ved? mi az ¢rzelem? Az biztos, hogy az ¢rzelem
valami logikum: aki nagyon erûsen ¢rez (mint most Narcisszusz apja), az valamit nagynak gondol, ¢s ezen gondolt nagysÀg alapjÀn ¢rez àtÃlzottanÊ. TehÀt ha àtÃlzottÊ, akkor
egy tÀrgyrÂl vagy jelens¢grûl (itt Narcisszusz ´nfertûz¢se) t¢vesen gondolkozott, az a
tÀrgy vagy jelens¢g valÂjÀban nem nagy. Ez ¢ppen az ellenkezûje annak, amit az im¢nt
gondolt: a tÀrgy nagysÀgÀt az ¢rzelem determinÀlja. Az ember, Ãgy lÀtszik, ´szt´nei
szerint egyformÀn relativista ¢s objektivista, egyforma erûs ´szt´n benn¡nk bizonyos
¢rz¢seket tÃlzottnak v¢lni ¢s az ¢rzelmi àtÃlzÀsÊ fogalmÀt ¢rtelmetlennek talÀlni. àE
vilÀgÊ tele van a f¡lledts¢gig ànem e vilÀgÊ-gal, mint a forrÂ nyÀri levegû a vihar lehetûs¢g¢vel. Mikor apja ekkora àkÀzustÊ csinÀl az onÀniÀbÂl, akkor ennek a àfelfÃjÀsnakÊ (ahogy csel¢dei mondjÀk) az a jelentûs¢ge, realitÀsa ¢s megcÀfolhatatlan arÀnya,
hogy a vilÀg a maga eg¢sz¢ben mindig valami idegens¢gtûl, halÀltÂl, ismeretlen istentûl terhes, valami abszolÃt hiÀnytÂl ¢s vÀlaszn¢lk¡lis¢gtûl, vagyis a ànem e vilÀgÊ univerzÀlis fÀjdalmassÀgÀtÂl; ¢s ennek a kiker¡lhetetlen fÀjdalomnak Ãgyis idûnk¢nt meg
kell jelennie, szÁn¢szkedûn testet ´ltenie: egy fÀjdalomnak nincs egy oka, de az ûr¡lts¢gnek igenis oktengere egyszerüen a l¢tez¢s. A d´gl´tt kanÀrija utÀn halÂ aggszüz,
a àjelent¢ktelenÊ onÀnia miatt megûr¡lû apa: ezek a vilÀgban jelen levû egyetemes
k¢ts¢gbees¢snek forrÀsba fesl¢sei. Halottakat nem ¢s nem ¢rdemes siratni, de azt a
vilÀgot, amelyet szerelem ¢s betegs¢g, nyÀr ¢s ûsz, gyûzelem ¢s halÀl mozgat, folyton
¢s szakadatlanul siratni kell! ºres ÀltalÀnosÁtÀs a szÂ: àa vilÀgÊ. Viszont mindenkinek
ez a legkonkr¢tabb ¢lm¢nye, sût az egyetlen konkr¢t: mindig àa vilÀgÊ, àa l¢tÊ szerint
¢l¡nk; reggeli ¢bred¢skor mindenki (persze ki tudva, ki tudatlanul) elûsz´r azt n¢zi
meg, hogyan Àll a vilÀg, milyen is a l¢t egyetemess¢ge, ¢s csak ezen reflexmetafizika
utÀn n¢zi meg, milyen nap van, ¢s kik jelentett¢k be magukat d¢lutÀnra.
A l¢pcsûk´n valÂ zuhanÀs: a megalÀztatÀs koronÀja
Narcisszusz egyszerre Ãgy ¢rezte, hogy nem sima ter¡leten fekszik, hanem esik lefel¢,
valÂszÁnüleg egy l¢pcsûn. Szem¢t bizonyÀra el´nt´tte a v¢r, mert annyira ´ntudatÀnÀl
volt, hogy nem tudta elk¢pzelni, f¢lÀjultsÀg k´vetkezt¢ben nem lÀt...
(igaz, az ilyen lÀzas f¢l´ntudatnak egyik legjellemzûbb illÃziÂja, hogy û teljes ´ntudat)
MiÂta tart a ver¢s? meddig tart? A l¢pcsûk´n valÂ zuhanÀs a megalÀztatÀs koronÀja
volt: a fokrÂl fokra botlÀs Ãj morÀlis hangulatot teremtett: ez volt a àz¡ll´tts¢gÊ igazi
kifejezûje ¢s egyÃttal b¡ntet¢se. Az ¡t¢sek ritkÀbban ¢rt¢k, viszont k¢ptelen volt
egyensÃlyoznia magÀt, Ãgyhogy a l¢pcsûfokok vÀgtÀk a test¢t. A l¢pcsû fokai Ãgy szorÁtottÀk-tekert¢k k´r¡l izmait, mint csavart az àanyaÊ. De ez nem sokÀ tartott, mert
egyszerre csak vÁzbe l¢pett, ¢s a k´vetkezû pillanatban el is mer¡lt benne. M¢g a vizet
is ¡tik? Mintha hallotta volna az ostort a vÁz felszÁn¢n, an¢lk¡l hogy a test¢hez ¢rt volna... valami szinte melodikus hangot adott, mint egy m¢ly zongorahÃr. A hideg vÁzben
hirtelen a szem¢t is kinyitotta, de tudta, hogy amit lÀt, nem hiteles: mintha hÃsz-harminc angolna cikÀzott volna k´r¡l´tte, de ez bizonyÀra a lÀz szimbolikÀjÀban az ostor
szerepe.
ä Engem innen okvetlen¡l kihÃznak, nem kell Ãsznom, nem kell a felszÁnre t´rn´m,
nyugodtan alhatom... aludni! ä azzal tarkÂja m´g¢ tolt egy hullÀmot, mint egy pÀrnÀt
az Àgyban.
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Az apa: v¢gtelen szomorÃsÀg a j´vû, a d¢mon müve irÀnt
Apja Ágy jutott ide:
A k´v¢r szolgÀnak nagyon tetszett az az elk¢pzel¢s, hogy a hajnali pikant¢riÀt elmondja az apÀnak. Egy ideig m¢g tüz´gette a mirtuszokat ¢s rÂzsÀkat, de minden egyes
k´vetkezû menyegzûi virÀgot nevets¢gesebbnek tartott a lÀtottakhoz viszonyÁtva. V¢g¡l is kez¢be vett egy mirtuszt, mÀsik kez¢be a kis sz´gecsk¢t, mellyel a kapuhoz verje,
de valami belsû erû lehetetlenn¢ tette: nem, ekkora hazugsÀgot nem lehet kibÁrni. Legjobban az lepte meg, hogy mikor Ágy elernyedt a keze, akkor a lehangoltsÀg dolgozott
benne, nem a komikum irÀnti mohÂsÀg. Mit csinÀljon? A mirtuszt cs´ndes undorral
visszahajÁtotta a lÀdÀba, ¢s megk¢rte a sovÀny inast, hogy azt a n¢hÀnyat, ami m¢g
hÀtravan, rakosgassa fel û. Hol az ura? Mikor bejutott a hallba, megk¢rdezte, de nem
lÀttÀk sehol.
Az apa valÂban bujkÀlt, egyed¡l akart lenni. Elûsz´r a virÀghÀzban rejtûz´tt el, melyet bel¡lrûl bezÀrt. Mennyi virÀg! Soha ¢let¢ben nem t´rûd´tt a virÀgokkal, de most
¢ppen ismeretlens¢g¡k esett jÂl neki, hiszen az ismeretlens¢ggel magÀval akart egyed¡l lenni. Fia ma esk¡szik. Egyetlen fia. Nagy vÀltozÀs, nagy esem¢ny. A nagy esem¢nyek pedig mindent jelentenek, felkavarjÀk ´sszes eml¢k¡nket, ¢s rÀvetÁtik az ismeretlen j´vû f¢ny¢t, melyben ezek az eml¢kek ¢rtelmetlenek. Minden eml¢k olyan, mint
egy forgalombÂl vÀratlanul kivont p¢nz, csillog ¢s haszontalan. A mÃlt nem szolgÀlja
a j´vût: a j´vû mindig ellens¢ges, idegen ¢s hazug. àJÂ leszÊ: enn¢l ¢rtelmetlenebb
mondatot alig ejthet ki az emberis¢g. Ha egyszer àleszÊ, akkor mÀr rossz. V¢gtelen
szomorÃsÀg t´lt´tte el, ¢s valami lappangÂ d¡h is, hogy nincs mÂdjÀban a j´vût megakadÀlyozni... nem ezt a j´vût, fia elj´vendû hÀzas¢let¢t, hanem ÀltalÀban a j´vût.
ä A j´vû az ´rd´g müve, a j´vû a d¢mon müve ä gondolta, mik´zben a virÀgok
k´z´tt t¢nfergett, mint egy elbÂdult m¢h ä a j´vû oly csÃf, mint az ´sszes virÀg egy¡ttv¢ve! A j´vû csak z¡ll¢s lehet, j´vû csak lefele van! hiszen a j´vû a m¢g semmi, ¢s ki
hisz a semmiben? A bolondok, a fiatalok, a jobbÀgyok, a politikusok.
çlljon elû a legrafinÀltabb inkvizÁtor
A papok? Csak most ne talÀlkozz¢k egyikkel sem! Se a hÀzikÀpolna papjÀval, se a p¡sp´k utÀlatos titkÀrÀval. ýk mindig a szenved¢srûl besz¢lnek, de m¢g nem talÀlkozott
olyan szenved¢sformulÀval, melyben elf¢rt volna. Amirûl papjai besz¢ltek, az mind
nem volt szenved¢s. A szenved¢s ez, ami most dÃl benne: az ¢let elfogadhatatlansÀga.
Elfogadni a szenved¢st? ñvodista logikai hiba: elfogadni az ex definitione elfogadhatatlansÀgot. Mert ez, ez a szenved¢s l¢nyege: az ¢let elfogadhatatlan, az ¢let az el nem
viselhetûs¢g ´rd´gi megvalÂsulÀsa. A virÀgok a tanÃk, a virÀgok a tanÃk! Egy pap vitÀzz¢k egy virÀggal, tess¢k: Àlljon elû a legrafinÀltabb inkvizÁtor a legrafinÀltabb dialektikÀval, ¢s gyûzze meg ezt a... ezt a...
(ja persze, ha a nev¢t tudnÀ! A legk´z´ns¢gesebb
virÀgok nev¢t sem ismerte)
nagy v´r´s holmit, ezt a v¢rt vagy t¡zet, gyûzze meg azt a sÀrga f¢larisztokratÀt, valami
parven¡ nûi virÀg, behÀzasodott, ki tudja, hogy? csak sz¢p, v¢gtelen¡l sz¢p... gyûzze
meg ezt az aprÂ k¢k dolgot, azokat a sürü s´t¢tk¢k pettyeket... csupa megvalÂsulÀsa
az ¢let elemi türhetetlens¢g¢nek. Minden virÀg anarchia! Ha nem lenne j´vû, minden
rendben volna.
Szerette volna ´lelni, csÂkolni a fiÀt, de lehetetlen volt: a j´vû, az eml¢kektûl valÂ
szakadÀs mÀr ott volt a test¢n ¢s bent a test¢ben, mint valami titkos v¢rÀt´mlesztû g¢p,

Szentkuthy MiklÂs: Nagy reg¢nyt´red¢k (III) ã 1559

szÁvta, szÁvta a v¢r¢t ¢s szÁn¢t, Ãgyhogy a keze k´zt nem maradt volna mÀs, mint egy
holttest: maga a j´vû, gyertyaszÁnü aktjÀt odadobva a mÃlt ¢lû kertj¢be. ñ, mi¢rt oly
megfoghatatlan valami az idegen idû, a j´vû? mi¢rt nem tÀmadhatja meg, mint az
ellens¢g¢t, mint aki a fiÀbÂl holttestet csinÀl? °lni, ¢lni, ¢s csak az¢rt, hogy nem ¢lni,
nem ¢lni? Ki talÀlta ki, ki talÀlta ki ezt? Noha tudta, hogy ma az eg¢sz levegû oly abszolÃtan terhes a j´vûtûl ¢s vÀltozÀstÂl, hogy igazi ¢letre nem lehet rem¢nye, m¢gis
elhatÀrozta, hogy begubÂdzik az ¢lûk, a fiatalok k´z¢: a csalÀdi sÁrboltba. Ott nincs j´vû, tehÀt nincs halÀl. Ki talÀlta ezt ki, ezt az ´r´k´s nem ¢lni, nem ¢lni kom¢diÀt? Egyszer valami bÀtor, de eg¢szen heroikus pÀrbesz¢det kell folytatnia a papjaival, hiszen
m¢g sohasem vallotta be nekik ûszint¢n, hogy milyen k¢ts¢gbeesett a lelke m¢ly¢n.
Heroikus pÀrbesz¢d papokkal? ä k¢zitusa, k´zelharc
¹sszefogni azt a n¢hÀny papot, akit ismer, kÀplÀnt, tudÂs inkvizÁtort, p¡sp´k´t ¢s koldulÂ barÀtot, bezÀrni ûket fent a toronyszobÀba, ¢s besz¢lni vel¡k. Be kell zÀrni ûket,
mert k¡l´nben elszaladnÀnak, ha hallanÀk az û k¢ts¢gbees¢s¢t, blaszf¢m szomorÃsÀgÀt. ElszaladnÀnak, mert f¢ln¢nek tûle, mint magÀtÂl az ´rd´gtûl. ElszaladnÀnak,
mert nem tudnÀk elviselni azt a gondolatot, hogy a f¢l orszÀg f´ldesura, aki egy s¢tÀjÀn
Ãgy dÁszÁti magÀt kÁs¢rû p¡sp´k´kkel, virÀgzÂ ¢rsekekkel, mint egy nû az est¢lyi toalettj¢t ¢kszerekkel... hogy ¢ppen az ilyen f¢rfi k¢nk´ves nihilista, talÀn û az ´rd´g?
Papjai milyen tanÀcstalanok lenn¢nek:
ä ElÀtkozzanak, mint az antikrisztust, vagy eldobjÀk hit¡ket, ¢s hÂdoljanak a primum
malumnak, mert soha angyalt, szentet nem lÀttak olyan meggyûzûnek, sem aszk¢tacellÀban, sem mennyei vÁziÂban, mint engem lÀtnÀnak abban a szük szobÀban. Hogy
f¢ln¢nek mind! hogy feszegetn¢k a zÀrakat, harapnÀk a kilincseket, elsz´kni az ¢n k¢ts¢gbees¢sem pokoli igazsÀga elûl, eltitkolni maguk elûtt is: a szomorÃsÀgnak ilyen abszolÃtuma l¢tezik, ¢s Ágy tovÀbb hihessenek a fÀjdalom elviselhetûs¢g¢ben. De nem
mehetn¢nek ki! Egyszer dolgozzanak v¢resen, igazÀn, egyszer mentsenek meg egy
lelket, k¢zitusÀval, k´zelharcban, velem, az eny¢met. Mert mikor mÀr v¢gleg halÀlra
gy´t´rtem ûket, mikor lÀtom, hogy mindegyiket meggyûztem: nincs az a teolÂgia,
mely vigasztalÀst nyÃjthat az ember, az eg¢sz vilÀg szakadatlan jajgatÀsÀra, akkor let¢rdeln¢k el¢j¡k, ¢s megk¢rn¢m ûket, hogy most, most, most vigasztaljanak meg!
most, hogy ¢letnagysÀgban, k´zelrûl lÀttÀk a k¢ts¢gbees¢st, most cÀfoljanak meg!
most, mikor lÀtjÀk, hogy az lehetetlen, most m¢gis prÂbÀljÀk megtenni! A lehetetlennel kezdeni: ez az egyetlen isteni beavatkozÀsa egy istennek.
...ñ, mit csinÀlna p¡sp´k testv¢rem? Tegnap m¢g egy¡tt vadÀsztunk, csuklÂjÀn Ãgy
¡lt a sÂlyom, mint maga a Szentl¢lek P¢ter csontjain. Elûkelûk voltunk ¢s boldogok,
kiss¢ nûiesek is a tegnapi bÀnattÂl, kiss¢ merevek a reggeli OltÀriszents¢gtûl, de az¢rt
a hajnal lassan sikongÂ k¢kj¢t az erdû ´l¢ben nagyon-nagyon sz¢pnek talÀltuk, ¢s sarkantyÃnkkal vÁgan pedÀloztuk optimista fort¢kba lovainkat. Mit szÂlna hozzÀ p¡sp´k
testv¢rem, mikor ott f´nn a cellÀban, egyetlen hÁzott, otromba gyertya f¢nye mellett
lÀtnÀ ¢s hallanÀ, hogy ez humbug volt? Hogy gyÂnÀsaim alatt a nihil ´r´k vizei loholtak, a Nem ¢s Nem ¢s Nem-L¢th¢ keserü tajt¢kjai, ¢s most ezt egyszerre mind rÀ´nt´m? VitÀzn¢k vel¡k nappal ¢s ¢jjel, olyan volna kÁv¡lrûl az eg¢sz, mint egy titkos-rejtett tivornya; kiszÁvnÀm belûl¡k a hit utolsÂ cseppj¢t is, ´rd´gimÀdÂkkÀ, agonizÀlÂ
nihilistÀkkÀ vadÁtanÀm-kÀbÁtanÀm ûket, ¢s akkor, akkor! Akkor k¢rn¢m ûket, hogy
gyûzzenek meg az ¢let sz¢ps¢g¢rûl, ¢rtelm¢rûl, ¢lhetûs¢g¢rûl. A fÀjdalom elviselhetûs¢g¢rûl!
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...Vajon ki gyûzne? LÀtom a p¡sp´k´t nagy dÁszben, amint m¢g meg se ¢rintette
az ¢n acherÂni szomorÃsÀgom forrÂsÀga, ¢s lÀtom, amint az idû mÃltÀval hogyan
olvad, hogyan sÀpad k´vetkezetes ¢s racionÀlis jaj-ûr¡letem hatÀsa alatt; hogy zsugorodik ´ssze a p¡sp´kbot f´ld´n kunkorodÂ c¢rnahullad¢kkÀ, hogy olvad ´ssze viaszk¢nt a b¡szke mitra, mint valami foly¢kony parÂka, gorgÂ frizurÀja, hogyan lesz t´m¢ny izzadsÀggÀ alba ¢s casula, ¢s mikor mÀr csak z´ld meztelen bûre maradt meg
belûle, akkor a vilÀgi, a condottieri laikus terrorjÀval odaugrom mell¢, ¢s parancsolom, a banditÀk szigorÀval ¢s t¡relmetlens¢g¢vel parancsolom, hogy cÀfoljon meg! hogy
nincs, nincs igazam! legyen mÀr v¢ge a pipisked¢snek ¢s mÁmel¢snek, legyen v¢ge
annak, hogy ¢n gyÂnok, kis bünik¢ket, bünic¢ket, ¢s ûk pr¢dikÀlnak bÀnatkÀkat, b´jt´csk¢ket. °n ott gyÂnni fogok: ûk meg oldozzanak fel, gyûzzenek meg. Ott az ´rd´g
fog gyÂnni Istennek: az egyetlen ¢rtelmes, abszolÃt gyÂnÀs. °n vagyok az ´rd´g? ä
azzal rÀn¢zett egy hosszÃkÀs, v¢kony virÀgra, a virÀg pontosan a szÀr folytatÀsa volt,
csak mÀs szÁnü ¢s kiss¢ ÀtlÀtszÂ ä vilÀgos, hogy ¢n vagyok, ¢s ezek mind azok! ä mondta
v¢gigsimÁtva a virÀgokat.
Valaki kÁv¡lrûl babrÀlt a kilinccsel.
ä Nem lehet! ä kiÀltotta, ¢s azt a lehetetlen, szÀr alakÃ ÀtlÀtszÂ virÀgot, mint az aeternum malum legkurvÀbb kifejez¢s¢t, gomblyukÀba tüzte...

Friedrich Judit

K°T VILçG HATçRçN
Christopher Marlowe (1564ä1593)

N¢gyszÀz ¢ve halt meg Marlowe ä hacsak nem û lett Shakespeare, Marlowe mivoltÀt
tÃlsÀgosan vesz¢lyesnek Át¢lve. El¢g parazsat gyüjt´tt a fej¢re. A heves, fesz¡lt, ugrÀsra
¢s ugratÀsra k¢sz fiatal drÀmaÁrÂ, akirûl ÀllÁtÂlag a ROMEO °S JöLIA MercutiÂjÀt mintÀztÀk, az udvar elfogatÂparancsÀra ¢rkezett vissza Kentbûl Londonba. A vÀd eretneks¢g volt.
A magyar k¢zik´nyvek Ãgy eml¢keznek meg rÂla, mint akinek legfûbb ¢rdeme,
hogy I. Erzs¢bet kirÀlynû AngliÀjÀnak drÀmai szÁnpadÀn meghonosÁtotta a blank verse,
vagyis a rÁmtelen jambus hasznÀlatÀt, elûk¢szÁtette a müfajt ¢s a nyelvet Shakespeare
fogadÀsÀra, s hogy mÀsik jelentûs tett¢rûl meg ne feledkezz¡nk, a Faust-t¢mÀt is feldolgozta m¢g Goethe elûtt. Pedig a müveibûl ¢s a dokumentumokbÂl elûl¢pû Marlowe
csupa szÁn, csupa vibrÀlÀs: Marlowe, az eretnek, Marlowe, a botrÀnyhûs, Marlowe, a
vilÀgot ellentmondÀsaiban megragadÂ drÀmaÁrÂ.
Cambridge-ben tanult a Corpus Christi College diÀkjak¢nt, ami akkoriban azt jelentette, vagy pap lesz belûle, vagy tudÂs. Ide mÀr tehets¢ge r¢v¢n ker¡lt: a cip¢sz fiÀt
korÀbbi iskolÀja ´szt´ndÁja segÁtette Cambridge-be. A diplomaosztÀs k´zeledt¢vel
azonban az egyetem megmakacsolta magÀt: Marlowe komolytalan diÀk, tÃl sok idût
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t´lt tÀvol a szorgalmi idûszakban, ki tudja, talÀn a jezsuitÀknak k¢mkedik, az¢rt jÀr
annyit idegenben. Nem sokkal VIII. Henrik utÀn, I. Erzs¢bet alatt a pÀpista vesz¢lyt
az anglikÀn egyhÀz nem vehette k´nnyed¢n ä a katolikus skÂtok kirÀlynûje tÃlsÀgosan
erûs sz´vets¢gesekre talÀlhatott az eurÂpai katolikus udvaroknÀl, ha trÂnk´vetelû tervei voltak. V¢g¡l I. Erzs¢bet kancellÀriÀja Árt levelet a cambridge-i egyetemnek: az ifjÃ
diÀk az orszÀg ¡gy¢ben volt tÀvol, nagy szolgÀlatokat tett a kirÀlynûnek, nem szenvedhet hÀtrÀnyt emiatt.
Nem a kirÀlynû nyaklÀnca dolgÀban jÀrt. Marlowe patrÂnusÀnak, Sir Thomas Walsinghamnek rokona volt I. Erzs¢bet egyik elsû minisztere, Sir Francis Walsingham,
aki csaknem teljesen a sajÀt k´lts¢g¢n titkosszolgÀlatot szervezett, s ennek segÁts¢g¢vel
meg is hiÃsÁtott n¢hÀny, Erzs¢bet kirÀlynû ellen tervezett mer¢nyletet. ý int¢zte Stuart
MÀria elfogatÀsÀt ¢s kiv¢gz¢s¢t is 1587-ben. Amennyire tudni lehet, az û szolgÀlatÀban
jÀrt Marlowe a kontinensen.
Sir Francis Walsingham k´reiben ismerte meg Sir Walter Raleigh-t is, Virginia
megalapÁtÂjÀt, a hÁres hajÂst, k´ltût ¢s t´rt¢netÁrÂt, akit v¢g¡l az etnikai tisztogatÀs
spanyolok ellen alkalmazott gyarmati vÀltozata tett olyannyira nemkÁvÀnatos szem¢lly¢, hogy 1618-ban kiv¢gezt¢k.
Marlowe rossz hÁr¢t tovÀbb erûsÁtette, hogy ateista volt, ¢s a kortÀrsak tanÃsÀga szerint minden lehetû alkalommal vitÀba szÀllt a vallÀs szÀmos tanÁtÀsÀval. Az akkori felfogÀs ¢rtelm¢ben ez istentagadÀsnak szÀmÁtott, bÀr, mint müveibûl kivilÀglik, Isten
l¢t¢t Marlowe nem felt¢tlen¡l vonta k¢ts¢gbe: a fesz¡lts¢g ¢ppen abbÂl szÀrmazik,
hogy egyszerre tagadja ¢s fogadja el a vallÀst.
A hatalom t¡z¢nek k´zel¢ben ¢lt, a tudÀs hatÀrait feszegette, mint hûsei, TamerlÀn
(Timur) tatÀr kÀn, az 1370-ben hatalomra ker¡lt, alacsony sorbÂl felemelkedett nomÀd vilÀghÂdÁtÂ, ¢s Doktor Faustus, az 1539ä41 k´z´tt meghalt heidelbergi humanista filozÂfus, tudÂs, mÀgus ¢s szemf¢nyvesztû. Minden bizonnyal ez a tüz em¢sztette
el Marlowe-t is: egy nappal azutÀn, hogy feljelent¢s ¢rkezett ellene, melyben az ateizmus vÀdja mellett azt is megemlÁtik, hogy ¡gy¢ben sok mÀs, rangos szem¢ly is ¢rintve
lehet, 1593. mÀjus 30-Àn egy kocsmai vereked¢s sorÀn meg´lik.
Az irodalomt´rt¢net hagyomÀnyosan Ãgy tekintette Marlowe halÀlÀt, mint istentelen ¢let¢nek m¢ltÂ befejez¢s¢t, legfeljebb n¢ha igyekezett szerelmi drÀmak¢nt beÀllÁtani a jelenetet. Az utÂbbi ¢vtizedek kutatÀsai azonban inkÀbb a gyilkossÀg politikai
jelentûs¢g¢t hangsÃlyozzÀk: k´z´s patrÂnusuk szolgÀlatÀban Àllt az, aki Marlowe-t leszÃrta, mielûtt a drÀmaÁrÂ bajba keverhette volna a feljelent¢sben homÀlyosan szereplû rangos szem¢lyeket.
De a hajdani ¢s majdani kirÀly legendÀjÀn feln´vekedett Anglia szÁvesen tÀmasztja
fel Marlowe-t halottaibÂl, ¢s Shakespeare-k¢nt rem¢li viszontlÀtni. Ilyen a kultusz hatalma. DÀvidhÀzi P¢ter nyomÀn: ha Shakespeare nem Shakespeare volt, akkor valaki
mÀs Árta a Shakespeare-drÀmÀkat, ¢s az volt Shakespeare, de ha Marlowe nem Marlowe volt, akkor Marlowe nem is volt, csak Shakespeare...
Persze nem mindenki k¢telkedett Marlowe halÀlÀban. DrÀmaÁrÂ koll¢gÀja ¢s egykori lakÂtÀrsa, Kyd, v¢res bosszÃdrÀmÀk szerzûje, aki a bünesetet k´vetû tÀrgyalÀson
Marlowe ellen vallott, ¢s megerûsÁtette az ateizmus terjeszt¢s¢nek vÀdjÀt is, Ãgy tünik,
bizonyosnak tekintette, hogy Marlowe valÂban nem ¢l mÀr. AkÀrcsak Petowe ¢s Chapman, akik egy-egy befejez¢st Ártak HERO °S LEANDER cÁmü kiseposzÀhoz, dicsûÁtve
Marlowe nagysÀgÀt, ¢s sajÀt Ázl¢s¡k szerint alakÁtva a t´red¢k voltÀban is gazdag ¢s
teljesnek tünû müvet.
*
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A szerzû halÀla? Nem csak a szerzû kil¢te bizonytalan ¢s halÀlÀnak k´r¡lm¢nyei rejt¢lyesek ä a sz´veghez sem t¢rhet¡nk vissza biztos mened¢kk¢nt. A reneszÀnsz drÀmaÁrÂ a szÁnpadra Árt, a darabot jÀtszani kellett, Ãgy, hogy sikere legyen, ¢s ha ehhez
a szÁn¢szek vagy egy mÀsik drÀmaÁrÂ ´tletei hasznosnak bizonyultak, akkor azok is a
darab szerves r¢szeiv¢ vÀltak. Mire kiadtÀk, t´bb ¢v is eltelhetett a bemutatÂ Âta. Marlowe eset¢ben pedig, akinek ¢let¢ben csak a NAGY TAMERLçN jelent meg, a szerzû
korai halÀla lehetetlenn¢ tett minden utÂlagos szerzûi kiigazÁtÀst.
MÀig leghÁresebb müve, a DOKTOR FAUSTUS k¢t kiadÀsa k´z¡l az elsût, az 1604-es,
Ãgynevezett A sz´veget sokan jobban szeretik, mivel elegÀnsabb, r´videbb, ¢s hiÀnyoznak belûle a szÂrakoztatÂ bet¢tek. TalÀn ez Àll k´zelebb Marlowe eredeti sz´veg¢hez, a szÁntÀrsulat ezt a vÀltozatot jÀtszotta Londonban a Rose szÁnhÀzban, ¢s ezt
vitt¢k turn¢kra is. A k¢sûbbi vÀltozat, az 1616-ban kiadott, hosszabb B sz´veg viszont
teljesebbnek tünik, bÀr nem tudni, mennyi belûle Marlowe eredeti alkotÀsa. A modern
kiadÀsok ÀltalÀban az A ¢s B sz´veg kombinÀciÂi alapjÀn k¢sz¡lnek, ¢s olykor ÃtbaigazÁtÀst adnak a korÀbbi kiadÀsok jelenetez¢sbeli ¢s egy¢b jellegzetess¢geirûl is.
Marlowe tÀrsszerzûi ¢s kiadÂi meglehetûsen szabadon bÀntak az anyaggal, mint
minden mÀs darabbal a szerzûi jogv¢delem kora elûtt. Henslowe, a Rose tulajdonosa
p¢ldÀul mÀr 1602-ben n¢gy fontot fizetett William Birdnek ¢s Samuel Rowleynak a
àdoctor fosterÊ megtoldÀsÀ¢rt, akkoriban pedig n¢gy font¢rt akÀr Ãj darabot is lehetett
volna kapni. K¢sûbbi kiadÀsok azutÀn minden komikus elemet k´ny´rtelen¡l kigyomlÀltak a darabbÂl, arra hivatkozva, hogy azok tÀrsszerzûi vagy kiadÂi betoldÀsok.
ArrÂl a bizonytalansÀgrÂl pedig m¢g nem is besz¢lt¡nk, amit Marlowe esetleges ´ncenzÃrÀja jelenthetett eredeti elk¢pzel¢seihez k¢pest, akÀr a k´z´ns¢g megnyer¢se,
akÀr sajÀt politikai biztonsÀga ¢rdek¢ben toldotta meg a darabokat, vagy hÃzott belûl¡k.
De a k¡lsû cenzÃrÀval is meg kellett k¡zdenie. William Empson, aki mÀr egy 1946os k´nyvkritikÀjÀban azt Árja, ha Marlowe-t nem ´lik meg olyan hamar, biztos mÀglyÀn
¢gett¢k volna meg elevenen, 1975-ben elûadÀst tartott AMIT A CENZOR KIHöZOTT A
DOKTOR FAUSTUSBñL cÁmmel. Az elûadÀs sz´vege ugyan nem maradt fenn, de a n¢met FAUST-K¹NYV modern angol fordÁtÂja ¢s Empson barÀtja, John Henry Jones
1987-ben megjelentette Empson tervezett DOKTOR FAUSTUS -k´nyv¢nek anyagÀt,
amit betegs¢ge ¢s halÀla miatt Empson maga mÀr nem tudott befejezni.
Eszerint mÀr az 1587-es FAUST-K¹NYV , az egyik elsû k´nyv-vilÀgsiker korabeli angol fordÁtÀsÀt is erûsen cenzÃrÀztÀk, hogy ki ne der¡lj´n: az ´rd´g´ket finomabb
anyagbÂl gyÃrtÀk, mint gondolnunk kellene, s t´bb k´z¡k van a pogÀny istens¢gekhez
¢s az Ãgynevezett àk´ztesÊ szellemekhez, mint a pokolhoz vagy a mennyorszÀghoz. A
àk´ztesÊ szellemek l¢t¢t pedig az egyhÀz tagadta, ¢s eg¢szen 1592-ig biztosÁtani igyekezett magÀnak a jogot a szÁndarabok cenzÃrÀzÀsÀhoz. így a mÀr t´bbsz´r elûadott
DOKTOR FAUSTUS sz´veg¢t is bek¢rt¢k, ¢s vagy ´t-hatszÀz sornyi anyagot kihÃztak
belûle, l¢nyeg¢ben jÀtszhatatlannÀ t¢ve a darabot.
Ekkor ÁrtÀk le a sz´veget, mÀr ami megmaradt belûle, hogy meglÀssÀk, Àt lehet-e
Ãgy dolgozni, hogy ism¢t szÁnpadra ÀllÁthassÀk. Empson e cenzori d´nt¢snek ¢s az
emiatt sz¡ks¢gess¢ vÀlt sietûs vÀltoztatÀsoknak tulajdonÁtja a DOKTOR FAUSTUS fennmaradt sz´vegeinek ellentmondÀsait ¢s a kritikai ¢rtelmez¢sek bizonytalansÀgait.
*
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Az angol nyelv ekkorra az egys¢ges nemzeti nyelv kialakulÀsÀnak szakaszÀba l¢pett.
A latin hÀtt¢rbe szorulÀsa ¢s a sokf¢le k´z¢pkori dialektus hely¢n fell¢pû modern nyelv
megteremti a nemzeti nyelvü irodalom kialakulÀsÀnak felt¢teleit is.
Marlowe mÀr angolul, hûsi pÀrrÁmekben, azaz rÁmes ´t´s jambusokban dolgozza
fel Hero ¢s Leander t´rt¢net¢t Muszaiosz nyomÀn, de m¢g latin hexametereket is Ár
Sir Roger Manwood halÀlÀra. (Sir Roger csalÀdjÀval jÂ barÀtsÀgban volt, s mÀs okbÂl
is hÀlÀs lehetett neki: az elhalt barÀt ugyanis annak idej¢n igen meg¢rtûen jÀrt el, mikor Marlowe ¢s Thomas Watson gyilkossÀg vÀdjÀval ker¡lt el¢.)
Az akkoriban elterjedû humanista szellemben nevelkedett I. Erzs¢bet, Anglia hatalmas ¢s nagy müvelts¢gü kirÀlynûje maga is ismerte a klasszikusokat, a reneszÀnsz
retorikÀt ¢s logikÀt, ¢s müvelte az irodalmat. Marlowe Ovidiust fordÁt, Chapman, aki
a HERO °S LEANDER mÁvesebb befejez¢s¢t Árta meg 1598-ban ä mÀr Marlowe halÀla
utÀn ä, Hom¢roszt ¡lteti Àt angol nyelvre. Persze Chapman is meg¢rte a p¢nz¢t, de
ût legalÀbb irodalmi v¢tek¢rt, egy I. Jakab skÂt k´vetûit kigÃnyolÂ szatÁrÀ¢rt zÀrtÀk
b´rt´nbe Ben Jonsonnal, a VOLPONE szerzûj¢vel egy¡tt 1605-ben. Chapman¢ az a
hÁres Hom¢rosz-fordÁtÀs, amelyet mindaddig hasznÀlnak AngliÀban, mÁg a XVIII.
szÀzad elavultnak nem minûsÁti, ¢s Pope Ãjra le nem fordÁtja az eposzokat. De a fiatal
romantikus k´ltû, Keats ezutÀn is felfedezi Chapman fordÁtÀsÀban a klasszicista finomkodÀstÂl olyannyira el¡tû, igazi hom¢roszi hangot, ¢s szonettben ¡dv´zli a fordÁtÂt,
akinek verses bravÃrjÀt a modern, prÂzai angol Hom¢rosz-fordÁtÀsok mÀr nem is prÂbÀljÀk megk´zelÁteni.
*
Marlowe verse az egyik legn¢pszerübb antolÂgiadarab, A SZENVED°LYES PçSZTOR A
KEDVES°HEZ cÁmü is, amely szÀmos mÀs k´ltût ihletett vÀlaszra, ¢s m¢g t´bbet parÂdiÀra (R. S. Forsythe eg¢sz k´nyvet Árt a vers utÂ¢let¢rûl). A k´ltem¢ny egy r´videbb
vÀltozata a PASSIONATE PILGRIM -ben, az azÂta is jÂl ismert hosszabb verziÂ pedig az
E NGLAND'S HELICON cÁmü antolÂgiÀban jelent meg 1600-ban. De A MçLTAI ZSIDñ IV.
felvonÀsÀban is id¢zik, ¢s Shakespeare-n¢l is el¢neklik, pontatlanul, A WINDSORI VíG
NýK III. felvonÀsÀnak elej¢n ä amit kalandosabb lelkü olvasÂk akÀr a k¢t drÀmaÁrÂ
azonossÀgÀra utalÂ Ãjabb finom ¢rvnek is tekinthetnek. Sir Walter Raleigh-tÂl A NIMFA VçLASZA m¢g ugyanabban az ENGLAND'S HELICON -ban jelent meg, akÀrcsak egy
ismeretlen k´ltû M°G EGYSZER UGYANARRñL cÁmü verse. De John Donne is Árt vÀlaszt
m¢g abban az ¢vben. S hogy tudjuk, mi¢rt nem Àllta meg senki szÂ n¢lk¡l, ÁzelÁtû¡l
n¢hÀny k´nnyed stanza SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsÀban:
àJ´jj velem, l¢gy a kedvesem,
¢lvezz¡k ki a v¢gtelen
erdûk ¢s hegyek ´r´m¢t
s amit csak nyÃjt a domb s a r¢t.
El¡l¡nk majd a b¢rctetûn,
alattunk nyÀjak a mezûn,
k´r´tt¡nk zuhogÂ patak
s madrigÀlt zengû madarak.
ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
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Zek¢d szalma s repk¢ny sz´vi
s korÀl s borostyÀn dÁsziti;
ha vonzza szÁved szerelem,
j´jj velem s l¢gy a kedvesem.
PÀsztorok tÀnca s vÁg dalom
¢breszt majd minden hajnalon;
ha vonz a boldog szerelem,
j´jj velem, l¢gy a kedvesem.Ê
*
A SZENVED°LYES PçSZTOR... stanzÀival ¢s a HERO °S LEANDER pÀrrÁmes, jÀt¢kos formÀjÀval szemben, amelyet majd Dryden ¢s Pope fog t´k¢letes, zÀrt formÀvÀ tovÀbbcsiszolni, szÁndarabjaiban Marlowe a modern drÀmai formÀt, a rÁmtelen jambust hasznÀlja. A rÁm elhagyÀsÀval az ¢lûbesz¢dhez k´zelÁt a forma: a drÀmai sz´veg k´zvetlenebb¡l hat an¢lk¡l, hogy sodrÀsÀt, ritmusÀt elveszÁten¢.
Ezt a formÀt AngliÀban talÀlta ki Henry Howard, Surrey Earlje 1547 elûtt nem sokkal megjelent Vergilius-fordÁtÀsÀban: az AENEIS rÁmtelen daktilikus hexametereinek
fordÁtÀsÀra hasznÀlta a rÁmtelen jambikus pentametert. Nem sokkal k¢sûbb a drÀmÀban is megjelenik ez a versforma, de igazÀn a szÀzad v¢g¢n, Marlowe müveiben kap
szÀrnyra, aki mÀr a NAGY TAMERLçN-ban is ezt hasznÀlja.
A rÁmtelen jambust nem Marlowe teremtette meg, hanem Surrey, s valÂjÀban a
modern angol drÀma atyja sem û, hanem Kyd, fanyalog T. S. Eliot, de Marlowe ÃjÁtÂ¢s teremtûerej¢t a kettû egy¡ttes alkalmazÀsÀban nem lehet k¢ts¢gbe vonni. A DOKTOR FAUSTUS -ban az ´rd´g ¢s Faustus pÀrbesz¢deiben Ãj hang szÂlal meg, ¢s Ãj forma
erûsÁti fel ezt a hangot; Marlowe a drÀmai hatÀs kedv¢¢rt mÀr magÀt a jambikus sort
is felt´rdeli.
*
Az Erzs¢bet kori szÁnhÀz, amelynek mestere volt Marlowe, maga is k¢t vilÀgot szolgÀlt.
A szÁn¢szeket, ha nem Àlltak valamelyik nemesÃr pÀrtfogÀsa alatt, k´nnyen bezÀrathattÀk mint csavargÂkat. E m¢g meglehetûsen feudÀlis gyakorlat mellett kialakulÂban
volt a hivatÀsos ¢s f¡ggetlen, polgÀrosodott szÁnhÀz is a vÀros, leginkÀbb London szÂrakoztatÀsÀra. A k´z¢pkori templomok l¢pcsûirûl ¢s a fogadÂk udvarÀn r´gt´nz´tt
szÁnpadokrÂl lassan ÀllandÂ nyilvÀnos szÁnhÀzakba k´lt´z´tt a szÁnjÀtszÀs. 1576-ban
¢pÁtett¢k fel Londonban az elsû szÁnhÀz¢p¡letet, amely 1598-ig mük´d´tt Theater
(SzÁnhÀz) n¢ven. Egy ¢vvel k¢sûbb, 1577-ben Ãjabb szÁnhÀz ¢p¡lt, a Curtain (F¡gg´ny), s m¢g a Swan (HattyÃ) ¢s a Globe (GlÂbusz) n¢ven Ãjra megnyÁlt Curtain elûtt,
1586ä87-ben a Rose (RÂzsa), amely Marlowe t´bb darabjÀt bemutatta az Admiral's
Men tÀrsulatÀval.
A Rose-t mÀr egy r¢gebbi hÀz hely¢re ¢pÁttette Philip Henslowe, ¢s megtartotta a
korÀbbi ¢p¡let nev¢t. ValÂszÁnüleg nyolcsz´gletü, r¢szben szalmatetûvel fedett szÁnhÀz volt, melyet azonban 1605-ben, a b¢rleti szerzûd¢s lejÀrtÀval lebontottak. A Bankside-on Àllt, egy Temze-parti negyedben, amely a k´z¢pkorban bord¢lyhÀzairÂl, felszenteletlen kurvatemetûj¢rûl ¢s medvehecceirûl volt hÁrhedt. A f´ld egy¢bk¢nt Winchester p¡sp´keinek tulajdona volt, akik annak idej¢n b´lcsen szabÀlyoztÀk a bord¢lyok mük´d¢s¢t, bele¢rtve hivatalos ÂrÀik meghatÀrozÀsÀt is. VIII. Henrik ugyan
1546-ban bezÀratta a nyilvÀnoshÀzakat, de a XVIäXVII. szÀzad fordulÂjÀra azok ism¢t
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kinyitottak. Ekkor azonban mÀr a szÁnhÀzakkal kellett osztozniuk a k´z´ns¢gen: a
Rose a Rose Lane-en, a Swan a Paris Gardenben, a Hope a Bear Gardenben, a Globe
pedig a folyÂ partjÀn, mind a Bankside-on nyÁlt meg. A vÀrosnegyed a XIX. szÀzadra
tovÀbb szelÁd¡lt, ¢s mÀr inkÀbb parkjairÂl, serfûzd¢irûl ¢s fogadÂirÂl volt hÁres, bÀr
botrÀnyban ekkor sem volt hiÀny. A LONDON ENCYCLOPAEDIA szerint itt t´rt¢nt 1850ben, hogy Haynau Londonban jÀrvÀn a k´rny¢k egyik serfûzd¢j¢be lÀtogatott, de a
magyar menek¡ltektûl jÂl ¢rtes¡lt fuvarosok megtÀmadtÀk, megvert¢k, ¢s hosszÃ
bajuszÀnÀl fogva rÀngattÀk v¢gig az utcÀn...
*
A szÁnhÀz maga egy nyÁlt udvart k´r¡l´lelû fa¢p¡let volt, az udvar k´zep¢n emelt szÁnpadra n¢zû gal¢riÀkkal, s itt a k´z´ns¢get a Cambridge-ben müvelt drÀmaÁrÂ nem
csak klasszikus t´rt¢netekkel szÂrakoztatta. Az emelet k´z´ns¢ge mellett figyelemmel
kellett lennie a f´ldszinten ÀcsorgÂ ¢s mulatÂ vÀrosi k´zn¢pre is, akiknek szÁnhÀzi Ázl¢s¢t a vÀsÀri mulatsÀgok ¢s a moralitÀsok gyakran nem kev¢sb¢ vaskos hagyomÀnya
alakÁtotta ki. Nem csoda, hogy a kritikusok az Erzs¢bet kori drÀmaÁrÂk legfûbb er¢nyek¢nt (a hatÀsos cselekm¢ny ¢s a vÀlaszt¢kos gyilkossÀgi mÂdozatok leÁrÀsa mellett)
az erûteljes, ¢lû nyelvezetet emelik ki.
Az emberek nem hallgatni ¢s Àmulni mentek a szÁnhÀzba. Az elûadÀsok d¢lutÀn,
term¢szetes f¢nyben folytak, ahol a k´z´ns¢get ¢ppoly jÂl lehetett lÀtni, mint a szÁnpadot. De nem is bÀntÀk, ha nemcsak ûk lÀthattak, hanem ûket is lehetett lÀtni: nagyon is r¢szesei voltak az esem¢nyeknek. Ez m¢g nem a vilÀgos szÁnpadk¢p kizÀrÂlagos uralma a s´t¢t n¢zût¢r f´l´tt, nem a k´z´ns¢g valÂsÀgÀtÂl elzÀrt, de annak nappali vÀltozatÀt min¢l pontosabban bemutatÂ realista szÁnhÀz. A jelz¢sszerü dÁszletek ¢s
kell¢kek is arra utaltak, hogy a szÁnpadon nem az ¢let, hanem jÀt¢k zajlik, ¢s a müvilÀg fel¢pÁt¢s¢ben a k´z´ns¢g segÁts¢g¢re is szÀmÁtanak. A szÁnhÀzi kÁs¢rleteken felnûtt mai szÁnhÀzlÀtogatÂ sokkal kev¢sb¢ talÀlnÀ k¡l´n´snek ezt a szeml¢letet, mint az
azÂta eltelt n¢gyszÀz ¢v alapjÀn gondolhatnÀnk.
*
A szÁnhÀz vilÀga tisztÀn t¡kr´zte a kor vilÀgk¢p¢t. Az emberi l¢t szÁnpadÀra fel¡lrûl
szÀllt az isteni ÀldÀs, ¢s alulrÂl, a s¡llyesztûbûl bukkant fel a kÁs¢rtû ´rd´g, b¡szkes¢get,
hatalomvÀgyat, tudÀsszomjat oltva a hûsbe. Az Erzs¢bet kori szÁnpad egyr¢szt a k´z¢pkori moralitÀsok ´r´k´se, mÀsr¢szt a modern egy¢nis¢g drÀmÀjÀnak szÁnhelye. A
vilÀg ugyan v¢gtelen, de m¢gis biztonsÀgos, Isten teremtette, szf¢rÀkba burkolt. A f´ld
g´mb´lyü, de nem mozog, ¢s k´r¡l´tte forognak a mennyek (a szf¢rÀk), melyek k´z¡l
az alsÂbbak a levegû birodalma, a vÀltoz¢konysÀg¢, a szerencs¢¢. Mindez ¢pÁt¢szeti
pontossÀggal emelkedik egys¢ges, sokr¢tü rendszerr¢. Amikor a vilÀg szerkezet¢rûl
Árnak Marlowe korÀban, az aligha tekinthetû metaforÀnak, v¢li C. S. Lewis: a vilÀg szÂ
szerint nagyszerü müalkotÀsk¢nt, pÀratlan eleganciÀjÃ remekmük¢nt Àll a szeml¢lû
k´r¡l ä a hivatalos felfogÀs szellem¢ben.
De a t´rt¢nelmi esem¢nyeket nagyszerüen sürÁtû ¢s ferdÁtû Marlowe-darabok, a II.
E DWARD , a NAGY TAMERLçN ¢s a DOKTOR FAUSTUS mÀr a palota s´t¢t zugaiba vilÀgÁtanak: az ellentmondÀsok szem¢lyes, hatalmi ¢s egyetemes sÁkon is kiÀltÂk. II.
Edward a szerelem nev¢ben kegyenceitûl semmit sem tagad meg, ¢s a darab v¢g¢n
rettenetes halÀlt hal. A reneszÀnsz Doktor Faustus nem ´r´k ifjÃsÀgot k¢r, hanem a
tudÀs hatalmÀt, mindenhatÂ erej¢t akarja megszerezni, ¢s szint¢n kegyetlen v¢get ¢r.
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A NAGY TAMERLçN -ban a teljhatalmÃ hûs halandÂ mivoltÀt ugyan nem ilyen hÀtborzongatÂ szeml¢letess¢ggel ÀbrÀzolja Marlowe, m¢gis az ¢let egyszeri, v¢ges ¢s megism¢telhetetlen volta felismer¢s¢nek minden fÀjdalmÀval.
A DOKTOR FAUSTUS -t sok irodalomt´rt¢n¢sz mint k¢sei moralitÀsjÀt¢kot tartja szÀmon: a hûs minden k¢telye ¢s harca ellen¢re a kereszt¢ny vilÀgszeml¢let gyûzedelmeskedik, s ebben a szeml¢letben a halÀl megnyugvÀs, visszat¢r¢s a vilÀg megbonthatatlan rendj¢hez. A megvÀltÀs Ág¢rete azonban nem egy¢rtelmü, a halÀl Faustus eset¢ben b¡ntet¢s: mÀr ¢rezhetû az Ãj, tragikus drÀma levegûje. Marlowe-nÀl egyszerre
¢rv¢nyes¡l a k´z¢pkori, komikus szellemü (ahogy Dante ISTENI SZíNJçT°K -Ànak eredeti cÁm¢ben szerepel a COMMEDIA ) moralitÀs müfaja, ¢s a szkeptikusabb, vilÀgibb Àg,
a trag¢dia: az az ¢rdeklûd¢s, amellyel Marlowe az egy¢ni emberi ambÁciÂk sorsÀt kÁs¢ri. E k¢t vilÀgn¢zet k´z´tti fesz¡lts¢g ¢lteti a DOKTOR FAUSTUS -t, ebben a kettûs f¢nyben lÀtjuk az emberis¢g sorsÀt. így lesz Marlowe müv¢szete az elj´vendû trag¢diÀk
mintak¢pe, melyekben a tragikum forrÀsa a fûszereplû modern magÀnyossÀga ¢s az
emberi ¢let ellentmondÀsossÀga. Ez mÀr Newton vilÀgk¢pe fel¢ mutat, ahol nincs
egy¢rtelmü fent ¢s lent, nincs v¢gtelen, nyÁlt lÀtÂhatÀr; az Ãj vilÀg mÀr nem szimmetrikus, jÂl szerkesztett ¢p¡let, hanem rengeteg erdû.
*
A DOKTOR FAUSTUS ¢rtelmezhetû varÀzslÂkrÂl ¢s a varÀzslÀsrÂl szÂlÂ p¢ldÀzatk¢nt,
amelynek alapjÀul ä az 1592-ben mÀr angolul is megjelent n¢met FAUST-K¹NYV , a
forrÀsmü mellett ä valÂszÁnüleg John Dee ¢lete szolgÀlt. John Dee ateista ¢s veszedelmes varÀzslÂ hÁr¢ben Àllt, meg matematikus is volt, ami mÀr ´nmagÀban v¢ve is ´rd´gi
praktika, hiszen a term¢szetes vilÀgot szimbÂlumokban, szÀmokkal Árja le s vonja ellenûrz¢se alÀ. MÀsr¢szt a darab metaforikusan az Erzs¢bet-kor nagy probl¢mÀirÂl, a
hatalom ¢s a tudÀs k¢rd¢seirûl szÂl.
John Dee-t Marlowe szem¢lyesen is ismerhette patrÂnusÀn, Sir Thomas Walsinghamen kereszt¡l, sût Sir Walter Raleigh k´reiben is talÀlkozhattak, hiszen John Dee
kapcsolatban Àllt az °j IskolÀja (School of Night) nevü szabadgondolkodÂ tÀrsasÀggal,
amely Sir Walter Raleigh k´r¡l csoportosult, s amellyel Marlowe-t is kapcsolatba szokÀs hozni. Ez inkÀbb azt az olvasatot erûsÁti, amely szerint Marlowe politikai gondolatk´r´ket vizsgÀl szenved¢lyesen: a lÀzadÀs ¢s a hatalom, az eretneks¢g ¢s az egyhÀz,
a k´z¢pkor ¢s a moderns¢g k¢rd¢seit.
De az alk¢mia ¢s a vegy¢szet, az asztrolÂgia ¢s az asztronÂmia, a varÀzslat ¢s a tudomÀny k´z´tti ¢les vÀlasztÂvonalat egy¢bk¢nt is csak azÂta hozta divatba a nyugati
civilizÀciÂ. Ez a nagy svÀjci ¢s lorraine-i boszorkÀny¢get¢sek kora ä a varÀzslÂkat azonban I. Erzs¢bet kirÀlynû ¢s az arisztokrÀcia fogadja udvarÀban, mivel a varÀzslÂk, a
boszorkÀnyokkal ellent¢tben, a àk´ztesÊ szellemek segÁts¢g¢vel dolgoznak. Empson
szerint Marlowe, aki a varÀzslÂkrÂl mÀr Cambridge-ben is minden bizonnyal hallott,
az A sz´veg eredeti vÀltozatÀban megadja Faustusnak, ami¢rt az m¢g utolsÂ nagy monolÂgjÀban is k´ny´r´g, a àk´ztesÊ szellem jogi stÀtusÀt, ¢s megszabadÁtja az ´r´k idûkig tartÂ gy´trelemtûl.
*
De Faustus sz´rnyü halÀla az Isten ¢s az ´rd´g hatalmÀval valÂ szembeszeg¡lû b¡ntet¢s¢nek is tekinthetû. °s ehhez foghatÂan rettenetes gyilkossÀg a Gavestont, kegyenc¢t f¢ktelen¡l szeretû II. Edward halÀla is.
Mikor neves szerzûk haragosan bizonygatjÀk, hogy nem volt Marlowe-ban semmi
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àferde hajlamÊ, mÀr sejteni lehet, hogy az irodalomt´rt¢net botrÀnytÂl tart. Persze,
ha valaki ¢szrevette, hogy a Derek Jarman-f¢le II. EDWARD Marlowe müve alapjÀn
k¢sz¡lt, a filmvÀltozat megtekint¢se Âta k¢ts¢ge sem lehet afelûl, hogy a homoszexualitÀs Marlowe horizontjÀn jÂl kirajzolÂdÂ vonulat ä ¢s ha a biztonsÀg kedv¢¢rt m¢g
a drÀma nyitÂjeleneteibe is beleolvas, v¢gk¢pp nem ¢rti, hogyan lehet f¢lre¢rteni a
helyzetet.
MÀr a HERO °S LEANDER -ben, az Erzs¢bet-kor k´zkedvelt müfajÀban Árott, erotikus
¢s mitolÂgiai t¢mÀjÃ kiseposzban is Ãgy tünik, a f¢rfisz¢ps¢get dics¢ri a k´ltû. HerÂnak
m¢g csak ruhÀjÀban gy´ny´rk´dhet¡nk, amikor Leander mÀr meztelen¡l veti magÀt
a tenger habjaiba, Neptunusz nagy ´r´m¢re, aki szem¢ly¢nek szÂlÂ felajÀnlkozÀsnak
tekinti a sz¢ps¢ges ifjÃ k´zels¢g¢t. MÁg Leander Ãszik, Neptunusz k´r¡lsimogatja,
gy´ng¢den enyeleg vele (Âvatlanul majdnem meg is fojtja), a k´ltû hangja pedig
´r´mmel, hosszan ¢s r¢szletesen szÀmol be, mintegy a tÀv hosszÃsÀgÀt ¢rz¢keltetendû,
az ÃszÂ ifjÃ t´k¢letes bÀjairÂl. V¢g¡l a tapasztalatlan fiatal pÀr egymÀsra talÀl, de Hero
sz¢ps¢g¢rûl csak mint az el¢rendû, de egyelûre m¢g igen homÀlyosan elk¢pzelt pÀros
´r´m forrÀsÀrÂl hallunk ä ´nmagÀban, leÁrÀs tÀrgyak¢nt nem fontos. Ez lÀtszik abbÂl
is, hogy Chapman, mikor v¢gigviszi a klasszikus t´rt¢net szÀlait, Marlowe-hoz k¢pest
mennyivel t´bb figyelmet szÀn HerÂnak ¢s az û sz¢ps¢g¢nek.
írhatott volna Marlowe ä mondjuk ä h´lgyk´z´ns¢gnek. Ahogy drÀmÀibÂl is lÀtszik, mindig tudta, kinek Ár: talÀn nûi olvasÂkra szÀmÁtott. V¢gt¢re is elûfordult, hogy
fiv¢reik neveltet¢s¢bûl a h´lgyeknek is jutott annyi, hogy megismerkedjenek a po¢zissel ¢s n¢hÀny klasszikus szerzûvel. I. Erzs¢beten kÁv¡l m¢g legalÀbb hÀrom müvelt
kortÀrs h´lgyrûl tud a feminista irodalomt´rt¢net...
De ha nem az arisztokrata h´lgyeknek Árt, lehettek akÀr az Ãj k´z¢posztÀlybÂl is
nûolvasÂi. Lehettek? °rdekes mÂdon a k´z¢pkori aranymüvesek, k´nyvk´tûk ¢s
egy¢b nûi c¢hmesterek, akik formÀlisan ugyan nem viseltek tiszts¢get, valÂjÀban azonban legalÀbbis egyen¢rt¢kü, ha nem vezetû tagjai voltak c¢h¡knek, a reneszÀnsz idej¢n
elveszÁtett¢k pozÁciÂjukat: a f¢rfiak t´bb olyan c¢het ¢s szakmÀt int¢zm¢nyesÁtettek,
ahol addig a szabÀlyozatlansÀg jÂvoltÀbÂl szÀmos nû dolgozott. S bÀr sok k´z¢posztÀlybeli nû vezetett sajÀt vÀllalkozÀst, k¡l´n´sen, ha meg´zvegy¡lt, a XVI. szÀzad elej¢re szÀmuk erûsen leapadt, hatalmuk nem volt. Nem valÂszÁnü tehÀt, hogy az û jÂakaratuk megnyer¢s¢re t´rekedett volna Marlowe.
MÀsfelûl az is ¢rdekes, hogy Marlowe f¢lbehagyta a kiseposzt. Ha valÂban cambridge-i ¢vei alatt Árta a HERO °S LEANDER -t, lett volna mÂdja, hogy befejezze. T. S.
Eliot azt Árja, Marlowe nagyon gazdasÀgos szerzû volt: Ãjra felhasznÀlt sorokat, legjobb
´tleteit t´bbsz´r is, ¢s egyre jobb alakban. Ha nem fejezte be a HERO °S LEANDER -t,
annak oka lehetett: p¢ldÀul nem a t´rt¢net tragikus v¢ge ¢rdekelte, hanem Leander
sz¢ps¢g¢nek leÁrÀsa. °s talÀn m¢g a fiatal ¢s tapasztalatlan szerelmesek egymÀsra talÀlÀsÀnak, vagyis a heteroszexuÀlis szerelem konvencionÀlis ¢s megtanulandÂ voltÀnak ironikus ÀbrÀzolÀsa. Nem lÀtszik nagy k¡l´nbs¢g a szerelem homo-, hetero-, illetve biszexuÀlis megnyilvÀnulÀsa k´z´tt. Ami feltünû, az inkÀbb a naiv fiatalsÀg ¢s a
rafinÀlt f¢rfikor k¡l´nb´zûs¢g¢nek ÀbrÀzolÀsa ä ezÃttal a szerelemben.
Arra sincs semmi bizonyÁt¢k, Árja Empson, hogy Marlowe egyet¢rtett volna II. Edward k´ny´rtelen kiv¢gz¢s¢vel, amelyet egy¢bk¢nt mesteri crescendÂval szerkesztett
meg. Ig¢nyelhette ezt a befejez¢st a k´z´ns¢g vagy a cenzÃra. Faustus ¢s Edward az¢rt
a k¢t bün¢rt hal meg, amelyek miatt Marlowe a halÀl Àrny¢kÀban ¢lt, kihÁvÂan ¢s p´khendien.
*
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Babits szerint Marlowe àdrÀmÀi a f¢ny ¢s kegyetlens¢g jÀt¢kai: hûsei, Nagy TamerlÀn, Doktor
Faustus vagy a MÀltai ZsidÂ (Shylock ûsk¢pe) ¢s II. Edward (a III. RichÀrd ûsk¢pe) a hatalmat
¢s mohÂsÀgot p¢ldÀzzÀk... Bizonyos, hogy volt benne valami nagysÀgÊ. S hogy a magyar irodalomt´rt¢net mÀsik vilÀgirodalmi irÀnytüj¢nek ÃtmutatÀsÀrÂl se feledkezz¡nk meg,
hadd id¢zzem Szerb Antalt: àý alkalmazta elûsz´r az Ãj szÁnpadi dikciÂt, a szenved¢ly, a
hatalomvÀgy, a bün ÂriÀsainak szÀjÀba valÂ ÂriÀsnyelvet. Csupa hatalmas m¢retü, tÃlzÂ k¢p,
egyre k¢rik az ¢gboltot, hogy repedjen meg, istenek ¢s csillagok a t´rt¢n¢s ÀllandÂ odahÁvott tanÃi,
embereibûl vad patakokban ´mlik mindegyre az ´ndics¢ret, az ÀtkozÂdÀs, a nagyzolÀs, a harsogÂ
pÀtosz...Ê
MagyarorszÀgon is kiadtÀk Marlowe müveit, m¢gpedig az itthoni szokÀsoknak
megfelelûen kitünû müfordÁtÂk tolmÀcsolÀsÀban. M¢g az I. vilÀghÀborÃ alatt RÂzsa
Dezsû fordÁtÀsÀban, a FranklinnÀl jelent meg Marlowe hÀrom drÀmÀja: a MçSODIK
E DWARD 1914-ben, A MçLTAI ZSIDñ 1916-ban ¢s a DOCTOR FAUSTUS TRAGIKUS T¹RT°NETE 1917-ben. A NAGY TAMERLçN elsû r¢sz¢t az EurÂpa 1961-es ANGOL RENESZçNSZ DRçMçK k´tete szÀmÀra N¢meth LÀszlÂ fordÁtotta (a mÀsodik r¢sz magyarul
nem jelent meg). A DOKTOR FAUSTUS a szÀzadfordulÂn Londesz Elek (Arad: Klein,
1895, ill. Budapest: Lampel, 1911), a Magyar HelikonnÀl 1960-ban AndrÀs T. LÀszlÂ,
az ANGOL RENESZçNSZ DRçMçK k´tetben pedig KÀlnoky LÀszlÂ fordÁtÀsÀban is megjelent. SzÁnpadra azonban mÀr alig ker¡ltek nÀlunk Marlowe drÀmÀi. A II. EDWARD
ugyan elhangzott a Magyar RÀdiÂban 1949. november 25-¢n, Szobotka Tibor fordÁtÀsÀban, magyarorszÀgi szÁnhÀzi bemutatÂjÀt azonban csak hÃsz ¢vvel k¢sûbb, a NagyvilÀg 1969/3. szÀmÀban ¡dv´z´lheti WalkÂ Gy´rgy. Ekkor mindjÀrt kettûs bemutatÂt
¡nnepelhetett a k´z´ns¢g: Budapesten az Egyetemi SzÁnpadon az eredeti sz´veg fordÁtÀsÀt jÀtszottÀk, Szolnokon a Szigligeti SzÁnhÀzban pedig a fiatal Bertolt Brecht ¢s
Lion Feuchtwanger 1923-as ÀtiratÀnak fordÁtÀsÀt mutattÀk be 1968. november 29-¢n.
(B. Brecht: LEBEN EDUARDS DES ZWEITEN VON ENGLAND [Nach Marlowe]. Potsdam:
Kiepenheuer, 1924.)
*
Az ember innen MagyarorszÀgrÂl nem tudhatja, vajon csak a tÀvolsÀg okozta optikai
csalÂdÀs-e, hogy a legt´bb hozzÀf¢rhetû mü Marlowe-rÂl mintha 1964 k´r¡l ÁrÂdott
volna ä avagy kritikai utÂ¢lete valÂban ¢vfordulÂk k´r¡l sürüs´dik: ahogy most halÀlÀnak 400. ¢vfordulÂja elûtt tisztelg¡nk, akkor a sz¡let¢si ¢vfordulÂ hatÀsÀra sz´kkent szÀrba a Marlowe-kritika. De a legÃjabb irodalomelm¢leti irÀnyzatok, mint p¢ldÀul az amerikai öj Historicizmus ¢rdeklûd¢se amÃgy is a reneszÀnsz drÀmÀt helyezte
elût¢rbe, s talÀn Ãj eredm¢nyek is innen vÀrhatÂk. Az elmÃlt hÃsz ¢vben a formalista
irodalomelm¢leti irÀnyzatokbÂl kiÀbrÀndulva az irodalmi sz´veget ism¢t mint a tÀrsadalom-, gazdasÀg-, politika- ¢s müvelûd¢st´rt¢net egyik aspektusÀt vizsgÀljÀk. Nem
annyira az egyes szerzûkre ´sszpontosÁtanak ezek a k´nyvek, mint inkÀbb a müfajt
helyezik el a kor tÀrsadalmi ¢s t´rt¢neti k´rnyezet¢ben.
A Cambridge University Press 1990-ben A. R. Braunmuller (University of California, Los Angeles) ¢s Michael Hattaway (University of Sheffield) szerkeszt¢s¢ben k¢zik´nyvet adott ki az angol reneszÀnsz drÀmÀrÂl THE CAMBRIDGE COMPANION TO ENGLISH RENAISSANCE DRAMA cÁmmel, amelyben a szÁnhÀzak ¢s a dramaturgia mellett a
szÁnjÀtszÀs tÀrsadalmi, kulturÀlis ¢s politikai felt¢teleinek is szentelnek egy-egy fejezetet. David Bradley 1992-ben megjelent, A SZ¹VEGTýL AZ ELýADçSIG AZ ERZS°BET KORI SZíNHçZBAN (FROM T EXT TO PERFORMANCE IN THE ELIZABETHAN THEATRE ) cÁmü
munkÀjÀban a darabok szÁnpadra ÀllÁtÀsÀrÂl Ár, ¢s arrÂl, hogyan alakult a korabeli szÁn-
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tÀrsulatok munkÀja ¢s repertoÀrja. Stephen Orgel szerkeszt¢s¢ben Ãj sorozat indult
T ANULMçNYOK A RENESZçNSZ IRODALOM °S KULTöRA K¹R°BýL (CAMBRIDGE STUDIES
IN RENAISSANCE LITERATURE AND CULTURE ) cÁmmel, amelynek elsû k´tete szint¢n
1992-ben jelent meg: Douglas Bruster (University of Chicago) az angol reneszÀnsz
drÀmÀt az I. Erzs¢bet ¢s I. Jakab korabeli gazdasÀg ¢s tÀrsadalom t¡kr¢ben vizsgÀlja,
¢s kialakulÀsÀban k¡l´n´s jelentûs¢get tulajdonÁt London gyors fejlûd¢s¢nek, illetve
a vÀltozÀsok nyomÀban jÀrÂ ¢rt¢kbizonytalansÀgnak.
*
T. S. Eliot szerint A MçLTAI ZSIDñ bohÂzat, azzal a fajta humorral, amelyet a VOLPON°-bÂl ismerhet¡nk, DIDO , KARTHçGñ KIRçLYNýJE pedig az Ãj marlowe-i stÁlus k¢pviselûje, mely sohasem engedi Àt magÀt teljesen a komolysÀgnak. AlmÀsi MiklÂs kifejez¢s¢vel ¢lve azt mondhatnÀnk, a romantikus irÂnia elûfutÀra ez a stÁlus: mindig k¢t
Àllapot àk´z´ttÊ van, a megfelelû pillanatban mindig a karikatÃra hatÀrÀt sÃrolja. De
lehet ez a müfaj sajÀtossÀgainak tudatos kiaknÀzÀsa is: v¢g¡l is a drÀmÀban t´bb ÀllÀspont ÀbrÀzolhatÂ hitelesen, egyszerre elfogadhatatlanul ¢s objektÁven bizonyÁthatÂlag. Ez a lÀtÀsmÂd azonban nem csak drÀmÀiban jellemzi Marlowe-t: ilyen a
H ERO °S LEANDER is, ilyen eg¢sz vilÀga.
Michael Mangan szerint ezt a hatÀst metaforÀival ¢ri el Marlowe: gondolatainak
k¢t¢lüs¢g¢t olyan k´ltûi k¢pekben juttatja kifejez¢sre, amelyek egyszerre ¢rtelmezhetûk k¢pletesen ¢s szÂ szerint. A DOKTOR F AUSTUS eset¢ben ez k¡l´n´sen ¢rdekes, hiszen a darab maga is t´bb metaforikus szinten ¢rtelmezhetû.
*
Az az igazi k¢rd¢s, Árja egyik korÀbbi kritikusa, hogy Marlowe radikÀlis volt-e vagy
konzervatÁv. ManapsÀg, a dekonstruktivista irodalomelm¢let f¢ny¢ben ez Ãgy hangzana: nem az az ¢rdekes, radikÀlis volt-e Marlowe vagy konzervatÁv, hanem hogy müvei a k¢t v¢glet k´z´tti Àtmenetet mutatjÀk, az oszcillÀlÀs nyomÀt ûrzik. A folyamat, a
kettûss¢g, a vÀltozÀs fesz¡lts¢g¢t.

SulyÀk IstvÀn

REJT°LYEK MARLOWE °LET°BEN
°S HALçLçBAN
Christopher Marlowe nev¢vel 1944-ben talÀlkoztam, v¢letlen¡l, azon a p¢nteki napon, amikor Szerb Antal utolsÂ magyarÂrÀjÀt adta le a Vas utcai felsûkereskedelmi
III. B osztÀlyÀban. A k´vetkezû h¢tfûn kellett bevonulnia munkaszolgÀlatra, ahonnan
nem t¢rt vissza t´bb¢. Mi b¡szk¢k voltunk arra, hogy osztÀlyunkban Szerb Antal tanÁtja
az irodalmat, de sejtett¡k, hogy egy trag¢diÀnak vagyunk ¢rdemtelen ¢s akaratlan
haszon¢lvezûi. A h¢t elej¢n terjedt el a hÁr, hogy Szerb tanÀr urat elviszik. KorÀbban
is k¢rt¡nk mÀr autogramot egyik vagy mÀsik k´nyv¢re, de azon az utolsÂ magyarÂrÀn
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sokan Àlltunk sorban Szerb Antal asztalÀnÀl. Akkoriban jelent meg A KIRçLYN° NYAKLçNCA ä a legt´bben azt dedikÀltattÀk. °n A VILçGIRODALOM T¹RT°NET°-t vettem
meg az egyik MÃzeum k´rÃti antikvÀriumban.
A H°V-en hazafel¢ utazva ¡t´ttem fel a k´nyvet, talÀlomra az angol drÀmÀrÂl Árt
fejezetn¢l, ahol Christopher Marlowe-t tÀrgyalta. Elolvastam, ¢s megilletûd´tten bÀmultam a n¢hÀny sort Marlowe romantikus ¢let¢rûl. Akkor mÀr harmadik ¢ve tanultam angolul, ¢s minden h¢ten kaptunk egy k´zmondÀst, valami b´lcs id¢zetet vagy
n¢hÀny verssort, amelyek akaratlanul is ÀltalÀnosÁtott v¢lem¢nyt formÀltak az emberben az angol karakterrûl. Akkoriban vett¡k az egyik angol kirÀlytÂl szÀrmazÂ szÀllÂig¢t
a n¢gy jÂ ´reg dologrÂl: Old wood to burn, old book to read, old wine to drink, old friend to
trust,1 ¢s valahogy ellent¢tet ¢reztem az eff¢le b´lcselked¢sek alapjÀn alkotott angol
karakter ¢s a Szerb AntalnÀl olvasottak k´z´tt. Christopher Marlowe szeg¢ny sorsÃ ¢s
a szeg¢nys¢gbe visszaz¡llû ¢rtelmis¢gi volt, aki korhely, f¢kezhetetlen, istentagadÂ ¢letet ¢lt, kigÃnyolta a szent dolgokat, ¢s kocsmai vereked¢sben szÃrtÀk le egy utcalÀny
miatt ä Àllt a k´nyvben.
Odalett a nyugodt, magabiztos, tartÂzkodÂ ¢s zÀrkÂzott angol karakter, amit a
nyelvtanÂrÀkon a b´lcs k´zmondÀsok teremtettek, ¢s a villoni rajongÂ, hangoskodÂ,
nagyk¢pü, boh¢m fenegyerek l¢pett a hely¢re, amit az akkoriban k¢zrûl k¢zre adott
Faludy-fordÁtÀs sugallt. Ha a k¢pzelet szenvedhet tudathasadÀst, akkor engem az rÃgott fen¢ken ä nem tudtam m¢g persze, hogy a Faludy-fordÁtÀsoknak annyi k´z¡k
van az igazi Villonhoz, mint az ¢n k´zmondÀsok ¢s kirÀlyi dictumok alapjÀn elk¢pzelt,
ÀltalÀnos angol karakterk¢pemnek a t¢nylegeshez.
A kanadai Marlowe-kutatÂ, Leslie Hotson 1925-ben bukkant rÀ a Marlowe meggyilkolÀsakor felvett hivatalos halottszemle jegyzûk´nyv¢re, amelyben Deptford vÀros kirÀlyi biztosa, William Dalby r¢szletesen feljegyezte a t´rt¢nteket. ¹sszevetve a jegyzûk´nyvet a k¢sûbb feltÀrt koll¢giumi dokumentumokkal ¢s egy 1957-ben talÀlt lev¢llel
Marlowe hollandiai titkos k¡ldet¢s¢rûl, kider¡lt, hogy Marlowe az Erzs¢bet korabeli
hÁrhedt k¢mszervezet vezetûje, Sir Francis Walsingham szolgÀlatÀban Àllt. Walsingham az ´r´kk¢ gyanakvÂ kirÀlynû megbÁzÀsÀbÂl spiclik, feljelentûk ¢s agent provocateur´k kiterjedt hÀlÂzatÀt ¢pÁtette ki. Az okiratok szerint Christopher Marlowe-t 1585ben szervezt¢k be a k¢mhÀlÂzatba Walsingham titkÀra, Nicholas Faunt r¢v¢n. Abban
az ¢vben Marlowe t´bbsz´r hosszabb ideig tÀvol maradt a koll¢giumtÂl, t´bb Ázben
volt k¡lf´ld´n, az egyetemi kantinban pedig egyik naprÂl a mÀsikra n¢hÀny pence
helyett k¢t shillinget kezdett k´lteni hetente (ez ma k´r¡lbel¡l hatvan fontnak felel
meg).
Marlowe 1585-ben festett portr¢jÀt, egyetlen hÀtramaradt arck¢p¢t 1953-ban talÀltÀk meg egy omladozÂ cambridge-i ¢p¡letben. A portr¢ sÀpadt, kajÀn k¢pü fiatalembert ÀbrÀzol, jÂl szabott bÀrsonyzek¢ben, aranygombokkal a zeke ujjÀn. Az embert
akaratlanul is a hideg tekintet ¢s a nûies ajak ragadja meg ezen a k¢pen. Marlowe bal
kez¢t a zubbony hajtÂkÀja takarja, ¢s a szeml¢lû arra gondol, ugyan mit rejtegethet
alatta. A portr¢t Sir Francis Walsinghamtûl kapott elsû fizet¢s¢bûl rendelte meg. °letfilozÂfiÀjÀt k¢sûbb a II. EDWARD 2 cÁmü drÀmÀjÀban hagyta az utÂkorra:
àYou must cast the scholar off,
You must be pleasant, bold, proud, resolute,
And now and then stab, as occasion serves.Ê3
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Marlowe 1564-ben sz¡letett, ugyanabban az ¢vben, mint Shakespeare. Az apja jÂmÂdÃ csizmadiamester volt Canterburyben. Shakespeare apja kesztyüs- ¢s bûrfeldolgozÂ mester volt, tehÀt a sz¡lûk tÀrsadalmi helyzete is nagyjÀbÂl megegyezett. Csakhogy amÁg Shakespeare a gimnÀziumi ¢retts¢ginek megfelelû grammar school utÀn nekilÀtott az ¢letnek, Marlowe tizenh¢t ¢ves korÀban a cambridge-i Corpus Christi College-ba iratkozott be, ahol 1587-ben, huszonhÀrom ¢ves korÀban n¢mi neh¢zs¢gek
ÀthidalÀsa utÀn diplomÀt szerzett. Az egyetemi hatÂsÀgok elûsz´r megtagadtÀk a diploma kiÀllÁtÀsÀt, mert azzal gyanÃsÁtottÀk Marlowe-t, hogy titokban Rheimsbe, a szÀmüzet¢sben l¢vû rÂmai katolikus szeminÀriumba akart beiratkozni, ami fûbenjÀrÂ bün
lett volna az Erzs¢bet kori AngliÀban. Az ÀllamtanÀcs azonban igazolta, hogy Marlowe
bizalmas ¢s fontos politikai k¡ldet¢sben volt k¡lf´ld´n, ¢s ott àjÂl ¢s hüs¢gesen szolgÀlta
ýfels¢ge kormÀnyÀtÊ, ami¢rt jutalomban is r¢szes¡lt.
Marlowe a klerikÀlis pÀlya helyett ä ami v¢gzetts¢g¢n¢l fogva nyitva Àllt elûtte ä az
irodalmat vÀlasztotta, ¢s csakhamar hÁrnevet szerzett magÀnak a londoni szÁnpadokon. A nagyk¢pü fiatalember hamarosan hÁrhedtt¢ is vÀlt. MegbotrÀnkoztatÂ kijelent¢seit, mint p¢ldÀul àMinden f¢rfi bolond, aki nem szereti a dohÀnyt ¢s a fiatal fiÃkatÊ,4 àGÀbriel arkangyal a Szentl¢lek kerÁtûje voltÊ, àKrisztus Ãgy hasznÀlta Szent JÀnost, mint a szodomai
bün´zûk egymÀstÊ s a t´bbi ehhez hasonlÂt szÀjrÂl szÀjra adtÀk tovÀbb. Ugyanakkor drÀmÀi ¢s trag¢diÀi vonzottÀk a londoni k´z´ns¢get: drÀmÀi rendkÁv¡l n¢pszerüek ¢s elk¢pesztûen sz´vev¢nyesek voltak, a trag¢diÀk pedig komoly, csaknem burleszkszerüen vad t´rt¢netek. De a londoni nyÀrspolgÀrok ¢s a kl¢rus tagjai a fej¡ket csÂvÀltÀk:
àa szellemess¢g az ¢g ajÀnd¢ka, a v¢tek a pokol¢Ê, ez volt az ÀltalÀnos v¢lem¢ny. Marlowe
fû büne az ateizmus, a blaszf¢mia ¢s a homoszexualitÀs volt, annak idej¢n mindhÀrom
t´rv¢nyszeg¢snek szÀmÁtott. K¡l´nb´zû vÀdakkal t´bb Ázben letartÂztattÀk: egyszer
vereked¢s¢rt, amikor leszÃrta egy kocsmÀros fiÀt, HollandiÀban p¢nzhamisÁtÀs¢rt,5
Canterburyben pedig pÀrbajozÀs¢rt vett¢k ûrizetbe. K¢t alkalommal ¡lt r´vid ideig
b´rt´nben, de az eseteket t´bbnyire a bÁrÂi eljÀrÀs elûtt eltussoltÀk.
Marlowe a XVI. szÀzad v¢gi angol irodalmi ¢let enfant terrible-je volt. Szerep¢hez
illûen, fiatalon lelte tragikus halÀlÀt. A korabeli halottszeml¢bûl az tünik ki, hogy egy
kocsmai vereked¢sben bizonyos Ingram Frizer szÃrta le, ´nv¢delembûl. De k¢pzelj¡k
magunkat e k´r¡lm¢nyek k´z¢, a vonatkozÂ idûbe ¢s t¢rbe ä a Leslie Hotson Àltal
1925-ben nyilvÀnossÀgra hozott korabeli jegyzûk´nyv segÁts¢g¢vel. TehÀt 1593 mÀjusÀban vagyunk.
A hÂnap ´t´dik napjÀn egy ´tvenhÀrom soros, k´tetlen formÀban Árt, blaszf¢mikus
¢s a holland protestÀnsokat becsm¢rlû balladÀt tüz´tt ki valaki az AngliÀban mened¢ket talÀlt hollandusok templomÀnak kapujÀra. A vers a Tamburlaine6 alÀÁrÀst viselte.
(A mai szak¢rtûk azonban minden k¢ts¢get kizÀrva megÀllapÁtottÀk, hogy a primitÁv,
csiszolatlan ¢s helyesÁrÀsi hibÀktÂl hemzsegû sorok nem szÀrmazhattak Marlowe tollÀbÂl.) 11-¢n Marlowe r¢gi barÀtja, Thomas Kyd a kÁnpadon bevallotta, hogy a k¢ziratot, amit a szobÀjÀban talÀltak, ¢s amely J¢zus Krisztus isteni mivoltÀt tagadta, Marlowe Árta. 18-Àn az ÀllamtanÀcs kivizsgÀlÀst rendelt el Marlowe ellen. Marlowe 20-Àn
jelent meg a tanÀcs elûtt, de nem tartÂztattÀk le, ami e k´r¡lm¢nyek k´z´tt hatalmas
pÀrtfogÂ befolyÀsÀra mutatott. 27-¢n, hÀrom nappal Marlowe halÀla elûtt egy Richard
Baines nevü besÃgÂ ¢s k¢m jelent¢st adott be az ÀllamtanÀcsnak Marlowe àkÀrhozatosÊ n¢zeteirûl. Jelent¢s¢t Ãgy fejezte be, hogy àminden kereszt¢ny embernek arra kell t´rekednie, hogy egy ilyen vesz¢lyes szÀj ´r´kre elhallgattass¢kÊ. (Ez a dokumentum is csak az
1970-es ¢vekben ker¡lt napvilÀgra.)
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A kirÀlyi biztos Marlowe halÀlÀnak k´zvetlen elûzm¢nyeit a k´vetkezûk¢ppen jegyezte fel: à1593. mÀjus 30-Àn, szerdÀn reggel tÁz Âra k´r¡l Christopher Marlowe talÀlkozott
hÀrom f¢rfival Mrs. Bull7 hÀzÀban a Deptford Strandon. Ezek Ingram Frizer, Nicholas Skeres
¢s Robert Poley voltak. Egy¡tt t´lt´tt¢k a d¢lelûtt´t a szobÀban, aminek bÃtorzata egy Àgy, egy
asztal ¢s egy pad volt. Megeb¢deltek, ¢s utÀna s¢tÀltak a kertben. ÏNyugodtÎ hangulatban voltak.
Este hat Âra k´r¡l bej´ttek a kertbûl ugyanabba a szobÀba, ¢s megvacsorÀztak.Ê A jegyzûk´nyvben azutÀn az Àll, hogy àegy¡tt voltak, magukbanÊ. A hÀrom tÀrs azt vallotta, hogy Marlowe ¢s Frizer k´z´tt vitÀra ker¡lt sor a szÀmla8 miatt, ami k¢sel¢ssel ¢s Marlowe halÀlÀval v¢gzûd´tt. (àMarlowe jobb szeme f´l´tt egy k¢th¡velyknyi m¢lys¢gü ¢s egyh¡velyknyi
sz¢less¢gü seb azonnali halÀlÀt okozta.Ê)
A t´rt¢net k¢ts¢gtelen¡l elfogadhatÂnak tünt ä Marlowe hivalkodÂ ¢letstÁlusa alapjÀn Át¢lve. Noha a k¢s a vizsgÀlÂbÁrÂ szerint is Frizer¢ volt, a vizsgÀlat azt ÀllapÁtotta
meg, hogy Frizer ´nv¢delembûl ´lte meg Marlowe-t. Az eset ezzel hivatalosan lezÀrult.
Az egyetlen korabeli irodalmi hivatkozÀs Francis Meres9 tollÀbÂl szÀrmazik, aki 1598ban azt Árta, hogy àChristopher Marlowe-t egy duhaj szolga szÃrta le egy kocsmÀban (in a
tavern), aki vet¢lytÀrsa volt buja szeretûje kegyei¢rtÊ. A puritÀnok Marlowe erûszakos halÀlÀban az isteni Át¢let megnyilvÀnulÀsÀt lÀttÀk: àíme, az ör horgot akasztott ennek a csaholÂ
kutyÀnak az orrlyukÀbaÊ, mondtÀk. A korabeli k´ltûk ¢s ÁrÂk àa mÃzsÀk kedvenc¢tÊ gyÀszoltÀk benne, a àtiszta, elemi szellemess¢gÊ-et, akinek megnyilvÀnulÀsa à¢ter ¢s tüzÊ volt.
A Marlowe k´r¡li misztikus f¢ligazsÀgok m¢g ¢let¢ben megjelentek ä talÀn mÀr
cambridge-i ¢veitûl kezdve, amikor a hatalmi politika szolgÀlatÀba szegûd´tt ä ¢s szinte
a mai napig eltakartÀk a halÀlÀval kapcsolatos igazi okokat. N¢hÀny r¢szletk¢rd¢s m¢g
ma sem tisztÀzott, talÀn a j´vû irodalmi kutatÂi talÀlnak majd feleletet rÀjuk. Azt mindenesetre tudjuk, hogy a gyermektelen Erzs¢bet kirÀlynû uralkodÀsÀnak utolsÂ ¢vtized¢t a trÂn´r´kl¢si bizonytalansÀg, az ´sszeesk¡v¢sek ¢s politikai mesterked¢sek jellemezt¢k, s ebben minden udvari fûszereplû k´zvetve vagy k´zvetlen¡l r¢szt vett. Azt
is tudjuk, hogy Walsingham hÀlÂzata a hÀtt¢rben v¢grehajtÂ szerepet jÀtszott. Az is
bizonyos, hogy a trÂn´r´kl¢si k¢rd¢st illetûen elhatÀroztÀk: àMarlowe ¢s tÀrsai a skÂt
kirÀly el¢ legyenek k¡ldve.Ê Marlowe Matthew Royden10 tÀrsasÀgÀban k¢sz¡lt skÂciai ÃtjÀra, noha az nem vilÀgos, hogy melyik fûudvaronc megbÁzÀsÀbÂl ¢s hogy milyen utasÁtÀsokkal. ValÂszÁnüleg ebbûl a magas k´rnyezetbûl eredt a pÀrtfogÂ, akinek a befolyÀsa szabadlÀbra helyezte Marlowe-t mÀjus 20-Àn. Azonban valami oknÀl fogva ä aminek felderÁt¢se talÀn m¢g ma is a porosodÂ aktÀk sÀrgulÂ lapjain vÀr a j´vû kutatÂira
ä Marlowe mÀjus 30-Àn nem SkÂciÀba ment, hanem Mrs. Bull hÀzÀba.
A hÀrom tÀrs k´z¡l Poley ¢s Skeres a Walsingham-hÀlÂzat fizetett k¢me volt, mint
Marlowe, Frizer pedig t´rtetû, fiatal kijÀrÂ, aki bÀrkinek a megbÁzÀsÀbÂl dolgozhatott.
Az bizonyos, hogy a sz´vev¢nyes ´r´k´s´d¢si intrikÀval terhelt Erzs¢bet kori politikai
k´r´kben voltak olyan magas pozÁciÂt ¢lvezû szem¢lyek, akiknek Marlowe skÂciai Ãtja
nem szolgÀlta volna az ¢rdekeit. Egy 1976-ban talÀlt korabeli lev¢lbûl az is kider¡lt,
hogy Marlowe szerepe a Walsingham-f¢le hÀlÂzatban sokkal fontosabb ¢s magasabb
rangÃ volt, mint a kor szak¢rtûi ez idÀig felt¢telezt¢k.
Shakespeare nem ok n¢lk¡l c¢lzott Marlowe halÀlÀra az AHOGY TETSZIK harmadik
felvonÀsÀban, Touchstone szavaival ekk¢ppen:
àWhen a man's verses cannot be understood...
...it strikes a man more dead
than a great reckoning in a little room.Ê11
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Jegyzetek
1. Magyarul Ãgy lehetne visszaadni, hogy àA
tüzre szÀraz fahasÀb, olvasnivalÂnak egy r¢gi
k´nyv, innivalÂnak Âbor, s akiben bÁzni lehet: egy
r¢gi jÂ barÀt.Ê
2. Marlowe II. EDWARD -ja Shakespeare VI.
HENRIK -j¢nek hatÀsÀt mutatja ä mÁg Shakespeare II. RICHçRD -ja a Marlowe-mü, a II. EDWARD befolyÀsÀra vezethetû vissza (PENGUIN
COMPANION TO LITERATURE , 1971).
3. àVetkûzd le humanista mivoltod,
L¢gy kedves, bÀtor, b¡szke, hatÀrozott,
°s n¢ha orvul tÀmadj, alkalom engedv¢n.Ê
4. Az öjvilÀgbÂl akkoriban behozott dohÀny
hasznÀlata, valamint a homoszexualitÀs t´rv¢nybe ¡tk´z´tt az Erzs¢bet kori AngliÀban.
5. Hollandia f¡ggetlens¢gi harcÀban (1568ä
1648) Anglia a protestÀns ¢szaki r¢szt segÁtette a d¢li r¢szeket tartÂ katolikus spanyolok
ellen.
6. A Timur Lenk tatÀr kÀn ¢let¢rûl Árt Marlowe-drÀma cÁme.
7. Az 1970-es ¢vekben talÀltak bizonyÁt¢kot a

kutatÂk a korabeli irattÀrakban arra, hogy
Marlowe-t nem egy k´z´ns¢ges kocsmÀban
szÃrtÀk le, ahogy azt sokÀig hitt¢k, hanem
Mrs. Eleonor Bull tisztess¢ges polgÀri panziÂjÀban. Az utca (Evelyn Street) ma mÀr nem l¢tezik.
8. Az eredeti jegyzûk´nyvben àrecknyngeÊ, ami
àszÀmlÀtÊ ¢s àleszÀmolÀstÊ egyarÀnt jelentett.
9. Francis Meres (1565ä1647) iskolamester
volt, Árt egy k´zhelyekkel teli k´nyvet, amelyben n¢hÀny feljegyz¢s (p¢ldÀul Shakespeare
szonettjeire vonatkozÂan) irodalomt´rt¢neti
szempontbÂl ¢rt¢kes.
10. Jelent¢ktelen korabeli po¢ta, politikai ambÁciÂval, feltehetûen Walsingham embere.
11. SzÂ szerint: àA meg nem ¢rt¢s... biztosabban
´li meg az embert, mint kis szobÀban egy nagy leszÀmolÀs.Ê SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsÀban viszont
PrÂbakû e szavai Ágy szÂlnak: àHa nem ¢rtik az
ember verseit... az jobban bÀntja az embert, mint a
nagy szÀmla a kis kocsmÀban.Ê (AHOGY TETSZIK.
III. felvonÀs 3. szÁn.)

OrbÀn OttÂ

MIT íR AZ EMBER, HA BADAR?
Egy klasszikus pletyka
Nem tudjÀk csak kevesen,
mit suttogott Martialis
Hevesen
a Marci f¡l¢be hevesen?
Azt suttogta Martialis
(akin¢l nem makacsabb egy teve sem): ä
Rem¢lem, hogy amit mondtÀl, Marci, Àll is;
vonzalmad nem parciÀlis,
¢s nem lankad heve sem!
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Hol/mi illik?
ä eredeti Ár import limerick ä
Volt egy nagy kurva Honoluluban,
aki azt mondta: ä De motoron, uram!
M¢gis, mit k¢pzel rÂlam az Ãr?
Motoron m¢g egy kurva se kÃr ä
mondta a nagy kurva Honoluluban.

Ami a holt-tengeri tekercsekrûl lemaradt
A Sinai hegyen k¢t kûtÀblÀt adott
MÂzesnek mennyei atyja,
rajtuk az ör vÀlogatott,
tÁz legjobb parancsolatja.
F´lfogÀ tÀblÀit MÂzes, ¢s ahogy ezt tette,
lÀtÀ, hogy a hÀtlapjukon fontos k´zlem¢ny Àll:
àVÀlogatta, szerkesztette
¢s a v¢sûket gondozta R¢z PÀl.Ê

HazÀm, hazÀm...
ä optikai k´ltem¢ny ä
Az embernek gyakran kell szemet hunnia,
ha rÀd n¢z, Hunnia!

CsukÀs IstvÀn

RASSZ-VERSEK °S G°N-DALOK
Egy dalmÀt
ette a vadalmÀt,
egy fogÀt kit´rt¢k,
nem eszik, csak k´rt¢t,
meghagytÀk az Ány¢t,
nem eszik, csak dinny¢t.
*
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Egy csecsen
rÀgÂdik egy csecsen.
Tele szÀjjal interjÃvolna:
kecske csecs ez, avagy juh volna?
*
Egy z¡rj¢n
elmereng ¢lete zürj¢n:
a balhÀk mind rÀmugornak,
m¢rt sz¡lettem finnugornak?
*
Egy hucul
nyulat nyÃz kurucul,
Ágy szÂl: ¢nrÀm ne pikkelj,
m¢rt nincs rajtad halpikkely!
*
Egy nyenyec
azt mondja, hogy konyec!
Nem eszem t´bb pirogot,
mivel a cÀr kirugott!
*
Egy dÀn
fek¡dt a jÀrdÀn.
F¢rfi ¢s nû mind rÀm hÀga,
fura vÀros KoppenhÀga!
*
Egy albÀn
ÀtÃszott az ElbÀn.
Ez mÀr EurÂpa?
Ekkor vÀgtÀk orrba.
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Tûzs¢r çrpÀd

AMELYBEN FRANZ XAVER KAPPUS
KAPITçNY ARANYER°T MEGOPERçLJçK,
DE A KAPITçNY ENNEK ELLEN°RE SEM
FOGADJA MEG RAINER MARIA RILKE öR
TANçCSçT: NEM MOND LE AZ IRñNIçRñL
Fekszik a harmadik emeleten, k´zel az ¢ghez,
a fÀknak csak a tetej¢t lÀtja:
vajon melyiken rikkantgat hajnalonta
oly eszelûsen egy feketerigÂ?
Az osztrÀk katonatiszt az ingujjas,
nyakig f´lhÃzott nadrÀgÃ magyar k´ltûre gondol,
s arra, hogy szÂlhat a t¡cs´k s a nyitnik¢k,
nem is oly biztos, hogy ¢lni jÂ.
Tegnap a mütûasztalon, f¢l narkÂzisban
ÀllÁtÂlag Ágy prÂf¢tÀlt a mütûs´knek:
Jaj nektek, kik belen¢ztek az Ànusomba,
Istennek emez iszonyÃ lÀtcs´v¢be!
Mint forgÂsz¢l az û optikÀi, s ti mÀr
az utÀlatos v¢gsû nemzed¢k vagytok,
kik mossÀtok szem¢rmetek valamely fÀk alatt,
de gyilkos tüzben lesztek megÁt¢lve.
(A jelenetrûl egy¢bk¢nt az a cigÀny nûv¢r szÀmolt be neki,
aki n¢ha pontosan Ãgy rikoltozik
a bevizelû betegek k´z´tt r´pk´dve,
mint egy eszelûs feketerigÂ.)
A kapitÀny most kedvetlen¡l n¢zi a fÀkat,
a n´vend¢k Rilk¢re, egykori osztÀlytÀrsÀra gondol,
aki egyszer a katonai fûreÀl tornaterm¢ben
egy plafonig nyÃlÂ rÃdon a rÃd ideÀjÀig mÀszott.
LegszÁvesebben û is felmÀszna valahovÀ,
f´ljebb csontjainak, hÃsÀnak irÂniÀjÀnÀl,
de f´l´tte a hajnali ¢gen is csak egy
v´r´s luk: a kozmosz Ànusa v¢rzik.
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AMELYBEN KAPPUS KAPITçNY M°GISCSAK
¹NMAGçBA M°LYED, S MEGVIZSGçLJA
A M°LYS°GEKET, AHONN°T °LETE FAKAD
Letekerem nyakamrÂl mit is?
A rettenetet hogy nincs nyakam
S hogy letekerhetû rÂlunk minden
Minden: a lÀtszat a lÀtszat?: a van
S marad v¢g¡l a tÀrgy n¢lk¡li
A semmiben kaszÀlÂ mozdulat
S valami ami ¢n voltam egykor
Ami mÀr nem leszek azon mulat
Mintha m¢g ¢ln¢k a k´tszereket
Az ¢n v¢rem festi meg ä te kerge
Nehogy m¢g ennek is ´r¡lj nem az ¢let
A halÀl van k´r¢d tekerve
Mintha m¢g melyik duzzanatbÂl spriccel
A jelent¢s? mintha egyikbûl se
Mintha k´r´ttem mindennek
A k¢pzeletem lenne a t´rt¢n¢se
Mintha egy idegen nyelvben ¢bredtem volna
Nem talÀlok n¢hÀny ragot
S hiÀnyos grammatikÀmmal
A lex¢mÀk mell¢ harapok
Mint a t´kkirÀly: kett¢osztva
Lent fÀjdalom fent eufÂria
Szenvedni sem tud becs¡lettel
Kinek mindent meg kell Árnia
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AZ ELýBBIEK VISSZAVONçSA
Az ember nem tudja: û bizonyÁtja
a leg¢kesebben, hogy nincs halÀl,
hogy a Minden van, csak a Semmi nincsen,
s a mozdulat Istenben kaszÀl.
Nem tudja, hogy csak û k¢pes hÁvni,
megszÂlÁtani ´nmagÀt,
s honnan is tudnÀ, hogy ilyenkor Isten
hajtogatja, mint sz¢l a fÀt.
Honnan is tudnÀ, hogy az Egyben
hely¢t a Sok is megtalÀlja:
egymÀs mellett a hipermangÀn-hit
s Kappus Ãr id¢tlen vihogÀsa.
ý csak azt tudja: a sok ÀllÁtmÀny
mellett a sok alany nem hiba,
s hiÀnyos fogsork¢nt csattog szÀjÀban
a nem evilÀgi grammatika.
S m¢gis: virÀgvasÀrnap van, nyit a barka,
a patÀk alatt mirtuszÀg ä
J´n, j´n az Egy, ki megbocsÀtja
az ember pluralizmusÀt.

DÀvidhÀzi P¢ter

EGY SZELíD FILOLñGUS
°SZREV°TLEN HýSIESS°GE
In memoriam Kiss JÂzsef, 1923. VIII. 17.ä1992. V. 13.

àA tragikai hûs bÀtor a sors ellen, mÁg lek¡zdhetûnek hiszi; az eposz hûse bÀtor, noha nem hiszi
annak.Ê Arany JÀnos meghatÀrozÀsa k¢t magatartÀsrÂl, melyek k´z¡l az utÂbbit bÀmulta jobban. TalÀn nem stÁlust´r¢s, ha egy Petûfi-kutatÂra eml¢kezve, hozzÀillû gondolati vez¢rfonÀlk¢nt, mondhatni vilÀgi textusul ¢ppen Petûfi barÀtjÀnak eposzelm¢leti t´preng¢seit vÀlasztjuk. Hiszen Kiss JÂzsef eg¢sz ¢let¢re semmi sem volt jellem-
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zûbb, mint ez a rem¢nytûl f¡ggetlen k¡zdeni tudÀs. S talÀn az is hely¢nvalÂ, a reformkor irodalmÀnak szak¢rtûj¢rûl l¢v¢n szÂ, hogy f´lelevenÁtj¡k a mÃlt szÀzadi magyar
kultÃra sz¢p, feled¢sbe mer¡lt szokÀsÀt, miszerint egy-egy jeles ÁrÂ vagy tudÂs halÀlÀnak elsû ¢vfordulÂjÀn eml¢kbesz¢dben illett f´lid¢zni mindazt, amivel az illetû hozzÀjÀrult k´z´ss¢ge szellemi gyarapodÀsÀhoz. Az egy ¢ve elhunyt irodalomt´rt¢n¢sz
utolsÂ f¢nyk¢peirûl, igaz, aligha jutna esz¡nkbe az eposzi hûs. InkÀbb tanÀrembernek
hinn¢nk, egy r¢gi gimnÀziumbÂl, esetleg tisztviselûnek, netÀn gondterhelt k´nyvelûnek a vastag szem¡vegü, ûsz ¢s barÀzdÀlt, aktatÀskÀs vagy hÀtizsÀkos, kiss¢ hajlott
f¢rfit, akit annyiszor lÀttunk felsietni a Himfy l¢pcsûn, ÀtvÀgni a M¢nesi Ãton, s bel¢pni az E´tv´s Koll¢gium kapujÀn. Sorsa ig¢nytelen k¡lsûs¢geivel m¢g kev¢sb¢
hasonlÁt az eposzok k´r¡lrajongott h¢roszaira. Ha tehette, hÀtt¢rbe hÃzÂdva ¢lt ¢s dolgozott, alighanem megszÁvlelv¢n az Âkori szentenciÀt, amelyet mÀr a magyar irodalomt´rt¢n¢szek atyja, Toldy Ferenc is egyik jelmondatak¢nt d¢delgetett magÀban: bene vixit qui bene latuit; jÂl ¢lt, aki jÂl rejtezett. K´zszerepl¢st nem vÀllalt, rang, cÁm
nem ¢rdekelte, kit¡ntet¢s¢rt nem Àllt sorba, hatalomra nem vÀgyott, a pozÁciÂharctÂl
tÀvol tartotta magÀt. JÂformÀn mindazt, ami¢rt t¡lekedni szokÀs, k´nnyü szÁvvel Àtengedte mÀsoknak. Hagyta, sût bÀtorÁtotta, hogy JÂska legyen mindenkinek, akÀr
(mint barÀtai) szeretettel, akÀr (mint egyesek) n¢mi len¢z¢ssel ejtett¢k ki e bizalmas
formÀt. Mintha kezdettûl ¢rezte volna, hogy az û feladata, mely mÀs ¢s nehezebb,
elûbb-utÂbb Ãgyis megtalÀlja ût, mert nem akad rÀ egy¢b vÀllalkozÂ, s neki azutÀn
minden csepp erej¢t arra kell ´sszpontosÁtania, pusztÀn a helytÀllÀs¢rt, a gyûzelem
es¢lye n¢lk¡l. FoglalkozÀsÀban, a textolÂgusi hivatÀsban maga is ennek jelk¢p¢t lÀtta:
melankolikus belenyugvÀssal, szinte el¢gt¢tellel id¢zte egyik tisztelt koll¢gÀjÀtÂl, hogy
legjobb esetben is csak mintegy k¢tharmad r¢sz bizonyul helyesnek a sz´vegkritikus
munkÀjÀbÂl. Neki rÀadÀsul t´bbsz´r´sen kiszolgÀltatott helyzetben s egy megd´nthetetlennek Ág¢rkezû hatalmi g¢pezet r¢sei k´zt kellett megtalÀlnia ezt a csek¢ly presztÁzsü, de legalÀbb ideolÂgiai kÁvÀnalmaktÂl viszonylag mentes irodalomtudÂsi tev¢kenys¢get. ögy akart dolgozni, hogy k¢sûbb se kelljen sz¢gyellnie, amit egyszer leÁrt,
de bÀrmikor megkeresse vele csalÀdja kenyer¢t. VÀlasztott ÃtjÀn v¢gig megmaradt,
neh¢z sorsa buktatÂi ellen¢re, majd egy hosszan tartÂ betegs¢g lerÀzhatatlan szorÁtÀsÀban, egyre t´r¢kenyebben. A v¢gkifejlet k´zel¢ben mÀr igazi eposzi hûsk¢nt k¡zd´tt, utolsÂ lehelet¢ig. Akik ismert¡k, csak ekkor sejtett¡k meg, hogy pÀlyafutÀsa dilemmÀival ¢s d´nt¢seivel kimondatlanul ¡zent valami fontosat, ami elûl t´bb¢ nem
lehet kit¢rni.
°lete viszontagsÀgairÂl legbensûbb barÀtainak is alig besz¢lt. Kiss JÂzsef 1923. augusztus 17-¢n sz¡letett, Kiss Elem¢r okleveles gazda, mezûgazdasÀgi kamarai igazgatÂ ¢s
Grasselli Etelka elemi iskolai tanÁtÂnû mÀsodik fiak¢nt. ¹t¢ves volt, amikor sz¡lei elvÀltak, tÁzesztendûs, amikor anyjÀt elveszÁtette. K´z¢piskolÀit a pÀpai reformÀtus koll¢giumban v¢gezte; 1941-ben beiratkozott a budapesti PÀzmÀny P¢ter TudomÀnyegyetem magyarän¢met szakÀra, s tagja lett az E´tv´s Koll¢giumnak. ApjÀt ugyanebben az ¢vben egy gyÂgyÁthatatlan betegs¢g nyugdÁjba k¢nyszerÁtette. Az egyetemi hallgatÂt 1944 ûsz¢n behÁvtÀk, alakulatÀval N¢metorszÀgba vez¢nyelt¢k, ahol angol fogsÀgba esett, N¢metorszÀg ¢s Belgium ter¡let¢n fogolytÀborokban raboskodott, ¢s csak
1946 mÀjusÀban t¢rhetett haza. E k¢t¢vi megszakÁtÀs utÀn folytathatta tanulmÀnyait,
mÁgnem 1947-ben tanÀri, 1948-ban b´lcs¢szdoktori oklevelet szerzett. TudomÀnyos
ambÁciÂinak megfelelû ÀllÀsrÂl ekkor mÀr nem Àlmodhatott. ApjÀt osztÀlyidegennek
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minûsÁtett¢k; bÀtyjÀt, a kisgazdapÀrti Kiss Elem¢rt, aki a F´ldmüvel¢s¡gyi Miniszt¢riumban dolgozott, a Magyar Testv¢ri K´z´ss¢g ÀllÁtÂlagos à´sszeesk¡v¢s¢nekÊ leleplez¢sekor (1946ä47), a legkorÀbbi koncepciÂs perek egyik¢ben (hol a nyilvÀnos tÀrgyalÀs elûtt a vallomÀsokat mÀr kÁnzÀsokkal tanÁtottÀk be a vÀdlottaknak) hat¢vi b´rt´nre Át¢lt¢k, ahonnan majd betegen ker¡l ki, hogy sz¢nhordÂk¢nt kelljen tengûdnie
korai halÀlÀig. A v¢gzett b´lcs¢sz ez¢rt 1948-tÂl ÀltalÀnos iskolÀban helyettes tanÀr,
diÀkotthonokban nevelû, majd k´nyvtÀros az MTA K´nyvtÀrÀban (1950ä57). MiutÀn
apjÀtÂl a t´rt¢nelmi igazsÀgszolgÀltatÀs ¡r¡gy¢n megvontÀk a nyugdÁjÀt, halÀlÀig ÃgyszÂlvÀn fia tartotta el n¢hÀny szÀz forintnyi k´nyvtÀrosi fizet¢s¢bûl. A fiatalember tudta, hogy valahol bÀrmikor elûvehetik azt a kartot¢kot, amelyben apja ¢s bÀtyja ¡gyei
mint ût terhelû k´r¡lm¢nyek tartatnak szÀmon. MÀsok ilyenkor talÀn lihegve sietn¢nek bel¢pni a pÀrtba, felt¢tlen hüs¢gnyilatkozatot tesznek, a hatalom k¢nye-kedve szerint mondva a felhût tev¢nek, meny¢tnek, cethalnak. Ez a f¢lszeg, rebben¢keny, biztonsÀgra sÂvÀrgÂ pÀlyakezdû nem hajlott rÀ, hogy ilyen Àron k´nnyÁtsen sorsÀn.
K´nyvtÀri munkÀja mellett bekapcsolÂdott az akad¢miai Petûfi-kiadÀs szerkeszt¢s¢be,
valamint sajtÂ alÀ rendezte (Bartha D¢nessel) PÀlÂczi HorvÀth çdÀm ¹T¹DF°LSZçZ
°NEKEI -t. MindinkÀbb kider¡lt, mennyire sz¡ks¢g van kutatÂi munkÀjÀra; 1957 k´zep¢n Àthelyezt¢k az MTA IrodalomtudomÀnyi Int¢zet¢be, s attÂl fogva mindv¢gig
ott dolgozott. Kedvezûtlen politikai korviszonyok ¢s Àldatlan szakmai belviszÀlyok k´zt
û mentette Àt a Petûfi-kutatÀs ¡gy¢t, s alapvetû sz´vegkiadÀsok eg¢sz sorÀt tette le az
asztalra. Itt szervez¢si feladatokat is vÀllalt; az MTA TextolÂgiai MunkabizottsÀgÀnak
megalakulÀsa (1960) Âta tagja, 1973-tÂl titkÀra, 1981 Âta tÀrseln´ke, 1985-tûl eln´ke;
az int¢zet TextolÂgiai CsoportjÀnak 1962-tûl irÀnyÁtÂja, 1984-tûl kinevezett csoportvezetûje. Szakszervezeti bizalminak vÀlasztottÀk, s az 1970-es ¢vekben ifjÃ koll¢gÀi rÀ
tudtÀk venni, hogy e gyanÃ f´l´tt ÀllÂ mozgalom ¢gisze alatt meghÁvhassanak egy-egy
ellenz¢ki ÁrÂt. Idûk´zben (1960) megnûs¡lt, hÀzassÀgÀbÂl k¢t gyermeke szÀrmazott;
1974-ben elvÀltak, volt feles¢ge k¢sûbb ÀllandÂ kezel¢sre szanatÂriumba ker¡lt, s annak k¢t utÂbb sz¡letett kisfiÀval is Ãgy t´rûd´tt, mintha sajÀtjai volnÀnak, cseperedû
gyermekeit mindinkÀbb felk¢szÁtve e kisebbek nevel¢s¢re. Amikor ¢lete v¢ge fel¢ a
Petûfi-kutatÀs eredm¢nyeit semmibe vette a nagyp¢nzü dilettantizmus, mely egy Szib¢riÀbÂl hazahozott nûi csontvÀzat akart a k´ltû f´ldi maradvÀnyak¢nt hitelesÁttetni,
megint csak û volt az, aki legbÀtrabban szembeszÀllt a vÀllalkozÀs demagÂg vez¢r¢vel,
magÀra zÃdÁtvÀn annak haragjÀt, de megmentve a magyar tudomÀny m¢ltÂsÀgÀt. Elhunyt 1992. mÀjus 13-Àn.
Friss diplomÀjÀval kil¢pv¢n az egyetem kapujÀn, 1948-ban, olyan idûk elûszele csapta
meg, amelyek nem kedveztek a talentumok szabad forgatÀsÀnak. Szerencs¢re û tudta,
amit nemzed¢k¢nek legjobbjai, hogy mikor milyen feladat elv¢gz¢s¢re van m¢gis lehetûs¢g, hogy mik¢ppen kovÀcsolhatunk sz¡ks¢gbûl er¢nyt, hogy mik¢nt sÀfÀrkodhatunk legjobban azzal a kev¢ssel, amit a mostoha viszonyok meghagynak. Mivel magyarän¢met szakosk¢nt Thomas MannrÂl Árta szakdolgozatÀt, ezen a csapÀson szÁvesen kutatott volna tovÀbb, de e àpolgÀriÊ szerzûtûl nyomat¢kosan eltanÀcsoltÀk. Vonzotta az irodalomelm¢let, de erre akkoriban Prokruszt¢sz-Àgy vÀrt, Ágy sokÀig ezt a
hajlamÀt is el kellett fojtania, ¢s csak majd a pÀlya v¢ge fel¢ t´r felszÁnre, az irÂniÀrÂl
szÂlÂ nagyszabÀsÃ dolgozataiban, amelyek publikÀlÀsÀra mÀr nem maradt ideje. Amit
a v¢gzett b´lcs¢sz (szinte kizÀrÀsos alapon) vÀlasztott magÀnak, az ugyancsak megfelelt
szolgÀlÂ alkatÀnak: magyar irodalmÀr lett, azon bel¡l ¢ppen filolÂgus, m¢g szükebben
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v¢ve textolÂgus, tehÀt egy alÀzatot k´vetelû szaktudomÀny müvelûje, aki a szerzû egykor megÀlmodott sz´veg¢bûl igyekszik kiszürni minden k¢sûbbi illet¢ktelen beavatkozÀs nyomÀt, k´zt¡k a sajÀt textolÂgusi tev¢kenys¢g¢nek szubjektÁv elemeit, mondhatni eg¢szen a szimbolikus ´nmegsemmisÁt¢sig. Ez a fÀradsÀgos diszciplÁna mÀsk¢nt
is megfelelt hajlamainak: aggÀlyos, mÀr-mÀr k¢ts¢gbeejtû lelkiismeretess¢ge itt vÀlhatott leginkÀbb er¢nny¢. Csak abban bÁzott, amit maga v¢gzett el; ha olykor volt is keze
alÀ dolgozÂ famulusa, annak munkÀja neki sosem lehetett el¢g jÂ; mindig elej¢tûl v¢gig ellenûrizte ¢s t´bbnyire teljesen Àtdolgozta vagy ÃjraÁrta, a boldogtalan gyakornok
ÀmulatÀra. InkÀbb lassabban, de hibÀtlanul akart haladni, szorongÂ lelke m¢ly¢n tudvÀn tudva, hogy Ãgyis hiÀba: a textolÂgiÀban nincs marad¢ktalan beteljes¡l¢s. N¢mi
bensû megnyugvÀst, Àtmenetileg, mindig kapott a t´k¢letess¢g ´nsanyargatÂ keres¢s¢tûl, de igazi b¢k¢rûl ezen a pÀlyÀn sem Àlmodhatott.
MunkÀja k´zben ugyanis minduntalan ¢rezhette, hogy egy sajÀtos adminisztratÁv
ellenûrzû g¢pezet tartja szemmel, mely mÀst is elvÀr tûle, mint amit û adni hajlandÂ.
Az 1960-as ¢vek elej¢tûl fogva a megfigyel¢s ¢s ellenûrz¢s egyre Àtt¢telesebb ¢s kifinomultabb, Àm ¢ppen ez¢rt szinte mindenhovÀ el¢rû mÂdszerekkel t´rt¢nt, amelyek bonyolult ´sszef¡gg¢srendszer¢t csak egy Michel Foucault tudnÀ m¢ltÂk¢ppen elemezni. Annyi mindenesetre szembe´tlû a vÀltozÀsbÂl, hogy a munkahelyek Ãgynevezett
szem¢lyzeti osztÀlyain mÀr nem a politikai hatalom f´ntrûl oda¡ltetett k¢pviselûje
uralkodott, az egykor rettegett àszem¢lyzetisÊ, s egy kutatÂint¢zetben a szem¢lyzeti
megbÁzott immÀr maga is a tudÂsok k´z¡l ker¡lt ki, a jellemz¢seket tehÀt sajÀt munkatÀrsairÂl Árta, m¢gpedig abban a tudatban, hogy ezt ûk is el fogjÀk olvasni, majd alÀ
kell Árniuk, s azutÀn bÀrmely magasabb fÂrum, fûk¢nt a pÀrt¢, alkalomadtÀn beletekinthet. Az egykor drÀmaibban elk¡l´n¡lt mi ¢s ûk mindinkÀbb ´sszevegy¡l: mÀr nem
(pusztÀn) ûk figyelnek minket, hanem mi (is) figyelj¡k egymÀst ûnekik, ami sokf¢le rejtett
vagy nyÁlt alkudozÀsra kÁnÀl lehetûs¢get a szÀmos àT´rzslapÊ, àMunkalapÊ, àSzem¢lyi
adatlapÊ ¢s àSzem¢lyi minûsÁt¢si lapÊ szÀmtalan rubrikÀjÀban. Akit a korai KÀdÀr-korszakban hivatalosan megbÁztak e fontos ürlapok kit´lt¢s¢vel, annak a jellemz¢s szÂkincs¢vel ¢s ÀllÀsfoglalÀsaival ¢rz¢keltetnie kellett, hogy ismeri, komolyan veszi ¢s k´vetkezetesen ¢rv¢nyesÁti az egyeduralkodÂ Àllami ideolÂgia szempontjait ¢s ¢rt¢krendj¢t, s legf´ljebb kiv¢telesen indokolt esetben hajlandÂ f´lmenteni a hozzÀjuk k¢pest gyarlÂ egy¢nt. MÀr nem a tüzzel-vassal szÀmon k¢rû ´tvenes ¢vekben vagyunk,
de m¢g nem is a k¢sei KÀdÀr-rendszer cinikus lÀtszatkomolysÀgÀnÀl, mely alig leplezte, sût idûnk¢nt mintha egyenesen bÀtorÁtotta volna hatÂsÀg ¢s alattvalÂ ´sszekacsintÀsÀt az elûÁrt ideolÂgiai szÁnjÀt¢k rituÀl¢ja k´zben. Ha kinyitjuk a Kiss JÂzsefrûl k¢szÁtett ilyen okmÀnyok dosszi¢jÀt, n¢mi fantÀziÀval nemcsak az û eg¢sz emberi ¢s tudÂsi ¢letstrat¢giÀjÀt hÀmozhatjuk ki belûle, hanem meg¢rthet¡nk valamit e sajÀtos hatalmi egyeztet¢s ¢s egyezked¢s korabeli szabÀlyaibÂl, fejlett taktikai s, talÀn nem tÃlzÀs:
retorikai müv¢szet¢bûl.
Az 1962. V. 3-Àn kelt Szem¢lyi minûsÁt¢si lapot alÀÁrta az igazgatÂ, a àmunkahely vezetûÊ, a àszem¢lyzeti megbÁzottÊ, valamint a àpÀrttitkÀr, ill. pÀrtbizalmiÊ, egytûl egyig
maguk is irodalomt´rt¢n¢szek. Hogy ki fogalmazta meg, nem tudni, de ¢rezhetû,
hogy jÂindulattal kezelte a minûsÁtendû koll¢gÀt, s mintha mentegetni akarnÀ, a dorgÀlÀst a lehetû legszelÁdebbre fogja. àPÀrtonkÁv¡li. A szakszervezetnek tagja. Jelenleg funkciÂja nincs. çllamrend¡nk, tÀrsadalmi c¢ljaink ûszinte hÁve ¢s szolgÀlÂja, de a lojÀlis magatartÀs
k´r¢n nem l¢p tÃl. Az irodalomt´rt¢net-ÁrÀs marxista alapt¢teleit magÀ¢vÀ tette, bÀr nem cselekvûleg, inkÀbb passzÁv, t¢nyeket, igazsÀgokat elfogadÂ mÂdon.Ê Nagy emberismeret¢rûl ¢s gaz-
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dag tapasztalatairÂl legt´bb munkatÀrsÀnak csak sejt¢sei lehetnek, folytatÂdik az apologetikus bÁrÀlat k¢nyes egyensÃlyozÀsa, ugyanis àgondosan magÀba temetiÊ, amit megfigyel, nÀla ez àazonban nem vehetû ÂvatoskodÀsnak; zÀrkÂzottsÀga inkÀbb alapterm¢szet¢bûl
k´vetkezikÊ. Szakmai tudÀsa sz¢les k´rü ¢s ´sszetett, olvashatjuk, messze tÃlterjed a textolÂgiai feladatok k´r¢n, e t´bbletet azonban nem kamatoztatja. àA feldolgozÂ, ¢rt¢kelû
feladatoktÂl tartÂzkodik.Ê Ebbûl persze baj lehetne, ha a lelem¢nyes minûsÁtû, aki az ürlapi rubrikÀkban zajlÂ tÀrgyalÀson vÀd ¢s v¢delem egy szem¢lyben, nem talÀlna rÀ
azonnal ments¢get. àE magatartÀsÀban azonban nem az ÀllÀsfoglalÀstÂl valÂ f¢lelem mutatkozik meg; e magaviselete egyszerüen tudomÀnyos adottsÀgaibÂl, hajlamaibÂl k´vetkezikÊ; az
utÂbbiakat viszont nyilvÀn meg kell becs¡lni, hiszen ezeket k´vetve àelsûrangÃÊ sz´veggondozÂi munkÀt v¢gez, tehÀt az àanyagfeltÀrÂÊ munka à´nÀllÂ v¢gz¢s¢re alkalmasÊ.
Az 1950-es ¢vek elej¢n, az ideolÂgiai inkvizÁciÂ f¢nykorÀban egy kutatÂ nemigen Ãszta
volna meg ennyivel: tudomÀnyos munkÀbÂl nem maradhatott ki az egy¢rtelmü hüs¢gnyilatkozat, s a textolÂgusnak is szÁnt kellett volna vallania. MÀr 1962-ben vagyunk,
valamelyest enyh¡ltek az idûk, Àm ott m¢g nem tartunk, hogy ennyiben hagyhatnÀk
a dolgot. àKÁvÀnatos lenne, ha feldolgozÂ, rendszerezû jellegü tudomÀnyos t¢mÀkat is vÀllalna.Ê
Ez itt Àrtatlan ¢szrev¢telnek lÀtszik, mintha csak a tehets¢g jobb kihasznÀlÀsÀnak merûben tudomÀnyszervez¢si ¢rdek¢t szolgÀlnÀ, de hogy mennyire nem errûl van szÂ,
az kider¡l e kÁvÀnalom bûvebb kifejt¢s¢bûl, a TÀrsadalompolitikai magatartÀsa cÁmü rovat zÀrad¢kÀban: àPolitikai fejlûd¢s¢t leginkÀbb a hatÀrozottabb ÀllÀsfoglalÀst kÁvÀnÂ, tudomÀnypolitikai vonatkozÀsokban is fontos t¢mÀk kidolgozÀsa segÁthetn¢ elû.Ê Itt mÀr, persze,
kibÃjik a sz´g a zsÀkbÂl.
De hiÀba unszoltÀk, e àtudomÀnypolitikaiÊ szempontbÂl (a rezsimnek) àfontosÊ t¢mÀktÂl
igyekezett tÀvol tartani magÀt, ami az û helyzet¢ben nem volt k´nnyü. Az ideolÂgiai
tovÀbbk¢pz¢seket sztoikusan v¢gig¡lte (p¢ldÀul 1978-ban r¢szt vett az Int¢zet, a helyi
pÀrtszervezet ¢s a szakszervezet k´z´s tanfolyamÀn, mely àMarxista vilÀgk¢p¡nkÊ rejtelmeit taglalta), szakmai munkÀjÀt azonban nem hagyta elt¢rÁteni. Pedig a Petûfi-filolÂgia minden volt, csak nem a b¢ke f¢lreesû szigete; rejtûzk´d¢sre (Â, bene vixit qui
bene latuit ÀbrÀndja) eleve alkalmatlan terep, az Ãgynevezett irodalompolitika f¢lt¢kenyen ûrz´tt strat¢giai pontja. Petûfi kutatÂja a legexponÀltabb szerzûvel foglalkozott, ¢beren figyelû szemek elûtt. Oly korban ¢lt, amely az irodalmat m¢g mindig harci
k¢rd¢snek tekintette, a politikai hatalom igazolÀsÀnak eszk´zek¢nt hasznÀlta, s a nemzeti k´ltû ¢rcn¢l maradÂbb müv¢bûl (irodalomt´rt¢n¢szek alkÁmiÀjÀval) igazi ¢rcet
akart kivonni, hogy fegyvert kovÀcsoljon belûle. Ehhez persze elûsz´r ki kellett (Ãgymond) szabadÁtani Petûfit az Ãgynevezett àpolgÀriÊ irodalomtudomÀny kez¢bûl. PÀndi PÀl nagy becsvÀggyal tervezett Petûfi-monogrÀfiÀjÀnak elsû (¢s egyetlen) elk¢sz¡lt
k´tete (1961) a hÀborÃ elûtti legnagyobb irodalomt´rt¢n¢sz, HorvÀth JÀnos Petûfik´nyv¢vel (1922) szÀllt vitÀba a k´ltû¢rt. Az agg HorvÀth JÀnos mÀr nem vÀlaszolhatott, mert nem sokkal a k´nyv megjelen¢se elûtt, 1961 mÀrciusÀban elhunyt, egy¢bk¢nt is valÂszÁnütlen, hogy megtette volna. De rakjuk egymÀs mell¢, Ãjabb hÀrom ¢vtized mÃltÀn, a k¢t (immÀr egyarÀnt halott) irodalomt´rt¢n¢sz k´nyv¢t; a t´bb mint
hetvenesztendûs müvet, amelyet az Irodalomt´rt¢neti K´zlem¢nyekben (1922. 147ä152.)
egykor N¢gyesy LÀszlÂ m¢ltatott (kedves m¢labÃval irigykedve) az elsû magyar k´ltûi
fejlûd¢srajzk¢nt, ¢s az alig t´bb mint harmincesztendûset, amelyet megjelen¢sekor
ugyanebben a folyÂiratban (1962. 151ä160.) KirÀly IstvÀn ¡nnepelt mint az immÀr
nagykorÃsodott marxista irodalomtudomÀny magas kilÀtÂpontjÀt, ahonn¢t lÀtni le-
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het, hogy e diszciplÁna v¢gre csakugyan az lett, àamiv¢ lennie kell: aktÁv r¢sztvevûje a ma
harcainak, semleges ter¡let helyett az ¢let szerves r¢sze: ideolÂgiai csatat¢rÊ.
IdeolÂgiai csatat¢r. Ha tovÀbbfüzhetj¡k ezt az egykor dics¢retnek szÀnt, de menthetetlen¡l ´nmaga parÂdiÀjÀba fordulÂ metaforÀt, PÀndi a marxista fegyverzet legyûzhetetlens¢g¢nek tudatÀban l¢pett sorompÂba, de lÀthatÂlag ¢pp e sÃlyos ideolÂgiai
pÀnc¢l akadÀlyozta (ekkor m¢g ki-kivillanÂ) tehets¢ge mozgÀsÀt, neh¢zkes suhintÀsai
ez¢rt gyakran c¢lt t¢vesztettek, bÀr sajÀt tÀbora ezeket is diadalujjongÀssal fogadta.
F¢lbemaradt pÀlyak¢pe (mely csak 1844 v¢g¢ig k´veti a k´ltû ÃtjÀt) ma mÀr t´bbnyire
ott is ¢rdektelen, ahol k¢szs¢ggel egyet¢rthet¡nk vele, ellenben HorvÀth arÀnyosan
v¢gigmunkÀlt fejlûd¢srajza ott is egy nagy tudÂs finom, eleven ¢s inspirÀlÂ k¢zjegy¢t
viseli, ahol ¢ppen nem siker¡l meggyûznie. S mik´zben PÀndi cÀfolni igyekszik f´l¢be
tornyosulÂ elûdj¢t, sajÀt k´nyve leginkÀbb idûÀllÂ problematikÀjÀt vitapartner¢tûl k´lcs´nzi, Ágy azutÀn bÀrmennyire vonakodik, l¢pten-nyomon annak gondolati csapÀsÀn
k¢nytelen haladni, a k´z´s terepen teljesÁtm¢ny¡k ´sszehasonlÁthatÂvÀ vÀlik, ami aligha neki kedvez. HorvÀth sokat vitatott elm¢lete a k´ltû egyik korszakÀnak (1842ä
1844) àlÁrai szerepjÀtszÀsÊ-ÀrÂl szÀmos talÀlÂ alkotÀsl¢lektani ¢s po¢tikai megfigyel¢sen
alapult, tovÀbbiakat is ´szt´n´zhet, s a mübeli, illetve ¢letbeli ¢nt megk¡l´nb´ztetû
Ãjabb irodalomelm¢letek f¢ny¢ben m¢g ma is modernebb, mint a trÂnk´vetelû esetlen¡l tÃlm¢retezett ideolÂgiai ¢pÁtm¢nyei. S mit szÂljunk ahhoz, hogy PÀndi k´nyv¢nek egykori recenzensei lelkesedni tudtak a csikorgÂ ellent¢zis¢rt, miszerint m¢g az
ifjÃ k´ltû bordalai ¢s zsÀnerk¢pei sem k´ltûi szerepjÀtszÀssal magyarÀzandÂk, hanem
a feudÀlis rendi vilÀggal szemben ¢rzett ´ntudatos k¡l´nb´zûs¢g korai megnyilvÀnulÀsaik¢nt?
GyanÁthatÂ, bÀr nem bizonyÁthatÂ, hogy az utÂbbi vitapontnak a kultÃrpolitikus
´szt´n´sen rÀ¢rzett politikai t¢tj¢re. Mert nem csupÀn az forgott kockÀn, hogy Petûfi
heves, ûszinte, szÂkimondÂ (¢letbeli) egy¢nis¢g¢vel, netÀn az erk´lcsi p¢ldak¢p felt¢telezett egynemüs¢g¢vel ´sszef¢r-e a mü kedv¢¢rt gerjesztett lelkiÀllapot lappangÂ
ambivalenciÀja, vagy hogy (mint PÀndi erûszakolt ¢rtelmez¢se beÀllÁtotta) a k´ltûi szerepjÀtszÀs idûszakos felt¢telez¢s¢vel HorvÀth egy igazi ¢s egy Àl-Petûfire osztotta-e a
k´ltût, vagy akÀr hogy ezzel m¢ltatlan Àrny¢kot vetett-e a k¢sûbbi pÀlyaszakaszokra,
fûk¢nt a szabadsÀgharc hazafias dalnokÀra. A szereplÁra fogalma megnehezÁtette volna
a k´ltû müveinek felhasznÀlÀsÀt a hatalom legitimÀciÂjÀra; erre a c¢lra jobban megfelelt szem¢lyes meggyûzûd¢s ¢s versbeli ÀllÁtÀs (l¢lektanilag naiv ¢s irodalomelm¢letileg kezdetleges) azonosÁtÀsa. (PÀndi ¢rvel¢s¢ben egy¢bk¢nt megfigyelhetû, hogy sajÀt ÀllÁtÀsainak is gyakran bizonygatja tûle f¡ggetlen, Ãgymond a valÂsÀgban, sût a t¢nyleges [!] valÂsÀgban megl¢vû, ¢rtelmez¢s f´l´tti, objektÁv tÀrgyi alapjÀt, szemben az ellenf¢l szubjektÁv ¢s c¢lzatos t¢vtanaival.) Jellemzû, hogy az utÂd mit kifogÀsol HorvÀth
JÀnos c¢lkitüz¢s¢ben, s mik¢nt helyesbÁten¢; HorvÀth, sajÀt meghatÀrozÀsÀval, àa müalkotÀsnak az ihletett l¢lekhez valÂ viszonyÀtÊ vizsgÀlja, PÀndi szerint ez àidealisztikusÊ megk´zelÁt¢s, mely àeleve ¢s ÀltalÀban tagadja a mü ¢s a valÂsÀg kapcsolatÀnak d´ntû, tehÀt minûsÁtû szerep¢tÊ, s e kapcsolat àdegradÀlÀsÀraÊ t´r a szerepjÀtszÀs kategÂriÀja is, holott az
idevÀgÂ jelens¢gek ¢rtelmez¢s¢t alÀ kellene rendelni àaz alkotÀs valÂsÀg-t¡kr´zû l¢nyeg¢nekÊ. (PETýFI . Bp., 1961. 21.) Visszatekintve szinte meglepû, milyen lapos, Àsatag
¢s kezdetleges ismeretelm¢leti objektivizmus leplezte ekkoriban a kisajÀtÁtÂ Àt¢rtelmez¢s müvelet¢t, hogy a kisajÀtÁtott tartalmakat az olvasÂ ne tekinthesse ´nk¢nyes
konstrukciÂnak, hanem az Ãj rend szilÀrd ¢s kikezdhetetlen alapzatÀnak elemeit ¡nnepelje benn¡k. R¢szben ¢pp a hatalmi legitimÀciÂ ¢rdeke magyarÀzhatja, hogy ¢v-

1584 ã DÀvidhÀzi P¢ter: Egy szelÁd filolÂgus ¢szrev¢tlen hûsiess¢ge

tizedeken Àt mi¢rt az ismeretelm¢let volt a hazai tudomÀnyos gondolkodÀs leginkÀbb
sorvadÀsra kÀrhoztatott Àgazata.
Hogy az irodalom s k¡l´n´sen Petûfi müveinek ¢rtelmez¢se el¢ ez a szemellenzûs
lÀtÀsmÂd milyen szük horizontot rajzolt, azt Kiss JÂzsefnek pÀlyÀja kezdet¢tûl tapasztalnia kellett. Az eleinte nyÁltan demagÂg, Àm legalÀbb ÀtlÀtszÂ politikai kisajÀtÁtÀst talÀn k´nnyebb volt elviselnie, mint k¢sûbb a tudÂsok szakszerübb manipulÀciÂit. Nem
neh¢z elk¢pzelni, mit ¢rezhetett p¢ldÀul 1949. jÃlius 20-Àn, Petûfi halÀlÀnak centenÀriumÀn, ha netÀn hallotta HorvÀth MÀrton LOBOGñNK, PETýFI cÁmü besz¢d¢t, mely
nyomtatÀsban is megjelent. àA marxizmusäleninizmus klasszikusain kÁv¡l Petûfitûl is tanulunk, amikor ma azt mondjuk: elÀrulja a hazÀt, elÀrulja a dolgozÂ n¢p ¡gy¢t az, aki a nemzetk´zi
haladÀs, a szabadsÀg ¢s a b¢ke legfûbb ûr¢tûl, a SzovjetuniÂtÂl csak egy hajszÀlnyira is eltÀvolodik!
[...] k´vetkezetesen Petûfi utÀn jÀrni a politikÀban annyit jelent, mint a szocializmus, a k´lt¢szetben annyit, mint a szovjet irodalom eredm¢nyeinek elsajÀtÁtÀsa.Ê Vagy mit ¢rezhetett az
1956-os rem¢nyek v¢rbe fojtÀsa utÀn, amikor KomÂcsin ZoltÀn b¡szk¢n hirdette,
hogy àKossuth, Petûfi, TÀncsics zÀszlajÀrÂl let´r´lt¡k azt a gyalÀzatot, amelyet az ellenforradalmÀrok kentek rÀÊ. K¢sûbb azonban a hatalom igazolÀsÀnak enn¢l ´ntudatlanabb ¢s
kifinomultabb s ez¢rt vesz¢lyesebb mÂdszereivel talÀlkozhatott szükebb szakmÀja berkeiben. Amit a k´ltû bÀrmelyik müfaj bÀrmilyen sz´vegk´rnyezet¢ben leÁrt, azt immÀr
k´zvetlen megfeleltet¢ssel olybÀ lehetett venni, mintha vilÀgn¢zeti ´nvallomÀsnak
szÀnta volna, m¢gpedig (ilyenkor esett meg, akarva-akaratlan, a v¢letlenszerü egyez¢seket kihasznÀlÂ csÃsztatÀs:) egy bû ¢vszÀzaddal k¢sûbbi, idegen fegyverekkel v¢dett
politikai berendezked¢s igazolÀsÀra.
Valamennyire Ágy volt ez m¢g az 1970-es ¢vek nagy pol¢miÀjÀban is, pedig ezt az
E´tv´s Koll¢gium k¢t egykori n´vend¢ke vÁvta egymÀssal, elsûrangÃ irodalmi ¢s tudomÀnyos iskolÀzottsÀg birtokÀban. M¢gis, amikor PÀndi PÀl ¢s LukÀcsy SÀndor arrÂl
vitatkoztak, hogy Petûfi csak ÀltalÀnosan szocialista vagy kifejezetten ûskommunisztikus tanokat hirdetett-e, a felvonultatott bizonyÁtÂ anyag eredendû k¡l´nbs¢geitûl jobbÀra eltekintettek: egy k´ltem¢nybûl vagy egy politikai nyilatkozatbÂl vett id¢zet k´zvetlen¡l ´sszehasonlÁthatÂ volt szÀmukra, ¢s nagyjÀbÂl minden ugyanÃgy, egyforma
sÃllyal eshetett latba. Ha valamelyik k´ltem¢nyben felbukkant egy-egy ideolÂgiailag
kisajÀtÁthatÂ mozzanat, mint ama piros zÀszlÂk az EGY GONDOLAT BçNT ENGEMET lÀtomÀsÀban, sajnÀltak volna lemondani rÂla pusztÀn az¢rt, mert kÁvÀnt ¢rtelmez¢s¢t
valÂsÀgos büv¢szmutatvÀnyokkal kell elûvarÀzsolni, mübeli sz´vegk´rnyezet¢ben
egy¢bk¢nt nem lenne rÀ bizonyÁt¢k, sût a kompozÁciÂ eg¢sze mÀst sugall. Ha egyszer
Petûfi, ¢rvel LukÀcsy SÀndor, itt ¢ppen a piros zÀszlÂt ¢nekelte meg, ¢spedig ismerv¢n
annak szimbolikus jelent¢s¢t az 1832. ¢vi republikÀnus felkel¢sben, akkor àmi mÀsra
lehet ebbûl k´vetkeztetni, mint hogy Petûfi a forradalmi mozgalom Àrnyalatai k´z¡l a sz¢lsûbalt,
a szociÀlis respublika hÁveit tartotta lelke rokonainak?Ê. Nem szÀmÁt, hogy a vers sz´veg¢ben
a vilÀgszabadsÀg¢rt ontott v¢rrûl van szÂ, szociÀlis probl¢mÀkrÂl ellenben nincs, LukÀcsy meg van gyûzûdve rÂla, hogy itt a k´ltû elsûk¢nt mutatta f´l àa vilÀgra szÂlÂ jelk¢pet, mely egyesÁtette a szociÀlis forradalom ¢s a vilÀgszabadsÀg eszm¢j¢tÊ, ugyanis az àajkam
´r´mteli v¢gszava zend¡lÊ szerinte nem jelenthet mÀst, mint a v¢gsû forradalom ¡dv´zl¢s¢t, s mivel e szÂkapcsolat Babeuf (àaz elsû kommunista forradalmÀrÊ) ¢s hÁvei (Sylvain
Mar¢chal, majd Filippo Buonarroti) szÂtÀrÀban a szociÀlis forradalom szinonimÀja volt,
napnÀl vilÀgosabb tehÀt, hogy Petûfi vers¢ben ezt is jelenti a piros zÀszlÂ, sût, hogy a
t¢tel immÀr fordÁtva is igaznak tekinthetû: àAz EGY GONDOLAT BçNT ENGEMET az
(egyik) bizonyÁt¢ka annak, hogy Petûfi forradalmi vilÀgn¢zete buonarrotiÀnus tÁpusÃ ideolÂgia
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volt.Ê (à...°S PIROS ZçSZLñKKALÊ. Kritika, 1967/11; 1968/1,3.) S bÀrmennyire szeretn¢nk, e sorozatos csÃsztatÀsokkal dolgozÂ ¢rvel¢st olvasva neh¢z elhessegetn¡nk a
gondolatot, hogy mik´zben a tudÂs (nyilvÀn jÂhiszemüen) errûl ¢rtekezett, a v´r´s
zÀszlÂ a fennÀllÂ hatalomnak is egyik legfontosabb szimbÂluma volt, mely persze mÀrcius 15-¢n is ott virÁtott a hÀromszÁnü lobogÂ mellett, ¢s aligha Petûfi kedv¢¢rt. (E zÀszlÂt ugyan v´r´snek hÁvtÀk, de LukÀcsy, sajnos, mÀr tanulmÀnya elsû jegyzet¢ben siet
kiiktatni v´r´s ¢s piros k¡l´nbs¢g¢t, àelv¢gre a k¢t szÁn azonosÊ, a franciÀban is egy szÂ
van rÀjuk, û tehÀt Petûfi szÂhasznÀlata irÀnti àtiszteletbûlÊ pirosnak fogja nevezni azt,
amit immÀr v´r´snek szokÀs mondani.) Lehetett valami (ma mÀr nehezen lÀthatÂ)
ideolÂgiai frakciÂk¡l´nbs¢g PÀndi ¢s LukÀcsy ÀllÀspontjai k´zt, szÀnd¢kaik szerint talÀn az int¢zm¢nyes¡lt balk´z¢p ¢s a radikÀlisabb sz¢lsûbal ellent¢t¢hez hasonlÂan; de
kicsit tÀvolabbrÂl n¢zv¢st vitÀjuk m¢giscsak a rezsimnek j´tt leginkÀbb kapÂra, hiszen
v¢g¡l is mindk¢t lehets¢ges Àrnyalat a fennÀllÂ hatalmat igazolta, genealogikus (szÀrmazÀstani) legitimÀciÂval: egy magÀt szocialistÀnak, sût vÀgyk¢p¢ben kommunistÀnak
hirdetû pÀrtÀllam a nemzeti k´ltûrûl ÀllÁthatta, m¢gpedig a tudomÀnnyal szentesÁtve,
hogy hivatalos ideolÂgiÀjÀnak szellemi ûse.
Itt sejdÁthetj¡k meg, mik tartozhattak az Ãgynevezett àtudomÀnypolitikai vonatkozÀsokban is fontos t¢mÀkÊ sorÀba, amelyek kidolgozÀsÀban Kiss JÂzsef nem kÁvÀnt r¢szt
venni. KÀr volna, persze, hebehurgyÀn sutba dobnunk e sok¢vi forrÀsfeltÀrÂ munka
gy¡m´lcseit, PÀndi k¢tk´tetes ´sszefoglalÀsÀtÂl (àKíS°RTETJçRçS Ê MAGYARORSZçGON, 1972) LukÀcsy tovÀbbi dolgozatain Àt (P ETýFI °S CABET , 1966; LAMARTINE ET
PETýFI , 1969; PETýFI FORRADALMI VILçGN°ZET°NEK Fý VONçSAI, 1972; A XIX. SZçZAD K¹LTýI, 1974) eg¢szen Fekete SÀndor legÃjabb k´nyv¢ig (PETýFI EVANG°LIUMA,
1989), a k´ltû forradalmi eszm¢inek ¢s azok lehets¢ges francia elûzm¢nyeinek grandiÂzus leltÀrÀt, amelyet Àldozatk¢sz kutatÂk, egymÀs adatait (olykor k¢shegyre menû
vitÀkban) helyesbÁtve, szorgosan elk¢szÁtettek. A mai kutatÂt azonban (mint Zentai MÀriÀt, lÀsd BUKSZ, 1990. 247ä248.) nemegyszer kÁnos ¢lm¢ny vÀrja e torzsalkodÂ elûdei
olvasÀsakor. RÀ kell d´bbennie, hogy tanulmÀnyaikat csak (a szokÀsosnÀl is gondosabb) irodalomelm¢leti ¢s mÂdszertani ellenûrz¢ssel, az aktualizÀlÂ csÃsztatÀsok ¢s behelyettesÁt¢sek kik¡sz´b´l¢se utÀn tanÀcsos hasznÀlni, eredm¢nyeiket megszabadÁtvÀn
idej¢tmÃlt politikai mell¢kjelent¢s¡ktûl, s kellûk¢ppen visszanyesve (a szerzûk Àltal
t´bbnyire eltÃlzott) jelentûs¢g¡ket Petûfi ¢letmüv¢ben. Hogy ezutÀn mennyi marad,
tovÀbbvihetû ¢s tovÀbbviendû, a nagy pÀrviadalbÂl, mely k¢t ellens¢ges szek¢rtÀborra
osztotta a Petûfi-kutatÂkat, s megnehezÁtette a k´z´s munkÀt, azt ma m¢g neh¢z megjÂsolni, de alighanem kevesebb, mint ami maradandÂt Kiss JÂzsef letett az asztalra.
TalÀn ilyesf¢le kegyetlen elû¢rzet szÀllta meg ¢vtizedek mÃltÀn (ItK, 1989. 3. sz) a tusa
egyik r¢sztvevûj¢t, LukÀcsy SÀndort, a k´lt¢szet egy vÀndormotÁvumÀrÂl Árott k¢sei,
letisztult, el¢gikus tanulmÀnyÀban: hovÀ lett, ugyan hovÀ a mÃlt, erû ¢s k¡zdelem,
hovÀ a dicsûs¢g? Vagy akÀr a t¢bolyult sztÀlini hatalom, Àldozataival ¢s kiszolgÀlÂival,
hovÀ az eg¢sz p´ffeszkedû zsarnoki rendszer, ott, itthon, minden¡tt? Ubi sunt?
M¢gis, az ´rv¢nylû, felkorbÀcsolt, nehezen hajÂzhatÂ vÁzen, amelynek fenekedû sziklaÂriÀsai k´zt alig lÀtszott a keskeny szoros, egy viharedzett filolÂgus Àt tudta menteni
¢rt¢kes rakomÀnyÀt. Lassank¢nt megtanulta az Âvatos navigÀlÀs müv¢szet¢t; felm¢rni
a helyzetet, vÀrni a jÂ sz¢lre, kit¢rni a zÀtonyok elûtt, s amikor ¢ppen lehet, konokul
haladni c¢lja fel¢. Fiatal koll¢gÀi szem¢ben k´r¡lm¢nyeskedûnek tünt, olykor f¢l¢nknek, nemigen ¢rtett¢k, mire valÂ ez a tÃlbiztosÁtott elûvigyÀzat, de û idegsejtjeiben
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hordta az ´tvenes ¢vek traumatikus csalÀdi eml¢k¢t, s nem akart kockÀztatni. így vagy
Ãgy mindk¢t szemben ÀllÂ f¢lnek lek´telezettje volt, valamelyest ki is szolgÀltatva nekik, de mindkettûnek sz¡ks¢ge volt rÀ, s ez lehetûv¢ tette, hogy valamif¢le hallgatÂlagos k¡l´nb¢k¢t k´ss´n vel¡k. PÀndi k´nyveinek k¢ziratait nemegyszer lektorÀlta,
szerzûd¢ssel vagy szÁvess¢gbûl, n¢vvel vagy n¢vtelen¡l. A korabeli munkamegosztÀsra
jellemzû, hogy a Petûfi-monogrÀfia egyik (fûk¢nt ideolÂgiai) lektora KirÀly IstvÀn volt,
de kellett mell¢ egy mÀsik, az irodalomt´rt¢neti korszakban jÀratosabb szak¢rtû, s a
vÀlasztÀs szinte magÀtÂl ¢rtetûdûen ûrÀ esett. à°n csak a filolÂgiai r¢sz¢hez tudok hozzÀszÂlni, PalikÀmÊ, mondta elûz¢kenyen a nagy hatalmÃ pÀlyatÀrsnak. àMÀsra nem
is k¢rlek.Ê (PÀrbesz¢d¡ket û maga mes¢lte el nekem halÀla ¢v¢ben, amikor pÀlyafutÀsÀrÂl besz¢lgett¡nk.) LukÀcsy, aki fiatalon, az 1940-es ¢vek v¢g¢n s a korai 1950-es
¢vekben a k´nyvkiadÀs irÀnyÁtÂja volt, egyszerre a hatalom f¡ggv¢nye ¢s à¢let-halÀl
uraÊ (lÀsd ´nvallomÀsÀt, N¢gy ¢vszak, 1985. 9. sz.), ekkor mÀr (1965-tûl 1988-ig) az IrodalomtudomÀnyi Int¢zet XIX. szÀzadi osztÀlyÀt vezette, Kiss JÂzsef k´zvetlen hivatali
fûn´kek¢nt. A Petûfi-kutatÀs tudomÀnypolitikai fût¢mÀjÀba mer¡lt osztÀlyvezetûnek
ugyancsak sokat szÀmÁtott, hogy volt valakije, akinek lassan, de biztosan haladÂ sz´vegkiadÀsaira ¢s mühelytanulmÀnyaira az ¢v v¢gi k´telezû munkajelent¢sekben tÀmaszkodni lehetett. így a k¢t gigÀsz ´sszecsapÀsÀn (mely egyenlûtlen volt, mert a hatalom PÀndi m´g´tt Àllt) a k´z´s segÁtûtÀrs kÁv¡l maradhatott, t´bb¢-kev¢sb¢ f¡ggetlen¡l, aff¢le jegyzûi szerepben. NÀla helyezt¢k let¢tbe annak az ¢rtekezletnek ÁrÀsbeli
hozzÀszÂlÀsait ¢s hangszalagjÀt, amelyet LukÀcsy PETýFI ESZMEROKONAI cÁmü t¡zetes
vitairatÀrÂl rendeztek; az eg¢sz anyagot 1980-ban, igazgatÂi megbÁzÀs alapjÀn, kiadÀsra k¢szÁtette elû az Irodalomt´rt¢neti F¡zetek szÀmÀra, de (a nagy presztÁzsjÀtszma v¢gsû
patthelyzete folytÀn) sosem jelent meg. Diplomatikusan szÀraz rezignÀciÂval, de ki
tudja, talÀn n¢mi rejtett irÂniÀval is jelenti errûl 1981 v¢g¢n: àmivel a munkÀt rajtam
kÁv¡l ÀllÂ okok miatt be nem fejezhettem, az ´sszegyült anyagot, feljegyz¢s kÁs¢ret¢ben, Sût¢r et.nak ÀtadtamÊ. Sût¢r nyugdÁjba vonulÀsÀval visszaker¡lt hozzÀ az anyag, s û holtÀig ûrizte a hatalmi huzakodÀs meddûs¢g¢nek e korjellemzû szimbÂlumÀt. Egeret vajÃdÂ hegyek. K´zben a Petûfi-kutatÀs szer¢ny mindenese nap mint nap v¢gezte azt a filolÂgusi
aprÂmunkÀt, amit mÀsoknak nemigen akarÂdzott elv¢gezni. Ennek k´sz´nhetj¡k,
hogy keze alÂl sorra ker¡ltek ki a szakma alapvetû kritikai sz´vegkiadÀsai: Petûfi Ãtirajzai, naplÂjegyzetei ¢s cikkei (V. Nyilassy VilmÀval, 1956), prÂzafordÁtÀsai (V. Nyilassy VilmÀval, 1956), levelez¢se (V. Nyilassy VilmÀval, 1964), k´ltem¢nyei 1838-tÂl
1843-ig (MartinkÂ AndrÀssal, 1973), illetve 1844 januÀrjÀtÂl augusztusÀig (Ratzky RitÀval ¢s SzabÂ G. ZoltÀnnal, MartinkÂ AndrÀs jegyzeteit felhasznÀlva, 1983); a nem
kritikai kiadÀsnak szÀnt, de gondosan ellenûrz´tt sz´vegü ¢s aprÂl¢kosan jegyzetelt
PETýFI SçNDOR ¹SSZES MþVEI (IäII. 1976); v¢g¡l a nagy PETýFI- ADATTçR forrÀs¢rt¢kü gyüjtem¢nyes k´tetei (IäIII. 1987, 1992). FilolÂgusi ¢letmü, a vÀllalt marginalitÀs jutalma.
Nemcsak a k¢t ûsellens¢g lÀtta be, hogy nem boldogulnÀnak a Petûfi-filolÂgia mindenese n¢lk¡l. MinûsÁt¢si lapjain vissza-visszat¢r egy jelzû: àn¢lk¡l´zhetetlenÊ, amit
csinÀl. Hatvany Lajos íGY °LT PETýFI -j¢rûl szÀz g¢pelt oldalnyi filolÂgiai bÁrÀlatot Árt
(1962), majd a k´nyv ellenûrz´tt ¢s javÁtott kiadÀsa (1967) is az û munkÀjÀt dics¢ri.
HÀny ilyen szolgÀlatÀrÂl nem is tudunk! A cÁmlapon sosem az û neve ¢keskedett, a
szakma sem az û ¢rdemeit zengte ¢s visszhangozta, bÀr az idû mÃlÀsÀval mintha koll¢gÀiban motoszkÀlni kezdett volna a büntudat, hogy valami nincs rendj¢n. àA kandidÀtusi fokozat mÀr r¢g megilletn¢Ê, ÁrjÀk 1973-ban a Szem¢lyi minûsÁt¢si lapjÀn, àmeg kellene
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talÀlni a mÂdjÀt, hogy textolÂgiai teljesÁtm¢nyeire megkaphassaÊ. TudomÀnyos fokozatot
azonban ekkor m¢g textolÂgusi munkÀra nem volt szokÀs adni. DisszertÀciÂt kellett
volna Árnia. MÀr az 1969-ben k¢sz¡lt minûsÁt¢si lapjÀn Ãgy v¢lekednek rÂla, hogy àsikerrel oldhatna meg monografikus feladatokat isÊ; k¢sûbb csakugyan belefogott egy kandidÀtusi ¢rtekez¢sbe (A HELYS°G KALAPçCSA °S A KOMIKUS HýSK¹LTEM°NY), ebbûl
1978-ra mintegy k¢tszÀz g¢pelt oldal el is k¢sz¡lt, s m¢g szÀzlapnyit akart hozzÀtenni,
ami azonban most mÀr ´r´kre megÁratlan marad. Akik az elsû k¢tharmad r¢szt olvastÀk, meglepûdtek irodalomelm¢leti ¢rz¢kenys¢g¢n. A textolÂgia alacsony tudomÀnyos presztÁzs¢re vall, hogy egyik legkivÀlÂbb hazai müvelûje a kandidÀtusi fokozatot sokkal k¢sûbb, a PETýFI -ADATTçR elsû k´tet¢re (1987) kapta meg, mÀr betegen,
1988-ban, Akad¢miai DÁjban pedig csak 1985-ben r¢szes¡lt. Ha k¢sûn is, az irodalomtudomÀny doktorÀvÀ minûsÁt¢se k¡sz´b´n Àllt, a PETýFI-OKMçNYTçR elismer¢sek¢nt;
doktori munkÀjÀnak k¢zirata ¢pp aznap ¢rkezett meg opponenseihez, amikor halÀlhÁr¢t megtudtuk. Posztumusz kell immÀr megkapnia, a szakma ´nmagÀnak tartozik
ezzel. Keserüs¢g¡nkbe, hogy ezt mÀr nem ¢rhette meg, talÀn vegy¡lhet n¢mi fanyar
vigasztalÀs: mintha e magas fokozat visszatartÀsÀval a sors akarta volna megûrizni neki
azt a nagyobb rangot, amelyet egy csillogÀsrÂl lemondÂ ¢let munkÀjÀval ki¢rdemelt:
a hÀborÃ utÀni magyar filolÂgia sz¡rke eminenciÀsÀ¢t.
UtolsÂ erûfeszÁt¢sei mÀr csakugyan hûsk´ltem¢nybe illenek; akik tanÃi voltunk, feszengve t¢blÀboltunk k´r¡l´tte, kisebbs¢g¡nk megsz¢gyenÁtû tudatÀban. Az eposzi
hûst, eml¢kezhet¡nk megint Arany JÀnos meghatÀrozÀsÀra, àa halÀl bizonyos tudata nem
cs¡ggeszti el, egy percig sem gÀtolja mük´d¢s¢t, de sût n´vekszik er¢lye, a mint k´zelebb-k´zelebb
jut az ´rv¢nyhezÊ; legf´ljebb talÀn àa halÀl perc¢ben fogja el egy csodÀs r¢m¡letÊ, mely azonban àmÀr inkÀbb physikai, mint erk´lcsi betudÀs alÀ esikÊ. Kiss JÂzsef ¢let¢ben a v¢g kezdete
1988 februÀrjÀban ¢rkezett el: daganattal kÂrhÀzba ker¡lt, ahol nagy müt¢tet v¢geztek el rajta. Decemberben nyugdÁjba vonult, s minden erej¢t a PETýFI- ADATTçR befejez¢s¢re fordÁtotta. A k´vetkezû ¢v v¢g¢n betegs¢ge sÃlyosbodott; bizonyossÀ vÀlt,
hogy rÀkja van, melyet sugÀrkezel¢ssel prÂbÀltak feltartÂztatni. àKedves BarÀtom, mivel,
mint szÂban emlÁtettem, vÀratlanul egy alattomos betegs¢g tÀmadott meg, amely sok fontos munkÀm folytatÀsÀban akadÀlyoz, s talÀn nem is engedi, hogy befejezhessem, erre az esetre az egyiknek,
amelyet a legfontosabbnak ¢rzek, v¢gigvitel¢re t¢ged k¢rlek meg, ill. hatalmazlak felÊ, v¢grendelkezett lev¢lben Ker¢nyi Ferencnek 1990. december 22-¢n. A PETýFI- ADATTçR III.
k´tet¢rûl van szÂ: àK¢t hÂnapi folyamatos munkÀval lektorÀlÀsra k¢sz Àllapotba hozhatnÀm.
Lehet, hogy ez az idû m¢g rendelkez¢semre Àll, mert sugÀrkezel¢sem Âta megint munkak¢pes Àllapotban vagyok, de addig is, amÁg ez eldûl, jÂnak lÀtom, hogy [...] arra k¢rjelek, hogy leadandÂ
k¢ziratomat lektorÀlÀsra vÀllald el, [...] vigy¡k egy¡tt vagy vidd v¢gig magad [...] megjelen¢sig.
[...] Vedd ûszinte barÀti k´sz´netemet ¢rte!Ê MÀsf¢l ¢ve volt hÀtra. M¢g olvashatta Ker¢nyi
tapintatos gyorsasÀggal elk¢szÁtett lektori jelent¢s¢t, ennek nyomÀn m¢g javÁthatott
k¢ziratÀn, de a nyomdai levonatokat mÀr az egyed¡l maradt koll¢gÀnak kellett gondoznia. Ezzel a PETýFI -ADATTçR a nemzed¢kek k´zti szakmai egy¡ttmük´d¢s lÀncolatÀnak jelk¢pe lett: az elsû k´tet (PETýFI AZ EGYKORö SAJTñBAN °S EGY°B NYOMTATOTT FORRçSOKBAN) nem mÀs, mint Kiss JÂzsef nagyszabÀsÃ kieg¢szÁt¢se Endrûdi
SÀndor 1911-ben kiadott gyüjt¢s¢hez, a mÀsodikat (PETýFI A KORTçRSAK LEVELEIBEN
°S NAPLñIBAN) OltvÀnyi Ambrus k¢szÁtette, de az û korai halÀla (1983) miatt Kiss
JÂzsefnek kellett megszerkesztenie, e harmadiknak (PETýFI-OKMçNYOK ) utÂmunkÀlatait Kiss JÂzsef helyett mÀr Ker¢nyi Ferenc v¢gezte el, akinek szaktanÀcsai¢rt a
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gyüjtem¢ny szerzûje a jegyzetapparÀtus elûszavÀban (mÀr nagybetegen, 1991. jÃlius
15-¢n) mond k´sz´netet. Mik´zben a szakma magas presztÁzsü r¢giÂiban szem¢lyes
gyül´lk´d¢s m¢rgezte a levegût, itt lent az ´sszefogÀs jÂlesû p¢ldÀival vigasztalÂdhatunk.
Betegs¢g¢vel tusakodva m¢g volt ereje, hogy felvegye a harcot azokkal, akik ¢ppen
a Petûfi csalÀd sÁrboltjÀt k¢sz¡ltek feldÃlni a BarguzinbÂl hazahozott csontvÀz hiteless¢g¢t bizonyÁtandÂ. Petûfi ÀllÁtÂlagos szib¢riai raboskodÀsÀnak fantazmagÂriÀja nem
elûsz´r ker¡lt a filolÂgusok ÃtjÀba; amikor az 1980-as ¢vek k´zep¢n Ãjra¢ledt, a Petûfi-kutatÂk k´z¡l leginkÀbb Fekete SÀndor szÀllt szembe vele, de Kiss JÂzsef is Árt n¢hÀny kisebb ÀbrÀndoszlatÂ cikket, sût alapos tanulmÀnnyal (PETýFI CSATAT°RI HALçLA °S SZIB°RIAI SíRJçNAK LEGENDçJA) jÀrult hozzÀ a tudomÀnyos cÀfolatra hivatott k´tethez (NEM PETýFI ! Szerk. KovÀcs LÀszlÂ. 1992), melynek megjelen¢s¢t mÀr nem
¢rhette meg. Ek´zben, 1989 elej¢n, egyik alapÁtÂ tagja lett (¢s talÀn legfontosabb belsû
kritikusa) a Kultuszt´rt¢neti KutatÂ Csoportnak, majd e kis k´z´ss¢g havonk¢nti
munkabesz¢lget¢seitûl is ´szt´n´zve, s annak elsû konferenciÀjÀra szÀnva (IRODALOM
°S KULTUSZK°PZýD°S. 1989. december 14ä15.) megÁrta nagy tanulmÀnyÀt, A SZIB° RIAI LEGENDA MINT A NAIV N°PI PETýFI-KULTUSZ TERM°KE cÁmmel, felolvasÀsa utÀn
pedig ¢l¢nk vitÀt folytatott a Barguzin-hÁvûk egyik k¢pviselûj¢vel. E kitünû elemz¢s
nemcsak az Irodalomt´rt¢neti K´zlem¢nyek k¡l´nszÀmÀnak (1990/3.) ¢kess¢ge lett, hanem szerzûje ´r´m¢re a LÀtÂhatÀr (1991/8ä9.) is k´z´lte. çm a legszebb, mÀig ismeretlen, lelkierej¢rûl oly sokat elÀrulÂ fegyvert¢nye e csatÀban m¢g ezutÀn k´vetkezett.
A szegedi kÂrhÀzban fek¡dt, amikor kez¢be ker¡lt a N¢pszabadsÀg 1991. november
9-i szÀmÀnak fizetett hirdet¢sei k´zt Morvai Ferenc nyÁlt levele az Akad¢mia eln´k¢hez
¢s Budapest polgÀrmester¢hez, mely hangzatos frÀzisokat pufogtatva a Petûfi csalÀd
sÁrjÀnak felbontÀsÀt akarta kierûszakolni. FelindulÀsÀban azonmÂd, betegÀgyÀn elkezdte fogalmazni vÀlaszÀt. G¢pelt tisztÀzatÀnak keltez¢se szerint december 5-¢n fejezte be, s alÀÁrvÀn (àKiss JÂzsef nyugdÁjas, az irodalomtudomÀny kandidÀtusaÊ) elk¡ldte az
ÃjsÀgnak, amely azonban, ´r´k sz¢gyen¢re, megtagadta k´zl¢s¢t. A kiadatlan maradt
cikknek mÀr a cÁme riadÂt fÃjt. çLLíTSUK MEG MORVAI FERENCET ! EGY TºRELM°T
VESZTETT PETýFI-KUTATñ NYíLT LEVELE A N°PSZABADSçG OLVASñIHOZ. Mint szer¢nyen s ´n¢rzettel elûrebocsÀtja, az¢rt szÂl hozzÀ az ¡gyh´z, mert egy Petûfi-kutatÀssal
t´lt´tt ¢let jussÀn felelûss¢get ¢rez irÀnta. Ami azonban v¢gk¢pp kihozza a b¢ketür¢sbûl, az messze tÃlmutat a barguzini csontok hiteless¢g¢nek k¢rd¢s¢n; egy sokat meg¢lt
ember figyelmeztet arra, honnan ismerûsek s mi¢rt veszedelmesek a politikai rendszervÀltÀs utÀni k´z¢let¡nkben Morvai gÀtlÀstalan vitamÂdszerei. àNyugtalanÁtÂ fejlem¢ny azonban, hogy ha ¢rtes¡l is valamilyen ellenv¢lem¢nyrûl, ¢rdemi vita helyett az azt hangoztatÂ szem¢ly mÃltjÀval kezd foglalkozni: lekÀderezi vagy mai szÂval ¢lve ÏÀtvilÀgÁtjaÎ, mintha
ä mondjuk ä egy volt pÀrttag vagy (uram bocsÀ!) egykori pÀrttitkÀr mint szak¢rtû nem v¢gezhetne
lelkiismeretes ¢s megbÁzhatÂ munkÀt.Ê Belsû f¡ggetlens¢gre vall, hogy û, aki sosem volt
pÀrttag, aki apja ¢s bÀtyja meghurcoltatÀsa utÀn a kÀderlapok rossz eml¢kü vilÀgÀban
maga is Àt¢lte a kiszolgÀltatottsÀg szorongatÂ ¢rz¢s¢t, az ´r´mmel fogadott Ãj rendszerben nem kovÀcsol tûk¢t feddhetetlen mÃltjÀbÂl, nem igyekszik bosszÃt Àllni, sût
¢ppen û v¢di a volt pÀrttitkÀrok szakmai tisztess¢g¢t, m¢gpedig azokkal szemben,
akiknek mÂdszerei szerinte nem k¡l´nb´znek az egykori lekÀderezûk¢tûl. àHa Morvai
Ãr e nyÁlt levelem folytÀn engem is Àt kÁvÀn vilÀgÁtani, Àm tegye (esetleg a k´zelmÃltban k¢sz¡lt
nagyszÀmÃ r´ntgenleleteimet is felhasznÀlhatja), Àllok el¢be!Ê Aki mindig szabatos ¢s tartÂzkodÂ stÁlusban Árt, itt milyen finom irÂniÀval teszi nevets¢gess¢ az ÃjbarbÀr politikai
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zsargont; s mennyi erû, t¡relem, micsoda nagylelküs¢g ¢s elegancia kellett ahhoz,
hogy a k´zelgû halÀl egyre biztosabb tudatÀban m¢g tr¢fÀlkozzon is, keserü humorral,
sajÀt betegs¢g¢n! Ha valahol, itt illenek rÀ marad¢ktalanul Arany JÀnos meghatott szavai, amelyekkel az eposzi hûs v¢gk¡zdelm¢t kommentÀlta: àMily rendÁtû nagysÀg ez a
nyugodt elszÀnÀs, szemben a v¢gzettel!Ê
Ama v¢gsû, àphysikaiÊ megretten¢snek, amelyet Arany szerint m¢g az eposzi hûsn¢l
is vÀrhatunk, nÀla alig lÀttuk nyomÀt. Felgyorsult munkaritmusÀt ¢s int¢zked¢seit
nem f¢lelem hajtotta, hanem nyilvÀn zsigereiben ¢rezte, versenyt kell futnia az idûvel,
hogy befejezhesse müv¢t, s rendben hagyja itt a rÀbÁzottakat. Mintha hallanÀm, ahogy
torkÀt k´sz´r¡lve odahÁv int¢zeti asztalÀhoz, hogy elmagyarÀzza az akkurÀtusan
´sszezsinegelt ¢s csoportokba rakott iratok rendeltet¢s¢t. Zavartan Àlltunk a baljÂslatÃ
papÁrtornyok elûtt. Mondhattam volna, talÀn prÂbÀltam is, hogy f´l´sleges vagy legalÀbbis korai m¢g errûl besz¢lni, de lÀtszott a szem¢n, hogy m¢ltatlannak tartanÀ. Higgadt szakszerüs¢ggel r´viden ´sszefoglalta teendûinket. Csak hetek mÃlva, amikor
m¢g egyszer bej´tt valamit elint¢zni, lesovÀnyodva ¢s megviselten, s talÀlkoztunk a
folyosÂn, csak akkor t´rt f´l belûle a szavak Ãjfajta Àrja, egy nÀla szokatlan, k¢nyszeres,
csapongÂ besz¢dfolyam, mely m´g´tt ¢rezni lehetett az irtÂzÀst az elhallgatÀstÂl, a
neml¢t cs´ndj¢tûl. AzutÀn, mint aki felocsÃdott, ugyanolyan hirtelen abbahagyta,
majd szabadkozva, bocsÀnatk¢rûen elk´sz´nt. Ideje fogyÀsÀval mindinkÀbb az ¢letidû
probl¢mÀja foglalkoztatta; utolsÂ heteiben Heideggert olvasott, fiÀval megbesz¢lve, a
L°T °S IDý-t, az idûbelis¢grûl szÂlÂ fejezeteket. Amikor mÀjus 13-Àn, szerdÀn, az int¢zetben megcs´rrent a telefon, halÀlÀnak hÁr¢re a titkÀrnû csak ennyit mondott: û
volt itt hozzÀm a legjobb.
Az eposz fûhûse, fejtegeti t´bbsz´r Arany JÀnos, ànem mük´dik teljesen szabad akarat szerint, hanem valamely fensûbb, isteni akaratnak a v¢grehajtÂjaÊ, azaz àisteni rendel¢sbûlÊ cselekszik, àsorsa Isten Àltal mÀr eleve el van hatÀrozvaÊ. Itt azonban meg kell torpannunk,
lemondva az eddig k´vetett pÀrhuzam v¢gigvitel¢rûl, nem ¢rezv¢n illet¢kess¢get Kiss
JÂzsef ¢let¢nek bÀrmif¢le transzcendens ¢rtelmez¢s¢re. PÀlyafutÀsÀnak evilÀgi jelent¢s¢t is alig tudjuk Ãgy-ahogy kibetüzni. Legf´ljebb annyit rem¢lhet¡nk, hogy ¢lete
t´rt¢net¢nek ´sszegyüjt´tt mozaikk´veibûl kirajzolÂdik, az utÀnunk j´vûknek p¢ldak¢nt, milyen ember volt. Olyan, aki megtalÀlja a vilÀg gazdÀtlanul hagyott terheit, s
akit megtalÀlnak a vilÀg gazdÀtlanul hagyott terhei. Egy int¢zeti koll¢gÀja, RÂnay LÀszlÂ Árta rÂla (akaratlan jelk¢p: ¢ppen a REJTýZK¹Dý LEGENDçRIUM cÁmü k´tetben,
mely nem neki, hanem az egykori kultÃrpolitikusnak ÀllÁt eml¢ket), hogy az 1970-es
¢vek k´zep¢n, PÀndi ¢s LukÀcsy ´ld´klû hÀborÃja utÀn, àaz eg¢sz Petûfi-kutatÀs meghalt
volna az int¢zetben, ha nincs ott Kiss JÂzsef, aki a legkivÀlÂbb Petûfi-kutatÂk k´z¢ tartozik. Fekete
SÀndor elment, maradt Kiss JÂzsef a kritikai kiadÀs iszonyÃ terh¢vel, amit û csodÀsan cipelÊ.
Igen, maradt, û mindig maradt, a gazdÀtlanul hagyott terhet f´lvette ¢s vitte, kora
vÀltozÂ ûr¡letei k´zt, pÂztalanul, zokszÂ n¢lk¡l, amennyire erej¢bûl telt. AmiÂta hiÀnyzik k´z¡l¡nk, mert v¢g¡l nem maradhatott tovÀbb, mindinkÀbb ¢rezz¡k, hogy sokunk vÀllaira sz¢tosztva is mekkora sÃlyt´bblet nehezedik. JÂ volna elfogadnunk, tovÀbb kellene vinn¡nk. BÀrcsak fel tudnÀnk nûni a feladathoz.
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Tandori Dezsû

AM HOF
quasi una fejpÀlyaudvar

°szveszejtûen d´gunalmas
¡cs´rg¢s az Am Hofon, hÀt ezen a t¢ren
se hittem!
Nem is gondolok semmit, ilyeneket se.
MegprÂbÀlok rÀgyÃjtani.
A nap ragyog, ´ngyÃjtÂm lÀngja hatalmas.
HÀtrasandÁtok, f´lfedezem
m¢gis az Am Hof sz¢ps¢geit.
Ezek kûbûl ¢s malterbÂl valÂk.
Vagy egy pezsgûc¢g borv´r´sen
mozartias ¢p¡lete.
KûszÁvü h´lgyek ¢s malteroslÀnyok
nyilvÀn itt is vannak, nekem
m¢gis egy¢b az ¢des ¢let:
ez az ¢szveszejtû d´gunalom,
mely kezd kirajzolni bizonyos
k´rvonalakat.
A cigit szÁvni elfelejtem,
eldobni t¢kozlÀs,
szorongatni unalmas
¢s ujjbegyszikkasztÂ.
AmÃgy is teljes a hûs¢g.
SzÀraz hû, forgatom benne a fejem.
LÀbujjaim mozgatom cipûmben.
°rzem k´nnyüs¢g¢t,
¢s hogy ezen a t¢ren!
Sose hittem, hogy ¢n itt ¡cs´rg´k m¢g.
AztÀn szabadsÀg-miatt-zÀrva boltsorok k´zt
megyek le a Wipplinger utcÀra,
ki hinn¢, milyen Àrnyas, barna tÂnusÃ,
csillogÂ-r¢z-korlÀtos,
kakas¡lûs boltban tÁz silling
a kÀv¢!
M¢g sorra ker¡l egy besz¢lget¢s itt
ä az Am Hof utÀn minden mÀs
lehet, gondolom! s ha Ágy mÀs, mÀs is
nekem azonnal, legf´ljebb t¢vedek ä,
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gyakorlom hosszÃ, kitartÂ n¢z¢sem,
ennek Ãjgazdagja vagyok, r¢gen ez nem volt,
k´zl¢kenys¢gem Ãgy a r¢gi, hogy
Âhatatlan, de kontrollÀlom, mulatok
rajta el nem mosolyodÂ arccal,
vÀllam Ãgy vonom meg, mint aki
nem tehet az eg¢szrûl.
A Porzellan utca, persze, mindenhogy
a r¢gi, ¢n nem vagyok az, itt mÀr
ezt egy¢rtelmüen ¢rzem.
Az àAm Hof °rz¢sÊ j´n velem,
nem is makacsul ä mert hogy
ki akarna szabadulni tûle?
A Strudlhof l¢pcsûn lej´v´k ä
a matematikusrÂl elnevezett utcÀn
k´zelÁtettem meg; mi minden mondhatÂ!
de kit izgat! PÀzmÀneum, vagy mi, ¢s B. grÂf,
az elsû-vilÀghÀborÃs k¡l¡gyminiszter
¢s satt´bi
palotÀja, most katari k´vets¢g,
krÀkogok egyet, ennyit n¢mets¢gem
osztrÀk oltÀrÀn Àldozok, aztÀn,
mert az àAm Hof °rzetÊ
is enyh¢n vÀltoz¢kony
Àllagot hagy kegyesnek,
hugyozok, a Strudlin, csak Ágy,
per Strudli, eln¢zem ablakom,
laktam itt a Strudlhof Hotelban,
mit kezden¢k belengû teraszajtajÀval,
a nagy f¡gg´nnyel, a nagy reggelivel,
az ¢n visszafel¢ lejtû falÃ,
pÀrkÀnytalan, gijotinablakos
londoni szÀllodÀm citromleve,
csak hideg vizes mosdÂja,
a neszkÀv¢rÀgÀs, a mÃzeumiv¢c¢nszarÀs,
az ´r´kk¢ klÂrszagÃ lepedûlobogÂkkal
megadÂlagos Àlkereskedû-hajÂ,
a l¢pcsûhÀz vilÀga utÀn, a d´ngû
ajtÂk, beÀzÂ mennyezetek
k¢t emeletnyi csorgÀsait k´vetûen,
a f¢mhengereken seggreszÀnkÀzÂ
¢jszaka hazat¢rû lakÂk
¢lm¢nye v¢g¢n ennyi eleganciÀval,
ami itt a grÂf palotÀjÀnak
mintegy Àrny¢kÀban virul? Szemk´zt,
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el is n¢zem a l¢pcsûrûl,
z´ldek a cserepes fÀk a teraszon,
m´g´tt¡k f¢nylik a sok bÀdog
k¡rtû, borÁtÀs, vasalÀs, pitli,
egy ablak nyitva, Àrnyas ¢s barna
belsû t¢r fogad lÀtvÀnyÀval,
SzarajevÂtlan, mondom, mert a mÀsik
emeleten megy a t¢v¢,
eml¢kszem, ¢letemben a mÀsodik
szÁnest¢v¢¢lm¢nyem a Strudli SzÀllÂban volt,
valami ker¢kpÀrverseny, Tour, ilyesmi,
az elsû Felix Klee
lakÀsÀn, ´l¡nkben ¡cs´rg´tt AkÀrhanyadik Bimbo,
a hÁres macska leszÀrmazottja,
na, ez akkor Ottlik¢k Metzengerstein
nevü (Poe-tÂl a n¢v/elnevez¢s, az ûsmagyar
Metzengerstein ¢s Berlifitzing csalÀdok, ugye,
egy novellÀban!) cicÀja utÀn, s a t¢v¢n,
gyanÁtom, nem c¢lzatosan,
a kambodzsai vagy laoszi esem¢nyek, nem is
jegyzi meg az ember aztÀn, tizenh¢t ¢v
mÃltÀn, hol ´ld´shettek le n¢gymilliÂ
lelket, hagyjÀn, de testet, hagyjÀn,
de hogy nem hihett¡k, m¢g mindig
az ENSZ-csapatoknÀl tartottunk
k¢pzeletben. M¢g rÂjunk fel bÀrmit
is àa nyugatiaknakÊ; ho-ho-ho-hol ¢pp csak
mÀs-mÀs a k¢nyszerk¢pzet. Na, itt
SzarajevÂ megy, ezen a t¢v¢n, n¢zem
a Strudlhof l¢pcsûrûl, a grÂf palotat´v¢bûl,
az Am Hof utÀn.
Az Am Hof utÀn az ¢rz¡let
az¢rt ugyanaz marad mÀs mivoltÀban
is. Ugyanazok maradunk mÀs mivoltunkban, ¢s
ugyanazon mivoltunkban mÀsok lesz¡nk. Sût,
a teljes naps¡t¢s ¢s d´gunalom,
ennek ¢des ¢lete az Am Hofon
szinte egyenest ¢pp ez!
Ism¢t a Porzellan utcÀn megyek,
csokis boltomhoz, ahol elûzû nap
tÀrsn¢mnak egy doboz bonbont vÀsÀroltam;
àn¢mettanÀrk¢ntÊ annyit oktattam ezt a
àvesz egy doboz bonbontÊ, hogy
a rendûrkaszÀrnya vagy a kÀdf¡rdû
ä szint¢n a k´zelben ott, Doderer
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utcÀja mellett! ä helyett, nyilvÀnvalÂ,
a bonbonvÀsÀrlÀst vÀlasztottam, mi t´bb,
t´bb doboz bonbont is vettem
tÀrsn¢mnak, fûleg ä KÀlnoky eml¢k¢re
e viccet! ä alkoholos t´ltetüeket, belga
bonbonokat, satt´bi, hogy, lÀsd 7000
nap cÁmü, ne ehessem v¢letlen¡l se.
Ezt egy tÀbla keserü csokolÀd¢val elint¢ztem.
A csoki m¢gse sÂs krumpli, hogy az ember kik´pd´sse,
ha ¢lvezte mÀr Áz¢t.
Egy rÂzsaszÁnü elefÀnt ¡lepe
n¢z a csokis bolt kirakatÀbÂl, a bet´rt
¡veg pÂkhÀlÂzata m´g¡l, felirattal:
àBÀrmily csÀbÁtÂak is
leszÀllÁtott Àraink, k¢rj¡k,
m¢ltÂztasson az ajtÂn Àt
megk´zelÁteni minket.Ê
Nem megyek be. °s a t´bbi, ez volt B¢cs
az Am Hofhoz cÁmzett ¢lm¢ny jegy¢ben.
çm a hatÀs hatÀrtalan.
Minden hatÀr hatÀstalan.
Olyan, mint a fogyÀs
a mÀj hirtelen tÀmadott
jÂ zsÁrem¢szt¢se k´vetkezt¢ben.
Csak ezt a hasonlatot hozhatom.
Valami eff¢le t´rt¢nt velem,
szellemiekre ¢rtve.
MÀr amennyiben szellemk¢nt jÀrtam volna
B¢cset, de nem hiszem, kÁs¢rtetk¢nt csak
a KrisztinÀn jÀrok, lÀsd Nemes Nagy çgnes
sÀrga-k¢kje, ¢s J¢kely CyranÂja,
orrom ¢s csuklÂmon a duzzanat
az elhagyott kilÂkkal is csak eleny¢szût
eny¢szik, hozzÀjuk t´bb kell
majd; de csak majd!, az Am Hof Feeling:
¢letkedv is, dzsajdevivre!, feszengve
veszem elû ÁrÂg¢pem m´g¡l VirginiÀt,
ahogy lemegy, zseb¢t kavicsokkal megrakva,
az Ouse-hoz; hÀt ¢n is mennyit gondoltam ilyesmit,
de m¢g abban is mÀsnak van igaza,
hogy a versÁrÀst abbahagyni, mi t´bb,
abbahagyÀsra fogadalmat tenni:
f´l´sleges, ne-csinÀld-mÀr dolog ä ä ä
csinÀltam, de visszacsinÀlÂdott.
Az Am Hof, az hat, ez az
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Am Hof AkÀrmi,
magam ehhez csak annyit adhatok
hozzÀ, hogy itt mÀr f¢lreg¢pelem,
ide is mÀsolom (ker¡lj´n a vers v¢g¢re,
formaalkotÂ
kedvem ¢ps¢g¢nek jegy¢¡l,
a d´gunalom megvÀltÀsak¢ppen,
a kibesz¢lhetetlen ¢n hÁdjak¢nt,
l¢lektûl l¢lekig mintegy):
Am Hpf,
sic.
Mint valami fejpÀlyaudvar.

FelhÁvjuk azoknak az olvasÂinknak a figyelm¢t, akik lapunkat szÀmonk¢nt vÀsÀroljÀk,
hogy vÀrhatÂan az ÃjsÀgÀrusoknÀl a j´vûben nehezebb lesz hozzÀjutni a HOLMI-hoz,
mint eddig. Ez¢rt a legjobb megoldÀs az elûfizet¢s. Aki rendszeresen ¢s idûben szeretn¢ szÀmainkat megkapni, az vagy az ismert mÂdon, lev¢lben k¢rjen tûl¡nk elûfizet¢si csekket, vagy postai p¢nzes utalvÀnyon k´zvetlen¡l adja fel az egy ¢vre szÂlÂ
720, illetve a f¢l ¢vre szÂlÂ 360 forintot a k´vetkezû cÁmre: HOLMI c/o ZÀvada PÀl,
1051 Budapest, NÀdor utca 26.
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CSATTANñS T¹RT°NETEK
B¢k¢s PÀl: A bogÀrnak mindegy
Cser¢pfalvi, 1993. 170 oldal, 249 Ft
àA l¢nyegbûl ä ha volt egyÀltalÀn l¢nyeg ä nem maradt meg semmi. Csak anekdotÀk. Kerekre csiszolt
t´rt¢netek. [...] Lassank¢nt kikopott a t´rt¢netek
hÀtter¢bûl, hogy mi volt az eg¢sz, mi volt a dolog
maga.Ê
A BOR cÁmü novella fûszereplûj¢nek dilemmÀja az eg¢sz k´tetre kivetÁthetû: amint
Kalog k¡szk´dik azzal, hogy mÃltjÀnak, ¢lete
meghatÀrozÂ ¢lm¢ny¢nek faggatÀsÀval rÀleljen a l¢nyegre, Ãgy prÂbÀlja az ÁrÂ t´rt¢neteivel megfogni, megvallatni az Àltala tapasztalt valÂsÀgot. De pontosan Kalog t´rt¢nete sugallja, hogy àkerekre csiszolt t´rt¢netekkelÊ, anekdotÀkkal a valÂsÀg paradox
mÂdon elfedhetû. àA lÀger eltünt a maga faragta anekdotÀk m´g´ttÊ ä olvassuk. Lehets¢ges
tehÀt t´rt¢neteket faragni, megcsinÀlni helyzeteket, lehets¢ges tehÀt a l¢nyeg elûl àcsattanÂs
t´rt¢netek lÀtvÀnyos f¡z¢reÊ m´g¢ bÃjni.
Kalog egyik anekdotÀja Ãgy szÂl, hogy
szabadulÀsa utÀn a hegyekben betegen vÀnszorogva lerogy haldoklÂ fogolytÀrsa mell¢,
¢s leolvassa a szÀjÀrÂl utolsÂ szavait: àAz¢rt
voltak sz¢p dolgok is.Ê Kider¡l azonban, hogy
m¢gsem Ágy t´rt¢nt. A haldoklÂ utolsÂ mondatÀt csak û gondolta. Nem a haldoklÂ
mondta. De akÀr mondhatta volna is, nincs
jelentûs¢ge. Az¢rt kellett a haldoklÂ szÀjÀba
adni, mert k¡l´nben nincs t´rt¢net. A kiindulÂpont egy valÂsÀgos helyzet volt, Kalog
gondolata is talÀn igaz volt ä a haldoklÂrÂl
szÂlÂ t´rt¢net m¢gis àmegfoghatatlanul hamisÊ.
Mindez szinte kÁnÀlja az alapk¢rd¢st a t´bbi novella olvasÀsÀhoz: eljut-e az ÁrÂ a hûse
Àltal is keresett l¢nyeghez ä àha van egyÀltalÀn
l¢nyegÊ? °s ha nincs, vagy ha nem jut el, ha
a mondatoknak nincs is jelentûs¢g¡k, akkor
¢rdemes-e egyÀltalÀn t´rt¢neteket faragni?
Embers¢g¡kbûl kifordulÂ emberekrûl ol-

vasunk. Elidegenedetts¢grûl, kapcsolatteremt¢si kÁs¢rletekrûl, ÀltalÀlkozÀsokrÂl. B¢k¢s
PÀlt k¢ts¢gkÁv¡l a humÀnum mibenl¢te foglalkoztatja, tudÂsÁtÀsaiban ¢rz¢kenyen regisztrÀlja az emberi kapcsolatokban ¢s szituÀciÂkban rejlû abszurditÀst. Elbesz¢l¢seinek
nagy r¢sz¢hez magyar ¢s k´z¢p-eurÂpai k´zelmÃltunk szolgÀl hÀtter¡l, de elkalandozunk a XX. szÀzadi Las Vegas neonvilÀgÀba,
a g´r´g tengerpartra, sût m¢g a szÀzad eleji
OsztrÀkäMagyar MonarchiÀba is. Minden¡tt
kiz´kkent vilÀgot talÀlunk, ¢s ez bÀrhol r´gzÁthetû, ahol csak az embernek nevezett l¢nyt
kamerav¢gre kapjuk.
A PETTING ä A BERLINI FAL EML°K°RE a fojtogatÂ bezÀrtsÀg dokumentuma. HÀrman ¡lnek a LÀbvÁz presszÂban, ketten az asztal alatt
teszik, amit nem tehetnek alb¢rletben, koll¢giumban, s a harmadik az eleven f¡gg´ny,
aki vonakodva fedez. BezÀrva a LÀbvÁz szük
bokszÀba, bezÀrva a berlini fal m´g¢, bezÀrva
kiz´kkent embers¢g¡k abszurditÀsÀba. S az
egyetlen tiszta ¢rz¢s a àfelb´ffenûÊ d¡h.
Elvet¢lt kapcsolatteremt¢si prÂbÀlkozÀsok
krÂnikÀja az ERýSEN TESS°K CSENGETNI . Az
´r´k alb¢rlû ism¢t k´lt´zik. Egyetlen majdnem barÀtjÀtÂl szeretne elbÃcsÃzni, de nem
tud bejutni a lakÀsÀba, mert az megszÀllottan
telefonÀl ÂrÀkig, se lÀtva, se hallva. Fûb¢rlûje,
àkopott kis ¡rgeÊ meg ûvele kÁs¢rletezik: mindenf¢le ¡r¡ggyel prÂbÀlja besz¢lget¢sbe vinni. Az alb¢rlû sajÀt kudarca utÀn mintha
megbÀnnÀ elzÀrkÂzÀsÀt a fûb¢rlû elûl, de elk¢sett k´zeled¢se t¡relmetlens¢gbe, majd
hiszt¢rikus haragba csap Àt.
Az I TT NINCS IS DELFIN-ben DÂczi Endre
szakk´z¢piskolai oktatÂ talÀlkozik k¡lf´ldrûl
haza¢rkezû szerelm¢vel. Azaz csak vÀrja, rem¢li a talÀlkozÀst, de az kudarcba fullad. A
pÀlyaudvarra menet ´sszeszed egy orszÀgÃton heverû ´regembert, egy szenny- ¢s verejt¢kszagÃ, àmÀlladozÂ emberroncsotÊ. Kelletlen¡l botlik bele, kelletlen¡l viszi el a VisegrÀdi
utcÀba, ahol egyÀltalÀn nem biztos, hogy bÀrmi c¢lja lenne a zavaros bÀcsinak. Kelletlen¡l
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tuszkolja ki a t¢ren, s a lelk¢re k´ti, hogy az
aluljÀrÂn menjen Àt. çltalÀlkozÀsuk hatalmas
feszeng¢s, k¢sz kommunikÀciÂs csûd, csÁrÀjÀban kudarcot vallÂ humanitÀs. A hasonlÂan
lehangolÂ pÀlyaudvari talÀlkozÀs utÀn az Ãt
mÀr csak egyfel¢ vezethet: a Fû utcai kocsmÀba. A vÀrosbÂl kifel¢ menet meglÀtja az aluljÀrÂ mellett fekvû bÀcsit s a àdolgav¢gezetlenÊ
tÀvolodÂ mentûautÂt.
àMinden t´rt¢n¢sre egy ¢s ugyanazon nem-t´rt¢n¢s nyomta rÀ b¢lyeg¢tÊ ä olvassuk. A fiatal
drÀmaÁrÂk grÃziai talÀlkozÂjÀn pontosan az
nem t´rt¢nik meg, ami a talÀlkozÂ c¢lja lett
volna: a tapasztalatcsere. Ami t´rt¢nik, az a
müv¢szet nagylelkü szocialista felkarolÀsa cÁm¢n a müv¢szet ¢rz¢ketlen lealacsonyÁtÀsa
(EGY CSEPP Ký). Az ember lealacsonyodÀsa ¢s
lealacsonyÁtÀsa a hatalom mÀmorÀban (K AV IçRT K RUGNAK ). Az ember embertelens¢ge a
p¢nzhajhÀszÀsban (MAJOMTçNC ). A gyermekek vilÀgÀba is bef¢rkûzû kegyetlens¢g a bünbakkeres¢sben (A DADOGñS I GOR).
B¢k¢s PÀl ¢les szemmel meglÀtja e szakadÀsokat a vilÀg sz´vet¢n, ¢s kegyetlen, mondhatni rikÁtÂ kontrasztokban, mellbevÀgÂ k¢pszerüs¢ggel l´ki az arcunkba, amit lÀt. T´rt¢netei r¢szletes hangulatjelent¢sek, melyekbûl
mindent megtudunk, ami a hatÀs ä a zavar
¢s a d´bbenet ä el¢r¢s¢hez sz¡ks¢ges. A TEQUILA SUNRISE riporteri bûbesz¢düs¢ggel kÁs¢rt k¢pek sora: a tengerpart sima, f¢nyes luxusvilÀgÀba belerondÁt egy kitaszÁtott, pÃpos
bolond, a turizmus Àldozata, a letünt halÀszfalu bosszantÂ maradvÀnya. Igazi konfliktus
nem keletkezik k´zte ¢s a kisp¢nzü matematikatanÀr, Kriston k´z´tt, aki ¢pp nekik¢sz¡lûdik, hogy kortyoljon Àlmainak kokt¢ljÀba
(ami mellesleg a legolcsÂbb), csak annyi t´rt¢nik, hogy a felbosszantott pÃpos a tengerbe
zuhanva magÀval sodorja az ÀhÁtott kokt¢lt,
m¢g mielûtt Kriston Àtadhatta volna magÀt
az ¢lvezetnek. Mindez kÁm¢letlen r¢szletess¢ggel, vibrÀlÂ szÁnkavalkÀdban tÀrul el¢nk,
mintha az ÁrÂ minden egyes lepergett filmkockÀt kit´r´lhetetlen¡l eml¢kezet¡nkbe akarna v¢sni. A t´rt¢net gerinc¢t a szÀnd¢kosan
ki¢lezett alapfesz¡lts¢g alkotja: akÀrhÀnyszor
a szÀjÀhoz emeli Kriston a kÁvÀnatos poharat,
megzavarja egy b´ffen¢s, h´rren¢s vagy rikoltÀs. S ha ez ´nmagÀban m¢g nem taszÁtanÀ el¢gg¢ az olvasÂt, az ÁrÂ tudatja is vele,

hogy àtaszÁtÂ jelenetet lÀtottÊ, melynek àtaszÁtÂ
nyomaiÊ vannak. S ha nem fÀjna neki el¢gg¢,
amit lÀtott, megtudja, hogy àszinte fÀjt a pÃpos
visongÀsaÊ. A tolakodÂan megd´bbentû r¢szletekbûl kirajzolÂdik egy felszÁni jelens¢g. Valakinek megzavartÀk az ¢lvezet¢t, s az d´bbenten, hoppon maradva meredt a kokt¢lja
utÀn. Semmif¢le l¢nyeghez nem jutunk el, viszont a tolakodÂ k¢pektûl nem menek¡lhet¡nk. UgyanÁgy sokÀig magunk elûtt fogjuk
lÀtni az orszÀgÃt k´zep¢n a àmacskapÀst¢tomotÊ, hiszen àtüfogak halÀlos vicsorgÀsa siklott el
a kerekek k´z´ttÊ (I TT NINCS IS DELFIN). SokÀig
fogjuk hallani àa hordozhatÂ URH k¢sz¡l¢k sistergû vartyogÀsÀtÊ, amely olykor àbelepiszkÁt a
cs´ndbeÊ. Pontosan ¢rtes¡l¡nk arrÂl, hogy a
hatalmaskodÂ Krug àszÀnalmasan idej¢tmÃlt,
taszÁtÂ ¢s nevets¢gesÊ, hogy àritkÀn hÀborgatja sz¢gyen vagy lelkifurdalÀsÊ, ¢s hogy a rajta erk´lcsileg fel¡lkerekedû matrÂz szem¢ben àundor
¡l ¢s diadalÊ. Ahogy az ÃjsÀgÁrÂk a csÂnakban:
àlÀttuk, mi t´rt¢nt, jÂl lÀttukÊ.
A leÁrt jelens¢gekbe a szereplûk bele¡tk´znek, de nem tudnak vel¡k mit kezdeni. SajnÀlatra m¢ltÂk, mert a m¢lypont fel¢ vezetû
Ãton valahol elakadnak, m¢lypont n¢lk¡l pedig nincs ¡nnep¢ly. A bünnel szembes¡lve elakadnak a zavarnÀl, a d´bbenetn¢l ¢s az italnÀl. Mindig van egy k¢nyelmetlen alak, akit
nem lehet hovÀ tenni. A vilÀg csorba: valami
kis koszos sz¡ntelen elrontja az ¢lvezetet. Felmer¡l azonban a k¢rd¢s: ha megvallatjuk a
vilÀgot, ¢szrevessz¡k a k´z´nyt, az emberi
kapcsolatok abszurditÀsÀt, szabad-e elfordulni (ahogy a magÀbÂl p¢nzszerz¢s c¢ljÀbÂl
majmot csinÀlÂ Rafael utazÂtÀrsa tette)? Ezek
az emberek mintha belenyugodnÀnak abba,
hogy sem ´nmagukkal, sem a vilÀggal nem
mernek szemben¢zni, ez¢rt t´rt¢neteikbûl
hiÀnyzik a valÂdi tragikum. K¢ptelenek megtenni azt a mer¢sz l¢p¢st, amellyel kit´rhetn¢nek kisstÁlü vilÀgukbÂl. Hamlet m¢g szerette volna helyretolni a kiz´kkent idût. ýk
mÀr csak kommentÀljÀk. HÀt igen, kiz´kkent. MegadjÀk magukat. K¢rd¢seket nem
mernek feltenni, inkÀbb szomorÃan, zavartan kimenek¡lnek. Vissza a buszhoz, el a kaszinÂk poklÀbÂl. Ki a vÀrosbÂl, bele az Àrokba, vacogva. SzomorÃan a Tequila Sunrise
utÀn meredve. Trag¢diÀnak m¢g a lehetûs¢ge sincs meg, hiszen az belsû konfliktusbÂl,
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valÂdi ¢rt¢kvÀlsÀgbÂl ered, ûk pedig nem
mennek m¢lyre sajÀt magukban: ivÀszatba
mer¡lve, d¡h´ngve àelfordulnakÊ a m¢lys¢g
perem¢rûl. A lelkiismeret bÀtortalan motoszkÀlÀsa, a szomorÃsÀg, a zavar ¢s a d´bbenet
jelenl¢te nem el¢g ahhoz, hogy t´rt¢neteiket
a tragikum fel¢ mozdÁtsa, viszont attÂl is
visszatartja ûket, hogy a maguk hideg ¢s radikÀlis k´ny´rtelens¢g¢vel kibontakozzanak.
A m¢lypontnak valÂ tragikus ´nÀtadÀs ä forrÂ; az egzisztencializmus bÀtor ¢s v¢gletes
nemje vagy a groteszk keserü vigyora ä hideg. Aki nem d´nt´tte el, milyen a viszonya
a vilÀghoz, langymeleg. Sem nem hideg, sem
nem h¢v.
E t¢tovÀzÀs erûteljesen ¢rezhetû a cÁmadÂ
A BOGçRNAK MINDEGY novellÀban, amely
egy¢bk¢nt is jÂl p¢ldÀzza a meg¡tk´z¢s-zavar-elfordulÀs folyamatÀt. Az alapk¢rd¢s ezÃttal az emberi kapcsolatokon tÃl a gy´kerekig hatol: àLehet-e mindez magÀtÂl?Ê Ezt a feliratot lÀtjÀk a term¢szet sz¢ps¢g¢ben gy´ny´rk´dû kirÀndulÂk egy valÂszerütlen¡l szÁnes plakÀton, amely hÃsos szÀrÃ orchideÀt
ÀbrÀzol, rajta a bib¢k fel¢ l¢pkedû m¢hecsk¢vel. çhÁtatuknak azonban durvÀn ¢s sokkszerüen v¢ge szakad: hullÀba botlanak az erdûn,
àaz elnyÁlt szÀj fekete barlangjÀbÂl egy bogÀr bÃjik
elû, s az arcon v¢gigmasÁrozva a nyitott, fakÂk¢k
szemre l¢pÊ. A k¢t ember szinte ûrj´ngve rohan a kocsmÀba, szavakat keresve arra, ami
t´rt¢nt. Az eredm¢ny, az egyetlen ¢rv¢nyes
ÀllÁtÀs: àa bogÀrnak mindegy, hogy mire l¢pÊ.
Az olvasÂt nem hagyja nyugodni a k¢rd¢s:
vajon nem az ÀllÁtÀs kedv¢¢rt sz¡letett a t´rt¢net? Az erdûben Àt¢lt àtranszcendensÊ ÀhÁtat leÁrÀsÀnak romantikus, tÃlfeszÁtett k¢pszerüs¢ge (àhirtelen tÀmadott kristÀlyos tisztasÀgÊ,
àmegfejthetetlen tÀgassÀg ¢s magassÀgÊ, àfoszl¢kony sz´vetü ÀhÁtatÊ) nem tudni, hovÀ tart.
Annyira nem tÃlzÂ, hogy humoros vagy ironikus legyen, de nem is annyira sÃlyos, hogy
eg¢szen komolyan vegy¡k. Ha pedig a harmÂnia, az isteni jelenl¢t ¢rz¢keltet¢se sem
ilyen, sem olyan, akkor fordÁtottja, az abszurd borzalom sem hordozza a negatÁv
transzcendencia sÃlyÀt. Az ÀhÁtat ¢s az abszurditÀs szembehelyez¢se harsÀny, mint az
orchideÀs plakÀt, ¢s harsÀny a k¢t kirÀndulÂ
egzisztenciÀlis hiszt¢riÀja (az elbesz¢l¢s l¢gk´re kizÀrja, hogy ezt fÀjdalomnak vagy akÀr

m¢ly d´bbenetnek nevezzem). A t´rt¢net
kommentÀrral kezdûdik (àA tÃrÀt egyÀltalÀn
nem szÀntuk olyan transzcendens jellegünek, mint
amilyenn¢ v¢g¡l is lett. Sût, ha egyÀltalÀn ¢rtelme
lenne a k¢sûbb t´rt¢ntek t¡kr¢ben minûsÁteni az esem¢nyeket, inkÀbb azt mondhatnÀm, ¢pp ellenkezûlegÊ) ä ¢s hasonlÂk¢pp v¢gzûdik, szavak keres¢s¢vel a t´rt¢ntekre. A f´lvetett k¢rd¢s
d´bbent cs´ndj¢be belebesz¢l a sz´veg. Nem
teremtûdik meg az a t¢r, ahol à¢rv¢nyes ÀllÁtÀsÊ sz¡lethet, a kommentÀtor kÁv¡l reked.
çllÁtÀsa Ágy annyira sÃlytalan, amennyire sÃlyos JÂzsef Attila Àtka, amelynek kimondÀsÀba maga az ÀtokmondÂ pusztul bele leginkÀbb: àBogÀr l¢pjen nyitott szemedre.Ê (MAGçNY .)
A mÃlthoz valÂ viszonyra k¢rdez rÀ, lelkiismeret ¢s ¢rdek, ¢rt¢k ¢s ¢rdek konfliktusÀt
feszegeti a TEMETýI EL°GIA. Itt nincsenek lÀtvÀnyos, filmszerü ´ssze¡tk´z¢sek, belebotlÀsok valami kellemetlen koszosba. A zavar beljebb keletkezik, bel¡l a lelkiismeretben. Kraskovics JÂzsef ¢s cimborÀja elhordjÀk ä ellopjÀk ä az elhagyatott zsidÂ temetû k´veit.
HelyrehozzÀk ¢s eladjÀk ûket Ãj sÁrokra a
àrendes temetûbeÊ. No meg abban rem¢nykedik
Krasa bÀcsi, hogy ha a temetû megszünik temetû lenni, elcser¢lheti a sajÀt f´ldj¢vel, hiszen ezt àaz Ãristen is szûlûnek teremtetteÊ.
àSzûlû vagy mÀs, annak, aki itt fekszik, Ãgyis
mindegy.Ê Kraskovics JÂzsef sajÀt lelkiismeret¢vel folytat pÀrbesz¢det, s ez a pÀrbesz¢d
mond ellent az àÃgyis mindegyÊ-nek. Szemben
àa bogÀrnak mindegyÊ megÀllapÁtÀssal ¢s e
megÀllapÁtÀs t´rt¢net¢vel, az àÃgyis mindegyÊ
¢letszerü emberi reakciÂ, ¢s ¢letszerü a belûle
adÂdÂ lelkiismereti nyugtalansÀg (àez Ágy
nincs rendj¢nÊ), s az ennek nyomÀn kibontakozÂ fesz¡lts¢g. ºtk´z¢s itt sem megy v¢gbe,
legfeljebb k¢sz¡lûdik. A besz¢lû elindul sajÀt
magÀba befel¢, lefel¢, de k¡lsû, felszÁni konfliktusok s mindenekelûtt sajÀt ¢rdekei viszszarÀngatjÀk a felszÁnre. SajÀt magÀval folytatott pÀrbesz¢de azonban valÂs k¢rd¢seket
vet fel. Az Âsz´vets¢gi JÂzsu¢ szavaival: àMire
valÂk n¢ktek ezek a k´vek?Ê Elhordjuk a k´veket, elt¡ntetj¡k eml¢keinket... kit´r´lj¡k a
mÃltat? Eml¢ksz¡nk a B OR cÁmü novellÀbÂl:
az eml¢kez¢s valamik¢pp a l¢nyeghez vezetû
visszaÃt lenne. MagÀra vÀllalhatja-e az ember
azt a szerepet, hogy àmeggyorsÁtja azt, ami meg-
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lenne mindenk¢ppenÊ? Mi¢rt nincs rendj¢n az
eml¢kez¢s k´veinek elhordÀsa?
Az àÃgyis mindegyÊ tÁpusÃ elbesz¢l¢sekn¢l
hitelesebbnek ¢rzem tehÀt azokat a t´rt¢neteket, melyekben a ànem mindegyÊ-¢rt folyik a k¡zdelem. A vilÀg minden csorbasÀga,
minden embertelens¢ge rÀrakÂdott szÀzadunk botrÀnyÀra, a holocaustra. Sem meg¢rteni, sem elfelejteni nem lehet. °s eml¢kezni
sem. Ezzel a fesz¡lts¢ggel prÂbÀl megk¡zdeni a B OR fûszereplûje. Nem menek¡l el a botrÀny elûl, legalÀbbis nem olyan egy¢rtelmüen, mint sokkal kisebb l¢legzetü meg¡tk´z¢sek elûl a t´bbiek. A szembes¡l¢s ig¢nye, a
meg¢rt¢s vÀgya viszi vissza a szerb vÀroskÀba,
ugyanakkor egy mÀsik, m¢lyebb szinten
m¢gis menek¡l: sajÀt anekdotÀival fedi el azt,
amit valÂjÀban keres. A kellemetlen alak ä aki
itt is megjelenik ä ezÃttal igazi lelki konfliktusba talÀl bele, s a k´zt¡k lejÀtszÂdÂ pÀrbesz¢d Kalog valÂdi belsû nyugtalansÀgÀbÂl
tÀplÀlkozik.
De B¢k¢s PÀl ezek utÀn mintha vissza is
riadna a szembes¡l¢stûl. Maradnak a csattanÂs t´rt¢netek, a zavar, a d´bbenet. LÀttam,
mi t´rt¢nt, jÂl lÀttam. A l¢nyeg azonban elveszett, a vilÀg darabokra hullott (FRíZ). Maradnak a sz¢tszÂrt mozaikkockÀk. SzÁnes,
megd´bbentû, csiszolt k´vecsk¢k: benyomÀsok. ElbizonytalanÁtanak, hogy ¢rdemes-e
prÂbÀlkozni a k¢p ´sszerakÀsÀval.
TÂth SÀra
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A filmmüv¢szet vÀlsÀgban van. Nem a àfelnûtts¢gbûlÊ term¢szetesen adÂdÂ müv¢szetfilozÂfiai vÀlsÀg ez, a nagykorÃsÀg jele, a hajl¢kony filmnyelv korlÀtlan adottsÀgÀbÂl k´vetkezû ÀllandÂsult gondolati adÂssÀg, hanem sivÀr ¢s term¢ketlen vÀlsÀg, gyenges¢g, tehetetlens¢g. A k´zel szÀzesztendûs film meg´regedett. A mozgÂk¢pgyÀrtÀs tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢t kitevû szÂrakoztatÂ filmek az utÂbbi ¢vekben riasztÂ mÂdon infantilizÀlÂdtak. Hol van
Hollywood mitologikus b´lcselete, melyik
sztÀristens¢get foglalnÀnk esti imÀnkba? Az
amerikai ¢s az amerikai tÁpusÃ moziban ma
àbÀjos gyermekis¢ggelÊ szabdaljÀk egymÀst
miszlikbe a szereplûk az àugyanazt, csak mÀsk¢ppÊ cinikus producerevang¢liuma szerint.
A vilÀg filmgyÀrtÀsÀnak n¢hÀny szÀzal¢kÀt kitevû nem hollywoodi s¢mÀjÃ munkÀk (filmmüv¢szet?) egy r¢sze posztmodern szellemis¢ggel a mozi jelenlegi ÀllapotÀn ironizÀl, s
ekk¢pp egy mozdulattal mondhatÂvÀ tesz
mindent, ami a film r¢gi-Ãj nyelv¢n mÀra ¢rv¢nytelenn¢ lett. MÀs alkotÀsok a tÃl¢retts¢g
(kulturÀlisan megalapozott) jegyeit viselik
magukon, s pompÀs manierizmusba fojtjÀk a
film halÀla f´l´tt ¢rzett bÀnatukat. S van v¢g¡l a müv¢szeknek egy szük k´re, amely tiszteletre m¢ltÂ igyekezettel prÂbÀlja ¢bren tartani a film r¢gi szellemis¢g¢t, s a hatvanas
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¢vekben kialakult szellemi ¢s formai arculat
finomÁtÀsÀval ¢r el tisztess¢ges sikereket a
filmfesztivÀlokat lÀtogatÂ n¢hÀny ezres k´z´ns¢g, valamint a kritikusok k´r¢ben.
Neh¢z ma lelkesedni a film¢rt. Ez¢rt is
megindÁtÂ k¢zbe venni olyan k´nyveket,
amelyek nagy felk¢sz¡lts¢ggel prÂbÀlnak
szellemet lehelni a filmmüv¢szet halÂdÂ test¢be, s kulturÀlt besz¢dmÂdjukkal mintegy a
kultÃra l¢tezû elem¢v¢ tenni a mozgÂk¢pet.
M¢g akkor is Ágy van ez, ha a kortÀrs film
csak Àtt¢telesen r¢szes¡lhet a dicsûs¢gbûl: az
elmÃlt hÀrom ¢v magyar filmk´nyvkiadÀsÀbÂl szeml¢z¢sre kivÀlasztott n¢hÀny k´tet
ugyanis visszatekint, t´rt¢neti horizonton
vizsgÀlja tÀrgyÀt, vagy egyenesen szem¢lyes
hangÃ filmt´rt¢netet rejt magÀban.
FelemÀs mÂdon ¢rv¢nyes¡l a t´rt¢neti
szempont BirÂ Yvette munkÀjÀban. A B EV EZETý szerint a k´nyv alapgondolata a hetvenes ¢vek elej¢n fogant, minden bizonnyal a
szerzû k¢t korÀbbi munkÀja, A FILM FORMANYELV E (1964) ¢s A FILM DRçMAISçGA (1967)
folytatÀsak¢nt. KiadÀsÀra azonban csak a
nyolcvanas ¢vek elej¢n, elûsz´r angol, majd
francia ¢s olasz nyelven ker¡lt sor, s v¢g¡l
1990-ben jelent meg magyarul. A kortÀrs
filmmüv¢szetet elemzû munkak¢nt sz¡letett
tehÀt a PROFçN MITOLñGIA, s filmt´rt¢neti
müv¢ vÀlt, mire megjelent magyarul. BirÂ
Yvette k´nyv¢t m¢gsem mint filmt´rt¢neti
munkÀt vessz¡k a kez¡nkbe, sokkal inkÀbb a
film kultÃrt´rt¢net¢nek egy fejezet¢t lÀtjuk
benne, a hetvenes-nyolcvanas ¢vek¢t, amely
mÀra, tekintettel a filmmüv¢szet àgyorsulÂ
idej¢reÊ, t´rt¢nelmi messzes¢gbe tÀvolodott
tûl¡nk. S ez a tÀvlat teszi lehetûv¢ azt, hogy
a k´nyv gondolatmenet¢ben elsûsorban
azokra a pontokra figyelj¡nk, amelyek a hatvanas ¢vek ¢s '68 kulturÀlis àhûskorÀnakÊ
utÀnjÀra, a paradigmad´nt´getû hetvenes
¢vekre reflektÀl.
A hatvanas ¢vek k¡l´n´sen a filmmüv¢szet szÀmÀra jelentett hûskort; a àszÀmunkra
legfontosabb müv¢szet a filmÊ gondolata nemcsak a baloldalisÀggal tÀrsult, hanem a k´z´ss¢g, a szellemi egy¡ttl¢t ig¢ny¢vel is. Egy-egy
film bemutatÂja ma mÀr elk¢pzelhetetlen
mÂdon esem¢ny volt, vitÀkat provokÀlt, tÀrsasÀgi egy¡ttl¢tek gondolati munÁciÂjÀul szolgÀlt. Ez a tÀrsadalmi fogadtatÀs mintegy
visszaigazolta a film eszt¢tikai jelent¢s¢t,

ugyanakkor az elvÀrÀs, amely eszm¢t, filozÂfiÀt vÀrt a filmmüv¢szettûl, ´sszetett mozgÂk¢pi formakultÃrÀt hozott l¢tre. ValÂban hûsi
korszak volt ez, gondoljunk csak a k¢t legjelentûsebb Ãj hullÀm, a francia ¢s a cseh alkotÀsaira. Ebben a kulturÀlis k´rnyezetben a
film müv¢szet voltÀt mÀr nem kellett bizonygatni. A rendszerezû eszt¢tikÀk, mint amilyen
BirÂ Yvette k¢t hatvanas ¢vekbeli k´nyve is
volt, mÀr nem argumentÀlnak, hanem leÁrnak, elemeznek, ´sszef¡gg¢seket tÀrnak fel.
Nem Ágy a hetvenes ¢vek filmmüv¢szet¢t
szÀmba vevû filmeszt¢tika. '68-cal nemcsak
egy tÀrsadalmi mozgalomnak, hanem egy vilÀglÀtÀsnak s az azt kÁs¢rû (vagy inkÀbb Àltala
l¢trehozott) kultÃrÀnak, kulturÀlis paradigmÀnak is befellegzett. Az eurÂpai film hegemÂniÀjÀt Àt-, pontosabban visszaveszi Hollywood, a filmmüv¢szet a szellemi ¢let perif¢riÀjÀra szorul, k´z´ss¢gi ereje mÀr csak nosztalgia tÀrgya, a mozgÂk¢p posztmodern
mÂdra individualizÀlÂdik, j´n a video, a mühold, ¢s mÀris sokadmagunkkal vagyunk
egyed¡l. BirÂ Yvette ennek a fordulÂpontnak a t´rt¢net¢t ragadja meg. LÀtja a vÀlsÀg
jeleit, de m¢g ments¢get keres a film szÀmÀra, sût ä mint a hÃszas ¢vek eszt¢tÀi ä a film
k¡l´nleges müv¢szetelm¢leti stÀtusÀra hÁvja
fel a figyelmet. Mintha Ãjra be k¢ne bizonyÁtani, hogy a film müv¢szete sajÀtos vilÀglÀtÀst takar, s ez a vilÀglÀtÀs ä hasonlÂan a szÀzadfordulÂhoz ä a hetvenes ¢vekben, a meghaladott modernizmus korÀban, mÀs müv¢szet szÀmÀra el¢rhetetlen ter¡leteket tÀr fel.
BirÂ Yvette a film kettûs term¢szet¢re, a
k´zvetlen ÀbrÀzolÀsban rejlû valÂsÀgossÀgra
¢s a reprodukciÂ folyamÀn l¢trej´vû elvonatkoztatÀs lehetûs¢g¢re ¢pÁti gondolatmenet¢t.
Ezek szerint a film k¢pes elvont gondolatok
k´zl¢s¢re, a valÂsÀg ¢rz¢ki k¢p¢tûl azonban
sohasem tud elszakadni, absztrakciÂja mindig roppant ¢rz¢ki, àgondolkodÀsaÊ szeml¢letes. A àfilmgondolkodÀsÊ Ágy olyan fogalom
elûtti Àllapotot t¡kr´z, amely a M¢rei Ferenc
fejlûd¢sl¢lektani rendszer¢ben leÁrt utalÀsos
gondolkodÀsra jellemzû, valamint a mitologikus vilÀglÀtÀsra ¢s -¢rtelmez¢sre. A film ezzel
a k¢pess¢g¢vel a t´bbi müv¢szeti Àg paradigmatikus kifejez¢si mÂdja lehet, hiszen az ¢rz¢ki megismer¢s ¢s az elvont gondolkodÀs
k´z´tti f¢lÃton ¢ppen a müv¢szi àmegismer¢sÊ hely¢t jel´li ki. A film mint àprofÀn mito-
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lÂgiÀtÊ teremtû m¢dium ä ez BirÂ Yvette vÀlasza a hetvenes ¢vekben gondolatisÀgÀt vesztett filmmüv¢szet vÀlsÀgÀra, s gondolatmenet¢t hibÀtlanul tÀmasztjÀk alÀ pszicholÂgiai,
nyelv¢szeti, filozÂfiai, valamint mÁtoszkutatÀsi
eredm¢nyek, s term¢szetesen a korszak legfontosabb alkotÀsai. Nem a szerzûn mÃlt,
hogy a kilencvenes ¢vek filmje elfordult ettûl
a lehetûs¢gtûl is, inkÀbb profÀn maradt, mint
mitologikus, kettûs term¢szet¢ben rejlû lehetûs¢g¢vel nem tudott mit kezdeni. A filmmüv¢szet ma mÀs kiskapukat keres magÀnak,
p¢ldÀul ä ahogy erre BirÂ Yvette egy k¢sûbbi
cikk¢ben rÀmutatott ä az irÂniÀt.
Kettûss¢get mutat a k´tet gondolatmenete
is, Àm ezt a kettûss¢get mÀr valÂban a t´rt¢neti rÀlÀtÀs teszi ¢rz¢kelhetûv¢. A k´nyv szerkezete m¢g a rendszerezû eszt¢tÀra vall, holott a t¢ma mÀr eloldÂdik a hatvanas ¢vek
eszt¢tikai konvenciÂitÂl. Az ¢lm¢nygondolkodÀs s az ¢lm¢nyek ÃtjÀt nyomon k´vetû metaforÀk ellenÀllnak a diszkurzÁv logikÀnak.
BirÂ Yvette egy r¢gi paradigma hadÀllÀsÀbÂl
besz¢l az ÃjrÂl, vagy mÀsk¢pp ä ironikusan
¢s elismerûen ä megfogalmazva: modern¡l
vet fel n¢hÀny posztmodern gondolatot (teljess¢g, egys¢g, a dichotÂmiÀk lekerekÁt¢se).
AnnÀl inkÀbb a kilencvenes ¢vek hangjÀn
szÂlal meg BikÀcsy Gergely filmt´rt¢nete, a
B OLOND PIERROT MOZIBA MEGY , holott az alcÁmben k´zelebbrûl meghatÀrozott tÀrgy ä A
FRANCIA FILM ¹TV EN °V E ä akÀr egy akad¢mikus Àttekint¢sre is utalhatna. Mi sem Àll tÀvolabb azonban BikÀcsytÂl, mint az akad¢mizmus; munkÀjÀt nem v¢letlen¡l nevezte egyik m¢ltatÂja àposztmodern reg¢nynekÊ.
Ebben a k´tetben tehÀt hagyomÀnyosabb
tÀrggyal van dolgunk ä nemzeti filmt´rt¢nettel ä, a feldolgozÀs mÂdja viszont nem igazol
vissza semmit ebbûl az elûzetes elvÀrÀsunkbÂl. UgyanÁgy ellentmondÀs fesz¡l a k´tet
k¡lsû k¢pe ¢s tartalma k´z´tt is: kem¢ny fedelü, nagyalakÃ, k¢zik´nyvszerü olvasnivalÂ
fekszik elûtt¡nk, gazdag mutatÂkkal, r¢szletes bibliogrÀfiÀval, Àm a tekint¢lyes k¡lsû
m´g´tt lazÀn szerkesztett essz¢f¡z¢rt talÀlunk, korszakok ¢s alkotÂk k´r¢ csoportosÁtott ÁrÀsokat, ´nÀllÂ (folyÂiratokban, elsûsorban a FilmvilÀgban megjelent) tanulmÀnyokat, elemz¢seket, portr¢kat.
BikÀcsy szereti a mozit, mindenekelûtt a
francia filmet, azon bel¡l is az Ãj hullÀmot s

elsûsorban Godard-t. A szerzûnek ez a cseppet sem komolytalan jellemz¢se a k´tet l¢nyeg¢re utal: szubjektÁv filmt´rt¢netet olvasunk, egy mozibolond filmt´rt¢net¢t. Ami
miatt m¢gsem magÀn¡gy BikÀcsy k´nyve, az
biztos Ázl¢se ¢s kitünû ÁrÀsk¢szs¢ge. A biztos
Ázl¢sÁt¢let ä amely nem n¢lk¡l´zi a vÀllalt
szubjektÁv kileng¢seket, Ágy p¢ldÀul a nyolcvanas-kilencvenes ¢vek fiatal rendezûgenerÀciÂjÀval mÀr nem tud vagy nem akar mit
kezdeni, egyszerüen mesterembereknek minûsÁti ûket, mÁg a hasonlÂ mÂdon mester
Lelouch-rÂl, àa giccs artistÀjÀrÂlÊ megbocsÀtÂn, egyenesen szeretettel Ár ä, valamint a
pontos anyagismeret informatÁv szinten is eligazÁt a francia film elmÃlt ´tven ¢v¢ben, az
¢lvezetes stÁlus viszont meg is szeretteti vel¡nk a korszak filmmüv¢szet¢t. S enn¢l nagyobb dicsûs¢get m¢g egy kritikus sem kÁvÀnhat magÀnak.
BikÀcsy nosztalgikusan viszonyul a k´nyv
tÀrgyÀt k¢pezû ´tven ¢vhez. A kortÀrs francia
filmrûl kevesebb szÂt ejt, de soraiban ott bujkÀl a jelenrûl alkotott lesÃjtÂ v¢lem¢ny. àBoldog ´tvenes ¢vek ä Árja ä, amikor A F°LELEM B°RE szÀmÁtott k´z´ns¢gvonzÂ filmnek.Ê A nosztalgia nemcsak visszasÁrja a r¢gi sz¢p idûket, hanem megbocsÀtÂbbÀ tesz a mÃlt hibÀival
szemben. àRen¢ Clair is a film varÀzslÂja. M¢g
akkor is, ha t¢vesen lÀttÀk a filmnyelv mester¢nek,
m¢g akkor is, ha müv¢szet¢nek szinte semmi k´ze a
film l¢nyeg¢hez.Ê Kem¢ny, pontos szavak, noha
Àrad belûl¡k a meg¢rt¢s ¢s a àfeloldozÀsÊ. S
hasonlÂan szigorÃ ¢s k¢rlelhetetlen Át¢letet
mond a szerzû Cocteau ¢s az emlÁtett Lelouch f´l´tt. Az engesztelû nosztalgia m´g´tt
ugyanis mÀr-mÀr rigorÂzus eszt¢tikai elv hÃzÂdik: àA szeml¢let a l¢nyegÊ ä hangzik el az
elûbb id¢zett helyen Clair kapcsÀn. A àformaalkotÀsÊ, àformateremt¢sÊ jelenti BikÀcsy szÀmÀra az eszt¢tikai ¢rt¢ket. Bazinre ä szellemi kalauzÀra ä hivatkozva fejti ki forma ¢s szeml¢letmÂd ´sszetartozÀsÀnak filmmüv¢szeti vet¡let¢t: àA film eddigi t´rt¢net¢ben a forma t´bbsz´r is gy´keresen ¢s f´ldreng¢sszerüen vÀltozott
meg. S ez a folyamat, a k¢pi nyelv ÀtalakulÀsa minden alkalommal a film eg¢sz vilÀgk¢p¢nek megvÀltozÀsÀval jÀr egy¡tt.Ê BikÀcsy szem¢lyes filmt´rt¢net¢t ennek az eszt¢tikai elvnek a ment¢n fejti ki, s ez olyan tÀvlatos, ÀtfogÂ szempont, amely megengedi, sût megkÁvÀnja a
szem¢lyess¢get az elemzûtûl. Nem is fecs¢rel
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sok szÂt eszt¢tikai gondolatfutamokra, sokkal
szÁvesebben ¢l kitünû, aforisztikus leÁrÀsokkal, frappÀns szÂk¢pekkel. A k´nyv elej¢n Ágy
jellemzi egy Renoir-film csavargÂ fûhûs¢t:
àkrisztusi csûlakÂ Miskin hercegÊ ä de a telitalÀlatokat az utolsÂ lapokig hosszan sorolhatnÀnk. AntitudomÀnyos munka BikÀcsy Gergely¢, de mentes a hozzÀ nem ¢rt¢stûl. Egy
müvelt elme szerelmes-nosztalgikus hÂdolata
a film elûtt; a moziba jÀrÂ Bolond Pierrot olvasÂnaplÂja.
Mintegy e k´nyv mÂdszertani ellenpontjak¢nt jelent meg KovÀcs AndrÀs BÀlint METROPOLIS, PçRIZS cÁmü munkÀja. Ha BikÀcsynÀl a szem¢lyess¢g volt meggyûzû, akkor KovÀcsnÀl a tudomÀnyos felk¢sz¡lts¢g: k¢t filmmüv¢szeti irÀnyzat, a n¢met expresszionizmus ¢s a francia Ãj hullÀm formai ´sszehasonlÁtÀsÀval àa film müv¢szett´rt¢net¢rûlÊ besz¢l
(ezzel a cÁmmel publikÀlta a k´tet BEV EZETýj¢t ´nÀllÂ tanulmÀny formÀjÀban az öjhold°vk´nyv 1991/1-es k´tet¢ben). A jÂ ¢rtelemben vett tudomÀnyos spekulÀciÂ egy elm¢leti
t¢zis kifejt¢s¢nek szolgÀlatÀban Àll, ez¢rt lehet KovÀcs AndrÀs BÀlint stÁlusa szem¢lytelenebb, tÀrgyszerübb.
A METROPOLIS, PçRIZS pontos k¢pet ad a
k¢t filmt´rt¢neti korszakrÂl, motivikus kapcsolatokat, k´z´s forrÀsokat mutat f´l. A
k´nyv legnagyobb teljesÁtm¢nye azonban az
ÁrÀs tÀrgya m´g´tt meghÃzÂdÂ szeml¢letmÂd, amelyre egzakt mÂdon csak a B EV EZETý utal. Film ¢s tradÁciÂ viszonyÀrÂl van szÂ,
nem annyira tÀrgyi (mit tekint hagyomÀnynak a filmmüv¢szet), mint inkÀbb àtechnikaiÊ
¢rtelemben (hogyan k¢pes viszonyulni a tradÁciÂhoz a mozgÂk¢p), s ezen a ponton hoz
be a filmrûl valÂ gondolkodÀsba egy eddig (a
film vonatkozÀsÀban) elhanyagolt müv¢szetelm¢leti fogalmat a szerzû: az idût-idûbelis¢get. A filmnek ideje van, s ez¢rt lehet t´rt¢nete is, most azonban nem az idûbe vetett
mozgÂk¢p ¢s a narrÀciÂ kapcsolatÀrÂl van
szÂ, nem a filmek t´rt¢neteirûl, hanem a filmt´rt¢netrûl. Vagyis arrÂl, hogy a lassan szÀzesztendûs filmnek sajÀt t´rt¢nete van, ¢s sajÀt
t´rt¢net¢hez mint tradÁciÂhoz immÀr viszonyulni tud, reflektÀl rÀ (ezt teszi a francia Ãj
hullÀm). Ez az a mozzanat, amely a filmet beemeli a müv¢szett´rt¢net nagy tradÁciÂjÀba,
s ez az, ami elm¢letileg lehetûv¢ teszi egy Ãj
szeml¢letü, nem kronologikus vagy ¢letmü-

k´zpontÃ, hanem strukturÀlis kapcsolatok
ment¢n haladÂ filmt´rt¢net ÁrÀsÀt.
A k´nyv metodikÀjÀnak k¡l´n ¢rdeme,
hogy az elm¢let hÀtter¢ben megjelenû ´sszehasonlÁtÂ elemz¢s nem pusztÀn àszolgÀlÂleÀnyaÊ a tudomÀnynak. Egy hatÀrozott koncepciÂ Àltal irÀnyÁtott elemz¢st olvasunk
ugyan, Àm a leÁrtak ´nmagukban is sokat
mondanak a k¢t nagy jelentûs¢gü filmmüv¢szeti irÀnyzatrÂl. AZ EXPRESSZIONISTA T¹RT°NET-rûl szÂlÂ fejezet p¢ldÀk sorÀval tekinti Àt
a korszak filmes àszellemt´rt¢net¢tÊ, az Ãj
hullÀmmal kapcsolatban pedig ä a k´nyv
eg¢sz gondolatmenet¢vel legszorosabb rokonsÀgot mutatÂ ä szabadsÀg-kultÃra-halÀl
motÁvumelemz¢s a legfigyelemrem¢ltÂbb. A
k´nyv v¢gsû k´vetkeztet¢se ä àaz expresszionizmus ¢s az Ãj hullÀm v¢g¡l is abban talÀlkoznak,
hogy mindk¢t stÁlus egy-egy huszadik szÀzadi kÁs¢rlet a romantikus vilÀg- ¢s ¢letszeml¢let Ãjra¢rtelmez¢s¢re ¢s fenntartÀsÀraÊ ä pedig lezÀrja a munka
gondolati Áv¢t: tartalmilag ´sszefoglalja a
szerzû felvet¢seit, s egyÃttal jelzi az ÁrÀs szeml¢leti horizontjÀt: amennyiben e k¢t filmt´rt¢neti irÀnyzat a romantikus vilÀg- ¢s ¢letszeml¢let Ãjra¢rtelmez¢se, Ãgy a filmmüv¢szet, amely k¢pes volt erre az Ãjra¢rtelmez¢sre, a müv¢szett´rt¢neti tradÁciÂ r¢sze.
Ha BikÀcsy Gergelyt filmrajongÂnak jellemezt¡k, aki tudÂsi apparÀtussal, m¢gsem
szakember mÂdjÀra Ár a filmrûl, akkor KovÀcs IstvÀnt a lengyel kultÃra megszÀllottjÀnak tekinthetj¡k, aki fordÁtÀsok, irodalmi
essz¢k mellett filmtÀrgyÃ dolgozataiban is a
lengyels¢grûl besz¢l. A ROBOGçS A NYçRBA cÁmü k´tet megnyerû bizonyÁt¢k arra, hogy a
film valÂban lehet a müv¢szett´rt¢neti vagy
tÀgabban a kultÃrt´rt¢neti tradÁciÂ r¢sze. Hiszen a szerzû a lengyel filmt´rt¢net k¢t meghatÀrozÂ korszaka (a àlengyel filmiskolaÊ ¢s àa
morÀlis felrÀzÀs filmmüv¢szeteÊ), valamint n¢hÀny ¢letmü ¢s alkotÂ bemutatÀsÀval nemcsak a XX. szÀzad ä a filmt´rt¢nettel pÀrhuzamos ä lengyel t´rt¢nelm¢t tekinti Àt, hanem a müvek szellemi t¡kr¢ben e t´rt¢nelem
¢vszÀzados drÀmÀjÀt is lÀttatni tudja. A szem¢lyes ¢rdeklûd¢sen tÃl ä hiszen KovÀcs IstvÀn inkÀbb kivÀlÂ k´ltû ¢s polonista, mint filmeszt¢ta ä a mozgÂk¢p tÀrsadalomt´rt¢neti
megk´zelÁt¢s¢t EurÂpa ElbÀn tÃli r¢giÂjÀnak
sz¢lsûs¢gesen ÀtpolitizÀlt müv¢szetk¢pe is
igazolja. LengyelorszÀg filmmüv¢szet¢t sem
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¢rthetj¡k meg t´rt¢nelmi ¢s tÀrsadalomt´rt¢neti ismeretek n¢lk¡l. Sût a szomsz¢dos orszÀgok k´z¡l talÀn itt volt legerûsebb az
´sszefonÂdÀs ä s ez, meglehetûsen egyed¡lÀllÂ mÂdon, nem ment felt¢tlen¡l a müv¢szi
¢rt¢k rovÀsÀra.
K¡l´n tanulmÀny foglalkozik a k´tetben a
hetvenes ¢vek lengyel t´rt¢nelmi filmjeivel,
noha a àlengyel filmiskolaÊ ¢s àa morÀlis felrÀzÀs
filmmüv¢szeteÊ is a àt´rt¢nelemÊ (az elûbbi a
k´zelmÃlt, az utÂbbi a jelen) jegy¢ben fogant.
Müv¢szet ¢s t´rt¢nelem (LengyelorszÀgrÂl
szÂlva az utÂbbi helyett helyesebb talÀn sorsrÂl, sorsk¢rd¢sekrûl besz¢lni) ´sszetartozÀsa
m´g´tt a lengyel kultÃrÀt ÀthatÂ àlegendÀriumÊ Àll. Olyan hagyomÀny ez, amely ä gyakran akÀr a filozÂfiai vagy t´rt¢nettudomÀnyi
rovÀsÀra is ä szinte kihÁvja az eszt¢tikai megk´zelÁt¢st. K¡l´n´sen jÂ partner ehhez lÀtvÀnyossÀgÀval, k´zvetlen ¢rzelmi hatÀsÀval, kollektivitÀst sugallÂ ¢lm¢nyvilÀgÀval a filmmüv¢szet. A lengyel film a t´rt¢nelmi legenda
k´r¡l kering a nemzet sz¡let¢s¢tûl kezdve a
XIX. szÀzadon Àt a nyolcvanas ¢vekig. Hol
romantikus mÂdon, hol racionalistak¢nt viszonyul ehhez a hagyomÀnyhoz; hol parabolÀk tÀvlatÀban, hol szociologikus k´zels¢gben
fogalmazza meg tÀrsadalomt´rt¢neti ¢rz¢kenys¢g¢t.
KovÀcs IstvÀn ÁrÀsainak f¡z¢r¢bûl utalÀsszerüen Àll ´ssze a lengyel film szellemi arculata. A hosszabb tanulmÀnyokbÂl, interjÃkbÂl, r´videbb kritikÀkbÂl szerkesztett k´tet
inkÀbb a r¢szletekn¢l idûz el, Àm a kitünû
essz¢nyelven megfogalmazott sz´vegek (ez
m¢g a riportok k¢rd¢seire is Àll) kimondatlanul is pontosan jelzik a nagyobb ´sszef¡gg¢seket. A ROBOGçS A NYçRBA rÀadÀsul sz¢p Ávü
´sszeÀllÁtÀs: a àlengyel filmiskolÀtÊ bemutatÂ
Àttekint¢ssel indulÂ k´nyv a t´rt¢nelem r¢gebbi ¢s Ãjabb kori stÀciÂit t¡kr´zû filmek
elemz¢se utÀn Edward Stachura SZEKERCELçRMA AVAGY EMBEREK A T°LI ERDýN cÁmü reg¢ny¢vel egy olyan müv¢szrûl eml¢kezik
meg, aki nemcsak az ût k´r¡lvevû vilÀgot, hanem szem¢lyes sorsÀt is müv¢szete m´g¢
k¢pes utasÁtani (àlebontja ¢nj¢t, lerombolja ¢s
kitaszÁtja magÀbÂlÊ), s ezzel ahelyett, hogy
àmeghaladnÀÊ, mintegy ÀtfÃrja magÀt a lengyel legendÀn; az utolsÂ ÁrÀs pedig a lengyel
t´rt¢nelem k¢pi dokumentumait veszi sorra.

A filmlegendÀk utÀn a valÂsÀg dokumentumfilmjeit.
V¢g¡l k¢t fontos dokumentumk´tetrûl.
PeternÀk MiklÂs F.I.L.M. cÁmmel a magyar
avantgarde film dokumentumaibÂl mutat be
vÀlogatÀst. A szerkesztû BEV EZETý-j¢ben vÀzlatosan ismerteti a magyarorszÀgi avantgarde
film t´rt¢net¢t a kezdetektûl napjainkig. çttekint¢se rendkÁv¡l tÀrgyszerü ¢s t´m´r, a
sz´veg gazdag jegyzetanyagra tÀmaszkodik.
A kronologikus vÀlogatÀs n¢ha egymÀsnak
vÀlaszolÂ, egymÀsra rÁmelû ÁrÀsokbÂl Àll,
mÀskor roppant eklektikus benyomÀst kelt,
v¢g¡l m¢gis ´sszetartozÂ sz´vegfolyammÀ
rendezûdik. Az ÁrÀsok szÁnvonala term¢szetesen nem egyenletes (ma is meglepûen
korszerü Gerû Gy´rgy FILM cÁmü 1927-es tanulmÀnya; ugyanebben az ¢vben jelent meg
KassÀk ÁrÀsa Ruttmann Berlin-filmj¢rûl, benne a k´tet PeternÀk szÀmÀra is legfontosabb
mondatÀval: a film ànem elbesz¢l, hanem megt´rt¢nikÊ; az elmÃlt ¢vtizedekbûl Erd¢ly MiklÂs MONTçZS-°HS°G cÁmü dolgozata, valamint
BÂdy GÀbor ÁrÀsai a legfigyelemrem¢ltÂbbak), s Ágy gyakran ¢rezz¡k Ãgy, hogy bizonyos sz´vegek àkorfestûÊ jelleg¡k s nem gondolati gazdagsÀguk miatt ker¡ltek a k´tetbe.
ött´rû vÀllalkozÀsrÂl van szÂ, hasonlÂ vÀlogatÀs eddig m¢g nem k¢sz¡lt, Ágy az arÀnytalansÀgok majdhogynem term¢szetesek.
A mai olvasÂ szÀmÀra a sz´vegek legfontosabb à¡zeneteÊ az az ´nmeghatÀrozÀsi
gesztus, ahogy az avantgarde alkotÂk ¢s a
teoretikusok elhatÀroljÀk magukat a hagyomÀnyos filmk¢szÁtûktûl, s ek´zben a film
egyetlen elm¢let¢t fogalmazzÀk meg. Igazi
avantgarde szeml¢letmÂdra vall mindez, s
kiss¢ talÀn idegen mai posztmodern ¢rz¢kenys¢g¡nktûl. Az izzÂ szenved¢lyeket azonban marad¢ktalanul indokolja, hogy a legt´bb szerzû egyÃttal kivÀlÂ teoretikusa is volt
müv¢szet¢nek, s elk¢pzel¢s¡ket legt´bben
meg is valÂsÁtottÀk. Ez a k´zvetlen visszacsatolÀs ¢rzûdik a sz´vegeken: a F.I.L.M. cÁmü
k´tetben nem elemz¢seket, inkÀbb ÀllÁtÀsokat
olvashatunk a magyar avantgarde film t´rt¢net¢rûl.
A k´zelmÃltban megjelent mÀsik tanulmÀny- ¢s dokumentumgyüjtem¢ny film ¢s
ideolÂgia korÀntsem felhûtlen kapcsolatÀnak
egyik tragikus idûszakÀt mutatja be. SÀndor
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Tibor ýRS°GVçLTçS cÁmü ´sszeÀllÁtÀsÀban a
magyar film ¢s a sz¢lsûjobboldal harmincasnegyvenes ¢vekbeli kapcsolatÀt tÀrja fel. A
bevezetû tanulmÀnyokban a k´z¢pbirtokos
nemess¢g eszmeis¢g¢rûl, a korszak filmpolitikÀjÀrÂl, k¢t reprezentatÁv film (DR. K OVçCS
I STVçN , A K°T B AJTHAY ) elemz¢s¢vel pedig a
n¢pi film ideÀlk¢p¢rûl Ár. A k¢t fejezetre osztott dokumentumgyüjtem¢ny az 1936 ¢s
1944 k´z´tti idûszak filmpolitikai cikkeibûl,
illetve filmkritikÀibÂl szeml¢z. EgymÀs mellett olvashatjuk a sz¢lsûjobboldali ideolÂgiÀt
szajkÂzÂ programokat ¢s a jÂzan elemz¢seket, elsûsorban Zsolnay LÀszlÂ ÁrÀsait. Az
egyetlen publicistÀ¢t, aki sajÀt, egyszem¢lyes
lapjÀban, a FilmÃjsÀgban àa filmes ÃjsÀgÁrÂk k´z¡l szinte egyetlenk¢nt vette fel a harcot az ûrs¢gvÀltÀsra t´rekvû sz¢lsûjobboldali erûkkelÊ; a szerzû
az û eml¢k¢nek ajÀnlotta a k´tetet.
K¢ts¢gtelen, hogy az 1992 v¢g¢n megjelent k´nyvnek volt n¢mi aktuÀlpolitikai ÀthallÀsa. Az a metszet, amit a nyilvÀnvalÂan
korlÀtozott terjedelmü s ez¢rt erûsen szürt
dokumentumvÀlogatÀs nyÃjt, m¢gsem publicitÀsÀval hat elsûsorban. Sokkal elgondolkodtatÂbb tapasztalatot szerz¡nk belûle film ¢s
politika, film ¢s hatalom ´sszefonÂdÀsÀnak
torzÁtÂ hatÀsÀrÂl. A programszerüen megfogalmazott hamis ideologikum k´nnyen elcsÀbÁthatÂ kifejezûeszk´zt talÀl a filmben, Àm
hazugsÀga ugyanilyen k´nnyen le is leplezûdik a müvekben. Ez¢rt a sz¢lsûjobboldali eszm¢k filmmüv¢szeti hatÀsa ¡gy¢ben sem kell
ideolÂgiai vitÀt nyitnunk, el¢g, ha megn¢zz¡k a korszak filmjeit vagy a k¢t, p¢ldak¢nt
id¢zett munkÀt. Rosszak, hamisak, hiteltelenek. S ez az a pont, ahol a k´tet tartalma riasztÂ pÀrhuzamot mutathat a mostani helyzettel: a filmmüv¢szet formateremtû erej¢t a
szellem vÀlsÀgos idûszakaiban k´nnyebben
szorÁtjÀk hÀtt¢rbe az ilyen-olyan politikai
propagandÀk. A àlegfontosabb müv¢szetÊ-et
most, betegÀgyÀban (vagy a sÁron tÃl?) k¡l´n´sen Âvnunk kell ettûl. Valahogy Ãgy, ahogy
Zsolnay LÀszlÂ ä meg a t´bbiek tett¢k...
Gelencs¢r GÀbor
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1
E tanulmÀny sz¡let¢s¢t k¢t kivÀlÂ k´nyv
majdnem egyidejü megjelen¢se ´szt´n´zte.
BÀr nem utalnak egymÀsra, valamik¢ppen
m¢gis ´sszetartoznak: t´rt¢nelmi ¢rtelemben
¢s mindegyik a maga mÂdjÀn, e k¢t mü a
kommunizmus kritikai gazdasÀgtanÀnak
(avagy a gazdasÀgi elm¢let ¢s gyakorlat filozÂfiai kritikÀjÀnak) csÃcspontjÀt k¢pviseli.
Kornai opus magnuma n¢gy ¢vtized kritikai
munkÀssÀgÀnak ´sszefoglalÀsa, a hÀrom filozÂfus k´nyve pedig igazi filozÂfiai ¢rtekez¢s
a tÀrgyban. Az itt k´vetkezû tanulmÀny nem
k´nyvkritika, hanem elemz¢s ex post facto,
mely a fenti k¢t fontos forrÀsbÂl indul ki.
K´nnyü eld´nteni, hogy egy politikai gazdasÀgtani ¢rtekez¢s valÂban filozÂfiai ig¢nyü
ÁrÀs-e vagy pusztÀn tudomÀnyos k¢zik´nyv. A
k¢rd¢s az, hogy a vizsgÀlt t¢telrendszerben
talÀlhatÂ-e olyan àk´zponti jelens¢gÊ, melybûl az eg¢sz elm¢let szervesen kibomlik, vagy
csak az egymÀssal ´sszef¡ggû probl¢mÀk
rendszerez¢s¢rûl van szÂ, szervezû k´z¢ppont n¢lk¡l. Adam Smith eset¢ben a k´zponti jelens¢g a hÁres àlÀthatatlan k¢zÊ volt, egy inkÀbb strukturÀlis, mint dinamikus jellegü
metafora. A szÂban forgÂ k¢z nem az emberi
testre utal, hanem a g¢p àkez¢reÊ; elsûsorban
a g¢p mük´d¢s¢nek pontossÀgÀt hangsÃlyozva, melyet a àk¢zÊ automatikus mozgÀsa biztosÁt. (JÂl kifejezte ez a szÂ Newton szÀzadÀnak ¢s az egyre inkÀbb teret nyerû g¢piesÁt¢snek a szellem¢t is.) A mÀsik fontos jellemzû
ä az, hogy a k¢z àlÀthatatlanÊ ä azt jel´lte,
hogy az ´nmük´dû g¢pet csak a t¡neti jelens¢gein kereszt¡l lehetett vizsgÀlni ¢s leÁrni. A
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àt¡netekÊ k´z¡l a legfontosabb pedig a rendszer ÀllandÂan felborult egyensÃlyÀnak folyamatos helyreÀllÁtÀsa. Ezzel ellent¢tben RicardÂnÀl a k´zponti jelens¢g dinamikus term¢szetü volt: a n´veked¢s mint az eg¢sz rendszer
´nc¢lja. Ricardo a àgazdasÀgotÊ mint struktÃrÀt kizÀrÂlag a n´veked¢s elûsegÁt¢se vagy
gÀtlÀsa szempontjÀbÂl elemezte, tehÀt dinamikus szempontbÂl. Adam Smith rendszer¢vel ellent¢tben Ricardo szÀnd¢kosan
nem eg¢szÁtette ki àa gazdasÀg kinetikus energiÀinakÊ tÀblÀzatÀt a morÀlis ¢rz¢sek filantropikus elm¢let¢vel. A àhaladÀsÊ korÀnak szellem¢hez hüen a n´veked¢st szinte vallÀsos
¢rt¢kk¢nt becs¡lte; semmif¢le tovÀbbi elv t¢telez¢se nem volt sz¡ks¢ges szÀmÀra csak
az¢rt, hogy enyhÁtse az elm¢let nyers szÂkimondÀsÀt. Ezt nevezte Marx Ricardo cinizmusÀnak. Ez az tovÀbbÀ, amit SztÀlin olyan
k¢pmutatÂan àbÁrÀltÊ mint embertelen elm¢letet, ¢s amellyel szembeÀllÁtotta minden
sz¡ks¢glet maximÀlis kiel¢gÁt¢s¢nek àhumanisztikusÊ (¢s teljesen k¢ptelen) formulÀjÀt,
amikor Ãgymond àmegvitattÀkÊ A SZOCIALIZMUS GAZDASçGI PROBL°MçI A SZOV JETUNIñBAN cÁmü pamfletj¢t. (E vita sorÀn t´rt¢nt,
hogy Jarosenko k¢pviselte Ricardo n¢zeteit,
javasolvÀn a àtermel¢s a termel¢s¢rtÊ elm¢let
elfogadÀsÀt, amely szerinte ä helyesen ä megfelelûen t¡kr´zte a l¢tezû szocializmus gyakorlatÀt.) SzÀmos k¢sû XV III.äkora XIX.
szÀzadi gazdasÀgi elm¢letben a k´zponti jelens¢g a àproduktÁvÊ munka volt (az improduktÁvval szemben), mik´zben a gazdasÀg
mechanisztikus vagy kinetikus felfogÀsÀt felvÀltotta egyfajta moralizÀlÂ szociolÂgia, mely
szÀmÀra nem a szÀmszerüsÁthetû nettÂ eredm¢ny szÀmÁtott igazÀn fontosnak, hanem inkÀbb a n´vekvû termel¢s àtÀrsadalmilag dics¢retesÊ aspektusa. Keynesn¢l az Àr- ¢s b¢ringadozÀs ´sszetett modellje az Àllami serkent¢ssel ¢s beavatkozÀssal egy¡tt t´lt´tte be
a k´zponti jelens¢g szerep¢t, mÁg Friedmann
monetarizmusÀban a p¢nz forgÀsÀnak fenomenolÂgiai felfogÀsa foglalta el a k´zponti
helyet. Mikor Friedmann kihÁvÂan azt k¢rdezte, hogyan hatÀrozhatÂ meg a dollÀr àvalÂdiÊ ¢rt¢ke, ha elvÀlasztjuk a valutÀk ÀllandÂan ingadozÂ vilÀgpiacÀnak mutatÂitÂl, akkor ez egy olyan fenomenolÂgus k¢rd¢se
volt, aki tagadta a àszubsztanciaÊ kategÂriÀjÀnak ¢rv¢nyess¢g¢t, ¢s aki tÀrgyÀt a feno-

menÀlis szint àbizonytalansÀgÀraÊ akarta helyezni.
A tudatosan kivÀlasztott k´zponti jelens¢g
talÀn legjelesebb p¢ldÀja Marxnak a politikai
gazdasÀgtanrÂl adott filozÂfiai kritikÀja, mivel az Àru ¢s az Àrutermel¢s filozÂfiai elemz¢se ä melybûl az eg¢sz rendszer architektonikusan fel¢p¡l ä egyszerre t´bb funkciÂt is
bet´lt´tt. Ez volt a marxi kritika szubsztanciÀja. Az Àru szubsztanciÀja ä mint Marx olvasÂi jÂl tudjÀk ä az ¢rt¢k, mely hasznÀlati ¢s csere¢rt¢kk¢ kett¢vÀlva egy eg¢sz civilizÀciÂnak,
a àkapitalizmusnakÊ magyarÀzatÀhoz szolgÀl
alapul. Emellett az Àru nemcsak a civilizÀciÂ
strukturÀlis magyarÀzÂelvek¢nt jelent meg
Marx elm¢let¢ben, hanem azt is megmutatta,
hogyan mük´dik ennek dinamikÀja a modern vilÀgban. Marx vilÀg¢rtelmez¢s¢nek dinamikus kulcsszava, mint tudjuk, àa termelûerûk n´veked¢seÊ, olyan t´rt¢nelmi-ontolÂgiai
ÀllandÂ, melyet az egyetemess¢ vÀlt Àrutermel¢s, a Piac egy ideig gyorsÁtott, majd k¢sûbb gÀtolt. V¢g¡l pedig mind a radikÀlis
àpraxisfilozÂfiaÊ, mind a hasonlÂan radikÀlis
kultÃrkritika funkciÂi a k´zponti jelens¢gbûl
akadÀlytalanul fejlûdtek ki. Az Àru elemz¢se
teremtette meg az alapot a kizsÀkmÀnyolÀs
àtudomÀnyosÊ elm¢lete szÀmÀra (melyre az
osztÀlyharc politikÀjÀnak hasonlÂk¢ppen àtudomÀnyosÊ alapjai ¢p¡ltek), valamint innen
szÀrmazott az Àrufetisizmus filozÂfiai fogalma, mely a modernitÀs kulcsfontossÀgÃ kulturÀlis szindrÂmÀja.
A l¢tezû szocializmus kritikai politikai gazdasÀgtanÀnak egyik legnagyobb hibÀja ¢vtizedeken Àt ¢ppen a filozÂfiai fÂkusz hiÀnya
volt, abban az ¢rtelemben, hogy nem azonosÁtotta vagy t¢vesen azonosÁtotta az elemz¢s
àk´zponti jelens¢g¢tÊ. A harmincas ¢vek
Lange-vitÀjÀban m¢g ¢lt bizonyos fokÃ filozÂfiai szellem, leginkÀbb Hayeknek k´sz´nhetûen, aki a piac vagy szimulÀlt piac k¢rd¢s¢t hatÀrozottan John Stuart Millhez k´t´tte,
a szocializmus ¢s kapitalizmus es¢lyeinek
mintegy szÀz ¢vvel azelûtti megfogalmazÀsÀhoz. Az 1840-es ¢vekben a fiatal Mill m¢g lÀtott bizonyos ¢rdemeket a szocialista indÁtvÀnyokban. Arra a k´vetkeztet¢sre jutott, hogy
a àkapitalizmusÊ ¢s a àszocializmusÊ verseny¢ben (ezeket û nyilvÀnvalÂan a modernitÀs
dinamikus irÀnyzataik¢nt fogta fel) az lesz a
gyûztes, amelyik t´bb szabadsÀgot kÁnÀl. Az
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1930-as ¢vekben Hayek szÀmÀra mÀr k¢ts¢gtelen volt, hogy a t´rt¢nelem megadta Mill
k¢rd¢s¢re a vÀlaszt: a piac szabadsÀgot jelentett, a szimulÀlt piac rabszolgasÀgot. Ebben az
¢rtelemben a Lange-vita filozÂfiai ¢s nem
pusztÀn technikai term¢szetü volt. Az ezt k´vetû meddû pol¢miÀban azonban, ahol àa tervez¢s ¢sszerüs¢g¢nekÊ ¢s ezzel szemben àa piac
¢sszerüs¢g¢nekÊ technikai r¢szletei ker¡ltek terÁt¢kre, az elemz¢s k´z¢ppontja fokozatosan
elveszett, a àk´zponti jelens¢gÊ azonosÁtatlanul maradt, illetve ä ami m¢g rosszabb ä a
jelens¢get t¢vesen azonosÁtottÀk. Ugyanis
t´bb okbÂl is f¢lrevezetû ¢s t¢nyszerüleg hibÀs a àbomlÀsÊ eredûjek¢nt a àpiac megsz¡ntet¢s¢tÊ t¡ntetni f´l (annak ellen¢re, hogy a
kritikai elemz¢sek nagy r¢sz¢ben ez a diagnÂzis kulcsfogalma). Elûsz´r is az¢rt, mert àa
piac megsz¡ntet¢seÊ ä amint majd lÀtni fogjuk ä csak dinamikus-kinetikus ¢s nem strukturÀlis-deskriptÁv ¢rtelemben megfelelû terminus. MÀsodszor, mivel ez negatÁv terminus, nem hasznÀlhatÂ magyarÀzÂelvk¢nt arra a jelens¢gre, mely jogot formÀlt az àalternatÁv civilizÀciÂÊ rangjÀra. Harmadszor, mert
ez a terminus nem jel´li a àl¢tezû szocializmusÊ polgÀrÀnak leginkÀbb elterjedt ¢s rendszeresen ¢rz¢kelt gazdasÀgi tapasztalatÀt (m¢g
akkor sem, ha a homo sovieticus viszontagsÀgainak strukturÀlis vagy dinamikus magyarÀzata elm¢letileg megadhatÂ a hiÀnyzÂ vagy inadekvÀt piac terminusaival).
Ivan Svitak, a PrÀgai Tavasz szÀmüz´tt
cseh filozÂfusa, egy 1987-es konferenciÀn azt
a megjegyz¢st tette ä bizonyÀra nem minden
àf¢lt¢kenys¢gÊ n¢lk¡l ä, hogy MagyarorszÀg
teoretikus szuperhatalom. Ha ebben a dics¢retben van valami igazsÀg, akkor azt a magyar ellenz¢ki gondolkodÀs azon r¢sze ¢rdemli meg, amely soha nem egyszerüsÁtette
le àa szocialista gazdasÀg mük´d¢sk¢ptelens¢g¢nekÊ megvitatÀsÀt àa piacrendszer zavartalan mük´d¢s¢nekÊ pusztÀn technolÂgiai
elemz¢s¢re. A magyar teoretikusok fÀradozÀsai sorÀn àa l¢tezû szocializmusÊ politikai gazdasÀgtanÀnak àk´zponti jelens¢geÊ v¢g¡l feltÀrult. Most meg¢rthetj¡k azt is, mi¢rt utasÁtotta el SztÀlin olyan hiszt¢rikusan egy ismeretlen k´zgazdÀsz infantilis ricardÂizmusÀt,
mi¢rt ÀllÁtotta vele szembe sajÀt, m¢g infantilisabb t¢zis¢t minden sz¡ks¢glet maximÀlis
kiel¢gÁt¢s¢rûl (a SzovjetuniÂ n¢pess¢g¢nek

legsz´rnyübb szeg¢nys¢ge k´zepette). àA l¢tezû szocializmusÊ kritikai gazdasÀgtanÀnak k´zponti jelens¢ge a szük´ss¢g ¢s kontroll (az egy¢ni
sz¡ks¢gletek felett), ahol a szük´ss¢gnek egyszerre hÀrom jelent¢se is van. Elûsz´r is ez a
szocialista t´rekv¢sek fû c¢lpontja, ami abban
a b¡szke becsvÀgyban ´lt testet, hogy felszÀmoljÀk a szük´ss¢get mint jelens¢get az emberi tapasztalÀs vilÀgÀbÂl. Ez tehÀt az a telosz,
melyet a szocialista gazdasÀg a maga szÀmÀra
kitüz´tt. MÀsodszor viszont ez el¢rhetetlen
telosznak bizonyult, ¢s a szük´ss¢g nemcsak
hogy tovÀbbra is meghatÀrozta a szocializmus
metafizikai horizontjÀt, hanem ezt az emberek a szük´ss¢gek ´r´k´s ¢s fojtogatÂ visszavisszat¢r¢sek¢nt, hogy nyersen fogalmazzunk, szenved¢sk¢nt ¢lt¢k meg. Harmadszor
pedig mint kudarc, mint a n¢pharag ¢s lÀzadÀs oka, a szük´ss¢g mint hiÀny a v¢gÁt¢let
¢s a memento mori ¡zenete volt az uralmon levû apparÀtus szÀmÀra. Az ¡zenetnek persze
le kellett s¡llyednie e r¢teg kollektÁv tudatalattijÀba, mivel az az ´ntelt hit vez¢relte,
hogy a tÃl¢l¢ssel t´rt¢neti k¡ldet¢st teljesÁt.
2
A àszük´ss¢gÊ tÃl sz¢les kategÂria ahhoz,
hogy egy bizonyosfajta gazdasÀg elm¢lete
szÀmÀra k´zponti ¢rtelmezû jelens¢gk¢nt
szolgÀljon, mivel mindenfajta gazdasÀgi szervezûd¢s valamilyen mÂdon a àszük´ss¢greÊ
irÀnyul. Ha a àterm¢szetÊ t´bbet adna szÀmunkra, mint amire bÀrmely adott pillanatban sz¡ks¢g¡nk van, ¢s ezt rendszeresen ¢s
t´k¢letesen befejezett formÀban adnÀ, akkor
nem lenne sz¡ks¢g sem termel¢sre, sem gazdÀlkodÀsra. így tehÀt a k´vetkezûkben a
àszük´ss¢getÊ specifikusabb ¢rtelemben kell
hasznÀlnunk. Emellett vilÀgosan meg kell k¡l´nb´ztetni a àszük´ss¢gbûl adÂdÂ hiÀnyÊ
(scarcity, a tovÀbbiakban àszük´ss¢gÊ) ¢s az
àellÀtatlansÀgbÂl adÂdÂ hiÀnyÊ (shortage, a
tovÀbbiakban àhiÀnyÊ) kategÂriÀkat.
A kettû k´z´tt a fû k¡l´nbs¢g az, hogy a
àszük´ss¢gÊ a limes jelens¢ge (¢s kategÂriÀja)
ä vagyis a bûs¢gre ¢s teljes megel¢gedetts¢gre irÀnyulÂ emberi erûfeszÁt¢sek hatÀrÀnak
kifejezûje, annak a hatÀrvonalnak, melyen
tÃl a sohasem el¢rhetû, de mindig keresett
Schlaraffenland vagy El Dorado ter¡l el; mÁg a
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àhiÀnyÊ az àÀradatÊ kategÂriÀja, mely a termelt Àruk folyamÀban a javak àkiÀradÀsÀraÊ
vonatkozik. Mint olyan, a àszük´ss¢gÊ fogalmÀban mindig benne volt egyfajta erûs àhajlamÊ arra, hogy gazdasÀgi kategÂriÀbÂl metafizikaivÀ vÀltozzon Àt. A premodern korban
¢s az egyhÀzatyÀk kereszt¢ny gazdasÀgelm¢let¢ben a szük´ss¢g az emberi v¢gess¢g jelk¢pe volt, mely a f´ldi halandÂt ä az emberi term¢szet bün´ss¢ge miatt ä meg¢rdemelten
sÃjtotta. Maga az a t¢ny, hogy a kereszt¢ny
mitolÂgiÀban a munka b¡ntet¢s volt ¢s egyszersmind a folytonosan k´telezû bünbÀnat
aktusa, sokat elÀrul a szük´ss¢g jelent¢s¢rûl
ebben a megk´zelÁt¢sben. Modern viszonyok
k´z´tt azonban a szük´ss¢g forrÀsÀnak azt tekintett¢k, hogy a term¢szet v¢gtelen, mÁg az
emberi eszk´z´k igencsak korlÀtozottak a term¢szet forrÀsainak kihasznÀlÀsa ¢s elsajÀtÁtÀsa sorÀn. Ezt a n¢zetet azonban egy, az elûzûvel ellent¢tes ¢s nagyjÀbÂl optimista attitüd
jellemezte. (Bizonyos kiv¢telektûl eltekintve:
hiszen az emberi tudÀs megalapozÀsÀnak
mÂdja KantnÀl ¢rtelmezhetû a jelen probl¢ma szempontjÀbÂl egyfajta figyelmeztet¢snek, hogy mindig ¢s minden szemsz´gbûl
van az emberi erûfeszÁt¢seknek limese.) A modernitÀs szük´ss¢ggel szembeni optimizmusa
abban a fausti rem¢nyben (vagy hiÃsÀgban)
´lt´tt testet, hogy lehets¢ges minden hatÀron
tÃll¢pni ¢s mindenfajta (gazdasÀgi, episztemolÂgiai, ¢rzelmi stb.) szük´lk´d¢st elt´r´lni.
Amit a szük´ss¢g k´r¡lÁrÀsakor mindk¢t
megk´zelÁt¢s figyelmen kÁv¡l hagyott vagy
àf¢tisszerüenÊ elrejtett, az az a felismer¢s
volt, hogy ez a fajta szük´ss¢g nem isten Àltal
rÀnk m¢rt vagy àterm¢szetesÊ konstellÀciÂ,
mely az emberi erûfeszÁt¢sektûl f¡ggetlen,
nem pusztÀn az emberi l¢tnek egy k¡lsû aspektusa, hanem szorosan ´sszef¡gg az emberi
erûk szeg¢nyess¢g¢vel, illetve bûs¢g¢vel. Premodern viszonyok k´z´tt a tudomÀny hiÀnya
vagy legalÀbbis gyenges¢ge az emberi fajt
v¢dtelen¡l kiszolgÀltatta a term¢szet haragjÀnak, ¢s az emberi l¢tet gazdasÀgilag a l¢tminimum szintj¢re redukÀlta. Ezen a szinten a
szük´ss¢g az emberi zarÀndokÃt ´r´k´s ÃtitÀrsÀnak tünt, bÀr volt az ¢letmÂdoknak egy
meglehetûsen nagy csoportja, mely mindig
mentes volt a szük´ss¢gtûl a premodern korban, sût amely m¢g a modern kor ember¢n¢l
is kev¢sb¢ àszük´lk´d´ttÊ. Ugyanis a hegeli

ör-Szolga dialektika furcsasÀgaihoz hozzÀtartozott, hogy az ör, aki uralkodott ¢s sohasem dolgozott, nem szük´lk´d´tt semmiben.
Marx azon megjegyz¢se, hogy a gyomor a kiel¢g¡l¢s v¢gsû hatÀra, egyr¢szt azt jelentette,
hogy a àgyomor vilÀgaÊ korlÀtolt ¢s k´z´ns¢ges, mivel k´nnyen kiel¢gÁthetû, mÀsr¢szt
azonban azt is mutatta, hogy valÂjÀban kiel¢gÁthetû lehetne. Ez utÂbbi jelent¢sben azoknak az ¢lete, akiknek a gyomra olyan m¢rt¢kig kiel¢g¡lt, amin tÃl nem lehets¢ges emberi
¢let, nem tartozott a szük´ss¢g vilÀgÀba. De
ugyanezen okbÂl nem jelentette ez a j´vût
sem. A àhaladÀsÊ ¢s a àmunkaÊ k¢t k¡l´nb´zû ¢rtelemben hozta be a modern ember ¢let¢be a szük´ss¢get. A àhaladÀsÊ azt Árta elû,
hogy ´r´kre el¢gedetlenek legy¡nk jelen
helyzet¡nkkel, ¢s ez¢rt sz¡ks¢gleteink (k¢pzelet¡nk mük´d¢se) ÀllandÂan el¢be vÀgjon
mindannak, amit a tudomÀny ¢s a technolÂgia valÂsÀgosan nyÃjtani tud szÀmunkra. A
haladÀs emez ´r´kre kiel¢gÁtetlen ¢s kiel¢gÁthetetlen l¢nyeg¢nek ¢rtelm¢ben igaz tehÀt,
hogy a sz¡ks¢gletek a tudomÀnyos ¢s technolÂgiai fejlûd¢st sarkalljÀk ¢s ´szt´nzik.
MÀsr¢szt a àmunkaÊ a sz¡ks¢gletek sokr¢tüs¢g¢t teremti meg, amelynek t´bb¢ nem v¢gsû hatÀra a gyomor, ¢s ahol a dolgok (az ember sajÀt erûforrÀsai, erûss¢gei, energiÀi, ideje stb.) szem¢lyes àk´nyvel¢seÊ ¢s szÀmbav¢tele elengedhetetlen. Azonban a k´nyvel¢s ¢s
szÀmbav¢tel ´nmagÀban is a szük´ss¢g jele.
Elvben a szük´ss¢g szÀmüzhetû lenne a modern ember ¢let¢bûl, amennyiben a àhaladÂÊ
k¢pzelet (mely mindig egy l¢p¢ssel a sz¡ks¢gletek kiel¢gÁt¢se elûtt jÀr) v¢gleg befagyaszthatÂ lenne, akÀr a sz¡ks¢gletek kifejezûd¢se
feletti ÀllandÂ diktatÃrÀval, akÀr pedig egyfajta agymosÀssal, mely ijesztûbb lenne a totalitarizmus agymosÀsÀnÀl is, tehÀt p¢ldÀul a
genetikus kÂd megvÀltoztatÀsÀval. Ez nem lehetetlen, de Àra, a szabadsÀg elveszt¢se, mely
e folyamatok velejÀrÂja lenne, nem ig¢nyel tovÀbbi fejteget¢st. Afelûl sem lehet semmi k¢ts¢g¡nk, hogy a àszük´ss¢gbûl adÂdÂ hiÀnyÊ
emez erûszakos megsz¡ntet¢se a modernitÀs
technolÂgiai fantÀziÀjÀt is megb¢nÁtanÀ.
Az àellÀtatlansÀgbÂl eredû hiÀnyÊ mÀsr¢szt, mint az àÀradatÊ kategÂriÀja, tÃlzottan
konkr¢t ¢s pragmatikus ahhoz, hogy metafizikai entitÀssÀ formÀlÂdj¢k. Ez a fogalom
egy¢bk¢nt a VilÀgpiac jellemzû sz¡lem¢nye.
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Mikor az Àrutermel¢s ¢s a csere¢rt¢k ÀltalÀnossÀ vÀlik, ¢s uralja a vilÀgot, a àpiacÊ minden¡tt jelenlevûv¢ ¢s jelk¢pess¢ vÀlik abban
az ¢rtelemben, hogy ott van mindenhol, de
nem k´tûdik semmif¢le konkr¢t helyhez t´bb¢. A àminden¡tt ottl¢tÊ-nek persze Àra van:
mivel a vÀsÀrlÂ t´bb¢ nem tapasztalhatÂ meg
a maga k´zvetlen-fizikai valÂjÀban, mindig
vannak hibÀs szÀmÁtÀsok a fizetûk¢pes kereslet megÁt¢l¢s¢t illetûen. Az effajta f¢lreszÀmÁtÀsok okozzÀk aztÀn egyr¢szt a tÃltermel¢st,
mÀsr¢szt az ellÀtatlansÀgbÂl fakadÂ hiÀnyt. A
piacnak azonban megvan az a rugalmassÀga,
hogy valamelyes k¡lsû k´zbel¢p¢sre tÀmaszkodva alkalmazkodni tudjon ahhoz a helyzethez, melyet sajÀt t¢ves ¢rt¢kel¢se eredm¢nyezett, ¢s megsz¡ntesse a hiÀnyt. A piac tehÀt
nem a szük´ss¢g tagadÀsa, hanem ¢ppen annak posztulÀlÀsa (a dinamikus piacrendszer
olyan inherens kategÂriÀival, mint p¢ldÀul a
n´veked¢s, a technolÂgiai haladÀs, a technolÂgiai fejlûd¢s mindenkori Àllapota elûtt jÀrÂ
sz¡ks¢gletek); mÁg a piac az ellÀtatlansÀgbÂl
eredû hiÀny tagadÀsa, legalÀbbis annak kell
lennie normÀlis k´r¡lm¢nyek k´z´tt.
A àszük´ss¢gÊ mint gazdasÀgi jelens¢g par
excellence k¢t irÀnyzat talÀlkozÀsi pontjÀn jelenik meg. Az egyik az, melynek sorÀn a bûvÁtetlen Ãjratermel¢s ¢s a stagnÀlÀs gazdasÀgai Àtalakulnak az ÀllandÂ n´veked¢s gazdasÀgaivÀ (amit ä mik¢nt azt Michel Henry
megjegyezte ä a profitra irÀnyulÂ motivÀciÂ
¢s a Galilei-f¢le àtudomÀnyos-technolÂgiai g¢pezetÊ egyesÁt¢se tett lehetûv¢); a mÀsodik pedig
az egyetemes szabadsÀgjogok elismer¢se ¢s
bevezet¢se a gazdasÀgi ¢letbe. Elvben tehÀt
mindenki sz¡ks¢glet¢t figyelembe kell venni
mint potenciÀlis jogot, ¢s mint olyat a àtÀrsadalmi termel¢sÊ vez¢rfonalÀnak kell tekinteni t´bbnyire akkor, mikor fizetûk¢pes a kereslet, de n¢ha akkor is, mikor nem az (az
eg¢szs¢g¡gy eset¢ben). Ez a t¢ny olyannyira
felgyorsÁtja a modern gazdÀlkodÀsban a (felismert) sz¡ks¢glettel, kereslettel ¢s elvÀrÀsokkal kapcsolatos elemeket, hogy semmilyen
profitra orientÀlt àtudomÀnyos-technolÂgiai
g¢pezetÊ nem tud l¢p¢st tartani az ´ngyorsÁtÂ ritmussal. (Az az ÀllÁtÀs, hogy a tudomÀny
nem tud l¢p¢st tartani a sz¡ks¢gletek gyorsulÂ n´veked¢s¢vel, term¢szetesen nem egy
àtudomÀnyosan igazoltÊ t¢tel, inkÀbb a dolgok jelenlegi ÀllÀsÀnak tapasztalati megfigye-

l¢se, ¢s semmi sem àbizonyÁtjaÊ, hogy ne lehetne mÀsk¢pp.)
A kapitalista gazdasÀgi szervezûd¢snek a
legfontosabb pozitÁvuma az azt megelûzû
gazdasÀgtÁpusokkal ¢s a modern versenytÀrssal, az Àllamszocializmussal szemben talÀn az
volt, hogy rugalmassÀgÀval ¢s sokr¢tüs¢g¢vel
mindig Àt tudta alakÁtani az ´nmagÀt l¢trehozÂ àszük´ss¢getÊ (mely ´nmagÀban negatÁv ¢rtelmü, h¢zag) egyfajta pozitÁv elvv¢, a
rendszer egyik legfontosabb dinamikus hajtÂerej¢v¢. Bizonyos ¢rtelemben a kapitalista
gazdasÀgi rendszer egy kisebbfajta csodÀt
hajtott v¢gre, s a àszük´ss¢getÊ, az ´r´k ontolÂgiai Àtkot, a mindig telhetetlen vÀgyaink
¢s mindig korlÀtozott erûink ´sszet¢veszt¢s¢¢rt rÀnk m¢rt metafizikai b¡ntet¢st a gazdasÀgi motivÀciÂ vÀlasztott, àszabadÊ elvek¢nt
tudta felmutatni. Ez elsûsorban Ãgy t´rt¢nt,
hogy az ´nmagÀt l¢trehozÂ àszük´ss¢getÊ
Ãgy mutattÀk be, mint sz¡ks¢ges antropolÂgiai motivÀciÂt a homo economicus szÀmÀra, valami olyat, amit az egy¢nnek magÀ¢vÀ kell
tennie, ¢s el kell fogadnia mint ànormÀlistÊ.
A kapitalista modernitÀs megveti a Schlaraffenlandot, annak az aranykornak az utÂpiÀjÀt, ahol a term¢szet àadakozikÊ, ¢s mi
passzÁvan fogyasztunk. A protestÀns etika a
kapitalizmus be¢pÁtett morÀlis dimenziÂja,
elengedhetetlen alapelve, melynek ¢rtelm¢ben nincs ingyeneb¢d, ¢s komoly erûfeszÁt¢seket kell tenn¡nk minden¢rt. Nem nagyon
lehet k¢ts¢ges, hogy az a t´rt¢nelmi teljesÁtm¢ny, melynek sorÀn a vÀndorlÂ-nomÀd emberis¢g letelepedett¢ vÀlt, a vid¢k egyre inkÀbb vÀrosiassÀ, az alapvetûen mezûgazdasÀgra alapulÂ vilÀgot pedig a vÀrosok vilÀgÀnak d´ntûen ipari jellege vÀltotta fel, csak
Ãgy valÂsulhatott meg, hogy a àszük´ss¢gÊ
hajtÂerûv¢, gazdasÀgi ´szt´nz¢ss¢ vÀlt. Ez azt
jelentette, hogy elût¢rbe ker¡lt az ember alkotÂk¢pess¢geinek ÀllandÂ n´vel¢se mint pozitÁv elv ¢s gyakorlat, melyet a szocializmus
kritikÀtlanul hozzÀigazÁtott sajÀt ä hasonlÂk¢ppen fausti ä politikai ¢s tÀrsadalmi fantÀziavilÀgÀhoz. Ebbûl viszont az is k´vetkezett,
hogy kifejlûd´tt az emberis¢g szinte minden
fontosabb kulturÀlis betegs¢ge (egy kiv¢tellel). Kialakult annak a kultusza, hogy produktÁv-technolÂgiai lehetûs¢gek gyûzelemittas megteremt¢s¢vel ¢s azok ritmusÀnak hiszt¢rikus felgyorsÁtÀsÀval gyûzz¡k le a àszük´s-
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s¢getÊ; ez a kultusz pedig l¢trehozta a munkaneurÂzisokat ¢s a patologikus szomjÃsÀgot
az anyagi fogyasztÀs soha nem szünû k´rforgÀsa ¢s a korlÀtlan hatalom irÀnt.
De van m¢g egy k¡l´n´s ¢s k¡l´n´sen vesz¢lyes kulturÀlis betegs¢g, mely nem a szük´ss¢g legyûz¢s¢nek kultuszÀbÂl ered. Ellenkezûleg, ¢ppens¢ggel az ellent¢te volt annak
a betegs¢gnek, melyet a szük´ss¢g elleni kultusz talÀlt fel: ez pedig a cs´m´r. A kapitalista
termel¢s fausti szük´ss¢gellenes irÀnyultsÀga
az¢rt is fokozÂdott, hogy megk¡zdj´n a gyors
¢s ÀllandÂ kiel¢g¡l¢s tehetetlens¢g¢vel, mely
komoly fenyeget¢st jelent a civilizÀciÂ szÀmÀra. Akik sz¡ntelen¡l a munka termel¢kenys¢g¢nek kapitalista n´vel¢se mint kizsÀkmÀnyolÀs ellen ¢s a àfogyasztÀs vallÀsaÊ ellen
szÂnokolnak, ¢s akik helyesen kimutatjÀk az
ebbûl k´vetkezû morÀlis ¢s pszicholÂgiai torzulÀsokat, hajlamosak elfelejteni az ellenkezû
vesz¢lyt, mely legalÀbb olyan kiterjed¢sü ¢s
m¢lys¢gü: a tÀrsadalmilag l¢trej´tt cs´m´rt a
velejÀrÂ ¢s iszonyÃan rombolÂ t¡nettel, a t´meges kÀbÁtÂszer-¢lvezettel, melynek k´re
egyre tÀgul. Ez az ellenkezû vesz¢lyrûl valÂ
megfeledkez¢s annÀl is inkÀbb meglepû, mivel olyan korban ¢l¡nk, mikor e probl¢ma
¢ppen azokban az orszÀgokban ker¡l a t´rt¢nelem napirendj¢re, melyek a legfejlettebb
kapitalista gazdasÀggal rendelkeznek. A hatvanas ¢vek radikÀlis mozgalmai a fogyasztÂi
tÀrsadalommal vitÀzva megk¢rdûjelezt¢k a
munka irÀnti k´znapi motivÀciÂt a kapitalista-fogyasztÂi gazdasÀgban, s ezt nagy kritikai
lend¡lettel ¢s ¢leselm¢jüs¢ggel tett¢k, de
an¢lk¡l, hogy k¢pesek lettek volna e motivÀciÂt bÀrmivel is helyettesÁteni. A mesters¢gesen l¢trehozott eksztÀzis ¢s a munkÀra irÀnyulÂ motivÀciÂ megk¢rdûjelez¢se, valamint
a cs´m´r, mely ebben a vÀkuumban t´megesen t´r elû, szorosan ´sszef¡gg. MÀra a mesters¢ges eksztÀzis kultusza jÂval tÃll¢pte az
intellektuÀlis kritikusok k´reit, ¢s egyes orszÀgokban ä elsûsorban az Egyes¡lt çllamokban ä n¢pbetegs¢gg¢ vÀlt; ennek ellen¢re tovÀbbra is olyan probl¢mÀnak fogjÀk fel, melyet technolÂgiai, illetve jogi Ãton kell kezelni, ¢s nem olyan kulturÀlis szindrÂmak¢nt,
mely a protestÀns munkaerk´lcs romjaibÂl
nûtt ki. A jelenlegi t´meges kÀbÁtÂszerkultusz
egyfajta reakciÂ ¢s hamis orvoslÀs arra a àcs´m´rreÊ, mely a kiel¢g¡l¢s elûtt m¢g Schlaraf-

fenland; azoknak a sajÀt maguk l¢trehozta b¢nultsÀga, akik nem hisznek sem a kiel¢g¡l¢s
lehetûs¢g¢ben, sem abban, hogy ¢rdemes ¢rte erûfeszÁt¢seket tenni. Ez a protestÀns munkaerk´lcs v¢g¢t jelenti, egyszersmind drÀmai
kihÁvÀs a kapitalista ¡zlet sikeres mük´d¢s¢nek (sût a szÀmunkra civilizÀciÂk¢nt ismert
k¢pzûdm¢nynek is).
A szocializmus minden formÀjÀban ¢ppen
az ä antikapitalista ä àszük´ss¢gellenesÊ kihÁvÀst vÀlasztotta, ¢s hÀrom k´vetel¢ssel Àllt
elû. Elûsz´r is, a szocializmus azt ÀllÁtotta,
hogy a szük´ss¢g elfogadÀsa olyan ontolÂgiai
adottsÀgk¢nt, mely nem sz¡ntethetû meg az
emberi ¢letben, csupÀn a kapitalizmus àideolÂgiÀjÀnakÊ egyfajta vallÀsi cs´kev¢nye; ez¢rt
van az, hogy a àszük´ss¢g t¢nyeÊ olyannyira
megfelelû alap a protestÀns munkaerk´lcs
szÀmÀra. Azonban ha egyszer egy emancipÀlt
tÀrsadalmi szervezet a profitmotivÀciÂ alÂl
felszabadÁtott tudomÀny mell¢ sorakozik fel,
a helyzet teljesen mÀs lesz. MÀsodszor, a szocialistÀk ä jogosan ä mindig is ÀllÁtottÀk, hogy
van egyfajta f¢lre¢rthetetlen tartuff¢ria abban, hogy a kapitalizmus uralkodÂ ideolÂgiÀja pozitÁvan ¢rt¢keli a szük´ss¢get: azok
¡dv´z´lt¢k a szük´ss¢gben rejlû er¢nyeket,
akik sosem ismert¢k a àjÂ ¢lethezÊ sz¡ks¢ges
legfûbb Àruk hiÀnyÀt vagy el¢gtelens¢g¢t.
V¢gezet¡l, a szocialistÀk mindig azt mondtÀk, hogy el¢rkezett az az idû a modernitÀsban, a (politikai, tÀrsadalmi ¢s technolÂgiai)
forradalmak e korÀban, amikor a lehetûs¢gek ¢s a politikai akarat egyarÀnt megvannak
ahhoz, hogy megoldjÀk vagy megsz¡ntess¢k
àa szociÀlis k¢rd¢stÊ, ami nem mÀs, mint a
szük´ss¢g, melyet a d´ntû t´bbs¢g s¢relemk¢nt ¢l meg.
A HOGYAN LEHETS°GES KRITIKAI GAZDASçGTAN? leÁrja a leg´sszetettebb ä a marxi ä
elm¢leti kihÁvÀst a szük´ss¢gre. A szerzûk szerint Marx elm¢let¢ben a kiindulÀstÂl kezdve
volt egy belsû dilemma. A hasznÀlati ¢rt¢k ¢s
a csere¢rt¢k elm¢leti megk¡l´nb´ztet¢s¢vel
Marx ÀllÁtÂlag bevezette a term¢szeti ¢s a tÀrsadalmi-t´rt¢neti k´zti fesz¡lts¢get rendszer¢be: a hasznÀlati ¢rt¢k Àllt Ágy a àterm¢szetÊ hely¢n (az Ember àterm¢szet¢n¢l fogvaÊ
a sz¡ks¢gletek korlÀtozott mennyis¢g¢vel
rendelkezik, mely kiel¢gÁthetû a hasonlÂan
korlÀtozott mennyis¢gü àterm¢szetes kiel¢gÁt¢si forrÀsokkalÊ avagy hasznÀlati ¢rt¢kek-
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kel), mÁg a csere¢rt¢k jelentette a t´rt¢nelmet. Eg¢szen a kapitalizmusig az emberi termel¢s hatÂk´re ¢s mennyis¢ge tÃlzottan korlÀtozott volt ahhoz, hogy elegendû mennyis¢gü kiel¢gÁt¢si forrÀssal szolgÀljon; az àemberi term¢szetÊ a t´rt¢nelem b´rt´n¢nek keretei k´z¢ volt zÀrva, ¢s lehetûs¢gei erûsen
korlÀtozottak maradtak. çmde a kapitalista
termel¢s t´bbsz´r´s forradalmÀval a bûs¢g
elvont lehetûs¢ge, a hasznÀlati ¢rt¢kekkel
minden emberi sz¡ks¢glet kiel¢gÁt¢s¢nek lehetûs¢ge el¢rkezett. Hogy ez mi¢rt maradt
meg ¢ppen csak elvont lehetûs¢g, az annak
a k´r¡lm¢nynek tulajdonÁthatÂ, hogy az univerzÀlis ¢s mindent ÀtfogÂ piac csak fizetûk¢pes sz¡ks¢gletekre termelt hasznÀlati ¢rt¢ket,
tehÀt csak olyan dolgokat, amelyek ugyanakkor csere¢rt¢kk¢nt is szolgÀltak. A csere¢rt¢kek àeldologiasÁtottÊ (t´rt¢neti) emberi term¢szete elfedte ¢s elnyomta a àvalÂdiÊ (term¢szetes) emberi term¢szetet, mely a konkr¢t hasznÀlati ¢rt¢kbe volt beleÀgyazva. A szocialista fordulat innen a àterm¢szetesÊ emberi term¢szet (melynek anyagi kifejezûd¢se a
hasznÀlati ¢rt¢kek ´sszess¢ge) felszabadÁtÀsÀt-elûÀsÀsÀt jelentette a csere¢rt¢k vagy vilÀgpiac t´rt¢neti ¢s eldologiasult emberi term¢szet¢nek fojtogatÂ felszÁni r¢tege alÂl. Ha
ez egyszer megt´rt¢nik, el¢rt¡k a valÂdi jÂl¢tet abban az egyszerü ¢rtelemben, hogy
elûsz´r a t´rt¢nelem folyamÀn a termel¢s a
àvalÂdiÊ, de korlÀtozott mennyis¢gü hasznÀlati ¢rt¢kekre valÂ figyelemmel szervezûdik
(¢s nem a csere¢rt¢kek ¢s a profit nev¢ben);
tovÀbbÀ hogy ä szint¢n a t´rt¢nelemben elûsz´r ä e hasznÀlati ¢rt¢kek el¢g nagy szÀmban
termelhetûk ahhoz, hogy a àterm¢szetesÊ
emberi sz¡ks¢gletek teljesen kiel¢g¡ljenek.
Ennek eredm¢nyek¢ppen a marxi forgatÂk´nyv szerint a szociÀlis k¢rd¢s nem egyszerüen àmegoldÂdnaÊ (ez tÃlsÀgosan banÀlis
volna), hanem àelt´r´ltetneÊ, ki¡rÁtv¢n hely¢t a t´rt¢nelemben. Ugyanakkor e drÀmai
fordulat a vilÀgpiac roncsai alÂl elû fogja Àsni
a gazdasÀgi ¢sszerüs¢g valÂdi elv¢t, az çltalÀnos Munka elv¢t. Ennek egyed¡li l¢nyegi
t¢nyezûje pedig az Ãjratermel¢s¢hez sz¡ks¢ges idû, melynek ¢rtelm¢ben a tÀrsadalmi Ãjratermel¢s ¢s Ágy a j´vû is tervezhetû lenne.
Ezzel szemben a HOGYAN LEHETS°GES KRITIKAI GAZDASçGTAN? szerzûi, Marx kritikusai,
a k´vetkezû ellen¢rveket vetett¢k fel. Marx

ÀllÀspontja elûsz´r is magÀban foglalja, hogy
a hasznÀlati ¢rt¢ket term¢szetesnek tekintj¡k, Àm ez tÀvolrÂl sem elfogadhatÂ t¢tel. A
valÂsÀgban a hasznÀlati ¢rt¢kek àa t´rt¢nelemben ÀllnakÊ, mik¢nt a szÀmukra valÂ termel¢si mÂdok ¢s a kiel¢gÁt¢s mÂdjai is. A modernitÀs komplex hasznÀlati ¢rt¢kei szÀmÀra
termelni rendkÁv¡l k´lts¢ges folyamat, ¢s teljesen mÀs, mint a ànaturalistaÊ Marx leegyszerüsÁtû ¢rtelmez¢se. MÀsodszor, Marx elk´vette ilyen mÂdon az ¢ppen ellenkezû hibÀt
is, azt, amely¢rt û maga hibÀztatta a àburzsoÀ
k´zgazdÀszokatÊ: a vagyon forrÀsainak tÀrgyalÀsa sorÀn megfeledkezett a term¢szetrûl;
az û felfogÀsÀban is a vagyon egyed¡li kÃtforrÀsa a munka. Amennyiben Marx komolyan szÀmolt volna a àterm¢szettelÊ, pontosabban a term¢szeti forrÀsok kimerÁthetûs¢g¢vel, egy term¢szeti forrÀs helyettesÁt¢s¢nek
neh¢zs¢geivel stb., akkor tudatÀban lett volna a bûs¢g akadÀlyainak ¢s ama feladat
´sszetetts¢g¢nek, hogy a hasznÀlati ¢rt¢kek
amaz ÀllÁtÂlagosan korlÀtozott mennyis¢g¢re
termelj¡nk, mely (minimÀlis t´rt¢nelmi vÀltozatokkal) a àvalÂdiÊ emberi sz¡ks¢gletek kiel¢gÁt¢s¢hez sz¡ks¢ges. Azonban m¢g ha elfogadjuk is Marx premisszÀit ä folytattÀk a
kritikusok ä, ¢s a munkÀt mint a jÂl¢t kizÀrÂlagos forrÀsÀt tekintj¡k, a hatÀrtalan bûs¢g
elj´vetele ¢s a szük´ss¢g v¢ge akkor sem k´vetkezhet be. A v¢gsû hatÀr a munkaidû szük´ss¢ge, hiÀnya, mivel a szÀmÁtÀsba j´hetû
embereknek bÀrmely pillanatban csak egy bizonyos korlÀtozott mennyis¢ge adott, akik
v¢gre tudnak hajtani termelûfeladatokat egy
szint¢n konkr¢tan adott, tehÀt korlÀtozott
idûmennyis¢g alatt; ¢s a munkaidû korlÀtozott birtokosainak emez ´sszess¢g¢vel Àll
szemben a kimerÁthetû term¢szet. Ez valÂjÀban hibÀs gondolatmenet, mivel hallgatÂlagosan elfogadja Marx pre-kritikai-metafizikai
ÀllÀspontjÀt, ¢s elker¡lhetetlen¡l hamis k´vetkeztet¢st von le belûle. A munkaidû ä vagy
a termel¢s konkr¢t ¢s korlÀtozott v¢grehajtÂi,
akik munkaideje ugyanÃgy korlÀtozott, mint
´sszess¢g¡k ä sohasem Àllnak szemben egy
hatÀrtalan term¢szettel mint olyannal, mely
magÀbanvalÂ dolog, vagyis el¢rhetetlen szÀmukra. Amivel valÂban szembeker¡lnek, az
a konkr¢t ¢s korlÀtozott term¢szet, ahogyan
azt a konkr¢tan adott term¢szettudomÀnyok
el¢j¡k tÀrjÀk, mindig egy bizonyos, a tudo-
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mÀnyok ÀllÀsÀnak megfelelû szintü technolÂgiÀn kereszt¡l. Ebben a konfrontÀciÂban
egyik szereplû sem korlÀtok n¢lk¡li; mindegyik valamik¢ppen korlÀtozott. T´bbnyire
illeszkednek egymÀshoz ä egyebek k´z´tt abban az ¢rtelemben is, hogy a munka v¢grehajtÂinak elegendû mennyis¢gü rendelkez¢sre ÀllÂ munkaidej¡k van ahhoz, hogy megoldjÀk azt a bizonyos probl¢mÀt, melyet a
àterm¢szetÊ, vagyis a tudomÀny ¢s a technolÂgia m¢r ki rÀjuk. (Az a forgatÂk´nyv, mely
szerint a term¢szettudomÀnyok elm¢letileg
megoldott probl¢mÀja nem fordÁthatÂ le a
technolÂgia nyelv¢re ä egy darab à´nmagÀ¢rt valÂ term¢szetÊ nem vÀltoztathatÂ Àt àszÀmunkra valÂ term¢szett¢Ê ä, inkÀbb kiv¢telt
k¢pez, mintsem szabÀlyt.) A v¢gsû k´vetkeztet¢s az, hogy Marx javaslata egy olyan gazdasÀgra, mely a tiszta munkaidû elszÀmolÀsÀra ¢p¡l, ¢s amely kizÀrja a piac k´zvetÁtûszerep¢t, teljes k¢ptelens¢g.
Marx ÀllÀspontjÀnak ¢s emez ÀllÀspont
b´lcs ¢s elm¢s kritikÀjÀnak labirintusai az¢rt
voltak fontosak, hogy bemutassÀk: sem a szük´ss¢g àokaÊ (strukturÀlis helye), sem annak
funkciÂja nem ragadhatÂ meg a k¢t egymÀssal versengû modern gazdasÀgban adekvÀt
mÂdon a marxi metafizika terminusaival.
MÀs irÀnyba kell tehÀt n¢zn¡nk. Az elsû kijelent¢s sz¡ks¢gk¢ppen negatÁv: a meglehetûsen ÀltalÀnos n¢zettel ellent¢tben, a modern gazdasÀgban a szük´ss¢g àokaÊ nem
àterm¢szetesÊ. Ezen ÀllÁtÀs legfûbb bizonyÁt¢ka a malthusiÀnus fiaskÂ. Ma t´bbsz´r´sen
tÃll¢pj¡k a Malthus jÂsolta n¢pess¢gn´veked¢si szintet, m¢gis nagyobb mennyis¢gü ¢lelmiszert termel¡nk, mint amennyi el¢gs¢ges
az emberis¢g fennmaradÀsÀhoz. Ha vilÀgunkban van ¢hez¢s, akkor azt az ember teremtette, ¢s nem àterm¢szeti szük´ss¢gÊ
okozta. A szük´ss¢g¢rv, mely olyan jellemzû
volt a XIX. szÀzadra, kezd eltünni a k´rnyezetv¢delem tÀrhÀzÀbÂl is: manapsÀg nem
annyira àkifogyunk a term¢szeti forrÀsokbÂlÊ, mint inkÀbb vissza¢l¡nk vel¡k, szenynyezz¡k ¢s romboljuk a term¢szetet. A szük´ss¢g àokaÊ mesters¢ges. A szük´ss¢g àokÀtÊ
(vagy jobb kifejez¢ssel ¢lve: strukturÀlis hely¢t) a àhaladÀsÊ elm¢lete ¢s gyakorlata, valamint a dinamizmus ig¢nye teremtette meg
a modern vilÀgban. Heidegger b¡szke arra,
hogy filozÂfiÀja mentes a modern filozÂfia

legnagyobb betegs¢g¢tûl, a àtechnolÂgiai
k¢pzeletvilÀgtÂlÊ; mottÂja ä àAlles f¤ngt mit
der Zukunft anÊ (àMinden a j´vûvel kezdûdikÊ) ä
m¢gis a modern termel¢s alapelve. A termel¢s szempontjÀbÂl ä csakÃgy, mint mÀs
szempontbÂl is ä a modernitÀs strukturÀlisan a j´vû fel¢ fordul, melyet mint valami
jobbat, gazdagabbat, nagyobbat, k¢nyelmesebbet fognak fel, amelyet jobban Àthatnak a
tudomÀny ¢s technolÂgia csodÀi, mint a jelent. Ez nem pusztÀn egy àideolÂgiaÊ, amit
akaratunktÂl f¡ggûen elejthet¡nk. A haladÀsban valÂ hit, a j´vûreorientÀltsÀg ¢s a dinamizmus keres¢se (àa forradalmi karakterÊ)
egy¡tt alkotjÀk a modernitÀs conditio sine qua
nonjÀt ahhoz, hogy folytassa igencsak term¢szetellenes l¢tez¢s¢t. Faust ¢rz¢se helyes volt:
ha csak egyszer is kimondja, hogy àVerweile
doch, du bist so sch´nÊ (àOly sz¢p vagy, Â, ne szÀllj
tovÀbbÊ ä KÀlnoky LÀszlÂ fordÁtÀsa), ha meg
akarja ÀllÁtani a felfel¢ t´rekv¢s ciklusÀt, akkor sajÀt l¢t¢t mint tervet, mint az archetipikusan modernet Àssa alÀ. De csak ha megÀllÁtjuk ezt a pillanatot, csak ha hibernÀljuk a
jelen sz¡ks¢gleteit, ¢s à´r´knekÊ vagy àterm¢szetesnekÊ kiÀltjuk ki ûket, akkor sz¡ntethetj¡k meg a àszük´ss¢getÊ, mert csakis akkor tudunk a jelen sz¡ks¢gleteire termelni.
De m¢lyebb ¢rtelemben m¢g ez is lehetetlen,
mert a modernek k¢pzelet¢nek àtÀrsadalmi
int¢zm¢ny¢beÊ a jelen ´r´k tÃll¢p¢s¢nek ig¢nye mÀr be¢p¡lt. °s emez egyedi, Àmde d´ntû sz¡ks¢glet miatt csak annyiban tudunk termelni, amennyiben sajÀt magunk posztulÀljuk a àszük´ss¢getÊ. Mert an¢lk¡l, hogy a j´vût haladÂbbnak t¢telezn¢nk fel abban az ¢rtelemben, hogy azt nagyobbnak, gazdagabbnak stb. tekintj¡k, valamint an¢lk¡l, hogy a
jelent szük´ss¢ggel telinek lÀtnÀnk pontosan
abban az ¢rtelemben, hogy m¢g nem vagyunk a j´vûben, nincs modern termel¢s,
sem technolÂgiai ÃjÁtÀs, sem motivÀciÂ a
munkÀra.
A szük´ss¢g minden premodern termel¢si
tÁpusban mint ontolÂgiai hatÀr jelentkezett,
vissza-visszat¢rû ¢hez¢sek, jÀrvÀnyok, term¢szeti katasztrÂfÀk formÀjÀban, melyek ellen
egyÀltalÀban nem volt v¢dekez¢s. A feljegyzett t´rt¢nelem legnagyobb r¢sz¢ben az emberis¢g t´bbs¢g¢nek sorsa a puszta biolÂgiai
tÃl¢l¢s hatÀrÀn valÂ ÀllandÂ ingadozÀs. Emellett mindez a term¢szet t¢nyked¢s¢nek tünt,
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egy tûl¡nk idegen ¢s felett¡nk ÀllÂ hatalom
müv¢nek, mellyel semmit sem tehet¡nk. A
modernitÀs azonban drasztikusan megvÀltoztatta a szük´ss¢g stÀtusÀt azzal, hogy egyesÁtette az univerzÀlis, profit- ¢s n´veked¢sorientÀlt gazdasÀgi szervezûd¢st a àtudomÀnyos-technolÂgiai g¢pezettelÊ. így ma m¢g a
szÀmszerüen erûteljesen megn´vekedett emberi faj sem lett arra kÀrhoztatva, hogy
egyfajta biolÂgiai hatÀrmezsgy¢n ¢ljen, ¢s
amennyiben bizonyos nagy csoportok m¢g
ma is ezt teszik, k´nnyen talÀlnak szociÀlis
magyarÀzatot vagy bünbakot a helyzetre. Ennek eredm¢nyek¢ppen Ãgy tünik, a szük´ss¢g ember alkotta dolog, nem pedig term¢szeti ¢s v¢gzetes hatalom. TovÀbbÀ ä mint
emlÁtett¡k ä a szük´ss¢g a modern termel¢sben telosszÀ vÀltozott Àt (azzÀ a c¢llÀ, hogy termelj¡nk meg holnap mindent, ami ma benne van a mesters¢gesen felkeltett tÀrsadalmi
k¢pzeletben, de amely ig¢nyre m¢g nem termelt¡nk). Emellett ez kollektÁv ¢s szem¢lyes
motivÀciÂk¢nt is szerepet jÀtszik: a t´rt¢nelemben elûsz´r, a szük´ss¢g legyûz¢se megvalÂsÁthatÂ javaslatnak ¢s Ágy a munka kifizetûdû ¢letmÂdnak tünik. AkÀr ´sszef¡gg´tt ez
a fajta motivÀciÂ a protestÀns munkaerk´lccsel, akÀr nem, mindenk¢ppen Ãgy tünik, hogy el¢g hosszÃ ideig mük´d´tt ´nÀllÂan is, ¢s a belsû felbomlÀs t¡neteit csak
most mutatja. A szük´ss¢get azonban ä mint
azt mÀr kimutattuk ä sohasem lehet nyeres¢gesen lek¡zdeni; inkÀbb csak mesters¢gesen
Ãjk¢nt t¢telezni. (A àmesters¢gesÊ itt ¢s mÀsutt a sz´vegben nem ahelyett Àll, hogy àa
modern vilÀg term¢szet¢tûl idegenÊ; hanem
inkÀbb leÁrja a modern vilÀgot, mely a premodernnel ellent¢tben egyfajta àterm¢szetellenesÊ ä ¢s ebben az ¢rtelemben mesters¢ges
ä rend.) A modernitÀs ugyanis a k´vetkezû,
´r´kk¢ bûv¡lû ciklusban ¢l: a szük´ss¢g termel¢se ä termel¢s a szük´ss¢g lek¡zd¢s¢re ä
a szük´ss¢g Ãjratermel¢se. Ez a k´rforgÀs
szolgÀltat motivÀciÂt a termel¢sre, ¢s ez teszi
az emberi elm¢t immÃnissÀ az ´npusztÁtÂ
cs´m´r ellen a tÀrsadalom Àtlagos tagjai r¢sz¢re, valamint ez tartja à¡zembenÊ a f´ld
n´vekvû n¢pess¢g¢t; ez a k´rforgÀs az, ¢s
nem a javak valamif¢le fiktÁv mennyis¢ge,
mely a sz¡ks¢gletek tervezett m¢rt¢k¢t meghaladja, sem pedig bÀrmif¢le statikus Schlaraffenland, ami garantÀlja a modern vilÀg to-

vÀbb¢l¢s¢t ¢s (viszonylag) jÂ eg¢szs¢g¢t. A
modern gazdasÀg k¢t rivÀlis rendszer¢nek
belsû elfogadhatÂsÀgÀt vizsgÀlva nem az a
legfûbb krit¢rium, hogy milyenek a t´megtermel¢s kvantitatÁv eredm¢nyei az egyes
gazdasÀgokban, hanem hogy mik¢pp tudnak
megk¡zdeni e gazdasÀgok a szük´ss¢ggel.
Hogy meg¢rts¡k, mi¢rt volt a kapitalizmus oly sikeres a szük´ss¢g kezel¢se sorÀn,
fel kell hasznÀlnunk k¢t fontos kategÂriÀt, a
àvertikÀlisÊ hiÀny fogalmÀt a àhorizontÀlisÊ
hiÀnnyal szemben, mely terminusokat Kornai JÀnos müve vezette be. A hiÀny akkor tünik vertikÀlisnak, mikor a n¢pess¢g ä azok,
akiknek k¢pzelet¢t egy bizonyosfajta fogyasztÀs fel¢ irÀnyÁtottÀk, de akik nem talÀljÀk erre
a megfelelû àc¢lpontotÊ ä strukturÀlisnak
tekinti a hiÀnyt, melyet maga az establishment okozott, ¢s a àfeljebbvalÂkraÊ hÀrÁtja a
felelûss¢get, akik a helyzetet elûid¢zt¢k. Mivel ¢ppens¢ggel a dominÀns modern k¢pzeletvilÀgbÂl k´vetkezik, hogy a szük´ss¢g ¢s
annak ellent¢te egyarÀnt ember teremtette
helyzet, ¢s nem a term¢szet rendel¢se, ez¢rt
ha a vertikÀlis hiÀnyok sokÀig tartanak, ¢s ha
a tÀrsadalmi berendezked¢s eg¢sz¢re jellemzûk, akkor egyre inkÀbb az eluralkodÂ irracionalitÀs ¢rz¢se lesz ÃrrÀ a tÀrsadalomban.
Ezzel ellent¢tben a hiÀny horizontÀlis, ha az
ember rendszeresen megtalÀlja a megoldÀst
azon a szinten, amelyen a hiÀny jelentkezik
(az ember nem talÀl meg egy bizonyos Àrucikket az egyik ¡zletben, de megtalÀlja egy
mÀsikban). A horizontÀlis kiel¢g¡l¢s lehet hipotetikus ¢s nem valÂsÀgos, de a tÀrsadalom
Àtlagos tagjÀnak kell, hogy legyen bizalma
abban, hogy a hiÀny megsz¡ntet¢se (a sz¡ks¢glet kiel¢gÁt¢se) horizontÀlisan lehets¢ges
bÀrmikor, amikor csak akarja.
A kapitalizmusnak siker¡lt a hiÀnyok d´ntû t´bbs¢g¢t mint horizontÀlis hiÀnyokat felmutatni, vagyis mint olyan hiÀnyokat, melyek valÂsÀgosan vagy hipotetikusan felszÀmolhatÂk azÀltal, hogy rÀakadhatunk a keresett Àrukra, m¢g akkor is, ha a hiÀny (mint
p¢ldÀul a jÂ eg¢szs¢g¡gyi ellÀtÀs hiÀnya szÀmos orszÀgban) valÂjÀban àvertikÀlisÊ volt. Ez
k¢t oknÀl fogva t´rt¢nt Ágy. Elûsz´r, a àcsak
fizetûk¢pes sz¡ks¢gletre valÂ termel¢sÊ tÀrsadalmilag igazsÀgtalan elv lehet, mely m´g´tt
a fizet¢sk¢ptelen ¢s ez¢rt elvet¢lt vÀgyak ¢s
kÁvÀnsÀgok eg¢sz temetûje bÃjik meg. De ez
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a szÀmbav¢telt ¢s a kalkulÀciÂt (az àeszk´z¡l
szolgÀlÂ racionalitÀstÊ) legalÀbb olyan m¢rt¢kig lehetûv¢ teszi, hogy (a fizetûk¢pes sz¡ks¢gletekkel szembeni) idûnk¢nti hiÀnyok a
horizontÀlis szinten maradnak, ¢s ritkÀn tünnek vertikÀlisnak ¢s strukturÀlisnak. A kapitalizmus mÀsk¡l´nben problematikus jÂzansÀga ¢s erûs utÂpiaellenes hajlama kifizetûdik
ebben a tekintetben: mÁg a fizet¢sk¢ptelen
sz¡ks¢gleteket ÀlmodozÀsnak nyilvÀnÁtjÀk ¢s
kifejezûd¢s¡ket à¡res utÂpiÀnakÊ, addig a fizetûk¢pes sz¡ks¢gleteket elismerik, rÀirÀnyÁtjÀk a termel¢st, az àegyed¡li valÂsÀgÊ rangjÀra emelik ûket, ¢s kiel¢gÁt¢s¡k folyamatÀban a hiÀnyok valÂban horizontÀlisak maradnak. (Ez szilÀrd strukturÀlis okokbÂl t´rt¢nik
Ágy: ha a profit motivÀlta rendszer szisztematikusan k¢ptelen lenne a javak szolgÀltatÀsÀra, akkor egyszerüen ´sszeomlana.) MÀsodszor, a kapitalizmus szkeptikus utÂpiaelleness¢ge lehetûv¢ tesz egy bizonyos fokÃ szÂkimondÀst, melyet az abszolutista szocializmus
´ncenzÃrÀzott ¢s neurotikus mÂdon elnyomott: a n´veked¢srûl be lehet vallani, hogy
megteremt egy bizonyos fajtÀjÃ àstimulÀlÂ
szük´ss¢getÊ. Ez a szemben¢z¢s a t¢nyleges
helyzettel az oka annak, hogy a strukturÀlis
termel¢s, a szük´ss¢g lek¡zd¢se ¢s Ãjratermel¢se a jÂl¢ti piaci tÀrsadalmakban horizontÀlis ¢s nem vertikÀlis hiÀnyk¢nt jelenik meg.
Ez¢rt ezt ott feszÁtetts¢g ¢s ´szt´nz¢s gyanÀnt
¢lik meg, bÀr vÀlhatna szenved¢ss¢ is, ¢s
idûnk¢nt valÂban azzÀ is vÀlik.
Az Àllamszocializmus a szük´ss¢g k´zponti
probl¢mÀjÀt azzal a szilÀrd elhatÀrozÀssal c¢lozta meg, hogy egyszer s mindenkorra meg
is oldja a probl¢mÀt. A szocializmus minden
fûbb Ág¢rete kapcsolÂdott a szük´ss¢g teljes
elt´rl¢s¢nek elûfeltev¢s¢hez. Egyszerü, de
igen n¢pszerü szinten a szük´ss¢g mint àa
szociÀlis k¢rd¢sÊ csapÂdott le, ¢s a szocializmus azt az Ág¢retet tette, hogy meghozza a
szociÀlis k¢rd¢sre a v¢gsû megoldÀst. Ugyanakkor ez a hûstett point d'honneurnek tünt a
szocialistÀk szÀmÀra, k¡l´n´sen mivel a kapitalizmus, a termel¢snek ez a forradalmi mÂdja, lÀthatÂan nem tudta megvalÂsÁtani fausti
Àlmait a teljes bûs¢g tÀrsadalmÀnak elj´vetel¢rûl. TovÀbbÀ a feladat nemcsak Karl Marx
szÀmÀra tünt k´nnyen v¢grehajthatÂnak, hanem az Àtlag szocialista szÀmÀra is. Az ÀltalÀnos v¢leked¢s szerint a kapitalista iparosodÀs

megfelelû fegyvertÀrat teremtett magÀnak
ahhoz, hogy uralja a term¢szetet. A modern
ember nem lett szük´ss¢gre kÀrhoztatva a
term¢szet ellens¢gess¢ge ¢s szükmarkÃsÀga
miatt. Az egyed¡li akadÀly a helytelen tÀrsadalmi berendezked¢s, a kapitalizmus volt.
Ezt azonban helyre lehetett hozni egy politikai gesztussal: a proletÀrforradalommal.
A szocialistÀk, bele¢rtve legnagyobb elm¢iket is, kev¢ss¢ t´rûdtek terv¡k belsû dilemmÀjÀval, vagyis azzal a probl¢mÀval, hogy ha
a szük´ss¢get valÂban el lehet t´r´lni, a n´veked¢s ¢s ÀltalÀban a modernitÀs dinamikÀja szint¢n megszünhet. Azt hitt¢k, hogy megadtÀk az elm¢leti vÀlaszt a k¢rd¢sre: a tervez¢s r¢v¢n, melybûl ä mik´zben felt¢telezt¢k
a piaci kalkulÀciÂval szembeni felsûbbrendüs¢g¢t ä k¢t tovÀbbi tett k´vetkezett, szinte
ugyanabban az idûben. Az elsû az ¢sszerü
szelekciÂ vagy ä kev¢sb¢ eufemisztikusan ä a
kontroll: minden, amit a mÃltban àfeleslegesenÊ termeltek (egy meta-autoritÀs racionalitÀsÀnak megfelelûen) leker¡l a tÀrsadalmilag sz¡ks¢ges javak listÀjÀrÂl. A mÀsodik
magÀban foglalta a szÀmszerüs¢g tÃlbecs¡l¢s¢t: mindazt, amit elismertek mint tÀrsadalmilag sz¡ks¢geset, pontosan olyan mennyis¢gben kellett termelni, mely a sz¡ks¢gletek
kiel¢gÁt¢s¢hez kellett, mÀs szÂval olyan
mennyis¢gben, mely sz¡ks¢ges volt a szük´ss¢g teljes felszÀmolÀsÀhoz. A szük´ss¢g teljes
megsz¡ntethetûs¢g¢nek e dogmatikus ÀllÁtÀsÀval hÀrom negatÁv fejlûd¢si irÀny alakult ki.
Elûsz´r, a d´lyf´s ¢s alaptalan abszolutizmus
jogos b¡ntet¢sek¢ppen az Àllamszocializmusnak le kellett mondania a szük´ss¢g pozitÁv
kezel¢s¢nek azon elûnyeirûl, melyeket a kapitalizmus mozgÂsÁtani tudott. Term¢szetesen a sz¡ntelen ¢s ¡res szÂnoklat arrÂl, hogy
milyen neh¢z a t´rt¢nelmileg ´r´k´lt elmaradottsÀgot ¢s az aluliparosodottsÀgot lek¡zdeni, folytonosan ¢s bûs¢gesen Àradt a politikai
szereplûk szÀjÀbÂl. (Ez a hivatkozÀs az eg¢sz
probl¢ma teljes f¢lre¢rt¢se volt, mivel a jelen
elemz¢sben a szük´ss¢gnek semmi k´ze az
aluliparosodÀshoz ¢s a gazdasÀgi elmaradottsÀghoz; a szük´ss¢g a modern, n´veked¢sorientÀlt ¢s dinamikus termel¢s strukturÀlis-ontolÂgiai ÀllandÂja az iparilag fejlett orszÀgokban is.) De mÁg az Ãgynevezett alulfejletts¢g
hÀtrÀnyait ÀllandÂan hangsÃlyoztÀk a kommunista apparÀtusok (¢s ments¢gk¢nt hoztÀk
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fel a rendszeres inkompetenciÀra ¢s a terrorra), ugyanakkor a szük´ss¢gnek a szocializmusra vonatkozÂ ¢rv¢nyess¢g¢t mindig
azonnal visszautasÁtottÀk. MÀsodszor, a szocialistÀk a szük´ss¢g v¢g¢t a javak bizonyos,
v¢letlenszerüen meghatÀrozott mennyis¢g¢nek termel¢s¢hez k´t´tt¢k ahelyett, hogy
ûszint¢n bevallottÀk volna, hogy az egyed¡li,
logikusan elgondolhatÂ megoldÀs az lett volna, ha a modern ember sz¡ks¢gleteinek dinamikus rendszer¢t korlÀtozzÀk (valamint sajÀt r¢sz¡krûl is elfogadjÀk ezt a korlÀtozÀst).
Ez t´bb volt, mint logikai hiba. Eredm¢nye
eg¢szen furcsa lett, ¢s gyakorlati k´vetkezm¢nyeit tekintve rendkÁv¡l pusztÁtÂ: egy olyan
tÀrsadalom Àrufetisizmusa, melynek szellemi
alapÁtÂ atyjai fedezt¢k fel ¢s Át¢lt¢k el a lehetû
legv¢rmesebben az àÀrufetisizmusÊ t¡net¢t.
N¢zz¡k meg az Ãgynevezett àpuha-k´lts¢gvet¢si korlÀtÊ furcsa eset¢t az Àllamszocializmus gazdasÀgÀban. A terminus Kornai fontos talÀlmÀnya, ¢s vÀllalatok Àllami v¢delem
alÀ helyez¢s¢nek rendszer¢t jel´li, mely biztosÁtja e vÀllalkozÀsok fennmaradÀsÀt, bÀrmilyen d´bbenetes legyen is gazdasÀgi teljesÁtm¢ny¡k. Sz¡ks¢gtelen megjegyezni, hogy ez
a rendszer b¢nÁtÂan hat a gazdasÀgi racionalitÀsra. Kornai ehhez helyesen hozzÀfüzi,
hogy a rendszer nemcsak m¢lys¢gesen irracionÀlis, hanem kitermel egyfajta t´rt¢nelmi
kiÀbrÀndultsÀgot mindazok szÀmÀra, akik
Max Weber nyomÀn nem vÀrtak ugyan csodÀkat az ÀllamszocializmustÂl, ¢s semmik¢ppen sem szÀmÁtottak olyan messianisztikus Àlmok beteljesed¢s¢re, mint p¢ldÀul àaz elidegened¢s v¢geÊ, de akiknek egy bizonyos elvÀrÀsuk m¢giscsak volt: hogy beteljesedj¢k
Schumpeter programja a modern termel¢s
minden elmaradott elem¢nek àforradalmi lerombolÀsÀrÂlÊ. Schumpeter felt¢telezte, hogy
a kapitalizmus ä melybûl jellegzetesen hiÀnyzik mindenfajta szentimentalizmus a mÃlt
idillikus bÀja irÀnt, ¢s ÀltalÀban v¢ve minden
irÀnt, ami nem profittermelû vagy nem hat¢kony ä le fogja rombolni a termel¢s minden egyes olyan ÀgÀt vagy fajtÀjÀt, mely nem
tud mÀr megfelelni a modern k´vetelm¢nyeknek ¢s elvÀrÀsoknak. Ebbûl k´vetkezûleg az ÀllamszocializmusrÂl ä mely nem tiszteli azt sem, amire a tiszteletlen kapitalizmus
m¢g csodÀlattal n¢z fel, vagyis a magÀntulajdont ä felt¢telezhetû, hogy szÂ szerint forra-

dalmi mÂdon lerombolja a termel¢s minden
olyan egys¢g¢t, mely nem el¢gÁti ki a modern
ig¢nyszinteket a kapitalizmus alatt. Mikor
Weber megemlÁtette a b¡rokratikus Àllamszocializmus esetleges racionalizÀlÂ szerep¢t,
ez a radikÀlis nagytakarÁtÀs lebeghetett a szeme elûtt. Ehelyett azonban hetven ¢ven Àt
egy olyan gazdasÀgi rendszer volt hatalmon,
melynek a legcsek¢lyebb emberbarÀti gÀtlÀsa
sem volt azzal kapcsolatban, hogy Ãjra bevezesse a rabszolgamunkÀt deportÀltak milliÂinak formÀjÀban, ellenben szentimentÀlis mÂdon v¢delmezett olyan gyÀrakat ¢s vÀllalatokat, melyek kûkorszaki technolÂgiÀval ¢s
ûr¡letes k´lts¢gfelem¢szt¢ssel mük´dtek. Az
egyetlen forradalmi funkciÂt, a schumpeteri
rombolÀs funkciÂjÀt, melyet ez a fajta rezsim
bet´lthetett volna (mely esetben legalÀbb
technolÂgiailag pozitÁv ´r´ks¢get hagyott volna maga utÀn), sohasem t´lt´tte be. ögy tünik, erre a furcsa jelens¢gre nem kÁnÀlkozik
mÀs magyarÀzat, mint amit fentebb az Àllamszocializmus ÀrufetisizmusÀnak nevezt¡nk.
Mivel az anyagi javak mindig egyre nagyobb
mennyis¢gü termel¢se elm¢leti biztosÁt¢kk¢nt szolgÀlt a nomenklatÃra szÀmÀra, hogy
v¢grehajtsa azt a bizonyos k¢ptelen c¢lt, a
szük´ss¢g felszÀmolÀsÀt (tovÀbbÀ ez legitimÀlta ÀltalÀban az û uralmukat is), sohasem jutottak arra a d´nt¢sre, hogy leromboljanak
vagy sz¢tszedjenek bÀrmely Àrutermelû egys¢get, lett l¢gyen az az Àru a lehetû legrosszabb minûs¢gü vagy ijesztûen magas
k´lts¢ggel termelt. Ugyanakkor sohasem haboztak a legkisebb m¢rt¢kben sem, hogy
àforradalmi mÂdonÊ jÀrjanak el ¢lû emberi
l¢nyekkel szemben ¢s milliÂkat hajtsanak
rabszolgasorba. A szük´ss¢g elt´rl¢s¢nek abszolutista programja ¢s romhalmazok nem
hat¢kony ¢s k´lts¢ges termel¢se a lehetû legszorosabban kapcsolÂdott egymÀshoz a parancsgazdasÀg rendszer¢ben.
Ennek eredm¢nyek¢ppen a szük´ss¢g
mint minden¡tt jelen levû hiÀny alap¢lm¢nye volt az Àllamszocializmus minden polgÀrÀnak, aki nem tartozott a nomenklatÃrÀhoz.
Mindezt az emberek fizikai szük´ss¢gk¢nt ¢lt¢k meg, ¢s mint olyat, szenved¢sk¢nt, mivel
a fentiek alapjÀn mindazon javak, melyek az
¢letet kellemess¢ teszik a legalapvetûbb mindennapi szinten (avagy a àjÂ ¢letÊ kell¢kei),
hiÀnycikkek voltak. Nem kell hÀborÃkra, ost-
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romokra, blokÀdokra, emberek okozta ¢hez¢sekre, t´megek deportÀlÀsÀra vagy koncentrÀciÂs tÀborokra gondolnunk (melyek
mind meglehetûsen mindennapi jelens¢gek
voltak SztÀlin ûr¡lt uralma alatt ¢s utÀn is).
Sokkal enyh¢bb mÂdon ¢s m¢rt¢kben, a hiÀny az ¢let alap¢lm¢nye volt ebben a rendszerben m¢g a b¢k¢sebb idûszakokban is.
MÀsodszor, ezeket kiv¢tel n¢lk¡l àvertikÀlisÊ
hiÀnyokk¢nt ¢lt¢k meg az emberek, tehÀt
olyanfajta szük´ss¢gk¢nt, melynek strukturÀlis okai a rendszerben voltak meg. BÀrki, aki
az Àllamszocializmus alatt sz¡letett viccek
folklÂrjÀt tanulmÀnyozza, lÀthatja, hogy az
emberek e rendszerben m¢lyen meg voltak
gyûzûdve arrÂl, hogy ha nincs el¢g naps¡t¢s,
vagy tÃl sok van, ha a narancs nem termeszthetû az °szaki-sarkon, ha a f´ld reng ¢s rÀzkÂdik a talpunk alatt, valami furcsa mÂdon
mindez a pÀrt ¢s az Àllami autoritÀsok felelûss¢ge. °s ez nem a homo sovieticus ostobasÀgÀnak vagy politikai hiszt¢riÀjÀnak a jele. A
rezsim ÀllandÂan azzal dicsekedett, hogy
mindent meg tud vÀltoztatni, bele¢rtve a term¢szet ÀltalÀnos ÀtformÀlÀsÀnak ûr¡lt terv¢t
is, amikor hagyomÀnyosan term¢ketlen ter¡leteket parancsra akartak müvelhetûv¢ tenni,
a f´ldmüvel¢s ¢vezredes elveit ÀtalakÁtvamegfordÁtva. °ppen ez¢rt az, hogy a felelûss¢get bÀrmire valÂ tekintet n¢lk¡l minden
katasztrÂfa miatt a nomenklatÃrÀra hÀrÁtottÀk, jogos b¡ntet¢s volt a nagyhangÃ kijelent¢sek¢rt ¢s Ág¢retek¢rt. Harmadszor, a minden¡tt jelen levû àvertikÀlisÊ hiÀny egyesÁt¢se
a hatÀrtalan bûs¢g birodalmÀnak Ág¢reteivel,
a pazarlÀs ¢s a hiÀnyos ellÀtÀs rendszer¢nek
egyidejü l¢trehozÀsa a v¢gsû irracionalitÀs
l¢gk´r¢t Àrasztotta magÀbÂl. Az a tÀrsadalom, mely azt Ág¢rte, hogy az emberis¢get a
legfelsûbb racionalitÀs korszakÀba vezeti, sajÀt polgÀrainak tudatÀban Ãgy jelent meg,
mint egy k¡l´n´sen elszabadult ûr¡ltekhÀza.
Az Àllamszocializmus tehÀt legnagyobb veres¢g¢t a modern gazdasÀg eme k´zponti ter¡let¢n szenvedte el. A szük´ss¢g teljes felszÀmolÀsa helyett ¢ppen hogy n´velte a szük´ss¢get a gyors n´veked¢s hiszt¢rikus ¢s embertelen hajszolÀsÀval, a szÀmbav¢tel irracionÀlis rendszer¢vel ¢s a termel¢s legkev¢sb¢
sem hat¢kony elemeinek tÃlzott v¢delm¢vel.
A szük´ss¢g, mely a hivatalos propagandÀbÂl
igen gyorsan eltünt, alapvetû emberi tapasz-

talattÀ vÀlt az Àllamszocializmusban a minden¡tt jelen levû ¢s ÀllandÂ hiÀnyok rombolÂ
formÀjÀban, ¢ppen mint a szenved¢s forrÀsa
¢s sohasem mint olyan motivÀlÂerû, mely
produktÁv tev¢kenys¢gre sarkallt volna a
szovjet tÁpusÃ tÀrsadalomban.
A nagyhangÃ Ág¢retek ¢s a szenved¢sk¢nt
meg¢lt szük´ss¢g egy¡ttese lÀzadÀst szÁtott.
°ppen ez¢rt a ellenûrz¢snek nemcsak a gazdasÀgon kÁv¡li k¢nyszer formÀjÀban kellett
be¢p¡lnie a rezsimbe, mely mindig megvolt
a legbrutÀlisabb formÀban. MagÀnak a gazdasÀg struktÃrÀjÀnak kellett a kontrollmechanizmusok keretek¢nt szolgÀlnia; ez az,
aminek a àdiktatÃra a sz¡ks¢gletek felettÊ nevet
adhatjuk. E hely¡tt a gazdasÀgi kontroll e
mechanizmusÀnak pusztÀn formÀjÀt, nem pedig l¢nyeg¢t fogom tÀrgyalni.
A gazdasÀg mint kontroll legk´vetkezetesebb rendszere a szovjet-oroszorszÀgi àhadikommunizmusÊ volt 1918 ¢s 1921 k´z´tt,
mely bizonyos vÀltoztatÀsokkal visszat¢rt
KambodzsÀban. Ezek voltak a kommunizmus elm¢letileg ¢s gyakorlatilag tiszta formÀi, ¢s az àortodoxÊ vagy teoretikusan leg¢rz¢kenyebb kommunistÀk, mint Buharin vagy
LukÀcs, e rendszer feladÀsÀt pusztÁtÂ veres¢gk¢nt ¢lt¢k meg. Egy ¢rtelemben igazuk is
volt: csak a hadikommunizmus volt tisztÀn
mentes a modern (àburzsoÀÊ) gazdasÀg
strukturÀlis elemeivel valÂ kompromisszumtÂl; a hadikommunista àvegytisztasÀgÊ feladÀsa utÀn hibrid tÁpusÃ gazdasÀg k´vetkezett. Ez azzal dicsekedett, hogy szocialista
volt, ¢s a kapitalizmus ellenpontjak¢nt szerepelt; azonban m¢lyen àbeszennyezûd´ttÊ a
kapitalizmus kategÂriÀival ¢s strukturÀlis sajÀtossÀgaival. A hadikommunizmus elt´r´lte az
Àrucser¢t, a b¢rez¢st, a p¢nzt, a p¢nz¡gyleteket, mindenfajta tulajdont, a kalkulÀciÂt, a
befektet¢st, a sz¡ks¢gletek szÀmszerüsÁt¢s¢t,
a tûk¢t ¢s a tûkefelhalmozÀst, a nemzeti k´lts¢gvet¢st ä gyakorlatilag a modern politikai
gazdasÀgtan tank´nyveiben szereplû minden
egyes fogalmat. Olyan tÃl¢l¢si rendszer volt,
melyben a k´zvetlen, szemtûl szembeni gazdasÀgi kapcsolatok egyfajta messzemenû
egyenlûs¢gre alapultak abban az ¢rtelemben,
hogy a javak egyenlû, szem¢lyes fogyasztÀsra
voltak szÀnva; ¢s mint ilyenek ÀllandÂ ellenûrz¢st ¢s folytonosan gyakorolt, kÁm¢letlen
erûszakot kÁvÀntak meg. Azonban r¢szben
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t´rt¢nelmi, r¢szben elm¢leti megfontolÀsok
elegye miatt, melyeket e hely¡tt nem fejt¡nk
ki r¢szletesen, a tÃlsÀgos àtisztasÀgÊ ¢s erûszak eme rendszere r´vid ¢letre Át¢ltetett;
vagy ´sszeomlott, vagy elhagytÀk egy à¢rettÊ
szocialista parancsgazdasÀg nev¢ben.
A teoretikus elemzûk ÀltalÀnos megk´zelÁt¢se az effajta parancsgazdasÀg vizsgÀlata sorÀn, mely a hadikommunista purizmus hely¢be l¢pett, arra az ÀllÁtÀsra ¢s k´zponti t¢zisre ¢p¡l, hogy a tervgazdasÀg a modern
(kapitalista) gazdasÀg int¢zm¢nyi ellenpontjÀt
k¢pviseli, ¢s az utÂbbinak minden strukturÀlis jellemzûj¢t n¢lk¡l´zi. De valÂjÀban ez
egyÀltalÀn nem igaz. A leninista kompromisszum, mely olyan sok ortodox hÁvût kiÀbrÀndÁtott, vagyis a NEP politikÀjÀnak bevezet¢se, kettûs nyitÀst foglalt magÀban. Egyr¢szt
a modern gazdasÀg kulcsfontossÀgÃ int¢zm¢nyeit ä a piacot a dolgok term¢szetbeni k´zvetlen elosztÀsa helyett, a p¢nzt, a b¢rez¢st,
az Àrat, az adÂt, a befektet¢st stb. ä Ãjra bevezett¢k; hasznÀltÀk a szÀmbav¢teli rendszerekben ¢s az elm¢leti vitÀk nyelv¢ben
egyarÀnt. Term¢szetesen ez egy¡tt jÀrt a teljesen k¢pmutatÂ ¢s steril vitÀkkal arrÂl, hogy
miben k¡l´nb´znek a gazdasÀgtan àszocialistaÊ kategÂriÀi a kapitalista megfelelûiktûl,
mint p¢ldÀul a szocialista b¢r a kapitalista
àb¢rmunkÀtÂlÊ, melyet a szocializmus Ãgymond elt´r´lt. A NEP politikÀja m´g´tt az a
hallgatÂlagos felismer¢s hÃzÂdott meg, hogy a modern gazdasÀgi rendszernek nincs int¢zm¢nyi megoldÀsi lehetûs¢ge. Ezen a rendszeren bel¡l k¡l´nb´zû gazdasÀgi politikÀkat ¢s strat¢giÀkat
lehet bevezetni, elhagyni ¢s Ãjra bevezetni; a
struktÃrÀk bizonyos ÀllandÂit meg lehet vÀltoztatni, sût drasztikusan megreformÀlni; a
rendszeren bel¡l az Àllami beavatkozÀs r¢szesed¢seit ki lehet terjeszteni a minimÀlistÂl a
maximÀlisig ä de a rendszer megmarad. Ez
a felismer¢s ´nmagÀban is elûre jelezte a
kommunista politika v¢gnapjait, veres¢get
jelentett a lÀtszÂlagos gyûzelem ÂrÀjÀban, bÀr
ezt csak a legtisztÀnlÀtÂbb kommunistÀk ¢rtett¢k meg.
MÀsr¢szt a modern gazdasÀg int¢zm¢nyeit, melyeket a kommunista apparÀtus belsû
rezignÀltsÀggal ugyan, de elfogadott, eg¢szen
radikÀlis ¢rtelemben r´gt´n ÀtalakÁtottÀk.
Elemezt¡k egyszer Heller çgnessel azt a jelens¢get, melyet a modernitÀs struktÃrÀjÀnak

globÀlis elfogadÀsak¢nt jel´lt¡nk meg, mely
ugyanakkor egy¡tt jÀr a modernitÀs dinamikÀjÀnak kiüz¢s¢vel ebbûl a struktÃrÀbÂl (az
int¢zm¢nyes keretekbûl) sok olyan ter¡leten,
ahol a modernitÀs megmarad kirakatnak, ¢s
tÃl¢l¢se m¢g mindig k¢ts¢ges. Ebbûl a kettûss¢gbûl az alÀbbi ellentmondÀs k´vetkezik. Az
elmÃlt hetven-egyn¢hÀny ¢vben a modernitÀs Àtt´r¢s¢nek lehet¡nk tanÃi abban az ¢rtelemben, hogy vÁziÂjÀt az eg¢sz vilÀggal elfogadtatta. Az ancien r¢gime, a t´rzsi ¢s rokonsÀgi tÀrsadalomszervezûd¢s minden formÀja ¢s az igazsÀgossÀg ezeknek megfelelû
fogalmai elvesztett¢k elm¢leti ¢rv¢nyess¢g¡ket, ¢s Hitler¢ volt az utolsÂ olyan politikai
rendszer, mely nyÁlt kihÁvÀst int¢zett az
emancipÀciÂ alapmüveinek ¡nnepelt ÀllÁtÀsai
ellen, melyek arrÂl szÂltak, hogy minden ember szabadnak sz¡letett, ¢s azonos jogokkal
rendelkezik. (Melyhez a modernitÀs egyre
gyakrabban hozzÀteszi: nemcsak àminden
f¢rfiÊ, hanem àminden nûÊ is.) Ez azt jelenti,
hogy mÀra a modernitÀsnak semmif¢le szellemi versenytÀrsa nincsen, ¢s int¢zm¢nyeinek, valamint v¢grehajtÀsi mÂdozatainak
(p¢ldÀul jogszabÀly Àltali legitimÀciÂnak)
nincs alternatÁvÀja. Ugyanakkor Ãgy jellemezt¡k a modernitÀs dinamikÀjÀt, mint valÂdi dialektikÀt, mely a tagadÀs r¢v¢n l¢tezik.
A modernitÀs t´bb, mint kihunyt int¢zm¢nyek temetûje, de csak annyiban ¢l, amenynyiben berendezked¢s¢nek minden egyes
darabja, minden megÀllapodÀs, az int¢zm¢nyrendszer mindegyik ´sszetevûje stb. tagadhatÂ, bÁrÀlhatÂ ¢s ÃjratÀrgyalhatÂ sajÀt
keretein bel¡l. °s a modernitÀs voltak¢ppeni
helyzete az, hogy mÁg szinte minden tÀrsadalmi-politikai rendszer lÀtszÂlag tisztelettel
viseltetik a modernitÀs struktÃrÀja irÀnt, a tagadÀs dialektikÀja sok esetben tiltott. TalÀn
nincs is ennek a kettûss¢gnek nyilvÀnvalÂbb
p¢ldÀja, mint a gazdasÀg modern int¢zm¢nyi
keret¢nek kommunista asszimilÀlÀsa ¢s ÀtalakÁtÀsa.
Vegy¡k a piac d´ntû p¢ldÀjÀt. A gazdasÀgi
elm¢letek t´rt¢net¢ben az egyik legfeleslegesebb vita annak a mÀig tartÂ megvitatÀsa volt,
hogy a Lange-f¢le àszimulÀlt piacÊ bevezethetû-e vagy sem àa l¢tezû szocializmusbanÊ,
ugyanis a àszimulÀlt piacotÊ valÂban bevezett¢k. Az à¢rettÊ parancsgazdasÀg mük´d¢se
egyszerüen nem ¢rthetû, ha azt t¢telezn¢nk
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fel, hogy az Àllamszocializmus a szemtûl
szembeni parancsviszonyok ¢s a k´zvetlen elosztÀs rendszere volt. Sem az ´sszetett tervek
sz¢tboncolÀsÀnak mechanizmusa, melyet politikai test¡letek hajtottak v¢gre (¢s amely a
tervez¢s irÀnyÀba tett elsû l¢p¢s volt a t¢mÀrÂl szÂlÂ teljes irodalom tanÃsÀgt¢tele alapjÀn); sem pedig a gyÀrak ¢s vÀllalatok k´zt
mük´dû àszocialista feketepiacÊ, mely olyan
d´ntû volt a tervgazdasÀg ¢s a tervek teljesÁt¢se szempontjÀbÂl, ¢s amelybûl a àszocialista
igazgatÂkÊ test¡lete kiemelkedett, akik a
rendszer legerûsebb csoportjÀt alkottÀk a rezsim bukÀsÀnak idej¢re; sem az a mÂd, ahogyan a n¢pess¢g megtakarÁtÀsait ellenûrizt¢k, vagy ahogyan a vÀros ¢s a vid¢k k´z´tt
a bev¢tel ¢s fizet¢s megoszlÀsÀt meghatÀroztÀk ¢s szabÀlyoztÀk a rendszeren bel¡l, nem
¢rthetû meg azzal a felt¢telez¢ssel, hogy àa l¢tezû szocializmusÊ olyan rendszer volt, melybûl hiÀnyoztak a formÀlis piaci struktÃrÀk ¢s
csatornÀk.
Ugyanakkor az a kritika, hogy a piac nem
t´lt´tte be jÂt¢kony hatÀsÀt e tÀrsadalomban
(mely aztÀn a hiÀnyossÀg, a piac teljes hiÀnyÀnak benyomÀsÀt keltette), teljess¢ggel helytÀllÂ. A k´lts¢ghat¢konysÀg meghatÀrozÀsa
vagy az Àrak szabÀlyozÀsa tekintet¢ben az Àllamszocializmus piaca àt´red¢kesnekÊ vagy
àÀrmeghatÀrozÀs n¢lk¡linekÊ mondhatÂ, mivel ä mint Kornai t´bb ¢vtizedes kutatÀst
´sszefoglalÂ mesteri elemz¢se kimondta ä az
Àrak ebben a rezsimben mindig àpolitikaiakÊ
maradtak, vagyis a termel¢s k´lts¢geitûl ¢s a
verseny mindenkori nemzeti ¢s globÀlis szintj¢tûl elvÀlasztottan l¢teztek. Egy mÀsik szinten azonban ezek a piacok Ãgy is jellemezhetûk ä ism¢t Kornai terminolÂgiÀjÀt hasznÀlva ä, mint az àeladÂk piacÀnakÊ legk´vetkezetesebb formÀja, mely semmilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt sem formÀlhatÂ Àt a àvevûk piacÀvÀÊ (mivel a szovjet tÁpusÃ tÀrsadalom gazdasÀgon kÁv¡li korlÀtozÀsai elzÀrjÀk az utat
egy ilyenfajta ÀtalakulÀs elûl). Az eladÂk piacÀn a vevû az, akinek informÀciÂkat kell szereznie a szÀmÀra sz¡ks¢ges javak beszerezhetûs¢g¢t illetûen (az informÀciÂt nem adja
meg az eladÂ ä az Àllam, mely mindennel
rendelkezik, ¢s mindent elad ä vagy csak
szÂrvÀnyosan, vonakodva ¢s leereszkedûen
hajlandÂ erre); tehÀt kiv¢tel n¢lk¡l a vevû az,
akinek az eladÂhoz alkalmazkodnia kell ¢s

sohasem fordÁtva; mindig a vevû az, aki àmeg
akarja nyerniÊ az eladÂt, ¢s sohasem fordÁtva;
Ãgyhogy a piaci bizonytalansÀg k´vetkezm¢nyei kizÀrÂlag a vevût terhelik ¢s nem az eladÂt: tehÀt a viszonylagos hatalom szinte
minden esetben az eladÂ oldalÀn van. Term¢szetesen az ÀllandÂan vÀltozÂ ¢s dinamikus mintÀnak ez statikus ÀbrÀzolÀsa, ugyanis
a mindenhatÂ ¢s zsarnoki Àllamnak mint eladÂnak szocialista eladÂi piaca mindig heves
csatÀrozÀsok tere maradt a rezsim utolsÂ
napjÀig. Mindenesetre azonban a fenti minta
volt dominÀns. °s ez azt jelenti, hogy az elm¢leti ¢s gyakorlati purizmus nagyon r´vid
idûszaka utÀn a kommunizmusnak el kellett
fogadnia a modern gazdasÀg int¢zm¢nyi
struktÃrÀjÀt, mellyel szemben semmif¢le alternatÁv megoldÀst nem tudott ÀllÁtani. Viszont azonnal elt´r´lte annak ànormÀlisÊ dinamikÀjÀt, ¢s a piacot a gazdasÀgi ellenûrz¢s
eszk´z¢v¢ tette. °s ¢ppen ez a vÀltozÀs az, ¢s
nem a piac hiÀnya per se, ami a rendszer mük´d¢s¢t olyan t´k¢letesen irracionÀlissÀ tette
gazdasÀgi ¢s egy¢b szempontokbÂl egyarÀnt.
Az eg¢sz vita a piac racionalitÀsÀrÂl ¢s annak
hiÀnyÀrÂl az Àllamszocializmusban egy m¢lyebb szinten a modernitÀs szabad dinamikÀjÀrÂl folytatott vita. Ugyanis nem a struktÃra
(a àpiaci viszonyokÊ mint olyanok) puszta l¢te, hanem egy funkciÂ szabadsÀgon alapulÂ
hasznÀlata tesz valamely int¢zm¢nyt racionÀlissÀ a modernitÀsban.

3
A radikÀlis szocializmus csûdj¢t talÀn az a jellemzû vonÀs mutatta meg legfeltünûbben,
hogy a magÀntulajdon kisajÀtÁtÀsÀt a tÀrsadalomban mint àmancipÀciÂtÊ ¢s nem mint
emancipÀciÂt ¢rz¢kelt¢k* (tehÀt mint mÀsok
* Guglielmo Ferrero a k´vetkezû jellemz¢st adja a
àmancipÀciÂÊ fogalmÀrÂl. A k´ztÀrsasÀg tulajdonÀban levû hatalmas ager publicus (k´z´s f´ld) nagy r¢sz¢t a rÂmai t´rt¢nelem oly gyakori fordulataiban
(p¢ldÀul Sulla diktatÃrÀja idej¢n) erûszakosan (vagy
pszeudo-t´rv¢nyes alapon) politikai c¢lokra àelragadtÀkÊ (ezt jel´li a mancipare müszava, mely azt jelenti: rÀtett¢k a kez¡ket). Ezzel szemben k¢pviselt¢k
a republikÀnus-szociÀlis mozgalmak, p¢ldÀul a Gracchusok¢, az ager publicus visszaÀllÁtÀsÀnak, àe-mancipÀlÀsÀnakÊ elv¢t.
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tulajdonÀnak t´rv¢nytelen elv¢tel¢t, ¢s nem
mint a tÀrsadalmi csatornÀk felszabadÁtÀsÀt);
tovÀbbÀ e müveletet mint egyfajta teljesen elnyomÂ ¢s irracionÀlis jellegü szük´ss¢get ¢lt¢k meg. Ezt hÀrom t¢nyezû okozta. Elûsz´r
is ebben a nem tulajdonosokra alapulÂ tÀrsadalomban az egyed¡li tulajdonos meglehetûsen misztikus cselekvû volt, akit n¢ha àÀllamnakÊ hÁvtak (a rendszer t´rv¢nyesnek felt¡ntetett dokumentumaiban, mint p¢ldÀul
Ãgynevezett alkotmÀnyÀban), mÀs, t´bbnyire
filozofikus alkalmakkor, magÀval a àtÀrsadalommalÊ azonosÁtottÀk. Sz¡ks¢gtelen mondanunk, hogy ez utÂbbi megfogalmazÀs a tulajdon kiterjeszt¢s¢nek ¡gy¢t teljesen irracionÀlissÀ tette, mivel ezzel az azonosÁtÀssal mÀsok
kizÀrÀsa ä ami a tulajdon fogalmÀhoz szervesen hozzÀtartozik ä logikailag lehetetlenn¢
vÀlt. M¢gis az volt a legnehezebb feladat,
hogy meghatÀrozzÀk, ki is az az Àllam: az
eg¢sz pÀrtapparÀtus, bele¢rtve az igazgatÂi
r¢teget is, akiket a pÀrt csÃcsa nevezett ki,
vagy csak maga a pÀrt csÃcsa? Amikor csak
egy t´bb¢-kev¢sb¢ racionÀlis elemz¢s megprÂbÀlta a dolgot a tulajdon funkciÂjÀnak
szemsz´g¢bûl megk´zelÁteni, mindig kider¡lt, hogy az Àllam mint a pÀrt csÃcsa igen
k¢pl¢keny entitÀs volt; inkÀbb n¢vleges, mint
valÂsÀgos tulajdonos. A àvalÂsÀgosabbÊ tulajdonosok az Ãgynevezett szocialista igazgatÂi
r¢tegbûl ker¡ltek ki, akikre a legt´bb, ÀltalÀban a tulajdon hasznÀlatÀhoz tartozÂ funkciÂ
t¢nyleges gyakorlÀsÀt rÀruhÀztÀk; de m¢g ûk
is csak àvalÂsÀgosabbakÊ voltak, Àmde nem
valÂsÀgosak, ugyanis amÁg a rezsim tartott,
sohasem volt formÀlisan tulajdonosi cÁm¡k.
Ennek a felette misztikus, ÀltalÀnos ¢s n¢vleges tulajdonosnak a l¢te a tulajdonnal kapcsolatos k¢rd¢seket rendkÁv¡l homÀlyossÀ ¢s
zavarossÀ tette, ahelyett, hogy Àttekinthetûv¢
vÀltoztatta volna; valamint a tulajdon utÀni
vÀgyakozÀst erûsÁtette ahelyett, hogy teljesen
megsz¡ntette volna. MÀsodszor, a àtulajdonban valÂ r¢szesed¢sÊ (ez a k¡l´n´s kifejez¢s
itt a àtulajdonos jogainak ¢s funkciÂinak gyakorlÀsÀtÊ jelenti) azoknak a r¢sz¢rûl, akiket
befogadtak az àinkÀbb valÂsÀgos, mint n¢vleges tulajdonosokÊ k´r¢be, igen furcsa tev¢kenys¢gnek mutatkozott. A szük´ss¢g tÀrsadalmi termel¢s¢ben valÂ r¢szv¢telt jelentette,
melyet minden tÀrsadalmi sz¡ks¢glet fokozatos kiel¢gÁt¢s¢nek ÀlcÀztak, mik´zben az

egy¢ni sz¡ks¢gletek feletti ellenûrz¢st (vagy a
sz¡ks¢gletek feletti diktatÃrÀt) gyakoroltÀk.
Ez egyben azt jelentette, hogy e k´r tagjainak
szük´lk´d¢s¢t szem¢lyes ¢rtelemben felszÀmoltÀk azon az Àron, hogy ideolÂgiai k¢t¢rtelmüs¢gekbe kellett bonyolÂdniuk (ha nem
egyenesen propagandisztikus hazugsÀgokba). Sok r¢sztvevû szÀmÀra persze ez nem
volt tÃl nagy Àldozat, Àm m¢g benn¡k is egyfajta hiÀny¢rzetet keltett, mert m¢g ûk is csak
àvalÂsÀgosabbÊ ¢s nem valÂdi tulajdonosok
voltak, ¢s m¢g azt a stÀtusukat is takargatniuk kellett, hogy ûk voltak az àÀllamiÊ (vagy
àtÀrsadalmiÊ) tulajdon àvalÂsÀgosabb tulajdonosaiÊ. Az û p¢ldÀjuk, ambivalens ¢rz¢seik
sajÀt tulajdonosi funkciÂikkal ¢s helyzet¡kkel
kapcsolatban talÀn a legjobb bizonyÁt¢k arra,
mennyire ¢rv¢nyes a hegeli gondolatmenet
az elismer¢s tÀrsadalmi hatalmÀrÂl, melynek
¢rtelm¢ben nyilvÀnos elismer¢s n¢lk¡l, a fizets¢g ¢s az anyagi elûny´k puszta ¢lvezet¢vel egyetlen tÀrsadalmi szereplû sem el¢gÁthetû ki. Harmadszor, e vilÀg lakosainak el¢g
nagy szÀzal¢ka szÀmÀra a tulajdon elt´rl¢se
a szenved¢sk¢nt meg¢lt szük´ss¢g egy tovÀbbi fontos tÁpusÀt jelentette: azt hozta magÀval, hogy kiszorultak a d´nt¢shozÂ funkciÂkbÂl, a dolgok t¢nyleges ÀllÀsÀt illetûen ÀllandÂ s´t¢ts¢gben maradtak, ¢s megfosztottÀk
ûket egy sor olyan alkotÂtev¢kenys¢g gyakorlÀsÀtÂl, melyeket csak a àtulajdonosokÊ ¢lvezhettek. Csak a rendszervÀltÀs utÀn der¡lt ki,
hogy ez a szÀzal¢k szinte sehol sem alkotta a
t´bbs¢get, ¢s hogy az Àllamszocializmus legalÀbbis egy szempontbÂl sikeres volt: az egy¢nek meglehetûsen nagy r¢sz¢t sajÀt stÁlusÀhoz idomÁtotta, melynek titka a szem¢lyes
kezdem¢nyez¢s elkobzÀsa volt egy olyan magasabb tekint¢ly nev¢ben, mely megszabadÁtja a àtekint¢lytûl f¡ggûÊ egy¢nis¢get az egy¢ni d´nt¢shozÀs terh¢tûl. Azonban m¢g akik
leginkÀbb hajlandÂk voltak lemondani a tulajdon kezdem¢nyez¢ssel ¢s kockÀzattal kapcsolatos aspektusÀrÂl, azok is ¢reztek egyfajta
ÀllandÂ coitus interruptus okozta inger¡lts¢get
a tulajdon ¢lvezet¢vel szemben, mivel meg
voltak fosztva a d´nt¢shozÀs ´r´m¢tûl.
Az Àllamszocializmus rendszere Ágy nagyon k´zel ker¡lt ahhoz, hogy igazolja az
àanarchista t¢ved¢sÊ vÀdjÀt, amivel Bentham illette a francia forradalmat: a tulajdonnal kapcsolatban, amely, Ãgy tünik, minden-

1618 ã Figyelû

kihez tartozik, s valÂjÀban nem fog tartozni
senkihez sem. Ez ugyanis igaz volt legalÀbb
egy szempontbÂl: a tulajdon kezel¢s¢nek
mÂdja ä legyen az magÀn- vagy àtÀrsadalmiÊ
tulajdon ä a àsz¡ks¢gletek feletti diktatÃrÀbanÊ valamik¢pp àem¢sztûÊ vagy àhiszt¢rikusan orgazmikusÊ jelleget ´lt´tt. Mindent
azonnal el kellett fogyasztani, minden tulajdonviszonynak azonnali ¢lvezetet kellett
nyÃjtania, mÀsk¡l´nben ¢rt¢ktelen volt; a
terveknek e tÀrsadalmÀban nem volt semmif¢le longue-dur¢e tervez¢s, semmif¢le t´rûd¢s
a j´vûvel, a hosszÃ tÀvÃ ¢rdekekkel. Azok,
akik a tulajdon n¢lk¡li tÀrsadalom eme teljes
kudarcÀbÂl a legradikÀlisabb ¢s gyakran komikus k´vetkeztet¢seket vontÀk le, a mai Kelet-EurÂpa neokonzervatÁv irÀnyÀt k¢pviselik. ýk a tulajdonrÂl olyan f¢lelemmel vegyes
tisztelettel besz¢lnek, mely jobban illene a
Szent GrÀlhoz, ¢s a tulajdon megs¢rt¢s¢t a l¢tezû legterm¢szetellenesebb tettnek tartjÀk,
melynek ´tlete csak sz´rnyetegek agyÀban
foganhat meg; mintha az eurÂpai kontinensen a modernitÀs t´rt¢nete nem olyan, kisebb-nagyobb m¢rvü forradalmak lÀncolatÀbÂl Àllna a reformÀciÂtÂl kezdve, melyek a tulajdon mindenkori stÀtusa ellen irÀnyultak.
A probl¢ma kiegyensÃlyozott tÀrgyalÀsa
felt¢telezhetûen Marx ¢s Bentham v¢gletei
k´z´tt mozogna. Nem tÀplÀlnÀ t´bb¢ a marxi
utÂpiÀt egy olyan tÀrsadalomrÂl, mely ÀllÁtÂlag szabad lehet an¢lk¡l, hogy magÀban foglalnÀ az egy¢ni viszonyok olyan hÀlÂzatÀt,
melyek egy tulajdonnak nevezhetû valamihez k´tûdnek. Ugyanis a szabadsÀg realisztikus felfogÀsa nem merÁthetû ki homog¢n
absztrakciÂval. A szabadsÀg inkÀbb szabadsÀgok (t´bbes szÀmban!) ´sszess¢gek¢nt ¢rtelmezendû, melyek k´z¡l az egyik k¢pess¢geinknek mint a dolgok feletti hatalomnak a
gyakorlÀsa. Ezekkel bizonyÁtjuk k¡l´nb´zû
k¢pess¢geinket, ¢s megk¡l´nb´ztetj¡k magunkat mÀsoktÂl. °s el¢g rejt¢lyes, hogyan
foghatta fel Marx a àszabad tÀrsulÀstÊ (a j´vendûbeli àtÀrsadalmon tÃli tÀrsadalmatÊ)
minden egyes individuum sajÀt k¢pess¢geinek eme kizÀrÂlagos gyakorlÀsa n¢lk¡l. A
mÀsik v¢glet, a àmindenkiÊ-nek mint a tulajdonlÀs lehets¢ges alanyainak benthami elutasÁtÀsa arra vezet, hogy teljesen ¢rtelmetlen
lesz a res publica, a àk´z´s dologÊ, mely nemcsak azt a keretet jel´li, amelyben benne

¢l¡nk, ¢s amelyet megosztunk mÀsokkal, hanem azt a àdolgotÊ is, melynek mindnyÀjan
tÀrstulajdonosai vagyunk. Ugyanis Benthamnek t´k¢letesen igaza van, mikor a àmindenki tulajdonÀnakÊ anarchikus jelleg¢t megÀllapÁtja, ha a àmindenkiÊ egyenlû kiterjed¢sü
a àtÀrsadalommalÊ; ¢s igaza van akkor is, ha
a tulajdonossÀg a tulajdonlÀs valÂdi (nem potenciÀlis) tev¢kenys¢g¢t fedi abban az ¢rtelemben, hogy bele¢rtendû minden tulajdonosi funkciÂ gyakorlÀsa (a tulajdon hozamainak ¢s hasznÀnak felhasznÀlÀsa, a modus
operandi felett valÂ rendelkez¢s, a hÁres ius
utendi et abutendi, a tulajdon elidegenÁt¢s¢nek joga). Nincsen egyetlen olyan pillanat
sem, amelyben a àtÀrsadalomÊ (mint minden
egyes individuum ´sszess¢ge) mindezeket a
funkciÂkat gyakorolnÀ vagy gyakorolhatnÀ;
¢ppen ez¢rt a àtÀrsadalomÊ vagy àmindenkiÊ
sohasem minden tulajdon tulajdonosa a szÂ
igazi ¢rtelm¢ben. De a res publica tulajdonnal kapcsolatos aspektusa (mely n¢ha a àtÀrsadalmi tulajdonÊ eg¢szen konkr¢t formÀjÀban jelentkezett, mint p¢ldÀul az ager publicus
a rÂmai k´ztÀrsasÀgban) t´bb, mint hiÃ
ÀbrÀnd. Nem arra a k¢pzetre alapul, hogy a
àtÀrsadalmi tulajdontÊ (bÀrmi legyen is az) a
àtÀrsadalomÊ t¢nylegesen, folyamatosan ¢s
egyszerre hasznÀlja, hanem a àtÀrsadalmi tulajdonÊ potenciÀlis ¢s egy¢ni hasznÀlatÀra
(minden egyes ember hasznÀlhatja a àtÀrsadalmi tulajdontÊ bizonyos szempontbÂl, bizonyos mÂdon, bizonyos k´r¡lm¢nyek k´z´tt,
de nem mindig ¢l ezzel a lehetûs¢ggel). TovÀbbÀ a àhasznÀlatÊ kifejez¢snek gyakran jelk¢pes mell¢k¢rtelme is van (ilyen ¢rtelemben
mondhatom, hogy àhasznÀlomÊ a vÀrosomat,
¢s t´rûd´m sz¢ps¢g¢vel).
MÀs ter¡letekhez hasonlÂan az Àllamszocializmus pusztÁtÀst hozott a tulajdon ter¡let¢n is. A hivatalos ideolÂgia ragaszkodott a
tulajdonrÂl vallott, egymÀsnak teljesen ellentmondÂ n¢zetek egyidejü ¢rv¢nyess¢g¢hez. Az àÀllamiÊ tulajdont ¢s a àtÀrsadalmiÊ
tulajdont azonosnak vagy ugyanarra kiterjedûnek kellett tekinteni, e n¢zet nyilvÀnvalÂ
abszurditÀsa ellen¢re (¢s a mÀsk¢nt gondolkodÀst a t´rv¢ny b¡ntette). Az elk¢pzel¢sben
benne rejlû ellentmondÀst a àk¢pviseletÊ fogalmÀval oldottÀk fel (az Àllam Ãgymond
k¢pviselte a àtÀrsadalmatÊ). De a àk¢pviseletÊ
kifejez¢s azt jelenti, hogy a k¢pviselû gyako-

Figyelû ã 1619

rol minden funkciÂt (ebben az esetben a tulajdonosnak megfelelû funkciÂkat), melyeket
a k¢pviseltek per definitionem nem gyakorolhattak. A tulajdon eset¢ben (nem Ãgy, mint
a politikai v¢lem¢ny vagy akarat eset¢ben,
melyek tekintet¢ben legalÀbb egyes elm¢letek felt¢teleztek n¢mi megfelel¢st a àk¢pviseltÊ ¢s az àeredetiÊ v¢lem¢ny vagy akarat k´z´tt) ez annak bevallÀsÀt jelentette volna,
hogy a k¢pviselûk ´sszess¢ge (àaz ÀllamÊ)
gyakorolja a megfelelû tulajdonosi funkciÂkat, mÁg a k¢pviseltek nem; ¢s hogy ebben az
¢rtelemben az elûbbiek tulajdonosok, de az
utÂbbiak nem. Ez¢rt aztÀn az eg¢sz koncepciÂt inkÀbb nem elemezt¢k. Ugyanakkor a
sz¡ks¢gletek feletti diktatÃra rendszer¢ben
erûteljes mechanizmusokat vezettek be az¢rt,
hogy megakadÀlyozzanak àmindenkitÊ (tehÀt
a lakossÀg nagy r¢sz¢t) abban, hogy az àÀllami tulajdonÊ tulajdonosi funkciÂiba beavatkozz¢k, mely tulajdon ÀllÁtÂlag nem volt mÀs,
mint az û sajÀt àtÀrsadalmi tulajdonukÊ. Az
eredm¢ny egyr¢szt a àtulajdonhiÀnyÊ volt az
Àllamszocializmusban, mely ÀltalÀban v¢ve
talÀn nem mint szenved¢s csapÂdott le
(szemben a vertikÀlis hiÀnyok t´bbi tÁpusÀval), de bizonyÀra ¢rezhetû volt mint a szabadsÀgjogok megnyirbÀlÀsa, mint egyfajta irritÀciÂ, melyet otromba hazugsÀggal lepleztek. MÀsr¢szt ez irÀnyÁtotta ¢s tÀplÀlta a forradalom utÀni neokonzervativizmus ellent¢tes irÀnyÃ kileng¢s¢t, amely szÀmÀra a tulajdonnak csak a leginkÀbb pointillista-individuÀlis ¢rtelme szÀmÁt igaznak ¢s àszabadnakÊ, ¢s amely alapjÀn nem alkothatÂ meg a
gazdasÀg mint k´zint¢zm¢ny fogalma.
Mivel e hely¡tt nem tÀrgyalhatjuk ezt a fogalmat a teljess¢g ig¢ny¢vel, r´viden a k´vetkezûk ÀllapÁthatÂk meg. Egy szemantikai
t¢ny is bizonyÁtja, hogy valÂjÀban a gazdasÀgot k´zint¢zm¢nyk¢nt kezelj¡k (az ÀllamosÁtÀsrÂl ¢s tulajdonelv¢telrûl vallott filozÂfiai
n¢zeteinktûl f¡ggetlen¡l). Mikor valami baj
van a gazdasÀggal (vagyis mÀsok magÀntulajdonÀnak ´sszess¢g¢vel), akkor a hivatalban
l¢vû kormÀnyhoz fordulunk, ¢s azt k´vetelj¡k, hogy tegyen valamit az ¡gy ¢rdek¢ben. E szemantikai t¢nyben rejlû fesz¡lts¢g
k¢tf¢le leegyszerüsÁt¢ssel vezethetû le: vagy
azzal a doktriner liberÀlis-konzervatÁv ÀllÁtÀssal, hogy a kormÀnynak (szintÃgy a k´zfelfogÀsnak) semmi k´ze ahhoz, ha mÀsok tulaj-

donÀval t´rt¢nik valami; vagy pedig a teljes
k´rü ÀllamosÁtÀs k´vetelm¢ny¢vel. A àgazdasÀg mint k´zint¢zm¢nyÊ t¢zise e k¢t v¢glet
k´z´tt Àll. Nem k¢rdûjelezi meg az egyes tulajdonosok tulajdonjogÀt, nem az¢rt, mert a
szents¢g aurÀjÀt fonja a tulajdon k´r¢, hanem mert tiszteli a szabadsÀgjogokat (¢s az
egyik legfontosabb szabadsÀgjog a tulajdonnal valÂ rendelkez¢s joga). Ugyanakkor e n¢zet Ãtt´rûi a c¢gek, gyÀrak, vÀllalatok tulajdonosait Ãgy is tekintik, mint egy olyan let¢ti
alap k¢pviselûit, melynek ¡gyeibe a àtÀrsadalomnakÊ (vagyis àmindenkinekÊ) hatÀrozottan joga van beleszÂlni, mert a let¢ti alap
helyzete kihat àmindenkiÊ ¢let¢re. A gazdasÀg mint a fentiek szerint ¢rtelmezett tÀrsadalmi int¢zm¢ny nem lesz v¢gsû csodaszer.
Nem biztosÁthatja a gazdasÀgi diszfunkciÂk
megszün¢s¢t, ¢s bizonyosan nem a àszük´ss¢gÊ elt´rl¢s¢t. De ez szavatolhatja a modernitÀs ingÀjÀnak szabad leng¢s¢t, ¢s ez a legjobb, ami elmondhatÂ rÂla.
Feh¢r Ferenc
(T´rzs´k Judit fordÁtÀsa)

KRITIKAPçLYçZAT
àNEM NýTTEK AZ °GIGÊ
Jankovics Marcell: A fa mitolÂgiÀja
Csokonai KiadÂ, Debrecen, 1991.
268 oldal, 380 Ft
àCsillag, gy´ngy ¢s f´ldi ÀgbÂl
HÀrom ellenzû vilÀgbÂl,
öj jelens¢g, Ãj csoda.Ê

A tavasszal t´rt¢nt, hogy a gimnÀziumban,
ahol dolgozom, egyik magyar szakos koll¢ganûm k¢rdûre vont: ki volt az a g´r´g mitolÂgiai alak, aki fÀvÀ vÀltozott, s ÀltalÀnossÀgban, mi a fÀvÀ vÀltozÀs motÁvumÀnak ¢rtelme
a mÁtoszokban. E k¢rd¢st û is Ãgy kapta egyik
tanÁtvÀnyÀtÂl, s Ãgy v¢lte: ¢n mint Âg´r´g
szakos hivatottabb vagyok felelni rÀ.
Mint azonban ez oly gyakran megt´rt¢nik
hasonlÂ esetekben, a rem¢lt egy-k¢t mondatos, kimerÁtû ¢s korrekt vÀlasz helyett asszo-
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ciÀciÂk ¢s ´sszef¡gg¢sek zavaros t´mege tolult a nyelvemre, s hamarosan fel kellett adnom a rem¢nyt, hogy a tÁzperc adta keretben
ezeket ¢rtelmes, kerek vÀlasszÀ formÀlhatom.
Kit¢rtem hÀt a k¢rd¢s elûl, mondvÀn, hogy
a probl¢ma igen bonyolult, sokf¢le megk´zelÁt¢se van, s feldolgozÀsa ´nÀllÂ monogrÀfiÀt
ig¢nyelne.
Akkor m¢g nem ismertem Jankovics Marcell k´nyv¢t, A FA MITOLñGIçJç-t, mely mintha ¢ppen az emlÁtett hiÀny pÂtlÀsÀra sz¡letett
volna. Nem ismertem, csupÀn a kirakat¡vegen kereszt¡l kac¢rkodtam vele karÀcsony
Âta. Kac¢rkodtam, mert noha bolti ÀrÀt mind
nehezebben lehet beilleszteni a k´z¢piskolai
tanÀr havi k´lts¢gvet¢s¢be, minden jel arra
mutatott, hogy ezt a k´nyvet, mint szÀmomra
szakmailag n¢lk¡l´zhetetlent, valamilyen
Ãton elker¡lhetetlen megszereznem.
A k´nyv ugyanis rendelkezni lÀtszott a komoly tudomÀnyos monogrÀfiÀk valamennyi
ism¢rv¢vel. Igaz, a Csokonai KiadÂ neve
egyelûre nem sokat mondott nekem, de ez a
hazai k´nyvkiadÀs jelenlegi helyzet¢ben nem
jelent semmit. A dÁszes kiÀllÁtÀs, a f¢nylû fekete borÁtÂ, rajta egy ä lÀthatÂan aranybÂl k¢sz¡lt ä kegytÀrgy fotÂja a Helikon vagy a
Gondolat KiadÂ legig¢nyesebb klasszikus tudomÀnyos kiadvÀnyait juttatja a szakmai k´z´ns¢g esz¢be. (Aligha szÀnd¢ktalanul.) A k´tet belsû kiÀllÁtÀsa ä Sulyok G¢za tervez¢se,
OlÀh Tibor fotÂi ¢s reprodukciÂi ä pedig fel¡l is mÃlja mindazt, amit hasonlÂ kiadvÀnyoknÀl Àllami kiadÂ megengedhetett magÀnak az elmÃlt ¢vtizedekben.
De term¢szetesen nem az ilyesfajta k¡lsûs¢gek lÀtszottak a k´nyv tudomÀnyos vonzerej¢nek. °n azt tartottam meggyûzûnek,
hogy a kiadvÀny hÀrom szakmai lektorÀnak
egyike HoppÀl MihÀly, akinek az urÀli mitolÂgiÀrÂl tartott egyetemi elûadÀsaira m¢g tÁz
¢v elmÃltÀval is hÀlÀs lelkesed¢ssel eml¢kezem. Meggyûzûen hatott a n¢gyoldalas mutatÂ (hogy ez a FAMUTATñ cÁmet kapta, holott
lÀthatÂan nem egy szempontÃ, azt fel lehetett
fogni tr¢fÀnak) ¢s az ugyanilyen terjedelmü
bibliogrÀfia is. (BÀr ez utÂbbi a V çLOGATOTT
FORRçSOK megjel´l¢s alatt szerepel, holott az
itt felsorolt müvek t´bbs¢ge nem forrÀs, hanem szakirodalom.)
S persze nem volt ismeretlen s nem is hatott kedvezûtlen¡l a szerzû neve. Jankovics

Marcell elsûsorban filmrendezûk¢nt ismert,
b´lcs¢szdiplomÀval ä a legfrissebb K I KICSODA? adatai szerint ä nem rendelkezik. M¢gsem csupÀn filmjei ä mindenekelûtt a feledhetetlen FEH°RLñFIA ¢s a TelevÁziÂ mesemüsorainak legmagasabb szÁnvonalÀt k¢pviselû
MAGYAR N°PMES°K ä alapjÀn vÁvott ki tiszteletet. KorÀbbi n¢prajzi, vallÀst´rt¢neti tanulmÀnyai tekint¢lyt parancsolÂ tudomÀnyos
antolÂgiÀkban jelentek meg. (AZ ýSHAZçTñL
A K çRPçTOKIG . Budapest, 1985; E RñSZ A
FOLKLñRBAN. Budapest, 1987.) Egyik szerzûje volt ä t´bbek k´z´tt HoppÀl tÀrsak¢nt ä az
1990-ben kiadott, hiÀnypÂtlÂ JELK°PTçR -nak.
M¢ltÀn bÁzhattam tehÀt, hogy Ãj k´nyve kellû
tudomÀnyos szÁnvonalon Àll, noha a feladat,
amelyre vÀllalkozott, bÀrmely szakembert
messzemenûen prÂbÀra tenne.
Messzemenûen, hiszen nem egy bizonyos
n¢p, kultÃra, szÀrmazÀsi vagy ter¡leti k´z´ss¢g famÁtoszainak vizsgÀlatÀrÂl van itt szÂ.
Jankovics ÀltalÀban vizsgÀlja a fa szerep¢t az
emberis¢g kultÃrt´rt¢net¢ben. A legk¡l´nb´zûbb nyelvek, korok, ¢gtÀjak mÁtoszait veti
´ssze. Az antikvitÀs ¢s az ûsi Kelet hagyomÀnyai mellett jelen vannak nemcsak a kereszt¢nys¢g ¢s az iszlÀm, de India, Szib¢ria, FinnorszÀg, Latin-Amerika, AusztrÀlia hiedelmei
is ä ¢s a sort m¢g folytathatnÀm...
°s ez a mÂdszer sz¡ks¢gszerü is. R¢gen lejÀrt az egyes kultÃrÀkat egymÀstÂl elszigetelten vizsgÀlÂ, szük lÀtÂk´rü r¢szter¡let-kutatÀsok kora. A filolÂgia j´vûj¢t a mind sz¢lesebb k´rü ´sszehasonlÁtÂ vizsgÀlatok jelentik.
S ha az idû ¢s t¢r tÀvolsÀga idûnk¢nt komoly
neh¢zs¢geket jelent is, az egybees¢seket tudomÀsul nem venni tudomÀnyos struccpolitika. Ahol a kapcsolatot nem tudjuk magyarÀzni, ott ä egyre nyilvÀnvalÂbb ä nem annak
tagadÀsa, hanem a magyarÀzat keres¢se a tudÂshoz egyed¡l illû magatartÀs.
De mÁg az elm¢letben ez vitathatatlan, a
gyakorlatban egyre nehezebben ÀthidalhatÂ
neh¢zs¢geket ÀllÁt a kutatÂk el¢. Hiszen nem
kevesebb k´vetkezhetne belûle, mint hogy az,
aki ilyen jellegü munkÀra adja fej¢t, egyszerre legyen k¢pzett klasszikus filolÂgus, egyiptolÂgus, indolÂgus, asszirolÂgus, urÀlista, altajista, s m¢g hosszan sorolhatnÀnk, hÀny
diszciplÁna tudÂsa. Nem csupÀn az e szakÀgaknÀl sz¡ks¢ges (nagyr¢szt kihalt) nyelveket kellene ismernie (ezek szÀma egyetlen
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szakÀg eset¢ben is tÁz felett jÀrhat!), de valamennyi szakter¡let teljes szakirodalmÀt, naprak¢szen. K¢rd¢s, l¢tezik-e oly m¢rt¢kben fog¢kony lÀngelme, akinek szÀmÀra e k´vetelm¢ny nem teljesÁthetetlen. MegoldÀsk¢nt talÀn k¡l´nb´zû szakemberek teammunkÀja
maradna. (Ezt persze megint csak igen neh¢z
´sszehangolni.)
A mÃlt szÀzadban egy-egy kivÀlÂ szakember ä p¢ldÀul a Jankovics Àltal is gyakran id¢zett Frazer ä k¢pes lehetett rÀ, hogy korÀnak
teljes vonatkozÂ ismeretanyagÀt ´sszefoglalja
egy monumentÀlis alkotÀsban. Sût, az olyan
dilettÀns is, mint amilyen Schliemann volt,
hasznosan jÀrulhatott hozzÀ a tudomÀny fejlûd¢s¢hez. Mereven elzÀrkÂzni a szük szakma hatÀrÀn kÁv¡lrûl ¢rkezû v¢lem¢nyek elûl
a mai, ´sszehasonlÁthatatlanul differenciÀltabb tudomÀnyossÀg nev¢ben sem lenne helyes. Az ÂvatossÀg azonban indokoltabb, mint
valaha.
így amikor v¢gre ä hÃsv¢ti ajÀnd¢kk¢nt ä
hozzÀjutottam Jankovics k´nyv¢hez, igen vegyes ¢rz¢sekkel olvastam v¢gig. A vÀllalkozÀs
m¢retei ¢s a t¢ma fontossÀga irÀnti tisztelet
viaskodott bennem a filolÂgusi szempontokkal. Meglehet, ez utÂbbiak ä vagy legalÀbb
egy r¢sz¡k ä szûrszÀlhasogatÂ okvetetlenked¢snek minûs¡lnek. K¢ts¢gtelen: lelkiismeretes alkalmazÀsuk k´nnyen megb¢klyÂzhatja a fantÀzia lend¡let¢t, pedig az ilyen l¢legzetü munkÀknÀl ez n¢lk¡l´zhetetlen.
Amennyire lehetett, igyekeztem is tompÁtani
ûket. Teljesen elhallgattatnom azonban nem
lehetett. Hiszen ¢ppen ez az effajta munka fû
neh¢zs¢ge: egyszerre kell megûrizn¡nk az alkotÂ fantÀzia szabadsÀgÀt s ragaszkodnunk
m¢gis (igenis!) kicsinyesen azon k´t´tts¢gekhez, melyek utÂlag a munka hitel¢t lesznek
hivatottak biztosÁtani.
Eset¡nkben egy szigorÃbb filolÂgus mÀr
azon fennakadna, hogy Robert Graves vallÀst´rt¢neti müvei nemcsak helyet kaptak a
bibliogrÀfiÀban, de a leggyakrabban id¢zett
szakirodalom szerep¢t t´ltik be. A k´nyv harmadik fejezete (FANAPTçR °S FAçB°C°, 37.
kk.) p¢ldÀul teljes eg¢sz¢ben Graves THE
W HITE GODDES (New York, 1966) cÁmü k´tet¢n alapul.
SzaktudÂsk´r´kben divat kategorikusan
tudomÀnytalannak minûsÁteni Graves munkÀit s minden ûrÀ hivatkozÂ müvet. Magam

azonban Âvakodn¢k ettûl. Meggyûzûd¢sem,
hogy Graves elm¢leteire igenis ¢rdemes odafigyelni. Noha mÂdszerei n¢lk¡l´zik a valÂdi
tudomÀnyos gondossÀgot, alapossÀgot, s Ágy
eredm¢nyei mindig vitathatÂk, sok megÀllapÁtÀsa m¢gis igazolhatÂ (legalÀbb r¢szben) a
kritikai vizsgÀlat utÂlagos elv¢gz¢s¢vel.
Csakhogy JankovicsnÀl ¢ppen ez az utÂlagos kritikai vizsgÀlat hiÀnyzik. Gravesre û
Ãgy hivatkozik, mint maguktÂl ¢rtetûdû igazsÀgok megfogalmazÂjÀra. S m¢g ez sem lenne baj, ha ÀllÀspontjÀt indokolnÀ. Ehhez
azonban ä e k´nyv alapjÀn ä nem bizonyos,
hogy megfelelû hÀtt¢rrel rendelkezik.
Ez megjelenik egyr¢szt a szakirodalom
szük´ss¢g¢ben. Feltünû, hogy a n¢gyoldalnyi
irodalomjegyz¢k mind´ssze tizenegy olyan
müvet tartalmaz, melynek szerzûje nem magyar, s nem is fordÁtottÀk magyar nyelvre.
Ezek mindegyike angol nyelvü. Vannak k´z´tt¡k igen tekint¢lyes szerzûk ä p¢ldÀul Mircea Eliade ä, Àm jÂl lÀthatÂ, hogy a k´nyv valÂjÀban a magyar vagy a magyarul olvashatÂ
klasszikusok (Frazer, RÂheim G¢za) eredm¢nyeit hasznÀlja fel, s enn¢l tovÀbb l¢pni nem
Àll szÀnd¢kÀban, de mÂdjÀban sem.
M¢g enn¢l is sÃlyosabb gondot jelent a
nyelvi kompetencia k¢rd¢sess¢ge. K´nnyen
¢szrevehetû p¢ldÀul, hogy igen gyakori g´r´g nyelvi p¢ldÀit Jankovics a Solt¢sz Ferenc
¢s Szinyei Endre Àltal ´sszeÀllÁtott ñG¹R¹Gä
MAGYAR SZñTçR -bÂl veszi, mely 1875-ben jelent meg (majd 1984-ben ä jobb hÁjÀn ä kiadtÀk reprintvÀltozatÀt). MÀr megjelen¢se
pillanatÀban sem volt korszerü, nyelvtani nevez¢ktana ¢s szerencs¢tlen tipogrÀfiÀja miatt
ma mÀr alig hasznÀlhatÂ.
Jankovics ä az ELýSZñ (7.) tanÃsÀga szerint ä m¢g 1988-ban gyüjthette ´ssze müve
anyagÀnak nagy r¢sz¢t. Akkor m¢g nem Àllt
rendelkez¢s¢re az Ãj ñG¹R¹GäMAGYAR NAGYSZñTçR (Gy´rk´sy Lajos, KapitÀnffy IstvÀn ¢s
Tegyey Imre munkÀja, Budapest, 1990).
M¢gis hiba volt be¢rnie a Solt¢szäSzinyei-f¢le
munkÀval. Jobban jÀr, ha valamely idegen
nyelvü szÂtÀrat hÁvja segÁts¢g¡l. így a szÂtÀr
nemegyszer f¢lrevezeti. P¢ldÀul a nûnemü
m¡rtosz (mirtuszfa) szÂ t´bbes szÀma valÂban
jelenthet szem¢remajkat (55.), Àm az alak term¢szetesen nem m¡rtai, hanem m¡rtoi. (Feltehetûen a szÂtÀrban olvashatÂ [h]ai t¢vesztette meg a szerzût. Ez azonban a szÂalaknak
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nem a v¢gzûd¢s¢t, hanem a n¢velûj¢t jel´li.
Phoinikiasz nem àbÁbortÊ jelent (57.), hanem
a d¢lkeleti szelet, àF´nÁcia szel¢tÊ. A szÂtÀr zavarÂ szed¢se okozhatta, hogy a szÂcikk ´szszemosÂdott a phoinikizÂ ig¢vel, melynek
egyik jelent¢se valÂban àbÁborszÁnü vagyokÊ.
àTanÃÊ g´r´g¡l nem mart¡r (129.), hanem
mart¡sz (birtokos esetben mart¡rosz). A àtejÊ
(180.) nem galaktosz (az megint csak birtokos
eset!), hanem gala. A àt´lgyÊ g´r´g¡l nem
drusz (47., 49.), hanem dr¡sz.
Op¢ valÂban nyÁlÀst jelent, s elûfordul a
kassza szÂalak is, mint a kaszaurisz/kaszÂrisz
(prostituÀlt) r´vidÁtett alakja. De ebbûl mer¢szs¢g lenne arra k´vetkeztetni, hogy a Kaszsziopeia n¢v a kassza-op¢ (àkurva lukaÊ?) kifejez¢ssel lenne kapcsolatba hozhatÂ. (191.) Ha
nem akarjuk elfogadni K. T¡mpel v¢lem¢ny¢t, aki a szÀzadfordulÂn a kain¡mai (kitünik, kiemelkedik) ig¢bûl szÀrmaztatta e n¢v
elûtagjÀt (LEXIKON DER GRIECHISCHEN UND
R¹MISCHEN MYTHOLOGIE, ed. W. H. Roscher.
II. Leipzig, 1890ä97), Ãgy sokkal logikusabb
az a magyarÀzat, melyet Jankovics szint¢n felvet: àa kassziafa odvaÊ.
Kassziopeia a rÀnk maradt elbesz¢l¢sek
szerint etiÂp kirÀlynû volt, Perszeusz anyÂsa.
A n¢v alapjÀn persze valÂban elk¢pzelhetû,
hogy ä mint Jankovics sugallja ä eredetileg
faistennû volt, s a nev¢nek utÂtagjÀban szereplû nyÁlÀs igazÀbÂl m¢gis vulvÀt jelent. (De
nem nyelvi szinten!)
Az mindenesetre bizonyos, hogy mind a
Cassiopeia csillagk¢p, mind a Cassiope n´v¢ny nem a mitikus KassziopeiÀtÂl nyerte nev¢t. Ez¢rt nem indokolt k´zvetlen jelent¢s´sszef¡gg¢st keresni k´z´tt¡k, ahogyan azt
Jankovics teszi.
Nem ez az egyetlen etimolÂgiai probl¢ma,
mely elûfordul a müben. Noha KheirÂn kentaur nev¢t L. v. Sybel is a kheir (k¢z) szÂbÂl
szÀrmaztatta (Roscher I. Leipzig, 1884ä90), s
ez alkalmasint helytÀllÂ is, m¢gsem lehet Ãgy
fogalmazni, hogy e n¢v àkezetÊ jelent. (69.)
(MÀr csak az¢rt sem, mert alakilag a àroszszabb, hitvÀnyabbÊ jelent¢sü k´z¢pfokÃ mell¢kn¢vvel esik egybe. Az ETYMOLOGICUM
MAGNUM innen is eredezteti, de ez n¢petimolÂgia.) S erûsen vitathatÂ Nemeszisz istennû
nev¢nek a nemosz (erdû, berek) fûn¢vbûl t´rt¢nû eredeztet¢se. (164.) E fûn¢v maga is az

àoszt, feloszt, juttatÊ jelent¢sü nemÂ ige szÀrmaz¢ka. így bizonyosan van k´ze Nemeszisz
nev¢hez is; Àm ez utÂbbi ä mint elvont fogalom ä k´zvetlen¡l az ige jelent¢s¢bûl vezethetû
le; az embernek kiosztott v¢gzetre, az osztÀlyr¢sz¢¡l jutÂ, elker¡lhetetlen b¡ntet¢sre vonatkozik.
Az pedig v¢gk¢pp elfogadhatatlan, ahogy
DÂdÂna, a szent jÂshely nev¢t, mely Hjalmar
Frisk szerint (GRIECHISCHES ETYMOLOGISCHES W ¹RTERBUCH I. Heidelberg, 1960ä
70), a DÂdÂn folyÂn¢v illyr eredetü k¢pzûvel
ellÀtott szÀrmaz¢ka, szerzûnk ´sszekapcsolja
a DiÂn¢, Diana, D¢m¢t¢r istennûnevekkel (47.),
illetve ezeket egymÀssal. S ezzel kapcsolatban
hadd utaljak magyar nyelvi etimolÂgiÀra is.
Noha jÂl tudja, hogy diÂ szavunk t´r´k j´vev¢nyszÂ, Ãgy gondolja, hogy àk´z´s irÀni eredetetÊ (?) felt¢telezve ez m¢giscsak kapcsolatba hozhatÂ a D¢Â, Dia, DiÂn¢ istennevekkel,
sût a Dios balanos (àZeus makkjaÊ=diÂ) kifejez¢ssel. (48.) Itt Ipolyi Arnoldra hivatkozik.
(MAGYAR MYTHOLOGIA. Pest, 1854. repr. 1987.
251.) De ami 1854-ben m¢g tudomÀnyosan
felvethetûnek lÀtszhatott, azt ma mÀr komoly
kutatÂ nem engedheti meg magÀnak.
S mit szÂljunk fa szavunk etimolÂgiÀjÀhoz? A TESZ tanÃsÀga szerint az urÀli alapnyelvhez tartozÂ szÂ ez, esetleges altaji kapcsolatairÂl lehet m¢g besz¢lni. Ez persze m¢g
nem zÀrnÀ ki, hogy eg¢szen ûsi szinten
´sszef¡gg¢st keress¡nk k´z´tte ¢s az indoeurÂpai tha tû k´z´tt, mint Jankovics teszi. (10.)
çm hogy az itt felsorolt modern indoeurÂpai
alakok mindegyike idevonhatÂ, azt legalÀbbis
indokolni illene. (Ha mÀsk¢pp nem, egy
m¢rt¢kadÂ indoeurÂpai etimolÂgiai szÂtÀrra
hivatkozva.)
°s vajon honnan szÀrmazik az adat, hogy
a f¡g¢t Naxoszon meilikhosznak nevezt¢k?
MÀs nyelvekbûl vett p¢ldÀk eset¢ben kevesebb kompetenciÀm volt ellenûrizni a
k´nyv ÀllÁtÀsait. De fenti tapasztalataim alapjÀn mÀr gyanakvÀssal fogadtam a t´lgy jelent¢sü h¢ber szÂalakok rokonÁtÀsÀt az °l, ElÂhim, sût Allah istennevekkel. (79.) MÀr csak
az¢rt is, mert a Jankovics Àltal felsorolt alakok csak r¢szben egyeznek meg a PollÀk Kaim-f¢le, 1881-ben kiadott H°BERäMAGYAR
TELJES SZñTçR adataival. Igaz, ez ism¢t korszerütlen szÂtÀr. Sajnos nem der¡l ki, hogy
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Jankovics melyik korszerübbet hasznÀlta, s
hogy kitûl szÀrmazik az etimolÂgia ´tlete.
A hivatkozÀsok hiÀnyossÀgai egy¢bk¢nt is
sajnÀlatosan jellemzûk a müre. A 60. oldalon
p¢ldÀul megtudjuk, hogy mikor PhaethÂn, a
Nap fia apja hely¢re prÂbÀlt Àllni, s miutÀn
kozmikus katasztrÂfÀkat id¢zett elû, maga is
elpusztult, gyÀszolÂ nûv¢rei àg´r´g forrÀs
szerintÊ nyÀrfÀvÀ vÀltoztak. De mif¢le g´r´g
forrÀsrÂl lehet itt szÂ? Graves (G¹R¹G MíTOSZOK IäII. Budapest, 1970. 42. d. 5. sz. j.) tÁz
forrÀst sorol fel PhaethÂn t´rt¢net¢hez. K´z¡l¡k csak h¢t g´r´g, hÀrom latin nyelvü. Az
sajnos ä a Graves müveire ÀltalÀnosan jellemzû tÃlzott nagyvonalÃsÀg jegy¢ben ä homÀlyban marad, hogy az itt emlÁtett r¢szletre melyek t¢rnek ki k´z¡l¡k. A szÂban forgÂ fa
nem is valamennyi¡kn¢l nyÀrfa: Vergilius
(ECLOGçK V I. 62.) ¢gerfÀrÂl, Lukianosz (I STENEK PçRBESZ°DEI , 25.) nyÁrfÀrÂl tud.
K¢ts¢gkÁv¡l k´r¡lm¢nyes munka mind a
tÁz hivatkozÀst ellenûrizni. EmÁgy viszont a
k´nyv megbÁzhatÂsÀga szenved csorbÀt.
HasonlÂan jÀr el Jankovics, amikor az antik Th¢bai ¢s Delphoi daphnaphoria-¡nnep¢t mutatja be, melynek rituÀl¢jÀba ä az asztrÀlis szimbÂlumokkal dÁszÁtett olajfat´rzs hordozÀsÀban ä a modern karÀcsony elûk¢p¢t
v¢li felfedezni. EzÃttal sem tudjuk meg, mif¢le forrÀs ûrizhette meg az Âg´r´g n¢pszokÀst. Igaz, itt legalÀbb azt megjel´li, hogy G.
Thomson k´nyv¢bûl (AZ ELSý FILOZñFUSOK .
Budapest, 1975) szÀrmazik az informÀciÂ.
Akinek tehÀt kedve van, ThomsonnÀl megtalÀlhatja a forrÀst is.
S honnan valÂ az az informÀciÂ, hogy
DeukaliÂn Dion¡szosznak àapÂsaÊ (50.) s
nem Ariadn¢ fiv¢rek¢nt a sÂgora volt?
Avagy ä hogy immÀr elszakadjunk a g´r´g´ktûl ä a Tiermesz lapp viharisten szarvasvadÀszatÀra (132.) valÂ hivatkozÀsok? çtn¢ztem E. Reuterski´ld tanulmÀnyÀt (A LAPPOK
MITOLñGIçJA), mely maga nem szerepel
ugyan a bibliogrÀfiÀban, szerepel viszont
t´bb mÀsik ugyanazon k´tetbûl, amelyben ez
is napvilÀgot lÀtott magyar fordÁtÀsban. (A
TEJöT FIAI . TANULMçNYOK A FINNUGOR N°PEK HITV ILçGçRñL. Budapest, 1980. 231.
skk.). Itt azonban Tiermesz neve nem szerepelt. S hasztalanul n¢ztem meg ugyanitt Lauri Honko munkÀjÀt (FINN MITOLñGIA, 188.
skk.), nem der¡lt ki belûle, honnan ered az

a gondolat, hogy V¤in¤m´inen a K ALEVALçban az Orion csillagk¢pet testesÁti meg. (125.)
SajÀtsÀgos, hogy a kopjafaÀllÁtÀs gyakorlatÀnak t¡rk eredet¢rûl szÂlva viszont VÀmb¢ry çrminra hivatkozik a szerzû ä VÀmb¢rynek azonban a bibliogrÀfiÀban egyetlen müve
sem szerepel!
Fel lehetne persze vetni, hogy mindezek
olyan aprÂsÀgok, melyek a k´nyv gondolatmenet¢nek l¢nyeg¢t nem ¢rintik. AnnÀl is
kev¢sb¢, hiszen a szerzû elûszavÀbÂl (7.) kider¡l, hogy e munka alapja egy n¢pszerü ismeretterjesztû tv-sorozat volt. A szigorÃ tudomÀnyossÀg szempontjait Ágy valÂban indokolatlan lenne szÀmon k¢rni ä ha nem maga
Jankovics hangsÃlyoznÀ ugyanitt: àbecsvÀgyÂbbÊ volt àannÀl, hogy... tÁz k´nyvbûlÊ Árjon
àegy tizenegyediketÊ, s megprÂbÀlta àÃj szemsz´gbûl feldolgozni a t¢mÀt...Ê. Eszerint viszont mÀr
mindenk¢ppen a tudomÀnyossÀg ig¢ny¢vel
kellene a vÀllalkozÀsnak fell¢pnie.
S persze a nyelvi t¢ved¢sek, a pontatlan
vagy mÀsod-harmadk¢zbûli hivatkozÀsok
igen komolyan visszahathatnak a tartalomra
is: t¢ves informÀciÂkkal zavarjÀk meg.
Elhangzik p¢ldÀul, hogy Hom¢rosz szerint PhaethÂn (211.) àmaga a Napisten voltÊ ä
k´vetkez¢sk¢ppen mÁtosza a Nap pÀlyÀja
megvÀltozÀsÀnak eml¢k¢t ûrizn¢. Csakhogy
Hom¢rosznÀl szÂ sincs ilyesmirûl. ý a phaethÂn (ragyogÂ) szÂt jelzûk¢nt hasznÀlja ä nem
is magÀra a Napra, hanem annak f¢ny¢re.
(I LIçSZ XI. 735., ODºSSZEIA V. 479.) (Szem¢lyn¢vk¢nt legfeljebb a Hajnal egyik lovÀra
alkalmazza ä ODºSSZEIA XXIII. 246.) Ebbûl
semmik¢pp nem k´vetkezik, hogy a PhaethÂn-mÁtoszt egyÀltalÀn ismeri, m¢g kev¢sb¢,
hogy annak hûs¢t azonosÁtanÀ apjÀval, a
Nappal. Ezek utÀn mit gondolhatnÀnk azokrÂl a meg nem nevezett szerzûkrûl, akik à...az
Âkorban t´bben...Ê ugyanezt ÀllÁtottÀk? Pedig
valÂban voltak ilyenek (k¢sei, hellenisztikus ¢s
rÂmai ÁrÂk): felsorolÀsuk megtalÀlhatÂ a
Roscher-lexikon PhaethÂn szÂcikk¢ben (III.
Leipzig, 1897ä1909. 2200.), melyet maga a
szerkesztû Árt.
Ugyancsak a Nap ÀllÁtÂlagos egykori pÀlyamÂdosulÀsa (210.) Àllna Jankovics szerint
az Atreusz-mÁtosz egyik mozzanatÀnak hÀtter¢ben. Atreusz ´ccs¢vel, Th¡eszt¢sszel viszÀlykodik a M¡k¢n¢ feletti hatalom¢rt. MiutÀn Th¡eszt¢sz jutott trÂnra, Atreusz ä Ze-
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usz biztatÀsÀra ä felteszi neki a k¢rd¢st: lemondana-e az û javÀra, ha a Nap visszafel¢
haladna pÀlyÀjÀn? Th¡eszt¢sz ä k¢ptelens¢gnek v¢lve e felt¢telt ä igennel vÀlaszol, s erre
esk¡t is tesz; Zeusz v¢grehajtja a csodÀt.
E t´rt¢netnek mÀr az Âkorban is adtak
csillagÀszati ¢rtelmez¢st. Pol¡biosz szerint Atreusz à...azt ismerte fel, hogy a Nap ellenkezû
irÀnyban forog, mint az °gÊ. (SztrabÂn I. 2. 15.;
lÀsd m¢g Lukianosz: AZ ASZTROLñGIA, 12.)
çm nem csupÀn az a probl¢ma, hogy Jankovics ism¢t csak ÀltalÀnossÀgban hivatkozik
àantik mitologizÀlÂ magyarÀzatÊ-ra (noha a forrÀsokat ezÃttal Graves is pontosan megjel´li),
sokkal inkÀbb az, hogy e csillagÀszati magyarÀzat (melybûl egy¢bk¢nt is csak n¢mi erûszak ÀrÀn lehet a Jankovics sugallta ¢rtelmez¢st kiolvasni) nyilvÀnvalÂan hellenisztikus
kori racionalizÀlÀsa egy ûsi mÁtosznak, amint
ezt maga Graves (G¹R¹G MíTOSZOK 111. 2.)
is megÀllapÁtja.
M¢g komolyabb f¢lre¢rt¢sekkel talÀlkozunk ott, ahol az ¢letfamotÁvum mezopotÀmiai ¢s zsidÂ elûfordulÀsairÂl esik szÂ.
àAz egyik legûsibb Árott sz´vegben, a GILGAMES-eposz sumer vÀltozatÀban mÀr olvashatunk a
vilÀg istennû lakta ¢letfÀjÀrÂl.Ê (87.)
Azt a magyar olvasÂk´z´ns¢g is tudhatja
ä hÀla a RÀkos SÀndor-f¢le müv¢szi fordÁtÀs
szÀmos kiadÀsÀnak s ezek apparÀtusainak ä,
hogy a GILGAMES-eposz az Âbabiloni korban
(Kr. e. XXäXV II. szÀzad) keletkezett akkÀd
nyelven. Az ÃjasszÁr korig (Kr. e. VII. szÀzad)
t´bb vÀltozata is forgalomba ker¡lt, hettita ¢s
hurrita nyelvü fordÁtÀsai is k¢sz¡ltek (bizonyos r¢szeit csak e fordÁtÀsok ûrizt¢k meg),
Àm sumer vÀltozata nem volt!
Gilgames k¢ts¢gkÁv¡l n¢pszerü hûs volt a
sumer epikus k´lt¢szetben is, alakjÀt t´bb r´vid hûs¢nek meg´r´kÁtette. Ezek k´z¡l ´t olvashatÂ magyarul KomorÂczy G¢za fordÁtÀsÀban, a F°NYLý ¹LEDNEK °DES ¹R¹M°BEN (A
SUMER IRODALOM KISTºKRE. Budapest, 1983.
2. kiadÀs) cÁmü k´tetben. Ezek azonban nem
àvÀltozataiÊ az akkÀd nagyeposznak, legfeljebb forrÀsai, irodalomt´rt¢neti elûzm¢nyei.
Az a mü, melyre Jankovics gondol, a GILGAMES, E NKIDU °S AZ ALV ILçG cÁmü àkiseposzÊ. Ennek mÀsodik fel¢t akkÀd fordÁtÀsban valÂban hozzÀillesztett¢k a GILGAMESeposz ÃjasszÁr vÀltozatÀhoz. A Jankovics Àltal

emlÁtett, a vilÀgfÀra vonatkozÂ r¢sz azonban
a mü elej¢n szerepel.
A probl¢mÀt ez esetben is az okozza, hogy
Jankovics sem a sumer hûs¢nek, sem az akkÀd nagyeposz sz´veg¢t nem vizsgÀlta meg
magyar fordÁtÀsban sem. (BÀr ez utÂbbi szerepel a bibliogrÀfiÀban.) InformÀciÂja ä mint
kider¡l ä V jacseszlav Ivanov tanulmÀnyÀbÂl
szÀrmazik. (A Lñ °S A FA ä KíS°RLET ýSI INDIAI
RITUçLIS °S MITOLñGIAI JELK°PEK MEGFEJT°S°RE.

In: uû: NYELV, MíTOSZ, KULTöRA. Budapest, 1984. 173.) Ez a mÀsk¡l´nben igen ¢rt¢kes tanulmÀny m¢g zavarosabban adja meg
a forrÀst: àAz egyik legûsibb Árott sz´vegben, a
GILGAMES-eposz sumer (legûsibb, Âbabiloni) vÀltozatÀban...Ê (KovÀcs ZoltÀn fordÁtÀsa.)
Az, hogy a tanulmÀny sz´vege a sumer
k´lt¢szetet mintegy azonosnak minûsÁti az
Âbabilonival, intû jel kellett volna hogy legyen bÀrmely kutatÂ szÀmÀra: ellenûriznie
kell az id¢zett sz´veget! Sumer sz´vegrûl l¢v¢n szÂ, ez persze nem egyszerü, Àm eset¡nkben a hûs¢neknek van filolÂgiailag kifogÀstalan ¢s k´ltûileg is ¢rt¢kes fordÁtÀsa, KomorÂczynak k´sz´nhetûen. (F°NYLý ¹LEDNEK ... 182. skk.) Ha Jankovics ezt hasznÀlja,
Ãgy tartalmi szempontbÂl sem lett volna kiszolgÀltatva Ivanov ä ezek utÀn k¢tes hitelü
ä ÀtÁrÀsÀnak ¢s tolmÀcsolÀsÀnak. Akkor tapasztalhatta volna, hogy az IvanovnÀl
Im.du.gudnak olvasott madÀrn¢v KomorÂczy
olvasatÀban Anzu (Ivanov tanulmÀnya 1974ben jelent meg elûsz´r, s k¢rd¢s, hogy sz´veg¢rtelmez¢se akkor mennyire volt korszerü), tovÀbbÀ, hogy a Lilith nûi n¢v helyett itt
Lila szerepel.
Graves ¢s Patai is felvetik (H°BER MíTOSZOK . Budapest, 1969. 10. 5.), hogy ez a Lila
azonosÁthatÂ a rabbinikus hagyomÀnyok Lilithj¢vel. De az azonossÀg nem magÀtÂl ¢rtetûdû! Az egyik n¢v nem helyettesÁtheti a mÀsikat, kivÀlt nem magyarÀzat n¢lk¡l.
V¢gk¢pp ¢rthetetlen, mi¢rt azonosÁtja
Jankovics ugyanitt Lilithet az Ãgynevezett
àElsû °vÀvalÊ. Rabbinikus forrÀsok mindkettût emlegetik, mint çdÀm korÀbbi feles¢g¢t, m¢g °va elûtt, Àm t´bb k´z´s vonÀsuk
nincs is.
Azon mÀr meg sem lepûd¡nk, hogy Jankovics a pÀlmÀt a àbabiloni teremt¢st´rt¢netbenÊ
szereplû ¢letfak¢nt emlegeti. (57.) A RÀkos
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SÀndor fordÁtotta babiloni teremt¢seposzban
viszont pÀlmÀval sehol nem talÀlkozunk.
EgyiptolÂgiai vonatkozÀsban figyelemre
m¢ltÂ a G´nc´lszek¢r csillagk¢p¢hez füzûdû
hiedelmek elemz¢se. àEz a Marhacomb ÏÀldozati Àllat¢Î volt, Sz¢th bikaisten¢...Ê (125.) Nincs
sz¡ks¢g m¢lyebb egyiptolÂgiai ismeretekre
ahhoz, hogy megtudhassuk: Sz¢th Àllatalakja
egy azonosÁthatatlan (a k¢sûbbi Âkorban szamÀrnak v¢lt) faj. Emellett megjelenhet m¢g
krokodilk¢nt vagy vÁzilÂk¢nt, Àm bikak¢nt
soha. CsupÀn a tudomÀnyÀg hazai mentorÀnak, KÀkosy LÀszlÂnak R° FIAI cÁmü k¢zik´nyv¢t kell megn¢zn¡nk. (Budapest, 1979.
318ä319.)
A R° FIAI azonban nem szerepel Jankovics
bibliogrÀfiÀjÀban. KÀkosy k¢t mÀsik k´nyve
viszont igen. Ezek k´z¡l az id¢zett helyen az
EGYIPTOMI °S ANTIK CSILLAGHIT (Budapest,
1978) egyik informÀciÂjÀnak f¢lre¢rt¢s¢rûl
van szÂ.
Mint ez utÂbb emlÁtett KÀkosy-k´nyvbûl
(51ä52.) kider¡l, a G´nc´lszek¢r Egyiptomban valÂban Sz¢th csillagk¢pe. çm van egyetlen sz´vegeml¢k (egy Kr. e. IV. szÀzadi bikaszarkofÀgon), mely Oszirisszel hozza kapcsolatba ugyanezt az ¢gi jelens¢get. Itt ¢rtelmezik a G´nc´lt Marhacombk¢nt, ahol a megszÂlÁtÀs egy¢rtelmüen Osziriszhez ¢s nem
Sz¢thhez szÂl. (Egyiptom bikaistene çpisz
volt, akit k¢sûbb Oszirisszel azonosÁtottak).
A 101. oldalon Szüz MÀriÀrÂl olvashatjuk,
hogy az evang¢liumi hagyomÀny szerint ä JÂzsefhez hasonlÂan ä DÀvid leszÀrmazottja lett
volna. Konkr¢t hivatkozÀs is szerepel itt. (MçT° I. 1. kk., LUKçCS I. 27. kk.) A mondott
helyeken azonban csakis JÂzsef leszÀrmazÀsi
tÀblÀjÀt talÀljuk. MÀriÀ¢rÂl az evang¢liumok
sehol nem ejtenek szÂt.
Igen ´tletes A K°T TESTV °R cÁmü n¢met
n¢pmese erotikus jelk¢pek szerinti ¢rtelmez¢se (118ä119). Eszerint p¢ldÀul a mese boszorkÀnyÀnak vasorra a csiklÂ jelk¢pe lenne.
Csakhogy a mese legÃjabb, igen ig¢nyes fordÁtÀsa sem tud vasorrÂl! (J. ¢s W. Grimm:
GYERMEK- °S CSALçDI MES°K . Budapest,
1989. 252. kk. FordÁtotta Adamik Lajos.) Ez
nem is meglepû, hiszen a vasorrÃ bÀba alakja
tûl¡nk nyugatra ismeretlen, a n¢met folklÂr
csupÀn boszorkÀnyokrÂl tud.
S hogy lehetett leÁrni ezt a megjel´l¢st:
à...az Ob ¢s a Jenyiszej k¢t partjÀn lakÂ hantik ¢s

manysik...Ê? (97.) AkÀr Fodor IstvÀn V ERECKE
HíRES öTJçN cÁmü k´tet¢ben (Budapest,
1975. 12ä13.), akÀr a mÀr emlÁtett A TEJöT
FIAI belsû borÁtÂjÀn hozzÀf¢rhetû az az etnikai t¢rk¢p, melyrûl kider¡l, hogy vogulok
(manysik) az Obnak kizÀrÂlag a nyugati oldalÀn ¢lnek; osztjÀkok (hantik) ugyan a keletin is, sût ott nagyobb szÀmban, Àm a Jenyiszejnek m¢g a nyugati partjÀig sem terjed a
ter¡let¡k. Igaz, a szelkupokat, akik a Jenyiszej nyugati partjÀt lakjÀk, szokÀs osztjÀk-szamoj¢doknak is nevezni, Àm ennek ellen¢re
csak igen tÀvoli nyelvrokonai az ugor osztjÀkoknak. Az Ãgynevezett àjenyiszeji osztjÀkokÊ
pedig ketek, tehÀt m¢g csak nem is besz¢lnek
urÀli nyelven.
Nagy kÀr, hogy mindezen hibÀkat, pontatlansÀgokat nem siker¡lt elker¡lni. Jankovics vÀllalkozÀsa enn¢l t´bbet ¢rdemelt volna. Nem
csupÀn jÂ szÀnd¢ka, de az a valÂban tiszteletre m¢ltÂ munka is, melyet elk¢pzel¢seinek
kifejt¢s¢be, rendszerez¢s¢be fektetett.
S itt szÂlok v¢gre arrÂl is, amivel valÂjÀban
kezdenem illett volna a bÁrÀlatot: a mü gondolatairÂl. Nem v¢letlen¡l hagytam azonban
legutoljÀra ûket. S nem is csupÀn az¢rt, mert
a kÀkÀn csomÂt keresni mindig k´nnyebb,
mint komoly szellemi teljesÁtm¢nyt ¢rdemben m¢ltatni. Hanem fûk¢ppen az¢rt, mert
Jankovics gondolatmenet¢t neh¢z pÀr szÂban
rekonstruÀlni. Nem fejtegeti, magyarÀzza
hosszasan elk¢pzel¢seit: hagyja, hogy besz¢ljenek a p¢ldÀk. Egy-egy t¢tel igazolÀsÀra az
adatok oly t´mege vonul fel, hogy nincs az a
tudomÀnyos monogrÀfia, amelynek becs¡let¢re ne vÀlna. Igaz, a p¢ldÀk nem mind
egyen¢rt¢küek. Hogy HÂfeh¢rke a mese
Walt Disney-f¢le filmvÀltozatÀban (de egy¢bk¢nt az eredeti n¢pmese sz´veg¢ben is) megmegriad az erdû fÀitÂl, leselkedû sz´rnyeknek lÀtja ûket, az ´nmagÀban m¢g kev¢ss¢ bizonyÁtja a fÀk animisztikus tisztelet¢t. (26.)
çm az adatok ilyen bûs¢ge messzemenûen
elegendû hiteles p¢ldÀt is nyÃjthat minden
gondolathoz.
Ezek f¢ny¢ben rajzolÂdik ki az az alapigazsÀg, hogy egyetlen mitikus motÁvum
hÀny r¢teg¢t k¢pes magÀba sürÁteni az emberi ¢letnek s az azt k´r¡lvevû vilÀgnak. S
ezek nem egymÀst kizÀrva, hanem ´sszekapcsolÂdva, egymÀst erûsÁtve mük´dnek.
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Ha ezt felismert¡k, a vallÀst´rt¢neti kutatÀs talÀn legelsû alapelv¢hez ¢rkezt¡nk el.
így der¡l ki a fÀkrÂl is, hogy vallÀsos tisztelet¡knek hÀnyf¢le motÁvuma van, az eredendû animizmustÂl, mely mint mindenben,
a fÀban is emberi, sût emberfeletti lelket felt¢telez, az ¢gitestek ¢s a TejÃt jelk¢pes felid¢z¢s¢ig. A kettû k´z´tt ott van t´bbek k´z´tt
az idû, az ¢let, az ¢letadÂ anya (Magna Mater,
s ennek kereszt¢ny vÀltozatak¢nt Szüz MÀria), a szerelem ¢s a szexualitÀs, a halÀl, de
egyben a halhatatlansÀg megtestesÁtûje, s
mint ilyen, a fû ´sszek´tû kapocs e vilÀg ¢s
tÃlvilÀg, Menny, F´ld ¢s AlvilÀg k´z´tt.
S akkor m¢g nem esett szÂ arrÂl, hogy az
ember t´rt¢nete a szÂ szoros ¢rtelm¢ben a
fÀn kezdûd´tt (tudniillik amikor àlej´ttÊ rÂla)
(14.), hogy a fÀnak k´sz´nhette a t¡zet (11.),
szÀmos tÀplÀl¢kfajtÀt (a gy¡m´lcs´k mellett a
sokÀig alap¢lelem¡l szolgÀlÂ t´lgymakkot!)
(13., 45.) ¢s az emberi ¢let oly alapvetû kell¢keinek, kÁs¢rûinek nyersanyagÀt, mint a
b´lcsû, az Àgy ¢s a koporsÂ. (169. skk.)
Jankovics semmilyen szempontot nem
hagy kihasznÀlatlanul. MÀr az ELýSZñ (7ä8.)
kit¢r a t¢ma fû aktualitÀsÀra: a k´rnyezetv¢delmi szempontokra. Ezek jegy¢ben elemzi Er¡szikhthÂn mÁtoszÀt, aki fejsz¢t mer¢szelt emelni D¢m¢t¢r istennû szent t´lgy¢re, s ez¢rt
´r´k´s ¢hs¢ggel bünhûd´tt. Az ¢rtelmez¢s
kiss¢ talÀn leegyszerüsÁtett, kiss¢ aktualizÀlt.
(Er¡szikhthÂn valÂjÀban alkalmasint az¢rt
akart Àgat vÀgni a t´lgyrûl, hogy azzal a szakrÀlis kirÀlyi m¢ltÂsÀgra valÂ ig¢ny¢t bejelentse. Az ilyen gesztus az ûsi kirÀlyÀldozatok korÀban magÀban hordta b¡ntet¢s¢t, s ezt csak
k¢sûbb vÀlthatta fel ä amikor a t´rt¢net eredeti jelent¢s¢t mÀr nem ¢rtett¢k ä az ´r´k´s
¢hez¢s, mint D¢m¢t¢rre kiemelten jellemzû
b¡ntet¢s.) M¢gsem mondhatjuk, hogy ez a
modern szempont nem kapcsolÂdna sz¡ks¢gszerüen a k´nyv t¢mÀjÀhoz. S hasonlÂan
´tletes az EPILñGUS, ahol ä mintegy visszat¢rÁtve az olvasÂt a jelk¢pek vilÀgÀbÂl a h¢tk´znapok szintj¢re ä kimagaslÂ t´rt¢nelmi szem¢lyek, festûk, k´ltûk kedvenc fÀit tekinti Àt,
illusztrÀlva a leÁrottakat CsontvÀry c¢drusaival, Arany JÀnos, Ady Endre, Devecseri GÀbor verseivel.
VitathatÂ pontok persze az elm¢leti fejteget¢sekben is akadnak. Jankovics p¢ldÀul
n¢gy ÀllomÀst k¡l´nb´ztet meg az antropo-

morfizÀlt fa ¢s a mÀr teljess¢ggel emberszabÀsÃ, de fa-attribÃtummal rendelkezû isten
k´z´tt. Ugyanakkor szerinte ezek àcsak formÀllogikai szempontbÂl rendezhetûk sorba, fejlûd¢st´rt¢netileg nemÊ. Ezt azzal indokolja, hogy a
legfejlettebb forma mÀr primitÁv n¢pekn¢l is
megjelenik, mÁg a kezdetlegesebbeket megtalÀljuk igen fejlett tÀrsadalmakban is. (25.)
MegÁt¢l¢sem szerint ez nem mond ellene az
idûrendis¢gnek ä csupÀn azt bizonyÁtja, hogy
a vallÀsossÀg eg¢szen kezdetleges formÀi ¢lhetnek m¢g hosszÃ ideig tovÀbb, az Ãjabb fejlem¢nyekkel pÀrhuzamosan.
Mindebbûl kitetszik: A FA MITOLñGIçJA cÁmü k´nyv valÂban hivatott lett volna arra,
hogy hazai viszonyok k´z´tt igen-igen ritka,
de nemzetk´zi m¢rc¢vel m¢rve is tekint¢lyes
vallÀst´rt¢neti monogrÀfia legyen.
BÁzzunk benne, hogy noha e lehetûs¢get
nem valÂsÁtotta meg, m¢gsem sz¡letett hiÀba.
Aki elolvassa, annak gondolataira bizonyosan
megterm¢kenyÁtûen fog hatni. S talÀn ´szt´nzûj¢v¢ vÀlhat a t¢mÀt valÂban tudomÀnyos
ig¢nnyel feldolgozÂ Ãjabb munkÀknak. Amelyek ä ahogy Graves munkÀira ä erre a
k´nyvre is sz¢gyenkez¢s n¢lk¡l, bÀr vitÀzva
hivatkozhatnak majd.
De ¢rdeklûdû tanÁtvÀnyaim kez¢be hiteles
tÀj¢koztatÀsul ä sajnos ä nem tudnÀm jÂ szÁvvel adni.
Uhrman IvÀn

A TESTET FELSZABADíTñ
B°CSI AKCIONIZMUS
VÀlasz RadnÂti SÀndornak
Kedves SÀndor!
Bevallom, ÁrÀsod kezdetben el¢gg¢ tanÀcstalannÀ tett. A b¢csi akcionista Rudolf Schwarzkoglerrûl szÂlÂ cikkemet a Holmi szerkesztûjek¢nt elfogadtad, s a szeptemberi szÀmban
minden vÀltoztatÀs n¢lk¡l k´zz¢ is tetted. A
szÁnvonalra ¢s presztÁzsre igencsak k¢nyes folyÂirat hasÀbjain valÂ megjelentet¢st r¢szedrûl ´nmagÀban is hallgatÂlagos ¢rt¢kÁt¢letnek tekintettem. çm hogy ezt m¢gse
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higgyem, azt r´viddel k¢sûbb hatÀrozott formÀban tudomÀsomra hoztad. írÀsomban,
mondod, amelyben àa lÁra dominÀlÊ, ´sszesen
k¢t sor foglalkozik csak ¢rdemben Schwarzkoglerrel, aminek eredm¢nyek¢nt àsemmitmondÂ formulÀkÊ halmozÂdnak egymÀsra,
hogy v¢g¡l, megÁt¢l¢sed szerint, majd' minden mondat àv¢gtelen¡l ¡resnek tetszû megÀllapÁtÀssÀÊ zsugorodjon. SzÁved joga, hogy Ágy
Át¢ld meg az Àltalad szerkesztett folyÂiratban
megjelent cikket. TanÀcstalansÀgomat azonban csak fokozta, amikor a semmitmondÀsra,
amit ÀltalÀban nem szokÀs figyelemre m¢ltatni, Te hosszÃ vitairatban vÀlaszoltÀl ä k¢t ¢s
f¢lszer nagyobb terjedelemben, hosszasan cÀfolva az ¡ress¢get.
Nem tudom ezt mÀssal magyarÀzni, SÀndor, mint azzal, hogy valami nagyon felbosszanthatott. írÀsodat elolvasva valÂban
olyan ¢rz¢sem tÀmadt, mintha egy ¢rz¢keny
pontodat ¢rintettem volna meg, s ez¢rt tÀmadva v¢dekezel. NyilvÀnvalÂ ugyanis, hogy
nem csak Schwarzkogler szÀmodra itt a t¢t.
Hiszen cikkedbûl az sem der¡l ki, hogy munkÀssÀga egyÀltalÀn okozott-e neked valamilyen ¢lm¢nyt vagy sem. InkÀbb azt gyanÁtom,
hogy magÀnak a müv¢szetnek a mibenl¢t¢rûl
valÂ felfogÀsunk lehet olyannyira k¡l´nb´zû,
hogy ez ilyen nagy felszisszen¢sre k¢sztessen.
S bÀr ezt nem mondod ki, ÁrÀsod mÂdszere
(az àÁt¢sziÊ hangnemtûl a àszenved¢lyes elfogulatlansÀgÊ bravÃros gyakorlÀsÀig bezÀrÂan) ¢s k¢rd¢sfeltev¢se azt sugallja, hogy igen
hatÀrozott ¢s egy¢rtelmü v¢lem¢nyed van arrÂl, hogy mi a müv¢szet, hogy hol hÃzÂdnak
a müv¢szet ¢s az Ãgynevezett valÂsÀg hatÀrai,
tovÀbbÀ hogy milyen krit¢riumok alapjÀn k¡l´nÁthetû el a àm¢g müv¢szetÊ a àmÀr nem
müv¢szetÊ-tûl. Az a (bevallom, irigyl¢sre m¢ltÂ) stilÀris magabiztossÀg pedig, amellyel
Hermann Nitsch vagy Rilke v¢lem¢ny¢t is
megk¢rdûjelezed, az ¢n szememben annak
jele, hogy Te megpillantottad azt a kirÀlyi
utat, amelynek hiÀnyÀban mÀsok csak tapogatÂzni tudnak. Hadd tegyem mÀris hozzÀ:
az a müv¢szetfogalom, amelynek definÁciÂjÀt
ugyan Âvatosan elker¡l´d, de amely ä stÁlusod, szÂhasznÀlatod, ¢rvel¢si mÂdszered nyomÀn ä ÁrÀsod v¢g¢re m¢gis igen plasztikussÀ
vÀlik, olyan benyomÀst kelt az olvasÂban,
mintha egy idûtlen, term¢szettudomÀnyos,
objektÁv meghatÀrozÀsrÂl lenne szÂ. çm az

àobjektÁvÊ szÂt mÀris id¢zûjelbe teszem, hogy,
OrtegÀt id¢zve, azonnal gyanÃba is keverjem. Mert az ÁrÀsodbÂl kibontakozÂ müv¢szetfogalom szÀmomra idûben ¢s t¢rben
ugyancsak meghatÀrozott; s rÀadÀsul nem is
kizÀrÂlagos, hanem csupÀn egy a sok lehets¢ges t´bbi k´z¡l.
A b¢csi akcionizmus kivÀlt alkalmas arra,
hogy bizonyos k¢rd¢seket tisztÀzni lehessen;
de arra is, hogy rÀ hivatkozva a legk¡l´nf¢l¢bb mÀs jellegü müv¢szeti esem¢nyeket ¢s
müveket is gyanÃba lehessen keverni, Duchamp-tÂl Salom¢ig, WarholtÂl Beuysig, HajastÂl Erd¢lyig. Az àelfajzott müv¢szetÊ (entartete Kunst) hatÀrai, tudjuk jÂl, mindig is
rugalmasak voltak. Amikor 1969-ben Otto
M¡hl Braunschweigben elûadta O TANNENBAUM cÁmü hamisÁtatlan b¢csi akciÂjÀt, akkor
a vÀrosban megalakult az Emberi M¢ltÂsÀg
AkciÂ elnevez¢sü egylet (Aktion Menschenw¡rde), term¢szetesen nagyobbr¢szt olyanokbÂl, akik magÀt az esem¢nyt nem lÀttÀk,
a vÀros polgÀrai k´z¡l pedig 17 800-an (!) Ártak felhÀborodott olvasÂi levelet a helyi napilapba. Ez azt jelenti, hogy Braunschweigben
hozzÀvetûleg tÁzezer ÂrÀn Àt foglalkoztak a
müv¢szet meghatÀrozÀsÀval azok, akik ezzel
feltehetûen se korÀbban, se k¢sûbb nem t´rûdtek. De az is igen valÂszÁnü, hogy ä a b¢csi, m¡ncheni, z¡richi, londoni vagy k¢sûbb
budapesti k´z´ns¢ghez hasonlÂan ä a nemtetsz¢s¡kn¢l is nagyobb lehetett az el¢gedetts¢g¡k. A b¢csiekre hivatkozva ugyanis v¢gre
rendelkez¢s¡kre Àllt egy olyan hivatkozÀsi
alap, amelyrûl ä àtartalmiÊ elemek kiragadÀsÀval ä az ¢gvilÀgon bÀrmit el lehet utasÁtani.
AkÀr olyasmit is, amit pedig a müv¢szeti int¢zm¢nyek korÀbban mÀr szentesÁtettek.
Ha jÂl ¢rtem ¢rvel¢sed, SÀndor, vitairatod
egyik c¢lja az, hogy leleplezze azt, hogy a jÂzan ¢sz ¢s a jÂ Ázl¢s nev¢ben elutasÁtottak, a
àjogos felhÀborodÀsÊ nyomÀn szÀmüz´ttek az
utÂbbi idûben ker¡lû Ãton prÂbÀlnak visszalopakodni a müv¢szet szent¢ly¢be, s mesterked¢s¡kben eszt¢tizÀlÂ vagy sz¢plelkü kritikusok (mint ¢n is) segÁtik ûket: kritikushÁveikkel egy¡tt a àformÀraÊ, annak àtisztasÀgÀraÊ hivatkoznak, s ÀllÁtÂlag hÀtt¢rbe szorÁtjÀk
az Ãgynevezett tartalmi elemeket. Vagyis Ãgy
tesznek, mintha nem is lettek volna olyan
borzasztÂak. Hadd sz´gezzem le: Te r¢szben
a b¢csiek nyakÀba akarod varrni azt, ami¢rt
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a mükereskedelem, a mindent integrÀlÂ müv¢szeti int¢zm¢nyrendszer a felelûs. A b¢csiek ÀlsÀgos megt¢r¢s¢t sem a müveikkel bizonyÁtod, hanem a rÂluk szÂlÂ monogrÀfiÀk ÀllÁtÂlag egyre sterilebb eszt¢ticizmusÀval. Az
¢rv azonban m¢g ezen a t¢ren is sÀntÁt; a t¢nyek ugyanis nem t¢ged igazolnak.
A b¢csi akcionizmusrÂl term¢szetesen
nem hÀrom k´tetbûl tÀj¢kozÂdhatunk, mint
Árod, hanem jÂval t´bbûl (kivÀlt, ha, mint teszed, egy kalap alÀ vessz¡k az ¢letmü-katalÂgusokat ¢s az irÀnyzat eg¢sz¢rûl szÂlÂ k´teteket), s ezek, m¢goly reprezentatÁvak legyenek
is, korÀntsem az eredendû szubverzivitÀs kilÃgozÀsÀra t´rekszenek. FurcsÀllod p¢ldÀul,
hogy az 1988-ban kiadott AZ AKCIñFEST°SZETTýL AZ AKCIONIZMUSIG. B °CS, 1960ä1965 cÁmü k´tet a kronolÂgiÀt ¢ppen 1965-ben, az
irÀnyzat àeldurvulÀsÀnÀlÊ zÀrja le ä s ebbûl
messzemenû k´vetkeztet¢seket vonsz le az
´ncenzÃrÀra n¢zve, amellyel a b¢csiek szalonk¢pess¢ szeretn¢k kozmetikÀzni magukat,
hogy azutÀn gÀtlÀstalanul lehessen rÂluk eszt¢tizÀlva Árni. 1965-ben valÂban abbamarad
ez a k´tet; de az¢rt, mert egy ¢vre rÀ megjelent a 2. k´tet, B °CSI AKCIONIZMUS. B °CS,
1960ä1971 cÁmmel, ugyancsak a Ritter Verlag gondozÀsÀban ä s a felt¢telezett eszt¢ticizmus itt bizony nagyon is hÀtt¢rbe szorul. Hivatkozhatn¢k persze az 1989-ben megjelent
AKTIONISMUS ä AKTIONSMALEREI , W IEN,
1960ä1965 cÁmü, szint¢n reprezentatÁv, fekete-v´r´s borÁtÂjÃ katalÂgusra is (B¢cs, ¹sterreichisches Museum f¡r angewandte Kunst,
´sszeÀllÁtotta Peter Noever), amely a korai
periÂdus legriasztÂbb k¢peit teszi k´zz¢ ä szint¢n nem az¢rt, hogy kizÀrÂlag a formai letisztultsÀg, rend ¢s szigor steril szempontjainak
szolgÀltassa ki az irÀnyzatot. Schwarzkogler
¢letmü-katalÂgusÀt pedig (amelynek csak a
belsû borÁtÂja àpompÂzusÊ hÂfeh¢r: k¡lsû borÁtÂjÀn a àlegvisszataszÁtÂbbÊ k¢pek lÀthatÂk,
s´t¢tben!) mÀr megelûzt¢k mÀs müv¢szek
vastag katalÂgusai vagy monogrÀfiÀi: Frohner¢, Export¢, M¡hl¢ (akitûl ä mostani beb´rt´nz¢s¢vel pÀrhuzamosan ä Hegyi LorÀnd vÀsÀrolt n¢hÀny festm¢nyt, hogy az
osztrÀk bulvÀrsajtÂ azonnal rÀ is zÃdÁtsa a
gÃnnyal ¢s ep¢vel füszerezett szenny¢t), Nitsch¢ (a darmstadti M¤rzverlagnÀl megjelent
k´nyvei valÂban hÂfeh¢rek ä s mÀr 1968-ban
elegÀnsabbak, mint bÀrmelyik k¢sûbbi b¢csi

monogrÀfia), Weibel¢ vagy ¢ppen G¡nter
Brus¢, amely a Residenz VerlagnÀl jelent
meg 1986-ban, s legalÀbb annyira lenyüg´zû,
mint Schwarzkogler¢. A recepciÂ egyÀltalÀn
nem a letisztult elegancia irÀnyÀba tart. Kurt
Krennek az akciÂkrÂl k¢szÁtett akcionista
filmjeit p¢ldÀul, amelyeket m¢g 1986-ban (!)
is betiltottak M¡nchenben, 1991ä92-ben amerikai mÃzeumok sorozatban vetÁtett¢k, an¢lk¡l hogy megcenzÃrÀztÀk volna ûket. S elmes¢lhetn¢m azt is, hogy amikor nemr¢giben a
m¡ncheni çllami K´nyvtÀrban Brus I RRWISCH (Kohlkunstverlag, Frankfurt, 1971) cÁmü k´nyv¢t kik¢rtem, a k¢r¢s teljesÁt¢se helyett az olvasÂszolgÀlat vezetûje engem rendelt be az irodÀjÀba szÀnd¢kaim felûl faggatni. V¢lem¢ny¢ben az sem ingatta meg, hogy
Brusnak ekkorra mÀr a legelûkelûbb osztrÀk
irodalmi kiadÂnÀl, a Residenz VerlagnÀl is
megjelent egy reg¢nye (DIE GEHEIMNISTR®GER. 1984), hogy vilÀgszerte elismert müv¢sz,
akinek rajzai Schiele müveivel vetekszenek.
R¢gebbi müveivel kapcsolatban az Int¢zm¢ny tovÀbbra sem tesz engedm¢nyeket ä
nem akarja eszt¢tikussÀ desztillÀlni ûket.
EgyszÂval korÀntsem olyan egys¢ges a
k¢p, mint sugallod. A b¢csiek nem t´rekszenek arra, hogy egykori szubverzivitÀsukat elfojtsÀk; a müv¢szett´rt¢n¢szek megÁt¢l¢se
vÀltozatlanul igen elt¢rû; s a k´z´ns¢g reakciÂi (lÀsd az 1989-es nagy b¢csi retrospektÁv
kiÀllÁtÀs vend¢gk´nyv¢t, amelyet a àjogos felhÀborodÀsÊ dokumentumak¢nt ¢rdemes lenne megjelentetni) sem utalnak arra, hogy a
àformai szempontokÊ elsûbbs¢ge gyûz´tt volna a àtartalomÊ f´l´tt. Ezt inkÀbb Te sejteted;
Te prÂbÀlod Ãgy felt¡ntetni, mintha az eszt¢tizÀlÀs irÀnyÀba tolÂdott volna el a megÁt¢l¢s¡k, hogy azutÀn àa recepciÂ e lehets¢ges s¢mÀjÀtÊ leleplezve kimondhasd: a kirÀly m¢giscsak meztelen. E àlehets¢ges s¢mÀtÊ elfogadva pedig csatlakozni tudsz ahhoz az elmÃlt
¢vekben egyre erûteljesebben jelentkezû, fûk¢nt angolszÀsz ¢s n¢met nyelvter¡leten befolyÀsos elm¢leti irÀnyzathoz, amely teÂriÀkra tÀmaszkodva gyakorlatilag erûteljes konzervatÁv tÀmadÀst indÁtott bizonyos müv¢szeti
irÀnyzatok ¢s müv¢szek ellen. A legmagasztosabb eszt¢tikai ¢rvek azutÀn idûnk¢nt a demagÂgiÀval csengenek egybe ä amikor p¢ldÀul a sajtÂ az adÂfizetû polgÀrok p¢nzeivel
packÀzÂ müv¢szeti int¢zm¢nyeket tÀmadja,
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mindig akad egy-k¢t teoretikus, akire hivatkozni lehet. Ez t´rt¢nt egyebek k´z´tt Robert
Mapplethorpe eset¢ben is, akivel kapcsolatban Arthur C. DantÂt id¢zed, lÀthatÂan
egyet¢rtve azzal, hogy àkantiÀnus arroganciaÊ
k¢pei kompozÁciÂjÀrÂl, szerkezet¢rûl, formai
tisztasÀgÀrÂl besz¢lni, amikor itt voltak¢ppen
figurÀk vizelnek egymÀs szÀjÀba, tÀrgyakat
nyomnak fel a v¢gbel¡kbe stb. ValÂban, ezt
teszik. KÀr lenne vitatni. M¢gis, csak a vak
(vagy aki elvakult) nem veszi ¢szre, hogy
Mapplethorpe f¢nyk¢peinek semmi k´z¡k a
pornogrÀfiÀhoz vagy az obszcenitÀshoz. K¢peinek fesz¡lts¢ge ¢ppen abbÂl tÀplÀlkozik,
hogy az emberi test rajtuk Ãgy ûrzi meg t´m¢ny ¢rz¢kis¢g¢t, hogy k´zben hihetetlen¡l
elvonttÀ is vÀlik; tabukat s¢rt, de Ãgy, hogy
m¢gis megûriz egyfajta ¢teri tisztasÀgot. çtl¢p bizonyos hatÀrokat, de k´zben azt is magÀval viszi a àtÃlpartraÊ, amin Àtl¢p. Nem hiszem, hogy a àkantiÀnusan arrogÀnsÊ kritikusok bÀrmelyike is Mapplethorpe k¢peinek
absztrakt jelleg¢t hangoztatva ugyanezt tenn¢ a pornogrÀf felv¢telek eset¢ben is; s az is
nagyfokÃ rosszhiszemüs¢gre vallana, ha e
kritikusokrÂl azt felt¢telezn¢nk, hogy titkos
perverziÂiknak engedelmeskedve dics¢rik
Mapplethorpe-ot.
Ha fel akarom derÁteni, hogy mitûl k¡l´nb´znek ezek a fotÂk a pornÂtÂl, akkor a àtartalmiÊ elemek ´nmagukban nem nyÃjtanak
semmilyen eligazÁtÀst. Bizony, sz¡ks¢ges egy
kis àkantiÀnus arroganciaÊ ahhoz, hogy rÀj´jjek: egy müalkotÀs a maga igazsÀgÀt m¢giscsak a formÀja, a mik¢ntje r¢v¢n fejezi ki, s
igazsÀgtartalma nem azonos az Ãgynevezett
valÂsÀgtartalommal, amelyet alkalmaz, mivel
a müalkotÀs nem korlÀtozÂdik a visszat¡kr´z¢sre. A mü eszt¢tikai szerkezettel rendelkezik, amelyet persze a tartalmi elemekre valÂ
hivatkozÀssal f¢lre lehet s´p´rni. (Mint teszi
azt a Mapplethorpe elleni àeszt¢tikaiÊ hadjÀrat AmerikÀban, amely idûnk¢nt egyenesen
k¢pei megsemmisÁt¢s¢t k´veteli ä de emlÁthetn¢m azt a botrÀnyt is, amely Hermann
Nitsch frankfurti professzori kinevez¢s¢t ´vezte, s amelynek sorÀn a felocsÃdott àbraunschweigiÊ polgÀrok, a k´rnyezetv¢dûk, az
eszt¢tikaprofesszorok ¢s term¢szetesen az ÃjsÀgÁrÂk k¢z a k¢zben meneteltek.) Ezzel
azonban a müh´z nem ker¡l¡nk k´zelebb,

hanem inkÀbb szem elûl veszÁtj¡k. A zene
kapcsÀn Adorno a àstrukturÀlis hallÀsÊ sz¡ks¢gess¢g¢rûl Ár, mivel csak ennek birtokÀban lehet meg¢rteni egy mü intenciÂjÀt (Th. W.
Adorno: ®STHETISCHE T HEORIE. Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 19742. 515. o.) Nos, egy
k¢p eset¢ben is az ¢rtelmez¢s legelsû szintje
a àstrukturÀlis lÀtÀsÊ. Mapplethorpe ¢s a
pornÂ k¡l´nbs¢ge is csak ennek nyomÀn tÀrhatÂ fel. Ugyanez vonatkozik term¢szetesen
Schwarzkoglerre is. A hiÀnyt pÂtlandÂ, Te
egy oldalban ´sszefoglaltad akciÂi l¢nyeg¢t,
ismertetve n¢hÀny kiragadott motÁvumot.
(Amikor a kiÀllÁtÀst lÀttam, iskolÀs gyerekek
egy csoportja mÀsf¢l [!] ÂrÀn Àt tanulmÀnyozta a felv¢teleket, s a kiÀllÁtott jegyzetek, vÀzlatok, lev¢lt´red¢kek, rajzok bevonÀsÀval igyekeztek megfejteni, hogy mit is lÀtnak ä mert bizony ez korÀntsem olyan egy¢rtelmü. A àstrukturÀlis n¢z¢sÊ kivÀlÂ p¢ldÀja
egy¢bk¢nt az az elemz¢s, amelyet Schwarzkogler akciÂfotÂi kapcsÀn Bernd Mattheus
nyÃjt, in: JEDE WAHRE SPRACHE IST UNV ERST®NDLICH . Matthes & Seitz, M¡nchen, 1977.
99ä142. o.) Schwarzkogler k¢pei kapcsÀn
azonban nem t¢rsz ki mindarra, amitûl ezek
a k¢pek az ÀllÁtÂlag nem müv¢szi tartalmi elemek ellen¢re sokak szÀmÀra felkavarÂ müalkotÀsk¢nt tudnak hatni. A àstrukturÀlis lÀtÀsÊ
helyett kimondatlanul is az Ãgynevezett àterm¢szetes lÀtÀsmÂdÊ igazÀt sugallod, amelyrûl
immÀr k¢tszÀz ¢ve tudjuk, hogy nem l¢tezik,
de amelynek a nev¢ben m¢gis az ¢gvilÀgon
bÀrmit k´nnyed¢n el lehet utasÁtani. Lehets¢ges, hogy l¢tezik àkantiÀnus arroganciaÊ
(nota bene: ilyesminek tartom mÀr a perspektÁva jelentûs¢g¢nek a hangoztatÀsÀt is Panofsky r¢sz¢rûl a kora reneszÀnsz fest¢szettel
kapcsolatban); de nem szerencs¢s ezzel egy
àtartalomk´zpontÃ arroganciÀtÊ szembeÀllÁtani. Ekkor ugyanis k´nnyen oda lyukadhat
ki az ember, amit pedig maga is szeretett
volna elker¡lni: a cenzoroknak, a betiltÂknak tesz szÁvess¢get. (Ennek a tartalomk´zpontÃ arroganciÀnak jellemzû p¢ldÀja Thomas McEvilley: ART & DISCONTENT cÁmü
[McPherson & Company, New York, 1991],
AmerikÀban igencsak n¢pszerü k´nyve,
amely a àjÂzan ¢sznekÊ igyekszik igazsÀgot
szolgÀltatni, a müalkotÀs szerkezet¢nek fÀradsÀgos feltÀrÀsa helyett a szÂban is r´gzÁt-
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hetû elemek lÀtvÀnyos kiragadÀsÀt r¢szesÁtve
elûnyben.)
Visszakanyarodva a b¢csi akcionizmushoz:
a vele kapcsolatos kijelent¢seidet Ázl¢sÁt¢letbe
burkolt morÀlis Át¢lkez¢snek tartom. Nem
´nmagÀban a morÀlis v¢lem¢ny hangoztatÀsÀt tartom persze problematikusnak, hanem
ha azt hallgatÂlagosan olyan terepen gyakoroljÀk, ahol nincsen l¢tjogosultsÀga. Ekkor
mer¡l fel annak vesz¢lye, hogy tetsz¢s szerint
lehet müveket kirekeszteni a Müv¢szetbûl.
Mint teszi ezt p¢ldÀul Hans Sedlmayer V ERLUST DER MITTE cÁmü monogrÀfiÀjÀban, aki
a àtisztaÊ müv¢szetet a modern barbÀrsÀggal,
anarchiÀval, elembertelened¢ssel hozza ´szszef¡gg¢sbe, vagy Arnold Gehlen, aki ezÃttal
sajÀt tudÂs mivoltÀhoz is m¢ltatlan arroganciÀval tess¢keli ki mÀsok mellett Beuysot is a
Müv¢szetbûl, azon igencsak szÀnalmas ¢rvvel, hogy a filcet, a zsÁrt, a r¢gi kartont mÀr
1913-ban is alkalmaztÀk (in: K OR-K°PEK . Budapest, 1987. 359. o. ä Gehlen rÀadÀsul nem
is Árja le Beuys nev¢t). Sedlmayer vagy Gehlen moralizÀlÂ s ettûl kirekesztû müv¢szet¢rtelmez¢s¢vel szemben szÀmomra ´sszehasonlÁthatatlanul rokonszenvesebb Paul Feyerabendnek a müv¢szetekre is kiterjeszthetû
felfogÀsa, miszerint a modern tudomÀnyban
nem l¢tezik k´telezû erejü àigaziÊ vilÀgleÁrÀs, hanem ehelyett egymÀssal nem egyeztethetû programok ¢s leÁrÀsok cirkulÀlnak,
an¢lk¡l hogy bÀrmelyik is meg akarnÀ semmisÁteni a mÀsikat. (AGAINST METHOD. London, 1975.)
Hogy mi a müv¢szet, s mi nem az? S hogy
l¢tezik-e biztosan kijel´lhetû hatÀr, s hogy az
hol hÃzÂdik? Olyan k¢rd¢sek ezek, amelyek
nem annyira a müv¢szeket vagy a müvek befogadÂit foglalkoztatjÀk, mint inkÀbb azokat,
akik a müv¢szetre mint tÀrsadalmi int¢zm¢nyre fel¡gyelnek. P¢ldÀul a mükereskedûket, akiknek egy¢rtelmüen el kell d´nteni¡k, mi az, ami m¢g forgalmazhatÂ, s mi az,
ami nem; vagy a k´nyvkiadÂkat; vagy a szerkesztûket; vagy az egyetemi oktatÂkat; vagy
a kritikusokat; vagy a kultÃrpolitikusokat;
vagy n¢ha akÀr egy bel¡gyminisztert. TehÀt
azokat, akik a kultÃra ûrei, s akiknek a tev¢kenys¢ge, Át¢lkez¢se Âhatatlanul eszt¢tikai
Át¢letbe csomagolt hatalmi ¢s ideolÂgiai t¢nyezû. çm a XX. szÀzad jÂ n¢hÀny irÀnyzata
¢s müfaja egyebek k´z´tt annak felismer¢s¢-

bûl is sz¡letett, hogy a müv¢szet ¢s nem müv¢szet elk¡l´nÁt¢se az esetek egy r¢sz¢ben ´nk¢nyes ¢s v¢letlenszerü. A ready made, az objet trouv¢, a happening, a performance, a
body art, a koncept art, a mail art, a land art,
a d¢collage stb. egyarÀnt azt leplezte le, hogy
a müalkotÀs ¢s az Ãgynevezett valÂsÀg
(amelyre m¢g visszat¢rek) semmilyen objektÁv krit¢rium alapjÀn nem ÀllÁthatÂ hierarchiÀba. Vagyis müalkotÀssÀ emelkedhet valami
akkor is, ha ez elvileg kizÀrtnak lÀtszik (ezt a
folyamatot Árja le egy¢bk¢nt az Àltalad is id¢zett Arthur C. Danto vagy George Dickie) ä
amennyiben az alkotÂi szÀnd¢k vagy az int¢zm¢nyes intenciÂ ezt szorgalmazza.
°rvel¢sedet figyelve olyan benyomÀsom
van, mintha Te rendelkezn¢l olyan objektÁv
m¢rc¢vel, amelynek birtokÀban nemcsak a
jÂt ¢s a rosszat lehet marad¢ktalanul elk¡l´nÁteni, hanem a müv¢szetet ¢s a nem müv¢szetet is. Persze nem a nyilvÀnvalÂ esetekre
gondolok (a h¢tk´znapi ¢let pillanatainak s
egy mÃzeumban f¡ggû festm¢nynek a megk¡l´nb´ztet¢s¢re, noha ez sem olyan egy¢rtelmü ä gondoljunk a Fluxusra), hanem
azokra, amelyekben e megk¡l´nb´ztet¢snek
Âhatatlanul t¢tje van, ¢s amelyekben fennÀll a
kockÀzat lehetûs¢ge. MÀrpedig a b¢csiek tev¢kenys¢ge a Müv¢szetre n¢zve mind a mai
napig kockÀzatos. Ha nem lenne az, Te sem
szisszent¢l volna f´l annyira. Tulajdonk¢ppen nem annyira Schwarzkoglert (vagy
Brust, Nitschet stb.), mint inkÀbb ezt a kockÀzatot Át¢lj¡k meg k¡l´nb´zûen, annak ellen¢re, hogy szem¢ly szerint egyik¡nket sem
inzultÀlt egyetlen b¢csi akcionista sem. Ennek a kockÀzatnak a fenntartÀs n¢lk¡li elutasÁtÀsa jellemzi ÀllÀspontodat ä s ha jÂl ¢rtem
szavaidat, Bacont ¢ppen az¢rt fogadod el,
mert megmaradt müv¢sznek, pontosabban
betartotta a Müv¢szet szabÀlyait. Arisztotel¢szre hivatkozol, mondvÀn, hogy bizonyos
dolgokat à´nmagukban nem szÁvesen n¢z¡nk, de
a lehetû legpontosabb k¢p¡k szeml¢l¢se gy´ny´rt
vÀlt ki belûl¡nkÊ. (PO°TIKA, 1448.) (Csak zÀrÂjelben: Schwarzkogler akciÂit à´nmagukbanÊ
senki emberfia nem lÀtta, csupÀn a àlehetû
legpontosabb k¢p¡ketÊ ä de maguk az eredeti, f¢nyk¢pez¢s elûtti akciÂk sem voltak
à´nmagukÊ ä azaz semleges valÂsÀg ä, hanem
Àtgondoltan ¢s hosszasan megszervezett esem¢nyek. Azaz: maguk is mÀr àk¢peiÊ valami-
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nek. Mi¢rt akarod m¢gis m¢g a v¢gsû f¢nyk¢peket is nyers valÂsÀgnak felt¡ntetni?)
Arisztotel¢szt ¢rtelmezve azonban egy-k¢t
mondaton bel¡l a àvalÂsÀgÊ, illetve a valÂsÀgtÂl valÂ eltÀvolodÀs nem arisztotel¢szi, hanem hegeli kategÂriÀiba bonyolÂdsz, s a
g´r´g filozÂfus gondolatÀt Hegel szellem¢ben ¢rtelmezed: A müv¢szet, mondja Hegel,
k´zvetÁtû lÀncszem àa pusztÀn k¡lsûleges, az
¢rz¢ki ¢s mÃl¢kony, valamint a tiszta gondolat, illetve a term¢szet ¢s a v¢ges valÂsÀg, valamint a
meg¢rtû gondolkodÀs v¢gtelen szabadsÀga k´z´ttÊ.
(G. W. F. Hegel: V ORLESUNGEN ºBER DIE
®STHETIK . Philipp Reclam jun., Stuttgart,
1971. I. 45. o.) Szemmel lÀthatÂan ¢ppen e
homÀlyos, igencsak k¢tes kategÂriÀk k´zepette bukkansz rÀ arra az objektÁv m¢rc¢re,
amelyrûl elûbb szÂltam. A müv¢szet, Árod, akkor szünik meg, ha azonossÀ vÀlik a valÂsÀggal. Nem menn¢k bele most annak taglalÀsÀba, hogy a szÀmodra alapul szolgÀlÂ hegeli
felfogÀs mennyire müv¢szetellenes, mivelhogy puszta k´zvetÁt¢snek, lÀncszemnek tekinti, azaz didaktikus szerepet szÀn neki: az
igazsÀg bemutatÀsÀt; s arra sem t¢rek ki,
hogy a filozÂfiÀnak a müv¢szettel szembeni
´r´k len¢z¢se ¢ppen Hegel Âta mennyiben
jele e filozÂfia kisebbrendüs¢gi komplexumÀnak. InkÀbb hadd k¢rdezzem meg tûled: mi
a valÂsÀg? Merthogy a b¢csiek szerinted àelk´vett¢k a valÂsÀggal valÂ radikÀlis ¢s teljes azonosulÀs bün¢tÊ. °s mi a àvilÀg valÂsÀgaÊ? Mivelhogy gondnak ¢rzed azt, hogy àa vilÀg valÂsÀgÀt ily veszedelmesen megk´zelÁtû vagy ¢ppen azzal t´k¢letesen azonos akciÂk vÀlhatnak-e megûrizhetû eszt¢tikai vilÀggÀ?Ê.
írÀsodbÂl term¢szetesen k´vetkeztetni tudok rÀ, hogy mit ¢rtesz àvalÂsÀgonÊ, s hogy
mit takar a àvilÀg valÂsÀgaÊ f´l´tt¢bb homÀlyos birtokos szerkezete. Nekem azonban sÃlyos fenntartÀsaim vannak az Ãgynevezett valÂsÀg ¢s a müv¢szet megk¡l´nb´ztet¢s¢t illetûen, k¡l´n´sen ha a müv¢szetfogalom egyik
krit¢riuma lesz a valÂsÀghoz füzûdû viszonya.
Hogy a semleges valÂsÀg mennyire csupÀn
fikciÂ, azt jÂl tudjuk a pszichoanalÁzis, Wittgenstein, a strukturalizmus vagy Roland
Barthes MITOLñGIçK -ja Âta; Vil¢m Flusser
Âta k´zhely, hogy az ÀllÁtÂlagos valÂsÀg ¢s a
virtuÀlis valÂsÀg k´z´tt nincsen k¡l´nbs¢g;
G¡nther Anders szerint a vilÀg (s annak valÂsÀga) immÀr ¢vtizedek Âta egy¢bre sem t´-

rekszik, mint hogy a m¢diumoknak kiszolgÀltatva magÀt megfeleljen a rÂla alakÁtott k¢pnek, azaz ´nn´n mÀsolatÀt mÀsolja; Jean
Baudrillard pedig a szimulÀkrum kifejez¢st alkalmazta annak ¢rz¢keltet¢s¢re, hogy a valÂsÀg lek¢pez¢se mindig valÂsÀgosabb magÀnÀl
a valÂsÀgnÀl is, aminek k´vetkezt¢ben nem
az a valÂsÀgos, ami reprodukÀlhatÂ, hanem
az, ami mÀr reprodukÀlva van. A valÂsÀg mibenl¢te ¢s hatÀra ez¢rt eld´nthetetlen: àA
realitÀs a hiperrealizmusba, a reÀlis pontos megkettûzûd¢s¢be s¡llyed bele...; m¢diumrÂl m¢diumra
egyre ill¢konyabb lesz, s a halÀl allegÂriÀjÀvÀ vÀlik.
A hiperreÀlis olyan elûrehaladott stÀdium, amelyben megszünik a valÂsÀgos ¢s az imaginÀrius ellentmondÀsa. Az irrealitÀs t´bb¢ nem egy Àlomnak,
egy fantazmagÂriÀnak, egy e vilÀgi vagy tÃlvilÀgi
dolognak az irrealitÀsa, hanem a valÂsÀgosnak
´nmagÀval valÂ hallucinÀlÂ hasonlÂsÀgÀnak
az irrealitÀsa.Ê (DER SYMBOLISCHE T AUSCH
UND DER TOD. Matthes & Seitz, M¡nchen,
1982. 113ä114. o.)
Az avantgarde t´rt¢net¢tûl elvÀlaszthatatlan az a befogadÂi attitüd, amely minden Ãj
mü ¢s irÀnyzat kapcsÀn az ¢rt¢keket s a
müv¢szetet kezdi f¢lteni a valÂsÀg fenyeget¢s¢tûl ä mintha a müv¢szet v¢g¢nek a vesz¢lye
forogna fenn. A hagyomÀnyos ¢rt¢kek megtagadÀsa, illetve a Müv¢szet megk¢rdûjelez¢se ugyanis minden esetben ¢ppen azzal jÀrt
egy¡tt, hogy a müv¢sz nem volt tekintettel a
müv¢szet ¢s nem müv¢szet k¡l´nbs¢gre, ¢s
szabadon bÀnt e kettûss¢ggel, hiszen az
Egys¢g lebegett a szeme elûtt. Nemcsak a
b¢csi akcionistÀkra vonatkozik ez, hanem a
szÀzadban majdnem mindenkire. Schwitterstûl Cage-ig, ArptÂl Vostellig, BoccionitÂl
Beuysig mindenki eset¢ben legalÀbb egyszer
sor ker¡lt az ´rd´güz¢sre. Sût: egy nemr¢giben megjelent eszt¢tikai elm¢let (Boris
Groys: ºBER DAS NEUE. V ERSUCH EINER
K ULTUR¹KONOMIE. Hanser, M¡nchen, 1992)
a hellenizmus kori ¢s reneszÀnsz k¢pzûmüv¢szet kapcsÀn arra hÁvja fel a figyelmet,
hogy mindig azok a müvek bizonyultak Ãtt´rûknek ¢s idûtÀllÂknak, melyek a legmagasabb rendü kulturÀlis ig¢nyeket a legprofÀnabb ¢s legjelent¢ktelenebb dolgokkal mert¢k kapcsolatba hozni.
A profÀn valÂban l¢nyegi eleme a b¢csi akciÂknak. Te az akcionizmus k¢t kit¡ntetû ism¢rv¢t abban lÀtod, hogy egyfelûl a testet tet-
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t¢k müv¢szet¡k tÀrgyÀvÀ, mÀsfelûl pedig a
direkt akciÂ hÁvei voltak. Mint magad is
utalsz rÀ, mindk¢t vonatkozÀsban voltak elûdeik. M¢gis, ezek az elûzm¢nyek ´nmagukban m¢g nem magyarÀzzÀk meg a b¢csiek
specifikumÀt. EgyÀltalÀn nem tartom p¢ldÀul
v¢letlennek, s müv¢szi hiÃsÀggal sem tudom
azt magyarÀzni, hogy G¡nter Brus egy Oswald (s nem Otto!) Wienernek Árott level¢ben
oly ¢lesen ¢s hevesen elutasÁtotta a body artot, bele¢rtve m¢g Manzonit is. AmÁg ugyanis
a happening, a performance vagy a body art
EurÂpa t´bbi k´zpontjÀban, illetve AmerikÀban mindenekelûtt a müv¢szetrûl valÂ gondolkodÀs hatÀrait igyekezett tÀgÁtani (s emiatt
szerintem erûteljes konceptualista vonÀsokkal is rendelkezett), addig a b¢csieket nem a
müv¢szet mint olyan foglalkoztatta ä de nem
is a tÀrsadalom ilyen vagy olyan jellegü, anarchisztikus vagy terrorisztikus megvÀltoztatÀsa
(noha jÂcskÀn volt ilyen felhangja is n¢mely
akciÂnak). Legfûbb c¢ljuk a test felszabadÁtÀsa volt mindenfajta terror alÂl. A profÀnt valÂban beemelt¢k a müv¢szetbe, de nem az¢rt,
hogy a müv¢szetet profanizÀljÀk, hanem
hogy a profÀnt szentelj¢k meg. A profanizÀlÂdott test Ãjra megszentel¢s¢nek gesztusÀval
folytattÀk a sajÀt, b¢csi hagyomÀnyukat; ez az
egyik oka annak, hogy az 1908ä1918 k´z´tti
Ãgynevezett B¢csi Modern korszakot k´vetûen (amelynek tagjai k´z¡l Schiele vagy a fiatal Kokoschka semmivel sem volt kev¢sb¢
problematikus ¢s tÀrsadalmilag megb¢lyegzett figura, mint a k¢sûbbiek) a hatvanas
¢vekben B¢cs v¢gre ism¢t nemzetk´zileg is a
müv¢szet ¢lvonalÀba ker¡lhetett.
Mondhatod persze, hogy mi k´ze a szents¢gnek a nyilvÀnos sz¢kel¢shez. ¹nmagÀban
t¢nyleg nem sok. M¢gis, nem Àrt tisztÀzni,
hogy m¢g ez sem tetszûleges jelenet az ¢letbûl ä lÀtott-e mÀr valaha is bÀrmelyik¡nk
nyilvÀnosan sz¢kelni valakit? ä, hanem az
´szt´neinkbe be¢p¡lt tÀrsadalmi tiltÀsnak
olyan m¢rt¢kü megszeg¢se, amely v¢lem¢nyem szerint hihetetlen¡l nagy belsû elszÀntsÀgot felt¢telez ä valÂdi nihilisztikus gesztus.
(A perverziÂ, pszichopatolÂgia stb. vÀdja ez
esetben ¢ppÃgy nem ¢rv, mint Wedekind
eset¢ben, amikor nyilvÀnosan onanizÀlt.
G¡nter Brus akciÂi sorÀn nem egy deviÀns
elmebeteg, hanem a szÀzad egyik legnagyobb
rajzmüv¢sze tolta le nadrÀgjÀt.) ValÂdi tabu-

s¢rt¢srûl van szÂ ä mik¢nt minden ûsi ¢s EurÂpÀn kÁv¡li kultÃrÀban a szents¢g gyakorlÀsa elk¢pzelhetetlen volt a tiltott hatÀrok megs¢rt¢se ¢s ÀthÀgÀsa n¢lk¡l (v´. Mircea Eliade,
Rudolf Otto, Roger Caillois, Michel Leiris,
Georges Bataille, Colette Peignot idevÀgÂ tanulmÀnyait). Oly m¢rt¢kü a s¢rt¢s, hogy a
legt´bben m¢g akkor is elutasÁtjÀk, ha csak
hallomÀsbÂl ¢rtes¡ltek rÂla. S ugyanez vonatkozik a hÀnyÀsra, a haviv¢rz¢sre, az ¡r¡l¢kre,
a vizeletre, a v¢rre (hadd tegyem hozzÀ ä
nem az¢rt, hogy v¢djem ä: ezek nem
Schwarzkogler àanyagaiÊ). Mindaz, ami
egy¢bk¢nt lÀthatatlan, lÀthatÂvÀ vÀlik, s az,
ami nemcsak a nyilvÀnos ¢letbûl van kiszorÁtva, hanem m¢g sajÀt lÀtÂmezûnkbûl is, vÀratlanul mindenn¢l jelenvalÂbb lesz. R¢gebben
mindez t´bbnyire nyilvÀnos volt: a sz¢kel¢s
mÀsok elûtt is t´rt¢nt (a WC-f¡lke viszonylag
Ãj keletü talÀlmÀny), a hÀnyÀs Ãgyszint¢n, a
menstruÀciÂ vagy a v¢r szent aspektusa pedig
a legt´bb kultÃrÀban ismert volt. A kereszt¢nys¢gben vÀlt csak a v¢r vÁzz¢, az anyag eszm¢v¢. A b¢csiek a testis¢g¡nknek egy olyan
r¢sz¢t bocsÀtottÀk k´zszeml¢re, amellyel kapcsolatban Ãgy tesz¡nk, mintha nem is l¢tezne. (Sz¢lsûs¢ges p¢ldÀi ennek az egy¢bk¢nt
gyerekszeretû Brus Ana-akciÂi, amelyekben
egy gyermek is szerepelt: a gyereket ¢s a halÀlt ismereteim szerint ¢vszÀzadok Âta nem
tÀrsÁtottÀk ilyen d´bbenetesen egymÀssal.) Az
elfojtott, visszaszorÁtott test k´veteli a maga
jogait ezekben az akciÂkban. Nem hatnÀnak
olyan rettenetesnek, ha az elfojtÀs nem fokozÂdott volna szint¢n m¢rt¢ktelenn¢.
Ez vonatkozik Schwarzkogler jÂval visszafogottabb akciÂira is. A kasztrÀciÂ szimulÀciÂjÀt Te a kora kereszt¢nys¢g aszketizmusÀval
ÀllÁtod pÀrhuzamba, hogy kimondhasd: hiÃ
ÀbrÀnd egy letünt mitolÂgiÀba kapaszkodni.
MegÁt¢l¢sem szerint azonban eg¢szen mÀsrÂl
van szÂ. A p¢nisz müt¢te nemcsak a legborzalmasabb, hanem a legkev¢sb¢ helyrehozhatÂ is. Schwarzkogler akciÂjÀban a kasztrÀciÂ
nem az aszk¢zisnek, hanem a visszavonhatatlansÀg gyakorlÀsÀnak a jele: olyan l¢p¢s,
amelyet nem lehet jÂvÀtenni, s amelyet ez¢rt
semmif¢le rendbe sem lehet beilleszteni. A
kora kereszt¢nyek eset¢ben az ´nkasztrÀciÂ a
belenyugvÀst szolgÀlta: az ideolÂgia parancsÀnak a v¢grehajtÀsa ment v¢gbe, amelynek
eredm¢nyek¢nt a magÀt megtagadÂ test az
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eszme szolgÀlatÀba l¢p. Schwarzkoglern¢l
nem ez t´rt¢nik (s az Àltalad emlÁtett Lenzdarab Brecht-f¢le ÀtiratÀban, A NEV ELý öRban, vagy a mÀsik Brecht-darabban, az EGY
Fý AZ EGY Fý-ben is hasonlÂ, bÀr visszafogottabb anarchizmus sejlik fel): a leigÀzott test
felszabadÁtÀsa a c¢l, amely ´nn´n pusztulÀsÀt
vÀllalva szeg¡l szembe az ût elnyomni ÂhajtÂ
vilÀggal. Schwarzkogler akciÂiban minden a
vilÀggal valÂ kommunikÀciÂ megtagadÀsÀt
hirdeti. Az ´nkasztrÀciÂ ugyancsak a leigÀzhatatlan ¢s feloldhatatlan magÀny elûnyben
r¢szesÁt¢s¢t bizonyÁtja a vilÀggal valÂ k´z´ss¢ggel szemben. (àNe ¢rveljetek, sohase tegy¢tek
k´zz¢ indÁt¢kaitokat!Ê, Árta Oswald Wiener egy
kiÀltvÀnyban [A PAPíRON ELK¹V ETETT BþN],
amely G¡nter Brus berlini emigrÀciÂban kiadott, mai napig minden¡tt tiltott folyÂiratÀban, a Schastrommelben jelent meg.)
A b¢csi akcionizmusnak valÂban van n¢mi
k´ze 1968-hoz, mint Árod. M¢gis gy´keresen
mÀs ÃtjÀt vÀlasztotta a lÀzadÀsnak: nem az elnyomÂ ideolÂgiÀk ellen k¡zd´tt, amelyek
rendszerint k´nnyen tetten ¢rhetûk (s ez¢rt
az elnyomÀsra t´bbnyire egy hasonlÂ jellegü
mÀsfajta elnyomÂ ideolÂgia volt a vÀlasz), hanem a hatalomnak azokra a rejtett mechanizmusaira vilÀgÁtott rÀ, amelyek rÀbÁrjÀk az embert, hogy szeresse a hatalmat. °ppen a test
kapcsÀn Michel Foucault nem gyûzte hangsÃlyozni, hogy a hatalom mennyire bef¢szkelte magÀt oda is, ahol kizÀrÂlag sajÀt magunkkal azonosnak hissz¡k magunkat; s àarcheolÂgiaiÊ ÁrÀsai meggyûzûen mutatjÀk be,
hogy a test leigÀzÀsa milyen ravasz ¢s lÀthatatlan csapdÀk segÁts¢g¢vel ment v¢gbe ä
olyan sikerrel, hogy napjainkra az ember annÀl szabadabbnak hiszi magÀt, min¢l inkÀbb
rabja az ût uralÂ hatalomnak. A b¢csiek eg¢sz
tev¢kenys¢ge arra irÀnyul, hogy az emberi
testet kiszakÁtsa a àtÀrsadalmi konszenzusbÂlÊ, a mindent beborÁtÂ kommunikÀciÂs hÀlÂbÂl, s ä akÀr elpusztÁtÀsa ÀrÀn is ä ´nmagÀvÀ tegye, egyszeriv¢, minden idegen parancstÂl mentess¢. Igen, a k´v¢r ¢s csÃnya Hermann Nitsch hÀjas, szûr´s test¢t szebbnek ä
mert igazabbnak ä lÀtom, mint bÀrmelyik,
aerobic ¢s jogging (fit and fun) Àltal testetlenn¢ varÀzsolt Playboy-girl fiktÁv test¢t,
amely mÀr nem is egyedi test, hanem megtestes¡lt corps social, amely mindarrÂl, ami
test¢t ¢lteti, nem vesz tudomÀst, s egy kollek-

tÁv t¢veszme Àldozatak¢nt hever az Àgyon ä a
mindenest¡l int¢zm¢nyesÁtett ¢s elûre beprogramozott ¢rz¢kel¢snek kÁnÀlva fel bÀjait.
Antonin Artaud szavai kÁvÀnkoznak ide:
àGyül´l´m ¢s megvetem azokat a gyÀvÀkat, akik a
rÀjuk erûltetett ¢rz¢sekkel, fogalmakkal, eszm¢kkel,
testtel ¢s l¢nyeggel akarnak egy¡tt ¢lni, ¢s nem hajlandÂk arra, hogy Ãgy ¢ljenek, hogy teljes anatÂmiÀjukat megÃjÁtsÀk, gondolkodÀsukat pedig rekonstruÀljÀk... Gyül´l´m ¢s megvetem azokat a
gyÀvÀkat, akik nem ismerik el, hogy kizÀrÂlag az¢rt
kaptuk az ¢letet, hogy szakÁtsunk a totalitÀssal.Ê
Amit egyszer elnyomtak, az csak Ãjabb
szenved¢sen Àt t´rhet megint felszÁnre. Az
embernek mintegy jelk¢pesen el kell pusztÁtania magÀt, hogy fel¢pÁthesse Ãj, kizÀrÂlag
sajÀt ¢nj¢t. Ez¢rt ¢rzem az alkÁmia szellem¢vel m¢lyen rokonnak Schwarzkogler akciÂit
ä valÂdi ¡nnepeknek lÀtom ûket. °ppÃgy a
rombolÀsbÂl ¢pÁtkeznek, ahogyan Apollinaire szerint Jarry is az ºBº KIRçLY -ban (term¢szetesen nem a Katona JÂzsef SzÁnhÀz elûadÀsÀban!). A negativitÀs ¢lvezete ez: semmi
k´ze az Ãgynevezett ¢pÁtû kritikÀhoz, amit a
k´zv¢leked¢s nyÁltan vagy hallgatÂlagosan
ma is elvÀr a müv¢szettûl (àfel¡lemelkedni a
valÂsÀgonÊ). Nem kritika, amely mindig is
f¡ggûben marad bÁrÀlata tÀrgyÀtÂl, s szolgai
´szt´n´ket el¢gÁt ki, hanem gy´keresen Ãj ÀllÁtÀs ä akÀr minden megl¢vûnek a zÀrÂjelbet¢tel¢vel. A vulkÀn nem megmüveli a f´ldet,
hanem teremt. A b¢csi akcionistÀk ahhoz a
hagyomÀnyhoz kapcsolÂdnak, amely mÀr
semmilyen emancipatÂrikus elemet sem talÀl
a felvilÀgosodÀsban, s ahelyett, hogy annak
szellem¢ben igyekezne Ãj utakat keresni, az
elmÃlt ¢vszÀzadok eurÂpai hagyomÀnyÀt
eg¢sz¢ben k¢rdûjelezi meg. A test felszabadÁtÀsÀnak akcionista irÀnyzata a lehetû legtÀvolabb Àll a hatvanas ¢vek szexuÀlis forradalmÀtÂl is (¥ la Marcuse, aki egy Ãjabb ideolÂgia rÀcsÀba akarta b´rt´n´zni a testet). Sokkal inkÀbb a kereszt¢ny tradÁciÂ megker¡l¢s¢rûl van szÂ: a testelleness¢ vÀlt kereszt¢nys¢g fel¡lmÃlÀsÀrÂl, egy olyan hagyomÀny elemeinek az alkalmazÀsÀval, amely az
emberi testet nem szorÁtotta ki a l¢tez¢s centrumÀbÂl. A keresztre feszÁt¢s Hermann
Nitschn¢l a legûsibb barbÀr szokÀsokat elevenÁti fel (elsû szÁnhÀzi elûadÀsÀban a keresztre
feszÁtett bÀrÀny Oidipusz trag¢diÀjÀhoz kapcsolÂdott); G¡nter Brus sz¢tt¢pet¢si akciÂi az
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´npusztÁtÀson kereszt¡l megvalÂsulÂ feltÀmadÀst hirdetik; ugyanezt szolgÀlja a mise
kell¢keinek a test valÂdi vÀlad¢kaival valÂ kevered¢se M¡hln¢l; s hasonlÂ szellemben k¢sz¡lt Schwarzkogler korai K ERESZTREFESZíTETT cÁmü faszobra is, amely k¢sûbbi akciÂit
is elûlegezi. Minden esetben az ´nelveszt¢s
¢lvezet¢rûl van szÂ, amely egy magasabb rendü (tÀgabb) magÀra talÀlÀshoz vezet. àA gy´ny´r akkor lenne megvetendû ä Árja Georges Bataille ä, ha nem k¢pviseln¢ ´nmagunk e f¢lelmes
meghaladÀsÀt, amely nemcsak a szexuÀlis ´nkÁv¡let
sajÀtja... A l¢t szÀmunkra a l¢t kibÁrhatatlan meghaladÀsÀban adott, amely ¢ppolyan kibÁrhatatlan,
mint a halÀl. S mivel a halÀlban ugyanÃgy, ahogy
megadatott, el is v¢tetik tûl¡k, a halÀl Àt¢l¢s¢ben
kell keresn¡nk, azokban a kibÁrhatatlan pillanatokban, mikor Ãgy ¢rezz¡k, hogy meghalunk, mert a
l¢t benn¡nk csak a maga tÃlsÀgÀban (excªs) l¢tezik, ott, ahol az irtÂzat teljess¢ge ¢s a gy´ny´r teljess¢ge talÀlkozik.Ê (Georges Bataille: A SZEM
T¹RT°NETE. Budapest, 1991. 81. o.)
A paradoxitÀs¢ a v¢gsû szÂ, nem pedig a
kib¢kÁtû filozÂfiai igazsÀg¢. Ahhoz, hogy
megûrizhess¡k magunkat, a nihilizmuson is
Àt kell menn¡nk, Árta Nietzsche ä s persze
ek´zben meg is kell ûrizni magunkat, hogy
legyen kinek meg¢rkeznie a tÃlpartra. A b¢csi akcionistÀk erre az Ãtra vÀllalkoztak ä s a
m¢rhetetlen felhÀborodÀs, amely mind a mai
napig ´vezi ûket (a Te r¢szedrûl is), az ¢n szememben annak jele, hogy az eurÂpai civilizÀciÂban a felszabadÁtÂ nihilizmust (amelynek gyakorlÀsa mindig felt¢telezi az egyes
szÀm elsû szem¢lyt) m¢g mindig ´sszehasonlÁthatatlanul szigorÃbb tiltÀs ´vezi, mint
mondjuk a hÀborÃkat, az ideolÂgiÀkat, a k´rnyezetpusztÁtÀst, a kizsÀkmÀnyolÀst, a politikai pornogrÀfiÀt stb. A vilÀg mindenÀron v¢deni igyekszik magÀt, noha ä mint szÀzadunk
bizonyÁtja ä e folytonos ´nv¢delembe mintha
lassan kezdene belepusztulni. A vilÀg szem¢ben a nihilizmus v¢letlenszerü, perverz elem,
amit helyes ¢rz¢kkel, jÂzan ¢sszel ki lehet k¡sz´b´lni. De vajon nem ¢ppen e jÂzan ¢sz
mindenhatÂsÀgÀban megy¡nk lassan t´nkre?
A b¢csiek igent mondtak a kÀoszra, amely
n¢lk¡l semmilyen rend sem k¢pzelhetû el.

Paradox mÂdon m¢gsem a megsemmis¡l¢s a
v¢gsû ¢lm¢ny, amely müveikbûl sugÀrzik, hanem az intenzÁv ¢letigenl¢s ä m¢g ha ez a
megsemmis¡l¢s kockÀzatÀt is magÀban hordja. A b¢csiek ennyiben az Àldozatot tett¢k s¡rgetûn idûszerüv¢ egy olyan vilÀgban, amely
mÀr r¢gen megfeledkezett minden kultÃrÀnak errûl az alapfelt¢tel¢rûl. Az Àldozatot,
amely n¢lk¡l az ¢let is elveszti valÂdi sÃlyÀt.
Csakis az Àldozat sorÀn vÀlik valÂban ¢lvezett¢ a l¢tez¢s ä persze csakis a szem¢lyt magÀval
ragadÂ, nem int¢zm¢nyesÁtett Àldozat sorÀn.
Ez¢rt ¢rzem valÂdi ¡nnepeknek a b¢csiek
akciÂit. Szem¢ly szerint engem is riaszt mindaz, amit lÀtok, s engem is rettenettel t´lt el
az eg¢sz. M¢gis, ebbûl a rettenetbûl t´bb
energiÀt nyerek, mint sok minden egy¢bbûl,
ahol ÀllÁtÂlag ¢pÁtkez¢srûl, kritikÀrÂl ¢s javÁtÂ
szÀnd¢krÂl van szÂ. A b¢csiek k¢pesek voltak
arra, hogy Ãgy mondjanak marad¢ktalanul
nemet, hogy v¢g¡l m¢giscsak az igent halljam.
Bevallom, nekem is nehezemre esik v¢gigjÀrni a befogadÀsnak ezt az ÃtjÀt; idûnk¢nt ¢n is
kedvet ¢rzek rÀ, hogy az eg¢szet inkÀbb megtagadjam. De az ezzel jÀrÂ ¡ress¢g¢rz¢s szÀmomra a rettenetn¢l is elviselhetetlenebb.
Kedves SÀndor, Te is elmondtad a v¢lem¢nyedet, ¢n is. MondhatnÀnk tovÀbb is, de ne
mondjuk. Hallgassunk inkÀbb mÀsokat.
BarÀti ¡dv´zlettel:
F´ld¢nyi F. LÀszlÂ
Ui. Apropos Bacon! Schwarzkoglerrûl szÂlÂ
ÁrÀsom eredetileg annak a Parkett cÁmü svÀjci
müv¢szeti folyÂiratnak felk¢r¢s¢re k¢sz¡lt,
amelynek szerkesztûi mÀr terveznek egy Bacon-szÀmot is. írÀsom¢rt cser¢be egy¢bk¢nt
az egyik b¢csi akcionista egy Schwarzkoglerszitanyomatot k¡ld´tt nekem ajÀnd¢kba.
Ugyanazt a müvet, amely egy m¡ncheni ismerûs´m lakÀsÀban ¢ppen egy Bacon-k¢p
(Michel Leiris portr¢ja) k´zel¢ben f¡gg a falon. T´bb minden megf¢r egymÀssal, mint
hinn¢nk s szeretn¢nk. S egy¢bk¢nt is: valÂban Schwarzkogler vagy Bacon? Az ¢n f¡lemben ez egy mÀsik ugyancsak baljÂs k¢rd¢s
visszhangja: Kafka vagy Thomas Mann?
Ugye, neked is ismerûs?
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LEVELEK
EGY IFJö K¹LTýH¹Z
HAMISP°NZ-VER°S
A szamÀr farkÀhoz k´t´z´tt ecsettel telecsapkodott olaj-àremekmüÊ goromba tr¢fa volt
ahhoz k¢pest, amit egy gonosz kÂp¢ festû
nagyapa müvelt a napokban Manchesterben.
A K¢pzûmüv¢szeti Akad¢mia az 1100 benyÃjtott akvarell k´z¡l 367-et ¢rdemesÁtett
arra, hogy termeiben kiÀllÁtsÀk; k´zt¡k azt A
FçK RITMUSA cÁmü nagyalakÃ vÁzfestm¢nyt,
amelyre a nagyapa rÀfirkantotta alÀÁrÀsÀt, de
igazÀban n¢gy¢ves lÀnyunokÀjÀnak a müve
volt. A FçK RITMUSA a szÁnes pacnik ¢s a lecsurgÂ krikszkrakszok k´ltûi rendetlens¢ge,
foltos, dekoratÁv beszÀradÀsait a V¢letlen
müvelte, de a megnyitÀs berohanÂ k´z´ns¢ge azonnal meglelte, ¢s akadt ¢tterem-tulajdonos, aki perceken bel¡l megvette: az ez¡stfeh¢r passpartout ¢s a pompÀs keret megtette hatÀsÀt, a k¢p mes¢s ´sszeg¢rt kelt el, a
p´tt´mnyi àfestûnûÊ mosolygott, ¢s buzgÂn
szopogatva becsokolÀd¢zta az ujjacskÀit. Amikor a turpissÀg kider¡lt, az Akad¢mia c¢klav´r´s f¡lekkel Àllta a sarat, ¢s dacosan kitartott d´nt¢se mellett. A hamisp¢nz-ver¢s a
k¢pzûmüv¢szetben teljes ¢vszÀzada folyik, de
ki az a hivatÀsos naivista, aki azt hiszi, hogy
ragadÂs nyavalyÀja nem terjedt Àt az irodalomra? A magyar lÁrÀban is vidÀman folyik
a hamisp¢nz-ver¢s, orszÀg-sz¢lt¢ben-hosszÀban, ¢s harciasabban, mint valaha. Fûszerkesztû urak, ne jÀtsszunk bÃjÂcskÀt: mintha
nem tudnÀm, hogy csak ki akarjÀk ugratni a
nyulat a bokorbÂl; mintha nem tudnÀk, megtisztelû k¢r¢s¡kkel mennyire kÁnos zavarba
hoztak. Hogy Árn¢k nyÀjas m¢zmÀz levelet
egy imaginÀrius Rem¢nybeli IfjÃ K´ltûnek a
mesters¢grûl ä holott m¢g az imaginÀrius
Sz¢prem¢nyü is a k´lt¢szetben a p¢nzhamisÁtÀson kezdi (ez egy, ¢s a mÀsik:) mikor engem,
n¢hai àavantgardeÊ lÁrikust a nemzed¢kek
k¢t-hÀrom szakad¢ka vÀlaszt el a k´ltûifjÃsÀgtÂl...?! Hogyan tehett¢k velem ezt?! Le akarnak leplezni, milyen levit¢zlett-Âsdi vagyok
Ázl¢semben, gondolataimban, ihletemben,
verselk¢pzel¢seimben, versÁrÂ k¢sztet¢sem-

ben ä micsoda dinoszaurusz? Igaz, magam is
Ártam k´tetnyi verssz´veget, amelyet a Posztmodern gyanÃjÀba vehetn¢nek (egy a kilencbûl megjelent a n¢hai MozgÂ VilÀgban, A K ARKASSZBAN teljes sorozata L°LEKHARANGJçT°K
cÁmü k´tetemben); de ami felhÁvÀsukra a teljes vÀlasz ä A K¹LT°SZET KISKçT°JA cÁmmel
megÁrtam azt is, megjelent folyÂiratk´zl¢sben, majd a hÀromk´tetes RñLUNK SZñL A
T¹RT°NET mÀsodik k´tet¢ben, de semmi jel¢t
nem vettem annak, hogy erre a sillabuszra
egy szem Àrva k´ltûpalÀnta felfigyelt volna.
Itt, most, harmincoldalas ism¢tl¢sbe nem bocsÀtkozhatom. Azzal is tisztÀban vagyok, hogy
a posztmodern kifejez¢st elsû¡l egy kultÃrfilozÂfus, Arnold Toynbee hasznÀlta 1938-ban
ÁrÂdott A STUDY OF HISTORY cÁmü mamutmüv¢ben (l. Charles Jencks: W HAT IS POSTMODERN? London, Academic Editions, 1989),
az àavantgardeÊ ÃjragondolÀsÀt meg egyenesen megszenvedtem s lakolom m¢g ma is, miÂta felismertem, filozÂfiailag mennyire megalapozatlan, hogy term¢szettûl legyen benn¡nk egy ilyen ´ld´klû k¢sztet¢s, ¢s hol egymÀs sarkÀra taposva, hol orra bukva, hol letiporva egymÀst: rohannunk kell àelûrefeleÊ
ä de olyan vektoranalÁzissel m¢g nem talÀlkoztam, amely ezt az àirÀnytÊ egy¢rtelmüen
meghatÀrozta volna. F¢lû, hogy az àavantgardeÊ korszakos hiszt¢riÀja a haladÀsillÃziÂ
analogonja, annak a k´lcs´nf¢ny¢ben f¡rdekezve sz¡letett, s Ágy alighanem egy illÃziÂ illÃziÂja. Nem, drÀga barÀtom, nem lettem
hütlen az àavantgardeÊ-hoz, de csupÀn ahhoz a ritka fajtÀjÀhoz vonzÂdom, amely h¢tezer ¢ves, azÂta hat, Ãj, ¢rv¢nyes, ¢s k´ltûi
eszm¢lked¢s¡nkben kulcsszerepe van. Akkor
hÀt mi¢rt nem prÂbÀlkozol vele, hogy ÀtkiÀltozz azon a hÀromszoros szakad¢kon, amely,
mondod, a fiataloktÂl elvÀlaszt? ä k¢rdezhetn¢d, joggal ¢s m¢ltÀn. Nos, amitûl valamikor
roppant tektonikus talajmozgÀst, f´ldindulÀst rem¢ltem a lÁra alatt, Domokos MÀtyÀs
V ERSíRñG°P VAGY NAGYHATALMI çLLçS cÁmü
gyilkos-vitriolos remekl¢se nem annyira
pusztÀba kiÀltott szÂnak, mint inkÀbb SzaharÀba pityegett t¡cs´kcirpel¢snek bizonyult.
Ment minden tovÀbb, mint addig, a versÁrÂg¢p-lÁrÀnak a szeme se rebbent. M¢g ma is
Ãgy tartom, hogy a prÂzavers az igazi megragadottsÀg jele, a verssz´veg a magasabb
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rendü ihlet diktandÂja, a formahü, megrÁmelt versnek àrangbanÊ f´l´tte Àll; de csak a
t´mbbe szedett versrûl tartom ezt, a kacskÀn/firlefÀncosan sorokba t´rdelt versrûl
nem (sokszor elÀbrÀndozom, ha t´mbbe
szedn¢k azt a t´m¢ntelen sok teljesen indokolatlanul kurtÀcska sorokba szedett verset,
mennyi papÁrt takarÁtanÀtok meg ebben a
papÁrhiÀnyos vilÀgban!); ma is rikkantok, sziszegek, f¡tty´g´k, nekivigyorodom vagy cs¡cs´rÁtek, hangos jel¢t adom tetsz¢semneknemtetsz¢semnek, mert vÀltozatlanul falom a
betüt ä de az orszÀg versfosÀsa, ez az orszÀgos
versmen¢s megutÀltatta velem a t´megtermel¢st, szinte visszakÁvÀnnÀm az Âdon versek
rÁmk¢nyszer¢t: az legalÀbb olyan zsilip volt,
amelyen fennakadt a tehets¢gtelenje, az
akarnoksÀg, a gûgicse (s ¢pp ez¢rt, mogorva
dacbÂl, mainapsÀg r´gzÁtem diktafonba Âdon
hangv¢tellel csak az¢rt is megrÁmelt verseimet). Mit is kajÀtozhatn¢k oda, hÀrom hangnyelû szakad¢k f´l´tt, hÀrom nemzed¢kkel
od¢bbasat, odaÀtra, azoknak, akik a Mesters¢g eredet¢re, histÂriÀjÀra, fogÀsaira, ezer
csÁnja-bÁnjÀra f¡ty¡lnek, ¢s inkÀbb halva lÀssÀk ûket, semhogy gyanÃba vehess¢k ä Àlmukban elrÁmelt¢k magukat. Vagy hogy sorba Àlltak, ahol a rÁmszÂtÀrt osztogatjÀk, s
visszak¡ldt¢k ûket: nem adjÀk ingyen. TudÀsa: titkolnivalÂ sz¢gyen, sz¢gyellnivalÂ titok.
Kismagam m¢g tiszteletben tartom a szÂelvÀlasztÀs Âsdi szabÀlyÀt, ¢s nem lelkesedem
az¢rt az àÃjdÀndisÀg¢rtÊ (?), ami n¢lk¡l magÀra valamit adÂ IfjÃ K´ltû el nem lehet: a
szÂ fel¢t a sorv¢gen ott felejti, a szÂt (minden
szabÀly n¢lk¡l) a k´vetkezû sorban folytatja...
hogyan? ögy, ahogyan a harmadf¢lezer ¢ves
g´r´g/latin epigrÀfiukon akiknek szemeik
vagynak, lÀthatjÀk. (J¢zus isten! Most jÂl elszÂltam magam. Ha a fiatalok megtudjÀk,
hogy ez a àjÀt¢kÊ nem Ãj, egy vilÀg omlik
´ssze benn¡k, s engem meg tropÀra vernek.)
Lelkesedem a diktafon¢rt/ÁrÂg¢p¢rt/sz´vegszerkesztû¢rt (magam szedem Londonban
kiadott k´nyveimet), de nem lelkesedem ¢rt¡k mint ihletforrÀs¢rt: ez ihletforrÀsnak ä
szem¢tdomb. Az idegen ÁrÂg¢p idegen ¢kezeteivel valÂ ¡gyetlenked¢s, a f¢lre¡t¢s mint
lÁrai kinyilatkoztatÀs: a dûres¢gek dûres¢ge.
K´ltûj¡k idûmilliomos ä k´z´ns¢ge nem. JÂmagam szem¢lyes inzultusnak fogom fel:
¢letidûmbûl valÂ kifosztÀsnak, irodalmi Ãton-

ÀllÀsnak f¢nyes nappal. Szakasztott Ágy, nem
¢rzem isteni, kegyelemteljes trouvaille-nak a
sz´vegszerkesztûvel valÂ szerencs¢tlenked¢st
s azt, amikor a sorfelcser¢l¢seket, a hibÀkat
benne hagyjÀk. A g¢pi hibaforrÀs nem lehet
az ihlet fiziolÂgiÀs forrÀsa, s csak annak a jele,
hogy a sz´vegszerkesztû ÃrrÀ lehet boldog
tulajdonosÀn, ¢s m¢g nincs fordÁtva, ahogyan
k¢ne ä hogy hasznÀlÂja Ãr a masinÀn. Nem
szÂltam a szinonimakultuszrÂl, azokrÂl az ´tvagy h¢tfele ¢rtelmezhetû ambivalenciÀkrÂl,
amelyek tÀrgyalÀsa messze vezetne, messze
Àtvezetne nyelvfilozÂfiÀba/fonematikÀba, a
joyce-i FINNEGANS W AKE szÂjÀt¢ktobzÂdÀsÀba ¢s a nyelv keletkez¢selm¢leteibe ä ezekrûl
csak annyit, hogy nem annyira szÀrnyat adnak a àposztmodernÊ lÁrÀnak, mint inkÀbb
szÀrnyÀt szegik. V¢gezetre: senki sem mondhatja, hogy finnyÀs vagyok, s ha valaki jelenl¢temben basszamÀzik, felhÃzom az orromat.
Hiszen ¢ppen arrÂl hÁrhedtem el, hogy HELIçNE cÁmü reg¢nyemben mindenki tudta,
hÀnyadik oldalra kell ugrania, ahol a nûi nemi szerv ûsszavÀt a maga n¢gybetüs meztelens¢g¢ben lenyomtatva lÀthatja. çm a csak
rikÁtÂ szÁnekkel festett k¢p a rikÁtÀs szÁn´rv¢ny¢be fullad. A lustosszÀjÃsÀg, a svÀda, az
anekdotizmus a lÁrÀban a legfûbenjÀrÂbb halÀlos ä az isteni kegyelem irÀnt valÂ k¢ts¢gbees¢s büne: felebarÀtom, s te k´ltû l¢tredre
ebben leledzn¢l?...!
Kis t¡relmet m¢g, mindjÀrt megszün´k.
MÀr csak az¢rt sem vagyok alkalmas erre a
kivÀltsÀgra, amire biztatni s annak teret adni
volt szÁves, mert, Fûszerkesztû Ãr, Ágy, nyolcvan fele jÀrÂban az ember jobbÀra erre a Honunkban kis hÁja ismeretlen münemre, a b´lcseletre koncentrÀl, ¢s (mea maxima culpa!)
csak f¢l szem¢t tartja rajta a lÁrÀn. KÀromkodik, ha verset talÀl a diktafonjÀn, ¢s megfegyelmezi magÀt. Szintazonk¢pp, ´sszevont
szem´ld´kkel b´ng¢szi a folyÂiratok versanyagÀt, ¢s kig´mb´ly´dik a k¢pe, ha a bÀnya v¢gelÀthatatlan meddûhÀnyÂjÀban antracitra vagy ¢ppens¢ggel karbunkulusra talÀl. Az ilyen gy¢mÀnt kigy¢mÀntol Àm a vigasztalan sz¡rkes¢gbûl, az igazi tehets¢g az
akarnokok, a f¢rges-elhullÂk, a forma¢rz¢k
n¢lk¡liek, az alig-verset-´ssze¡gyeskedû ¢rtelmesek, az ilyen-olyan epigonok, a HazaffyVeray JÀnosok ¢s mÀs, rÁmtelen-kovÀcsok orszÀgos sereg¢bûl. Hogy ilyenkor ´r¡l a lel-
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kem? Ebben a versinflÀciÂban ¢s az àadott
helyzetbenÊ, amiÂta csak az irodalombÂl
àszponzerÀjÊ lett, ¢s csak hagymÀzos Àlmainkban van az Ãgy, hogy a Szponzor-Milliomos kergeti a k´ltût, hogy varkocsÀnÀl fogva
kiadhassa, s nem pedig fordÁtva...?! °s ha szeretn¢k kezet rÀzni a tehets¢ges ifjÃ k´ltûvel,
vagy tetsz¢semet ¢rt¢s¢re adni: hogyan? Rekedtre ordÁtsam magam a nemzed¢kek hÀromszoros szakad¢ka f´l´tt, s magam meg a
perem¢n, mÀr-mÀr belesz¢d¡lûben...?! Ebbûl
a kiskev¢sbûl is nyilvÀn kitetszik, mi¢rt vagyok alkalmatlan amaz elk¢pzelt Fiatal LÁrikushoz int¢zendû, ig¢zetkiÀrasztÂ, csodamÁvelû episztola megÁrÀsÀra, ¢s hogy Fûszerkesztû Ãr à´tflekkesÊ felk¢r¢s¢nek ä azon tÃl,
hogy az ´t flekk a f¢l fogamra sem el¢g ä mi¢rt nem tehetek eleget. SzÁv¢lyesen k´sz´nti
ä hÁve
HatÀr Gyûzû

Igen tisztelt Uram,
kev¢s dolog Àll tûlem tÀvolabb, mint hogy fiktÁv leveleket irkÀljak nem l¢tezû k´ltûknek,
de hÀt manapsÀg a szerkesztûk inkÀbb kÁvÀncsiak arra a visszhangra, amit sajÀt ´tleteik
vernek az ÁrÂkban, mint arra, amit azok maguktÂl kigondolnÀnak; mÀrpedig a k´ltû jÂ
ideje nem annyira müveiben, mint neve Àltal
¢l, mondhatnÀm Ãgy is, hogy k´ltûi l¢t¢t nem
verseivel, hanem ä ÀllandÂ ä jelenl¢t¢vel teremti meg, nem engedheti hÀt meg magÀnak, hogy visszautasÁtson holmi felk¢r¢st. A
jelenl¢t zÀloga a n¢v, a k´lt¢szetnek ez a viszonylag Ãjabb felfogÀsa Byron nev¢hez k´thetû, bÀr û maga nem hiszem, hogy eg¢szen
pontosan tudta volna, mit csinÀl. K´lt¢szet
helyett k´ltûi l¢tet teremtett, m¢ghozza olyan
sikerrel, hogy neve ma is àaÊ k´ltût jelenti,
mik´zben k¢ts¢gkÁv¡l l¢trehozott k´ltûi ¢letmüv¢ben aligha talÀlni egyetlen sort csak,
amit ¢rdemes lenne megjegyezni.
Amikor azt k¢rdezi tehÀt, tisztelt Uram,
hogy versei mutatnak-e tehets¢get, m¢ltÂk-e
k´zl¢sre, hiszen k´ltû akar lenni, mit is felelhetn¢k. K¢pes voln¢k persze megÁt¢lni egyes
verseket, rÀmutatni a kompozÁciÂ, a hang, a

nyelvezet, a versel¢s ¢rt¢keire vagy ¢pp fogyat¢kossÀgaira, de mit szÀmÁt ez? BizonyÀra
feltünt ¹nnek, ha megfogalmazni nem is
merte magÀnak, hogy a kettû k´z´tt ä tehets¢g ¢s k´zl¢s, ÁrÂi ¢rt¢k ¢s rang ä nincs okszerü kapcsolat. Ne tekintse hÀt Ãgy, mintha
sajÀtos helyzet¢bûl tr¢fÀt akarn¢k üzni, de
mindenekelûtt szerezzen magÀnak nevet.
K´ltûi nevet. TanÀcsom nem annyira cinikus,
mint azt elsûre gondolhatja, hiszen nevet szerezni az irodalomban, mint program, ¢ppens¢ggel nem zÀrja ki, hogy a jel´lt maradandÂ
müveket alkosson. Azonban nem is felt¢telezi. Tudnia kell tehÀt, hogy jelenlegi n¢vtelens¢ge elem¢szti esetleges remekmüveit is, neves¡lt szerzû hÁjÀn azok is ¢ppoly nem l¢tezûk lesznek, mint jelenlegi ÀllapotÀban ¹n.
Ezzel szemben nincs az a silÀny f¢rcmü, ami
ne ´lt´ztetn¢ a k´lt¢szet k´nt´s¢be, ha mÀr
egyszer az irodalomban Ágy-Ãgy elfogadottÀ
tette nev¢t. Hogy mik¢ppen, arrÂl nemigen
tudok felvilÀgosÁtÀssal szolgÀlni. çm valamit
produkÀlnia kell, valamit, amiben az irodalmi anyak´nyvvezetûk sajÀt visszhangjukra ismernek. Vagy, hogy egy mÀsik hasonlattal ¢ljek, valamivel be kell l¢pnie a kÀnonba. Bel¢pnie, ¢s fennen harsognia szÂlamÀt.
Az a szÂlam pedig mÀsrÂl se szÂljon, mint
a nev¢rûl. °s szÂljon folyamatosan, sz¡net
n¢lk¡l, az se baj, ha ´nmagÀt ism¢telve v¢gtelen variÀciÂkban; mert egy verssel legf´ljebb k´z¢pkori n¢vtelen lehetett volna, esetleg kihÃzza a klasszicista tizennyolcadik szÀzadig ä de ¹n ma akar k´ltûv¢ lenni, ism¢tlem hÀt, szerezzen nevet mint k´ltû: ¢s minden, amit Ár, k´lt¢szet lesz. Ne sokat bajlÂdj¢k
a versekkel, annÀl t´bbet az akusztika megteremt¢s¢vel. Ahhoz is sz¡ks¢ges a teremtû
k¢pzelet. A hÁrn¢v Byron Âta a n¢v hÁre, nem
a müvek¢. A siker, a k´ltûi karrier, ami bizonyÀra nem vÀrat magÀra, majd kiveri a fej¢bûl az Àlmokat, hogy a k´lt¢szet valami mÀs,
mÀshol van, ahol mÀs se szÀmÁt, mint a mü
¢rt¢ke.
°s ha valÂban Ágy lesz, amiben nem k¢telkedem, t´bb¢ nem akarja mÀr megkeresni,
hol talÀlhatÂ a valÂdi k´lt¢szet.
Teljes tisztelettel ¢s egy¡tt¢rz¢ssel
Ferencz Gyûzû
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Budapest, 1993 mÀrciusa
Kedves MÀria!
K´sz´n´m, hogy elk¡ldte a folyÂiratot, elolvastam benne ÁrÀsÀt, a hÁvû fiatal nû tisztasÀg
utÀni vÀgyÀrÂl ¢s szorongÀsairÂl szÂlÂ NAPLñJEGYZET-et. KÁvÀnom, hogy talÀlja meg ´nmagÀt, olvasmÀnyait, l¢pjen tÃl zÀrt vilÀgÀn.
K´sz´n´m a k´tetem megjelen¢se utÀn k¡ld´tt level¢t, irÀntam ¢rzett aggodalmÀt: àKeresse Istent, Isten keresi ¹nt! AzÂta talÀn
mÀr meg is t¢rt...Ê
Minden olvasÂi lev¢l fel¢r egy szakmai v¢lem¢nnyel, elismer¢sben, f¢lre¢rt¢sekben, jÂkÁvÀnsÀgaiban nem kev¢sb¢ bÀtorÁtÂ vagy elkedvetlenÁtû. A Maga szÀmÀra ¢s magamnak
is ideg¢pelek egy bejegyz¢st Kafka Cella-naplÂjÀbÂl: àHogy nincs benn¡nk el¢g hit, ezt senki
sem ÀllÁthatja. MÀr az az egyszerü t¢ny is, hogy
¢l¡nk, annyira m¢ltÂ a hitre, hogy szinte ki sem merÁthetj¡k m¢lys¢geit. M¢g hogy hitre m¢ltÂ? Hiszen
nem lehet nem-¢lni. °ppen ebben a hiszen-nemlehetben rejlik a hit ûr¡letes ereje, ebben a tagadÀsban testes¡l meg.Ê Az olyan nagy szavak,
mint a hit, ¢letc¢l, szeretet, jÂval tÀgasabbak
annÀl, hogy egyetlen felekezet, iskola, ortodox k´z´ss¢g zsÀkjÀba gy´m´sz´lhetn¢, elzÀrhatnÀ a t´bbiek elûl. Ha azt k¢rdezte volna, hogy mi¢rt Árok, nem hivatkozhattam volna m¢gsem jobbÁtÂ szÀnd¢kra, hitre, sem
gondolataim ÀtadÀsÀnak k¢nyszerÁtû sz¡ks¢g¢re, pusztÀn csak arra a gyakorlati igazsÀgra, amit tanÀcsk¢nt Kappus Ãrnak ad Rilke, nevezetesen, hogy az¢rt, mert mÀsk¢ppen nem tudnÀm elk¢pzelni az ¢letemet. Az
ÁrÀs szÀmomra nem volt vÀlasztÀs k¢rd¢se sohasem, kamaszkoromtÂl mindennapos lelkigyakorlatommÀ vÀlt, jÂllehet sokkal k¢sûbb
kezdtem el valÂjÀban Árni. A k¡l´nb´z¢studattal kezdûd´tt, 1955 havas decembere volt,
¢s Beethoven SzimfÂniÀja szÂlt, de hogy a hideg t¢lre kitÀrt ablakon Àt vagy k¢pzeletemben, nem tudom mÀr. A mÀsoktÂl valÂ, t´bbnyire fÀjÂ k¡l´nb´z¢studat, a mÀsok mÀssÀga
azÂta is forrÀsa annak, amit Árok, ¢s magyarÀzata annak, hogy mit olvasok. A k¡l´nb´z¢studat pusztÀn csak annyi, ¢s ehhez nem
kell sem fekete bûrünek, sem homoszexuÀlisnak lenni, hogy Ãjra kell gondolnia az evidenciÀkat, ¢s a didaktikus irodalmi sz´vegektûl, a k´zhelyek sivatagÀtÂl menek¡lnie kell
annak, aki Árni k¢sz¡l.
àHogy lehet ä k¢rdezi Jung ä, hogy r¢gen az

emberek lÀttÀk Istent, ¢s ma mÀr nem lÀtjÀk? ögy
ä vÀlaszol ä, hogy r¢gen el¢g m¢lyen meg tudtak
hajolni ahhoz, hogy lÀssÀk.Ê A vÀlasz az ÁrÂi mesters¢gre is alkalmazhatÂ. El¢g m¢lyen le kell
hajolnunk ahhoz, hogy megpillantsuk az
agyagos f´ldet, amelybûl anyagunk megformÀzhatÂ. R¢giÂnk, ahogyan nevezni szoktÀk
ezt a boldogtalan tÀjat, ahol ¢l¡nk, a nyugateurÂpai r¢giÂnÀl k´zelebb tudhatja magÀt az
ember k´z¢pkori tapasztalatÀhoz. Tekintet¡nk a m¢lybe hatolÀsra alkalmasabbÀ vÀlt.
Hogy mik¢ppen kell jÂ irodalmat Árni, aligha
megtanulhatÂ, de azt, hogy mik¢nt lehet¡nk
ûszint¢k magunkhoz, meg kell tanulnunk.
Rossz jellemü ÁrÂk is Ártak nagyszabÀsÃ müvet, de ha ¢let¡k hazugnak bizonyult is, müv¡k nem volt hazug. A tehets¢g nem ¢rdembûl fakad, de a müv¢szetben az er¢ny, Ãgy
tetszik, elnyeri jutalmÀt.
Nemr¢g a t¢v¢ben feltünt Kormos IstvÀn
szellemarca. JÂzsef AttilÀrÂl besz¢lt, azt
mondta, hogy megÁrt elûle mindent, szeg¢nys¢get ¢s kitaszÁtottsÀgot. Hogy ûneki
mÀr csak a szerelmes vers maradt, hogy akÀrcsak NadÀnyi ZoltÀn, szerelmes verset Ár û is
eg¢sz ¢let¢ben. Hogy Petûfi szÁne elûtt nem
Àllna meg a k´lt¢szete, mondta. AkÀrha a tÃlvilÀgon k¢sz¡lt volna a felv¢tel, Kormos arcÀn ott volt a halÀl tapasztalata. Nem kisebbÁtette, nem tÃlozta el, megvallotta, elhelyezte a hatalmas magyar k´lt¢szetben müv¢t.
A mÃlt szÀzad nyolcvanas ¢veiben, olvastam nemr¢g egy nyilatkozatban, a pÀlyavÀlasztÀs elûtt ÀllÂ Max Planckot egy professzor
el akarta tanÀcsolni a fizikusi pÀlyÀtÂl, mondvÀn, a fizikÀban csupÀn aprÂ felfedez¢sek
vannak mÀr csak hÀtra. Petûfi hÁres sorai,
melyekre a tÃlvilÀgi k´ltû is utalt, a: àha nem
tudsz mÀst, mint eldalolni / sajÀt fÀjdalmad s ´r´med: / nincs rÀd sz¡ks¢ge a vilÀgnak...Ê, a XIX.
szÀzad k´ltûinek szÂlt. KosztolÀnyi, SzabÂ
Lûrinc, Kavafisz vagy Sylvia Plath hangjÀnak
szem¢lyess¢ge elviselhetetlen lett volna szÀz´tven ¢vvel ezelûtt. De Petûfi Át¢lete marad¢ktalanul igaz, ha arra gondolunk, hogy a
k´lt¢szet ¢s magÀn¡gy hatÀra ¢lesen elvÀlik
egymÀstÂl, ¢s a hivatÀsos k´ltût ez vÀlasztja el
a mükedvelûtûl. A szerelmi csalÂdÀst, magÀnyt àmeg¢neklû k´ltem¢nybenÊ a fojtogatÀsra k¢szs¢ggel odanyÃjtott (t´bbnyire fiatal,
nûi) nyak r¢mlÀtomÀsa vagy az unoka elsû l¢p¢seit k´sz´ntû nagyapai rigmus bÀrmilyen
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Àrtatlan mulatsÀgnak tetszik, engem elszomorÁt mindig; magam sem ¢rtem, mi¢rt.
A legfontosabb, hogy szabadok legy¡nk,
hogy merj¡k vÀllalni ´nmagunkat. Az à´nk´zpontÃsÀgtÂlÊ Âvta leginkÀbb Higginson
àbolondÊ k´ltûnûj¢t: Emily Dickinsont (akinek
posztumusz k´zl¢s¢bûl k¢sûbb vilÀghÁrre tett
szert). Akkor nem kell t´rûdn¡nk azzal, ha
az olvasÂ nem talÀlja meg a müben a hÀziasÁtott, megszokott rem¢nyt. M¢g az is lehet,
hogy nevets¢ges rem¢nykedn¡nk, mert a
dialÂgust, amelyet folytatunk, nem hallja sorsunk IrÀnyÁtÂja, mert nem l¢tezik ilyen. A
k¢rd¢s nem is az, hogy van-e rem¢ny, hanem
az, hogy Ãgy Árunk-e, mintha volna.
àA lÀzadÂ ember ä mondja Camus ä a mindenbe vagy a semmibe veti magÀt. A lÀzadÀs aktusÀban megbÃjÂ igenl¢s olyasvalamit vesz birtokÀba, ami az egy¢nen fel¡lkerekedik, ¢s okot szolgÀltat
a cselekv¢sre.Ê Nem tudom megindultsÀg n¢lk¡l olvasni ezeket a sorokat; ez a lelkiÀllapot
teljes eg¢sz¢ben az alkotÀs folyamatÀnak jellemzûje. Szinte azt kellene kÁvÀnnom, hogy
eljussunk oda, hogy nincsen mÀr vesztenivalÂnk, hogy szabadok vagyunk, mint àÖagubica f´l´tt a hegyekbenÊ.
SzÁv¢lyes ¡dv´zlettel:
TakÀcs Zsuzsa
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Kedves Attila,
amikor az ´tvenes ¢vek k´zep¢n, m¢g magam is ifjÃ k´ltûk¢nt, a Csillag folyÂirat Ãj lÁrikusokat keresg¢lû, prÂbÀztatÂ, szerkesztûmunkatÀrsa lettem, az Erd¢lybûl olykor-olykor Àtker¡lt k¢ziratokat olvasva cs¡ggedten
tapasztaltam, szerzûik mennyire kiszakadtak
a hazai k´lt¢szet term¢szetes vonzÀsk´r¢bûl.
Mintha megzavarodtak volna odaÀt a korÀbban k´z´s eszm¢nyek irÀnytüi. Lehets¢ges,
hogy çprily, Dsida, Szab¢di utÂdai pÀr ¢v
alatt elfeledt¢k, hogyan kell magyarul jÂ verset Árni? Hiszen 1944 ûsz¢n egy DunÀntÃlra
menekÁtett udvarhelyi tisztviselûlÀny ben-

n¡nket megsz¢gyenÁtû irodalmi tÀj¢kozottsÀgÀban m¢g az is benne volt, hogy kitünû r¢szleteket id¢zett ottani, nek¡nk ismeretlen nevü Ãj k´ltûktûl.
LÀm, az ´tvenes ¢vek beszük¡lt kulturÀlis
csereforgalmÀban ¢n nem talÀlkozhattam
ilyen tehets¢gekkel. Voltak, de nem jelentkezhettek? Nem mert¢k a hatÀron Àtk¡ldeni,
amit az ÁrÂasztaluknak Ártak? Mindenesetre
ritka kiv¢tel volt a kolozsvÀri diÀk, aki 1956ban, eg¢szen a forradalom napjaiig t´bbsz´r
is hozzÀm fordult. K´z´ltetni m¢g nem tudtam, de biztattam ût Àllhatatosan. Nem is hiÀba, mert belûle lett LÀszlÂffy AladÀr.
Mindezt most az¢rt kell ÁrÀsban dokumentÀlnom, hogy annÀl nagyobb legyen a kontraszt ahhoz k¢pest, amit nemr¢g k´z´sen ¢lt¡nk Àt. KaposvÀron egy SvÀjcba szÀrmazott
tehetûs f´ldink pÀlyÀzatot hirdetett a somogyi illetûs¢gü fiatal k´ltûk tÀmogatÀsÀra. L¢v¢n a Somogy folyÂirat lÁrai rovatÀnak felelûse,
lÀttam valamennyi pÀlyÀzatot. A legjobb tÁz
mezûny¢bûl gazdag tereb¢llyel magasodott
ki a àK´rtefaÊ jelige alatt rejtezû harminck¢t
vers szokatlanul ¢rett, mondhatnÀm kÁvÀnatos term¢se. Zavartan kÂstolgattam a sorokat,
szakaszokat, mert bÀrha a szerzû Ágy mutatkozik be: àM¢g gyerek az ember ¢s mÀr / hite van
/ hÀt legy¢l hitem / a holnapok ûre / ¢n vÀrok ¢s
eljÀtszom a / t¡relmes ¢lût / meglÀtjuk majd / hogy
mi lesz belûle ä ä äÊ ...de Árhat egy gyerekember a k´vetkezû oldalon ilyen magabiztossÀggal: àa holnapra Ág¢rt / felelet mÀr tegnap
r¡gybe csapta a bronzÀgÃ fÀkat / ¢s mint a bÀnat
/ rÀnehezedett a messzes¢gre...Ê? S a rÁmtechnika
szinte rafinÀltan kiforrott: àteremts¡nk hÀt
olyan igazit / amelyen csak gondos j´vûnk igazÁtÊ.
Ideges lettem. °vtizedek Âta ismerem a
hazai r¢giÂ pÀlyakezdûit, nem szÂlÁtjÀk Ágy az
¢vszakvÀltÀst: àKaszÀl az ûsz / elfekszik alatta k¢v¢be a tÀj / f¢nytelen Àgak / akasztjÀk a szarvaslÀbat / izzÂ suhanÀsban / remegnek fakÂtestü ÀrvalÀnyhajak / a sz¢l simogatÂ vadsÀgÀban / ¢rz¢kibb
ez a f¢lelem / mint a szeretkez¢s az / ûszi r¢teken...Ê
Telefon KaposvÀrra! Kiv¢telesen itt fedj¢k
f´l a titkot; a pÀlyadÁjak osztÀsa elûtt tudnom
kell, nem tr¢fÀl-e meg benn¡nket a leendû
gyûztes? NetÀn mÀs vid¢ken ¢lû, t´bb k´tetet
publikÀlt idûsebb k´ltûrûl van szÂ. ä Nem!
Bejelentett lakÀsa szerint somogytÃri; az ¢vben ¢retts¢gizett.
A t´bbi az eredm¢nyhirdet¢skor der¡lt ki.
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Tapasztalhattuk, lÀttuk: a magas, feh¢r bûrü,
f¡rt´s fejü Kenderessy Attila, akinek ott a müvelûd¢si hÀz asztalÀnÀl gratulÀltam, t´bbf¢le
mÂdon rendhagyÂ jelens¢g. Sz¡leivel csak
pÀr ¢ve k´lt´z´tt a Balaton k´rny¢k¢re, iskolÀit elûzûleg Aradon v¢gezte, ahol is volt egy
csodÀlatos magyartanÀra, PÀvai Gyula. SajÀt
irodalmi ¢rdeklûd¢s¢t fûk¢nt neki k´sz´nheti. PedagÂgusk¢nt, emberk¢nt egyarÀnt kivÀlÂ ä olvashattam k¢sûbb a tanÁtvÀny nemr¢g
kapott level¢bûl is. °rtes¡lhettem tovÀbbÀ,
hogy PÀvainak ugyancsak volt egy jeles tanÀrelûdje, barÀtja, Ficzay D¢nes, ki sajÀt helyt´rt¢neti (erd¢lyi) kutatÀsain tÃl, r¢gi ÃjsÀgcikkekbûl, m¢g ¢lû tanÃktÂl rengeteg informÀciÂt gyüjt´tt ´ssze, merthogy Aradon a nagyok k´z¡l AdytÂl Reviczkyig, sokan megfordultak. E sokismeretlenes hagyat¢k az irodalomt´rt¢nettûl is k¢rn¢ jogos hely¢t. Erd¢lyben csak gyakorlati lehetûs¢gek hÁjÀn nem siker¡lt mind ez ideig megjelentetni.
Kedves Attila, ahogy level¢ben ehhez a
mondathoz ¢rtem: àFiczay D¢nes irodalmi, szellemi hagyat¢kÀval kapcsolatos a k¢r¢sem. Tudni illik, mi annak idej¢n, F. D. halÀla utÀn, sajÀt jegyzeteibûl ´sszeÀllÁtottunk egy k´nyvnyi anyagot...Ê ä
rÀd´bbentem, hogy az annak idej¢n tizenhattizenh¢t ¢ves aradi k´z¢piskolÀsokra vonatkozik. NÀlunk talÀn VajthÂ tanÀr Ãr berzsenyista diÀkjai Âta nincsenek ilyen szellemi
szolgÀlatra elszÀnt ifjak, akik nemcsak folyÂiratot szerkesztenek, Árnak, de szÁv¡k´n viselve egy hagyat¢k sorsÀt, hiÀnyt pÂtlÂ k´nyvet
akarnak kiadni.
Ennek tudatÀban m¢g nagyobb ¢rdeklûd¢ssel kezdtem olvasni az Ág¢rete szerint Àtadott, k¢tszÀzhuszonvalahÀny verset szÀmlÀlÂ k¢zirat´sszegz¢st, a m¢g odaÀti romÀn iratgyüjtûben (Dosarban) ûrz´tt korai ÁrÀsokat is.
S ezÃttal az ´tvenes ¢vekbeli cs¡ggesztû eml¢kek fordÁtottjÀt ¢ltem meg. A hatÀron tÃl
nevelkedett (eddigi legfog¢konyabb ¢veit ott
elt´ltû) kamaszpo¢ta t´bbet tud a hagyomÀnyban gy´kerezû moderns¢grûl, mint az
itthon iskolÀzottak. TalÀn mivel a nyelv neki
gyerekkorÀtÂl fogva egzisztenciÀlisan fontos
volt, felelûsebben bÀnik vele. Nem restelli a
konkr¢t ¢rz¢kis¢g Ázt, szÁnt, plaszticitÀst hordozÂ, AranyäKosztolÀnyiäJÂzsef Attila k´zvetÁtette ´r´ks¢g¢t, a k¢pekben, fordulatokban
l¢legzû term¢szetess¢get. ValÂszÁnü, nagyon
korai ÁrÀs m¢g ez a vÀrosi k´rnyezet¢rûl k¢-

sz¡lt lÀtlelet, de milyen tapinthatÂan pontos,
mennyire ¢l benne a letapogatott tÀrgyi vilÀg,
s milyen mÀgneses erûvel fogja egymÀst
nyelv ¢s forma.
àSÁrnak a bokrok,
¢s sÁrnak a hÀzak.
SÁrnak a vas k´z´tt
a biciklivÀzak.
Az utca hideg, a hÂ olvadt pen¢sz,
a lÀmpa s´t¢t,
az este neh¢z.
Kipattan a hideg a
k´vek k´z´tt
mind a mÁnusz hÃsz fokÀval.Ê
(HIDEG)
°s nem csak a hosszabb-r´videbb sorok
rubato-ritmusÀhoz van ¢rz¢ke, ¢ppÃgy k¢pes
kev¢s szÂval, akÀr a àhalÀl ¢s l¢tez¢s tühegynyi
hatÀrÀnÊ egy-egy sorshelyzetet leÁrni, mint
ahogy legutÂbbi ciklusÀban FºGGETLEN GONDOLATOK DEKLARçCIñJA cÁm alatt, nagyvonalÃan, t´bb szÀz soron Àt, szellemes szabad
asszociÀciÂkkal igyekszik kifejezni ´nmagÀt
¢s korosztÀlyÀt. Ami nekem igazÀn tetszik: a
sokf¢le hang, ¢s ahogy hetyk¢n kÁs¢rletezve
is a maga ÃtjÀt jÀrja. Kora¢retts¢ge m´g´tt
szerencs¢re ott vannak az ifjÃkori gyakorlatlansÀg gikszerei, mindazok a t´k¢letlens¢gek,
melyeket a verbÀlis k´nnyeds¢gre csÀbulÂ,
virtuÂz hajlammal szemben a hibÀkra eszm¢l¢snek, a pÀlyamÂdosÁtÀs biztosÁt¢kainak is tekinthet¡nk.
Jegyzeteimben utÂlag sÀrga ¢s lila kiemel¢ssel jel´ltem a jÂ ¢s a siker¡letlen r¢szleteket. Az arÀny 36:25 a dics¢rendû megoldÀsok
javÀra. íme n¢hÀny p¢lda a kudarcra: àA csÂkom visszad´bben, / a parkettÀn meghalni veled.Ê
Ez a szerelmes Âhaj bizony orfeumba valÂ.
àLÀtod ezek itt a mozdulatlan szavak / d¢moni f¢nyei.Ê à°rezni szeretn¢m Ãjra azt / a n¢ma szenved¢lyt.Ê Hagyjuk az eff¢le pÀtoszt is a slÀgerszerzûknek. S ha mÀr k¡l´nben kinûtt belûle,
ne k¢rje vissza az Àlk´lt¢szet ¢des romantikÀjÀt: àSzÁnarany csendet font k´r¢m a hold.Ê
Persze, nem tudom, iskolamesteri szigorral szabad-e nekem egyÀltalÀn ebben a k¢ziratrengetegben irtÀst javasolni. Hiszen a
mutÀlÂ hangÃ ifjÃ k´ltû n¢gy¢vnyi pÀlyaÁv¢ben nagyobb fesztÀvolsÀg lappanghat, mint a
felnûttkor ¢vtizedeiben. A tovÀbbjutÀs lehe-
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tûs¢ge mindig attÂl f¡gg, a k´ltûgyakornok
elismeri, felismeri-e sajÀt botlÀsait. Annyit
az¢rt prognÂzisk¢nt megkockÀztatok, hogy
eddigi k¢tszÀzhÃsz vers¢ben ott van az a hetven-nyolcvan is, mellyel bÀrmikor k¢rhetn¢
starthely¢t a magyar k´ltûk stadionjÀban.
Mielûtt ehhez ¢s minden tovÀbbiakhoz
szerencs¢t kÁvÀnn¢k, hadd mondjak m¢g egy
meglepû ÃjsÀgot. ¹sszetalÀlkoztam PÀvai tanÀr Ãrral. M¢ghozzÀ ugyancsak KaposvÀron.
A Berzsenyi TÀrsasÀg k¢tnapos tanÀcskozÀst
rendezett ott a KÀrpÀt-medencei Magyar
Irodalmi TÀrsasÀgok ¢s Müv¢szeti mühelyek
r¢sz¢re. ögy adÂdott, hogy TakÀts Gyula
mellett eln´k´lve, ¢ppen ¢n hÁvtam PÀvai

GyulÀt a mikrofonhoz, szÂljon hozzÀnk az
aradi K´lcsey TÀrsasÀg nev¢ben. Term¢szetesen elÀrultam, hogy jÂ hÁr¢t mÀr hallottuk a vÀrosban, a dÁjnyertes K. A. vallomÀsÀbÂl. Kiss¢ morcosan reagÀlt, mert bizony jÂ
ideig haragudott a tehets¢ges tanÁtvÀnyra,
ami¢rt Àtj´tt ide sz¡rkeÀllomÀnynak. K¢sûbb
k´zel¢be jutva Ãjra faggatni kezdtem, mindazonÀltal hisz-e abban, hogy a sz´kev¢ny k´ltûv¢ lesz? Valahogy Ãgy felelt, mintha Csokonai m¢la Tempefûij¢nek vÀlaszolna a hazai
po¢tasorsrÂl: à...el¢g bolond hozzÀ!Ê
A k¢ziratokrÂl valÂ r¢szletes besz¢lget¢sre
szeretettel vÀrom:
Fodor AndrÀs
i
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