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KurtÀg Gy´rgy

LIGETI GY¹RGYRýL
ºnnepi besz¢d. M¡nchen, 1993. jÃnius 16.

Petri Gy´rgy fordÁtÀsa

Hogyan mes¢ljen az, aki nem mestere a szÂnak?
Hogyan id¢zzek fel jeleneteket a Ligetivel k´z´s idûnkbûl, ha nem vagyok birtokÀban
a minimÀlis technikÀnak sem, hogy az elmes¢lteket ´sszekapcsoljam elû- ¢s utÂt´rt¢-
net¡kkel?

Ha eml¢kez¢seimet mint zen¢t komponÀlhatnÀm meg, akkor egyidejüleg kellene
elbesz¢lnem a fût´rt¢netet, mintha egy szÁnpad k´zep¢re k¢pzeln¢m magam, azok az
esem¢nyek pedig, amelyeket Ligeti p¢ldÀul korÀbban ¢lt Àt, ¢s csak az û vagy mÀsok
elbesz¢l¢s¢bûl tudok rÂluk, azok ä mondjuk ä a szÁnpad egyik hÀtsÂ sarkÀban, fent
zajlanÀnak, a k´zponti t´rt¢n¢s k´vetkezm¢nyei szint¢n valahol oldalt vagy fenn az
elût¢rben, a sok-sok ¢v ¢ppen csak felvillanÂ esem¢nyei pedig ä ÃgyszÂlvÀn ä szertesz¢t
k´r¡l´tt¡nk.

1

Vagyis az elsû jelenet (a szÁnpad k´zep¢n):
1957. karÀcsonyeste, a tÀvirat szerint, amit megûriztem: 23.02. Paris, Gare du Nord.
°let¢ben elûsz´r Ligeti PÀrizsba ¢rkezik. A pÀlyaudvaron vÀrom. SzoltsÀnyi Gy´rgy
zongoramüv¢sz barÀtom, aki meghÁvott magÀhoz, furcsÀllja, hogy valakinek kedve
van karÀcsonyeste ilyen k¢sûn utazni, s ût is meghÁvja a Boul. Garibaldi 48.-ba.

ä M¢g jÀr a metrÂ ä mondom ¢n.
ä Nem, gyalog kell menn¡nk!
°s û kalauzol engem, aki mÀr hat hÂnapja ¢lek PÀrizsban, bizonytalankodÀs n¢lk¡l

vezet Àt a vÀroson, mondja, hogy melyik Ãtkeresztezûd¢sn¢l vagyunk, ¢s mondja a
k´vetkezû utca nev¢t.

(HÀtsÂ sarok, fent, baloldalt)
Ligeti kora gyermek¢vei. MegszÀllott foglalatossÀga: t¢rk¢peket olvasni ¢s betanul-

ni, Ágy Àlmai vÀrosÀt, PÀrizs¢t is, mik´zben ¢pÁti tovÀbb k´lt´tt orszÀgÀt, KylwyriÀt.
(El´l, fent, jobboldalt)
A Kylwyria-¢pÁt¢s szelleme, Ãgy lÀtszik, ́ r´k´lhetû. Fia, Lucas ugyanennyi idûs ko-

rÀban ¢veken Àt Árja kitalÀlt bolygÂinak enciklop¢diÀjÀt, p¢ldÀkkal illusztrÀlva eme
bolygÂk t´rt¢nelm¢t, tudomÀnyos ¢let¢t, irodalmÀt, k¢pzûmüv¢szet¢t ¢s zen¢j¢t.

(El´l, fent, baloldalt)
Ennek az enciklop¢diÀnak a zenei p¢ldÀi vÀltak k¢sûbb a zongorÀra Árt JçT°KOK

sorozatom egyik fontos kiindulÂpontjÀvÀ.
(°s most ´sszefoglalÀs ä itt van k´r´s-k´r¡l, minden¡tt Minden)

1647



Hosszan, ¢lethossziglan Ligeti vezetett engem. Nem, azonnal korrigÀlni kell maga-
mat: ¢n k´vettem ût, olykor k´zvetlen¡l, mÀskor n¢hÀny ¢v, sût akÀr t´bb ¢vtized k¢-
s¢ssel. M¢gis ä magam szÀmÀra ezt az ¢n àImitatio ChristiÊ-szindrÂmÀmnak nevezem
ä barÀtsÀgunk elsû ¢veit nem csupÀn a szellemi irÀnyÁtÀsa jellemezte. Hanem an¢lk¡l,
hogy k´zvetlen¡l befolyÀsolt volna, p¢ldÀjÀval megszabta Ázl¢sem, sût magÀn¢letem
irÀnyÀt.
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(A szÁnpad k´zep¢n)
Budapest. Zeneakad¢mia, tizenk¢t ¢vvel korÀbban, 1945. szeptember elej¢n.
Felv¢teli zeneszerzû szakra. Mellettem egy igen komoly k¡lsejü, barÀtsÀgos, de tÀvol-
sÀgtartÂ koll¢ga vÀrakozik: a tÀvolsÀgot talÀn m¢g szem¡vege is fokozza. Idûsebbnek
lÀtszik nÀlam, de amikor belelapozok kompozÁciÂiba, egy nemzed¢knyivel tünik ́ regebb-
nek. KÂrusmüvek, valÂszÁnüleg a II. KANTçTA is (amelynek latin sz´veg¢bûl ä nem
¢ppen logikusan ä azt gyanÁtom, hogy reformÀtus teolÂgus lehet), valamint zenekari
darabok ä ¢s lÀtom vagy inkÀbb intuitÁve ¢rzem, hogy ezek a legkev¢sb¢ sem iskolai
dolgozatok. ZÀrt ¢s ¢rett vilÀg ez, a kottasz´vegben feltünû rend uralkodik. °rzem:
egy mesterrel talÀlkoztam.
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(A szÁnpad k´zep¢n)
1958. jÃlius eleje. Most ¢n vagyok az, aki ¢rkezik, ¢s û vÀr engem a k´lni pÀlyaudvaron.
ötban a szÀlloda, aztÀn r´gt´n a RÀdiÂ fel¢, ahol k¢t napon Àt hallgathatom a felv¢-
teleket. Stockhausen Ãj müv¢rûl besz¢l, a GRUPPEN FºR 3 ORCHESTER-rûl, hÀrom kar-
mesterrel, az Alban Berg-szerü hegedükadenciÀkrÂl meg arrÂl a r¢szrûl, ahol drÀmai
vadsÀggal ¡tk´znek ¢s k¡zdenek egymÀssal a rezek. Amikor a stÃdiÂban a GRUPPEN-t
Stockhausen jelenl¢t¢ben hallgathatom, ¢ppen ez a r¢sz marad szÀmomra a legeleve-
nebb. AztÀn eg¢szen megrÀzÂ a szintolyk¢ppen Ãj ARTICULATIONS . ögy ¢lem Àt ezt
a müvet, mint az elsû igazi Ligeti-darabot. A t´rt¢n¢s sürüs¢ge, szÂkimondÂ k´zvet-
lens¢ge, a finom egyensÃly tragikum ¢s humor k´z´tt m¢g k¢sûbbi fejlûd¢s¢hez m¢rve
is tÃlszÀrnyalhatatlannak lÀtszik.

(Fent, hÀtul, jobboldalt)
Akkori benyomÀsaimrÂl besz¢lek ä nem a kompozÁciÂk abszolÃt ¢rt¢k¢rûl. De az

ARTICULATIONS  ä ATMOSPHéRES pÀrosa k¢sûbb is abszolÃt mestermü maradt szÀ-
momra, amely Ligeti k¢t, mondhatnÀm alapvetû aspektusÀt mutatja meg ä az APPA-
RITIONS  inkÀbb az ide vezetû Ãt egy ÀllomÀsÀnak lÀtszik.

(Fent, hÀtul, baloldalt)
Ma eg¢szen mÀsk¢nt ¢rtem az APPARITIONS-t, de a k¢t kedvencem m¢gis az ARTI-

CULATIONS ä ATMOSPHéRES maradt.
(Fent, el´l, jobboldalt)
MiutÀn visszat¢rtem MagyarorszÀgra ä tÁz ¢vig nem lÀthattuk viszont egymÀst ä, ¢n

az op. 1.-gyel elkezdtem Ãj ¢letemet, de eszm¢nyem, t´rekv¢sem ugyanaz maradt:
valami hasonlÂt megfogalmazni az ¢n nyelvemen, mint amit az ARTICULATIONS  hall-
gatÀsakor K´lnben Àt¢ltem.

(Fent, hÀtul, baloldalt)
Ezt Árta nekem PÀrizsba: à...a k´lni stÃdiÂt okvetlen¡l meg kell ismerned, mielûtt visszat¢rsz
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MagyarorszÀgraÊ, tudvÀn, hogy milyen neh¢zs¢gekbe ¡tk´zik egy Ãjabb kiutazÀsom.
°s valÂban, ez a k¢t nap zeneileg gazdagabb ¢s jelentûsebb lett szÀmomra, mint az eg¢sz
PÀrizsban t´lt´tt ¢v. °s akkor m¢g nem is emlÁtettem, hogy nagy Àldozatok ÀrÀn neki
kellett Àllnia a k´lts¢geimet, aki ¢veken Àt szinte semmit sem keresett.
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(A szÁnpad k´zep¢n)
1946ä47, Budapest, Szondy u. 95. Itt lakunk ´t ¢ven Àt feles¢gemmel, MÀrtÀval, a
nagyn¢n¢mn¢l, egy konyhÀbÂl nyÁlÂ svÀbbogaras csel¢dszobÀban. A szoba n¢gy m¢ter
hosszÃ, k¢t m¢ter sz¢les.

(Fent, baloldalt, hÀtul)
ötlev¢lgondok megint. 1947 jÃniusÀtÂl 1948 januÀrjÀig nem tudunk hazat¢rni ro-

mÀniai nyaralÀsunkbÂl. Ligeti ekkoriban egy ideig ebben a szobÀban lakik.
(K´z¢p)
Fokozatosan egyfajta rÁtussÀ vÀlt, hogy vasÀrnap est¢nk¢nt nÀlunk zen¢lt¡nk. Fûleg

Mozart operÀibÂl adtunk elû r¢szleteket, ami Ãgy ment, hogy MÀrta ¢nekelte az ́ sszes
nûi szerepet, Ligeti volt a tenor ¢s idûnk¢nt a bariton, Sulyok Ferenc zeneszerzû ba-
rÀtunk, ¢vfolyamtÀrsunk a zeneszerzû szakon volt a basszus. °n jÀtszottam zongorÀn
a kÁs¢retet.

(Fent, hÀtul, jobboldalt)
Ligeti felÃjÁtja vel¡nk kolozsvÀri barÀti k´r¢nek hÀzizen¢l¢si hagyomÀnyÀt.
(K´z¢p)
Ligeti a COSì FAN TUTT°-rÂl besz¢l nek¡nk (addig azt sem tudtam, hogy ilyen opera

l¢tezik egyÀltalÀn). Egyike az elsû eseteknek, amikor egy müvet elûsz´r dramaturgia-
ilag sz¢tszed, aztÀn magÀval ragadÂan komikusan, de m¢gis komolyan elû¢nekel: a
DorabellaäGuglielmo duettet a II. felvonÀsbÂl (Il core vi dono, bell' idolo mio). An¢lk¡l,
hogy a stÁlushatÀrokat megs¢rtette volna, a felfokozott gesztikÀjÀban volt valami olyan
mer¢szs¢g ¢s karakteress¢g, amit manapsÀg ¢lvezhet¡nk elûadÀsain, amikor az AVEN-
TURES-bûl vagy a REQUIEM-bûl ad elû r¢szleteket, a levegûbe rajzolva.

Az olasz nyelvü Mozart-operÀkat akkoriban n¢met¡l ¢nekelt¡k, talÀn az¢rt, mert ol-
vashatÂbban volt nyomtatva a zongorakivonatban, vagy talÀn mert m¢g nem tartozott
a ànoblesse obligeÊ-hoz a müveket eredeti nyelv¡k´n ¢nekelni.

LegalÀbbis minÀlunk, Budapesten nem.
Felejthetetlen, ahogy a szÁnpadi àf¢lr¢tÊ csinÀlta a àDu Los¢Ê-ban, a szerep¢bûl kiesû

Guglielmo szerep¢ben, aztÀn Ãjra a lÁrai humor, amikor az àes schl¤gt Ticke-Ticke hierÊ
k´vetkezett, s a kezdet m¢rt¢ktelen expresszivitÀsÀt megint mÀsk¢pp ä hallatlan gaz-
dagsÀga volt ez azoknak a lelkiÀllapotoknak, amelyek egy k´z´s tûbûl fakadtak. Ha-
sonlÂ eml¢keket ûrz¡nk a Don GiovanniäZerlina duettrûl, a PaminaäTaminoäSarast-
ro tercettrûl meg a SusannaägrÂf duettrûl. °s ahogy Cherubino leleplez¢s¢t jÀtszotta
az I. felvonÀs tercettj¢ben, elûsz´r mint a grÂf, aztÀn mint Don Basilio (àWas ich sagte
von dem Pagen, war nur Vermutung...Ê)! El¢nekelt¡k az eg¢sz FIGARñ-t, a DON GIOVAN -
NI-t, A VARçZSFUVOLç -t, talÀn m¢g az eg¢sz SZ¹KTET°S-t is.

MÀrta kottÀi k´z´tt talÀltunk valamit, ami m¢g Ligeti szÀmÀra is Ãj ¢s ismeretlen
volt: J. S. Bach HOCHZEITS-QUODLIBET-t´red¢k¢t. Megh´kkentû volt szÀmunkra a
n¢pies-triviÀlis melodikÀban ¢s a LES NOCES-szerü k´z´sen improvizÀlt verssorokban
Bach abszurd humorÀt felfedezn¡nk.
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Ligeti gyorsan kiigazodott a kompozÁciÂban, Àtvette az irÀnyÁtÀst, ¢s a csalÀdi legen-
dÀriumba ker¡lt, ahogyan elûadta, eltÃlzott ¢rzelmess¢ggel: àO ihr Gedanken, warum
qu¤let ihr meinen Geist?Ê

(SzÀrazon, hasbesz¢lûszerüen)
àBacktrog!Ê ä ¢s az ism¢tl¢seket mindig tovÀbbvariÀlva...
Mikor ma a QUODLIBET strÂfÀi k´zt olvasom, hogy

àGrosse Hochzeit, grosse Freude
Grosser Degen, grosse ScheideÊ

vagy k¢sûbb:
àGrosse Nasen, grosse L´cherÊ

mÀsutt:
àPantagruel war ein sehr listiger MannÊ

ä akkor ez Ãgy hangzik nekem, mintha a LE GRAND MACABRE-bÂl hallan¢k valamit,
ami egyÀltalÀn nincsen olyan tÀvol az I. felvonÀs zÀrÂszakaszÀtÂl:

àFeuerblume spriesse mohnrot!
Lieben wir uns bis der Tod droht...Ê

(oly szÁvesen ism¢telgetem ezt a rÁmet:

àmohnrot-Tod drohtÊ,

ahogy magyarul is: àdrÂtostÂtÊ!)
(Bal sarok, fent, hÀtul)
1949 ä TAVASZI  VIRçG, kÁnai mesejÀt¢k. Kaptam egy sz´vegk´nyvet a budapesti

bÀbszÁnhÀztÂl megzen¢sÁt¢sre. Szerintem a versek sz´rnyü Ázl¢stelenek ¢s primitÁvek.
Nem tudok vel¡k mit kezdeni. Mielûtt visszaadnÀm, szÂrakozÀsbÂl megmutatjuk Li-
getinek ezeket a hÀzis¡tetü verselm¢nyeket, amelyeket mintha a SZENTIVçN°JI çLOM
iparosai talÀltak volna ki.

à¹r´m lenne mindenest¡l
minek¡nk a munka,
ha a csÀszÀr, a V¢n Tigris
nem ¡lne nyakunkba.Ê

Legnagyobb meglepet¢semre Ligeti ¢rdeklûd¢st mutat ä ¢s l¢trej´n egy zseniÀlis
zene, k´r¡nkben mÀig tovÀbb¢lû slÀgerekkel. Ezeknek az Àltalunk megvetett ver-
sik¢knek a szelleme a LE GRAND MACABRE-ban lelte meg pontos dramaturgiai funk-
ciÂjÀt.

A TEKNýSB°KA DALA

VÁgan Ãszik, mint a hal
AprÂ lÀbacskÀival
Ez az ´reg teknûs.
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(Bal sarok, jobbra, fent)
PÀrizs, szilveszter¢jszaka, 1957ä58.
Egy Caf¢-Restaurant a Com¢die Fran§aise k´zel¢ben, kilÀtÀssal az Avenue de

l'Op¢rÀra. Ott ¡lt¡nk hÀrmasban Sulyok Ferenccel. °jf¢l ä t¢bolyÁtÂ dudakoncert ä
pÀrizsi hagyomÀny. Ligeti felÀll, kimegy, Àtszellem¡lten hallgatja, egy szÂt se szÂl.

(Fent, el´l, balra)
Verûce, 1993. mÀjus.
A LE GRAND MACABRE-t hallgatjuk felv¢telrûl. Az autÂdudanyitÀnynÀl MÀrta meg-

jegyzi: àEz mintha a Teknûsb¢ka-dal volna a bÀbjÀt¢kbÂl.Ê
K¢t jelenet:
a) 1948ä49, Opera, Budapest.
A zeneszerzû szakosoknak ingyenes bel¢pûj¡k van az Opera harmadik emelet¢re.

Chopin op. 25. cisz-moll etüdje megy, valami Ázl¢stelen-¢desk¢s hangszerel¢sben,
¢desk¢s-Ázl¢stelen csellÂszÂlÂval, amely egy TRAVIATA -szerü, t¡dûbajban haldoklÂ le-
Ànyka giccses pas-de-deux-j¢t kÁs¢ri. Ligeti ¢s a karmestern´vend¢k Melles KÀroly fel-
hÀborodottan f¡ty¡lnek ¢s kiabÀlnak, hogy Mozart, Verdi, BartÂk ¢s Stravinsky utÀn
ez k¢ptelens¢g. A rendûrs¢g k´zbel¢p, mindkettûj¡ket kivezeti, ingyenb¢rlet¡ket el-
kobozzÀk.

b) 1981(?), Op¢ra de Paris.
A fiunk is ott volt. Ligeti bekiabÀl: àArr¨tez!Ê ä HagyjÀk abba! °n vagyok a szerzû

ä lÀrmÀzva otthagyja az elûadÀst ä a rendûrs¢g nem l¢p k´zbe, a LE GRAND MACABRE
megy tovÀbb.
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(A szÁnpad k´zep¢n)
1946ä47, Budapest, ñbuda, a Zsigmond t¢r k´rny¢ke. Akkoriban m¢g Àlltak a kis
r¢gi hÀzak, amelyekrûl KrÃdy, Ligeti kedves szerzûje annyi nosztalgiÀval Árt. KrÃdy
maga is ezen a k´rny¢ken lakott. Ligeti itt b¢relt szobÀt, a hÀziÃr meglehetûsen ba-
rÀtsÀgtalan volt, ez¢rt a lÀtogatÂknak c¢lszerübb volt az ablakon k´zlekedni¡k. Fura
egy hÀz. Egy r¢zsübe¢pÁt¢s eszelûs architektÃrÀja. A lakÀs maga a rendes bejÀrat f´l´tt
van a magasf´ldszinten, de a szoba ablaka a mÀsik utca szintje alatt. Escher-perspek-
tÁva. Az elsû talÀlkozÀsok, m¢g a Szondy utca 95. elûtti idûkbûl. Itt besz¢l nek¡nk We´-
res SÀndor k´lt¢szet¢rûl, akinek addig a nev¢t sem hallottam. AztÀn eljÀtszik k¢t r´vid
We´res-dalt ä ma is azt tartom, hogy akkori munkÀssÀgÀnak csÃcspontjai. Nem àelsû
l¢p¢sekÊ, nem àÁg¢retes prÂbÀlkozÀsokÊ, hanem zÀrt, komoly bensû igazsÀgot hordozÂ
müvek.

Az elsû dal (TçNCOL A HOLD) lebegû, Botticellit id¢zû t¡nd¢rerotikÀja ¢s a mÀsodik
(KALMçR J¹TT NAGY MADARAKKAL) gesztikulÀlÂ szorongÀsdramatikÀja Ligeti k¢t alap-
vetû aspektusÀt jelenÁti meg. °s akkortÂl mindmÀig kiindulÂpontjai sajÀt dalkompo-
zÁciÂimnak is.

°rdekes mÂdon semmit nem tudtunk akkor a harmadik dalrÂl, a GYºM¹LCSFºRT -
rûl. Ami engem mÀig csodÀlatba ejt: teljes bizonyossÀggal tudhatÂ, hogy akkor m¢g
semmilyen japÀn zen¢t nem hallott, m¢gis kitalÀlta a koto-muzsikÀt!

(Fent, hÀtul, balra)
Ligeti gyerekkori eml¢ke:
Nagyn¢nje zongorÀja f´l´tt k¢t g¢sak¢p lÂg. Ezeket n¢zegeti, mik´zben a fekete

billentyük´n improvizÀl, an¢lk¡l hogy tudnÀ: most fedezte fel az utat az Àzsiai penta-
tÂniÀhoz.
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GondolatforgÀcsok ä eml¢kfoszlÀnyok
a) 1946. Szondy u. 95.
àä Vannak szÁnes Àlmaitok?
ä Nekem vannakÊ ä mondja.
ä Nek¡nk nincsenek.
b) 1946. ñbuda, Ligeti: àA k¢t legfontosabb k´nyv szÀmomra: Proust: Ö LA RE-
CHERCHE DU TEMPS PERDU, Freud: TOTEM UND TABU.Ê

c) 1993, sz¡let¢snapi besz¢lget¢s Varga BÀlinttal. Ligeti: àMost olvasom a vilÀg k¢t
legszebb k´nyv¢t: Proust Ö LA RECHERCHE...-¢t elûsz´r eredetiben, meg Courant ¢s Rob-
binstÂl a WHAT IS MATHEMATICS-t.Ê

d) Egy mondat ProusttÂl: àUn homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures,
l'ordre des ann¢es et des mondes.Ê

K¢pzelt besz¢lget¢s:
Ligeti: àl'ordre et le d¢sordreÊ.
°n: àEt enfin ä chez toi ä l'ordre sup¢rieur qui les unit.Ê
e) B¢cs, Himmelhofgasse 34., a nyolcvanas ¢vek v¢g¢n: Ligeti: àAz utÂbbi idûben

csak olyan zen¢t bÁrok hallgatni, amely magÀn viseli a szellem jegy¢t, amelyen ¢rzik a
szellemi erûfeszÁt¢s. Minden okkult vagy buddhista dolog, ha nincs zeneileg struktu-
rÀlva, idegen marad tûlem.Ê

f) A dolgozÂszobÀja, Budapest, AlkotmÀny u. 4. Az ´tvenes ¢vek eleje, mÀr ´ssze-
hÀzasodtak VerÀval.

Tühegyesre faragott ceruzÀk t´k¢letes rendben, kis agyaged¢nyekben. A zongo-
ra fekete kottatartÂjÀn egy ´rd´güzû szimbÂlum v´r´s viaszbÂl. Rembrandt DOKTOR
FAUSTUS r¢zmetszet¢re eml¢keztet (ott is a varÀzsformula!).

g) Berlin, 1971. A MELODIEN cÁmü zenekari müv¢n dolgozik.
Ligeti: àMost mÀr pontosan tudom, hogy milyen lesz a MELODIEN. °ppen most

fejeztem be a harmÂniai vÀzat.Ê
h) 1947-ben dolgozatot Ár Szabolcsi Bence zenet´rt¢neti kurzusÀra. Szabadon vÀ-

laszthatunk t¢mÀt a Beethoven-kvartettekrûl.
Ligeti: à°n az op. 18-as F-DöR KVARTETT elsû t¢tel¢t vÀlasztom, mert az eg¢sz egy

majdhogynem jelent¢ktelen motÁvumcsÁrÀbÂl fejlik ki.Ê
No igen, a Szabolcsi-kurzusok...
Semmi akad¢mikuskodÀs az oktatÀsban. Semmi vizsga, szemeszterenk¢nt egy dol-

gozat szabadon vÀlasztott t¢mÀbÂl. K´z´sen besz¢lget¡nk zenet´rt¢netrûl, de kultÃr-
t´rt¢netrûl, t´rt¢nelemrûl is. °s ahogy Szabolcsi a Mozart-operÀkrÂl mes¢lt!

°s volt egy fakultatÁv BartÂk-szeminÀrium, ahol Szabolcsi csak kommentÀlt. Lend-
vai itt olvasta fel elsû BartÂk-elemz¢seit, ¢s itt hangzott el Ligeti MEDVETçNC -elemz¢-
se is.

N¢pszabadsÀg, 1993. mÀjus 28. Breuer JÀnos zenetudÂs eml¢kezik Ligeti fûiskolai
kurzusaira az ´tvenes ¢vekben: àMinden olyan vilÀgos lett, mihelyst û meg¢rintette, ugyan-
akkor megmutatta a lÀtszÂlag egyszerü bartÂki struktÃrÀk ´sszetetts¢g¢t is.Ê

1652 ã KurtÀg Gy´rgy: Ligeti Gy´rgyrûl
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Az ¢n kincseskamrÀm
1947. Budapest, Zenemüv¢szeti Fûiskola (Ligeti m¢g n´vend¢k).
a) Ligeti elûadÀsa Bach k¢tszÂlamÃ invenciÂirÂl. °n illusztrÀlom zongorÀn az alaptÁ-
pusokat Ligeti vÀlogatÀsa szerint. (El¢g gyeng¢n jÀtszom.) T¢ma ä az ebbûl adÂdÂ k¡-
l´nb´zûf¢lek¢ppen tagolt szekvenciÀk ä v¢g¡l: a f¢l- vagy eg¢szzÀrlatok, amelyek
olyan ÀltalÀnosak, hogy bÀrmilyen t¢mÀbÂl k´vetkezhetnek. (°s term¢szetesen a
hangnemi terv.)

S ennyi az eg¢sz formafolyamat.
Ezt ¢n ¢s a hallgatÂk egy ¢letre meg¢rtett¡k.
b) A magyar n¢pzene k´telezû tantÀrgya volt a fûiskola minden hallgatÂjÀnak. Ko-

dÀly nagyon szigorÃ volt a tanÁtÀsban ¢s a vizsgÀkon, de keveset magyarÀzott. Ligeti
felvÀzolta nekem ¢s MÀrtÀnak n¢hÀny mondatban a magyar n¢pdalok fû tÁpusait. Hat-
h¢t vagy nyolc szÂtag (¢s azok derivÀltjai), ¢s elmondta, hogyan lehet ezt a zÀrÂritmus
alapjÀn felismerni.

c) MEDVETçNC -elemz¢s¢ben akkor felfoghatatlan volt szÀmomra, hogyan j´tt rÀ ar-
ra az egyszerü megoldÀsra, hogy a dallam az akkordmixtÃra k´z¢pszÂlamÀban van.

d) 1950. N¢hÀny h¢tig n¢pdalokat gyüjt RomÀniÀban. Elsûk¢nt fedezi fel ¢s r´vid
dolgozatban leÁrja azokat a harmÂniat´rv¢nyeket, amelyeket a romÀn falusi zeneka-
rok k´vetnek.

A kincseim k´z¢ tartozik k¢t Ligeti-sz´veg, amelyet m¢g az APPARITIONS  ä ATMOS-
PHéRES-idûkben Ártam fel magamnak.

e) (Az elsût ¢n korai Ars PoeticÀnak nevezem.) ä Hangzatok ¢s zenei kontextusok
mindig szÁnek, formÀk, anyagi valÂsÀgok ¢rz¢kel¢se sorÀn ¢brednek bennem. Sût m¢g
az elvont fogalmak is akaratlanul hangk¢pzetekhez k´tûdnek. Ez magyarÀzza a szÀm-
talan àzen¢n kÁv¡liÊ elem jelenl¢t¢t kompozÁciÂimban. HangzÂ fel¡letek ¢s t´megek,
amelyek kioltjÀk, Àtt´rik egymÀst, vagy egymÀsba ´mlenek ä egy lebegû hÀlÂ, amely
hol sz¢tszakad, hol ́ sszecsomÂzÂdik: nedves, ragadÂs, kocsonyÀs, rostos, szÀraz, fosz-
ladozÂ ¢s t´m´r anyagok, fecnik, foszlÀnyok, szilÀnkok ¢s mindenf¢le maradvÀnyok
ä k¢pzeletbeli ¢pÁtm¢nyek, labirintusok, feliratok, sz´vegek, dialÂgusok, rovarok, Àl-
lapotok, esem¢nyek, folyamatok, ´sszeolvadÀsok, vÀltozÀsok, katasztrÂfÀk, sz¢thullÀ-
sok, eltün¢sek ä ezek mind elemei ennek a nem purista zen¢nek.

f) (àýsÀlom.Ê)
àKisgyerek koromban egyszer azt Àlmodtam, hogy nem siker¡l a rÀcsos kisÀgyamig

nyomakodnom (amely biztonsÀgos mened¢khelynek szÀmÁtott): mivel a szobÀt egy v¢-
kony rostÃ, de sürü ¢s rendkÁv¡l kusza sz´ved¢k t´lt´tte ki.

Rajtam kÁv¡l mÀs l¢nyek ¢s tÀrgyak is fennakadtak ezen a hatalmas hÀlÂn: ¢jjeli
lepk¢k ¢s bogarak, nagy, Àtizzadt pÀrnÀk. A fennakadt l¢nyek minden mozdulata
megrÀzkÂdtatta az eg¢sz rendszert: a mozgÀsok annyira felerûs´dtek, hogy a hÀlÂ n¢-
hÀny hely¡tt beszakadt, ¢s egypÀr bogÀr kiszabadult, hogy nem sokkal azutÀn fullasztÂ
t´megben ÃjbÂl a hullÀmzÂ sz´ved¢kbe gabalyodjon.

Ezek az esem¢nyek fokozatosan megvÀltoztattÀk a sz´ved¢k struktÃrÀjÀt: bizonyos
helyeken kibogozhatatlan csomÂk k¢pzûdtek, mÀsutt ¡regek, amelyekben foszlÀnyok
szÀllongtak. A rendszer vÀltozÀsai irreverzÁbilisek voltak, egy mÀr elmÃlt Àllapot soha
nem t¢rhetett vissza. Volt valami kimondhatatlan szomorÃsÀg ebben a folyamatban,
maga volt az elszivÀrgÂ idû rem¢nytelens¢ge ¢s a soha jÂvÀ nem tehetû mÃlt.Ê

Ha nem ismern¢m az ÀlmodÂt, ezt az Àlmot zen¢sÁten¢m meg. Minthogy û ezt az

KurtÀg Gy´rgy: Ligeti Gy´rgyrûl ã 1653
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Àlmot azÂta Ãjra ¢s Ãjra hangokkÀ ä ¢s micsoda hangokkÀ! ä, sût nemcsak hangokkÀ,
hanem egyen¢rt¢kü hangzÂ sz´ved¢kekk¢ ¢rtelmezte Àt, sohasem mern¢k hozzÀ¢rni.

g) Wolfgang Fuhrmann a b¢csi Der Standard 1993. mÀjus 28-i szÀmÀban Ligetirûl
¢s

àegyes kulcsfontossÀgÃ Pierre Boulez-müvek kriminalisztikai pontossÀgÃ Ligeti-f¢le elem-
z¢s¢rûlÊ.

A STRUCTURES I elemz¢se valÂban olyan, hogy bÀrki, aki elolvasta ¢s meg¢rtette,
az eg¢sz kompozÁciÂt le tudja Árni.

8

àKriminalisztikai pontossÀgÃÊ eg¢sz müve ä az ûsÀlom egy ¢leten Àt tartÂ kibontakozÀsa,
azoknak az eszk´z´knek a megtalÀlÀsa, amelyekkel ezt az Àlmot minden r¢szlet¢ben
uralni tudja, hogy egyre komplexebb mÂdon adhassa vissza.

A zongoraetüd´k, a hegedü- ¢s zongoraversenyek olyan magassÀgokba emelked-
nek, amelyeket az ¢n korlÀtozott intellektusommal alig-alig ¢rek fel. Igen, barÀtsÀ-
gunk elsû ¢v¢ben ¢n a magam r¢sz¢rûl az û tanÁtvÀnyÀvÀ nyilvÀnÁtottam magam. ý
nagyon-nagyon sokat segÁtett nekem, de soha nem fogadott el tanÁtvÀnyÀul. MÀrta
magyarÀzta meg nekem a napokban, hogy Ligeti ´ntudatlanul Ãgy ¢rezte, ¢n nem
lehetek megfelelû partner a szÀmÀra. Soha nem ¢rtettem a matematikÀhoz, tele vol-
tam lelkesed¢ssel minden nagy ¢s sz¢p irÀnt, de ¢rtelmem soha nem terjedt tÃl
messzire, ¢s hozzÀÀllÀsom a zen¢hez ¢s a müv¢szethez kiss¢ eml¢keztet a v´rhe-
nyesszûke Ãr¢ra a TONIO KR¹GER-ben, aki mindig azt ism¢telgeti, hogy àA sillagok,
Ãristen! N¢zze csak k¢rem a sillagokatÊ. °s mint Serenus Zeitblomot a DOKTOR FAUSTUS-
ban, eme laudÀciÂ ÁrÀsa k´zben olykor elfogott a k¢tely, àvajon egy¢nis¢gemn¢l fogva
megfelelhetek-¢ ennek a feladatnak, amelynek v¢ghezvitel¢re inkÀbb szÁvem serkent, semmint va-
lamire is feljogosÁtÂ szellemi rokonsÀgÊ.

°n nem tudok az Elemekrûl elm¢lkedni, ¢s an¢lk¡l fogok meghalni, hogy bÀrmit
is meg¢rten¢k p¢ldÀul a fraktÀlgeometriÀbÂl.

De merem ¢s tudom szÁvbûl szeretni ezt a zen¢t, amely az ATMOSPHéRES-ben mintha az
¢n bensûmben hangzana, amely annyira megrÀz a DIES IRAE-ben, ¢s a HEGEDþVER -
SENY-ben a magasabb szf¢rÀkba emel.

Oly sokat mes¢lhetn¢k m¢g. Oly gazdag volt ifjÃsÀgunk, Ãtjaink oly sokszor keresz-
tezûdtek Ãjra ¢s Ãjra, oly sokat k´sz´nhetek neki, amit csak az û segÁts¢g¢vel ismer-
hettem meg. We´rest, KafkÀt, Webernt, Stockhausent, Frescobaldit, Boulezt, Csont-
vÀryt, Beckettet, Boscht, a FINNEGAN'S WAKE Joyce-Àt, Helmst, Nancarrow-t, Musilt,
Kleet, a CANTO SOSPESO NonÂjÀt, Robert Walsert, Lewis Carrolt; sût m¢g Alain Four-
nier LE GRAND MEAULNES-jÀt is olyan csodÀlatosan mes¢lte el nekem PÀrizsban, hogy
csalÂdÀs ¢rt, amikor v¢g¡l elolvastam a reg¢nyt.

Minden egy¢b marad a nyolcvanadik sz¡let¢snapra.
Eredetileg ezt a laudÀciÂt egy olyan szakasszal akartam kezdeni, amelyet k¢sûbb

inkÀbb a v¢g¢re tettem volna ä de k¢ptelen vagyok befejezni.
így hÀt Àlljon itt:
Mit jelent nekem Ligeti?
Annak a sejtelm¢t, hogy van valami magasabb rendü, valami t´k¢letesebb, mint

amit ¢n egyÀltalÀn el bÁrok k¢pzelni, hogy vannak ´sszef¡gg¢sek a müv¢szetben, a
tudomÀnyban ¢s a vilÀgegyetemben, melyekrûl û szÀmot tud adni, ¢s itt f¢lbeszakad
a mondat.



K´sz´n´m t¡relm¡ket,
¢s
kÁvÀnok
Neked
nagyon boldog
kalandozÀst
a t¡k´r tÃloldalÀn,
a
vad
¢s
szelÁd
mikrohangok
f´ldj¢n.

Coda post festa
... a PURGATORIO v¢g¢rûl (Dante: szint¢n ajÀnd¢k Ligeti VerÀtÂl ¢s Gy´rgytûl, a har-
mincadik sz¡let¢snapomra):

àS'io avesse, lettor, pi· lungo spazio
da scrivere, io pur canterei 'n parte
lo dolce ber che mai non m'avria sazio;
ma perchª piene son tutte le carte
ordite a questa cantica seconda,
non mi lascia pi· ir lo fren de l'arte.Ê

PeskÂ ZoltÀn

VIVACE MINACCIOSO*
SzegzÀrdy-Csengery KlÀra fordÁtÀsa

Ligeti Gy´rgy zeneszerzûi munkÀja sorÀn egy mü sz¡let¢s¢t mindig a kortÀrs zene
vÀltozÀsai ihlette eszt¢tikai megfontolÀsok elûzt¢k meg. BÀr az, amit Ár, mindig
messzemenûen zenei fogantatÀsÃ, s û maga mesters¢g¢nek rendkÁv¡l alapos müvelû-
je, elsû d´nt¢seiben a forma ¢s eszk´z megvÀlasztÀsÀt m¢gis mindig egy¢rtelmüen a
kortÀrs zene aktuÀlis esem¢nyeinek m¢lyrehatÂ elemz¢se elûzi meg. Nem volt ez mÀs-
k¢nt Ligeti ¢s a zen¢s szÁnhÀz eddigi talÀlkozÀsai eset¢ben sem. AlkotÂi fantÀziÀjÀt itt
is k¡l´nb´zû aktuÀlis felt¢telek hatÀroztÀk meg: Ãgy tetszik, szÀmÀra a sajÀt korÀtÂl
valÂ f¡ggetlens¢g egyenlû a realitÀs tagadÀsÀval.

°lete elsû harminchÀrom ¢v¢ben Erd¢lyben ¢s MagyarorszÀgon ez a zenei realitÀs
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* TempÂmegjel´l¢s a LE GRAND MACABRE partitÃrÀjÀban. A cikk Ligeti Gy´rgy operÀjÀnak elsû olaszorszÀ-
gi elûadÀsa alkalmÀbÂl ÁrÂdott, mely BolognÀban volt 1979. mÀjus 5-¢n.



BartÂk B¢la minden mÀst fel¡lmÃlÂ hatÀsa volt. Ezt k´vetûen Ligeti n¢met nyelvte-
r¡leten dolgozott, a k¢sûbb kialakulÂ szeriÀlis technikÀk ¢ghajlata alatt, az û szavaival
¢lve, a àm¢lyhüt´tt expresszionizmusÊ vilÀgÀban. Ausztriai ¢s n¢metorszÀgi tartÂzkodÀsait
t´bbsz´r is megszakÁtotta, elsûsorban egy hosszabb ¢s jelentûsebb egyes¡lt Àllamokbeli
Ãttal, melynek sorÀn eleven kapcsolat alakult ki k´z´tte ¢s szÀmos ott ¢lû fiatal zene-
szerzû, illetve a legk¡l´nb´zûbb amerikai k¢pzûmüv¢szeti ¢s irodalmi irÀnyzatok k´-
z´tt. Ezek az Ãj müv¢szi tapasztalatok ¢ppen a r´viddel a müv¢sz amerikai Ãtja utÀn
keletkezett LE GRAND MACABRE szempontjÀbÂl voltak fontosak ä ha nem is kizÀrÂla-
gosak ä, mert megerûsÁtett¢k Ligetiben a mÀr korÀbban elkezdûd´tt eltÀvolodÀst a
posztexpresszionizmus eszt¢tikÀjÀtÂl. T¢ved¢s volna azt felt¢telezn¡nk, hogy itt pusz-
tÀn amerikai kortÀrsak hatÀsÀrÂl van szÂ. A hatvanas ¢vekben valÂjÀban szÀmos kom-
ponista, mint p¢ldÀul a darmstadti iskolÀbÂl szÀrmazÂ Berio, Kagel, Ligeti, Schnebel,
Stockhausen ¢s mÀsok, f¢lretette a szeriÀlis strukturalizmust, hogy egy¢b technikÀkat
r¢szesÁtsen elûnyben. Egyre gyarapodÂ ismereteik az EurÂpÀn kÁv¡li zen¢rûl, a n¢p-
zenei elemek ism¢telt felhasznÀlÀsa, az improvizÀciÂs müfajok kialakulÀsa, valamint
a zen¢l¢sben magÀban rejlû teÀtrÀlis elûadÂi vonÀsok felfedez¢se l¢nyegesen megn´-
velte a tÀvolsÀgot k´z´tt¡k ¢s az ́ tvenes ¢vek àm¢lyhüt´tt expresszionizmusaÊ k´z´tt. K¡-
l´n´s, de Ãj aspektusai ellen¢re ez a hatvanas ¢vek v¢g¢n keletkezett zenei nyelv (¢s
Ágy a LE GRAND MACABRE zenei nyelve is) az ´tvenes ¢vek¢hez k¢pest az otthonossÀg
¢s k´zvetlens¢g meglepû ¢rz¢s¢t kelti benn¡nk: mintha valami ismerûset, valami àke-
v¢sb¢ modernetÊ ¢s ¢pp ezÀltal àk´nnyebben ¢rthetûtÊ hallanÀnk. A tonÀlis elemek,
a k¡l´nb´zû zenei id¢zetek ¢s ¢vszÀzadok Âta jÂl ismert ritmusok az elsû pillantÀsra
inkÀbb a visszal¢p¢st, semmint a haladÀst juttatjÀk esz¡nkbe.

A strukturalizmustÂl ¢s a technikai ¢s technolÂgiai haladÀs zenei alkalmazÀsÀba ve-
tett hittûl valÂ elidegened¢s okait ma m¢g neh¢z pontosan megÀllapÁtani. Mielûtt az
eszt¢tikai, szociolÂgiai vagy akÀr politikai hÀtt¢r elemz¢s¢ben elmer¡ln¢nk, alaposabb
informÀciÂkra van sz¡ks¢g¡nk a müv¢szeti ¢s szellemi ¢let mÀs ter¡leteirûl, ahol k¢t-
s¢gkÁv¡l hasonlÂ jelens¢geket tapasztalhattunk. TalÀn a zeneszerzûk ÀltalÀnos, alap-
vetûen defenzÁv orientÀltsÀgÃ magatartÀsÀnak r¢szben ´ntudatlan megvÀltozÀsÀrÂl
van itt szÂ. Az ´tvenes ¢vek avantgardisztikus, Anton Webern nyomdokait k´vetû
komponÀlÀsi technikÀira az volt a jellemzû, hogy k¡l´nb´zû kreatÁv aspektusokat a
zenei intellektus egy meghatÀrozott ter¡let¢nek rendelt alÀ, amint azt p¢ldÀul Pierre
Boulez tette STRUCTURES cÁmü müv¢ben igen k´vetkezetes mÂdon. ValÂjÀban û volt
az az Át¢lûbÁrÂ, aki pÀlyafutÀsa kezdet¢n egy hasonlÂk¢ppen àk´nnyen ¢rthetûÊ zenei
irÀnyzatot, szÀzadunk elsû fel¢nek neoklasszicizmusÀt s annak legjellemzûbb szÁnpadi
term¢k¢t, Strawinsky THE RAKE'S PROGRESS cÁmü müv¢t a legfelsû fÂrumon elÁt¢lte.
SzÀmÀra ez a mü jelentette a k¢nyelmes, sikert ¢s Ãjszerüs¢get egyarÀnt magÀba fog-
lalÂ àharmadik utatÊ, Sch´nberg szavaival ¢lve azt a k´z¢putat, amely bizonyosan so-
hasem vezet RÂmÀba. S az ¢rv nem is eg¢szen helytelen, ha az akusztikai anyag ¢s a
komponÀlÀsi technikÀk fejlûd¢s¢nek eredm¢nyeit n¢zz¡k! M¢gis, 1970 k´r¡l n¢hÀny
zeneszerzût az a k¢rd¢s foglalkoztatott, hogy a kreativitÀs fejlûd¢si pÀlyÀja vajon min-
dig egyetlen egyenes vonallal ÀbrÀzolhatÂ-e, nincsenek-e elt¢rû utak, ´sv¢nyek, helyszÁ-
nek, melyek n¢ha az ́ sszef¡gg¢sek eg¢sz hÀlÂjÀt alkotjÀk, k¡l´nb´zû kanyarokat Árnak
le az idûk folyamÀn, s nem vÀrt talÀlkozÀsokhoz vezetnek. így p¢ldÀul a LE GRAND MA-
CABRE vÀratlanul ama bizonyos elÁt¢lt, Àm Ligetinek k¡l´n´sen kedves THE RAKE'S PROG-
RESS hatÀsÀt mutatja. Az eredm¢ny eg¢szen mÀs, habÀr a k¢t mü szÀmos ponton kap-
csolÂdik egymÀshoz, s nem csupÀn az opera finÀl¢jÀnak dramaturgiai fel¢pÁt¢s¢ben.
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Müv¢rûl besz¢lve Ligeti azt egy Ázben àanti-antioperÀnakÊ nevezte, s ebben az elne-
vez¢sben az àantiÊ szÂ megkettûz¢se utalÀs az operÀtÂl teljes m¢rt¢kben elfordulÂ
Mauricio Kagel-f¢le zen¢s szÁnhÀztÂl valÂ elt¢r¢sre. àSzÀnd¢kosan vagy v¢letlen¡lÊ ä
Ligeti Strawinsky K°JENC-¢re tÀmaszkodva nyilvÀnÁtja ki a kageli antioperÀtÂl valÂ
eltÀvolodÀsÀt. çm a tÀvolsÀg ellen¢re egy mindkettûj¡k szÀmÀra fontos dramaturgiai
elemmel kapcsolÂdik Kagelhez: mindketten vonzÂdnak az abszurd jÀt¢khoz, kedv¡-
ket lelik a tr¢fÀban ¢s humorban, melynek skÀlÀja a gyermekitûl a legfeket¢bbig terjed.

Az abszurd elemek Àt¡ltet¢se a zen¢be Ligetit valÂjÀban mÀr r¢gebben, parateÀt-
rÀlis mÂdon foglalkoztatta, s AVENTURES , illetve NOUVELLES  AVENTURES  cÁmmel ti-
zen´t ¢vvel a LE GRAND MACABRE megsz¡let¢se elûtt k¢t rendkÁv¡l ¢rdekes müvet al-
kotott. Nem v¢letlen tehÀt, hogy operÀjÀhoz egy abszurd szÁnpadi müvet vÀlasztott
librettÂnak, Michel de Ghelderode sz´veg¢t. LibrettistÀja, Michael Meschke segÁts¢-
g¢vel strukturÀlis fel¢pÁt¢st k´lcs´n´z a münek, mely dramaturgiai komponenseiben
nemcsak a THE RAKE'S PROGRESS-re tÀmaszkodik, hanem annak eredeti mintak¢pei-
re, XVI. ¢s XVII. szÀzadi operÀkra is (amelyeket Ligeti tovÀbbfejleszt). A zene a maga
eszk´zeivel k´nnyen folytatja Ghelderode irracionÀlis szÁnpadi jÀt¢kÀt, hiszen a zenei
irracionalizmus magÀval a zen¢vel egyidûs.

Egy ritmusk¢plet szÀnd¢kos ism¢tl¢se vagy eltorzÁtÀsa elszÂrakoztatja a kisgyerme-
keket, Beethoven elsû szimfÂniÀjÀnak finÀl¢jÀban a megszakÁtott skÀla pedig vagy k¢t-
szÀz ¢v Âta a zenekari muzsikusokat. J. S. Bach, aki k¢pes volt arra, hogy nev¢nek
kezdûbetüit beillessze mestermüveibe (szÀmtalan k¢sûbbi zeneszerzût arra ́ szt´n´zve
ezÀltal, hogy ugyanazt tegye), gyakran jÀtszott strukturÀlis kidolgozÀsi technikÀjÀval,
hol tr¢fÀs ihlet¢ssel, hol an¢lk¡l. Haydn minden müv¢bûl egy¢rtelmüen ki¢rezhetû a
zenei formÀval folytatott jÀt¢k. Verdi FALSTAFF-jÀban a jÀt¢k alapvetû szÁnhÀzi kon-
cepciÂvÀ vÀlik, zen¢je egyenesen elk¢pzelhetetlen a jÀt¢k, a gyermekded s egyÃttal
m¢gis b´lcs tr¢fÀlkozÀs nyÃjtotta ´r´m n¢lk¡l. Rossini buffooperÀira a k´nnyed, kifi-
nomult humor nyomja rÀ b¢lyeg¢t, mely ä mint egyetlen dramaturgiai elv ä erûsen
eml¢keztet egy absztraktabb szÁnhÀzi eszt¢tikÀra.

N¢hÀny hangszeres technikai gyakorlatban is fellelhetû valamif¢le abszurd jÀt¢kos
kedv (Hanon gyakorlatai stb.), amely n¢lk¡l ezek a darabok tÃll¢pn¢nek az elviselhe-
tûs¢g normÀlis keretein.

A legzseniÀlisabb komponista, akinek mind tisztÀn zenei, mind pedig szÁnpadi t¢ren
siker¡lt egyesÁtenie a gyermeki tr¢fÀt a legmagasabb szintü k´ltûis¢ggel, k¢ts¢gkÁv¡l
Mozart (gondoljunk csak Papageno ¢s Papagena kettûs¢re A VARçZSFUVOLç -ban). A
komoly vagy humoros jÀt¢k eg¢sz operai ¢letmüv¢t Àthatja, a szÁnpadi ¢gbolt jelene-
teitûl kezdve (ahonnan A VARçZSFUVOLA -beli hÀrom fiÃ alÀszÀll) a zenekari Àrokban
¡lû muzsikusokig, akik maguk is ezerf¢le mÂdon vesznek r¢szt a jÀt¢kban. Lehetûs¢-
geinek szÀma, Ãgy tetszik, hatÀrtalan: a FIGARO HçZASSçGç-nak h¢t kezdû ¡tem¢ben
az elrendezû zenei szimmetriÀval üz tr¢fÀt, hogy mintegy elûre jelezze: bolond egy
napnak n¢z¡nk el¢be; a COSì FAN TUTT°-ban az àigazÊ szerelem fogalmÀval jÀtszik,
ezÃttal keserny¢s komolysÀggal, a DON GIOVANNI -ban a Komtur szobra elûtt elhang-
zÂ duettben pedig a tÃlvilÀg¢val.

A LE GRAND MACABRE partitÃrÀjÀt elsû Ázben Àtlapozva az volt a benyomÀsom, hogy
az abszurd jÀt¢k egy bizonyos fajtÀjÀnak szÀnd¢kos apoteÂzisÀval Àllok szemben. K¢-
sûbb term¢szetesen a mü mÀs vonatkozÀsai is vilÀgossÀ vÀltak elûttem. Csakhogy ez
az alapmagatartÀs a benne rejlû tovÀbbi ragyogÂ impulzusok n¢lk¡l is robbanÀssze-
rüen t´ri Àt a zenei stÁlusfejlûd¢s ¢s a purisztikus beÀllÁtottsÀgÃ akusztikakutatÀs logi-
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kÀjÀt. Ligeti bevonja operÀiba a jÀt¢kos kedvet, s ezÀltal az eszt¢tika vilÀgÀban eljut a
posztexpresszionizmustÂl legtÀvolabbi pontok egyik¢ig. így a librettÂt is szÀmtalan he-
lyen mÂdosÁtjÀk a sz´vegÁrÂ Meschke vagy a zeneszerzû sajÀt megoldÀsai. Astradamors
asztrolÂgus konyhalatinsÀga p¢ldÀul egyesÁti magÀban a zenei ¢s szÁnpadi blûdlit, a
titkosrendûrs¢g fûn´k¢nek, GepopÂnak [Geheim-politische Polizei] vokÀlis szÂlama
a bolgÀr, andalÃz, brazil ¢s egy¢b folklÂrelemekkel folytatott jÀt¢kra ¢p¡l. A Nick-Nek-
rocÀr elleni jÀtszmÀjÀt megnyerû Piet szerepe ÀllandÂ jÀt¢k az ittassÀggal. Maga Nek-
rocÀr a vilÀg feletti Át¢letet gregoriÀn stÁlusban hirdeti meg, mely hemzseg az Apoka-
lipszisbÂl vett hibÀs id¢zetektûl ä k¢sûbb azonban, a bor hatÀsa alatt, boldogan gyer-
mekded szÂjÀt¢kokat fabrikÀl.

Anton Webernt valÂszÁnüleg vajmi kev¢ss¢ vonzotta volna az a feladat, hogy az Àb¢-
c¢ minden egyes betüj¢re trÀgÀr szÂt k´lts´n, amint azt a Feh¢r ¢s a Fekete Miniszter
teszi. BartÂk, aki igen komoly term¢szetü volt, bizonyÀra s¢rtve ¢rezte volna magÀt,
ha Mescalina hÀztartÀsi probl¢mÀirÂl szÂlÂ àjiddisÊ lamentÂjÀban (amely egyszerre ro-
kona a Dulle Grietnek ¢s Fellini SaraghinÀjÀnak) Monteverdi LAMENTO D'ARIANNç-
jÀval keverve sajÀt stÁlusÀt kellett volna felismernie.

Mindez azonban nem jelentheti azt, hogy tilos az eredeti ¢s szem¢lyes zenei nyelv,
bele¢rtve, horribile dictu, m¢g az opera rejtett zenei alapszerkezet¢t k¢pezû szeriÀlis
technikÀt is. A v¢gtelen¡l gazdag eml¢kanyag ¢s a sok àobjet trouv¢Ê ellen¢re Ligeti
hü marad ́ nmagÀhoz, ¢s korÀbbi szimfonikus ¢s kamaramüveinek komponÀlÀsi tech-
nikÀjÀt k´veti, Ágy a zenekari textÃra gyakran f¢lreismerhetetlen¡l Àrulkodik a kom-
ponista szem¢ly¢rûl: gondoljunk csak a harmadik k¢p utÀni k´zjÀt¢kra vagy Amando
¢s Amanda szerelmi kettûs¢re (e k¢t hûs szÀnd¢kosan Botticelli korabeli koszt¡m´ket
visel), amely a hagyomÀnyos szerelmi duettektûl elt¢rûen nem szentimentalizmusÀval,
hanem Ãjszerü, ihletett lÁraisÀgÀval ragadja meg a n¢zût.

N¢mi f¢lre¢rt¢sre adott okot, hogy maga a zeneszerzû csak ritkÀn hajlandÂ nyilat-
kozni müv¢rûl. A szex ¢s karikatÃra term¢szetesen ¢ppoly fontos alkotÂr¢sze a LE
GRAND MACABRE-nak, mint A VARçZSFUVOLç -nak a szabadkûmüvess¢g ¢s a n¢piess¢g.
Ligeti utalÀsai a pop-artra, a comic-stripre stb. azonban aligha kiel¢gÁtûk, ha tanul-
mÀnyozzuk az opera zenei nyelv¢nek amaz arculatÀt, mely a mÀs komponistÀk mü-
veibûl vett id¢zeteken (szerkezetek, dallamok, ritmusk¢pletek) alapul.

T´bb¢-kev¢sb¢ felismerhetûen id¢zi Offenbach KçNKçN-jÀt, Strawinsky TAVASZI
çLDOZAT-Àt, a LES NOCES-t, A KATONA T¹RT°NET°-t vagy akÀr Schubert GR®TZER GA-
LOPP-jÀt ¢s sok mÀs konkr¢t darabot vagy stÁlust. Nemcsak a zenei asszociÀciÂk gazdag
tÀrhÀza j´n l¢tre ezÀltal, hanem a legk¡l´nb´zûbb komponÀlÀsi munkamÂdszerek¢
is, amelyekkel a zeneszerzû konfrontÀlja ¢s kezeli ezt a t´rt¢neti anyagot. Ligeti eg¢-
szen mÀsk¢nt lÀtja ¢s dolgozza fel a pszeudobarokk Rameau-bourr¢e-t, mint a har-
mincas ¢vek ortodox dodekafÂniÀjÀra eml¢keztetû t¡k´rkÀnont a negyedik k¢pben:
egyszer id¢z, majd a k¡l´nb´zû korok stilÀris mÂdszereinek konkr¢t tematikus eredet
n¢lk¡li utÀn¢rz¢se, illetve ÃjraÁrÀsa k´vetkezik. Hogy ́ r´met szerezzen a hallgatÂnak,
aki f´lismer egy id¢zetet, Ligeti azt idûnk¢nt mÀs id¢zetekkel kapcsolja ´ssze, mint
p¢ldÀul Astradamors àtÀncaÊ alatt MescalinÀval. Itt a TAVASZI çLDOZAT-bÂl bukkan
f´l egy futam Offenbach KçNKçN-jÀnak s egy csÀrdÀs zÀrÂfordulatÀnak kÁs¢ret¢ben.
Ism¢t mÀsf¢le kompozitorikus helyzet Àll elû a NekrocÀr heroikus bevonulÀsÀt kÁs¢rû
harmadik k¢pbeli nagy kollÀzsban (n¢gy¡temnyi ostinato Beethoven EROICç-jÀbÂl,
f´l´tte szÀmtalan motÁvummal erd¢lyi n¢pdaloktÂl Joplinon Àt eg¢szen a csacsacsÀig),
s megint csak mÀs a szint¢n kollÀzsszerü, Àm ÀtkomponÀlt GALLIMATHIAS -ban, amely
a DON GIOVANNI  szimultÀn zenekarÀt juttatja esz¡nkbe.



Hogy e technika mük´d¢s¢t jobban meg¢rthess¡k, ¢rdemes utalnunk egy jelenet-
re, amelyben Astradamors, miutÀn v¢gre megszabadult MescalinÀjÀtÂl, bÀtorÁtÂ
Wohlauf-dalra fakad, melyben Ligeti Walt Disney HñFEH°RK°-j¢bûl id¢zi a t´rp¢k
vilÀghÁrü dalÀt (HEY-HO...). A stockholmi ûsbemutatÂ utÀn valaki gratulÀlt Ligetinek
ehhez a ragyogÂ ́ tlethez, akit meglepett a dallam szÀrmazÀsa: û csupÀn operettszerü,
Àm egyszersmind infantilis szÁnezetet kÁvÀnt k´lcs´n´zni a jelenetnek, ¢s ek´zben ́ n-
tudatlanul id¢zte az ennek megfelelû dallamfordulatot. Term¢szetesen egyetlen ilyen
effektus ´nmagÀban nem elegendû egy jelenet egy¢rtelmü jellemz¢s¢hez, de ahhoz
hozzÀsegÁt benn¡nket, hogy ne csak zenei asszociÀciÂkat k´lcs´n´zz¡nk egy jelenet-
nek, hanem egyÃttal kritikusan Àt is vilÀgÁtsuk az id¢zetek zenei anyagÀt.

A legmegd´bbentûbb p¢ldÀt az opera csÃcspontja elûtt talÀlhatjuk. Amikor a har-
madik k¢pben Go-Go herceg palotÀja elûtt a feld¡h´d´tt t´meg az uralkodÂ megje-
len¢s¢t k´veteli, ¢s hatvann¢gyszer ism¢tli el àa fejedelmetÊ szavakat, Ligeti egy kortÀrs
amerikai komponista elûtt tiszteleg, Àm a àminimal musicÊ repetitÁv technikÀjÀnak hÂ-
dolva egyben utal annak vesz¢lyes naivitÀsÀra is. Azokban, akik a hÀborÃ utÀni korszak
Kelet-EurÂpÀjÀban ¢ltek, ez a jelenet egy naponta megism¢tlûdû, egyetlen n¢v ritmi-
kus ¢s ¡nnep¢lyes skandÀlÀsÀn alapulÂ rituÀl¢ borzalmas eml¢keit id¢zi fel. A Stra-
winsky ¢s Ligeti mentalitÀsa k´z´tti k¡l´nbs¢g legk¢sûbb ezen a ponton nyilvÀnvalÂvÀ
vÀlik. MÁg az elûbbi a k¡l´nb´zû t´rt¢neti stÁlusokat szellemesen, Àm abszolÃt magÀtÂl
¢rtetûdûen ¢pÁtette be sajÀt zenei nyelv¢be, addig az utÂbbi a legk¡l´nb´zûbb szem¢-
lyes kommentÀrokat füzi hozzÀjuk ä ezeknek skÀlÀja a zenei tr¢fÀtÂl a politikai kriti-
kÀig terjed.

így a LE GRAND MACABRE-ban kev¢s az egy¢rtelmüen csak tr¢fÀs id¢zet. Benjamin
Brittentûl elt¢rûen, aki p¢ldÀul az ALBERT HERRING-ben be¢ri azzal a szellemess¢ggel,
hogy ismert t¢mÀkat fedeztet fel vel¡nk, Ligeti k¢pes arra, hogy tematikus anyagÀt
virtuÂzan kezelje. Extr¢m fekv¢sü vokÀlis ¢s hangszertechnikai virtuozitÀst megk´-
vetelû t¢mÀkat alkalmaz, eredeti hangzÀseffektusokat dolgoz fel Ãjra, hogy a szceni-
kus, intellektuÀlis vagy ¢rzelmi ig¢nyeket kiel¢gÁtve elsûsorban szÁnhÀzi funkciÂkat
szolgÀljon.

Mielûtt az Ãj anyag s az Ãj szabÀs l¢trej´n, a r¢gi ´lt´nyt felfejtik, anyagÀt k¢miai
folyamatoknak vetik alÀ. Ek´zben esetleg Ãjra f´lbukkan itt-ott az elûzû szabÂ valami-
lyen jelz¢se vagy a r¢gi anyag mintÀzata. K¢pzelet¡nkben ism¢t megelevenedik ko-
rÀbbi t´rt¢nete, netÀn elk¢pzelj¡k elûzû viselûj¢t, amint ezt az ´lt´nyt k¡l´nb´zû al-
kalmakkor hordta. Azonban tisztÀban vagyunk vele, hogy mÀr nem ugyanarrÂl az ´l-
t´nyrûl van szÂ, s viselûje is megvÀltozott. Ez¢rt nem elegendû Ligeti operÀjÀt a pop-
arthoz ¢s a comic-striphez hasonlÁtani, noha mindkettûnek szÀmos ́ szt´nz¢st k´sz´n-
het, mert nemcsak egy rituÀlis hangsÃlyt nyerû h¢tk´znapi tÀrgy vagy eszme prog-
rammÀ vÀlÀsÀrÂl ¢s meg¡nnepl¢s¢rûl van szÂ, hanem egy olyan t´bbdimenziÂs nyelv
Ãjrak¢pzûd¢s¢rûl, mely k¢pes arra, hogy egymÀssal sokoldalÃan ´sszef¡ggû kortÀrs
fogalmak Àltal komponenseiben nyilvÀnuljon meg. Ez a magyarÀzat nem tudja elven-
ni Pierre Boulez kritikÀjÀnak ¢l¢t, mellyel a àparenthªsÊ-ek szÁnhÀzÀt illette. Csak azt
szeretn¢nk hangsÃlyozni, hogy egy organikus szÁnpadi mü k¡l´nb´zû sÁkjait ¢ppen
a szarkazmus tartja fenn. Ennek ¢rtelm¢ben ä legalÀbbis szÀmomra ä a LE GRAND MA-
CABRE fû ¢rt¢ke ä tulajdonk¢ppen tisztÀn zenei kvalitÀsait megelûzve ä szÁnhÀzi ¢s ze-
nei funkciÂiban rejlik. Amennyiben egy ilyen zenei asszociÀciÂkon nyugvÂ fel¢pÁt¢s-
nek a hallgatÂk szempontjÀbÂl pÂtlÂlagos magyarÀzatokra van sz¡ks¢ge, akkor hadd
eml¢keztess¡nk arra, hogy minden müv¢szi k´zl¢shez sz¡ks¢g van utalÀsokra.

PeskÂ ZoltÀn: Vivace minaccioso ã 1659



1660 ã PeskÂ ZoltÀn: Vivace minaccioso

A jÀt¢k birodalma el¢g nagy ahhoz, hogy magÀba foglalja a humor ama formÀjÀt
is, amely k´ltûi parabolÀkat hoz l¢tre. Nem szabad elfelejten¡nk a tr¢fa m´g´tt rejlû
l¢lektani jelent¢st. Ez n¢ha minden, csak nem vidÀm: fakadhat nosztalgiÀbÂl, panasz-
bÂl vagy szenved¢sbûl, kiÀlthat vigasz, v¢delem vagy gyÂgyÁr utÀn.

A LE GRAND MACABRE zenei ¢s drÀmai anyaga azonos sÁkon Àll sajÀt kritikÀjÀval, s
nemcsak szellemesen vagy komikusan. Ebben az ´sszef¡gg¢sben a szerzûk olyan esz-
t¢tikai fogalmakat vonnak k¢ts¢gbe, amelyeket m¢g a k´zelmÃltban is megk¢rdûje-
lezhetetlen t´rv¢nyeknek tekintettek. így azonban semmik¢pp sem tisztÀn neo-
klasszicista folyamatrÂl van szÂ. Aki figyelmesen hallgatja Ligeti müv¢t, megÀllapÁt-
hatja, hogy kitünû szÁnpadi ́ szt´ntûl vez¢relt aktuÀlis t¢mavÀlasztÀsa ellen¢re sem al-
kotott àkamikazeoperÀtÊ, melynek mindenkori sikere aktualitÀsÀnak f¡ggv¢nye. Mi-
k´zben Ligeti egybekovÀcsolja zen¢j¢t Michel de Ghelderode LA BALADE DU GRAND
MACABRE cÁmü szÁnmüv¢vel, mik´zben kedvenc festûi, Pieter Brueghel, Hieronymus
Bosch, Francisco Goya, ¢s kedvenc ÁrÂi, mint p¢ldÀul Arisztophan¢sz, Petronius,
Rabelais, Erasmus, Swift, Sterne vagy Jarry nyomdokait k´veti, k¡l´nb´zû szÁnpadi
formÀk eml¢keit is be szeretn¢ mutatni n¢zûinek: jeleneteket a miszt¢riumjÀt¢kokbÂl,
a k´z¢pkor legbrutÀlisabb vÀsÀri szÁnjÀt¢kaibÂl, az elsû reneszÀnsz operÀkbÂl, a fla-
mand n¢pi kom¢dia hagyomÀnyait, a barokk operÀt, bÀbszÁnhÀzat, variet¢t, operettet,
az ¢jszakai mulatÂk vilÀgÀt ¢s Alfred Jarry groteszk-abszurd szÁnhÀzÀt. °s azt, amit a
groteszk-abszurd szÁnhÀz legnagyobb gondolkodÂja àmüv¢szet¡nk, minden müv¢szet tit-
kÀnakÊ nevez: a kegyetlens¢get. Ez a kegyetlens¢g azonban Ligetin¢l mÀr nem ugyan-
az, mint Antonin Artaud-nÀl. Mivel ¢lete sorÀn t´bbsz´r is szem¢lyesen n¢zett szembe
vele, talÀn ¡ress¢g¢t is lÀtja. Tudja, hogy a àv¢rrel ÁrÀsÊ gyakorta hiÀbavalÂ... ValÂjÀ-
ban ki¡resed¢si folyamatrÂl van itt szÂ, melyet sem a kegyetlens¢g bemutatÀsa, sem
az erotomÀn vagy nekrofil megszÀllottsÀg nem k¢pes f´ltartÂztatni.

Minden zenei ÃjÁtÀs egyÃttal kev¢sb¢ tehets¢ges epigonok term¢keit is maga utÀn
hagyta, s csak rem¢lhetj¡k, hogy Ligeti zseniÀlis ´tleteivel, melyekkel a nyitÂ Monte-
verdi-fanfÀrtÂl kezdve (autÂdudÀkra Árva) a szÀjharmonikÀra Árt szf¢rÀk zen¢j¢ig meg-
annyi sziporkÀzÂ zenei ¢s szÁnhÀzi helyzetet komponÀl, nem fognak vissza¢lni k´vetûi,
akik az id¢z¢s k´nnyü ÃtjÀt akarjÀk jÀrni, Àm az û tudÀsa ¢s szem¢lyes tapasztalata
n¢lk¡l. SzÀmos mahleri tempÂmegjel´l¢s mellett (àmit r¡cksichtsloser WuchtÊ ä àtapin-
tatlan lend¡lettelÊ, àpl´tzlich aufh´renÊ ä àhirtelen abbahagyniÊ, àwie abgerissenÊ ä àszagga-
tottanÊ stb.) a LE GRAND MACABRE-ban a zÀrÂpassacaglia elûtt egy nagy Auftakt talÀl-
hatÂ. A GYERMEKGYçSZDALOK -¢hoz hasonlÂ atmoszf¢ra valÂban mahleri gesztusra
eml¢keztet ä m¢g ha Ligeti harmÂniÀi Àltal mÀsk¢nt fogalmazÂdik is meg, s a szerel-
mespÀr zajaival konfrontÀlÂdik. A partitÃrÀnak ezt a r¢szlet¢t a kezdû duett elsû hang-
jai alkotjÀk, amelyek azonosak az ES IST GENUG cÁmü korÀllal Alban Berg Alma Mahler
¢s Walter Gropius korÀn elhunyt leÀnya eml¢k¢nek szentelt hegedüverseny¢bûl.

Kev¢ssel ezelûtt els¡llyed NekrocÀr, a halÀl szÁnpadi megszem¢lyesÁtûje, ¢s Astra-
damors ¢s Piet kihirdeti àa halÀl halÀlÀtÊ. A zeneszerzû itt egy pillanatra utal l¢t¡nk
v¢ges voltÀra. àNe f¢ljetek a halÀltÂl, jÂ emberekÊ, tanÀcsoljÀk a n¢zûknek a tÃl¢lûk, jÂl
tudva, hogy azt sem az ApokalipszisbÂl vett hamis id¢zetekkel, sem ragyogÂ kompo-
nÀlÀssal, szÂrakoztatÂ szÁnhÀzi est¢vel, de m¢g a szerelem erej¢vel sem lehet elüzni.

àEbben a partitÃrÀban nincs t´bb¢ ritmusÊ ä Árta Ligeti, egy Sch´nberg-partitÃra elûsza-
vÀnak egy mondatÀtÂl megihletve, egyik kompozÁciÂja cÁmlapjÀra. A LE GRAND MA-
CABRE-hoz a k´vetkezû feliratot csatolhatnÀnk: àBocsÀssÀtok meg nekem azt a t´bb¢t, mert
valÂjÀban nem tudhatjuk, hogy nem m¢grûl, mostrÂl, mÀrrÂl vagy ism¢trûl van-e szÂ. Vagy
hogy nincsenek-e mÀs, ismeretlen dimenziÂi is az idûnek.Ê
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RÀba Gy´rgy

A SZILVçSGOMBñCOK REJT°LYE
KÀlnoky LÀszlÂ eml¢k¢nek

Ott feledtek a hÀrom harcolÂ f¢l
k´z¡l kicsodÀk az Àlombeli sÃgÂ
m´g´ttem Àllt m¢gis hallgatott
s amikor az ¢jszakai tudatk´dben
halott barÀtom arca f´lderengett
meg¢rtettem f´l kell olvasnom posztumusz vers¢t
bizony szük´ltem egy sorozatot ereszt bel¢m
valamelyik tÀbor az Igman hegyrûl
f¢lelmemben rozsdÀs hangon zendÁtettem rÀ
pedig r¢gmÃlt koll¢giumi idûkbûl LL minap
csengû szavalatomat id¢zte rÀdiÂs felv¢tel¡nk elûtt
¢n folytattam az egy oktÀvval emeltebb sz´veget
Babits jellemezte Ágy po¢zisnek Poe novellÀit
Àm elakadtam ugyan mi is k´vetkezik
szilvÀsgombÂcok meredtek rÀm a hütûpultbÂl
megragadtam az egyiket belapult ujjam alatt
nagy ¢g ezt Ágy m¢gsem pengethetem ki
v¢gre sÃgÂm megszÂlalt cinque arnoldini
s az alkalomhoz illû ¡nnepi vad kifejez¢ssel
mÀr zengtem a nyers t¢szta megfejtett jelent¢s¢t
¢s mint aki jÂl v¢gezte ¢bredeztem
de f¢l¢beren hogy bontsak f´l misztiko-groteszk gubancot
akkor rÀeszm¢ltem a szÀzad eleji igazgatÂ bÀcsi
azzal a prÂbavizsgÀval vette f´l m¢g iskola¢retlen korÃ
n¢nik¢met hÀny gombÂcot eszik meg egy¡lt¢ben
ezutÀn egy¢ni panteonom homlokzatÀra
gondolatban mÀsik cÁmer¡l a kardos t´r´kfûs mell¢
odaillesztettem a szilvÀsgombÂcot

KíS°RLET PçRBESZ°DRE

Lev¢ln¢l karcsÃbb valahÀny sor
egyoldalÃ kÁs¢rlet pÀrbesz¢dre
vadonban kÂdorgÂ l¢ptek rem¢nye
kiÀltozÀs fogadÂ udvarÀbÂl
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kavics zÀrt ablak ¡veg¢re
hallanak-e a szÂlÁtottak
valaki talÀn visszaszÂlhat
megnyÁlhat az ajtÂ
kitÀrulhat az ablak
t¢velygû erdûsz¢lre ¢rhet
de ÀthangoljÀk majd magÀnbesz¢ded
minden emberrel egy nyelv v¢sz ki
grammatikÀjÀt ÃtitÀrsa
¢s szÂkincs¢t mÀr utÂda sem ¢rti

K¹ZBESZñLçS EGY °LETíRçSBA

Egy hosszÃ egy r´vid egy hosszÃ egy r´vid
ezek nem morzejelek
hosszÃ az esetek jelzûje itt
akaratlan a mÃltbÂl r¢mlenek
s ahogy n¢zegetem
f´lszalad sÂhajom
m¢g csak nem is felirat n¢mafilmhez
tÀvozÂban a n¢zû
kirajzÂ k¢pzete
rÀd´bben û az egyetlen szereplû
akin mÃlik bonyodalom kifejlet
¢s roskadozik a teher alatt
hogy minden percben ism¢t megsz¡lethet

 

Lakatos IstvÀn

V°GVID°K

1

Mindig a lapÀly felett
ahol a szabad szelek

ahol fent a v¢rmadÀr
vÀgyaink oromzatÀn



k¢ts¢gbees¢seim
szerpentin´sv¢nyein

hol vilÀgsz¢l fÃj fent
s ´lyvre sas csap Ãjfent:

f¡stbefogta barbÀr
sz¡rke sziklaoltÀr

¢g tûle a kûszÀl
(hol csak zerge kÂszÀl)

hol tÀrsul a sÀtÀn
kÁs¢rget a s¢tÀn

ä Ha borulsz bokÀmig
mind ti¢d mi lÀtszik

lelked¢rt cser¢be
szÀz csillag hull el¢dbe

angyalok valahÀnyan
lehelethalavÀnyan

kik eddig nem karoltak
most mÀr ´lelni fognak

szÀrnyalsz turulmagasban
karjukon mÃlhatatlan

2

De g´rgetegk´vekre
´r´kre szÀmkivetve

hovÀ vezet e m¢lyÃt
ki rÂja mi el¢ jut?

szerelmek fagyhalÀla ä
itt ¢r v¢get a jÀtszma?

vicsorgÂ szakad¢kok
zugÀn kezdet ¢s v¢gok
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hallgat csontvÀz mosollyal
v´lgyvÀjulat-oromfal

a szem ezt kapta tÀjul
a mÃlt magÀba zÀrul

a v¢gtelen hatÀra
visszahull ´nmagÀba

Csend ä Àrad sz¢t a katlan
m¢h¢bûl fogyhatatlan

mi k¢sz¡l itt a felszÁn
m¢ly¢n? szÂ nincs milyen kÁn

hallgat szurdok-magaslat
szÀz sz´rny kûarca hallgat

a formÀk telhetetlen
dermednek b¢na csendben

menny sz¢gyenpÁrja rûtlik:
csend ä idûtlen idûkig

A K¹ZELíTý T°L

Hogy pusztul, omlik minden, a domb, a r¢t...
LÀtod, miv¢ lett? LÀtod a gyül´let

gigÀszi müv¢t? Martal¢ka
 lett a szelÁd gyalogÃt, a lÀgy v´lgy.

E fogcsikorgÀs hajnali suttogÀs,
e hüs harag k¢t lÀng nevet¢se volt ä

d¡h, vÀd a mÃltban Ãgy kutat most,
 mint remegû zsigerig d´f´tt k¢s.

NimfÀk, najÀdok, heszperiszek, csodÀk
(Circ¢m, Sel¢n¢m, sz¢p AmathÃsiÀm):

hogy t¡nd´k´ltetek, barÀtnûk,
 f¢lfeles¢gek az ¢jszakÀban!
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Mikor patakban mosta magÀt a hold,
s a b¡szke pÀr nem t¢likabÀtban ¡lt

halotthideg tÂ pûre partjÀn ä
 sÁkos ´l¡k meleg¢n f¡r´dtek.

TudnÀm, talÀn m¢g... SÀrga lev¢l z´r´g;
¢vek vas´rve cs´rgeti lÀncait:

ne merje senki bÀrdolatlan
 s¢rteni ä szÀnni se ä sorsfutÀsom.

PÂrÀzon agg eb szÂtlan urat vezet.
Gy¢r tapsra v¢get ¢r a kom¢dia.

A k´zelÁtû t¢l a szÁnpad
 cirkuszi dÁszleteit les´pri.

Radics ViktÂria

FºSTGOMBOLYAG
 

In memoriam Ariadna Efron
(1912ä1975)

Minden sz¡rke, Marina ruhÀja, arca is. Az utca csupa sÀr, a kunyhÂn f¡rt´kben lÂgnak
a legyek. Pedig a helys¢g nev¢ben ä Csisztopol ä ott a àtisztaÊ szÂ. Ebbe a KÀma-parti
tatÀr vÀroskÀba evakuÀltÀk a moszkvai ÁrÂkat. Marina CvetajevÀt nem; ût meg a kisfiÀt
csak JelabugÀba, a roggyant faluba engedt¢k, s most az¢rt van itt, hogy tartÂzkodÀsi
enged¢lyt, lakhatÀst ¢s munkÀt szerezzen. K¢rv¢nyt adott be a pÀrtbizottsÀgnak: àK¢-
rem, hogy vegyenek fel mosogatÂnak a Litfond megnyitÀs elûtt ÀllÂ ¢tkezd¢j¢be.Ê PÀrtfogÂi a
fej¡ket csÂvÀltÀk: k¢rv¢ny nagyon sok van, ÀllÀs meg csak egy.

Most egy Ãjdons¡lt ismerûs¢t vÀrja a k¡sz´b´n; nem is tudja, mi¢rt ä belekapasz-
kodott a kedves, anyÀs arcba. ý is nemr¢g ¢rkezett gyerekeivel Csisztopolba, ¢s mÀr
jÂl berendezkedett. Marina rÀgyÃjt, babrÀlja kis tÀskÀja tartalmÀt, a hÀrom gyapjÃ-
gombolyagot: k¢k, sÀrga, feh¢r. Lidia zavartan l¢p ki az ajtÂn ä furcsÀllja ezt a nût ä,
¢s hinni sem akar a szem¢nek: ilyen bolyhos, finom fonalat m¢g sohasem lÀtott: mint-
ha f¡stgombolyagok lenn¢nek, k¢zbe kÁvÀnkoznak, akÀr a kis Àllatok.

Marina f´lpattant, ¢s bevÀgta ûket kis, fakÂ tÀskÀjÀba, amely Anna Karenina piros
retik¡lj¢re eml¢keztette LidiÀt, arra, amit a pÀlyaudvaron tett le a kez¢bûl. A csodÀs
gombolyagok csak k¢sûbb ker¡ltek szÂba. àHa eladhatnÀm ezt a gyapjÃt...Ê ä prÂbÀlt re-
m¢nykedni Marina, mik´zben egymÀs m´g´tt bukdÀcsoltak a sÀrban cuppogÂ desz-
kÀkon. A vevû Zinaida Paszternak szem¢ly¢ben azonban k¢sûn jelentkezett; Cvetajeva
hirtelen, szÂ n¢lk¡l visszautazott JelabugÀba.

Radics ViktÂria: F¡stgombolyag ã 1665



A b¢relt szobÀcskÀban ott hevert az a k´t¢l, amellyel Borisz Paszternak k´t´tte Àt a
bûr´ndj¢t MoszkvÀban, mielûtt kikÁs¢rte volna az ¢szaki folyami kik´tûbe. àErûs ez,
akÀr egy akasztott embert is elbÁr!Ê K¢sûbb sokÀig nem tudta megbocsÀtani magÀnak ezt
a v¢gzetes tr¢fÀt.

Azokat a motringokat m¢g PÀrizsbÂl hozhatta magÀval Marina vagy a lÀnya. Ari-
adna kislÀnykorÀtÂl kezdve k´t´tt, rendel¢sre. MuszÀj volt. Anyja alig jutott kereset-
het, az emigrÀciÂ egyre nyilvÀnvalÂbban kik´z´sÁtette. Apja gyakran hosszÃ idûre el-
tünt. Alja, Aljusa, a nagylÀny volt az, akire mindig szÀmÁtani lehetett.

Azon a rem¢nytelen napon, 1941. augusztus 27-¢n volt k¢t ¢ve, hogy elhurcoltÀk.
àFelszaggatom a sebet, az ¢lû hÃst. R´vidre fogva: augusztus 27-¢n ¢jjel elvitt¢k AljÀt. VidÀm
volt, nagyszerüen viselkedett. Tr¢fÀra vette. Elfelejtettem: utoljÀra n¢gy nappal azelûtt lÀttam
boldognak, a Müv. Sz´v.-ben, a ÏkolhozmunkÀsnûkÎ kiÀllÁtÀsÀn, piros ruhÀban volt, amit ¢n
ajÀnd¢koztam neki, ragyogott. Megy, el sem bÃcsÃzik! °n ä Alja, hÀt el sem bÃcsÃzol senkitûl?
ý k´nnyes szemmel ä hÀtraint! Sztarik, dobro!Ê Az elsû hÁradÀs h¢t hÂnap mÃlva ¢rkezett
tûle, egy messzi lÀgerbûl.

1955 nyarÀn, amikor Ariadna Efron hazat¢rt a szib¢riai szÀmüzet¢sbûl, elsû dolga
volt felnyitni a lÀdÀt, amelyben anyja hagyat¢ka: f¡zetei hevertek. Egy r¢sz¡ket kis-
´ccse hozta haza JelabugÀbÂl, a t´bbit szerelme szedte ´ssze az ismerûs´ktûl, akikre
Marina az evakuÀciÂ elûtt rÀbÁzta holmijÀt. (Georgij Efron, Û1944. Samuil Gurevics,
Û1952.) Nem volt k´nnyü hozzÀf¢rni a lÀdÀhoz, fel kellett bontani idûs nagyn¢nje
ÀgyÀt, s a matracot, a deszkÀkat csak a mÀsik, magatehetetlen n¢nik¢je ÀgyÀra lehetett
Àtrakni. Ez a lÀda lett Ariadna egyetlen sajÀt bÃtora, rajta ¡lt ¢s rajta aludt.

àTalÀlomra szedtem elû anya f¡zeteit ä hol korÀbbiak ker¡ltek a kezembe, hol az utolsÂk, me-
lyekben a t¡relmesen rÂtt fordÁtÀsok oszlopai k´z¢ mind´r´kre be voltak falazva a feljegyz¢sek az
apÀmnak meg nekem szÀnt k¡ldem¢nyekrûl, s azoknak a rem¢nytelen beadvÀnyoknak a fogal-
mazvÀnyai, amelyekkel anya annyi mindenkit ostromolt SztÀlintÂl Fagyejevig, meg ezek a szavak:
Verset t´bb¢ nem fogok Árni. Annak ä v¢ge. °jszaka olvastam a f¡zeteket, amikor elcs´n-
desedett a k´z´s lakÀs. HiÀba gondoltam, hogy annak idej¢n kisÁrtam minden k´nnyemet ä ezt
nem lehetett nem megsiratni. °s kellett mind e gy´trelem ä nem a k´nnyek¢, hanem a cselekv¢s¢,
nem az elsiratÀs¢, hanem a f´ltÀmadÀs¢.Ê

Azt a k¢t ¢vtizedet, ami AriadnÀnak m¢g megadatott ä hatvanhÀrom ¢vesen vitte
el a szÁve ä, teljess¢ggel anyja ä ¢s rajta kereszt¡l egy eg¢sz letünt nemzed¢k s egy
f¡stt¢ vÀlt szellemis¢g ä eml¢k¢nek szentelte, tev¢kenys¢g ä ÁrÀs, szerkeszt¢s, utÀnajÀ-
rÀs ä ¢s olyan ÀldozÀs formÀjÀban, amelyrûl semmit sem tudhatunk.

àMin¢l ´regebb vagyok, annÀl k´zelebb ker¡l´k a sz¡leimhez. ¹sszeolvadok vel¡k l¢lekben,
jobbÀra vel¡k ¢lek, sût inkÀbb vel¡k, mint magammal vagy mint a mÃlÂ napokkal. A napokat
valÂban mulandÂnak ¢rzem, apa ¢s anya viszont szilÀrdan Àllnak lelkemben. Ma mÀr (naptÀr
szerint) sokkal ´regebb vagyok nÀluk, s inkÀbb a gyerekeimnek ¢rzem ûket, semmint a sz¡leim-
nek...Ê

Egyik utolsÂ f¢nyk¢p¢n a Tarusza partjÀn ä az ÀllamosÁtott, r¢gi Cvetajev-dÀcsa k´-
zel¢ben ä lÀtjuk, amint k´t. Gyakran visszajÀrt anyja gyermekkorÀnak szÁnhely¢re. S
a k¢palÀÁrÀs: àAriadna Szergejevna sosem ¡lt ´lbe tett k¢zzel, szabad perceiben k´tni szeretett.
A lubjankai cellÀban is felbontotta a sÀljÀt, ¢s k¢t gyufaszÀllal hurkolta a fonalat.Ê

AnyjÀval ellent¢tben, aki csupa ¢l volt ¢s vÀgÀs, verseinek ¡temei is olyanok, mintha
karddal metszett¢k volna, prÂzÀi, levelei is szilÀnkosak ä Ariadna lÀgy volt, csendes ¢s
t¡relmes. A k´t¢ssel eg¢sz ¢lettev¢kenys¢ge jellemezhetû. Idûket, tÀvolsÀgokat k´t´tt
´ssze szemet szembe hurkolva, kitartÂ munkÀval, odaadÂ l¢lekkel.
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A meg¢lhet¢s¢rt rengeteget kellett fordÁtania. ¹sszegyüjt´tte, szerkesztette anyja
müveit. Hat ¢v¢be ker¡lt, mÁg 1961-ben megjelenhetett egy v¢konyka, kis p¢ldÀny-
szÀmÃ k´tet Marina Cvetajeva verseivel. °s levelezett, levelezett, mint anyja eg¢sz ¢le-
t¢ben, mint annyian a r¢gi generÀciÂbÂl. çm neki fû müfaja volt a lev¢lÁrÀs, a kapcso-
latsz´v¢s, minden erûszakoltsÀgtÂl, mesterk¢lts¢gtûl mentesen: a mÀr megl¢vû kap-
csolatokat füzte f´l betükbe. Leveleinek csak egy t´red¢k¢t ismerhetj¡k; eml¢kez¢sek
maradtak m¢g utÀna, meg rajzok, akvarellek.

Nem sok iskolÀt jÀrt ki. írni, olvasni az anyja tanÁtotta, tûle szÀrmazott a müvelts¢ge
is. N¢gy¢vesen olvasott, ́ t¢vesen Árt, hat¢vesen naplÂt vezetett, s h¢t volt, amikor k¢sz
versek ker¡ltek az irkÀiba: àElfÀradtam Ãrnûnek lenni / Jobb Ágy, rabszolgasorban. / Hogy
gyakorlott k¢zzel fonjam / HalÀlom elûtt a lent.Ê

1917-ben, mÁg az apa a feh¢rek oldalÀn, àa hit¢rt, a cÀr¢rt ¢s a hazÀ¢rtÊ harcol valahol,
Marina elveszti minden vagyonÀt, àburzsujÊ lakÀsÀt hÁvatlan vend¢gek veszik birto-
kukba ä egy kis szoba marad nekik, meg egy szamovÀr, melyben ä ha van ä a drÀga
fagyott krumpli rotyog. A bÃtorok tüzre ker¡lnek, minden ¢rt¢k piacra. Eb¢d utÀn
Alja lefekteti a kishÃgÀt, leszedi a csetrest az ÁrÂasztalrÂl, ki-ki elûveszi a sajÀt f¡zet¢t,
¢s f´l¢ hajol.

àMeghatÂan t¡nem¢nyes jelens¢g volt anya ¢s lÀnya, akik inkÀbb testv¢reknek lÀtszottak, ¢s
teljesen elszigetelûdtek a valÂsÀgtÂl, szabad ÀlomvilÀgban ¢ltek ä olyan felt¢telek k´zepette, hol
mÀsok jajgattak, megbetegedtek ¢s meghaltak. A szerelem ¢s a sz¢ps¢g szeretet¢nek lelkiereje mint-
ha megszabadÁtotta volna ezt a k¢t embermadÀrkÀt a fÀjdalomtÂl ¢s a bÀnattÂl. Az ¢hs¢g, a hideg,
a teljes elhagyatottsÀg ä ¢s ´r´k csicserg¢s, mindig ¢l¢nk jÀrÀs ¢s mosolygÂs arcok. Bajnoknûk
voltak ûk, ¢s ha rÀjuk n¢ztem, nemegyszer visszat¢rt bel¢m a mÀr majdnem teljesen kihunyt erû...Ê
ä Árta Konsztantyin Balmont, akivel MarinÀ¢k megosztottÀk azt a pÀr szem, nehezen
beszerzett krumplijukat.

A pici lÀny azonban, Irina, aki mÀr a nyomorba sz¡letett, ¢s hÀrom¢ves korÀra sem
besz¢lt, csak ¢nekelt, ¢s a fej¢t ingatta ä rendkÁv¡l sz¢p hangja ¢s remek hallÀsa
volt ä, ÀldozattÀ vÀlt. Marina beadta egy gyermekotthonba, ahol 1920 februÀrjÀban
¢hen halt. Az apja soha nem is lÀtta a kicsit.

Alja sem eml¢kezett Szergej Efronra. Marina is csak sajÀt magÀnak Árta le a hozzÀ
szÂlÂ leveleket. Nagyra ¢rt¢kelte f¢rje Àldozatk¢szs¢g¢t, à´nmegsemmisÁtû ´szt´n¢t. HÀt
hogy maradhatott volna itthon? Ha mindenki maradt volna, Maga akkor is elindul. Mert Maga
makulÀtlan. Mert Maga nem engedheti meg, hogy mÀsokat ´ljenek meg. Mert Maga oroszlÀn,
aki oroszlÀnr¢szt ad: ¢letet mindenki mÀsnak, nyulaknak ¢s rÂkÀknak. Mert Maga Àldozatk¢sz,
¢s irtÂzik az ´nf¢lt¢stûl, mert MagÀnak az Ï°nÎ nem fontos, mert mindezt tudtam az elsû pilla-
nattÂl fogva! Ha az Isten megteszi azt a csodÀt, hogy MagÀt ¢letben hagyja, k´vetni fogom, mint
egy kutyaÊ.

°s 1922-ben, amikor hÁrt kap felûle, AljÀval ́ sszecsomagoljÀk a f¡zeteket, a legked-
vesebb eml¢ktÀrgyakat, ¢s elindulnak Berlinbe, hogy megtalÀljÀk.

Szergej Efron szintÃgy szellemi ember volt, mint Marina, csakhogy eszmehÁvû.
Csak a szÁn vÀltozott: a feh¢r v´r´sbe jÀtszott Àt. T¢ves vonatra ¡ltem ä magyarÀzza
r¢g nem lÀtott feles¢g¢nek Ãj vilÀgn¢zet¢t ä, amelybûl mÀr nem lehetett kiszÀllni. àVisz-
szafel¢, Marinocska, csak gyalog mehet¡nk, araszolva, eg¢sz ¢let¡nkben.Ê S ezentÃl, mÀsf¢l
¢vtizedes emigrÀciÂja alatt valÂban sz¡ntelen¡l azon munkÀlkodott ä egyes felt¢tele-
z¢sek szerint a spiontev¢kenys¢gtûl sem riadva vissza ä, hogy hazat¢rhessen fanatiku-
san szeretett sz¡lûhazÀjÀba. àSzergej Jakovlevics teljesen beleesett Szovjet-OroszorszÀgba,
semmi mÀst nem lÀt, benne pedig csakis azt, amit akarÊ ä Árja Marina a harmincas ¢vekben
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PÀrizsban. F¢rje proszovjet magatartÀsa, mi t´bb, t¢nyked¢se oda vezetett, hogy az
antibolsevik orosz emigrÀciÂ megvetette az eg¢sz csalÀdot.

MarinÀnak mindenekelûtt Borisz Paszternak jelenti OroszorszÀgot. Tizenh¢t ¢vig
tartÂ, szÀmüzet¢sk¢nt meg¢lt emigrÀciÂja alatt l¢lekben v¢gestelen-v¢gig Borisszal ¢l;
levelez¢s¡k a hÃszas ¢vekbûl a harmincasokba Ável, csÃcsÀn ä 1925ä26-ban ä Àtszelle-
m¡lt szerelmi hûfokon ¢g. EgymÀs k´lt¢szet¢nek erej¢bûl tÀplÀlkoznak, szellemileg
egy j´vendûbeli talÀlkozÀs rem¢nye ¢lteti ûket. Eleinte Weimar a c¢l, Goethe Àrny¢-
kÀban szeretn¢k meglÀtni egymÀst, k¢sûbb azt tervezik, hogy egy¡tt zarÀndokolnak
el Rilk¢hez.

Ez a csodÀlatos kapcsolat nem MoszkvÀban vette kezdet¢t, amikor szÀz l¢p¢sre vol-
tak egymÀstÂl, hanem k¢sûbb, 1922-ben, amikor t´bb szÀz m¢rf´ldnyi tÀvolsÀg Àllt
k´z¢j¡k, s kit-kit a versesk´tetei k¢pviseltek. àMarina, drÀga barÀtom, elragadÂ, term¢-
szetf´l´ttien szeretett rendeltet¢sem, ¢n legbensûbb, f¡st´lgû lelkem, Marina... ä Borisz, Borisz,
milyen boldogok lenn¢nk te meg ¢n ä MoszkvÀban is, Weimarban is, PrÀgÀban is, ezen a vilÀgon
is, de k¡l´n´sen azon, mely mÀris teljesen benn¡nk lakozik.Ê

Az e vilÀgi talÀlkozÀs, mely tizenhÀrom ¢vi levelez¢s utÀn esett meg PÀrizsban, az
antifasiszta ÁrÂkongresszuson, dermesztû fiaskÂ volt. Paszternak depressziÂtÂl tÀmoly-
gott (csalÀdi drÀma volt m´g´tte, Zinaida miatt), teli volt f¢lelemmel, nem hasonlÁtott
magÀra. Marina megcsalatÀsk¢nt ¢lte meg e nem-talÀlkozÀst. °s f¢lre¢rtette a mon-
datot, amit a kongresszuson Borisz a f¡l¢be sÃgott: àMarina, ne menj OroszorszÀgba, ott
hideg van, sz´rnyü huzat!Ê

Borisz Paszternak hotelszobÀjÀban ott ¡lt a huszonhÀrom ¢ves, ragyogÂan sz¢p Ari-
adna is. Borisz ÀtlÂsan elter¡lve a hatalmas Àgyon, àpatetikusan bÃsulvaÊ, a mÀrvÀny-
kandallÂn felvÀgatlan francia k´nyvek ¢s narancsok, a sarokban Marina lÀnya bÀmulja
azt az embert, aki kiskorÀtÂl kezdve ä eg¢szen mÀshogy ¢s sokkal intenzÁvebben, mint
itt, ¢lûben ä jelen volt nÀluk. àAztÀn elment¡nk a boltba, vett¡nk ZinÀnak manikürk¢szletet
meg ruhÀt, ¢s te rajtam mutogattad nekem, hogy Zina mekkora, ¢s milyen m¢retei vannak, ¢s
akkor az egyszer rÀm n¢zt¢l, m¢gis kereszt¡ln¢zt¢l rajtamÊ ä eml¢kezik vissza Ariadna tizen-
h¢t ¢v mÃlva Szib¢riÀban.

Huszon´t ¢ves korÀban, amikor a francia t´rv¢nyek ¢rtelm¢ben el¢rte a nagyko-
rÃsÀgot, ¢s ÀllampolgÀrsÀgot vÀlaszthatott, magÀtÂl ¢rtetûdûen a szovjet mellett d´nt
ä ¢s csomagol. Mindenki elhalmozza ajÀnd¢kokkal. àVidÀm elutazÀs volt ez ä nÀszÃtra
mennek Ágy az emberekÊ ä Árja az anyja. Nem Àrtott ennek a boldogsÀgnak az a mondat
sem, amellyel Bunyin bÃcsÃztatta a lÀnyt: àHova m¢sz, te bolond, szÀmüznek Szib¢riÀba!Ê
AztÀn merengve hozzÀfüzte: àNo de ha annyi ¢ves lenn¢k, mint te... J´jj´n Szib¢ria, j´jj´n
a szÀmüzet¢s! M¢gis: OroszorszÀg!Ê

Az elsû k¢t moszkvai ¢v valÂban meghozta a boldogsÀgot AriadnÀnak. Otthonra,
munkÀra, szerelemre talÀl. FordÁt, szerkesztûs¢gben dolgozik, ¢s kilÀtÀsban van, hogy
PÀrizsban szerzett grafikusi-illusztrÀtori k¢pzetts¢g¢t is kamatoztatni fogja. °let¢ben
elûsz´r van p¢nze, k´lthet s¡tem¢nyre, ananÀszra... S elûsz´r szerelmes.

NemsokÀra apja is megjelenik MoszkvÀban ä Marina azonban marad. àEllene vagyok
a New YorkkÀ ä ideolÂgiai New YorkkÀ ä vÀltoztatott MoszkvÀnakÊ ä Árja egy level¢ben; f¢lti
tûle a kisfiÀt, ¢s retteg rettenthetetlen ´nmagÀtÂl: à¢n ä a magam FurchtlosigkeitjÀval ä,
¢n nem vagyok k¢pes hallgatni, ¢s nem bÁrok alÀÁrni semmilyen, a nagy SztÀlinnak cÁmzett ¡d-
v´zletet, mert nem ¢n titulÀltam ût nagynak, ¢s m¢g ha nagy is, ez nem az ¢n nagysÀgom, ¢s ä
ami a legfontosabb ä gyül´l´k minden ¡nnep¢lyes, Àllami egyhÀzat.Ê

A pÀrizsi orosz k´r´k azonban csÃnyÀn kik´z´sÁtett¢k. Egyr¢szt a f¢rje miatt, akirûl
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egyre gyanÃsabb hÁrek kezdtek szÀllongani, mÀsr¢szt: sohasem szerett¢k, mert sze-
g¢ny volt ¢s ¢les hangÃ, mert nem ¢rdekelte az antibolsevik propaganda, mert dics¢rte
Majakovszkijt.

çm ami mindenn¢l fontosabb: fogadalom k´ti Szergejhez. Amikor 1938-ban nyom-
tatÀsban Ãjraolvassa OKTñBER A VAGONBAN cÁmü, hÃsz ¢vvel ezelûtten Árt prÂzÀjÀt,
megakad a szeme egy mondaton: à...k´vetni fogom, mint egy kutyaÊ. S a margÂra odaÁrja:
àNos, megyek is ä mint egy kutya.Ê

K¢t hÂnapig volt egy¡tt a csalÀd BolsevÂban. Marina iszonyatot ¢rez sugÀrzani min-
den¡nnen. Nem ¢rti lÀnya derüj¢t, s azt lÀtja ä belÀtja ä, hogy f¢rje tehetetlen ember.

Egy d¢lutÀn Ariadna ¢s Borisz Paszternak a kiadÂval szembeni kis t¢ren ¡l a fÀk
k´z´tt. Alja szerelmes ¢s boldog, Borisz irigyli, hogy oly fiatal, ¢s oly egyszerü az ¢lete.
SzÂba ker¡l, hogy eltünt Mejerhold. àK´r¡l´tt¡nk ûsz volt ¢s gyerekek, minden kellemes ¢s
nyugodt ä s ez m¢gis a GetsemÀn¢ kertje volt ¢s ima a pohÀr¢rt. N¢hÀny nappal k¢sûbb ¢n is ittam
ebbûl a pohÀrbÂlÊ ä eml¢kezik vissza erre a pillanatra Ariadna tizenh¢t ¢v mÃlva Szib¢-
riÀban.

Paszternak h¢t ¢vvel k¢sûbb, 1949-ben ugyanezen a kis t¢ren ¡ld´g¢lt szerelm¢vel,
Olga IvinszkajÀval. FAUST-fordÁtÀsÀt mutatta neki. àBÀr ¢szrevettem ä nem tulajdonÁtottam
jelentûs¢get annak, hogy le¡lt mell¢nk egy bûrkabÀtos f¢rfiÊ ä eml¢kszik vissza ¢vtizedek mÃl-
va Ivinszkaja. M¢g aznap este bevitt¢k a LubjankÀba. ¹t ¢v lÀgert kapott.

Ugyanebben az ¢vben tartÂztattÀk le ä immÀr mÀsodszor! ä AriadnÀt is. Nyolc ¢v
lÀger utÀn mind´ssze k¢t ¢vet ¢lt viszonylag szabadon. MoszkvÀba nem engedt¢k; Rja-
zanyban talÀlt rajztanÀri ÀllÀst. S k´zben szembe kellett n¢znie azzal, hogy ki minden-
kit vesztett el: anyja felakasztotta magÀt, apjÀt agyonlûtt¢k, ́ ccse elesett a hÀborÃban.
Szerelme pedig pÀrtvonalon MoszkvÀhoz k´tûd´tt. MegprÂbÀlta rekonstruÀlni anyja
utolsÂ ¢veit, utolsÂ napjait, JelabugÀba k¢sz¡lt. Jegyzeteit lefoglaltÀk. ¹r´k szÀmüze-
t¢sre Át¢lt¢k, feltett¢k egy hajÂra, ¢s JelabugÀtÂl igen messzire, ¢szakon parancsoltÀk
le rÂla.

Borisz Paszternak k¢tfel¢ k¡ldte leveleit: a potymai lÀgerbe OljusÀnak ¢s Turu-
hanszkba AljusÀnak.

H¢t hosszÃ telet v¢szelt Àt Ariadna Szib¢riÀban, àhÀttal az °szaki-sarknak, arccal
MoszkvÀnak, fejjel ä az ¢gnekÊ. Borisz Paszternak r´vid levelei, p¢nz-, vers- ¢s k´nyv-
k¡ldem¢nyei tartjÀk benne a lelket, mik´zben t´nkremegy a szÁve, a t¡deje, Àtfagy,
agyondolgozza magÀt, ¢s piros betüs jelszavakat ¢s nyilvÀn SztÀlin-portr¢kat mÀzol a
telep¡l¢s egyetlen kû¢p¡let¢ben, a kolostorbÂl lett kultÃrhÀzban. A kegyetlen tÀjat
Borisz szÀmÀra tudta Ãgy n¢zni, ahogy ä levelei ¢s akvarelljei tanÃsÀga szerint ä n¢zte.
A k´nyveket, a szellemi kapcsolatokat Marina elementaritÀsÀval tudta Ãgy Àt¢lni, eg-
zisztenciÀlis ¢lm¢nny¢ hevÁteni, ahogy arrÂl Paszternaknak beszÀmolt. A legnagyobb
elhagyatottsÀgban bensûs¢ges egy¡ttl¢tet volt k¢pes megvalÂsÁtani szerettei szellem¢-
vel. àMennyire szeretem, amikor a talpam alatt z´r´g az avar, ¢s ¢rzem a moha puhasÀgÀt ä
mindig Ãgy tünik, hogy anya k´zel van. A hÁvûk gyÀszmis¢t szolgÀltatnak a megboldogultaknak,
¢n pedig anyÀra eml¢kezve elmegyek az erdûbe, ¢s ott, ¢lû az ¢lû fÀk k´z´tt, rÀ gondolok, nem is
ÏgondolokÎ, hanem valamik¢pp szÁvvel-l¢lekkel, teljesen vele vagyok.Ê

Hitt a szabadulÀsban. M¢g '49-ben, Rjazanyban, ́ t nappal a mÀsodik letartÂztatÀsa
elûtt elj´tt hozzÀ ÀlmÀban az anyja, ¢s pontosan megjÂsolta a napot ä februÀr 22-¢t ä,
amikor ¢rte j´nnek, ¢s azt is megmondta neki, hogy az Ãt eleinte iszonyÃan neh¢z
lesz, de mindez elmÃlik, mint a àtavaszi esûkÊ, s aztÀn minden rendbe j´n, àvsze bugyet
haraso...Ê.
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A k¢ts¢gbees¢s ¢s a kiÃttalansÀg pillanataiban Ariadna anyjÀval besz¢lgetett. Pasz-
ternakhoz inkÀbb a szellemi felemelked¢s, az ´r´m pillanataiban fordult ä kettej¡k
alakja m¢gis valamik¢pp ́ sszefonÂdott benne. Amikor levelet Árt Borisznak, Àltala Ma-
rina is szÂlongatta a tÃlvilÀgi tÀjakrÂl szerelm¢t.

Paszternak, a tÃl¢lû meg is riadt ettûl a nem e vilÀgi vonzÀstÂl. àNehogy azt hidd, hogy
reg¢nyt kezdem¢nyezek veled, hogy magamba akarlak bolondÁtani vagy valami hasonlÂ (an¢lk¡l
is szeretlek) ä de lÀsd, mire vagy k¢pes: a leveled Ãgy n¢z rÀm, mint egy ¢lû nû, van szeme, k¢zen
lehet fogni ä s te k¢ts¢gekkel k¡zdesz! °n hiszek a te ¢letedben, szeg¢ny szenvedû barÀtnûm, ¢s jÂl
jegyezd meg, amit mondok: m¢g elj´n a te idûd!...Ê

Ariadna felindulva vÀlaszol: àIstenem, a reg¢ny mÀr t´bb mint huszon´t ¢ve tart, s te mind-
eddig nem vetted ¢szre... Volt, van ¢s lesz, tÁz¢venk¢nti ä nem gyakoribb ä talÀlkozÀsokkal, n¢hÀny
ezer kilom¢ternyi ä nem kisebb ä tÀvolsÀgban, s levelekkel ä nem t´bbel, mint amennyit a lelked
parancsol. De lehet talÀlkozÀsok ¢s levelek n¢lk¡l is ä csak a tÀvolsÀgban.Ê

Borisz Paszternak nem szokta megtartani a leveleket, k´nyveket. Ariadna egy al-
kalommal a szem¢re is hÀnyta, hogy mÁg anyja holtÀban is megûrizte tûle kapott le-
veleit, û bezzeg sz¢thÀnyta mind, amit MarinÀtÂl ä Berlinbûl, CsehszlovÀkiÀbÂl, Fran-
ciaorszÀgbÂl ä hozott neki a posta. A szib¢riai leveleket azonban m¢gis gondosan f¢l-
retette. írÂnak tartotta Ariadna Efront, aki mindig sz¢gyenkezett dadogÀsa, nyelv¢-
nek lerongyolÂdÀsa miatt.

Levelez¢s¡k visszat¢rû motÁvuma annak kinyilatkoztatÀsa, hogy az Árott sorok ¢let-
fontossÀgÃak ugyan, ¢letjelek, de a kapcsolat ezekn¢l sokkal tÀgabb ¢s biztosabb. ä
ögyis mindent tudsz, Ãgyis ´r´kre ´sszetartozunk.

F´ldi jelek, szÀlak ezek az Árott sorok, melyek egy megfoghatatlan, sz´vev¢nyes ¢s
csodÀlatos ´sszetartozÀs rejt¢ly¢nek kapujÀig vezetnek.

ARIADNA EFRON LEVELEI
BORISZ PASZTERNAKNAK

PÂr Judit fordÁtÀsa

1948. szeptember 5.
Kedves Borisz!
BocsÀss meg az ostoba szÂjÀt¢k¢rt, de: minden fordÁtÀsod jÂ, de amit rÀm fordÁtottÀl,
az a legjobb. Nem tudom, jÂl tettem-e, hogy t¡st¢nt àugyanazzal a l¢p¢sselÊ, ahogy a
francia mondja, rohantam a boltba, ¢s vettem magamnak egy kabÀtot. AkÀr jÂl tettem,
akÀr nem, lek¡zdhetetlen lelki k¢nyszer volt. AztÀn mikor mÀr megvÀsÀroltam ¢s fel-
vettem, igyekeztem meggyûzni magamat, hogy jÂl tettem: hiszen nincs kabÀtom, sem-
milyen kabÀtom, ¢s csak a csoda segÁthet hozzÀ, nohÀt, itt a csoda, szÂval jÂl tettem.
AztÀn elk¢pzeltem, hogy ez a nagy kalap p¢nz hogy szivÀrog el petrÂleumra, heringre,
miegymÀsra, mit szivÀrog, folyik! ha nem veszek kabÀtot. ögyhogy patyolattiszta lel-
kiismerettel ¢s k´nnyü szÁvvel elindultam, ¢s minden kirakatban megbÀmultam ma-
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gamat. K´sz´n´m, Borisz. Nagyon meghatottÀl az ajÀnd¢koddal, nagy ´r´met sze-
rezt¢l ä nem ez a megfelelû szÂ, de nekem nincs rÀ szavam. Egyszer egy kilÀtÀstalan,
utÀlatos ûszi napon ment¡nk a mocsaras tajgÀban, fÀradt lÀbunkkal neh¢zkesen d´c-
cent¡nk zsomb¢krÂl zsomb¢kra, cipelt¡k az elmaradhatatlan ¢s halÀlra unt cÂkmÂk-
jainkat, ¢s Ãgy ¢rezt¡k, hogy soha semmi mÀs nem volt az ¢letben, csak a tajga meg
az esû, az esû meg a tajga. Sehol egy vÁzszintes vonal, csak csupa f¡ggûleges: fat´rzsek,
esûcsÁkok, se ¢g, se f´ld, az ¢g vÁz, a f´ld vÁz. Nem eml¢kszem mÀr, ki ment mellettem,
nemigen n¢zegett¡k egymÀst, valÂszÁnüleg mind egyformÀnak lÀttuk a t´bbieket. A
pihenûhelyen ez a f¢rfi elûvett a kebl¢bûl egy piszkos kis rongyba takart keny¢rsarkot
ä voltÀl te is hÀborÃs menek¡lt, tudod, mi az a Keny¢r. Kett¢t´rte, eszegette, felszedte
a morzsÀt a t¢rd¢rûl, mind egy szemig, jÂt ivott a vÁzbe mer¡lt fat´nk alÂl, ¢s mÀr
dugta is vissza a kebl¢be a keny¢rdarabot. AztÀn megint csak le¡lt mell¢m az a magas,
piszkos, vizes, idegen, ellens¢ges, k´z´ny´s ember, rÀm n¢zett, nem szÂlt, csak benyÃlt
a ruhÀjÀba, elûvette a kenyeret, Âvatosan sz¢thajtogatta a rongyot, azt mondta: àNe,
nûv¢rk¢mÊ, ideadta nekem a kenyer¢t, a morzsÀkat pedig felcsipegette a rongyrÂl, a
szÀjÀba rakosgatta, û is ¢hes volt. LÀtod, Borisz, akkor se tudtam, mit mondjak, az egy
àk´sz´n´mÊ-´n kÁv¡l, de azt azonnal tudtam, hogy van, volt ¢s lesz az ¢letben minden,
nemcsak az esû meg a tajga. Hogy van, volt ¢s lesz ¢g a fej¡nk felett ¢s f´ld a lÀbunk
alatt. Csak az idegen volt ¢s tÀvoli, te meg hozzÀnk tartozol ¢s k´zeli vagy, de mind a
ketten nagyobb csodÀt tettetek velem, mint amit szÂval ä mÀr megint ä ki lehet mon-
dani. Ha esz¢be jut az embernek az a hÀborÃs vilÀg, az a hÀborÃs kÁn, azon gondol-
kozik, hogy vajon ez csakugyan Ágy volt, ezt csakugyan Àt¢lt¡k.

NÀlam, a kabÀton kÁv¡l, semmi Ãj. Az engem ¢rintû rendelkez¢s ¢rv¢nyben van,
Ãgyhogy a r¢gi helyemen dolgozom, hogy k¢sûbb hogy ¢s mint lesz, azt nem tudom.
Ha innen el kell mennem, ¢s az is meglehet, hogy a k´zelj´vûben, akkor, azt hiszem,
AszjÀhoz megyek, Andrej talÀn, sût valÂszÁnüleg szerez valami munkÀt, ¢s nÀluk el-
lakhatok. Hiszen itt Ãgysincs senkim ¢s semmim, ¢s fordulhat Ãgy, hogy rettenetesen
neh¢z lesz. Persze, ha jÂl meggondolom, ott se ¢desebb az ¢let, Borisz. AszjÀt k¢t ÂrÀnÀl
tovÀbb nagyon-nagyon neh¢z elviselni. Meg aztÀn mintha anyÀmat lÀtnÀm g´rbe t¡-
k´rben, majdnem olyan, mint anyÀm, ¢s egyÀltalÀn nem olyan, r¢mes, nem bÁrom ki.
Nagyon kev¢s az erûm, gy´kereim nagy kÁnnal hatolnak el f´ldm¢lyi forrÀsaikig. Most
jut eszembe, meg ne mondd AszjÀnak, hogy k¡ldt¢l p¢nzt nekem, mert rÀgni fogja a
f¡lemet, hogy mi¢rt nem mentem el JelabugÀba. De ¢n tudom, hogy ¢lû anyÀm fon-
tosabbnak tartanÀ, hogy legyen mit felvennem, halott anyÀm meg nincs.

Sokszor csÂkollak, kedves. Hogy talÀlkozhatn¢k veled? K¡ldd el azt a prÂzÀdat! Ad-
dig Árj, mÁg itt vagyok az iskolÀban, k´zl´m, ha megvÀltozik a cÁmem.

Alja

1949. augusztus 26.
Kedves Borisz!
Minden olyan, mint az Àlom, ¢s nem tudok fel¢bredni. Rjazanyban megvÀltam a mun-
kÀmtÂl, mindjÀrt azutÀn, hogy visszaj´ttem MoszkvÀbÂl, alighogy elk¡ldtem neked
azt a sebt¢ben firkÀlt r´vid levelet. Ide nagyon hamar felvettek (kellenek a k¢pzett ¢s
gyakorlott szakemberek, mint mi, Aszja meg ¢n), hanem hÀt vagy n¢gy hÂnapig utaz-
tam a helyszÁnre, borzasztÂan fÀrasztÂ volt. Kujbisevtûl Krasznojarszkig volt a legkel-
lemetlenebb, gy´t´rt a hûs¢g, a szomjÃsÀg, a szÁvfÀjdalom. KrasznojarszkbÂl sokÀig
¢s messzire hajÂkÀztunk a Jenyiszejen, ¢n m¢g soha ¢letemben nem lÀttam ilyen nagy,
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k´z´mb´s-erûs, szabatos rajzÃ ¢s ennyire ¢szaki folyÂt. °s soha eszembe nem jutott
volna, hogy megn¢zzem. A parti ûserdûk erdûs tundrÀvÀ vÀltoztak, ¢s °szak, mint egy
f´ld´ntÃli Àllat pofÀja, hideget lehelt. Lehelt, lehel, ¢s Ãgy lÀtszik, mindig is lehelni
fog. Itt valahol eg¢szen k´zel kell lennie annak a konyhÀnak, ahol ÂriÀsi mennyi-
s¢gben kotyvasztjÀk a rossz idût, a legtÀvolabbi vid¢keknek is. àErûs lehül¢s vÀrhatÂÊ
ä ez mi vagyunk. LeÁrhatatlanok itt a naplement¢k. Csak zseniÀlis alkotÂ lehet, aki
ennyi arannyal ¢s bÁborral nem a tüz, a f¢ny, a meleg k¢pzet¢t kelti fel, hanem valami
elker¡lhetetlen¢t ¢s k´ny´rtelen¢t, amilyen a FagyhalÀl. Hideg van. MÀris hideg van.
Mi lesz k¢sûbb?

Turuhanszkban hagytak, 3-400 kilom¢terre a Kara-tengertûl. FaviskÂk, egyetlen-
egy kû¢p¡let, az is kolostor volt, ¢s az se sz¢p. No de m¢giscsak jÀrÀsi sz¢khely, van
kÂrhÀza, iskolÀja, klubja is, amelyben hol mozi van, hol meg tÀnc. Az utcÀn tehenek
meg sarki kutyÀk ûgyelegnek, t¢len szÀnba fogjÀk ûket. Vagyishogy csak a kutyÀkat
fogjÀk be, a tehenek csak Ãgy mÀszkÀlnak. Nem, ez nem Rio de Janeiro, ahogy a meg-
boldogult Osztap Bender mondta, majd n¢mi gondolkodÀs utÀn hozzÀtette: àm¢g
csak nem is San FranciscoÊ. Turuhanszk t´rt¢nelmi nevezetess¢gü hely. Itt volt szÀm-
üzet¢sben Szverdlov, m¢g a nagy SztÀlin is elj´tt hozzÀ egy k´zeli falucskÀbÂl, mert
1915-tûl 17-ig û is a Turuhanszk-vid¢ken volt szÀmüzet¢sben. Az ûslakÂk eml¢keznek
rÀjuk. Szverdlov hÀzÀbÂl mÃzeumot csinÀltak, de ¢n csak nem jutok be, Ãgy lÀtszik,
a mi szabadidûnk egybeesik a mÃzeumûr¢vel. HÀrom napot kaptam rÀ, hogy elhe-
lyezkedjem, ¢s itt nagyon, de nagyon neh¢z munkÀt talÀlni. HÀrom napig jÀrtam a
falut, minden ajtÂn bekopogtattam munkÀ¢rt, szÀllÀs¢rt. Az utolsÂ pillanatban rÀm
mosolygott a szerencse, elszegûdtem takarÁtÂnûnek az iskolÀba havi 180 rubel¢rt.
Nem nehezek a feladataim, de vÀltozatosak. Huszonk¢t napig a sz¢nakaszÀlÀsban vet-
tem r¢szt valami lakatlan szigeten, szÀz mÀzsa sz¢nÀt hurcoltam ide-oda saroglyÀn,
Ãgy ´sszemartak a szÃnyogok meg a muslincÀk, hogy rÀm se lehet ismerni. F¢lÂrÀn-
k¢nt eleredt az esû, ÀtÀzott a sz¢na, vel¡nk egy¡tt. AztÀn megszÀradtunk. SÀtorban
laktunk, az is hol beÀzott, hol kiszÀradt. Nagyon gyeng¢n tÀplÀlkoztunk, nem szÀmol-
tunk az ¢ghajlattal, kev¢s zabdarÀt meg kenyeret vitt¡nk. Most tatarozok, meszelek,
festem a padokat meg egy¢b bÃtorokat, mosom az ÂriÀsi padlÂkat, für¢szelek, kala-
pÀlok, napi 12-14 ÂrÀt dolgozom. A vizet mi hordjuk a Jenyiszejrûl, messze van, ¢s
hegynek felfel¢ kell hozni. A fentebbiekbûl kifolyÂlag mÀr Ãgy jÀrok, ¢s Ãgy is n¢zek
ki, mint azok a valahai fej¡klÂgatÂ, csontos, robotolÂ vÁzhordÂ lovak abban a bizonyos
anatÂmiai tank´nyvben. De az¢rt a szem szokÀs szerint magÀba issza ¢s az ¢rtelmet
elker¡lve k´zvetÁti a szÁvnek Szib¢ria hasonlÁthatatlan, nagystÁlü sz¢ps¢g¢t. Minden
pillanatban eszeveszetten vÀgyom rÀ, hogy Árjak, rajzoljak, legalÀbb annyira, mint
hogy visszat¢rhessek innen. Se idûm, se papÁrom, mindent a szÁvemben cipelek. Meg
is fog szakadni.

El¢g rosszak az ¢letk´r¡lm¢nyeim, egy f¢leszü ´regasszonynÀl b¢relek egy zugot,
n¢mileg rosszabbat, mint amilyen a Dosztojevszkij¢ volt. Mindenfel¢ k¡l´nf¢le r¢sek,
azokban meg poloska. Ez¢rt a k¢nyelem¢rt, vagyis a füt´tt zug¢rt elk¢ri az ́ regasszony
az eg¢sz fizet¢semet. Pedig m¢g lefek¡dni sincs mire, nincs egy¢b a viskÂban, mint
asztal ¢s hokedli.

Elgondolkodtam rajta, hogy nekem soha ¢letemben (pedig mindjÀrt harminchat
¢ves leszek) nem volt sajÀt szobÀm, ahovÀ bezÀrkÂzhattam volna dolgozni Ãgy, hogy
senkit se zavarjak, meg engem se zavarjon senki. °s az utÂbbi ¢vekben teljesen el is
felejtettem, hogy milyen egy normÀlis emberi lakÂhely, Ãgyhogy mikor Vera Inbern¢l
jÀrtam, valÂsÀggal fesz¢lyeztek a karossz¢kek, szekr¢nyek, dÁvÀnyok, k¢pek. NÀlad



Ariadna Efron levelei Borisz Paszternaknak ã 1673

meg sz´rnyen tetszett minden, legszÁvesebben mindent v¢gigfogdostam volna. SzÂval,
nagyon elvadultam ezekben az ¢vekben, elvesztettem a biztonsÀgomat. SokÀig, sokÀig
kellene simogatni engem, mÁg megszoknÀm, hogy nekem is lehet mindent, hogy min-
den az eny¢m. De hÀt az ¢n sorsom nem simogatÂs term¢szetü, ¢s ¢n m¢g mindig
nem tudom elhinni, hogy eg¢sz ¢letemben mostohagyerek leszek, egyre csak arrÂl
ÀbrÀndozom, hogy mindjÀrt fel¢bredek, ¢s minden jÂ lesz.

Mikor megj´ttem a sz¢nakaszÀlÀsbÂl, nagy veszûds¢ggel megszereztem az igazol-
vÀnyomat, ¢s v¢gre hozzÀjutottam a k¡ldem¢nyedhez. K´sz´n´m, kedvesem, ¢s bo-
csÀss meg, hogy ilyen k¢rincs¢lû lettem. Sz´rnyü dolog k¢rni, m¢g tûled is, ¢s az is
sz´rnyü, hogy itt ¡l´k ebben a viskÂban, ¢s sÁrok, mert hiÀba dolgozom, mint a barom,
nem tudom megkeresni a betevû falatot. Kinek kell, kinek hasznÀl, kinek jÂ, hogy ¢n
Ágy dolgozom? Mindig anyÀmra gondolok, Borisz. Nagyon jÂl eml¢kszem rÀ, ¢s majd-
nem minden ¢jjel Àlmodom vele. Biztosan û vigyÀz rÀm, hiszen m¢g mindig ¢lek.

Mikor megkaptam a p¢nzt, vettem, tudod, l¢lekmelegÁtût, szoknyÀt, papucsot, m¢g
majd felt¢tlen¡l veszek halinacsizmÀt is, aztÀn eg¢sz t¢lre kifizettem a t¡zelûfÀt, aztÀn
vettem valamicske ennivalÂt, mindenbûl, amit meglÀttam, aztÀn mind egyszerre meg-
ettem azt a valamicsk¢t, mint Jack London hûse. De t¢ged biztosan nem ¢rdekelnek
ezek az aprÂsÀgok.

EzÃttal megint àotthonÊ maradtak a k´nyveid, kedves Borisz, vagyis Rjazanyban.
Nagyon k¢rlek, ÀllÁts ´ssze nekem egy kis alapk´nyvtÀrat! Mindig sz¡ks¢gem van rÀ,
hogy meglegyenek a k´nyveid, sohase hagynÀm el ûket magamtÂl, de muszÀj. Nagyon
k¢rlek, k¡ldd el, amid van, a verseidet, a Shakespeare-fordÁtÀsaidat, ¢s nagyon sze-
retn¢m azt a prÂzÀdat is, ha lehetne. °s a Hajnali vonatokat. K¡ldj, ha lehet, ÁrÂpapÁrt
is meg valami f¡zeteket, itt nem kapni.

Boldog vagyok, hogy lÀttalak. Errûl majd egyszer k¢sûbb Árok. Milyen jÂ, hogy vagy,
kedves Boriszom! Sz´rnyen szeretn¢k min¢l elûbb hÁrt kapni tûled. Besz¢lj magadrÂl!
Itt a felhûk sokszor hasonlÁtanak az ÁrÀsodra, ilyenkor olyan az ¢g, mint egy k¢zirat-
lapod, ¢s ¢n lehajÁtom a vÁzhordÂ rudat, ¢s olvasom az eget, ¢s minden olyan jÂ lesz.
CsÂkollak, k´sz´n´m.

Alja

1950. oktÂber 7.

Kedves Borisz! Hogy meg´r¡ltem, mikor v¢gre meglÀttam az ÁrÀsodat a borÁt¢kon!
HosszÃ hallgatÀsod mindjobban bÀntott, izgatott, nagyon nyugtalan voltam, nem is
tudom, mi¢rt. Biztosan az¢rt, mert most k¢t-hÀrom emberre fordÁtom azt az aggÂ-
dÀsmennyis¢get, amit sz¡let¢semkor nekem osztott az ¢gi k´lts¢gvet¢s minden hoz-
zÀtartozÂm, rokonom, ismerûs´m szÀmÀra. T´bb az aggodalom, mint az ember. Nem
vÀrok ¢n tûled àkimerÁtûÊ levelet, elûsz´r is nem k¢nyeztett¢l el ilyesmivel, mÀsodszor
tudom ¢s meg¢rtem, mennyi dolgod van. De Ãgy gondolom, hogy havi k¢t szükszavÃ
levelezûlap nem r´vidÁti meg se Goeth¢t, se Shakespeare-t, de nekem hatÀrozottan
hasznÀlna, megtudnÀm, ami a fû, hogy ¢lsz ¢s eg¢szs¢ges vagy, a t´bbit pedig ezzel az
¢n csudÀlatos hÀrmas intuÁciÂmmal (az egyikkel sz¡lettem, a mÀsikat ́ r´k´ltem, a har-
madikat magam szereztem) megsejten¢m.

NÀlunk szeptember 28-Àn bek´sz´nt´tt a t¢l, ebben az ¢vben tÁz nappal k¢sûbb kez-
dûd´tt, mint tavaly, mert akkor a sz¡let¢snapomon esett le az elsû hÂ. MÀr halinacsiz-
ma, ilyen-olyan kendû, minden a vilÀgon, az eg¢sz t¢li esetlens¢g. Minden feh¢r lett,
megdermedt, elcsendesedett, de a hajÂk m¢g jÀrnak, ma j´tt az idei utolsÂ elûtti. K¢t
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dolog kibÁrhatatlan: mikor elrep¡lnek a libÀk, ¢s mikor elmegy az utolsÂ hajÂ. A libÀ-
kon mÀr tÃl vagyok, hÀromsz´g alakban rep¡lnek, olyanok Ágy, mint a frontrÂl ¢rkezû
lev¢l, magas, izgatott hangon kiÀltoznak egymÀsnak, szÁvett¢pûen. Rep¡lnek a libÀk,
¢s mintha az utolsÂ madzagot vinne a csûr¢ben, a madzag mÀsik v¢ge pedig egyre
jobban megszorulna a szÁvem k´r¡l. ñ, Ariadne fonala! Az erdû egyszerre olyan csen-
des ¢s tÀgas, milyen nagy helyet foglalnak el a levelek! A lomb a k´lt¢szet, az irodalom,
ebben a mostani erdûben pedig a puszta t¢nyek vannak. Olyan csupaszok a fÀk, mint
a t¢nyek, ¢s olyan fesz¢lyezett k´zt¡k az ember, mint az elt¢vedt gyerek. Kimentem
a napokban rûzs¢t szedni, let´rtem n¢hÀny Àgat, ¢s gyorsan hazatakarodtam, vala-
hogy f¢ltem. °s k´r´s-k´r¡l vakÁtÂ feh¢rs¢g. A term¢szet betakarta hÂval a mÃltjÀt,
hogy tavasszal el´lrûl kezdhesse. Neki lehet. De fûk¢pp: ahogy megyek az erdûben,
szembej´n velem egy ember, akirûl biztosan tudom, hogy tavaly meghalt, elmegy mel-
lettem, ¢s k´sz´n. M¢g most se tudom, hogy û volt-e az, vagy hasonlÁt rÀ valaki, ha û,
akkor ¢l, ha nem, akkor az, aki hasonlÁt rÀ, ¢s az is ¢l.

Eg¢sz jÂl vagyok, csak a szÁvem fÀradt. Az ¢ghajlattÂl van, ha m¢g ¢szakabbra len-
n¢nk, m¢g fÀradtabb lenne. Egy kis halomra Ãgy megy fel az ember, mintha hegy-
csÃcsra kapaszkodna, egy v´d´r vÁz mintha k¢t v´d´r vizet nyomna. Lilja k¡ld´tt va-
lami csodaszert a szÁvemre, olyan szaga van, mint a kÀmfornak, a naftalinnak ¢s m¢g
valamilyen molyirtÂnak. Nem szÀmlÀlom a cseppeket, iszom, ¢s hiszek benne, hogy
segÁt rajtam, ha nem a gyÂgyszer, hÀt akkor a Lilja szeretû gondoskodÀsa. ögy Àlta-
lÀban nem valami f¢nyesen ¢l¡nk, az a barÀtnûm, akivel egy¡tt lakom, mÀr nem dol-
gozik, s most az ¢n f¢l fizet¢sem van kettûnknek pour tout moyen d'existence, vagyis
225 rubel havonta, nagyon neh¢z munkÀhoz jutni, a fizikai munkÀra egyik¡nk se al-
kalmas, àszellemirûlÊ meg nem is ÀbrÀndozhatunk. BÀrmilyen nehezek is a munka-
k´r¡lm¢nyeim, bÀrmennyire bizonytalan ez a munka is, a szÂ szoros ¢rtelm¢ben na-
ponta ¢rz¢kelem, mennyire boldog lehetek, hogy legalÀbb ez van. AzonkÁv¡l ¢n na-
gyon szeretem az ¡nnepeket, ¢vfordulÂkat, ¢s itt az eg¢sz ¢letem abbÂl Àll, hogy Àl-
landÂan azokra k¢sz¡l´k.

M¢g jÂ, hogy mikor mind a ketten dolgoztunk, rendbe hoztuk t¢lire a lakÀsunkat,
ellÀttuk magunkat a legsz¡ks¢gesebb dolgokkal ä van k¢t priccs¡nk, hÀrom hoked-
link, k¢t asztalunk (az egyik az eny¢m, munkaasztal), ed¢ny¡nk, v´dr¡nk stb. Van ´t
zsÀk krumplink, savanyÁtottunk egy f¢l hordÂ kÀposztÀt (itt nem terem, Ãgy hoztÀk
valahonnan), tett¡nk el gombÀt sÂban is, ecetben is, m¢g szÀrÁtottunk is, fûzt¡nk k¢t
¡veg lekvÀrt, Ãgyhogy nekimehet¡nk a t¢lnek. Csak fÀval Àllunk rosszul, eg¢sz keveset
tudtunk csak tartal¢kolni, pedig kell vagy hÃsz k´bm¢ter. Te nyilvÀn r¢mesen unod
ezt a sok hÀztartÀsi badarsÀgot, de ¢n nem tudom megÀllni, hogy el ne mondjam, ez
valami betegs¢g ä mint az, mikor n¢melyek mindenkit a vÀndorves¢j¡kkel vagy a fe-
k¢ly¡kkel szÂrakoztatnak, gondolvÀn, hogy iszonyÃan ¢rdekli az embereket.

A FaustrÂl szÂlÂ cikket nem olvastam, csak a visszhangjÀt a Lityeraturnaja GazetÀ-
ban, mÀr Ártam rÂla.

Ha tudnÀd, kedves Borisz, mennyire vÀgyom haza, ¢s sokszor milyen borzasztÂ szo-
morÃsÀg j´n rÀm ä kimegyek, csend, mintha vatta volna a f¡lemben, ¢s olyan messze
vagyok mindenkitûl ¢s mindentûl! Lehet, hogy m¢g meg is szerettem volna ezt a
messzes¢get, lehet, hogy magam is ezt vÀlasztottam volna ä igen, magam! Mikor elmegy
a nap innen, elviszi a lelkierûmet is. Biztosan egyszerüen f¢lek a s´t¢tben.

Sokszor csÂkollak, ÁrjÀl lapokat, nagyon vÀrom. Ha a nyÀron ÁrtÀl valamit, k¡ldd
el, k¢rlek, minden sorod ´r´m.

Alja



Nemr¢g siker¡lt megszereznem a Bovaryn¢t, ¢n nagyon szeretem, ¢s te? Nagyszerü
reg¢ny, nem rosszabb az Anna KarenyinÀnÀl. Hanem a SzalambÂ a panoptikumra em-
l¢keztet engem, bÀrhogy dÃlnak is benne a szenved¢lyek. Most jut eszembe, tudod,
hogy van m¢g egy Paszternak, litvÀn vagy micsoda, olvastam a verseit a LitgÀzban.

1951. Àprilis 4.

Kedves Boriszom! °pp most kaptam meg a leveledet, ¢s ¢pp most k¡ldtem el neked
a magam¢t, vagyishogy elûbb elk¡ldtem, aztÀn megkaptam. K´sz´n´m azt a sok jÂt,
amit rÂlam ¢s nekem Ársz. De ¢n nem vagyok ÁrÂ. Nem vagyok ÁrÂ, mert nem Árok, ¢s
az¢rt nem Árok, mert tudok nem Árni, k¡l´nben a vilÀgon mindent alÀrendeln¢k az
ÁrÀsnak, nem pedig magamat mindennek a vilÀgon, mindenf¢le kisebb ¢s nagyobb
k´teless¢gemnek. Elûsz´r. MÀsodszor az¢rt nem vagyok ÁrÂ, mert sohase ¢rzem a v¢-
g¢t ¢s az elej¢t annak a dolognak, amit, mondjuk, le szeretn¢k Árni. Sohase tudn¢k,
mint Csehov, felkapni valamit ¢s valakit, ¢s otthagyni f¢lÃton, Ãgy, hogy k´zben a be-
fejezetts¢g lÀtszatÀt keltsem. Csak kapkodn¢k forrÀsokhoz ¢s torkolatokhoz, utÂdok-
hoz ¢s elûd´kh´z, ¢s sz´rnyü lenne az eg¢sz. Ez valami rendelleness¢g bennem, tu-
dom, de nem tudok vÀltoztatni rajta, ilyen az ¢letem is. Tudom p¢ldÀul, hogy anyÀm
meghalt, tudom, hogyan ¢s mikor, de nem ¢rzem, hogy v¢ge volna az ¢let¢nek, ¢s
nincs ebben se misztika, se àtÃlvilÀgiÊ hajlam, nem mindig ¢s nem mindenkinek v¢g
a halÀl. Ahogy szerintem a sz¡let¢se idûpontja se kezdete a sorsÀnak, amelyet mÀr
meghatÀrozott, mondjuk, az oly tragikusan nem egyezû sz¡leinek a talÀlkozÀsa stb.,
¢rted? Mellesleg most megint mell¢besz¢lek.

Szeretem Csehovot. °s tudom, hogy igazsÀgtalanul gondolom titokban vagy inkÀbb
¢rzem, hogy novellÀt Árni ¢ppolyan, mint mikor valaki szereti a kutyÀt, macskÀt, mert
nincs gyereke.

Harmadszor az¢rt nem vagyok ÁrÂ, mert nagyon sokat k´vetelek magamtÂl, oly-
annyira, hogy mÀr az elsû sorok utÀn nem fogom fel, hogy àmi a jÂ, ¢s mi a rosszÊ, s
addig keresem a jobbat, mÁg meg nem talÀlom a legnagyobb badarsÀgot, amirûl t´bb-
sz´r is meggyûzûdtem, valahÀnyszor a kezembe ker¡lt egy-egy ilyen f¡zet, amiben
prÂbÀlgattam valamit.

Meg az¢rt se vagyok ÁrÂ, mert nem jÀrtam v¢gig azt az utat, amelyet egy alkotÂ se
ker¡lhet el, a gyenge ¢s valakinek a hatÀsa alatt ÀllÂ müvektûl az erûs, ́ nÀllÂ alkotÀsig,
s most mÀr, ezzel a harminch¢t nem mindennapi ¢vemmel nem engedhetem meg
magamnak, hogy rosszat Árjak, szuver¢n alkotÂ pedig nem lehetek, hiszen nincs ́ nÀllÂ
(alkotÂ) egy¢nis¢gem. Amit lÀt, hall, meg¢l, Àt¢l, felfog, meg¢rt az ember, az m¢g nem
ad kifejezûeszk´z´ket a kez¢be, m¢g szerencse, k¡l´nben az ÁrÂk elnyeln¢k az olva-
sÂkat.

°s m¢g sok oka van annak, hogy nem vagyok ÁrÂ, hiÀba ¢rzûdik szerinted olykor
a leveleimben valami àtiszta erû ¢s mer¢szs¢gÊ. Bennem magamban is, a megnyilat-
kozÀsaimban is ugyancsak kev¢s az erû ¢s a mer¢szs¢g ä ez nem szer¢nyked¢s, nem
kac¢r lev¢lfordulat, ez az igazsÀg. ögy elfutott tûlem az ¢let, ¢s olyan korÀn, hogy nem
alakulhatott ki bennem a mer¢szs¢gnek ¢s az erûnek az az igazi magva, amibûl me-
rÁthetn¢k.

SajnÀlom, hogy nem Ársz magadrÂl semmi olyat, amit nem tudok ¢s meg se sejthe-
tek. Pedig t¢ged magadat jÂl ismerlek. De rÂlad keveset tudok. VoltÀl-e a klinikÀn a
nyakaddal, mit mondtak, mit adtak rÀ, hasznÀl-e? K¡l´nben akkoriban nekem is sz´r-
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nyen fÀjt a nyakam, isten tudja, mitûl, talÀn a te fÀjdalmadat vettem Àt ekkora tÀvol-
sÀgbÂl, vagy a nyakunk ¢s a terheink rokonsÀga tette, nem tudom, mindenesetre ne-
kem mÀr elmÃlt magÀtÂl.

Tudod, ha rossz az idû, ¢s alacsony az ¢g, se lelki derüm, se nyugalmam. Se testem,
se lelkem nem bÁrja. Csak a nap derÁt fel ¢s nyugtat meg, az pedig olyan ritka itt, bÀr
hosszabbodnak a napok. Napf¢nyben minden ¢rtelmes, szilÀrd, vilÀgos ¢s sz¢p. °s
naptalanul a f´ld is, a l¢lek is csupa ¢melyÁtû, sz¡rke ´sszevisszasÀg.

NÀlunk mÀr n¢hÀny napja olvad, a fûutcÀn csudajÂ ny¡zsg¢s, kisfiÃk halinacsizmÀ-
ban, madzaggal, ceruzacsonkokkal felerûsÁtett korcsolyÀval, kislÀnyok tÁpus hÂcsizmÀ-
ban, second Empire frizurÀsan, sarki kutyÀk piszkos t¢li bundÀban, t¢rk¢pfoltos gir-
hes tehenek ä szÂval, aki csak ¢l ¢s mozog. °s az eg¢sz tavaszi kavargÀs felett, soha
f´ldet nem ¢rve szÀllnak Beethoven hangjai (a moszkvai rÀdiÂ). De jÂ!

Megszereztem ¢s olvasgatom Tolsztoj Gyermekkor ¢s serd¡lûkorÀt. UtoljÀra (ponto-
sabban: elûsz´r) majdnem harminc ¢vvel ezelûtt olvastam, kitünûen eml¢kszem az
eg¢szre, ¢s arra is, hogy hogy tetszett. Most persze mÀsk¢pp olvasom, ¢s tudod, talÀn
rosszabbul, mert ÀllandÂan elgondolkozom rajta, hogy hogyan van megÁrva, de akkor
nem volt hogyan, csak egy volt, vagyis a tartalom t´k¢letesen ´sszeolvadt a formÀval.
SzÀmomra most a zene is ugyanÁgy sz¢tvÀlik szÀnd¢kra ¢s megvalÂsÁtÀsra, az elûadÂ
felfogÀsÀra ¢s teljesÁtm¢ny¢re, s ha zenekar jÀtszik, figyelem a szerzût is, meg minden
hangszert is. Azelûtt csak àzeneÊ volt.

Milyen jÂl tudnak olvasni a gyerekek ¢s a fiatalok! Milyen komolyan vesznek min-
dent! Most ¢rtettem csak meg, hogy Tolsztoj Gyermekkor ¢s serd¡lûkorÀt olvasgatom,
hogy Tolsztoj is n¢mi jÂindulatÃ irÂniÀval Ár errûl az ¢letkorÀrÂl, gyerekkorrÂl nem
is lehet mÀsk¢pp.

Borisz kedves, bosszant t¢ged, hogy minden levelemhez magyarÀzkodÂ megjegy-
z¢seket füz´k, hogy ne haragudj, de olyan zavaros ¢s ostoba az eg¢sz, de nem tudok
mÀsk¢pp, nagyon fÀradt vagyok, nem tudom rendezni a gondolataimat. De most is
ugyanazzal v¢gzem, mert Ágy van. A szÀzadr¢sz¢t se siker¡l soha beleÁrnom a lev¢lbe
annak, amit szerettem volna, nem Ãgy, nem azt, nem arrÂl Árok, mert zÃg a fejem,
cseng a f¡lem, mostanÀban olyan hamar elfÀradok, pedig nem is neh¢z a munkÀm,
¢s sz¢tszÂrÂdom tûle, kimegy belûlem a mÀgnes. V¢gtelen¡l hÀlÀs vagyok neked a le-
veleid¢rt, te r¢gÂta kedves vagy nekem, ¢s mindig az is maradsz, ¢ppoly kedves, mint
anyÀm meg Szerjozsa, de irÀntad valÂ ¢rz¢seimben nincs keserüs¢g, vel¡k szemben
pedig sok jÂvÀtehetetlen bün´m van. A gyerekek mindig rosszak, ¢s az a b¡ntet¢s¡k,
hogy k¢sûn j´nnek rÀ.

K´sz´n´k mindent. CsÂkollak.
Alja

írj a csalÀdodrÂl! Mi van a fiaddal? Mikor nÀlad voltam, egyed¡l voltÀl, ¢s nem tudom
magam el¢ k¢pzelni a csalÀdodat. HÀny ¢ves a fiad? Azt hiszem, 35-ben vagy 36-ban
sz¡lethetett, esetleg 37-ben? Az egyetlen tÀj¢kozÂdÀsi pontom, hogy egyszer, r¢ges-
r¢gen, mielûtt elmentem MoszkvÀbÂl, mes¢lt¢l rÂla, hogy mit szoktatok besz¢lgetni
hÀrom¢ves (azt hiszem) fiaddal, te nyilvÀn nem eml¢kszel rÀ, de ¢n mindenre olyan
jÂl eml¢kszem! Mert ritkÀn talÀlkoztunk. °s most keveset besz¢lt¢l rÂla. °n meg mÀr
levelet se Árok, aludni se megyek, csak eml¢kezem meg eml¢kezem...

Azt mondod, Árjak novellÀkat. Nem ¢n, nem ¢n, Borisz, inkÀbb jÂ olvasÂd leszek.
Ez az ¢n anyagom meghaladja az erûmet. Egyelûre. CsÂkollak.
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1952. januÀr 28.
°des Boriszom!
V¢gre megkaptam az elsû otthonrÂl ¢rkezû hÁrt tûled. K´sz´n´m! Nem is ¢reztem
mindjÀrt, hogy megk´nnyebb¡l´k, olyan nagy volt bennem a betegs¢ged sÃlya, m¢g
most se k´nnyü, gy´trûd´m tovÀbb a tehetetlens¢gi erû folytÀn, de k´zben felvirrad
a lelkemben a gyÂgyulÀsod napja. M¢giscsak kiimÀdkoztalak a s´t¢t ¢szaki ¢gtûl, a
jeges ¢szaki folyÂtÂl, n¢gy ¢gtÀj szel¢tûl, minden zord ¢szaki elemtûl, mintha ûk tar-
tottak volna fogsÀgban, mintha tûl¡k f¡gg´tt volna minden. Nem imÀdkozom, nem
is tudok, nem hiszek, hiÀba k´ny´r´g Aszja, de ha bÀnat ¢r, ha baj ¢r, pogÀny mÂdra
beleoldÂdom az ¢gbe, nem abba, amit az emberek talÀltak ki, hanem abba, amelyik
felett¡nk van, ¢rzem, ahogy bekapcsolÂdik a sorsom minden ¢gitest ¢s minden ûselem
sorsÀnak ́ r´kk¢valÂ mozgÀsÀba, ¢s megcsillapszik a fÀjdalom. Akkor mÀr nincs se idû,
se t¢r, se f¡ggûs¢g, bemegyek a kÂrtermedbe, ¢s a kezembe veszem a szÁvedet. No de
milyen r´vid ez az ¢rz¢stelenÁt¢s! AztÀn megint csak verhetem a fejemet a falba ä ez
az egyetlen el¢rhetû segÁts¢g, amit ¢n nyÃjthatok magamnak is, mÀsoknak is.

EgyformÀn ¢lek, tovÀbbra is nagyon sokat dolgozom, tovÀbbra is minden percemet
elrabolja ez az itteni bonyolult hÀztartÀs, a legjelent¢ktelenebb dolog is nagy erûfeszÁ-
t¢sbe ker¡l, de eg¢sz idû alatt csakugyan a te betegs¢ged volt a fû, nem is a betegs¢ged,
hanem az ¢leted.

Remek, hogy szanatÂriumba mentek, nagyon jÂ, hogy mÀr otthon vagy, ¢s nagyon-
nagyon jÂ, hogy ÁrtÀl nekem, minden nagyon jÂ. Hol fogsz pihenni, messze, vagy va-
lahol Moszkva k´rny¢k¢n? °s az is milyen jÂ, hogy ZinÀval egy¡tt. Sz´rnyen fura
ûszint¢n szÂlva, hogy t¢ged szinte kÁv¡lrûl tudlak, sokkal jobban ¢s alaposabban is-
merlek, mint az anyÀk a gyermek¡ket, de ZinÀt egyÀltalÀn nem, nem is tudok rÂla
semmit. Azt is csak hÀrom h¢ttel ezelûtt tudtam meg, hogy hogy hÁvjÀk, Aszja levele-
zûlapjÀbÂl, mert azt mondja, Zina Árja, hogy jobban vagy.

Csak arra eml¢kszem, mikor egyszer r¢gen elj´tt¢l hozzÀnk n¢hÀny napra, k´nyv-
¢s narancshalmok k´zt ¡lt¡nk a szÀllodÀban, ¢s te borzasztÂ szerelmes voltÀl (ZinÀba!)
¢s zagyva. AztÀn elment¡nk a boltba, vett¡nk ZinÀnak manikürk¢szletet meg ruhÀt,
¢s te rajtam mutogattad nekem, hogy Zina mekkora, ¢s milyen m¢retei vannak, ¢s
akkor az egyszer rÀm n¢zt¢l, m¢gis kereszt¡ln¢zt¢l rajtam. ögyhogy attÂl fogva nekem
m¢lys¢ges titok Zina, magassÀgostul, m¢retest¡l, hajszÁnest¡l, szemszÁnest¡l, l¢nyeg¢-
ben ¢s mindenest¡l, amitûl ¢ppen û ¢s nem mÀs lett a feles¢ged. EgyszÂval àa feles¢g
az feles¢gÊ, mondta Csehov. BÀrmelyik. Zina is.

LÀbadozz ¡gyesen, ¢desem, alaposan, ne siess, ne menj l¢pre a jÂ k´z¢rzetnek, ¢s
ne ijedj meg a rossztÂl, tudom, hogy el kell telnie m¢g egy jÂ darab idûnek, mÁg min-
den egyensÃlyba ¢s nyugalomba jut benned.

K¢rlek, mint mindig, hogy ne csodÀlkozz a kusza firkÀlmÀnyaimon, ¢jjel szoktam
Árni, f¢lÀlomban, ¢s valÂszÁnü, hogy csak az az egy nem f¢lrebesz¢l¢s ¢s nem ÀlmodÀs,
a fûdolog: hogy nagyon szeretlek, annyira, hogy lÀtod, mÀr otthon vagy, nem a kÂr-
hÀzban. Mi mindnyÀjan v¢delmezt¡nk t¢ged, kegyelmet k¢rt¡nk neked, Zina is, Aszja
is ¢s mindazok, akiket nem is ismerek, ¢s ¢n is.

Sokszor csÂkollak, ¢desem. GyÂgyulj meg!
Alja
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1953. mÀjus 29.
Kedves Boriszom!
BÀr ritkÀn Árok, nagyon vÀgyÂdom utÀnad. Nemcsak az idûmet, hanem engem ma-
gamat is, Ãgy, ahogy vagyok, megesz a sz¡ntelen munka ¢s gond, nem is megesz, ha-
nem sz¢thullajt, sz¢tt´r aprÂ darabokra. °s azokban a ritka pillanatokban is, mikor
egyed¡l vagyok, ¢s kifÃjom magam, mozaiknak ¢rzem magamat. Vagy: àfellegekbe
lend¡l a hattyÃ, visszefel¢ megy a rÀk, a csuka a vÁzbe igyekszikÊ ä egy szem¢lyben.
Ilyen Àllapotban m¢g levelet Árni is neh¢z.

MindjÀrt v¢ge a mÀjusnak, de nÀlunk ma van az elsû tavaszi nap, az is k¢k ¢s hideg.
Hideg, mert megindult a j¢g. Az ablak alatt valÂsÀgos tengermorajlÀs, hatalmas ¢s egy-
kedvü. Engem gyerekkorom Âta megrendÁt a nagy vizek k´z´nye ä nincs olyan eleven
lÀng, amelyben t´bb szenved¢ly ne volna, mint az ÂceÀnba ´mlû Jenyiszejben vagy a
Jenyiszejt elnyelû ÂceÀnban. K´z´mb´s ¢s erûs a vÁz, mint a halÀl, f¢lek tûle, ¢s nem
szeretem. Tegnap a szemem lÀttÀra fÃlt meg egy kisfiÃ, aki uszad¢k fÀt hÃzgÀlt ki a
parton Àllva. A k´t¢l egyik v¢g¢n vashorog van, a mÀsikat k¢zben tartjÀk, mikor oda-
Ãszik a fat´rzs, erûsen meglÂbÀljÀk a k´telet, ¢s rÀdobjÀk, a horog beleÀll a fÀba. Ez a
kisfiÃ a test¢re k´t´tte a k´telet, de az eldobott horog nem a fÀba akadt, hanem a mel-
lette ÃszÂ j¢gtÀblÀba, ¢s a j¢g lerÀntotta a kisfiÃt a partrÂl, magÀval vonszolta. K¢tl¢-
p¢snyire a parttÂl, az emberektûl elborÁtotta a kisfiÃt a bukdÀcsolÂ j¢gkoloncok bor-
zalmas ́ sszevisszasÀga ä ¢s egy pillanatra se Àllt meg semmi, hiszen àaz egyperces n¢-
masÀgotÊ az emberek talÀltÀk ki. A vÁz csak folyt rend¡letlen¡l, fÃjt a nyirkos ¢szaki
sz¢l, r¢zsÃtosan rep¡ltek a t¢pett, rendetlen fellegek, ¢s Isten nem tett csodÀt, az em-
berek nem mentett¢k meg a gyereket, ¢s az agyagos partrÂl jajvesz¢kelt az anyja, szag-
gatta a blÃzÀt. Az arca, a meztelen karja, amit most vett ki a teknûbûl, a melle olyan
feh¢r volt, mint az olvadt f¢m, ¢s az emberek les¡t´tt¢k a szem¡ket. A halÀl meg a
bÀnat mindig meztelen, sz¢gyell¡nk odan¢zni.

Jaj, ¢des Boriszom, nekem m¢g ebbûl az itteni tavaszbÂl is elegem van, nem e miatt
a kisfiÃ miatt, hanem egyÀltalÀban. Itt az ¢g vagy tÃl derüs, vagy tÃl borÃs, a vÁz l¢-
lektelen, a n´v¢nyzet gy¢r, az embereket meg mÀr r¢ges-r¢g megÁrta Gorkij. Tehenek
kÂszÀlnak a faluban, olyan sovÀnyak, mint a bibliai Àlomban, ¢s mindnek egyforma a
szeme, mint a g´r´g szobroknak. LerÀgjÀk a nyÀrfakarÂk k¢rg¢t a vetem¢nyeskertek-
ben, ¢s minden s¡rg´nypÂznÀnak nekid´rg´lûznek. A lovak a pallÂkon jÀrnak, m¢g
pihennek a szÀntÀsig, az emberek meg a sÀrban caplatnak. A hÀzak t´v¢ben a f´ldhÀ-
nyÀsokon àleg¢nyekÊ ¡lnek, ¢s n¢zik az arra jÀrÂ lÀnyokat, akiken minden rajta van,
amit az itteni boltban kapni, Ãgyhogy minden mÀsodik babos ruhÀban jÀr, minden
harmadik rÂzsaszÁnben, minden negyediknek a ruhÀjÀn meg akkora virÀgok, mint
az almÀssz¡rke lovon a folt, ¢s valamennyi vilÀgosk¢k zokniban. Mindezek felett enyhe
zelnicemeggy-fuvallat a folyÂ felûl ¢s a mindent lebÁrÂ harmonika ¢ppoly ¢desk¢s
hangja.

Ma j´tt meg az elsû hajÂ. Ahogy a lÀnyok beszÀmoltak nekem, nem volt az utasok
k´zt fiatal ¢s szemrevalÂ ember. Igaz ugyan, hogy kiszÀllt egy fiatal ¢s jÂl ́ lt´z´tt f¢rfi,
de mivel kider¡lt, hogy a ter¡leti pÀrtbizottsÀg instruktora, ¢s az¢rt j´tt, hogy ellen-
ûrizze a Komszomol alapszervezeteiben folyÂ politikai oktatÀst, kihunyt az ¢rdeklûd¢s,
¢s a szent r¢m¡let l¢pett a hely¢be.

Most mÀr huszonn¢gy ÂrÀs napunk van, de Ágy se k´nnyebb az ¢let. Sokszor csÂ-
kollak, jÂ eg¢szs¢get!

Alja
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1957. augusztus 28.
Kedves BorenykÀm!
Ezer ¢ve nem Ártam, de tudtam a legfontosabbat, hogy jobban vagy. HÀla istennek!
Egyik r´vid moszkvai utam alkalmÀval megtudtam az çllami K´nyvkiadÂban, hogy
bizonyosan megjelenik a versesk´teted ebben az ¢vben. Csak azt szeretn¢m tudni,
hogy nagyon megvÀltozott-e a tartalma, ¢s mi van az elûszÂval. írjÀl, ha csak k¢t sort
is, a dolgaidrÂl! Nagyon jÂlesik, ahogy a szib¢riai tehetetlens¢gi erû tovÀbbra is itt ûriz
t¢ged a lelkemben, ¢s csak a lelkemben, de hÀt ott rÀk¢nyszerÁtett a tÀvolsÀg meg min-
denf¢le egy¢b lek¡zdhetetlen akadÀly, hanem most mÀsk¢pp van (àígy sohasem, ezer-
szeresen mÀsk¢pp!Ê), Ãgyhogy semmi sz¡ks¢g rÀ, hogy egyÀltalÀn ne talÀlkozzunk,
de m¢g csak ne is levelezz¡nk.

°des-kedves barÀtom, hogy vagy, hogy van a derekad, hogy van a t¢rded? Mit csi-
nÀlsz? A pletykÀkat f¢lret¢ve, valÂjÀban mi van a k´teteddel meg az elûszÂval? Mi van
a àDoktorÊ-ral? °s mit mondanak a doktorok? °s hogy n¢zel ki? JÀrsz-e s¢tÀlni?

°n TaruszÀban vagyok, azt hiszem, nem messzire attÂl a birtoktÂl, amelyet az elû-
szavadban emlegetsz, abban a TaruszÀban, ahol a Cvetajev gyerekek a gyerekkorukat,
a kamaszkorukat t´lt´tt¢k, ahol minden elfolyt a mÃltba, kiv¢ve az Oka viz¢t, akÀrmit
mond a k´zmondÀs. Az a sz¢kesegyhÀz, amelyben valamelyik Cvetajev ûsapÀm lelki-
pÀsztor volt, most klubbÀ alakult, d¢dapÀm hÀzÀban àkivarrÂÊ sz´vetkezet van, nagy-
anyÀm¢ban b´lcsûde, a r¢gi temetû hely¢n k´zpark. Az a kis hÀz, amelyben mama ¢s
Aszja felnûtt, olyan, amilyen volt, most az ¡d¡lû szem¢lyzete ¢s àszolgÀltatÂiÊ laknak
benne. M¢g a Cvetajev csalÀd elûtt ott ¢lt ä ¢s ott halt meg ä Boriszov-Muszatov, mama
mes¢lte, hogy abban a szobÀban, amelyik a gyerekszoba lett, sokÀig ki¡tk´ztek a Bo-
riszov-Muszatov ecsetj¢nek a nyomai, akÀrhÀnyszor festett¢k-meszelt¢k: ¢lete utolsÂ
idej¢ben fekve dolgozott, ¢s a magasf´ldszint padlÂjÀt meg falait hasznÀlta palettÀnak.
De hÀt hogy van ez? Mi¢rt ¢ppen a folyÂ vÀltozatlan? Mi¢rt van az, hogy mÀr r¢gen
nem az a vÁz az a folyÂ? Senki nincs mÀr meg, aki itt ¢lt, senki. Se Vulf¢k, se Cvetajev¢k,
se Poljonov, se Boriszov-Muszatov, se az ¢des Balmont, se az ¢des Baltruôajtis, se az
a sok-sok egyetlen. Hanem a folyÂ csak marad, ¢s most, ahogy eln¢zem, hÀlÀsan, hogy
olyan vÀltozatlan, lÀtom, ¢rzem, iszom azt a forrÀsvizet, amely mama megterm¢kenyÁ-
tû forrÀsa lett. Ezeket lÀtta û elûsz´r, eg¢sz ¢let¢re benne maradtak, itt sz¡lettek a ver-
sei, sz¡lettek, hogy meg ne haljanak. Itt vannak eg¢sz ¢let¢nek berkeny¢i ¢s bodzÀi,
keserü gy¡m´lcsei, f¢nyes gy¡m´lcsei. Itt vannak a fÀk, amelyeknek àtrag¢diÀba illûÊ
mozdulataik vannak, itt az ¢let-folyÂ, L¢the, de m¢gis ¢let-folyÂ.

Az¢rt sok mindent siker¡lt meg¢rnem, hÀla a sorsnak, Istennek, embereknek. Meg-
¢rtem, hogy talÀlkozhattam veled, s most, mielûtt anyÀm ¢let¢nek forrÀsaival talÀl-
koztam, meg¢rtem a sajÀt elût´rt¢netemet! Meg¢rtem azt is, hogy elolvashattam a re-
g¢nyedet ¢s a verseid elûszavÀt, ahol oly m¢lyen ¢s egyszerüen Ársz mamÀrÂl ä hiszen
ez mind csodÀk csodÀja, ¢s mikor morgolÂdhatn¢kom tÀmad, a csodÀk bel¢m fojtjÀk,
megakadÀlyozzÀk, hogy kisstÁlü legyek... Jaj, Borenyka, mindnyÀjan olyan kisstÁlüek
vagyunk! Hiszen az a fontos, hogy valami le legyen Árva, az maga a csoda, de nek¡nk
m¢g kinyomtatva is kell, vagyis a csoda a k´b´n! HÀt jÂ, kedvesem, meglehet, hogy
m¢g azt is meg¢rj¡k, de sokkal fontosabb, hogy amit te meg mama Ártatok, az meg¢rje
azoknak a nemzed¢keknek az idej¢t, amelyekrûl most m¢g sejtelm¡nk sincs, de ti te-
gezû viszonyban lesztek vel¡k. DrÀgÀn kell ma megfizetni azt a jogot, hogy a holnap-
ban ¢lhess¡nk, az ´r´kk¢valÂsÀgban ¢lhess¡nk.

Sokszor csÂkollak, jÂ eg¢szs¢get!
Alja



Joszif Brodszkij

NAGYEZSDA MANDELSTAM
Szûke Katalin fordÁtÀsa

Nagyezsda Mandelstam ¢let¢nek nyolcvanegy ¢v¢bûl* tizenkilenc ¢vig volt Oszip
Mandelstamnak, korunk legnagyobb orosz k´ltûj¢nek a feles¢ge, ¢s negyvenk¢t ¢vig
ä az ´zvegye. A fennmaradÂ r¢sz jutott a gyermekkorra ¢s az ifjÃsÀgra. Nagy ember
´zvegy¢nek lenni ¢rtelmis¢gi k´r´kben OroszorszÀgban, kivÀltk¢pp az irodalmÀr-¢r-
telmis¢g k´r¢ben majdhogynem foglalkozÀs, hiszen a harmincas ¢s a negyvenes ¢vek-
ben az Àllam olyan mennyis¢gben ÀllÁtotta elû az ÁrÂk ́ zvegyeit, hogy a hatvanas ¢vek
k´zep¢re akÀr szakszervezetet lehetett volna alakÁtani belûl¡k.

àNÀgya az ́ zvegyek legboldogabbikaÊ ä Anna Ahmatova e megjegyz¢s¢vel arra az Àlta-
lÀnos elismer¢sre c¢lzott, amely ekkorra mÀr kijutott Mandelstamnak. Maga a meg-
jegyz¢s persze mindenekelûtt a k´ltû, a k´ltûtÀrs sorsÀra vonatkozott, Àm megfelleb-
bezhetetlen igazsÀga ellen¢re k¡lsû n¢zûpontrÂl tanÃskodik. Amikor ez a fent emlÁtett
elismer¢s n´vekvûben volt, Nagyezsda Mandelstam mÀr elmÃlt hatvan¢ves, eg¢szs¢gi
Àllapota egyre romlott, ¢s jÂformÀn nem volt semmije. Sût ez az elismer¢s, m¢g ha
ÀltalÀnosnak volt is nevezhetû, nem terjedt ki àa f´ldgolyÂ egyhatodÀraÊ, magÀra
OroszorszÀgra. Ekkorra mÀr Nagyezsda Mandelstam maga m´g´tt hagyta hÃsz¢vnyi
´zvegys¢g¢t, tengernyi nyomorÃsÀggal, a nagy hÀborÃt ä amely semmiss¢ teszi a sze-
m¢lyes vesztes¢geket ä ¢s azt a mindennapos retteg¢st, hogy az Àllamv¢delmi hatÂsÀg
emberei bÀrmikor elkaphatjÀk mint a n¢p ellens¢g¢nek feles¢g¢t. Ami ezek utÀn k´-
vetkezett, talÀn az egyetlen halÀl kiv¢tel¢vel, mÀr nem jelenthetett egyebet, mint pi-
hen¢st, l¢legzetv¢telnyi sz¡netet.

EkkortÀjt, 1962 tel¢n talÀlkoztam vele elûsz´r Pszkovban, ahovÀ barÀtaimmal
templomokat (meg kell jegyeznem, a legszebbeket az eg¢sz birodalomban) n¢zni men-
tem. Mikor Anna Ahmatova tudomÀsÀra jutott pszkovi utazÀsunk terve, azt tanÀcsolta,
hogy lÀtogassuk meg Nagyezsda Mandelstamot, aki angolt tanÁtott az ottani fûiskolÀn,
¢s megk¢rt n¢hÀny k´nyv ÀtadÀsÀra. Ezt a nevet akkor hallottam elûsz´r: korÀbban
fogalmam sem volt az ´zvegy l¢tez¢s¢rûl.

Nagyezsda Mandelstam egy k¢tszobÀs tÀrsb¢rletben ¢lt. Az egyik szobÀt a lakÀsmeg-
bÁzott foglalta el, akit a sors irÂniÀja folytÀn NyecvetajevÀnak hÁvtak, a mÀsikat Na-
gyezsda Mandelstam. A szoba akkora volt, mint egy k´zepes nagysÀgÃ amerikai f¡r-
dûszoba ä nyolc n¢gyzetm¢ter. Ter¡let¢nek nagy r¢sz¢t egy mÀsf¢l szem¢lyes Àgy t´l-
t´tte ki; volt m¢g benne k¢t tonettsz¢k, egy fiÂkos szekr¢ny t¡k´rrel ¢s egy ¢jjeliszek-
r¢ny, amely egyÃttal asztalnak is szolgÀlt: tÀny¢rok voltak rajta a vacsora marad¢kÀval,
mellett¡k egy angol nyelvü paperback ä Isaiah Berlin A SºNDISZNñ °S A RñKA cÁmü
k´nyve.

Ennek a sz¢p k´nyvnek jelenl¢te a kis szobÀban ¢s maga a t¢ny, hogy nem rejtett¢k
a pÀrna alÀ, mikor valaki becs´ngetett, mÀr ´nmagÀban arrÂl tanÃskodott, hogy kez-
det¢t vette az a bizonyos l¢legzetv¢telnyi sz¡net.
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Mint kider¡lt, ezt a k´nyvet szint¢n Ahmatova k¡ldte, aki mintegy f¢l ¢vszÀzadon
Àt a legk´zelebbi barÀtja volt a Mandelstam hÀzaspÀrnak: elûsz´r mindkettûj¡k¢, majd
k¢sûbb NagyezsdÀ¢. Ahmatova maga is k¢tszer ´zvegy¡lt meg ä elsû f¢rj¢t, Nyikolaj
Gumiljov k´ltût a Cseka (a KGB leÀnykori nev¢n) lûtte agyon, mÀsodik f¢rje, Nyikolaj
Punyin müv¢szett´rt¢n¢sz ugyanennek a szervezetnek a koncentrÀciÂs tÀborÀban halt
meg. Ahmatova minden lehets¢ges eszk´zzel segÁteni igyekezett Nagyezsda Man-
delstamnak, a hÀborÃ alatt a szÂ szoros ¢rtelm¢ben az ¢let¢t mentette meg, kicsem-
p¢szte magÀval Taskentbe, ahovÀ az írÂsz´vets¢g tagjainak egy r¢sz¢t evakuÀltÀk, ¢s
ott megosztotta vele a fejadagjÀt. Annak ellen¢re, hogy az Àllam k¢t f¢rj¢t likvidÀlta,
¢s a fia lÀgerekben senyvedett (mindent ´sszev¢ve vagy tizenhat ¢vet, ha jÂl eml¢k-
szem), Ahmatova m¢gis valamivel jobb helyzetben volt Nagyezsda MandelstamnÀl,
mÀr csak az¢rt is, mert k¢nytelen-kelletlen elismert¢k ÁrÂ voltÀt, ¢s enged¢lyezt¢k a
leningrÀdi vagy moszkvai leteleped¢s¢t. A nagy vÀrosokban a n¢p ellens¢ge feles¢g¢-
nek nem adtak leteleped¢si enged¢lyt.

°vtizedeken kereszt¡l menek¡lt ez az asszony, vargabetüket Árva le a hatalmas bi-
rodalom isten hÀta m´g´tti vÀroskÀi k´z´tt, ¢s mintha csak az¢rt helyezkedett volna
el egy-egy Ãj helyen, hogy az elsû v¢szjelz¢s ¢rz¢kel¢sekor r´gt´n fel is mondjon. Las-
sank¢nt mÀsodik term¢szet¢v¢ vÀlt a nem l¢tezû szem¢lyis¢g stÀtusa. Alacsony terme-
tü, sovÀny nû volt, az ¢vek mÃlÀsÀval mindinkÀbb ´sszet´p´r´d´tt ¢s kiszÀradt, mint-
ha arra t´rekedett volna, hogy valami sÃlytalan dologgÀ vÀltoztassa Àt ´nmagÀt, amit
menek¡l¢s eset¢n gyorsan ́ ssze lehet csomagolni, zsebbe lehet dugni. Nem volt sem-
mi vagyona: se bÃtora, se k¢pgyüjtem¢nye, se k´nyvtÀra. A k´nyvek sem maradtak
meg nÀla sokÀig, Ágy a k¡lf´ldrûl kapottak sem: miutÀn elolvasta vagy Àtlapozta ûket,
r´gt´n tovÀbbadta mÀsoknak, Ãgy bÀnt vel¡k, ahogy valÂjÀban a k´nyvekkel bÀnni
kell. A hatvanas ¢vek v¢g¢n ¢s a hetvenes ¢vek elej¢n, mikor viszonylagos jÂl¢tben ¢lt
Moszkva sz¢l¢n egy garzonlakÀsban, leg¢rt¢kesebb tÀrgya a konyha falÀn f¡ggû ka-
kukkos Âra volt. Nagy csalÂdÀst okozott volna ez a lakÀs a tolvajoknak, de azoknak is,
akik hÀzkutatÀsi paranccsal jelentek volna meg itt.

A àjÂl¢tÊ ¢veiben, melyek visszaeml¢kez¢sei k¢t k´tet¢nek Nyugaton valÂ megjele-
n¢s¢t k´vett¢k, ez a konyha l¢nyeg¢ben zarÀndokhelly¢ vÀltozott Àt. Majdnem minden
este a tÃl¢lûk ¢s a posztsztÀlini korszak kezdû tehets¢geinek a szÁne-java gyült itt ́ ssze
a hosszÃ faasztal k´r¡l, amely vagy tÁzszer nagyobb volt, mint a pszkovi ¢jjeliszekr¢ny.
Olyan benyomÀsa tÀmadt az embernek, mintha az ´zvegy arra t´rekedne, hogy pÂ-
tolja a kirekesztetts¢g ¢vtizedeit. K¡l´nben nem hiszem, hogy ezt akarta. Valahogy
jobban megmaradt az eml¢kezetemben a pszkovi parÀnyi szobÀban vagy Ahmatova
leningrÀdi lakÀsÀban, a dÁvÀny sz¢l¢re kuporodva, ahovÀ n¢ha PszkovbÂl titokban el-
ellÀtogatott, vagy ahogy elûtünt MoszkvÀban Sklovszkij¢k folyosÂjÀnak m¢ly¢rûl ä ott
hÃzta meg magÀt, amÁg nem volt ´nÀllÂ lakÀsa. ValÂszÁnüleg az¢rt eml¢kszem erre
jobban, mert ott inkÀbb ´nmaga volt ä kitagadott, f´ld´nfutÂ, àkoldus-feles¢gÊ, ahogy
Mandelstam nevezte egyik vers¢ben, ¢s tulajdonk¢ppen az is maradt ¢lete v¢g¢ig.

Van valami megh´kkentû abban, hogy visszaeml¢kez¢seinek k¢t k´tet¢t hatvan-
¢ves kora utÀn Árta. A Mandelstam csalÀdban Oszip volt az ÁrÂ, nem û. Ha e k¢t k´nyv
elûtt Árt is valamit, az nem volt mÀs, mint barÀti lev¢l vagy k¢rv¢ny a Legfelsû BÁrÂ-
sÀghoz. HosszÃ, esem¢nyekben gazdag ¢let¢re nem illik rÀ a nyugalom ÀllapotÀbÂl
visszatekintû memoÀrÁrÂ hagyomÀnyos k¢pe. Az û hatvan´t ¢ve igazÀn nem volt szok-
vÀnyosnak nevezhetû. Nem v¢letlen, hogy a szovjet b¡ntetûrendszernek van egy olyan
paragrafusa, mely szerint a szigorÁtott lÀgerben elt´lt´tt egy ¢v hÀromnak szÀmÁt. E
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szÀmÁtÀs alapjÀn szÀzadunkban t´bb olyan orosz is akad, kinek ¢letkora csak a bibliai
pÀtriÀrkÀk¢hoz m¢rhetû. Vel¡k Mandelstam¢knak egy k´z´s vonÀsuk volt ä az igaz-
sÀgossÀg ig¢nye mindenekf´l´tt.

Ugyanakkor nemcsak az igazsÀgszolgÀltatÀs irÀnti ig¢ny k¢sztette arra, hogy hat-
van¢ves korÀban, a l¢legzetv¢telnyi pihenû idej¢n le¡lj´n ¢s megÁrja ezeket a k´ny-
veket. E k´nyvek az¢rt sz¡lettek meg, mert Nagyezsda Mandelstam ¢let¢ben megis-
m¢tlûd´tt az, ami mÀr egyszer megt´rt¢nt az orosz irodalom t´rt¢net¢ben. A nagy
orosz prÂza keletkez¢s¢re gondolok a tizenkilencedik szÀzad mÀsodik fel¢ben. ögy
tünt, mintha ez a prÂza a semmibûl sz¡letett volna mint olyan k´vetkezm¢ny, melynek
nem lehet tudni az okÀt. ValÂjÀban mÀs t´rt¢nt: a tizenkilencedik szÀzad k´lt¢szet¢rûl
vÀlt le ez a prÂza, ott keresendû a forrÀsa. A k´lt¢szet adta meg az alaphangjÀt az eg¢sz
ût k´vetû irodalomnak, ez¢rt az orosz prÂza legjobb alkotÀsait Ãgy lehet tekinteni,
mint a tizenkilencedik szÀzad elsû negyed¢nek k´lt¢szet¢ben megjelenû finom, pszi-
cholÂgiai ¢s lexikai r¢szletek gondos ¢s alapos feldolgozÀsÀt, tÀvoli visszhangjukat.
àDosztojevszkij alakjainak t´bbs¢ge ä mondta Ahmatova ä ki´regedett puskini hûs, Anyeginek
¢s hozzÀ hasonlÂk.Ê

A k´lt¢szet ÀltalÀban megelûzi a prÂzÀt. T´bb szempontbÂl ugyanezt lehet elmon-
dani Nagyezsda Mandelstam ¢let¢rûl is. K¢t k´ltûnek, akikkel ¢lete szorosan ´ssze-
kapcsolÂdott, Mandelstamnak ¢s AhmatovÀnak volt a folytatÀsa ¢s egyenes k´vetkez-
m¢nye, Ãgy is, mint ember, ¢s Ãgy is, mint ÁrÂ. °s nem csupÀn amiatt, hogy az egyik
a f¢rje volt, a mÀsik meg a barÀtja. Negyvenk¢t ¢vi ´zvegys¢g alatt a legboldogabb
eml¢kek is elhalvÀnyulhatnak. (E hÀzassÀgbÂl nagyon kev¢s boldog eml¢k maradt,
mivel k´z´s ¢let¡k a hÀborÃ, a forradalom s az elsû ́ t¢ves tervek kivÀltotta ́ sszeomlÀs
korszakÀra esett.) AhmatovÀval szint¢n ¢vekig nem talÀlkoztak, a levelekben pedig
semmik¢pp sem lehetett megbÁzni. A papÁr ÀltalÀban vesz¢lyes volt. Az a sz¡ks¢gsze-
rüs¢g, hogy meg kellett jegyezni ¢s az eml¢kezetben kellett megûrizni mindazt, amit
nem lehetett a papÁrra bÁzni, vagyis a k¢t k´ltû verseit, egyarÀnt megerûsÁtette e hÀ-
zassÀg ¢s e barÀtsÀg k´tel¢keit.

Nagyezsda Mandelstam ebb¢li foglalatossÀgÀban, Ahmatova kifejez¢s¢vel ¢lve, e
àGutenberg elûtti korszakbanÊ magÀtÂl ¢rtetûdûen nem volt magÀnyos. Az elhunyt f¢rj
verssorainak ¢jjel-nappali ism¢tl¢se nemcsak mind alaposabb meg¢rt¢s¡ket eredm¢-
nyezte, hanem Àltaluk mintegy feltÀmadt Mandelstam egy¢ni hangja ¢s intonÀciÂja,
amely ä ha csak egy pillanatra is ä a k´ltû jelenl¢t¢nek az ¢rz¢s¢t kelthette. S az a biztos
tudat t´lthette el, hogy az àegymÀs mellett kitartani jÂban ¢s rosszbanÊ fogadalmÀnak
¢rtelm¢ben teljesÁtette az Ág¢ret¢t, fûk¢nt az utÂbbit tekintve. Ugyanez t´rt¢nt a fizi-
kailag gyakran nem jelen l¢vû Ahmatova verseivel is, hiszen az eml¢kezet mechaniz-
musa ha egyszer beindult, nem tud leÀllni. HasonlÂan mük´d´tt az eml¢kezet n¢hÀny
mÀs szerzû, bizonyos eszm¢k ¢s erk´lcsi elvek eset¢ben, megûrizte mindazt, ami mÀs-
k¢pp nem maradhatott volna fenn.

Mindez fokozatosan l¢ny¢nek elvÀlaszthatatlan r¢sz¢v¢ vÀlt. Ha a szeretetet helyet-
tesÁteni lehet valamivel, az egyed¡l az eml¢kezet. Eml¢kezetbe v¢sni annyit jelent,
mint Ãjrateremteni a meghitts¢get, a k´zelis¢get. Lassank¢nt e k´ltûk verssorai Na-
gyezsda Mandelstam tudatÀvÀ, szem¢lyis¢g¢v¢ vÀltak. Nemcsak perspektÁvÀt ¢s n¢zû-
pontot nyÃjtottak: enn¢l fontosabb, hogy nyelvi normÀt jelentettek a szÀmÀra. Mikor
Árni kezdte a k´nyveit, eleve nem tudta megker¡lni az ´sszehasonlÁtÀst ä sajÀt szavai-
nak akkorra mÀr ´szt´n´s ¢s ´ntudatlan ´sszehasonlÁtÀsÀt az û szavaikkal. írÀsÀnak
objektivitÀsa ¢s k´ny´rtelens¢ge, mely intellektusÀnak jellemzû jegyeit t¡kr´zi, szin-
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t¢n kiker¡lhetetlen stÁlusbeli k´vetkezm¢nye annak a k´lt¢szetnek, amely ezt az intel-
lektust formÀzta. Ezek a k´nyvek mind tartalmukat, mind stÁlusukat tekintve nem mÀ-
sok, mint àpost scriptumokÊ a nyelv legmagasabb rendü formÀjÀhoz, melyet k´lt¢-
szetnek hÁvunk. A k´lt¢szet ́ lt´tt testet Nagyezsda Mandelstamban, annak k´sz´nhe-
tûen, hogy k´nyv n¢lk¡l megtanulta f¢rje verssorait.

Audent parafrazÀlva azt lehet mondani, hogy a nagy k´lt¢szet àprÂzÀba verte ûtÊ.
így t´rt¢nt, mivel e k¢t k´ltû ´r´ks¢g¢t csak prÂzÀban lehetett feldolgozni. A k´lt¢-
szetben csupÀn epigonok pr¢dÀjÀvÀ vÀlhatott, ahogy azzÀ is vÀlt. MÀs szÂval, Nagyezs-
da Mandelstam prÂzÀja volt az egyetlen olyan k´zeg, ahol ez a nyelv elker¡lhette a
pangÀs ÀllapotÀt. Csakis ez a prÂza vÀlhatott olyan k´zegg¢, melyben megûrzûdhetett
maga a nyelv lelke abban a szellemben, ahogy a k¢t k´ltû hasznÀlta. Ily mÂdon Na-
gyezsda Mandelstam k´nyvei, bÀrmennyire kivÀlÂak is ebben a minûs¢g¡kben, nem-
csak visszaeml¢kez¢sek, ¢s nemcsak a k¢t nagy k´ltû ¢letrajzÀhoz füz´tt kommentÀrok,
hanem ¢rtelmezik is az orosz n¢p tudatÀt, legalÀbbis annak a r¢sz¢nek tudatÀt, amely-
nek siker¡lt e k´nyveket megszerezni.

Nincs mit csodÀlkozni azon, hogy ez az ¢rtelmez¢s a rendszer elÁt¢l¢s¢be csap Àt.
Nagyezsda Mandelstam k¢t k´nyve a szÀzad ¢s a szÀzad irodalma f´ldi UtolsÂ ít¢le-
t¢hez hasonlatos, amely m¢g f¢lelmetesebbnek tetszik, ha meggondoljuk, hogy ¢ppen
ez a szÀzad hirdette meg a f´ldi paradicsom fel¢pÁt¢s¢t. Azon m¢g kev¢sb¢ kell cso-
dÀlkozni, hogy e visszaeml¢kez¢sek, k¡l´n´sen a mÀsodik k´tet, a Kreml falain innen
¢s tÃl egyarÀnt rosszallÀst keltettek. Meg kell jegyeznem, a hatalom reagÀlÀsa becs¡-
letesebb volt, mint az ¢rtelmis¢g¢: a hatalom mindk´z´ns¢gesen bünt¢nynek nyilvÀ-
nÁtotta e k´nyvek k¢zbev¢tel¢t. °rtelmis¢gi k´r´kben azonban sz´rnyü ribilliÂ kelet-
kezett, fûk¢nt MoszkvÀban, mivel Nagyezsda Mandelstam a rezsim gaztetteiben valÂ
bünseg¢di bünr¢szess¢gel vÀdolta e k´r´k kiemelkedû ¢s kev¢sb¢ kiemelkedû k¢pvi-
selûit: konyhÀjÀban erre igencsak megcsappant az emberÀradat.

Voltak nyÁlt levelek ¢s f¢lig nyÁlt levelek, bevÀltott fenyegetûz¢sek, elhatÀrozÀsok,
hogy soha t´bb¢ nem fognak vele kezet, hÀzassÀgok mentek t´nkre amiatt, hogy igaza
volt-e vagy sem, amikor ezt vagy azt besÃgÂnak nevezte. Egy neves disszidens a sza-
kÀllÀt rÀzva kijelentette: àBesÀrozta eg¢sz nemzed¢k¡nketÊ, mÁg mÀsok visszavonultak
nyaralÂikba, ¢s kulcsra zÀrtÀk az ajtÂt, hogy mielûbb lekopogjÀk sajÀt, ellen-visszaem-
l¢kez¢seiket. Ez mÀr a hetvenes ¢vek kezdet¢n t´rt¢nt; m¢g eltelik vagy hat ¢v, ¢s
ugyanezek k´z´tt az emberek k´z´tt hasonlÂ szakadÀs k´vetkezik be Szolzsenyicinnek
a zsidÂkhoz valÂ viszonya miatt.

Van valami az irodalmÀr tudatÀban, ami elfogadhatatlannÀ teszi bÀrki erk´lcsi te-
kint¢ly¢nek az elismer¢s¢t. Az irodalmÀr szÁvesen megb¢k¡l az elsû titkÀr vagy a F¡h-
rer l¢t¢vel, de a prÂf¢ta l¢tjogosultsÀgÀt azonnal k¢ts¢gbe vonja. ValÂszÁnüleg arrÂl
lehet szÂ, hogy k´nnyebb ´nmagÀban feldolgoznia, ha azt mondjÀk rÂla: àTe rab
vagyÊ, mint ha azt: àErk´lcsi szempontbÂl nem ¢rsz semmit.Ê Az Áratlan t´rv¢ny ¢r-
telm¢ben abba, aki a f´ldre zuhant, nem illik belerÃgni. A prÂf¢ta azonban nem az¢rt
rugdossa a f´ld´n fekvût, hogy meg´lje: rÀ akarja bÁrni, hogy talpra Àlljon. Viszont e
rÃgÀsoknak ellenÀllnak, k¢ts¢gbe vonjÀk mind az ¢rveket, mind a vÀdakat, ¢s nem
az¢rt teszik ezt, hogy kiderÁts¢k az igazsÀgot, hanem a rab intellektuÀlis ́ nel¢g¡lts¢ge
miatt. Az irodalmÀrnak m¢g kellemetlenebb, ha nemcsak erk´lcsi, de kulturÀlis ¢rte-
lemben is tekint¢ly az illetû, mint Nagyezsda Mandelstam.

MegkockÀztatom, hogy kiss¢ tovÀbbmenjek. A valÂsÀg csak az ¢rz¢kel¢sen kereszt¡l
nyer ¢rtelmet ¢s jelent¢st. Az ¢rz¢kel¢s az egyetlen dolog, amely jelent¢ssel t´lti meg.
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Az ¢rz¢kel¢s egyes fajtÀinak l¢tezik egy hierarchiÀja (s ennek megfelelûen a jelen-
t¢seknek is), melynek legfelsû pontjÀn a leg¢rz¢kenyebb ¢s legfinomabb prizmÀkon
Àt t´rt¢nû ¢rz¢kel¢s helyezkedik el. Csak egy olyan mester van, aki e prizmÀkat a kellû
¢rz¢kenys¢ggel ¢s finomsÀggal el tudja lÀtni ä ez a kultÃra, a civilizÀciÂ, s ennek legfûbb
eszk´ze a nyelv. A valÂsÀg ¢rz¢kel¢se tulajdonk¢ppen ezen a prizmÀn kereszt¡l a leg-
pontosabb, sût lehets¢ges, hogy a leghitelesebb. E prizma megszerz¢se az emberi nem
minden k¢pviselûj¢nek k´z´s feladata. (Azokat a felkiÀltÀsokat, hogy àNem tisztess¢-
ges!Ê ¢s àElitizmus!Ê, melyekkel fûk¢pp a mi egyetemeinken fogadhatjÀk a fentieket,
nem kell figyelembe venni, hiszen a kultÃra mÀr meghatÀrozÀsÀt tekintve is eleve eli-
tista, a demokratikus elvek alkalmazÀsa pedig a megismer¢s szf¢rÀjÀban azzal fenye-
get, hogy a b´lcsess¢g egyenlûv¢ vÀlik a balgasÀggal.)

Nagyezsda Mandelstam egyed¡lvalÂ kÁnjai ¢s az, hogy birtokolta ezt a prizmÀt, me-
lyet a legjobb XX. szÀzadi k´lt¢szettûl kapott, vitathatatlannÀ teszik Át¢leteit a meg¢lt
¢s megÁrt valÂsÀg viszonylatÀban. Az pedig szemenszedett hazugsÀg, hogy a nagy mü-
v¢szetnek sz¡ks¢ge van a szenved¢sre. A szenved¢s vakkÀ ¢s s¡kett¢ tesz, sz¢troncsolja
az embert, mi t´bb, gyakran gyilkol is. Oszip Mandelstam mÀr a forradalom elûtt nagy
k´ltû volt. °ppÃgy, mint Anna Ahmatova ¢s Marina Cvetajeva. Akkor is azzÀ vÀltak
volna, akik voltak, ha OroszorszÀg nem szenvedi el a szÀzad ismert t´rt¢nelmi esem¢-
nyeit. A tehets¢gnek elvileg semmi k´ze a t´rt¢nelemhez.

AzzÀ vÀlt volna-e Nagyezsda Mandelstam, aki volt, ha nem k´vetkezik be a forra-
dalom ¢s az, ami utÀna j´tt? TalÀn nem, hiszen leendû f¢rj¢vel a forradalom utÀn,
1919-ben talÀlkozott. De Ágy, ́ nmagÀban nem korrekt a k¢rd¢s: Àltala a valÂszÁnüs¢g-
elm¢letek ¢s a t´rt¢nelmi determinizmus k´d´s ter¡let¢re t¢velyed¡nk. V¢gered-
m¢nyben nem annak k´sz´nhetûen lett az, aki volt, ami e szÀzadban OroszorszÀgban
t´rt¢nt, hanem inkÀbb annak ellen¢re. Az oknyomozÂk mutatÂujja biztos, hogy oda
b´k, ahol a t´rt¢nelmi determinizmus n¢zûpontjÀbÂl ez az àannak ellen¢reÊ az àaz¢rt,
mertÊ szinonimÀja. Akkor meg, ha ennyire nyugtalankodik egy k´znapi, emberi àan-
nak ellen¢reÊ miatt, vigye el az ´rd´g a t´rt¢nelmi determinizmust.

Ez a nyugtalansÀg persze nem ok n¢lk¡l valÂ: kider¡lt, hogy egy gy´nge, hatvan´t
¢ves asszony tulajdonk¢ppen k¢pes megÀllÁtani a nemzet kulturÀlis sz¢tes¢s¢t. Visz-
szaeml¢kez¢se t´bb a korszakrÂl szÂlÂ tanÃvallomÀsnÀl: û a lelkiismeret ¢s a kultÃra
f¢ny¢ben n¢zi a t´rt¢nelmet. Ebben a f¢nyben a t´rt¢nelem ´sszezsugorodik, ¢s az
individuumban tudatosul ´nn´n vÀlasztÀsa: vagy a f¢ny forrÀsÀnak a keres¢se, vagy
az ´nmaga elleni antropolÂgiai bünt¢ny.

Nagyezsda Mandelstam egyÀltalÀn nem szÀnd¢kozott ilyen szerepet jÀtszani, s a
rendszerrel leszÀmolni m¢g kev¢sb¢ akart. SzÀmÀra mindez magÀn¡gy volt, jellem¢-
bûl ¢s szem¢lyis¢g¢bûl k´vetkezett, mindabbÂl, ami ezt a szem¢lyis¢get alakÁtotta. L¢-
nyeg¢ben a verseket mentette meg, nem f¢rje eml¢k¢t. Negyvenk¢t ¢ven kereszt¡l
nem a f¢rje, hanem e versek ´zvegye volt. Term¢szetes, hogy szerette a f¢rj¢t, de a
szerelem mÀr ́ nmagÀban is egyike a legelitistÀbb szenved¢lyeknek. Tartalmat ¢s pers-
pektÁvÀt azonban csak a kultÃra kontextusÀban nyer, mivel Ágy t´bb helyet k´vetel
magÀnak a tudatban, mint az Àgyban. E kontextuson kÁv¡l a szerelem nem t´bb a
szexuÀlis ¢rintkez¢sn¢l. Nagyezsda Mandelstam a kultÃra ´zvegye volt, s azt gondo-
lom, hogy ¢lete v¢g¢n jobban szerette a f¢rj¢t, mint hÀzassÀguk kezdet¢n. Ez¢rt
annyira eml¢kezetesek az olvasÂnak ezek a k´nyvek. °s valÂszÁnüleg az¢rt is, mert a
modern vilÀg ¢s a civilizÀciÂ viszonya eml¢keztet az ´zvegys¢gre.

Ami v¢gk¢pp hiÀnyzott Nagyezsda MandelstambÂl, az a t¡relem volt. Ebbûl a szem-
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pontbÂl egyÀltalÀn nem hasonlÁtott a k¢t k´ltûre. çm a k´ltûknek ott volt a müv¢-
szet¡k, ¢s el¢rt eredm¢nyeik minûs¢ge elegendû ´r´m´t adott ahhoz, hogy megb¢-
k¢ljenek a sorssal, vagy legalÀbbis Ãgy tünj´n, hogy megb¢k¢ltek. Nagyezsda Man-
delstam tÃlsÀgosan elfogult, kategorikus, hÀzsÀrtos term¢szetü ¢s t¡relmetlen volt;
nem volt ritka az sem, hogy egyes eszm¢it nem gondolta v¢gig, ¢s csak a hallomÀsra
hagyatkozott. R´viden szÂlva, neh¢z volt ût kibÁrni, amin nincs mit csodÀlkozni, ha
arra gondolunk, milyen alakokkal kellett rendeznie a szÀmlÀt elûsz´r e valÂ ¢letben,
majd k¢sûbb a k¢pzeletben. Egy¢bk¢nt t¡relmetlens¢ge t´bbeket elriasztott. Nagyezs-
da Mandelstam normÀnak tekintette a t¡relmetlens¢get, elfÀradt az olyan emberek
hajbÂkolÀsÀtÂl, mint Robert McNamara vagy Willy Fischer (Rudolf Abel KGB-ezre-
des valÂdi neve).

Egy dolgot akart: sajÀt ÀgyÀban meghalni. Sût bizonyos fokig vÀrta is a halÀlt, hogy
àott majd Ãjra Oszippal egy¡tt legyenÊ. ä àNem ä mondta erre neki egyszer Ahmato-
va ä, ott nem te, hanem ¢n leszek vele egy¡tt.Ê

Teljes¡lt a kÁvÀnsÀga: sajÀt ÀgyÀban halt meg. Ez nem is olyan kis dolog, ha az û
nemzed¢k¢re gondolunk OroszorszÀgban. K¢ts¢gtelen, lesznek majd, akik azon si-
rÀnkoznak, hogy, Ãgymond, nem ¢rtette meg korÀt, lemaradt a j´vûbe szÀguldÂ vo-
natrÂl. Persze û is, mint nemzed¢k¢bûl mindegyik orosz, nagyon jÂl tudta, hogy a j´-
vûbe szÀguldÂ vonatok vagy a koncentrÀciÂs tÀborokban, vagy a gÀzkamrÀkban Àllnak
meg. Nagyezsda Mandelstam, s vele egy¡tt sajnos mi is, megtapasztalhattuk e vonat
rendeltet¢s¢t.

UtoljÀra 1972. mÀjus 30-Àn talÀlkoztam vele moszkvai lakÀsa konyhÀjÀban. Estele-
dett: ¡lt, ¢s cigarettÀzott a tÀlalÂszekr¢ny falra vetûdû m¢ly Àrny¢kÀban. Olyan m¢ly
volt az Àrny¢k, hogy csak a hamvadÂ cigaretta ¢s a k¢t, f¢nylû szem lÀtszott ki belûle.
Minden egyebet ä a sÀlkendû alatti aprÂ, t´p´r´d´tt testet, a kezet, az ovÀlis, hamu-
szÁnü arcot, az ûsz, hamusz¡rke hajat ä elnyelt a s´t¢ts¢g. ögy n¢zett ki, mint a nagy
tüz marad¢ka, mint egy hamvadÂ kis sz¢ndarab, melyhez ha hozzÀ¢rsz, meg¢get.

Mihail Kuzmin

°DES MEGHALNI

°des meghalni
a csatat¢ren,
hol nyÁlvesszûk, kopjÀk suhognak,
amikor a trombita harsog
¢s tüz a nap,
d¢lben,
a haza dicsûs¢g¢¢rt elesve
¢s hallva k´r´tted:
àisten veled, hûs f¢rfiÃ!Ê
°des meghalni
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tisztes ´regk¢nt
ugyanabban a hÀzban,
ugyanazon az Àgyon,
ahol sz¡lettek ¢s meghaltak ûseid,
gyermekeid k´r¢ben,
akik mÀr megf¢rfiasodtak,
¢s hallva k´r´tted:
àisten veled, apÀm!Ê
De m¢g enn¢l is ¢desebb,
m¢g b´lcsebb,
elt¢kozolva minden birtokod,
eladva az utolsÂ malmodat
az¢rt a nû¢rt,
akit mÀsnapra elfelejten¢l,
¢s hazat¢rve
vÁg dÀridÂ utÀn a hÀzba,
melyet mÀr dobravertek,
megvacsorÀzni ¢s
szÀzegyedszer olvasva Ãjra
Apuleius t´rt¢net¢t,
meleg ¢s illatos f¡rdûbe ¡lve,
nem hallva semmif¢le bÃcsÃszÂt,
felvÀgni az ereidet;
s a hosszÃ ablakbÂl a mennyezet alatt
viola illatozna,
pirkadna mÀr,
¢s fuvolÀk szÂlnÀnak messzirûl.

Valerij Brjuszov

MAGçNY

 
Peregnek napjaink s a l¢t¡nk,
Szabadnak lenni nincs rem¢ny.
K´ny´rtelen magÀnyban ¢l¡nk
Enlelk¡nk t´ml´cfenek¢n.

¹r´k´s cellÀra Át¢ltek,
S homÀlyos ablakunkon Àt
LÀtjuk, mint torz, sÀtÀni k¢pet,
MÀs ´r´m¢t ¢s bÀnatÀt.
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Nap napra, ¢vre ¢v ä hiÀba
Fut el mellett¡nk ¢let¡nk.
SzÂ, szerelem, szem¡nk parÀzsa:
Hazug lett l¢ny¡nk, l¢nyeg¡nk.

Halott a nyelv, de Ãgyse hallja
A f¡l, ha hallatnÀ szavÀt.
Csak az idû csitÁtja balga,
BÃs lelk¡nk esztelen jajÀt.

UtolsÂ lepleink let¢pve,
¹lelhet¡nk egy mÀsikat ä
HiÃ a vÀgy minden rem¢nye!
A szenved¢ly magunkra hagy!

Nincs egyesÁtû egyezs¢g se ä
CsupÀn a sÂvÀrgÀs k´de,
S a vÀgyak b´lcs egyeztet¢se,
Meg a rabszolga k´z´nye.

HiÀba verdesn¢ a l¢lek
Vasboltozatba szÀrnyait.
E szakad¢kperem, min ¢lhet:
MÀsikba nem zuhanhat itt!

S vÀndor tekintete a tÀjban
K´r´s-k´r¡l hiÀba jÀr:
Mi mindig egy k´r centrumÀban
çllunk s lezÀrt a lÀthatÀr.

1903

Vjacseszlav Ivanov

DECEMBER
A RñMAI NAPLñ-bÂl

Ti, kiknek v¢sûje, ecsetje
°s lantja mÃzsÀk szent frigye,
Ti e vilÀgbÂl elvezettek
Egy mÀs l¢t ligeteibe.
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S min¢l tisztÀbban adja vissza
A mü a f´ld arculatÀt,
AnnÀl vilÀgosabb a titka,
Mi benne ¢l, egy mÀs vilÀg.

S szem¡nk most Àmuldozva n¢zi,
Mit meg se lÀtott napra-nap,
Ahogy a rÂnÀt sz¢l bec¢zi,
S fenyûk z´ldellnek hÂ alatt.

1944. december 29.

Alekszandr Blok

HA MçR A ROZSDçS BERKENY°NEK...

Ha mÀr a rozsdÀs berkeny¢nek
BÁborlanak dÃs f¡rtjei ä
Ha a bakÂ csontos kez¢vel
V¢gsû sz´g¢t bel¢m veri ä

Ha Âlmos folyamÀr felett ¢n,
A nyirkos ¢s s´t¢t egen,
HazÀm komor szem¢t keresv¢n,
MegrÀndulok keresztemen ä

Akkor ä k¢k messzes¢gbe n¢zve,
V¢rcseppek, k´nnyek f¡gg´ny¢n
Kereszt¡l lÀtom majd: mer¢szen
SajkÀjÀn Krisztus szÀll fel¢m.

Egy lesz rem¢nyem ¢s rem¢nye
°s a darÂcing-viselet.
°s bÀmulom a tenyer¢be
Vert v¢res, elrozsdÀllt szeget.

Krisztus! N¢zd, kÁnzatom kereszten!
Oly bÃs e tÀg terü haza!
Kik´t-e megfeszÁtett mennyem
PartjÀn a sajkÀd valaha?

1907. oktÂber 3.
Baka IstvÀn fordÁtÀsai
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FORGçCS PALKñ (1928ä1947)

Ezeket a verseket egy tizen¢ves fiÃ Árta a
hÀborÃ utÀni elsû ¢vekben, a nemzed¢ki
¢s szem¢lyes Sturm und Drangnak abban
a kurta periÂdusÀban, amikor korosztÀ-
lyunk kibÃjt a tojÀsbÂl.

ForgÀcs PalkÂt, m¢g megismerked¢-
s¡nk elûtt, a Nyugati pÀlyaudvar bal ol-
dali (¢rkez¢si) elûter¢ben lÀttam elûsz´r
1945. mÀrcius elsû napjaiban. Mindket-
ten egy Szegedre indulÂ Nemzeti Seg¢ly-
gyerekvonatra igyekezt¡nk feljutni, ki-
jÀtszva az ott csizmÀsan-kucsmÀsan
parancsnoklÂ Vadas SÀra (Vas ZoltÀn-
n¢) ¢bers¢g¢t. Mindketten tÃl voltunk
ugyanis a korhatÀron, s mik´zben t¢r-
d¡nket rogyasztva prÂbÀltunk belesimul-
ni a nÀlunk hÀrom-´t ¢vvel fiatalabb gye-
rekek t´meg¢be, valÂjÀban ¢ppen àfel-
nûttÊ-¢let¡nk elsû, b¢k¢s kalandjÀra in-
dultunk a hÀborÃv¢g ¢letvesz¢lyes ka-
landjai utÀn.

Szegeden PalkÂ valamik¢ppen meg-
tudta, hogy egy atyai barÀtom jÂvoltÀ-
bÂl k¢tszobÀs alb¢rlettel rendelkezem.
Megkeresett, s Ágy hamarosan ´cs¢mmel
¢s az û unokatestv¢r¢vel, Gergely P¢ter-
rel egy¡tt n¢gyesben tanyÀztunk az alsÂ-
vÀrosi àtisztes ´gyvezn¢lÊ, amint û nevez-
te a n¢nit. Az ilyenf¢le szellempetÀrdÀival
¢s persze emberi bÀjÀval kezdett elbüv´lni,
s ezzel kezdûd´tt ¢lete v¢g¢ig tartÂ barÀt-
sÀgunk (¢s mÀig sem lezÀrult pÀrbesz¢-
d¡nk).

F. P. budapesti k¢tgyermekes zsidÂ ¢r-
telmis¢gi csalÀdban nevelkedett. Apja,
ForgÀcs Vilmos, az Orion rÀdiÂgyÀr egyik
alapÁtÂja ¢s vezetûje volt, aki mellesleg
szenved¢lyesen, sokat ä ¢s sokszor igen jÂl
ä festett. A csalÀd erûs egy¢nis¢ge azon-
ban az anya, Herta volt. 1944 nyarÀn apja
Raoul Wallenberg mentûakciÂjÀnak egyik
fû munkatÀrsa lett, s egy ideig PalkÂ is a

sv¢d k´vets¢g szÀmÀra v¢gzett valami-
lyen k¡ld´ncszolgÀlatot. A legv¢szesebb
t¢li hÂnapokban GÀbor bÀtyjÀval egy¡tt
Wallenberg ºllûi Ãti àSchutzpass-irodÀ-
jÀbanÊ hÃzÂdott meg.

Itt k¢sz¡lt az a tr¢fÀs-ironikus t´rt¢nel-
mi àmetszetÊ-sorozat a sv¢d menlev¢l, a
Schutzpass àvilÀgt´rt¢net¢rûlÊ ¢s müv¢-
szett´rt¢neti szerep¢rûl, amely a mÃlt ¢vi
vÀrbeli Wallenberg-kiÀllÁtÀson is lÀthatÂ
volt. A rajzok nagyobbik fel¢t a k¢t For-
gÀcs fiv¢r, de fûk¢nt PalkÂ k¢szÁtette, t´bb
mint kitünû rajzk¢szs¢ggel. Ezeken is a
tehets¢g f¢nye ragyogott, mint minde-
nen, amit csinÀlt.

A Wallenberg-¢lm¢ny tovÀbb dolgo-
zott benne. Amikor a Wallenberg-eml¢k-
bizottsÀg 1946 jÃniusÀban a Zeneakad¢-
mia nagyterm¢ben megeml¢kez¢st ren-
dezett a budapesti zsidÂsÀg legbÀtrabb
v¢delmezûj¢rûl, a pÂdium f´l¢, a cÁmer
hely¢re feszÁtett csomagolÂpapÁrra PalkÂ
r´gt´nz´tt tussal egy Wallenberg-profilt,
s û tartotta az egyik besz¢det is: n¢met
nyelvü, k´ltûi jellemz¢st ¢s eml¢kez¢st a
àsz¢gyenkezû r¢szv¢tÊ Àltal hajtott hûsrûl, a
keresztes lovagok k¢sei utÂdÀrÂl. De Wal-
lenberg, mondta, m¢g inkÀbb àaz aposto-
lok m¢ltÂ utÂda volt, a jÂt a jÂ¢rt cselekedte,
nem k¢rt ¢s nem vÀrt ¢rte semmit. Tudta, hogy
az ember gyenge ¢s aljas, de nem kÁvÀnta meg-
javÁtani, csupÀn segÁteni akartÊ. S Ãgy lÀt-
szik, 1944-ben k¡l´n´sen imponÀlt a ka-
masz fiÃnak a hûs pÂztalansÀga, viharka-
bÀtos lezsers¢ge, a Nyugat szabad embe-
r¢t id¢zû eleganciÀja. SzÀmÀra ¢s sokak
szÀmÀra Wallenberg àvisszaadta a hitet ab-
ban, hogy vannak ¢s lesznek olyan l¢nyek, akik
´nzetlen¡l ÃtjÀba Àllnak a f´ld alatti hatal-
maknakÊ.

Ez a hangnem azonban inkÀbb kiv¢te-
les volt nÀla, mert a tekint¢lytisztelet ¢p-
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pen nem tartozott jellemzû vonÀsai k´z¢.
Elûttem p¢ldÀul û kezdte ki elûsz´r ifjÃ-
korunk sok bÀlvÀnyÀt. R¢szben F¡st Mi-
lÀntÂl eltanult ves¢zû ¢s mazsolÀzÂ kriti-
kÀval fogadta el, illetve vetette el Rilke
vagy JÂzsef Attila egy-egy vers¢t, szaka-
szÀt vagy verssorÀt. ä N¢zd csak, mondta,
hogy lerontja p¢ldÀul a HAZçM-at ez a
sor: àTotyogjon, aki buksi medve...Ê Szerinte
JÂzsef Attila eg¢sz sor remek vers¢t elron-
totta egy-egy àm¢rgelûdûÊ rossz sorral.

Bizony, tiszteletlen volt, s ezzel sokakat
magÀra haragÁtott F¡st MilÀntÂl Szabolcsi
MiklÂsig ¢s E´rsi GyulÀig, az egykori V´-
r´smarty cserk¢szcsapat vezetûiig, akik
v¢g¡l is kiadtÀk az ÃtjÀt. Keserny¢s daccal
vette tudomÀsul, hogy t´bb¢ nemkÁvÀna-
tos a csapat ä kamaszkora legfûbb formÀ-
lÂ k´z´ss¢ge ä tÃrÀin ¢s tÀborozÀsain. De
ek´zben jÂl tudta, hogy nem is k¢pes ma-
gÀt alÀvetni bÀrmely k´z´ss¢g szabÀlyai-
nak ¢s rituÀl¢jÀnak. Ehhez tÃl szabad volt
a gondolkodÀsa, ¢s tÃl kÁm¢letlen¡l vÀ-
gott az irÂniÀja. VillÀmgyors riposztjait ¢s
megsemmisÁtû telitalÀlatait szeretteinek
szük k´r¢n kÁv¡l alig valaki tudta elvi-
selni.

Ugyanakkor szenvedett is ettûl az
arisztokratikusnak ¢rzett k¡l´nÀllÀstÂl, s
kereste az Ãj k´z´ss¢get, a valahova tar-
tozÀs lehetûs¢g¢t. UtolsÂ k´z´s nyarunk,
1947 v¢gzetes nyara azzal telt, hogy las-
san-lassan meggyûzt¡k egymÀst: fel kell
adni individualista, ¢rtelmis¢gi gûg¡n-
ket, s bÀrmily otromba ¢s dogmatikus is a
kommunizmus ideolÂgiÀja, a Nyugat
¢rezhetû kulturÀlis hanyatlÀsa k´zepette
(lÀsd: UNTERGANG DES ABENDLANDES) le
kell gyürni viszolygÀsunkat, s a àt´me-
gekÊ uralmÀt ¢s kultÃrÀjÀt, v¢gsû soron a
àmegifjÁtÂ barbÀrsÀgotÊ kell elfogad-
nunk.

íme, ez volt a àteÂriÀnkÊ. De emellett
¢ppen û nevezte meg egyik legfûbb belsû
motÁvumunkat: az osztÀlybüntudatot.

Nem v¢letlen¡l tÀmadt ez a szÂjÀt¢kos
´tlete (a t´bbi sok szÀz k´z´tt). Elsû¢ves
magyaräangol szakos egyetemista korÀ-

ban t´bbek k´zt a vallÀst´rt¢net ¢s a drÀ-
mat´rt¢net ́ sszef¡gg¢sei izgattÀk, s a g´-
r´g drÀmÀrÂl szÂlÂ tanulmÀnyt´red¢k¢-
nek ezek voltak a kulcsszavai: büntudat ä
bünbak ä megvÀltÀs.

MegvÀltÀs! Csaknem mindig ezzel a
szÂval jel´lte sajÀt ¢let¢nek ä s ugyanÁgy
valamennyi¡nk ¢let¢nek ä megoldÀsÀt.
Term¢szetesen nem pusztÀn egzisztenci-
Àlis vagy racionÀlis irÀnyÃ megoldÀsrÂl
volt itt szÂ. A àmegvÀltÀsÊ egyr¢szt a t´k¢-
letes, mÀsr¢szt a mindenre ä alkotÀsra,
szerelemre, politikÀra, ¢letmÂdra ä kiter-
jedû megoldÀst jelentette. Enn¢l alÀbb
persze nem is akartuk adni. Tizennyolc
¢ves korÀban az ember m¢g nem ismer
kompromisszumot.

Alig kell mondanom, hogy ebben az
idûben mÀr nem elsûsorban a szikrÀzÂ
szellemü ¢s kiv¢telesen müvelt tÀrsasÀgi
l¢nyt lÀttam, becs¡ltem ¢s szerettem For-
gÀcs PalkÂban, hanem korosztÀlyunk
egyik magÀnyos ¢s szenvedû, igazi Ãtke-
resûj¢t. (Term¢szetesen mindenki magÀ-
nyos volt, aki nem csatlakozott mÀr 1945-
ben a Kommunista PÀrthoz, vagy nem
tartozott eleve az egyhÀzhoz vagy mÀs
erûs k´z´ss¢ghez.) PalkÂ lÀzas t¡relmet-
lens¢ggel kereste a zavaros ÀllÂvÁzbûl ki-
vezetû utat, a megvÀltÀst, s müv¢szi, k´l-
tûi alkatÀra vall, hogy nem csupÀn, sût
nem is elsûsorban fogalmi eszk´z´kkel,
noha briliÀns agya nagyon is alkalmas
volt a tiszta fogalmi gondolkodÀsra.

A k´rnyezû vilÀghoz valÂ lÀzadÂ, jÀt¢-
kos-ironikus, de egyben kamaszosan ¢r-
zelmes viszonyÀt, a politikÀhoz ¢s a mü-
v¢szethez, az elithez ¢s a t´megekhez, a
felnûtts¢ghez ¢s a nûkh´z valÂ viszonyt
r´vid ¢lete utolsÂ hÂnapjaiban A NAGY KI-
RçLY cÁmü, az ifjÃ MÀtyÀsrÂl szÂlÂ, befe-
jezetlen¡l maradt drÀmÀba sürÁtette.

Nem filozÂfiai tandrÀmÀt Árt. Ellenke-
zûleg. A darab csaknem versben, t´bbnyi-
re ritmikus prÂzÀban l¡ktetû, hol jÀt¢kos,
hol kem¢ny ´sszecsapÀs-sorozat Hunya-
di MÀtyÀs ¢s prÀgai, majd budai k´rnye-
zete k´z´tt. A bevezetû, elsû szÁn f¢lhomÀ-
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lyÀban hÀrom-n¢gy k´zember besz¢lget a
budai vÀrban. (Shakespeare-i tÁpusÃ fel-
vezet¢s a cselekm¢nyhez.)

àEgy alak: Tavaszi sz¢l: vizet Àraszt.
MÀsik: A hold vizet dagaszt.
Harmadik: T´r´k hajÂt hoz, bÀcsi. T´r´k
zÀszlÂ a f¢lhold is az ¢gen. S a G´nc´l cseh
szek¢r. ºltet a hÀztetûre piros kakast ä t¡zet.
Egy ´reg: Sz¢l, tavasz t¡zet hoz.
Elsû: Meg Ãj kirÀlyt.Ê
Az eg¢sz darab, azaz legalÀbbis az elk¢-

sz¡lt n¢hÀny jelenet a felnûtt¢ vÀlÀs prob-
l¢mÀja k´r¡l forog. A kirÀllyÀ kikiÀltott
MÀtyÀsnak vÀlasztania kell a bÀbkirÀly-
sÀg, azaz a fûuraknak Àtengedett kor-
mÀnyzÀs ¢s a valÂdi uralkodÀs, hatalom-
gyakorlÀs k´z´tt. S megjelenik a szerelem
PalkÂ Àltal mÀr meg¢lt megkettûz¢se is: a
jÀt¢kosan civÂdÂ, t¡nd¢ri kamaszszere-
lem (PodjebrÀd Katalin) ¢s az ¢rett nûh´z
(Garai çgnes) füzûdû vonzalom konflik-
tusa.

A nagy elhatÀrozÀs elûtt apja, Hunyadi
JÀnos k¢pe elûtt mondja MÀtyÀs: àHolnap
reggel mÀr BudÀn leszek... Na? °n a t´r´k´ket
kiverem, ¢s Frigyest f´lpofozom. °n j´vû utÀn-
ra hÃsz¢ves leszek. (BÀmul. B¡szk¢n) MÀr meg
is halhatok...!Ê

A korai halÀlnak ez a k¡l´n´s elû¢rzete
a versekben is fel-felbukkan. K¡l´n´sen
egy itt nem k´z´lt, legutolsÂ, °VçHOZ cÁ-
mü vers¢ben, amely csak t´red¢ksorok-
ban maradt fenn:

àA vÁz tovÀbbszalad a fÀk k´z´tt,
f´l´tte jÀr a sz¢l, a sz¢l alatt
a vÁz tovÀbb fut, magasra szÀll a nap,
ûk tudjÀk jÂl, hogy megtalÀltalak,
¢s tudjÀk mind, hogy elvesztlek megint.
ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
°s mindegyike Ágy szÂl ä a levelek
s a part alatt a vÁz, hogy elveszejtelek
s hogy elveszejtsz...
ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
S a vak DunÀba Árja, hogy szerettelek.Ê

A vers a Duna mellett ÁrÂdott, Lupa-
szigeten, ahol egy pÀrizsi Ãt helyett nya-

raltunk 1947 jÃliusÀban. Eredetileg
ugyanis a Sorbonne nyÀri nyelvtanfolya-
mÀra akartunk kijutni, megvolt mÀr az
Ãtlevel¡nk, de a franciÀk ä mÀig sem ¢rt-
hetû okbÂl ä megtagadtÀk tûl¡nk a vÁzu-
mot. Ez lett a v¢gzete. A Duna viz¢nek
k´zvetÁt¢s¢vel el¢rte ût is az azon a nyÀ-
ron jÀrvÀnyszerüen terjedû gyermekb¢-
nulÀsos fertûz¢s. Egy reggel olyan rosszul
lett, hogy megk¢rt, vigyem le csÂnakon
Ãjpesti lakÀsukhoz (az ostromban t´nkre-
ment lakÀsuk helyett 1945 Âta, bÀnatÀra,
az Egyes¡lt IzzÂ egyik igazgatÂi lakÀsÀ-
ban ¢lt a csalÀd). A vÁzen azt mondta: ä
Meg fogok halni.

A fertûz¢s olyan erûs volt, a gyÂgyÁtÀs
eszk´ztÀra pedig akkor m¢g oly kezdetle-
ges (vast¡dût sem siker¡lt szerezni), hogy
n¢hÀny nappal k¢sûbb, jÃlius 27-¢n a bÃ-
csÃvers °vÀjÀval ¢s Bak JÀnossal mÀr csak
holtan lÀttuk viszont a LÀszlÂ-kÂrhÀzban.

Az a n¢hÀny ember, aki utolsÂ ¢veiben
k´zel Àllt hozzÀ, soha nem tudott belet´-
rûdni hirtelen elveszt¢s¢be, s m¢g kev¢s-
b¢ abba, hogy ä ha mÀr nem tudott is ki-
bontakozni ä az az Ág¢retes opus, amit ti-
zenkilenc ¢ves korÀig teremtett, ismeret-
len maradjon ¢s v¢gk¢pp feled¢sbe me-
r¡lj´n ÁrÂasztalaink fiÂkjaiban. Mi ût zse-
ninek tartottuk, korosztÀlyunk egyik leg-
nagyobb irodalmi ¢s szellemi Ág¢ret¢nek.
Az elmÃlt ¢vtizedekben ä idestova csak-
nem f¢l ¢vszÀzada lesz, hogy meghalt! ä
jÂ n¢hÀnyszor, jÂ n¢hÀny lapnÀl tettem
kÁs¢rletet a MÀtyÀs-drÀma ¢s a versek
publikÀlÀsÀra. Az elhÀrÁtÂ vÀlaszokban a
tehets¢g elismer¢se mellett mindig az sze-
repelt: az a baj, hogy folytatÀs mÀr nem
vÀrhatÂ...

Igaz. De az egyszeri term¢szeti t¡ne-
m¢ny is lehet olyan jelentûs, hogy k´zfi-
gyelmet ¢rdemeljen. °s azt hiszem, apja,
Vili bÀcsi fogalmazott a legpontosabban,
amikor a temet¢s¢n Àt´lelt, ¢s annyit
mondott: csillag volt.

Lupa-sziget, 1993. augusztus
LitvÀn Gy´rgy



ForgÀcs PÀl

SZºLET°SNAPI VERS MAMçMNAK,
A SZþZ MçRIçHOZ

MÀria, ki vagy a mennyekbûl,
S nem f¢lt¢l, mikor Betlehembûl
Futnod kellett a k¡zdelembûl;
¹ld ki a f¢lelmet szivembûl.

Ha fiad j´tt idegen MÀriÀkkal,
V´r´s zÀszlÂval, tizenk¢t halÀsszal,
VÁvott bÁrÂkkal ¢s katonÀkkal,
M¢gse f¢lt¢l, ha harcolt a halÀllal.

Add hÀt, MÀria, hogy ¢n se f¢ltsem ûket,
Fiaimat, az Ãj t´rv¢nyt´rûket,
K¡ldj le friss szelet a f´ldi lÀngnak,
çllhassak ¢n is, hogyha majd elesnek,
JÂ Árral ¢s vizekkel t´v¢n a keresztnek:
Add, hogy k´nnyÁthess¢k bün¢t a vilÀgnak.

1946. jÃnius

EGY MçSIK °VçHOZ

Ne f¢lj hÀt: ints este a halÀlnak,
Tudom szemed, hogy r¢gen az eny¢m volt
Kedves kezed ¢s ott az a s´t¢t folt.
°s v¢rem eml¢kezik, ha lÀtlak.

Nem ismerlek, lÀsd, de eny¢m vagy te r¢gen,
LÀthatlak, tudom, m¢g mÀs csillag-vid¢ken
(E furcsa f´ld´n idegen vagyok),
öjra fel¢m hoz majd karcsÃ barna lÀbad,
L¢ptek lesz¡nk, vagy hosszÃlÀbÃ Àrnyak,
Vagy tisztav¢rtü, karcsÃ angyalok.

1946
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VíZI VERS

M¢gis, t¢ged talÀllak minden Ázben.
MÀr j´n az est. A neved szÂl a vÁzben,
Nem lÀtlak, m¢gis Ãjra gondolok rÀd,
°n fÃjok rÀd a sz¢llel, emelgetem a szoknyÀd,
KristÂf vagyok: a vÁzen k´nny¡ lÀbad
°n hozom Àt, ¢s szûke glÂriÀdat,
Ha j´n az est ¢s neved vakÁt a vÁzen.
MÀr szÀll az est. A hegy f´nn mÀr s´t¢tk¢k,
LÀsd, ¢n karollak Àt, nem a s´t¢ts¢g,
Nem az ringat, de sz¢les fiÃszÁvem.

1947

H°T HEXAMETER

LÀtod, nem tudok ¢n mÀr verseket Árni se hozzÀd
Nem n¢z furcsa szemed s nem hallom sz¢piz¡ szÀd nevet¢s¢t
De ha szivemben el¢mj´ssz, mozdul a szÁvem s versre f´lindul:
K¢k matrÂzblÃzod lÀtom, s im a jÂ szavak egybesietnek
Nem ¡l´k itt egyed¡l, j´n a f¢ny ¢s Ãjra el¢mj´ssz
JÂszagu sz¢p b¡kk´ny kivirul f¢ny¢be kezednek
S lehunyt szem¡ sz¢p fejedet tartÂ tenyerembe a vers belehullik.

1947
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Kornis MihÀly

NAPK¹NYV (X)

KitakarÂdzva fek¡dtem. Azt hiszem.
LÀzas borzongÀsok, mint a hullÀmok amit a parti f´venybe Árnak: t´rlik, Ãj sor, t´rlik,
Ãj sor, t´rlik! KÀprÀzott a szemem. Kimelegedve forgolÂdtam a r¢g halott apÀm Àgy-
nemüj¢ben, elcsÃszott a lepedû is, sz¢trÃgtam, vagy ez az anyÀm¢ volt, melyikût´k¢
lehetett, nem tudom mÀr, milyen volt hangja selyme, sem tudom mÀr, csak elrohan-
tam melletted hÃsz¢ves koromban, a mÀsodik ¢s a harmadik k´zti l¢pcsûfordulÂban.

Majdnem elsodortam, de aztÀn kiker¡ltem.
BravÂ!
A szÁnmüv¢szeti fûiskolÀs.
Z´ld volt az arcod, ezt visszafordulva lÀttam, mÀr a l¢pcsûhÀz alkonyÀban is ¢szre-

vehetû volt, sz¡rk¢sz´ld, borzalmas. àAnya mentûkkel szÀllÁtja le F¡redre, ja akkor ez
ma van, de elfelejtettem, na ne csinÀljunk bÃcsÃjelenetet, rohanok, majd Árok, ugye
Ársz, csak ne Ãgy, mint a mÃltkor, fiam, kicsit bûvebben, most muszÀj sietnem, apa,
prÂbÀm van, szevasz, angyalkÀm, fuss.Ê

MegcsÂkoltalak?
ºgettem felfel¢ ûr¡letes gÀzban, azt tudom, a mÀsod¢v v¢gi rosta g´rcs¢ben ä a

Fûiskola! az osztÀlytÀrsaim! iszonyat! ä, te meg lefel¢, furcsÀn bicegve abban a rondÀn
sisegû orkÀnkabÀtban, ami akkor mÀr nem is volt divat, de ¢vek Âta ¢szre se vettelek,
leszegett fejjel, fÃjtatva kiker¡ltelek most is.

HoppÀ.
Majdnem bel¢rohantam, de aztÀn m¢gse!
Nem szÂlt.
Valamit meg¢rezhettem. Megtorpantam f¢l emelettel feljebb. VisszasunyÁtottam a

vÀllam felett. Az apÀm. Kellemetlen! Most mit lehet mondani ilyenkor. àAkkor mi egy
darabig nem talÀlkozunk, puszi a fejedre, ´reg huligÀn. Pihend ki magad!Ê

CsÀo.
Kapaszkodott a korlÀtba, mosolyogni akart.
Majd Árok. Ugye Ársz?
TovÀbb rohantam, nem sejtettem...
Tudtam.
Majdnem elsodortam, Àm ¡gyes kÁgyÂzÀssal az utolsÂ pillanatban arr¢bb sz´kken-

tem! pedig hÀrmasÀval vettem a l¢pcsûket, de ¡gyes voltam, mint a Pokorny Csaba,
ezt is tûle tanultam, aztÀn kiv¢gezt¢k.

HÀtrafordultam.
Az alumÁniumkorlÀtba kapaszkodva n¢zt¢l.
Visszahûk´ltem.
àNe haragudjÀl, nem vettelek ¢szre!Ê
Sz¡rke volt az arcod, elhamvadt a szemed. Egy ilyen d¢lutÀnonk¢nt eszt¢kÀba jÀrÂ,

bizonytalan arcÃ, kinyÁrt ´regember. De utÀna m¢g visszafutottam, tanÃsÁthatod! bo-
csÀnatokat habogva Àt´leltelek, nem akartam, hogy lÀssad a k´z´ny´s szemem, a v¢-
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szesen zihÀlÂ kebledre borultam, f¢l lÀbon tÀncolva szabadkoztam, kÁnban voltam! Ma-
gamhoz szorÁtottam feh¢rbe borult, kÂtyagos fejed, Ãgy tettem, mintha sajnÀlnÀlak,
Â, te nagydumÀs, te ¢jszaka csÀszÀra, Kis Royal kirÀlya, a Parisien Grill szûrm¢s her-
cege, SzÀrnyasbokÀjÃ Pista ä csak miÂta ¢lek, kifosztott ¢s megalÀzott frÀjer, prole-
tÀrÀllamnak keccs´lû anyagbeszerzû bÀcsi. Napi k¢t doboz staub. Az orrod is feh¢r.
ýsszel mÃltÀl hatvan. Azt mondtÀk, nem mernek nyugdÁjba k¡ldeni, mert meghalsz.

Kapkodva ´lelkezt¡nk.
De hÀt nem mondhattam, hogy n¢zel ki, ́ reg, mi ez a f¢messz¡rke szÁn a szÀjadon!

gyorsan szabadulni akartam, most csajozz be F¡reden, aztÀn r¢szletesen szÀmolj be
mindenrûl sat´bbi. àAzt m¢g meg¢rhette, hogy szÁnmüv¢szeti fûiskolÀs lett a fiÀbÂl.Ê
Nebich. HÀtrÀlva mentem fel a negyedikre, eml¢kszel? ¢s humorosan k´sz´ngetve
integettem lefel¢, akÀr egy l¢pcsûs primadonna, de te mÀr csak egyszer fordultÀl
vissza, zavartan legyintve, bÃbÀnatosk¢k szemmel, mint ki nem szeretn¢, hogyha to-
vÀbb vern¢k. Leszegted a fejed, mint a vesztes csapat. Bicegt¢l le sietve, talÀn a k´-
z¢rtbe, ez egy jelent¢ktelen jelenet. °n meg fel, a lakÀsba, dÃltan, seggbe lûtt vadkan, prÂba
elûtt megkeresni m¢g a f¡zetemet, vagy mit...

A rendezûi f¡zetem ä Â, a fontossÀgom!
Kiment¢l a fejembûl, mint egy csapÂajtÂn.
Hipp ä ¢s visszaleng.
Az irdatlan ¡ress¢g. A r¢gi lakÀsunk. ElÀtkozott hely, k¢t szoba hall. Valamit keres-

tem ott. Mindig kerestem valamit, a titkos sz¢fet, p¢nzt a falban, a megoldÀst, a zok-
nim, legalÀbb egy rejtûzk´dû mumust! Valakit. Egyed¡l hagytatok. Egyed¡l kellett
hagynotok. Ez a sÀtÀn. Nem volt p¢nz¡nk. De tagadtad. LetagadtÀtok! A hallban az
¹reg f¡st´lt komoran, meg harÀkolt, nem besz¢lt hozzÀm, egy odak¢szÁtett tÀny¢rba
k´pk´d´tt. ögy sÁrt, mint a kutyÀk. ¹t¢ves koromtÂl ¢szre se vett. Matatott a kony-
hÀban a maceszos kÀv¢jÀval, feketezaccos cikÂria, fekete hÀnyad¢k, felbugyogtatta a
lenge hÀlÂingben, mezt¢llÀb, a gÀzon. Mikor a lÀng belekapott az ingujjÀba, odavÀgta
magÀt a konyhaszekr¢nyhez. K´zben Ãgy n¢zett oldalra, rÀm, mint az a hugyozÀson
rajtakapott lÂ a VÀroshÀz utcai k´z¢rt elûtt, egyszer. Verdesû, ûsz pillÀk a kopott-
nyersbûr szemellenzû alatt! Meg´lt szemek. Egyed¡l a hÀzban. A s´t¢t lakÀsban. Volt
ott valami! lÀthatatlanul repkedett valami folyton, ami nagyon ¢rdekelt, ami miatt ide
sz¡lettem... Belebbentem, huss! Mert Rosenthal gyÀros¢k 48 elej¢n v¢gre megkaptÀk
a kivÀndorlÀsi papÁrokat, ¢s ÀtpasszoltÀk a lakÀst az utolsÂ pillanatban, mondanom se
kell, fill¢rek¢rt, de ezek amÃgy is dÃsgazdag csalÀd, hajtogattad, ezek odakint krûzu-
sok, itt ûk mindentûl mÀr csak szabadulni akartak ä becsaptad ûket, nem? Ezen gon-
dolkodom gyerekkorom Âta. KihasznÀltad a szorongatott helyzet¡ket, Apa! Nem lett
volna szabad. Hamarosan bes´t¢tedett, rÀnk s´t¢tedett, meleg lett ¢s szük, szorongatÂ
ez az Ãri hely. KÁs¢rtet-tanya. Belebbentem, huss! K¢t szoba hall. Eljegyz¢si ajÀnd¢k.
Mondja, müv¢sznû, volna kedve megn¢zni velem egy lakÀst a legszebb BelvÀrosban? Valami
mÀgnÀsok¢. Megk¢rtek, becs¡ljem fel a forgalmi ¢rt¢k¢t. MÂ elûtt egy pillanatra felszaladhat-
nÀnk, hm? ä Na lÀtja, ez az, ami nek¡nk sose lesz, PistukÀm! Holott ha egyszer ilyen gy´ny´rü
lakÀsban ¢lhetn¢k, nem is kÁvÀnn¢k az ¢lettûl mÀr semmit. ä Igen? Tegye el a kulcsot, a magÀ¢.
JÂl hallotta. A lakÀs az ¹n¢, a nev¢n van. Tess¢k, a papÁrok. Ez meg itt k¢t gyürü. Most esetleg
adhatna egy puszit. Nincs kedve? Belebbentem, huss! Tizen´t hÂnapra rÀ boldogan be-
fondorogtam az ultramodern wertheimzÀrunk bonyolult r¢s¢n, meg a nyitott erk¢ly-
ajtÂn is ä igen, a pÀrÀs-neh¢z hûs¢ggel egy¡tt, azon a mÀjus eleji vasÀrnap ¢jszakÀn,
a Gyûzelem Napja Negyedik °vfordulÂjÀn! ä s az ́ sszes ablakon egyszerre, mikor mÀr
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az ablakokat is sarkig tÀrtÀtok a hirtelen forrÂsÀgban! Mert kintrûl is bej´ttem, nanÀ,
bej´ttem mindenhonnan, csak ¢rezzem mÀr v¢gre, milyen ¢lni, milyen vilÀgra j´nni
ä prÁmajÂ! ä; s rengeteg zsidÂtojÀst is csinÀltÀl aznap, a zsugapartihoz, ilyen v¢konyan
felvajazott zsÃrkenyerekkel, eml¢kszel? az ujjadrÂl etted a konyhÀban, nevetve nya-
logattad, kÁvÀncsivÀ tett¢l, ¢s primûr cseresznye is volt az asztalon, kristÀlytÀlban, egy-
egy g´mb´lyü pÀr meg a f¡ledre akasztva; ¢s konyakos vanÁliafagylalt, ¢jf¢l fel¢... Azt
is megkÂstoltam. De te is! TÃl sokat nevett¢l. Az indÁtott Ãtnak! MÀjust szagoltam, il-
letlen meleget, az ¢desk¢s parf¡m´d, a vÀrakozÀsod, ahogy a kupolÀs hasadra ejtetted
a kezed r´mi k´zben, ¢s k´r´zt¢l rajta a mutatÂujjaddal, pilledten, bÀvatagon, mintha
a j´vûnk Àrtatlanul megoldhatÂ lenne ä holott a Petûfi SÀndor utca felett mÀr ´ssze-
gyült a baj, hajaj! az is izgatott: langys´t¢t foszlÀnyokban a v¢rszomjas idû! Kora nyÀri
est¢n a fekete utcÀk felett szÀllongÂ, baljÂs hangulat, egy nÂta. Hallod-e te Lajos, a dolgod
igen bajos! Ez a sÀtÀn. Nem vette ¢szre senki, csak az ¢gben mi! çjult vÀrosok, halomba
dobÀlt ellens¢ges zÀszlÂk ä mintha v¢ge volna az UtolsÂ HÀborÃnak, mintha v¢ge le-
hetne itten bÀrminek! °telszagÃ felhûk, gyanÃsan erûs hold. SztÀlin elvtÀrs k¡ldte, ki
mÀs. SÀpadtan mosolyog, diszkr¢ten bujkÀl, ¢pp csak beleszimatol e gy´ng¢cske vi-
lÀgba, àWien-K¡lsû, sok zsidÂ, de szÀzszor t´bb paraszt, ver¢shez szokott fajtÀk... ¢s ez
a harc lesz a v¢gsû! A szÀjukba t´m´m azt a szÂt, hogy ember, a sÂsavas kÀdban fogom megdi-
csûÁteni Iciget! A kisburzsujok megint gyanÃtlanul h´rp´lik a mÀjust, bÀr az ́ rd´gÀram
mÀr ott zizeg a nÁvÂn, s´t¢t-fenn. GÀzok a felhûkben, magas nyomÀsÃ l¢gt´megek,
haha. Tovarica KarÀdy, uh, kivÀlÂ m¢dium. Fekete esûk j´nnek, hadnagy Ãr! V¢r a
sÀrban. °n, a sz´gesdrÂt. A tÀbor mÀr hangtalan gy¡lekezikÊ. Nem, igazÀn, nem ¢rtem
magam! Mit akartam itt? T¢ged. °reztem ugyan valamit, de mikor zuhantam mÀr ä
¢s csak m¢g erûsebben vÀgyakoztam tûle! Nem f¢ltem cseppet se, m¢g mulattam is e
vak, dajdajozÂ pesti fesz¡lts¢gen, amitûl az idûm valami Àtmeneti, habÀr vesz¢lyesen
szurkos csillogÀst kap. S ti is ittatok! VasÀrnap este volt. Mind be voltunk Àllva! Beleb-
bentem, huss! Vonzott a lakÀs. Az irdatlan ¡ress¢g! Eleinte csel¢d is volt a konyhÀban,
aztÀn semmi. Reggel meg razzia. Csengû a f¡rdûszobÀban. Ti nyomtad meg, ti, ti ä
Mityu csak akarta. °s n¢zte. N¢zte, n¢zte az Àrny¢kot! A t¡kr´t. Ki az? De mi¢rt? Hol
a sz¢kem, a papim, meg a hozzÀ-kanalam? Vonzott az eg¢sz: a puszi, a kocsi, a tompa
z´ty´g¢s... Bristol terasza, Napocska, s´r habja. TyhÁjj! D¢lelûtt b´lcsûde, d¢lutÀn he-
ves zokogÀs, este meg mÀr rohanva j´nnek is ¢rtem! Kapok vacsorÀt, ugyanÃgy, mint
mÀsok. Lefekv¢s, f´lkel¢s. F¡lmosÀs, r´h´gve! F¢nylû csillÀr a ÀgyikÂm f´l´tt. A gyer-
tya-¢gûk! ögy vonzott ä a sok bÀnat, meg a titka. A titkaitok! GardrÂb aljÀba gyürt
mindenf¢le szûrmemarad¢kok, szamÀrf¡les f¢nyk¢pek, boÀs nûk, dugdosott r¢sz-
v¢nyek, az elûlem titkolt lÀdÀk; az el¢gett, f¡st´s mÃlt. Az a sok elszÀradt iz¢. Meg´lt
szerelmed Àrva imazsÀkja. A Papa imazsÀkja. V¢rbÀrsony. N¢pakarat-k´tegek, r´pla-
pok, meg az 56-os Nemzetûr IgazolvÀnyod, ´sszekeveredve a 44-es nyilas ÃjsÀgokkal,
Â, te h¡lye. °s Anyu a F¢nyszÂrÂban Bajort ´lelgeti szerep¢rt, a Nemzeti SzÁnhÀz igazga-
tÂjÀt a lÀnyok jÂ szerep¢rt fûzik! Ez a Lucifer. SzÁnpadi fotÂk, sok, csipk¢s kombin¢ban,
A francia szobalÀny. Te voltÀl BÀrdos ArtÃr franciÀs kedvenck¢je, de hol van az mÀr.
Vadevezûs piknik a DunÀn, lÂgnak rajtad a nûk! Bricseszek a ker¢kpÀrtÃrÀhoz, hol
van az mÀr. Elkobozta Hitler a kocsit. Elkobozta SztÀlin a kocsit. Elkoboztam a kocsit.
Passz. A ker¢kpÀrt is, mindent.

A levegûtlen gardrÂb sÀrga f¢nye.
Gaz-sÀrga.
Mint aki idejÀr.
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Itt szoktam idûzni.
Szekr¢nyek a falban, minden falban, k´r´s-k´r¡l. PlÀne a felsû! amit nem tudok

kinyitni. Nem ¢rem el l¢tra n¢lk¡l, sajnos. De mi van ott. El¢gett oldalÀgi rokonaink,
a gyÀva jajongÀs, az eltemetett sz¢gyen ä vagy amit nekem vettetek, hogy majd karÀ-
csonyra? Ahhoz ki k¢ne hozni a v¢c¢bûl a l¢trÀt, ¢s felmÀszni a falra, ahogy a v´r´s
csillagot vert¢k le a KÀlvin t¢ren, felbÀtorult micisapkÀsok. KifeszÁteni az ajtajÀt k´-
r´mmel, s sz¢pen tÀgÁtgatni, mint a nyÀri furunkulusom vulkÀnos sz¢l¢t, Âvatosan
megnyitni, lassabban, ne siess! ki ne zuhanjon a parÀzs, a jajongÀs, hÀborÃ iz¢je, kre-
maszag. ñvatosan! Megn¢zni, sz¢ttÃrni, belebÀmulni! Ott van minden, a l¢nyeg, a plÀ-
ne. Biztos a Jehova. Innen kimegyek. MicsinÀljak.

MicsinÀljon a kis patkÀny.
Nincsenek soha itthon.
Lehajol. HallgatÂdzik.
Fogdossa a radiÀtorokat.
Szagolja a mackÂja mamaszagÀt, phijj. Hol vagytok?
Az ablak el¢ Àll.
VÀr.
N¢z.
Rep¡l.
S´t¢t van. N¢zi a s´t¢tet. A szemben l¢vû hÀzat. Tapizza az ablak¡vegeket, t¢velyeg

a lakÀsban, faltÂl falig, vagy a konyhÀban f¢l lÀbon bÀmulja a hÀtsÂ udvar ûsz¢t. Itt
minden olyan pÂkhÀlÂs. HÀborÃ elûtti. Ezt m¢g m¢lyb¢k¢re csinÀltÀk, fiam. Hogy be-
piszkosult, atyaisten. ¹r´kre elaludt ez a r¢sz. Horkol, mint a f¢lkopasz partvis a sa-
rokban. Piszkos-´reg konty. A nagymamÀm. VattÀt gyÃjtogat a konyha k´v¢n. AztÀn
letapossa. àNem csinÀlok leck¢t.Ê N¢zi a csap cs´p´g¢s¢t, fogdossa a radiÀtorokat,
megÀllÀs n¢lk¡l szimatol, szaszerol, macerÀl, motorÀszik, meg mit szoktÀl mondani
m¢g, bizgat, turkÀl, firtat, ez a gyerek furtonfurt vÀjkÀl a sebekben! Z´ldespiros f¢l-
homÀlyban ¡get k´rbe-k´rbe...

Mivel ez k´rlakÀs!
MÀr az elûszoba is rossz, de ott csak Àt kell rep¡lni, hÀrtyÀs karral, mint a denev¢r,

¢s onnan j´n a gardrÂb, csak nem szabad megtorpanni, nehogy rÀm t´rj´n az ellen-
forradalom lumpenproli vÀgya, tehÀt vakon tovÀbb a s´t¢t semmibe, j´n a f¡rdûszoba,
Àllott-melegvÁz- ¢s frottÁrszag, ez klassz, egy sz¢p kÀdban f¡rd¡nk ¢n meg a mamÀm,
utÀnunk a papÀm is, de elûtt¡nk itt gazdagok f¡r´dtek, nagy habban, m¢g csengû is
volt, csak az ÀvÂ leszerelte. àBaszta a csûr¡ket.Ê S ez a gyerekszobÀm! Este jÂ. Piros
Àgybet¢tek, modern megoldÀsok, egy¡tt az anyÀmmal. Ferd¢n szemben van az
Àgyunk. K¡l´n erk¢ly¡nk van, ¢s k¡l´n levegûnk. MilliÂ kibelezett jÀt¢k, behorpadt
k´nyv, ezeket mind nekem vÀsÀrolta, mÀr terhes korÀban is gyüjt´gette, bizony. A
szent hely¡nk. Nem pakolok el. Kinyitom az apÀm ajtajÀt, szervusz. KÀr, hogy nem
vagy itthon! F¢rfiszag. Szalon. Itt kell dohÀnyozni, feket¢zni, baszni, p¢nzt szÀmolni,
ordÁtani ¢s vend¢geket fogadni, nagyÃrin r´h´gve! àMindent lÀt ez a szeg¢ny gyerek!
AnyÀm, add el a hÀzat, vegy¢l rajta kislibÀt...Ê S innen a hall megint, az ellapÀtolt per-
nahajder luka, ablaktalan helyis¢g, itt kell megd´g´lni, inkÀbb n¢zz¡k meg a konyhÀt,
mi a fasznak. Vissza. Mivel ez k´rlakÀs! SzÁvszorongva Àtsuhan a hallon, megint bet´r
a f¢rfiszobÀdba, kapirgÀlja a spriccet a falon, megn¢zi a meztelen seggü nûcit az Àgy
felett, csÂkvÀmpÁr. Felkapcsolja a tilos-kislÀmpÀkat, csakaz¢ris, ¢s bekapcsolja a tilos-le-
mezjÀtszÂt csakaz¢ris!
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Tenger¢sz Â szÁvem tenger¢sz
Hagyd a partot l¢gy kicsit mer¢sz!
Jobb dolgod lesz rabomnak
Jobb dolgod lesz rabomnak
Ha dÃs hajammal sz¢pen eltakarlak!

Eltakarja szar arcÀt a szûnyeg k´zep¢n.
Befonja a rojtokat, guggolva. àSzemecsk¢j¢ben a bün tengere ÀsÁt.Ê Menj ki a v¢-

c¢be, l¢gy kicsit mer¢sz! cipeld ki a l¢trÀt, ¢s n¢zd meg a felsû szekr¢nyt, tenger¢sz. ç,
nem, inkÀbb felfekszek Apa ÀgyÀra lapozgatni tilos k´nyvekben! Hadd tudjam. Ezek
csak k¢pek. Nem kell ijedezni! A Tolnai VilÀglexikona. Kant ImmÀnuel n¢met pro-
fesszor kiÀsott feje. SÁrfeltÀrÀs. Eg¢sz picike az ürtartalom. A NagypapÀm is meghalt.
Itt minden az eny¢m lesz. ZsidÂk¢pek ezek. F¢nyk¢pes k´nyvek is vannak, SÀrga
K´nyvek, nekem ez mind szigorÃan tilos. FogÂval kit¢pett hÃsok. Anyagot csinÀltak
belûl¡k, feh¢r szart, a test¡kbûl elmosÂdott szem¢tdombot, de mi¢rt.

Mi lesz velem.
KivÀgtÀk a f¡tyij¡ket is
sterilizÀlt cigÀnyikrek
A lÀbuk k´z´tt semmi!
LÀbuk k´z´tt a sz¢l f¡ty¡l.
De mi¢rt?
VattÀkat gyÃjtogatok a konyha k´v¢n.
N¢zem, ahogy ¢g.
Parl¢ moÀ dÀmur.
àögy suttogd el most is, mint mÀskor!Ê
àRossz tanulÂ, sajnos. De jÂ szavalÂ! Mi szeretj¡k.Ê
àHallÂ itt F¡red, tess¢k besz¢lni!Ê Egy h¢t mÃlva, vasÀrnap. Mikor ¢pp az Àgyadon

fek¡dtem. Szerettem az Àgyadon heverni, Apa. HosszÃ t´rt¢net ez. MegcsinÀltattad
az utolsÂ hibÀtlan szûnyeg¡nket kanap¢huzatnak, pontosÁtan¢k, a legszebb szûnye-
g¡nk utolsÂ hibÀtlan r¢sz¢t, ami szerinted huzatnak m¢g hasznÀlhatÂ volt, a Javszer
kÀrpitosa olcsÂn felszegezte az Àgyadra. àHallÂ, a lakÀs fûb¢rlûje TÀbor IstvÀn, Petûfi
SÀndor hatvanhat? Fûorvos Ãr ¡zeni, TÀbor IstvÀn, lakik ´tker Petûfi SÀndor hatvan-
hat, ma d¢lutÀn hat Âra ´tvenkor a balatonf¡redi vasÃtÀllomÀson meghalt. ValÂszÁ-
nüleg szÁv. PontosÁtan¢k, nem tudjuk. Rokonnal besz¢lek? Tess¢k leutazni azonnal,
k¢ri a fûorvos Ãr, jÂ, amint csak lehet. BoncolÀs holnap lesz. R¢szv¢t a csalÀdnak. Vi-
szonthallÀsra.Ê Te meg a Budakeszi IntenzÁv OsztÀlyon, l¢legeztetû maszkkal a feje-
den! Tizen´t ¢v mÃlva. Nekem kicsit k¢sûn. Addigra elkoptam, t´nkrementem. Egy
harminchat ¢ves l¢hütû. ögynevezett ellenz¢ki. SzarhÀzi. àMi¢rt nincs neked ÀllÀsod,
fiacskÀm?Ê Nehezen viseltem a puszta l¢tedet. Minek akar maga nyaralni menni, k¢r-
dezte az orvos, nem ¢rti, haldoklik az anyja. Nagyokat szuszogtÀl, feszesen mosolyog-
tÀl, f¢lig behunyt szemmel. Nem is Ãgy n¢zt¢l ki. Szuszogva d¡nny´gt¢l. Mit szuszogsz,
ne zagyvÀlj, besz¢lj hangosabban, sÃgtam, de az ÀpolÂnû rÀm szÂlt, kÂmÀban van, ne
prÂbÀlkozzon, ilyenkor mÀr nem szoktak magukhoz t¢rni. Akkor elv¢konyult hangon
imÀdkozni kezdtem k´nnyesen, rebegve. Minek? Kinn a temetûben is k¢rtem, vegy¢k
le a fedût, hadd lÀssalak. Egyszer m¢g lÀtnom kell! A temet¢si szertartÀs kezdete elûtt
k¢t perccel. Az tilos. De akadt egy kis p´rgekalapos hitk´zs¢gi disznÂ, aki a ravatalozÂ
hÀtsÂ helyis¢g¢ben villÀmgyorsan felmarta a jattot, s megemelte ferd¢n a koporsÂt,

1698 ã Kornis MihÀly: Napk´nyv (X)



mint valami tepsit. Be volt pÀrÀsodva a szem¡vege. K¢tszÀzat kapott. A rituÀlis hÀlÂing
volt rajtad, amit muszÀj volt megvennem, pedig kivÀlasztottam neked egy sz¢p ruhÀt.
LenyÁrtak kopaszra, mint a tÀborokban. °s a hullaszag! HÀtrahûk´ltem. Ne haragudj,
mama, morogtam r¢m¡lten, bocsÀss meg! Olyan voltÀl mÀr, mint egy halom f´ld. El-
tÀtott szÀjjal! De ApÀt is megn¢ztem. Eml¢kszel, te k¢rted, ne n¢zz¡k meg, mert az
mÀr nem Apa, de egy pillanatra nem tetszett a szemed, ¢s inger¡lten ragaszkodtam
hozzÀ. Lement¡nk teherlifttel a halottas kamrÀba, megbizonyosodni, hogy a rangidûs
nincs t´bb¢. BÀdogperemes boncasztalon fek¡dt, furÀn mosolyogva, lilÀn itt-ott.
Papus. HellÂ. EzentÃl szabad a vÀsÀr, gondoltam. De a te ravatalozÂdbÂl nyolcvan´t
augusztusÀban mÀr kitÀntorogtam, ¢s ´krendezve szidtam a samesz korrupt anyjÀt,
pedig tudtam, nincs igazam, mert a pofa elûtte k¢tszer is k¢rdezte, hogy t¢nyleg aka-
rom-e, ¢s ezt nem szabad Àm! tette hozzÀ t´bbsz´r is, sunyin. Mintha csalna. Csalt. A
rabbi meg a kiÀsott sÁr elûtt sajnÀlkozott. Felk¢rem a kÀntor urat, int neki, dal. Dob-
junk egy k´vet is utÀna, hitsorsosok! Rem¢nytelen ¢g ez. Sz¡rke rohanÀs. Potty, j´het
a k´vetkezû, sajnÀljuk. Anyja mÀr nincs t´bb¢. HÀt akkor sose volt. Ami van, az van,
ami nincs, az nincs. Mintha valami mÃzeumban voln¢k. Csak nem lÀtszanak. Vannak,
k¢rem. Hol? HÀt az nem lÀtszik. Nagyon helyes. Vagy gyül´ljem? VÀrok. ...Illetve ide-
cs´ppentem! VisszalÀtogattam. S¢tÀlok a kihalt Petûfi SÀndor utcÀn. Cs´nd van. S¡t
a nap. MegÀllok a r¢gi hÀzunk elûtt. A sz¡let¢sem elûtti kora d¢lelûtt lehet ez, vagy
m¢g r¢gebben ma. ñ, a valÂsÀg! De ahhoz az ÀtjÀrÂhÀzunkba is be k¢ne menni! Az
elefÀntsz¡rke alagÃtba, h¢kÀm. Hogy a sz¡lûi hÀzhoz, az ¡vegezett falÃ nagykapuhoz
juss ä elûbb Àt k¢ne menni a halÀlon!

Menj Àt.
Nyitva van. Most lÀtom. HajszÀlnyi r¢s. KifeszÁteni az ajtajÀt, k´r´mmel! ñvatosan.

Mint krÀtermadÀr gubbaszt a mered¢ly perem¢n, csak le ne essek. Majd azt mondom,
holdkÂr, nem tehetek rÂla. Paccs a gardrÂbban! Szeg¢ny fiunk, sz¢tment. LÀgyan sz¢t-
nyÁlt a hasa, Isten b¡ntet¢se. Elûre meg akarta n¢zni az ajÀnd¢kÀt ä semmit se lehet
dugni elûle! Ez nyÁlik. ºres polc, minek tap¢tÀztad ki papÁrral? Nincs itt semmi. Fe-
neke sincs. HÃ! ä a felsû gardrÂbpolc nÀlunk alagÃt! Ez egy ÀtjÀrÂ! az °szak-Nyugati
çtjÀrÂ, most megtalÀltam! megmondom Apunak, hogy itt kell disszidÀlni. Mint pat-
kÀny a sajtban, sajthegyben, egy Àttetszû sajthegyben... Hisz ez egyre tÀgul! Egyre sz¢-
lesebb, szelet is ¢rzek! nap s¡t! ä mindjÀrt felÀllhatok, kiegyenesÁthetem a zsidÂgerin-
cem. çts¡t a falon. FelÀllok. A napos alagÃt v¢g¢n ä hÃha. F¢nyes ¢s magas. Vonz. Biztos
nû! Vagy egy fa? Mi¢rt nem j´ttem eddig? Ez a pÀlya, ide kell j´nni, hÀt ez a hely! Az
Ãt sz¢l¢n zs´mlyefÀk, leszakÁtok egy t´mzsit, kiharapom a k´zep¢t, a Nap fel¢ tartom,
jÂÁzüen belekukucskÀlok: jaj de sz¢p. HÀt engem itt vÀrnak! MiÂta csak vÀrnak. De
most mÀr itt vagyok, isteni szerencse. MÀr csak menni kell, nem szabad megÀllni, a
nap-Ãt v¢g¢n vÀr a iz¢, a iz¢, hogy mondjam, hÀt û. VÀr. L¢pj¡nk ki, szaladjunk, ro-
hanjunk bele a karjÀba, siess¡nk, mÀr ne vÀrakoztassuk ä nem tudtam, hogy szeret!
Honnan tudtam volna? Felhûk rohannak odafenn, barÀtom! ilyen sÀrgÀsz´lden szi-
porkÀzÂ levelek zizegnek, madarak csacsognak, bogarak z¡miznek, mindenki besz¢l,
van, akar, ¢s jÀtszik! Nincs messze. Rem¢lem. Magasodik az ¢g, egyre magasabb, mi-
lyen jÂ Ágy futni, talpam alatt dobog a meleg f´ld, mintha alkonyulna, napos ûsszel,
akkor vannak ilyen ¢les f¢nyek, minden tiszta, tiszta, tiszta! M¢gse ¢rem el. Pedig mÀr
rohanok, ugyan botladozva, el-elesve, hasra esve s Ãjra felugorva, k¢ts¢gbeesetten,
mert m¢gse fogy az Ãt, bÀr ragyog a nap-Ãt, meg valami zene is van, nem ¢rtem, mint-
ha csengûket rÀznÀnak tÀvolbÂl, tÀvolrÂl, ez bübÀj. ä ä Nem, kulcs-z´rg¢s. Puff. Ezek
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hazaj´ttek. Hazaj´ttek, atyaÃristen! J¹V¹K MçR! VçRJATOK! HADD NYISSAM
KI °N, atyaÃristen, csak azt az egyet meg kell elûzni, hogy û nyisson be, kabÀtban-ka-
lapban, gyanÃtlan-boldogan rÀm nyisson AnyÀval, mert û r´gt´n keres, mert mindig
aggÂdik, mindig azonnal lÀtni akar, ¢s elfeh¢redik, nem hisz a szem¢nek, fel¡v´lt,
nem sz¢gyelled magad, a hÀtunk m´g´tt tûrt d´f´l bel¢nk, ki engedte meg, hogy az
auszrament ¢letemben turkÀlj? ¢s sÁrva-d¡h´ngve d¡l´ng¢l a padlÂra omlasztott cuc-
caik k´z´tt, falhoz tapadva n¢zem, mingyÀr belehal, felÀll a hajam, Ãgy f¢lek, de Anya
mÀr fogja, szerencs¢re ́ leli, csitÁtja, Nitromintot dug a szÀjÀba, k´zbe szÂtlan n¢z rÀm,
f¢lre, mint egy megvakÁtott lÂ, te mi¢rt csinÀltad ezt, feltÃrva az ´sszes szar, kinyitva
minden szekr¢ny, kiborÁtva a r¢gi ¢let¡k a f´ldre, a meg´lt f¢rje-szerelme dolgai is
sz¢ttÃrva ugyanÃgy, sz¢thÀnyva, itt mÀr minden sz¢tment, ¢n sz¡let¢semtûl ¡gyetlen
vagyok, mindent ´sszet´r´k, elt¢pek, nem tudok vigyÀzni, sz¢ttÀrva a v¢c¢-l¢tra k´-
z¢pen, ez bünjel, ¢g a villany, zeng a hÀz, de ne haragudjatok, ¢n olyan rossz vagyok!
ezt meg kell tudnotok v¢gre, ¢n nem szeretek iskolÀba jÀrni, nem szeretem az osztÀly-
tÀrsaimat se, a tanÁtÂn¢nit se szeretem, ¢n Ãgy utÀlom mÀr az ´sszes embert! legyûz-
hetetlen bennem az utÀlat, a mÃltat szeretem csak, a titokbakutatÀst, turkÀlni! turkÀl-
ni! hogy ti mibûl vagytok, akik emberek vagytok, ¢n nem vagyok ember, csak eddig
nem mertem megmondani, hogy rÀj´ttem, ¢s aztÀn nagyon unatkoztam d¢lutÀn, ¢s
fel akartam mÀszni a mennyezetig, mert ki¢gett a villany, pedig azt se tudom, hogy
ker¡ltem a gardrÂbba, ez holdkÂr, csak be akartam csavarni az ¢gût, mert megint nem
¢gett, mert szokott l´ty´gni, tudod, te is mondtad, kizÀrÂlag nektek akartam jÂt, NYI-
TOK, NYITOK MçR, MAJD °N! lÀtom ûket a katedrÀl¡vegcsÁkban, az Àrny¢kuk mÀr
boldogan toporog a lÀbt´rlûn, Ágy alkony utÀn nagy nehezen visszaj´hetnek a lakÀ-
sukba a megalÀzÂ munkahely¡krûl a sz´rnyeteg kisfiukhoz, nekizuhanok a bejÀratnak
ä az utolsÂ pillanatban megelûztem ûket! Hogy lehet az? Szervusz szalvusz MityukÀm,
na mizujs van, de ne bûgj¢l, hÀt mi t´rt¢nt, apafejosz, mi van? nekem mindegy, hÀnyast
kaptÀl, szarunk az eg¢szbe, d´g´lj´n meg az a rohadt iskola, felejts¡k el, nem is kell
elmondanod. Ne sÁrj mÀr! Hoztam F¡lest meg °rdekes öjsÀgot ä az se kell? ä A karjÀra
¡ltet vizes bûrkabÀtban, magÀhoz szorÁt. Csimpaszkodom a nyakÀba, taposom a hasÀt,
az arca szurkÀlÂn borostÀs, forrÂn szuszog. Ez ember. ä DE öGY FçJ, APA, öGY FçJ!
Vedd Àt anyÀm ezt az ûr¡lt kakadut, tÀn nincs jÂl. Hamar le k¢ne fektetni. çm elûbb
csinÀljon nek¡nk valami pazar vacsorÀt, müv¢sznû, mondjuk egy nagyrÀntottÀt csÀ-
szÀrszalonnÀval! ¢s paprikÀs hagymuskÀval, meg ami belef¢r, na mit szÂlsz, ́ csifej, jÂl
bebucizunk, ma ¢n is korÀn akarok lefek¡dni... Szerinted ez mi¢rt sÁr? FÀj neki az ¢let,
PistukÀm. Akkor ¢n mÀr nem is vetkûzhetek le? öGY HIçNYOZTATOK! HOL VOL-
TATOK EDDIG? Valami baja van ennek... ä Csak most az egyszer nem szabad elen-
gedni ûket! Hogy piszkÀlhatnÀm fel magamban m¢g jobban a sÁrÀst? Zokogni-zokog-
ni, aztÀn lÀzat m¢retni, piros kendût k¢rni, fagifort, ¢s f¡rd¢s k´zben bevallani min-
dent. AztÀn majd meglÀtjuk. Most jÂkedvüek, esûtûl nedvesek, megÀztak. HÀlisten.
A halott sz¡leim. ä OLYAN FINOM ESýSZAGOTOK VAN! FÃjj ebbe a zsebkendûbe
bele. Nem esû ez, fiam, hanem hÂ. K¢pzeld, bocikÀm, itt a t¢l, megj´tt T¢l bÀcsi, kor-
csolyÀzik az eg¢sz vÀros, ujj¢, ÂriÀsi es¢seket lÀttunk! leszÃrt tripla Rittbergereket, pont
mikor megindult a karÀcsonyi bumli, te, irtÂzatos, mi van az utcÀkon, ilyen kristÀlyos
hÂpih¢k j´nnek le, de nem marad meg, hanem odafagy ¢s csÃszik! ¢s v¢gigcsÃsztuk
anyÀddal a RÀkÂczi utat meg a Kossuth Lajcsit, k¡l´nben a J¢zuska elvtÀrs megbÁzÀ-
sÀbÂl, aki ¡zeni, hogy j´n, j´n! nem felejtkezik meg rÂlad, de nem Àm! mondhatn¢k
t´bbet is, csak anyÀd megtiltotta, ¢s az ött´rû çruhÀz kirakatÀba h¢t cintÀny¢rozÂ kis-
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t´rp¢t raktak ki, pont mikor arra ment¡nk, egy szilonhajÃ, t¡ndib¡ndi HÂfeh¢rke
alÀ, nagyon meghatÂ, visongani fogsz a r´h´g¢stûl! çllÁtÂlag a FotÂ-FodrÀsz-Mozi
Emeleten is rendel egy MikulÀs, teljesen igazi, ¢lû, v´r´s puttonya van, ¢s ulibuli ajÀn-
d¢kokat oszt! Valami szenzÀciÂs. Szombaton megn¢zz¡k! De csak ha fitt leszel, fiam.
Most Àtadlak anyÀdnak, ¢n se vagyok jÂl. Gyere hozzÀm krampampuli, adj egy cs´r-
gûs puszit, arany kiskakasom gy¢mÀnt f¢lkrajcÀrja. Most a homlokomat csÂkold. Pista,
ez a gyerek lÀzas! Ugyan k¢rlek, ne dramatizÀljuk. V¢letlen¡l bekapott egy nÀthÀt.
Holnap nem is kell iskolÀba menned. ¹r¡lsz?

NEM.
Mi baj van, hm?
SEMMI.
AnyÀm, û egy ¢rz¢keny idegzetü l¢ny. Ne faggasd. Hol a papucsom? GrÂfn¢!
A hely¢n, kis PetrovÀc. AhovÀ letette. A gardrÂbban!
NE MENJ BE.
Ez t¢nyleg beteg.
NE MENJETEK BE!!!
MityukÀm, de mi¢rt ne? ºres, n¢zd! S´t¢t, mint MarosÀn. Csak nem a mumustÂl

f¢lsz ä m¢g mindig? Ilyen nagy korodra... ä Nem k¢ne napk´zibe Áratni ezt a gyereket?
NEM!
Pardon. Csak megk¢rdeztem. D'Artagnan, ¹n a v¢delmem alatt Àll!
FÀradjunk be a belsû termeinkbe, drÀga uraim! Olvasgassanak...
Mit Àllsz itt?
ä ä Nem ¢rtem. Minden villany ¢g, mintha vend¢geket vÀrnÀnk! Csillog-villog ez

a s´t¢t lakÀs. Miattam? Nem f¢lek. Este van, este van. H¢tk´znap, t¢len. ñ, a valÂsÀg!
Anya a konyhÀban vacakol g´rnyedten, bÀnatos k´t¢nyk¢j¢ben hagymÀt aprÁt, szÂl a
rÀdiÂ, trombitÀl az Esti KrÂnika, Dolgos JÀnos jelenti MoszkvÀbÂl.

Meleget okÀdnak a radiÀtorok! ä ä
MITYU, GYERE MçR!

Felriadt.
àEzek hazaj´ttek.Ê
Felk´ny´k´lve k´rbebÀmult a s´t¢tben, riadtan, butÀn.
...felt¢ptem a Monte Cristo csomagolÀsÀt! ¢s elolvastam majdnem mÀsf¢l k´tetet a
l¢trÀn. MÀr nem is tudtam passzentosan visszacsomagolni! De Ãgy tettek, mintha
nem vett¢k volna ¢szre. ä ä à¹r¡lsz, ugye? Ezt szeretted volna? JÂl sÃgtunk a J¢zus-
kÀnak, mondd?Ê

A korlÀtba kapaszkodva n¢zett. Fuldokolt.
àNem k´sz´ntem el.Ê
Ott tanultam meg jÀrni, lefel¢ l¢pegetve. G´rcs´sen fogtam a korlÀtot, ût meg el-

l´ktem, te ne fogd meg a kezem. Minden l¢p¢sem utÀn felnevetett. Ment¡nk a ha-
lÀlba.

àLegk´zelebb k´sz´nni fogok.Ê
De mindig Ãgy szerettem robogni a l¢pcsûn! V´r´slû ûszi-tavaszi alkonyatoknÀl,

p¢ldÀul ott a f¢lemeleten ÀtbucskÀzni a koszos nagyablakokon megt´rû f¢ny piros
homÀlyÀban, mint a varÀzslat, t¡nd¢rzene, hogy rÀm vÀr az ¢g minden tÀja, sitty! ¢s
mindjÀrt focizok egyet a SzervitÀk ter¢n, majd tüzfalnak rugdosom a labdÀt, egyed¡l.
ögy is jÂ. Gûg´s vagyok, nem vesznek be, zsidrÀk. Pedig hogy tudtam rohanni! Job-
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ban, mint ûk, akÀr a gyorsvonat. MegtanÁtott rÀ Pokorny Csaba, hogy Ágy hÀtul kell
csÃsztatni, bokÀbÂl, a l¢pcsû legsz¢l¢n, ¢s sarokv¢ggel ¢rezni a ritmust, a sarokko-
pogÀst kell kibontakoztatni! Azt kell meghallani a tudÀshoz, ´csi. àForogjunk le a
f´ldszintre, mint a g´rd¡lû csapÀgy!Ê Robogva robogtam! De f¢l szemmel a v´r´s
napf¢nyt n¢zegettem folyton, az igaz, f¢lig az ablakon beverû Piros íg¢retet lestem
felizgulva mindig, vagy akÀrmit, jÂl mondtÀk a t¢ren. àTÀtott szÀjjal jÀtszik, bamba
Mityuka, ahelyett hogy megkÃrnÀ a legyet, mint egy f¢rfi.Ê

A f¢nyeket lesi. Vagy mit?
Kilesi elûre az ajÀnd¢kokat.
Ott volt a fa alatt, mint egy fûajÀnd¢k, a MontekrisztÂgrÂfja ä mÀr f¢lig kiolvasva!
à°s csak sÁrtam, sÁrtam, sÁrtam!Ê
MindjÀrt itt a KarÀcsony!
Megint!
...ezt is teljesen elfelejtettem! Pedig id¢n is lesz valami ilyesmi, mÀr alig t´bb mint

egy hÂnap, aztÀn itt van, mint annak idej¢n csitÁtgattatok elalvÀs elûtt, gondolj arra,
hogy mÀr csak harminc´t´t kell aludni hozzÀ, ¢s te fogod meggyÃjtani az egyik csil-
lagszÂrÂt! Sokat! JÂ, ´t´t. AhÀnyra p¢nzem lesz, ´csiboci.

àHa az angyalok kimentek mÀr a szobÀbÂl.Ê
KalimpÀlt a szÁve.
Mindene ä ilyet jobb ÁrÂ persze le nem Ár ä izgatottan riogva verdesett a v¢n duny-

ha alatt, mint rem¢nykedû kanÀri nyiszlett szÀrnya csapkod, ha kezek motockÀlnak
a kalickaajtÂn. àZ´ldsÀrga kanÀri, buta Pityuka, halott Erzsi nagyn¢nik¢m d´gl´tt
kanÀrija, ¢n.Ê

Csupa gyertyaf¢nyben ¢nekelt¡nk!
K¢z a k¢zben Apu, Anyu, Erzsi, a Schûn bÀcsi meg Mityu. Schûn bÀcsi nem is volt

rokon, de hÀt neki az eg¢sz csalÀdjÀt meg´lt¢k. Csepegett az orra, mint a gyertya.
LÀbujjhegyen meggyÃjtottam a csillagszÂrÂkat! àMennybûl az angyal, elj´tt hozzÀ-
tok...Ê A J¢zuska sz¡let¢se napjÀn. Na de ki az?

àNo de ki az k¢rem, most ki cs´ngetett? Mit hozott nek¡nk?Ê
V¢gig engem n¢ztek ûk, ragyogva!
A pÀrnÀba fÃlva fek¡dt moccanatlan, de rÃgtattak a patÀk odabenn! ä nagy dobo-

gÀs, kiÀltozÀs, f¢lrevert harangok: àmegj´ttek, itt vannak, itt az ör meg az Asszony
is, mindenki!Ê ä, ¢s felemelkedett benne valami remegve, akÀrha szerelmi vÀgy vol-
na...

Az is volt.
T¢lapÂ, gyere mÀr!
Kis hÀzunk idevÀÀr!
Tûled senki se f¢l,
Fagyban lÀngol a v¢r!
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ºzenet az OlvasÂnak

A NAPK¹NYV  elsû k´tete lassan a v¢g¢hez k´zeledik, m¢g egy-k¢t-hÀrom folytatÀs hÀt-
ravan belûle, de ä pÀr hÂnapra a t¡relmedet k¢rem. Tudod, ¢n most mÀr nem sietek.
ögy ¢rzem magam, mint egy mindenÂrÀs terhes mama, aki jobban ¡gyel a benne
szendergû baba nyugalmÀra, mint az alakjÀra, a jÂhÁr¢re vagy bÀrmi k´telezetts¢ge
teljesÁt¢s¢re. Ez¢rt, bocsÀss meg, most egy idûre visszavonulok a NAPK¹NYV -vel, gyer-
mekemmel, aki elj´vendû. Izgatottak vagyunk: sz¡l¡nk, sz¡letni k¢sz¡l¡nk, tehÀt jÂl
meg kell gondolnunk, hogyan s mik¢nt, meg a szem¡nk formÀjÀt is, a hajunk szÁn¢t,
a v¢gsû vonÀsokat! A Holmi szerkesztûinek tehÀt megk´sz´nj¡k, amit eddig ¢rt¡nk
tettek, meg amit m¢g ezutÀn fognak, ha ebben tovÀbbra is hihetek ä mert ¢n biztosan
ide fogom hozni a gyermeket, amint vilÀgra j´tt. De addig csend! çlom. °des kettes.
ý k¢rte, ¢n csak engedelmeskedem. S m¢g azt ¡zenem, amit Lenin pajtÀs is, RazlivbÂl:
àdolgozunkÊ. BÀrha mi, persze, nem a vilÀgforradalmon ä csak egy kicsi igazsÀgon.

Szurkolj ¢rt¡nk, ha szeretsz, OlvasÂm.

Parti Nagy Lajos

NAPKARDIGçN

(Petrinek egy ´tvenes¢rt)

a h¢tfû hajnal buk szÀjÀn seb¢sz,
pen¢sz az ür, a jÀrdasz¢l, hol ¡lni,
hol majd a b¢l biccentve fog kid¡lni,
s k´v´n kenûcs a sikkanÀsnyi ¢sz.

z´rgû szatyorban, nÀjlontaxiban,
mint v¢res Ány rem¢nylû rÂzsaszÁnje,
mint àdoktor Ãr, ne bÀntsonÊ l¢p a szÁnre
´zv. NapotschkÀn¢ csontban, masniban.

vegy¢l f´l engemet, motyogja, mon dieu,
szÁv, mÀj, szem¢lyi, zsÁrszeg¢nyke emlû
s minden sat´bbim sz¢tpakolva vÀr,

a szÀja sz¢l¢n hÀromÀgu rongy nû,
gyere mÀr rÀm, bugyogja, te el´mlû,
te f¢ltek¢nyi asszonykardigÀn.
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Neumer Katalin

A LEOPçRD °S A FçJDALOM
Nyelven kÁv¡li t¢nyek, avagy a relativizmus hatÀrai

a k¢sûi Wittgenstein filozÂfiÀjÀban1

Mindent àbetakar a nyelvjÀt¢k gyakorlataÊ ä lehetne akÀr a k¢sûi mü vez¢rmotÁvumak¢nt
is a pszicholÂgiai megjegyz¢sek szavait id¢zni. (BPP I, 184. Ù) A k¢sûi koncepciÂ t´-
k¢letes meg nem ¢rt¢s¢nek ä a wittgensteini ¢rtelemben vett à¢rtelmetlens¢gÊ-nek ä a
vÀdjÀt vonhatja maga utÀn, ha valaki nyelven kÁv¡li, àmagukban valÂÊ dolgok, t¢nyek
l¢tez¢s¢t akarnÀ ÀllÁtani, ezzel a bÀrmennyire is relatÁvnak tekintett nyelvjÀt¢kokhoz
k´z´s vonatkoztatÀsi rendszert felÀllÁtvÀn. Hiszen nyelv¡nk hatÀrai ä vilÀgunk hatÀrai.
A vilÀgbÂl csak annyit pillanthatunk meg, amennyit nyelv¡nk megenged nek¡nk.
àHozzÀszoktunk a dolgok egy bizonyos beosztÀsÀhoz. E beosztÀs a nyelvvel vagy a nyelvekkel
egy¡tt term¢szet¡nkk¢ vÀltÊ ä hangzik az 1946ä47-es pszicholÂgiai megjegyz¢sekben.
àEzek azok a biztos sÁnek, amelyeken eg¢sz gondolkodÀsunk halad, ¢s Ágy Át¢l¢s¡nk ¢s cselekv¢s¡nk
is.Ê (BPP I, 678ä679. Ù) Csak illÃziÂ abban rem¢nykedni: magÀrÂl a vilÀgrÂl tehet¡nk
kijelent¢seket. àHogy valami a tÀrgyak mely fajtÀjÀhoz sorolhatÂ, azt a grammatika mondja
meg.Ê (PU I, 373. Ù) Amit leÁrhatunk, nem t´bb ¢s nem mÀs, mint nyelvjÀt¢kaink.

A mondottak azonban m¢g aligha alapozhatnÀk meg kiel¢gÁtûen e k¢t utÂbbi ÀllÁtÀst
a n¢lk¡l a kieg¢szÁtû t¢tel n¢lk¡l, amely szerint a dolgok nyelv¡nk nyÃjtotta beosztÀsÀt,
gondolkodÀsunk ¢s cselekv¢s¡nk biztos sÁneit a valÂsÀg nem hatÀrozza meg, nem be-
folyÀsolja. Mik¢nt Wittgenstein hangsÃlyozza is: àA grammatika semmif¢le valÂsÀgnak
nem tartozik szÀmadÀssal. A grammatikai szabÀlyok hatÀrozzÀk meg a jelent¢st (konstituÀljÀk),
¢s ez¢rt semmilyen jelent¢s elûtt nem felelûsek, ¢s ennyiben ́ nk¢nyesek.Ê (PG 184. o. ä kiemel¢s
tûlem.) A szabÀlyok ´nk¢nyesek abban az ¢rtelemben, hogy nem igazolhatÂk ¢s nem
megalapozhatÂk. Az olyan k¢rd¢sekre, mint àmi¢rt hasznÀlok egy szintaxistÊ (WWK 104.
o.), nem tudunk vÀlaszt adni: sem azzal, ha àaz ÀbrÀzolÀs ¢s a valÂsÀg megegyez¢s¢Ê-re
(PG 186. o.), sem azzal, ha a nyelv fizikai tulajdonsÀgaira mutatunk rÀ. Nyelv¡nk sza-
bÀlyai a sakk szabÀlyaihoz hasonlatosak, ahol is nincs jelentûs¢ge annak, hogy pl. àa
paraszt hogy n¢z kiÊ, hanem csak annak a àlogikai helyÊ-nek, amelyet a paraszt szÀmÀra
mint k´z´mb´s àvÀltozÂÊ, mint x szÀmÀra àa jÀt¢kszabÀlyok ́ sszess¢geÊ megad (WWK 104.
o.) ä ÀllÁtja Wittgenstein nemcsak a TRACTATUS ¢s a FILOZñFIAI VIZSGçLñDçSOK k´-
z´tti Àtmeneti idûszakÀban, amikor a szabÀly fogalmÀt m¢g inkÀbb a szintaxisra, a kal-
kulusk¢nt meghatÀrozott nyelvre korlÀtozta, hanem k¢sûi ÁrÀsaiban is, amikor a nyelv
fogalmÀt az eg¢sz ¢letformÀra kiterjesztette. (V´. pl. PG 121. o., PU I, 108. Ù) Mind a
vilÀg t¢nyei, mind pedig a nyelv empirikus tulajdonsÀgai externek, azaz v¢letlensze-
rüek magÀhoz a nyelvhez k¢pest. A nyelvet viszont csak intern tulajdonsÀgai hatÀroz-
hatjÀk meg.

A nyelvjÀt¢kokat mint ´nk¢nyeseket, amelyek egyÃttal az eg¢sz emberi ¢letet Àt-
fogjÀk, t¢telezve, elsû pillantÀsra alig lÀthatÂ be, hol maradhatna hely ebben a fogalmi
hÀlÂban bÀrmely nyelven kÁv¡li t¢ny szÀmÀra. E benyomÀsunk csak erûs´dik, ha arra
a szigorÃ megk¡l´nb´ztet¢sre gondolunk, amelyet Wittgenstein a tapasztalati ¢s a lo-
gikai, fogalmi ÀllÁtÀsok k´z´tt tett. Az utÂbbiak mint fundamentÀlis ÀllÁtÀsok az elûb-
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biek alapjÀul szolgÀlnak, illetve ¢let¡nk transzcendentÀlis elûfelt¢teleire utalnak. E
transzcendentÀlis hatÀrok ostromlÀsa, illetve a k¢t tartomÀny k´z´tti hatÀrok ´ssze-
mosÀsa nem lehet mÀs, mint ¢rtelmetlens¢g.

Wittgenstein vonatkozÂ megjegyz¢seinek jelentûs r¢sz¢t olvasvÀn ez az ¢rtelmez¢s
teljesen elfogadhatÂnak is tünik. çm nem lehet-e ennek a fundamentumnak, transz-
cendentÀlis hatÀrnak m¢giscsak valami k´ze egyfajta, ha nem is empirikus, nyelv¡nk
hatÀrait Àtl¢pû tapasztalathoz? ä mer¡lhet fel benn¡nk a k¢rd¢s. Hiszen mÀr a logikai
platonizmushoz k´zel ÀllÂ TRACTATUS is hagyott helyet tapasztalatnak, m¢g ha csak
annyiban is, hogy a vilÀg l¢t¢t legalÀbbis elûfelt¢telezte: egy kijelent¢s ¢rtelm¢nek fel-
fogÀsÀhoz ugyan nem volt sz¡ks¢ges a TRACTATUS szerint tudni, milyen a vilÀg, azt
viszont igen, hogy l¢tezik. Egy kijelent¢s meg¢rt¢s¢hez nem volt sz¡ks¢ges tudni, a ki-
jelent¢s t¢nylegesen igaz-e vagy pedig hamis, azt viszont igen, hogy melyek a kijelent¢s
igazsÀgfelt¢telei. így ha az elûbbiek nem is, de az utÂbbiak a nyelv inherens r¢szeinek
szÀmÁtottak.

HasonlÂ gondolatok olvashatÂk Wittgensteinn¢l k¢sûbb is, a hÃszas ¢vek v¢g¢n,
illetve a harmincas ¢vek elej¢n. àA logikaÊ ebben az idûben is àattÂl f¡gg, hogy valami
l¢tezik (abban az ¢rtelemben, hogy valami van), hogy vannak t¢nyekÊ, Àm àf¡ggetlen a t¢nyek
milyens¢g¢tûl, az Ágyl¢ttûlÊ. (WWK 77. o.) Ebben az idûben sem r¢sze a grammatikÀnak,
hogy egy tapasztalati ÀllÁtÀs igaz-e vagy pedig hamis, hanem csak àannak ´sszes felt¢tele
(mÂdszere), ahogyan a kijelent¢st a valÂsÀggal ́ sszehasonlÁtjukÊ, mely felt¢telek most is mint
àa meg¢rt¢s (¢rtelem) felt¢teleiÊ szerepelnek. (PG 88. o.) Ezek a felt¢telek tehÀt, àamelyek
a kijelent¢s ¢s a valÂsÀg ´sszehasonlÁtÀsÀhoz n¢lk¡l´zhetetlenek, hozzÀtartoznak azokhoz a sza-
bÀlyokhoz, amelyek meghatÀrozzÀk a nyelv alkalmazÀsÀt a valÂsÀgra ä r¢szei ezeknek a szabÀ-
lyoknakÊ ä ebben az intern ¢rtelemben kap ekkor helyet a valÂsÀg a nyelven bel¡l. (VL
29. o.)

àMik¢nt minden metafizikai, a gondolatok ¢s a valÂsÀg k´z´tti harmÂnia a nyelv grammati-
kÀjÀban talÀlhatÂÊ ä hangzik egy mÀsik helyen ism¢t, egyszersmind e harmÂnia ki-
mondhatatlansÀgÀra is utalva. (Z 55. Ù) A gondolat ¢s a valÂsÀg k´z´tti harmÂnia ä
àaz ÀbrÀzolÀsÊ nyelvben adott àegyez¢se a valÂsÀggalÊ ä ugyanis nem igazolhatÂ, semmi-
lyen metanyelven le nem ÁrhatÂ. àEz az igazolÀs az ÀbrÀzoltat magÀt kellene leÁrjaÊ (PG
186. o.), s e metanyelvi leÁrÀssal a nyelv ä a mondhatÂ ä hatÀrait l¢pn¢nk Àt. àA nyelv
hatÀra annak lehetetlens¢g¢ben mutatkozik meg, hogy valamely t¢nyt, mely egy kijelent¢snek meg-
felel (a fordÁtÀsa) an¢lk¡l Árjunk le, hogy a kijelent¢st magÀt megism¢telj¡k.Ê (VB 463. o.) Hogy
egy mondatot meg¢rts¡nk ä ekk¢pp visszhangzik ebben az idûben a TRACTATUS el-
gondolÀsa ä, kell ugyan, hogy bizonyos tapasztalatokkal rendelkezz¡nk, Àm ez a ta-
pasztalat nem azonosÁthatÂ azzal a tapasztalattal, amely egy kijelent¢s t¢nyleges igaz-
sÀgÀnak megÀllapÁtÀsÀhoz sz¡ks¢ges. Csak a tapasztalatnak e mÀsodik fajtÀja ä a àmi-
lyenÊ tapasztalata ä az, amelyet mondatokban kimondhatunk, mik´zben az elsû ki-
mondhatatlan tudÀsunk birodalmÀba tartozik. àHogy t¢nyek l¢teznek, ez mondatok segÁt-
s¢g¢vel leÁrhatatlanÊ, tehÀt kimondhatatlan. (WWK 77. o. ä kiemel¢s tûlem.)

Mindennek ellen¢re a tapasztalat a maga hely¢t csak az igazÀn k¢sûi müvekben ä
a FILOZñFIAI VIZSGçLñDçSOK-ban, illetve a hozzÀ Árott elûmunkÀlatokban, Àm kivÀlt-
k¢pp A BIZONYOSSçGRñL -ban ¢s a MEGJEGYZ°SEK A SZíNEKRýL-ben ä foglalja el. Azon-
ban ennek a l¢p¢snek Àra is van: a filozÂfus n¢mely k¢rd¢sfeltev¢s¢vel egyÃttal Ãgy-
szÂlvÀn sajÀt koncepciÂja hatÀrait is ostromolja.

A BIZONYOSSçGRñL  elsû megk´zelÁt¢sben a korÀbban vÀzolt fogalmi hÀlÂ keretein
bel¡l ¢rtelmezhetû. E megjegyz¢sek, mint ismeretes, t´bbek k´zt az igazsÀg korres-
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pondenciaelm¢lete ellen irÀnyulnak, amely szerint egy ÀllÁtÀs igazsÀga vagy hamissÀga
nem lenne mÀs, mint a valÂsÀggal valÂ megegyez¢se vagy meg nem egyez¢se. Egy
ilyesfajta k¡lsû ä extern ä megegyez¢sre irÀnyulÂ k¢rd¢ssel azonban ä Ágy Wittgenstein
ä àmÀr k´rbenÊ forgunk (ºG 191. ¢s 203. Ù): ¢pp azt nem ismerj¡k fel, hogy à¢pp az a
k¢rd¢s, miben Àll itt a Ïmegegyez¢sÎÊ. (ºG 199. Ù) Ez utÂbbi k¢rd¢s ä a megegyez¢s nyelv-
jÀt¢k definiÀlta krit¢riumait firtatvÀn ä vonatkoztatÀsi rendszer¡nk´n bel¡l megvÀla-
szolhatÂ. Ezzel szemben az a k¢rd¢s, amely az igazsÀgra mint a k¡lvilÀg t¢nyeivel valÂ
megegyez¢sre irÀnyul, nyelv¡nk hatÀrait feszegeti. A k¡lvilÀg fogalma ä l¢t¢t akÀr Àl-
lÁtani, akÀr tagadni akarjuk ä a nyelv ¢s a vilÀg ¢rtelmetlen elvÀlasztÀsÀt jelenti.

M¢gis olvashatunk A BIZONYOSSçGRñL -ban olyan megjegyz¢seket is, amelyek va-
lamely kijelent¢s igazsÀgÀnak alapvetû jelentûs¢get tulajdonÁtanak. àKijelent¢seim igaz-
sÀgÀn m¢rik le, mennyire ¢rtem e kijelent¢seketÊ ä hangzik p¢ldÀul a 80. Ù-ban. Ugyan az
igazsÀg ebben a paragrafusban nyilvÀnvalÂan a t¢nyleges igazsÀgot s nem pusztÀn az
igazsÀgfelt¢teleket jelenti, m¢gis a meg¢rt¢ssel kapcsolÂdik ´ssze. KorÀbban viszont
azt lÀttuk, hogy egy mondat meg¢rt¢se csak az igazsÀgfelt¢telek s nem a t¢nyleges igaz-
sÀg ismeret¢t elûfelt¢telezi. ¹sszeegyeztethetû-e egymÀssal mÀrmost e k¢t ÀllÀspont?

Az egyik ¢rtelmez¢si lehetûs¢g m¢g az elhangzottak alapjÀn kÁnÀlkozik. Wittgen-
stein szerint ugyanis minden nyelvjÀt¢krÂl elmondhatÂ, hogy ha szabÀlyait tÃlsÀgosan
gyakran megs¢rtik, Ãgy ez magÀt a nyelvjÀt¢kot sz¡nteti meg, illetve, ezzel pÀrhuza-
mosan, ha valaki tÃl gyakran lenne k¢ptelen valamely nyelvjÀt¢k szabÀlyait k´vetni,
Ãgy ez csak arrÂl tanÃskodna, hogy k¢ptelen volt a szabÀlyok elsajÀtÁtÀsÀra. Ha tehÀt
valakinek a kijelent¢sei tÃl gyakorta bizonyulnak hamisnak, Ãgy nem egyszerüen azt
fogjuk mondani, àT¢vedett, az ilyesmi megesikÊ, hanem arra fogunk gondolni: az igazo-
lÀs, az igaz ¢s hamis nyelvjÀt¢kÀt nem volt k¢pes elsajÀtÁtani.

Enn¢l az ¢rtelmez¢sn¢l tehÀt a 80. Ù ä az igaz ¢s a hamis nyelvjÀt¢kÀnak hatÀrait
nem l¢pv¢n Àt ä az igazsÀg korÀbbi fogalmÀt ¢rintetlen¡l hagynÀ. çm, jÂllehet, ez az
interpretÀciÂ Wittgenstein egy¢b elgondolÀsainak nem mondana ellent, a 80. Ù-ban
m¢gis valami mÀsrÂl van szÂ. A sz´vegk´rnyezet az igazsÀgfogalom egy mÀs jelen-
t¢s¢re s Ágy Àt¢rtelmez¢s¢re utal.

A 81. Ù a szÂba j´hetû eseteket àbizonyos hamis kijelent¢sekÊ-re korlÀtozza, ¢s a 79. Ù
p¢ldak¢nt azt hozza fel, hogy t¢vedhetek-e adott esetben abban, hogy nû vagy f¢rfi
vagyok-e. Ez a p¢lda A BIZONYOSSçGRñL  alapp¢ldÀjÀval ä àItt van egy k¢zÊ ä vethetû
´ssze. Enn¢lfogva azok k´z¢ tartozik, amelyeket Wittgenstein fundamentÀlisnak te-
kint, amelyekben tehÀt a szÂ tulajdonk¢ppeni ¢rtelm¢ben nem t¢vedhet¡nk, illetve
amelyek kapcsÀn ¢rtelmesen nem besz¢lhet¡nk àt¢ved¢sÊ-rûl, legfeljebb a besz¢lû ab-
normalitÀsÀrÂl. Ezek a kijelent¢sek ugyan tapasztalati ÀllÁtÀsok, m¢gis ä a 83. Ù alapjÀn
ä biztosan igazakk¢nt vonatkoztatÀsi rendszer¡nkh´z tartoznak. Szemben a tudÀs
nyelvjÀt¢kÀval, e kijelent¢sek k´z¡l elegendû akÀr csak egyet is t¢ved¢sk¢nt azonosÁ-
tanunk, hogy ezzel Át¢lkez¢s¡nk eg¢sz rendszere meginogj¢k. Ezeket a kijelent¢seket
ä bÀr formÀjuk szerint tapasztalati ÀllÁtÀsoknak mutatjÀk magukat ä logikai kijelent¢-
sekk¢nt hasznÀljuk, azaz mint olyan Át¢leteket, amelyeknek p¢ldÀjÀn az Át¢l¢s jÀt¢ka
egyÀltalÀban elsajÀtÁthatÂ, s amelyek ¢let¡nk fundamentumÀba olvadtak. E mondatok
vilÀgk¢p¡nket ÁrjÀk le, egyfajta mitolÂgia (ºG 95. Ù) r¢szei. àMint az Át¢l¢s alapelve(i)Ê (ºG
124. Ù) àvizsgÀlÂdÀsaink, kutatÀsaink formÀjÀtÊ (kiemel¢s tûlem) adjÀk. àMinden szeml¢-
lûd¢s¡nk vÀzÀvÀÊ vÀltak. (ºG 211. Ù) àSzerep¡k a jÀt¢kszabÀlyok szerep¢hez hasonlÁt.Ê (ºG
95. Ù ä kiemel¢s tûlem.) Ha valaki e szabÀlyokban, azaz ¢lete alapjaiban t¢ved, Ãgy
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ebbûl definÁciÂszerüen k´vetkezik, hogy valaki mÀs, akinek eg¢sz Át¢lûereje ¢s meg-
¢rt¢si k¢pess¢ge ezen a fundamentumon nyugszik, nem fogja tudni ût meg¢rteni.

Az olyan szavak, mint àvilÀgk¢pÊ, àmitolÂgiaÊ, àformaÊ s k¡l´n´sen a àszabÀlyÊ tÀgabb
k¢rd¢sk´rre utalnak. A szabÀlyokrÂl, a mitolÂgiai ÀllÁtÀsokrÂl, a formÀrÂl stb. nem Àl-
lÁthatÂ Wittgenstein szerint sem az, hogy igazak, sem pedig az, hogy hamisak volnÀ-
nak. Egy szabÀly csak fennÀllhat vagy nem Àllhat fenn. Ha tehÀt a 80. Ù-ban igazsÀgrÂl
esik szÂ, Ãgy ez csakis Àtvitt, nem tudomÀnyos ¢rtelemben t´rt¢nhet. àBizonyos tapasz-
talati ÀllÁtÀsok igazsÀga hozzÀtartozik vonatkoztatÀsi rendszer¡nkh´zÊ (ºG 83. Ù), m¢gpedig
abban az ¢rtelemben, hogy ezek az Át¢letek mint az igazsÀg mintap¢ldÀi Át¢lkez¢s¡nk
eg¢sz jÀt¢kÀhoz vez¢rfonalul szolgÀlnak. °pp azt teszik tehÀt, amit a 199. Ù k´vetelt:
meghatÀrozzÀk, mit jelent a megegyez¢s.

Ennek k´vetkezt¢ben itt a szÂ tulajdonk¢ppeni ¢rtelm¢ben nem is besz¢lhet¡nk
Át¢letekrûl, hiszen az Át¢letek differentia specificÀja, hogy igazsÀg¢rt¢kek rendelhetûk
hozzÀjuk. A mondottak mellett szÂl az is, hogy e kijelent¢sek nem ä vagy legfeljebb
kiv¢telesen ä lehetnek k´zlem¢nyek. T´bbnyire mint megnyilvÀnulÀsokat hasznÀljuk
ûket. FelkiÀltÀsokhoz hasonlÁtanak, amelyekkel ¢rz¢seinknek vagy fÀjdalmunknak
adunk hangot, s amelyekn¢l nem gondolunk àverifikÀciÂraÊ, àmÃltra vagy j´vûreÊ. E
mondatok olyanok, àmint valamely k´zvetlen megragadÀs; ahogyan k¢telked¢s n¢lk¡l a t´r¡l-
k´zû utÀn nyÃlokÊ. (ºG 510. Ù) Mivel a megnyilvÀnulÀsok a k´zvetlen cselekv¢shez ha-
sonlatosak, nem foghatÂk fel diszkurzÁv, valamirûl szÂlÂ besz¢dk¢nt. A benn¡k meg-
fogalmazott igazsÀgok ebben az ¢rtelemben kimondatlanok, s ä most mÀr a szÂ leg-
konkr¢tabb ¢rtelm¢ben ä nem is kell felt¢tlen¡l kimondanunk ûket. Ahogyan egy àjÀ-
t¢kot tisztÀn gyakorlatilag, kimondott szabÀlyok n¢lk¡l is meg lehet tanulniÊ (ºG 95. Ù), Ãgy
ezeket az ä alapvetû tudÀst kifejezû ä Át¢leteket sem kell hogy valaha is kimondjuk, sût
akÀr hogy gondoljuk. (ºG 159. Ù, v´. 167. Ù) àA gyermek nem azt tanulja, hogy vannak
k´nyvek, hogy vannak fotelok stb. stb., hanem k´nyvet tanul hozni, fotelba bele¡lni stb.Ê (ºG
476. Ù) A l¢tre irÀnyulÂ k¢rd¢sek csak k¢sûbb mer¡lnek fel egyÀltalÀn, ¢s csak az ezekre
a k¢rd¢sekre adandÂ vÀlaszok lehetnek igazak vagy hamisak ä szemben az alapjukul
szolgÀlÂ primer cselekv¢sekkel.

A BIZONYOSSçGRñL -nak ez a koncepciÂja nem elûzm¢ny n¢lk¡li Wittgenstein ¢let-
müv¢ben. MÀr az 1943ä44-es matematikai feljegyz¢sekben azt olvashatjuk: àAzt ÀllÁt-
juk, hogy az embereknek, hogy meg¢rts¢k egymÀst, meg kellett egyezni¡k a szavak jelent¢s¢ben.
çm e megegyz¢s krit¢riuma nemcsak az, hogy a definÁciÂkban megegyezz¡nk [...] hanem hogy az
Át¢letekben is.Ê (BGM 343. o.) A gondolat k¢sûbb is elûker¡l a FILOZñFIAI VIZSGçLñDç-
SOK-ban: àAhhoz, hogy a nyelv segÁts¢g¢vel meg¢rts¡k egymÀst, nemcsak a definÁciÂkban kell
egyet¢rts¡nk, hanem (bÀrmily furcsÀn hangozz¢k is) Át¢leteinkben is.Ê (PU I, 242. Ù) Ez az
Át¢letekben valÂ egyez¢s pedig ànem a v¢lem¢nyek egyez¢se, hanem az ¢letformÀ¢Ê (PU I,
241. Ù), azaz ¢let¡nk alapjai¢.

E gondolat mindazonÀltal a maga teljess¢g¢ben A BIZONYOSSçGRñL -ban bontako-
zik ki, m¢gpedig az empirikus, kontingens ¢s a sz¡ks¢gszerü, logikai igazsÀgok ûsr¢gi
k¢rd¢s¢t tÀrgyalva. Tapasztalati ÀllÁtÀsoknak lehet hasonlÂ logikai hely¡k a nyelvjÀ-
t¢kban, mint az ¢rzetadatokrÂl szÂlÂ kijelent¢seknek vagy a matematikai igazsÀgokat
¢s szabÀlyokat megfogalmazÂ mondatoknak ä ekk¢ppen szükÁti itt le Wittgenstein a
kontingens igazsÀgok ter¡let¢t, illetve terjeszti ki a logikai igazsÀgok¢t, m¢gpedig
an¢lk¡l, hogy a kettû k´z´tti hatÀrt ¢rtelmetlen¡l ´sszemosnÀ vagy Àtl¢pn¢.

AzÀltal ugyanis, hogy a fundamentÀlis ÀllÁtÀsok k´z¢ tapasztalati ÀllÁtÀsokat is felvett,
n¢zete szerint nem hagyta el az extern t¢nyek kedv¢¢rt a nyelvjÀt¢k intern ter¡let¢t.
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Ezek a t¢nyek ä csakÃgy, mint korÀbban a vonatkozÂ Át¢letek ä beleolvadtak nyelv-
jÀt¢kaink alapjaiba. Ha igaz is, hogy àminden nyelvjÀt¢k azonÊ nyugszik, àhogy szavakat
¢s tÀrgyakat Ãjrafelismer¡nkÊ (ºG 455. Ù), ha igaz is, hogy a nyelvjÀt¢kot nem vagy rosz-
szul jÀtssza az, àaki a tÀrgyakat nem ismeri fel biztonsÀggalÊ (ºG 446. Ù), ezt az Ãjrafelis-
mer¢st m¢giscsak egyed¡l a nyelvjÀt¢k alapozhatja meg, s nem fordÁtva. A fundamen-
tumk¢nt felfogott nyelvjÀt¢kok, kutatÀsaink, illetve ¢let¡nk alapjai l¢nyeg¡k szerint
megalapozatlanok. K¡lsû, extern t¢nyek nem befolyÀsolhatjÀk: nem erûsÁthetik ¢s
nem cÀfolhatjÀk ûket. àMi merÁthetj¡k [= az Át¢l¢st] belûle [= a tapasztalatbÂl], de a ta-
pasztalat nem tanÀcsolja nek¡nk, hogy merÁts¡nk valamit is belûle. [...] Nem, a tapasztalat nem
alapja Át¢let¡nk jÀt¢kÀnak. °s nem is kit¡ntetett eredm¢nyeÊ (ºG 130ä131. Ù) ä ism¢tlûdik
szÀmtalan formÀban A BIZONYOSSçGRñL -ban.

Mindezek ellen¢re A BIZONYOSSçGRñL  egyik leg¢rz¢kenyebb pontja, hogy vajon a
t¢nyek nem avatkozhatnak-e m¢gis bele nyelvjÀt¢kaink ¢let¢be, hogy vajon a t¢nyek,
illetve vÀltozÀsaik nem befolyÀsolhatjÀk-e rÂluk alkotott v¢lem¢ny¡nket. A k¢rd¢s
nem a tudÀs nyelvjÀt¢ka kapcsÀn vÀlik ¢getûv¢. Hiszen ennek a jÀtszÀsa ¢ppen abban
Àll, hogy kijelent¢seinket a ä term¢szetesen nyelvjÀt¢k definiÀlta ä t¢nyekkel ́ sszevet-
v¢n ellenûrizz¡k ¢s sz¡ks¢g eset¢n mÂdosÁtjuk. A v¢lem¢nyeknek ez a vÀltozÀsa intern
a nyelvjÀt¢khoz k¢pest. MagÀt a fundamentumot nem vonhatja k¢ts¢gbe, nem indÁt-
hat benn¡nket arra, hogy fundamentÀlis Át¢leteinken vÀltoztassunk.

A k¢rd¢s viszont ¢pp ez utÂbbiak vonatkozÀsÀban mer¡l fel ¢lesen: Vajon a funda-
mentÀlis Át¢leteket nem hatÀrozhatjÀk-e meg a t¢nyek? Wittgenstein elsû vÀlasza per-
sze ism¢t tagadÂ. Ha egyes megfigyel¢sek ellentmondhatnak is ezen Át¢leteinknek, ezt
m¢gsem tekintj¡k Át¢leteink falszifikÀciÂjÀnak. InkÀbb nem hisz¡nk a szem¡nknek
(mondjuk valamely elj´vendû tapasztalatra hivatkozunk, amely a sz¡ks¢ges ´sszhan-
got ÀllÁtÀsaink k´z´tt majd megteremti), mintsem hogy fundamentÀlis kijelent¢sein-
ket feladjuk. A teljes k¢telyn¢lk¡lis¢g az ¢ppen, amely fundamentÀlisakkÀ teszi ûket.

De mi lenne, àha valami valÂban hallatlan dolog t´rt¢nneÊ? Ez nem ingathatna-e meg
fundamentÀlis hit¡nkben? ä e k¢rd¢s nem hagyja Wittgensteint m¢gsem nyugodni.
Mi lenne, àha mondjuk azt lÀtnÀm, amint a hÀzak fokozatosan minden nyilvÀnvalÂ ok n¢lk¡l
gûzz¢ alakulnÀnak; ha a marha a mezûn a fej¢n Àllna, nevetne ¢s ¢rthetû szavakat mondana;
ha a fÀk fokozatosan emberekk¢ s az emberek fÀkkÀ vÀlnÀnakÊ? (ºG 513. Ù) Lehets¢ges len-
ne-e tehÀt, àhogy akkor is a nyeregben maradn¢k, ha a t¢nyek m¢gannyira is ÀgaskodnÀnakÊ?
Wittgenstein szerint ez sem volna àelgondolhatatlanÊ (ºG 616. Ù), ennek sem àkellene
kivetnie a nyeregbûlÊ ¢s arra k¢nyszerÁtenie, hogy kijelent¢seimet hamisnak nyilvÀnÁt-
sam. çm ha valaki ekk¢pp nem hajlana arra, hogy a r¢gi nyelvjÀt¢kot feladja, m¢gis-
csak k¢rd¢sess¢ vÀlna ä jut Wittgenstein a d´ntû pontig ä, hogy ezt m¢g mindig àÏin-
dukciÂnakÎ nevezn¢nk-eÊ (ºG 619. Ù); azaz, hogy ekkor nem inkÀbb mÀr egy megvÀlto-
zott, mÀsik nyelvjÀt¢kkal lenne-e dolgunk.

A àvalami hallatlanÊ mÀs mÂdon is eredm¢nyezhet mÀsik nyelvjÀt¢kot. Ha funda-
mentÀlis Át¢leteinket hamisnak talÀlnÀnk, ez ä mint korÀbban mÀr szÂ volt rÂla ä eg¢sz
vonatkoztatÀsi rendszer¡nket k¢rdûjelezn¢ meg. EzÀltal ä Át¢leteink jÀt¢kÀnak vez¢r-
fonala kett¢szakadvÀn ä nem lenne immÀron vilÀgos, mit is ¢rts¡nk àigazÊ-on ¢s àha-
misÊ-on. Ez àmindent maga utÀn rÀntana ¢s kÀoszba taszÁtanaÊ. (ºG 613. Ù) így àbizonyos
esem¢nyek abba a helyzetbeÊ hozhatnak, àhogy a r¢gi nyelvjÀt¢kot ne tudjam folytatni. Hogy a
jÀt¢k biztonsÀgÀbÂl kiszakadjakÊ. AkÀrmely ¢rtelemben eredm¢nyezzen is a àhallatlanÊ
mÀsik nyelvjÀt¢kot, Wittgenstein nem tudja t´bb¢ a k¢rd¢st kiker¡lni: àNos, hÀt nem
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magÀtÂl ¢rtetûdû, hogy valamely nyelvjÀt¢k lehetûs¢g¢t bizonyos t¢nyek szabjÀk meg [bedingt]?Ê
(ºG 617. Ù)

Ez az utolsÂ mondat m¢g mindig ¢rtelmezhetû a k¢sûi koncepciÂ fû tendenciÀival
´sszhangban. A kijelent¢s ugyanis felfoghatÂ annak k´vetkezm¢nyek¢nt, hogy Witt-
genstein a nyelv fogalmÀt az eg¢sz ¢letformÀra s ezÀltal egy mondat meg¢rt¢s¢nek
felt¢teleit a mondat eg¢sz k´rnyezet¢re kiterjesztette. Ha a k´rnyezet utÀn ¢rdeklû-
d¡nk, Ãgy a filozÂfus szerint nem okokat, azaz nem extern k´r¡lm¢nyeket keres¡nk,
hanem a nyelvjÀt¢k szÀmÀra intern felt¢teleket. (V´. LP 250. Ù) çm ha csak valame-
lyest is k´vetkezetesek vagyunk, aligha ker¡lhetj¡k ki a konklÃziÂt: bizonyos t¢nyek
ä mint k´rnyezet ä szint¢n e felt¢telek k´z¢ tartoznak. Wittgenstein m¢gis k¢ny-
szeredetten teszi ezt, s ez nem is tÃlzottan meglepû: A mondottak bÀrmennyire elhe-
lyezhetûk is koncepciÂjÀnak eredeti keretei k´z´tt, m¢gis ä mik¢nt mÀr a àbizonyos t¢-
nyek szabjÀk megÊ fordulat is jelezhette ä ezzel egyszersmind ugyane koncepciÂ hatÀrait
legalÀbbis ¢rintett¡k.

Ez a belsû harc ́ nn´n koncepciÂjÀnak k´vetkezm¢nyeivel nyomon k´vethetû azon
az Ãton is, amely v¢g¡l az emlÁtett k´vetkeztet¢sben v¢gzûd´tt. A gondolat mÀr rend-
kÁv¡l korÀn, Wittgenstein 1937ä38-as matematikai megjegyz¢seiben is feltünik, annak
ellen¢re, hogy ezek ä m¢g a k¢sûi ¢vekben is ä a logikai platonizmus nyomait is ma-
gukon viselik. JÂllehet, a filozÂfusnak egyik fû elgondolÀsa ekkor, hogy a matemati-
kÀnak semmi dolga nem lehet az empÁriÀval. M¢gis gondolkodÂba ejti, hogy mi lenne,
ha p¢ldÀul a matematikaoktatÀshoz babszemeket hÁvnÀnk segÁts¢g¡l, ¢s 3 + 3 babszem
egyszer 5-´t, mÀsszor meg 7-et adna ki. Ebben az esetben ä hangzik a vÀlasza ä àa
babszemeket alkalmatlanoknak nyilvÀnÁtanÀk a matematikaoktatÀsra. çm ha ugyanez t´rt¢nne
pÀlcÀkkal, ujjakkal, vonÀsokkal ¢s a legt´bb mÀs dologgal, Ãgy ezzel a szÀmolÀsnak v¢ge sza-
kadnaÊ. Ha mindez a à2 + 2 = 2Ê mondatot nem is falszifikÀlnÀ, a mondatocska maga
àezzel m¢gis hasznÀlhatatlannÀ vÀln¢kÊ. (BGM 51ä52. o.) à[...] amit Ïm¢r¢sÎ-nek nevez¡nkÊ
ä folytatÂdik ugyanez a gondolat k¢sûbb a FILOZñFIAI VIZSGçLñDçSOK-ban, azt nem-
csak a m¢r¢si mÂdszerek, azaz a szabÀlyok hatÀrozzÀk meg, hanem àa m¢r¢si eredm¢nyek
bizonyos fokÃ ÀllandÂsÀga isÊ. (PU I, 242. Ù) à[...] ha a dolgok eg¢szen mÀshogyan viselkedn¢-
nek, mint ahogy t¢nylegesen viselkednek, [...] akkor ettûl normÀlis nyelvjÀt¢kaink elveszÁten¢k
po¢njukat.Ê (PU I, 142. Ù)

E megfigyel¢sektûl mÀr csak egy l¢p¢snyire vannak az olyan k´vetkeztet¢sek, mint
àbizonyos t¢nyek kedvezûek vagy kedvezûtlenek bizonyos fogalomk¢pz¢sek szÀmÀraÊ (BPP II,
727. Ù, v´. Z 352. Ù), vagy àolyan ez, mintha bizonyos fogalmakat a t¢nyek valamely vÀza
hatÀrozna megÊ (Z 350. Ù, v´. BPP II, 190. Ù). Ezekkel a kijelent¢sekkel azonban va-
lamivel t´bbet ÀllÁtottunk, mint korÀbban azzal, hogy egy kijelent¢s k´r¡lm¢nyeihez
bizonyos t¢nyeket is hozzÀ kell sorolnunk. Ezzel l¢p¢seket tett¡nk abba az irÀnyba,
hogy azt ÀllÁtsuk: fogalmaink ä a szabÀlyok ä legalÀbbis r¢szben kÁv¡lrûl, azaz extern
mÂdon is meghatÀrozottak. Ezt a k´vetkeztet¢st azonban Wittgenstein mindenÀron
el szeretn¢ ker¡lni. Ha n¢mely megjegyz¢s¢ben elismeri is a lehetûs¢get, hogy a t¢-
nyek befolyÀsolhatjÀk fogalomk¢pz¢s¡nket, ¢rvel¢s¢t r´gvest mÀsik sÁkra csÃsztatja.
Elûsz´r is azt ÀllÁtja, hogy m¢g ha Ágy Àllna is a dolog, ez mint term¢szett´rt¢neti
megfigyel¢s l¢nyegtelen volna a fogalmi elemz¢sk¢nt felfogott filozÂfia szÀmÀra. A fi-
lozÂfia csak logikai lehetûs¢gekkel foglalkozik. C¢ljai el¢r¢s¢re legfeljebb k´lthet bi-
zonyos term¢szeti t¢nyeket, legfeljebb azzal kÁs¢rletezhet, hogy mÀsk¢ppen gondolja,
mÀsk¢ppen k¢pzelje el ûket, hogy ezÀltal lÀssa: ekkor a fogalmak bizonyos alkalmazÀsai
immÀron nem k¢pzelhetûk el. A filozÂfia feladatÀnak ezt a korlÀtozÀsÀt az indokolja,
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hogy a kijelent¢st, miszerint àbizonyos t¢nyek bizonyos fogalomk¢pz¢sek szÀmÀra kedvezûtle-
nekÊ, nem a tapasztalat tanÁtja a szÀmunkra ä Ágy hangzik Wittgenstein mÀsodik vÀlasza
(BPP II, 727. Ù, Z 352. Ù), mely v¢gleges megoldÀsÀt is elûlegezi: àNem ezt ÀllÁtom (egy
hipot¢zis ¢rtelm¢ben): ha ezek ¢s ezek a term¢szeti t¢nyek mÀsmilyenek lenn¢nek, akkor az embe-
reknek mÀs fogalmaik lenn¢nek. Hanem azt mondom: aki azt hiszi, hogy bizonyos fogalmak min-
den tovÀbbi n¢lk¡l helyesek, akinek mÀs fogalmai volnÀnak, az ¢ppen azt nem lÀtnÀ be, amit mi
belÀtunk ä nos, az k¢pzeljen csak el bizonyos nagyon ÀltalÀnos term¢szeti t¢nyeket mÀsk¢ppen,
mint ahogyan mi megszoktuk, ¢s akkor ¢rthetûv¢ vÀlnak szÀmÀra a megszokottÂl elt¢rû fogalmi
k¢pzûdm¢nyek.Ê BÀrmely fogalomk¢pz¢s csak olyan ´nk¢nyes, mint valamely fest¢si
mÂd. (PU II, 578. o.)

Az im¢nt vÀzolt dilemma kivÀltk¢pp a szÁnfogalmakrÂl szÂlÂ feljegyz¢sekben, illetve
a privÀtnyelv-kritikÀban ker¡l elû.

Wittgenstein szÁnekrûl szÂlÂ megjegyz¢seiben szint¢n alapt¢telk¢nt mondja ki,
hogy a term¢szett´rt¢net ¢s a fogalmi elemz¢s k´z´tt alapvetû a k¡l´nbs¢g. MÁg az
elûbbiek idûbeliek, az empirikus t´rt¢nethez k´t´ttek, az utÂbbiak idûtlenek, ame-
lyekrûl szÂlvÀn a àszÁnmatematikaÊ (BºF III, 3. Ù) vagy àszÁngeometriaÊ (BºF I, 66. Ù,
III, 154. Ù) kifejez¢seket alkalmazhatjuk. A szÁnek àl¢nyeg¢rûlÊ alapvetûen csak az utÂb-
biak tudnak felvilÀgosÁtÀst nyÃjtani. Hogy mely szÁnek szÀmÁtanak alapszÁneknek ¢s
melyek kever¢k szÁneknek, ez nem a dolgok term¢szet¢ben rejlik, hanem attÂl f¡gg,
hogy magyarul vagy n¢met¡l tanultunk-e meg gondolkodni, s ebben az ¢rtelemben
´nk¢nyes. Wittgenstein egyenest odÀig megy, hogy m¢g arra sem k¢nyszerÁt semmi,
hogy egy mÀsik szÁngeometria szÁneit szÁneknek ismerj¡k el. àHiszen nincs ÀltalÀnosan
elismert krit¢riuma annakÊ ä sem fogalmi, sem pedig a dolgok term¢szet¢ben rejlû ä,
àhogy mi egy szÁn, kiv¢ve, ha a szÁn a mi szÁneink egyikeÊ. (BºF I, 14. Ù)

Ha Wittgenstein szerint elûfordulhat is, hogy àbizonyos mondatokat a logika ¢s az em-
pÁria hatÀrÀn hasznÀlunkÊ, ez akkor sem jelenthet t´bbet, mint hogy àhol valamely norma,
hol pedig valamely tapasztalat kifejez¢s¢nek szÀmÁtanakÊ. (BºF I, 32. Ù, III, 19. Ù) BÀr-
mennyire nagy is a kÁs¢rt¢s, hogy àa tudomÀny ¢s a logika k´z´tt valamely k´ztes dologban
higgy¡nkÊ (BºF II, 3. Ù), a kÁs¢rt¢snek ellen kell Àllanunk. çm ellenÀllnia Wittgen-
steinnek magÀnak sem mindig siker¡l. Mint mÀr t´bbsz´r is lÀttuk, Ãjra meg Ãjra fel-
mer¡l benne a k¢rd¢s: àDe hÀt nincs-e itt a term¢szetnek semmi hozzÀszÂlnivalÂja?Ê (BPP
II, 432. Ù)

Egyfelûl azt ÀllÁtja ä ´sszhangban azzal a kijelent¢s¢vel, hogy a szÁnfogalmaknak
semmi k´z¡k az empÁriÀhoz ä, hogy p¢ldÀul elk¢pzelhetû volna, hogy àemberek rendel-
kezn¢nek a k´ztes vagy kever¢k szÁn fogalmÀvalÊ, an¢lk¡l hogy valaha is kever¢s ÃtjÀn elû-
ÀllÁtottak volna szÁneket. (BºF I, 8. Ù) MÀsfelûl m¢gis àszerfelett fontos t¢nyÊ-k¢nt ismeri
el, àhogy egy olyan szÁnt, amelyet (pl.) Ïv´r´sessÀrgÀnakÎ vagyunk hajlamosak nevezni, valÂban
elû lehet a v´r´s ¢s a sÀrga kever¢s¢vel [...] ÀllÁtaniÊ. (BPP II, 433. Ù, Z 365. Ù, v´. BºF III,
9., 11. Ù) Ez esetben neh¢z volna eld´nteni, hogy a l¢tez¢st ÀllÁtÂ mondat a àv´r´ses-
sÀrgaÊ fogalmÀt hatÀrozza-e meg, vagy pedig inkÀbb a szÁn term¢szett´rt¢net¢hez tar-
tozik. (V´. BºF III, 81. Ù)

Bizonyos gondolati kÁs¢rletek alapjÀn szintÃgy legalÀbbis k¢zenfekvû valamely, a
k¢t ter¡let k´z´tt talÀlhatÂ àk´ztes l¢tezûÊ l¢t¢re k´vetkeztetn¡nk. Ha olyan orszÀgba
¢rkezn¢nk, àahol a dolgok szÁnei [...] folytonosan vÀltoznÀnakÊ (BPP II, 198. Ù), vagy olyan
orszÀgba, àahol mindennek csak egyetlen szÁne volnaÊ, Ãgy a helybelieknek nem tudnÀnk
a szÁnszavak hasznÀlatÀt megtanÁtani. Ezekben az esetekben tehÀt àa logikai ¢s a fizikai
lehetûs¢g k´z´tti k¡l´nbs¢gÊ nem volna lÀthatÂ. (BPP II, 199. Ù) HasonlÂ eset annak az
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orszÀgnak a p¢ldÀja, ahol a szÁnfogalmak az ott lakÂk szÁnvaksÀga miatt k¡l´nb´zn¢-
nek a mieinktûl. Azaz, pontosabban, csak hasonlÂ eset lenne: Wittgenstein vonatkozÂ
megjegyz¢seiben nem tesz ugyanis k¡l´nbs¢get ä Diderot ismert kifejez¢s¢vel ä a àter-
m¢szetesÊ ¢s a àkonvencionÀlisÊ szÁnvaksÀg k´z´tt. Ha ugyanis a filozÂfus sajÀt megjegy-
z¢seit szembeÀllÁtotta volna egymÀssal, Ãgy lÀtnia kellett volna: a term¢szetes szÁnvak-
sÀg esete pÀrhuzamba ÀllÁthatÂ annak az orszÀgnak a p¢ldÀjÀval, ahol a szÁnek Àllan-
dÂan vÀltoznak. Mint ahogyan t´bbsz´r is emlÁti, egy szÁnvak nem k¢pes t´k¢letesen
elsajÀtÁtani a mi megszokott szÁnnevekkel folytatott nyelvjÀt¢kunkat (pl. BºF III, 112.,
120., 281. Ù), ¢ppÃgy nem, mik¢nt azok az emberek sem, akiknek k´rnyezet¢ben a
szÁnek mÀsk¢nt viselkednek, mint a mi¢nkben. E àdurva t¢nyekkelÊ szemben fogalmaink
egyszerüen tehetetlenek, ellent¢tben azzal az esettel, amikor emberek csak az¢rt tün-
nek szÁnvakoknak, mert nem rendelkeznek a megfelelû szÁnfogalmakkal. Az utÂbbi-
aknak meg tudnÀnk àa mi nyelvjÀt¢kunkat tanÁtaniÊ, s ezutÀn viselked¢s¡ket normÀlis-
nak talÀlnÀnk. (LP 220. Ù)2 Mindezek utÀn a k´vetkeztet¢s magamagÀt adja: àÏValahol
m¢giscsak a l¢tez¢sbe ¢s nem l¢tez¢sbe fogsz ¡tk´zni!Î ä Àm ez m¢gis azt jelenti, hogy t¢nyekbe,
s nem fogalmakba.Ê (BPP II, 432. Ù, v´. Z 364. Ù) E t¢zist ¢rv¢nyesnek elismerve azonban
a nyelvjÀt¢k s egyszersmind a wittgensteini koncepciÂ hatÀrÀra jutottunk.

PrivÀtnyelv-kritikÀja kapcsÀn Wittgensteinnek gyakorta hÀnytÀk a szem¢re, hogy
a fÀjdalmat a fÀjdalomviselked¢sre korlÀtozza, hogy a fÀjdalom l¢t¢t k¢ts¢gbe vonja,
vagy legalÀbbis arra a szkeptikus k´vetkeztet¢sre jut, hogy nem tudhatunk rÂla sem-
mit. E szemrehÀnyÀsok r¢szben elhÀrÁthatÂk a k¢sûi Wittgenstein fû ä s aligha tÃl¢r-
t¢kelhetû ä t´rekv¢seire hivatkozva, hogy a nyelv feladatk´r¢t a puszta referÀlÀson tÃl
is kiterjessze, vagy hogy megmutassa: introspekciÂval, mely olyasvalamit keresne, ami
a nyelv mük´d¢se m´g´tt hÃzÂdik meg, e mük´d¢srûl semminemü hasznos belÀtÀs-
hoz nem juthatunk.

Wittgenstein ä mint maga is hangsÃlyozza ä privÀtnyelv-kritikÀjÀval nem a fÀjdalom
l¢t¢t akarja k¢ts¢gbe vonni, hanem csak annak a t´rekv¢snek a jogosultsÀgÀt, hogy
belsû rÀmutatÂ magyarÀzatra t´rekedj¡nk. A fÀjdalom ugyanis nem dolog, nem tÀrgy,
amelyre rÀ lehetne mutatni ¢s meg lehetne figyelni, s ami a besz¢lû bensej¢ben, a fÀj-
dalom kifejez¢se m´g´tt rejtekezne. Ezzel, jÂllehet, a filozÂfus k¢ts¢gbe vonja, hogy az
¢rzet àvalamiÊ volna, Àm azt nem ÀllÁtja, hogy àsemmiÊ sem. Nem azt akarja mondani,
àhogy semmi t´bb nem t´rt¢nik, mint hogy ny´g, em´g´tt pedig nincsen semmiÊ, hanem àhogy
a ny´g¢s m´g´tt nincsen semmiÊ. (VPS 78. o.)3 TÀvol Àll tûle, hogy azt ÀllÁtsa, ànincsen
fÀjdalom fÀjdalomviselked¢s n¢lk¡lÊ. (PU I, 281. Ù) FÀjdalmainkat ugyanis n¢zete sze-
rint nem sz¡ks¢gk¢ppen nyilvÀnÁtjuk meg, s megfordÁtva: nem mindegy, hogy vala-
kinek van is fÀjdalma, vagy csak szÁnleli. Van ¢rtelme azt mondani, hogy à¢rzett valamit,
de soha nem k´z´lteÊ, nincs viszont annak, hogy àha soha nem mondtam volna, hogy akkor
fÀjdalmaim voltak, akkor nem is lettek volnaÊ. (BPP I, 161. Ù)

çm a fÀjdalom eset¢ben mÀsrÂl is szÂ van, mint hogy nem mindig mondunk igazat,
vagy hogy nem kell mindig mindenrûl besz¢ln¡nk, amit ¢rz¡nk. Hiszen ezt elmond-
hatjuk gondolatainkrÂl, szÀnd¢kainkrÂl, rem¢nyeinkrûl, terveinkrûl vagy megbÀnÀ-
sunkrÂl is. MegbÀnni vagy rem¢lni csak az tud, aki besz¢lni is tud, àaki ura egy nyelv-
hasznÀlatnakÊ. (PU II, 489. o.) °ppÃgy, mint ahogyan ahhoz, hogy valaki egy dolog
valamely korÀbban ¢szre nem vett aspektusÀt megpillantsa (pl. a Gestalt-pszicholÂgia
ismert nyÃl-kacsa ÀbrÀjÀban, ahol eddig csak a kacsÀt lÀtta, a nyulat ¢szrevegye), az
sz¡ks¢ges, hogy bizonyos nyelvi fordulatokat k¢pes legyen az ÀbrÀra alkalmazni ä bÀr-
mily furcsÀn hangozz¢k is, àhogy ez legyen annak logikai felt¢tele, hogy valaki ezt ¢s ezt meg-

Neumer Katalin: A leopÀrd ¢s a fÀjdalom ã 1711



¢lje!Ê Ezzel szemben az nem ÀllÁthatÂ, àhogy csak annak Ïvan fogfÀjÀsaÎ, aki ezt ¢s ezt k¢pes
megtenniÊ. (PU II, 544. o.) A rem¢nyt, a szÀnd¢kot stb. fogalmi kapocs k´ti ´ssze a
besz¢ddel, nyelv n¢lk¡l nem volnÀnak lehets¢gesek. Ezzel szemben ebben az ¢rtelem-
ben ¢rzeteink l¢te logikailag f¡ggetlen a nyelvtûl.

Ahogyan an¢lk¡l, hogy bizonyos szÂfordulatokat alkalmazni tudjunk, nem lehe-
t¡nk k¢pesek valamely aspektus megpillantÀsÀra, csakÃgy nem vagyunk k¢pesek arra,
hogy a fÀjdalom szÂt an¢lk¡l meg¢rts¡k, hogy valaha is fÀjdalmat ¢rezt¡nk volna. (PU
I, 315. Ù) Aki soha nem ¢rzett m¢g fÀjdalmat, az nem lesz k¢pes a r¢szv¢tre sem. Ha
elgondolhatnÀnk is azt a fiktÁv esetet, hogy Isten m¢gis megajÀnd¢koznÀ az illetût àa
mÀsik szenved¢se, f¢lelme irÀnti ¢rz¢sselÊ, ezt akkor is legfeljebb intuÁciÂnak lehetne tekin-
teni. (BPP II, 28. Ù) Azt az elgondolÀst azonban, hogy a nyelvjÀt¢k mük´d¢s¢t intuÁ-
ciÂra alapozzuk, Wittgenstein k´ztudomÀsÃlag hatÀrozottan elutasÁtotta. Mindezek
alapjÀn a f¢lelem, a szenved¢s, az ¢rz¢sek-¢rzetek eset¢ben a nyelvjÀt¢k mük´d¢se bi-
zonyos tapasztalatokat is elûfelt¢telez. A àkeserüÊ, à¢desÊ, àpirosÊ àz´ldÊ stb. szavak jelen-
t¢s¢t csak annak tudom megmagyarÀzni, aki mÀr ¢rzett keserü Ázt a szÀjÀban, vagy
mÀr lÀtott piros tÀrgyakat. E primer ¢rzeteket nem lehet megmagyarÀzni, csak rÀjuk
lehet mutatni: àA piros ¢ppen ez, ¢s a keserü ez, ¢s a fÀjdalom ez.Ê àAki ezzel szemben m¢g
nem evett savanyÃ almÀt, annak meg lehet magyarÀzni, mit ¢rt¡nk ezen.Ê (BPP I, 200. Ù)

Ennek az ¢rvel¢snek szÀmos mozzanata minden tovÀbbi n¢lk¡l elhelyezhetû a witt-
gensteini gondolatmenet eg¢sz¢ben. Hogy a nyelv feladata nem szükÁthetû le egysze-
rüen a referÀlÀsra, hogy a nyelv m´g´tt semmi keresnivalÂnk nincs, vagy hogy fÀjdal-
mainkat nem kell mindig kinyilvÀnÁtanunk, nem mond ellent a filozÂfus fû t¢zis¢nek,
mely szerint mindez csak valamely publikus szabÀlyrendszer hÀttere elûtt lehets¢ges.
Neh¢zs¢gek csak az utÂbb id¢zettek kapcsÀn mer¡lnek fel, amelyek szerint k¡l´nbs¢-
get kell tenn¡nk a nyelv tÀrgykonstituÀlÂ szerep¢t illetûen, attÂl f¡ggûen, hogy p¢l-
dÀul fÀjdalomrÂl vagy aspektuslÀtÀsrÂl van-e szÂ, illetve hogy bizonyos primer, tovÀbb
nem magyarÀzhatÂ ¢rzeteket ä tapasztalatot ä kellene elûfelt¢telezn¡nk.

Wittgenstein reakciÂja ezekre a konceptuÀlis neh¢zs¢gekre itt sem k¡l´nb´zik az
eddigiektûl. Igaz, hogy a àpirosÊ szÂ nem magyarÀzhatÂ, Àm csak az¢rt, mert a nyelv-
jÀt¢k a pirosat mint magyarÀzhatatlant definiÀlja. Az àolyasvalaki nem k¢pes meg¢rteni a
ÏfÀjdalomÎ szÂt, aki soha nem ¢rzett fÀjdalmatÊ mondatot nem a tapasztalat tanÁtotta ne-
k¡nk. (V´. PU I, 315. Ù) Ha a r¢szv¢t logikai elûfelt¢tel¢nek tekinthetû is, hogy az
illetû mÀr maga is ¢rzett volt fÀjdalmat, m¢gis, ahhoz, hogy a mÀsik fÀjdalmÀt meg-
¢rtsem, nem az sz¡ks¢ges, hogy fÀjdalmaim legyenek, hanem hogy àa fÀjdalom fogal-
mÀval rendelkezzemÊ. (BPP I, 154. Ù) Ezt a fogalmat pedig a nyelvvel egy¡tt tanultam
meg. Ha valakinek ä m¢g ha v¢gsû rÀmutatÂ gesztusok segÁts¢g¢vel is ä meg akarjuk
tanÁtani, hogy ez az ¢des, ez a keserü stb., akkor nem privÀt ¢rzet¢re, hanem a meg-
felelû felt¢telekre mutatunk rÀ. En¢lk¡l m¢g azt is f¢lre¢rthetn¢, hogy egy tüszÃrÀssal
mit ¢rtett¡nk.

A mondottak nemcsak mÀsokra, hanem ¢nreÀm is Àllnak. M¢g ha ä szemben azzal,
ahogyan mÀsok fÀjdalmÀra szavaikbÂl ¢s cselekedeteikbûl k´vetkeztetek ä sajÀt ¢rz¢-
semet nem is viselked¢sem megfigyel¢se alapjÀn ismerem fel, a dolognak m¢gis àcsak
az¢rt van ¢rtelme, mert Ágy viselkedemÊ. (PU I, 357. Ù) An¢lk¡l, hogy valamely tûlem f¡g-
getlen vonatkoztatÀsi rendszer ä a nyelvi k´z´ss¢g ä szabÀlyaira hivatkozhatn¢k, nem
tudhatom ´nn´n ¢rz¢seimet sem azonosÁtani. Ahol csak szubjektÁv meg¢rt¢srûl be-
sz¢lhet¡nk, ott az àazonosÊ szÂ elveszÁti jelent¢s¢t.

A szabÀlyok ¢s ¢rzeteim k´z´tt nem lehet szakad¢k. Ugyanis abszurd k´vetkezm¢-
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nyekre vezetne, ha azt mondanÀnk, hogy àa ÏpirosÎ szÂ valami olyat jel´l, amit mind-
annyian ismer¡nk; ¢s ezenkÁv¡l mindenkinek m¢g valamit, amit csak û ismerÊ. (PU I, 273. Ù)
Ekkor àfel lehetne tehÀt t¢telezni [...], hogy az emberis¢g egy r¢sz¢nek egyfajta piros¢rzete van,
a mÀsik r¢sz¢nek pedig egy mÀsfajtaÊ. (PU I, 272. Ù) Ezzel pedig ahhoz a paradox ÀllÁtÀshoz
kellene jutnunk, hogy a nyelvjÀt¢kbÂl az ¢rzet maga mint irrelevÀns kihullik, mik¢nt
ezt Wittgenstein szeml¢letes bogÀrhasonlatÀval is leÁrja. Ekkor m¢g az sem szÀmÁtana,
hogy ä a nyelvjÀt¢k publikus krit¢riumai felûl tekintve ä folyton t¢vedek ¢rzetem azo-
nosÁtÀsÀban.

Ettûl a ponttÂl mÀr csak egy l¢p¢s a konklÃziÂ: a nyelv ¢s ¢rzeteink k´z´tt a kap-
csolat nem lehet v¢letlenszerü, ennek az ´sszef¡gg¢snek fogalminak, logikainak kell
lennie. °s valÂban: àNem arrÂl van szÂ, hogy ¢rz¢ki benyomÀsaink megcsalhatnak benn¡nket,
hanem hogy meg¢rtj¡k nyelv¡ketÊ ä Árja Wittgenstein, r´gvest hozzÀfüzve: à°s ez a nyelv
ä mint minden mÀs nyelv ä megegyez¢sen nyugszik.Ê (PU I, 355. Ù ä kiemel¢s tûlem.) Ha
¢rzeteink maguk is nyelvet alkotnak, illetve ha logikai kapocs füzi ûket nyelv¡nkh´z,
akkor term¢szetesen elhÀrult a vesz¢ly, hogy akcidentÀlisk¢nt, externk¢nt kÁv¡l re-
kednek a nyelven. Ekkor nem lesz olyan k¡l´n´s ¢rz¢s¡nk, amely ne lenne szavakba
´nthetû, illetve, megfordÁtva: csak olyan ¢rz¢s¡nk lesz, amely ki is mondhatÂ, publi-
kussÀ is tehetû.

Az ÀllÁtÀssal, mely szerint ¢rzeteink nyelvet alkotnÀnak, Wittgenstein, Ãgy tünik,
tÃllû a c¢lon. E megjegyz¢s egyike azoknak, amelyek alapjÀn azzal vÀdolhattÀk, hogy
a fÀjdalomnak magÀnak nem tulajdonÁt jelentûs¢get, illetve hogy szÀmÀra a fÀjdalom
a nyelvjÀt¢kbÂl m¢giscsak kihullik.

E kijelent¢s azzal a korÀbbi megjegyz¢ssel sem hozhatÂ ´sszhangba, amely a nyelv
tÀrgykonstituÀlÂ szerep¢t illetûen l¢nyegi k¡l´nbs¢get tett az olyan jelens¢gek, mint
az aspektuslÀtÀs, szÀnd¢k, illetve a fÀjdalom k´z´tt. E k¡l´nbs¢gt¢tel egy korÀbbi,
1932ä33-as eszmefuttatÀs folytatÀsÀnak is tekinthetû, amely a nyelv szabÀlyainak ¢s a
fûz¢s szabÀlyainak ´nk¢nyess¢ge k´z´tt lÀtott l¢nyegi k¡l´nbs¢get, azt ÀllÁtvÀn, hogy
a szÂ szigorÃ ¢rtelm¢ben csak a nyelv szabÀlyai ä mint amelyek semmilyen gyakorlati
c¢ltÂl nem f¡ggenek ä lehetnek ´nk¢nyesek. (PG 184ä193. o.) Ha visszagondolunk
az e tanulmÀny elej¢n elhangzottakra ä nevezetesen arra, hogy a nyelvet mint ´nk¢-
nyes rendszert Wittgenstein az idûk sorÀn az eg¢sz ¢letformÀra kiterjesztette ä, akkor
a k¢t sz´veghely pÀrhuzama tovÀbbi ´sszef¡gg¢sre is figyelmess¢ tehet: amikor a fi-
lozÂfus ¢lete utolsÂ ¢veiben az ¢rzeteket nyelvnek tekinti, ez megfeleltethetû annak a
t´rekv¢s¢nek, hogy az eg¢sz ¢letformÀt minden tovÀbbi megk¡l´nb´ztet¢s n¢lk¡l ́ n-
k¢nyesk¢nt fogja fel. Ezzel szemben azok a sz´veghelyek, amelyek a szÀnd¢k ¢s a fÀj-
dalom k´z´tt l¢nyegi k¡l´nbs¢get lÀtnak, ¢ppens¢ggel ilyen distinkciÂs lehetûs¢gre
hÁvjÀk fel a figyelmet.

Meglehet ä foglalhatjuk ´ssze a magunk r¢sz¢rûl a kÁnÀlkozÂ k´vetkeztet¢seket ä,
valamely fÀjdalomra vagy szÁnre csak az¢rt tudunk rÀmutatni, mert k¢pesek voltunk
a megfelelû nyelvjÀt¢kokat, m¢gpedig a publikus cselekv¢sek, fÀjdalommegnyilvÀnÁ-
tÀsok stb. hÀttere elûtt, elsajÀtÁtani. M¢g azt is elfogadhatjuk, hogy az elsajÀtÁtÀs lehe-
tûs¢g¢re irÀnyulÂ k¢rd¢s p¢ldÀul a szÀnd¢k eset¢ben egybeesik a szÀnd¢k l¢t¢re irÀ-
nyulÂ k¢rd¢ssel. çm aligha van ez Ágy a fÀjdalomrÂl szÂlva, legalÀbbis abban az ¢rte-
lemben nem, hogy valaki fÀjdalmÀt ä azzal pÀrhuzamosan, hogy mi az û kiÀltÀsa alap-
jÀn ÀllÁthatjuk, hogy fÀjdalmai vannak ä csak kiabÀlÀsa tette volna lehetûv¢. Meglehet,
a vilÀgot ä nyelv¡nk foglyak¢nt ä csak fogalmi hÀlÂnkon kereszt¡l vagyunk k¢pesek
lÀtni. çm ¢ppens¢ggel a k¡l´nb´zû nyelvjÀt¢kok ´sszehasonlÁtÀsa, a lehetûs¢g, hogy
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mÀs ä ezek k´z´tt fiktÁv ä nyelvjÀt¢kokat hasonlÁtÀsi objektumokk¢nt alkalmazzunk,
sz¢lesÁthetik ki logikai elûrelÀtÀsunkat, transzcendÀlhatjÀk nyelvjÀt¢kaink pillanatnyi
hatÀrait, s engedhetnek a hatÀron tÃlra is pillantÀst vetn¡nk. így a korÀbbi kijelent¢s
is ä mely azt ÀllÁtotta, akÀr a fÀjdalom tapasztalata, akÀr a publikus szabÀlyok hiÀnyoz-
nak, a r¢szv¢t nyelvjÀt¢ka csak intuÁciÂra alapozva jÀtszhatÂ ä bizonyos t¢nyeknek leg-
alÀbbis hasonlÂ szerepet tulajdonÁt, mint a szabÀlyoknak maguknak. Azzal, hogy azt
mondjuk, valaki, aki szÁnvak, bizonyos nyelvjÀt¢kokat egyÀltalÀn nem k¢pes elsajÀtÁ-
tani, szemben olyasvalakivel, aki csak a megfelelû szÁnfogalmakkal rendelkezik, bizo-
nyos t¢nyek szerep¢t bizonyos nyelvjÀt¢kokban egyenest t´bbre becs¡lj¡k, mint a nyelv-
jÀt¢k konstituÀlta szabÀlyok¢t.

A àbizonyosÊ szÂnak azonban itt k¡l´n jelentûs¢ge van. Elûsz´r is, mint mÀr szÂ esett
rÂla, nem olyan nyelvjÀt¢kokrÂl van szÂ, mint az aspektusvÀltÀs vagy a megbÀnÀs
nyelvjÀt¢ka. TovÀbbi ´sszef¡gg¢sekre mutathat rÀ a pszicholÂgiai megjegyz¢sek n¢-
mely eszmefuttatÀsa. N¢mely ànyelvjÀt¢kot eo ipso nem tud az jÀtszani, aki a f¢lelmet nem
ismeriÊ. (BPP II, 27. Ù) AkÀr olyasvalakirûl is, aki nem tudja, àhogy n¢z ki a leopÀrdÊ,
mondhatnÀnk, hogy mindaddig, amÁg nem mutatnak neki egyet, nem tudhatja, àmi
az, hogy leopÀrd, azaz nem vagy csak t´k¢letlen¡l tudja, hogy mit jelent a ÏleopÀrdÎ szÂÊ. çm
a k¢rd¢sre, àAnalÂg-e a Ïnem ismer fÀjdalmatÎ azzal, hogy Ïsoha nem lÀtott leopÀrdotÎ?Ê, Witt-
genstein vÀlasza m¢gis: àTerm¢szetesen ezt tagadom.Ê (BPP II, 26. Ù) Az a t¢ny, hogy valaki
soha nem lÀtott leopÀrdot, ¢ppÃgy, ahogyan korÀbban az, hogy soha nem evett sava-
nyÃ almÀt, nem esik akkora sÃllyal a latba, mint az, hogy valaki soha nem ¢rzett f¢-
lelmet, vagy nem lÀtott semmit, ami piros. Itt csak a àlegfundamentÀlisabbÊ t¢nyekrûl
lehet szÂ, àp¢ldÀul az ¢rzetadatokrÂlÊ. (LP 788. Ù)

Ez a machi, illetve russelli ¢rzetadat-elm¢letre valÂ c¢lzÀs mÀr azokra a neh¢zs¢-
gekre is utalhat, amelyekkel ezen az Ãton tovÀbbmenve talÀlkozhatunk, s amelyekbe
Wittgenstein csak az¢rt nem ¡tk´z´tt, mert az utat nem jÀrta v¢gig. E hely¡tt m¢gis
inkÀbb kit¢rn¢k a k¢rd¢s elûl, hogy e neh¢zs¢gek mennyiben ä s egyÀltalÀban ä le-
k¡zdhetûk-e. Annyit azonban a mondottak alapjÀn is, gondolom, ÀllÁthatunk: AmÁg
az ember vilÀga nem pusztÀn Àltala teremtett imaginÀrius ä int¢zm¢nyes, konvencio-
nÀlis ä tÀrgyakbÂl Àll, mindaddig bizonyos nyelvjÀt¢kok tekintet¢ben nemcsak annak
lesz jelentûs¢ge ä mint ahogyan Wittgenstein korai ÁrÀsaitÂl kezdve tartotta ä, hogy
vannak t¢nyek, hanem annak is, hogy e t¢nyek milyenek. Azzal, hogy e milyens¢g je-
lentûs¢g¢t elismert¡k, valamely, a nyelvjÀt¢ktÂl f¡ggetlen objektivitÀs lehetûs¢g¢t is
elismert¡k, amely k´z´s vonatkoztatÀsi rendszerk¢nt az egyes nyelvek hatalmÀt, az
Àltaluk konstituÀlt vilÀg relativitÀsÀt korlÀtozza. Azzal pedig, hogy ä legalÀbbis tÀrgya-
lÀsunk jelen szintj¢n ä ez a k´vetkeztet¢s csak bizonyos nyelvjÀt¢kokrÂl szÂlva volt
k¢nyszerÁtû, egy r¢gi ä s Kuhn utÀn eltemethetûnek tekintett ä oppozÁciÂt is feleleve-
nÁtett¡nk: a magyarÀzat ¢s meg¢rt¢s oppozÁciÂjÀt.4
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Jegyzetek

1. TanulmÀnyom az Alexander von Hum-
boldt-Stiftung tÀmogatÀsÀval k¢sz¡lt.
2. Wittgenstein e meglÀtÀsa azon àa fontos t¢-
nyen alapszik, hogy felt¢telezz¡k, mindig lehets¢ges,
hogy embereknek, akiknek mÀs nyelv¡k van, mint a
mi¢nk, a mi nyelv¡nket megtanÁtsukÊ. (BPP I, 664.
Ù.) Term¢szetes ä s mint ismeretes ä, szÀmos
olyan wittgensteini megjegyz¢s is van, ame-
lyekben a filozÂfus vitatja a mÀsik fogalom-
rendszer elsajÀtÁthatÂsÀgÀt. Ezt a k¢rd¢st
azonban ezÃttal nem szeretn¢m hosszabban
tÀrgyalni.
3. TanulmÀnyom gondolatmenete a tovÀbbi-
akban n¢hÀny ponton hasonlÂsÀgot mutat a
Gond 1992/2. szÀmÀban ANTIWITTGENSTEIN
cÁmmel megjelent ÁrÀsom elsû r¢sz¢ben mon-
dottakkal. Ezeket az egybees¢seket sajnos
nem tudtam elker¡lni. Mindamellett mon-
dandÂmat igyekeztem r´vidre fogni, hogy

azoknak, akik megtiszteltek azzal, hogy elûzû
tanulmÀnyomat elolvassÀk, a lehetû legkeve-
sebb unalmas percet szerezzem.
4. A àtÀrgyalÀsunk jelen szintj¢nÊ betoldÀssal ar-
ra szeretn¢k utalni: tovÀbbi vizsgÀlÂdÀsok
esetleg azt mutatnÀk, hogy a szabÀlyok ä s en-
nek megfelelûen a àkonvencionÀlisÊ tÀrgyak ä
sem lehetnek akÀrmilyenek. A paraszt bÀr-
mennyire k´z´mb´s vÀltozÂ is a sakkban, alig-
ha tudnÀnk a jÀt¢kot folytatni, ha folyton,
minden szabÀlyszerüs¢g n¢lk¡l kirÀlynûv¢,
majd bÀstyÀvÀ stb. alakulna, mint amik¢ppen
aligha tudhatnÀnk teniszezni, ha a jÀt¢k sza-
bÀlyai kezdû ¡t¢sk¢nt egy, az emberi erût meg-
haladÂ hosszÃsÀgÃ ¡t¢st ÁrnÀnak elû. Ezek az
esetek mindenesetre ¢rz¢sem szerint n¢mi-
k¢pp mÀsok, mint A BIZONYOSSçGRñL  tehene-
inek ¢s hÀzainak esete. A k¢rd¢st, rem¢lem,
egy mÀsik ÁrÀsban siker¡l majd kidolgoznom.



Sumonyi ZoltÀn

SELINUNTE, SELINUNTE!

QuasimodÂnak ¢s Kavafisznak tisztelegve

Ott Àll a C-vel jelzett  romtemplom sz´glet¢n, mely
Hermokrat¢sz alatt mÀr  ujjÀ is ¢p¡lt, csakhogy
Krisztus elûtt 500-ban!  UtÀna Siracusa
sem tudta KÀrthÀgÂtÂl,  azaz a pÃn lakossÀg
barbÀrsÀgÀtÂl...

SzÂval  ott Àll a C-vel jelzett
romok k´z´tt, f´l´tte  a dÂr oszlopfejek s a
leszÀllÂ napkorong. ä VÀr.  Azaz, hogy vÀrja. Mit vÀr?!

Hogy m¢g hosszabbra nyÃlj¢k  k´r´tte minden Àrny¢k?
Hogy v¢g¡l egymagÀban  botorkÀljon le onnan
keresve szÁvÂs fü ¢s  cserj¢k k´z´tt az ´sv¢nyt?
Lehet, lehet. Vagy inkÀbb  bevÀrja borzongÀsÀt,
midûn mint r¢gi HÃsv¢t-  h¢tfûk´n Ãj ruhÀban
h¡lû palÀnkok ment¢n  s¢tÀlgatott az utcÀn
s r´vid nadrÀgja ¢s a  t¢rdzokni k´zt a combja
ludbûrz´tt mÀr, de û csak  ¡nneplû Ãj ruhÀjÀt
hordozta f´l-le, csakhogy  az ºNNEP el ne mÃlj¢k? ä

Ott Àll a C-vel jelzett  romtemplom csarnokÀban;
szeretne ott aludni,  szeretne ott egy szÀllÀst,
akÀrmilyet, csak messze  ne kelljen menni, hogyha
az Àrnyak ¢s a harmat  h¡lû verejt¢kcseppje
beüzi m¢gis onnan...

Imre FlÂra

RONSARD SZçMOT VET °LET°VEL

tizenn¢gy ¢ven Àt Ãgy ¢ltem maga mellett
mint egy tÀrgy amelyet kez¢hez szoktatott
egy f¢sü egy pohÀr egy k´nyv egy toll ä de kellek
az ¢let¢nek Ágy vagy Ãgy r¢sze vagyok
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vagy legalÀbbis Ágy gondoltam eddig ¢n
tudtam hogy sokadik vagyok csupÀn a sorban
de n¢ha van jogom ÀtjÀrni ¢let¢n
s tudni ä vagy sejteni ä hogy benne mi ¢s hol van

igen voltak akik nem sz¢pÁtem a dolgot
¢rintett¢k szivem de maga alkotott
sajÀt k¢p¢re ¢s v¢gk¢pp magÀba oldott

azt hogy mennyi maga ¢s ¢n mennyi vagyok
mit tudhattam magÀn kÁv¡l ¢n soha boldog
nem voltam ennyi ¢v hÀt ennyi adatott

EURºDIK°

szerett¢l v¢g¡l is tudom
gy´ng¢d voltÀl hozzÀm s vigyÀzÂ
komolyan vett¢l embernek tartottÀl
Isten se szerethetett jobban
m¢ltÀnytalan m¢ltÀnytalan tudom
¢s sz¢gyellem is mondani
de hogy szerettem volna mennyire
szerettem volna hogyha egyszer
azt mondod tüzzem fel a hajamat
vagy vegyek inkÀbb f´l egy k¢k ruhÀt
egyszer prÂbÀltad volna meg
a mellbimbÂm ajkaid k´z¢ venni
egyszer jÀtszottÀl volna a bokÀmmal
f¢s¡lgetted volna a hajamat
a t´bbirûl nem is besz¢lve
hüv´snek hitt¢l rendezettnek
´nuralmÀt sose-vesztûnek
mit tudhattad hogy hogy csapong
faltÂl falig itt benn a tüzv¢sz
sose j´tt¢l olyan k´zel
hogy meg¢rezd lefojtott hûj¢t
azokon a t´m´r falakon Àt
szerett¢l v¢g¡l is tudom
ahogy engem tudtÀl szeretni
ahogy lehetett vagy talÀn
sokkal jobban mint lehetett
de itt mÀr t´bb¢ semmi sincs
voltam-e most semmi vagyok



RONSARD HALOTT

Ronsard halott halott vagy legalÀbbis alszik
ÀlmÀban visszajÀr ami volt ami nem
mint Ãthenger alatt tompa f¢mf¢nyü kalcit
szilÀnkosan t´rik ¢let ¢s szerelem

t¡k´r ¢s szenved¢ly addig a r¢gi arcig
vissza sosem talÀl ´sszef¡gg¢stelen
vonalak halmaza lett minden ami rajz itt
az eml¢k megsz´k´tt r¢g meg az ¢rtelem

ha dallam t´red¢k foszlÀnyos szenved¢lyek
formalinban lebeg v¢kony hÃscafatok
soha a r¢gi arc felbomlÂban a l¢lek

nem ¢bred mÀr soha ÀlmÀban sem mozog
a mikroszkÂp alatt egy-k¢t metszetnyi ¢let
az eml¢k sz¢trohad Ronsard halott halott

A SZíN°SZ MONOLñGJA

talÀn szem¢rem az amivel elkezdûdik
Ãgy mondani magam hogy nem is ¢n vagyok
messzi t´rt¢netek idegen szereplûit
szÁvni hÃsomba ¢s nem ami adatott

azt ¢lni csak hanem nyÃjtÂzva lehetûkig
Àlarc Àlarc m´g´tt szerepek stÁlusok
test¢be oldani ezt a ànagyon merûÊ-t itt
az ember ¢lvezi hogy û maga titok

egy darabig de j´n egyszer egy pillanat
n¢zed idegen¡l lesminkelû kezed
¢s a t¡k´r elûtt prÂbÀlgatod magad

rÀncok ¢s sima arc ez is az is szerep
ki vagy ¢s merre vagy Àlarc Àlarc alatt
blank jambusban besz¢l Àlom s eml¢kezet
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V´r´s IstvÀn

SZABADBAN

ºlt¡nk a villamos-v¢gÀllomÀs
f´l´tti sziklÀkon, ¢s te
a feles¢gemrûl besz¢ltett¢l,
aki akkor mÀr r¢g elhagyott.

MezÁtlÀb voltÀl, ¢s meztelen
hÀtad f´lforrÂsodott a napon.
PszicholÂgiaszakos-´ntudattal
kiabÀltÀl a kukkolÂ utÀn:

MagÀt egyszer m¢g gyÂgyÁtani fogom!
A t´rt¢net csatornÀja itt elzÀ-
rÂdik. Hideg lett.

F¢lt¢l, hogy rÀd ismernek
a koll¢giumi ismerûs´k.
VisszaszÀlltam a 25-´s villamosra.

HAJNALI TORZñ

Komolyra fordulnak, mint egy villamos
a vÀltÂn a SzabadsÀg hÁdra, a dolgok.
A fejfÀjÀs hajnalonta kil´k az ÀlombÂl,
¢s nem szÂrakoztat a napkelte lilÀja,

¡t¢snyom. Verekedni se szeretek. A mÃltkor,
mikor lett volna rÀ mÂdom, elfutottam.
Mi a francnak vÀltoztatnÀm meg az ¢letemet, mit
j´ssz itt nekem t´r´tt szobrokkal, nem jobb

az ÃtfelbontÀs, a felszedett sÁn, vagy
az a hegyes sz´gben fordulÂ gÀt, ahol
akkor futottam? VÀltoztasd meg te!

°pp el¢g Ágy is beleszokni. Vagy inkÀbb
leszokni rÂla? Kimegyek a kertbe. A madarak
persze mÀr ¢bren. JÂ nekik, ¢nekelnek.



EG°R, KUTYA, CSIRKE

A gyÀvasÀg ez, vagy a fejfÀjÀs,
hogy felriadok egy Àlombeli
eg¢rre? °s a kezem kikapom
a takarÂ alÂl. K¢t f¢ltek¢re

osztja a koponyÀm a g´rcs. Mind a
kettûben ´nsajnÀlat. °s az is,
hogy megijedtem egy ismerûs
kutyÀtÂl. Bicsaklom Àt meg vissza

hatÀraimon. Csak a csirk¢re tudok
gondolni, akibûl bontÀskor
eg¢szben, de m¢g puhÀn

ker¡lt elû egy tojÀs. Ne f¢lj
a testedben bujkÀlÂ kalandoktÂl.
A halÀl is egy ezek k´z¡l.

SzakÀcs Eszter

HOMOKOS LçBADIG

Vegy¢l fel. Itt lenn a m¢ly
alvÂ, cÀpasz¡rke k´vekkel tele.
Sz¢lben imbolyog
a pitypangok kerek, bÃvÀrsisakos feje.

Hanyatt fekve n¢zem az
¢g vonulÀsÀt. Nem tudom, ki vagyok.
Mint csecsemût füzfakosÀrban,
homokos lÀbadig hoztak az Àramlatok.
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VERíT°KEMMEL ITATTAM

Haragos, megnyÃlt
nyakak v¢g¢n lev¢l-szemekkel tele
sz¢lben sziszeg az
Àgak sziÀmi kÁgyÂ-feje.

Gyül´let tü-
csÃcsÀra szÃrva ¢lû rovark¢nt lebegek.
Istenem. Mint r´ntgenk¢pen,
lÀtom kirajzolÂdni a kezedet.

VilÀgosodik.
Arcon sz¢tkent v¢r a virradat.
VerÁt¢kemmel
itattam ma is nagy, fekete lovaidat.

KOPONYA °GBOLTOM

HÀzak fekete,
romlott fogsora az esti ¢gbe harap.
DagadÂlÀpk¢nt
lÀtom az ÃtbÂl kidomborodni az Àrny¢kokat.

SzÀraz falakon
csorog v¢gig a f¢ny csiganyÀla.
Feln¢zek rÀd
hold-lencse ´sszpontosÁtott fÂkuszÀban Àllva.

Ne ¢rints meg.
Nem prÂbÀlok t´bb¢ ellent Àllni.
Koponya ¢gboltom
ÀtszÃrtÀk csillagaid elektrÂdÀi.
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Kapecz Zsuzsa

A N°MA GYEREK

A sint¢r fia n¢ma volt. Az anya eleinte nagyon bÀnkÂdott emiatt, de a f¢rje megvigasz-
talta azzal, hogy legalÀbb nem s¡ket. A gyereket mÀr pÀr hÂnapos korÀban kitett¢k
az udvarra, hogy ¢rje a napf¢ny, ¢s erûs´dj´n, csÃszkÀljon a k¢k nyulakkal dÁszÁtett
takarÂjÀn vagy a gy¢ren n´vû füben. A kisfiÃ nem akart sehova mÀszni. Fek¡dt moz-
dulatlanul, mint egy v¢kony t´mlû, t´bbnyire lehunyt szemmel, ¢s ha valamelyik
szomsz¢d, aki a szûnyegporolÂhoz vagy a f¡rdûhÀzba indult, elhaladt mellette, ¢s
megszÂlÁtotta vagy megcirÂgatta, nem lÀtszott rajta, hogy ´r¡lne. A v´lgyben hama-
rosan elterjedt, hogy a kisgyerek visszamaradott, ¢s ezt a sint¢r rosszakarÂi, k¡l´n´sen
az ¢jjeliûr, Isten b¡ntet¢s¢nek tartottÀk.

Az ¢vek el¢g egyhangÃan teltek a kisgyerek szÀmÀra. A hideg, t¢li napokon a kony-
hÀban maradt, apja egy viaszosvÀszonnal leragasztgatott szennyeslÀdÀbÂl k¢szÁtett jÀ-
rÂkÀt, ¢s a fiÃ akkor is szÁvesen kuporgott benne, amikor mÀr megtanult jÀrni. A lÀda
belsû fedel¢re ÃjsÀgokbÂl kivÀgott k¢peket tüztek, ¢s a gyerek hosszan eln¢zegette
mindegyiket. MÀs szÂrakozÀsa amÃgy sem akadt, a cs´rgût, mackÂt, labdÀt, amit a
kez¢be adtak, r´gt´n a f´ldre ejtette, ¢s a sz¡lei Ãgy talÀltÀk, felesleges a tarka, drÀga
jÀt¢kokat elhozni a boltbÂl.

A v´lgylakÂk nem szerett¢k a kisfiÃt, g¡gy¢nek tartottÀk. Amint kitavaszodott, ¢s
j´tt a jÂ idû, a gyerek leguggolt vagy le¡lt a palÀnk t´v¢be; soha nem tÀvolodott el a
kerÁt¢stûl, hosszÃ, keskeny ujjaival a deszkÀkon kaparÀszott, vagy csak ¡cs´rg´tt moz-
dulatlanul, hÀtÀt a l¢cekhez tÀmasztotta. K´r¡lbel¡l attÂl az idûtûl kezdve, hogy meg-
tanult jÀrni, ¢s naphosszat az udvar v¢g¢ben bÂklÀszott, ¢rtelem k´lt´z´tt a pillantÀ-
sÀba, ¢s keskeny ÀbrÀzatÀn egyre nagyobb hangsÃlyt kapott az ÂriÀsi szem. Nem min-
denki vette ¢szre a vÀltozÀst, de aki igen, az megrettent. A csÃnya kis arcbÂl egy szo-
morÃ aggastyÀn figyelte a vilÀgot.

A gyerek, ha tehette, meg se mozdult. A sint¢r a legagyafÃrtabb cseleket talÀlta ki,
hogy a fia mozogjon, ¢s hozzÀ hasonlÂ izmos, szikÀr f¢rfivÀ cseperedjen, de a kisfiÃ
k´z´ny´sen n¢zte a hÀzilag barkÀcsolt szerkezeteket, a vidÀm szekeret a falovacskÀk-
kal, a p´rgethetû karikÀt ¢s a zÀszlÂval ¢kesÁtett vitorlÀst, apja fûmüv¢t, amit Ãsztat-
hatott volna a k´zeli tavon a t´bbi gyerekkel. A sint¢r fia nem barÀtkozott. N¢gy-´t
¢ves lehetett, amikor a tÀrsai megprÂbÀltak kapcsolatot l¢tesÁteni vele, hogy megsze-
rezhess¢k a sarokban heverû Ág¢retes jÀt¢kokat, de a fiÃ olyan barÀtsÀgtalan, mÀr-mÀr
fenyegetû k¢pet vÀgott, hogy t´bb¢ nem hÀborgattÀk. H¢t¢ves korÀban iskolÀba vit-
t¢k. Az Ãj k´rnyezet semmif¢le mÂdon nem hatott rÀ, csak egyetlen dolog der¡lt ki,
az, hogy szinte term¢szetellenesen vonzÂdik a k´nyvekhez. Minden, ami papÁr- ¢s
enyvszagot Àrasztott, ¢rdekelte. ñrÀkon Àt szimatolta ¢s simogatta a tank´nyveit. Any-
ja ´r¡lt, hogy v¢gre lesz valami, ami kiragadja a fiÀt az elszigetelts¢gbûl, egy halom
mesek´nyvet vÀsÀrolt, ¢s az ´reg doktortÂl, akin¢l takarÁtott, mutatÂs, Àltala ¢rthetet-
len nyelveken Árt albumokat is kapott. Hamarosan vilÀgossÀ vÀlt, hogy az ´r´me hiÀ-
bavalÂ. A fiÃ csak a szÁnes k¢pekkel ¢s rajzokkal foglalkozott, a betüket ¢szre sem vette,
amikor olvasÀsra tanÁtottÀk, elaludt, amikor ÁrÀsra, f¢lrel´kte a segÁtû kezet. K¢t hÂnap
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mÃlva eltanÀcsoltÀk az iskolÀbÂl, s Ãjra ott ¡lt a konyhÀban, a pattogÂ kÀlyha mellett,
k´nyveivel ¢s ÃjsÀgokkal k´r¡lbÀstyÀzottan, nagyon el¢gedett, apja szerint szemtele-
n¡l el¢gedett arckifejez¢ssel. A sz¡lûk m¢g mindig nem adtÀk fel a rem¢nyt, hogy n¢-
hÀny egyszerü dolgot elmagyarÀzzanak neki. Az anya megkÁs¢relte megismertetni a
szÀmok fogalmÀval, ¢s makacsul ism¢telgette az ´sszeadÀs ¢s a kivonÀs szabÀlyait, ¢s
bÀr teljesen biztos volt abban, hogy a gyerek ¢rti, mit akar, semmif¢le visszajelz¢st nem
kapott. Az asztalra kirakott dominÂkat, aprÂ bÀbukat vagy kavicsokat a kisfiÃ f¢lres´-
p´rte, ¢s csak egyszer-egyszer volt hajlandÂ valamennyire is odafigyelni a tanÁtÀsra.
Egy idû utÀn az asszony meglepetten vette ¢szre, hogy a fia nem türi a pÀros szÀmokat,
k¡l´n´sen, ha valamibûl ¢ppen kettût, azaz egy pÀrt helyeznek el¢ az asztalra; akkor
pedig egyenesen d¡hrohamot kap, ha a szeme elûtt megfeleznek egy gy¡m´lcs´t, egy
darab papÁrt vagy egy szelet csokolÀd¢t. N¢hÀnyszor, tûle szokatlan hevess¢ggel, ki-
kapta az anyja kez¢bûl a frissen kett¢vÀgott r¢szeket, ¢s k¢ts¢gbeesetten prÂbÀlta Ãjra
´sszeilleszteni. Mindenbûl egyet vagy hÀrmat vÀlasztott, ha megkÁnÀltÀk valamivel, ¢s
az anyja felismerte, hogy hiÀba erûlk´dik, a fiÃ szÀmtani tudomÀnya enn¢l tovÀbb so-
hasem fejlûdik. FurcsÀn hatottak rÀ a szÁnek is. A tarka, nagy mintÀs ruhÀkat, amelyek
anyja Ázl¢s¢t t¡kr´zt¢k, azonnal let¢pte magÀrÂl, vagy k¢sûbb az udvaron hajigÀlta
sz¢t, ¢s csak tompa k¢ket, sz¡rk¢t vagy feh¢ret türt magÀn. A k´nyvekben m¢gis a
legharsÀnyabb k¢peket n¢zegette, a tobzÂdÂ lilÀkat, sÀrgÀkat ¢s bÁborokat, de az alak-
zatok szabÀlyossÀga taszÁtotta, csak a rendhagyÂ formÀkat ¢s arÀnyokat tanul-
mÀnyozta. Anyja n¢ha azt ¢rezte, hogy megzavarodik ennyi k¡l´ncs¢gtûl, ¢s idege-
neknek nem besz¢lt soha a fia szokÀsairÂl. A legnagyobb igyekezettel etette, f¡rdette
¢s gondozta a fiÃt, de lassank¢nt felhagyott a kÁs¢rletekkel, hogy kapcsolatot teremtsen
vele mint ¢rtelmes l¢nnyel. Az apÀt legjobban az bÀntotta, hogy a kisfiÃ elmÃlt mÀr
h¢t¢ves, de k¡lsûre fejletlen ¢s v¢zna maradt, ¢s dÃs, g´nd´r szûke haja m¢g inkÀbb
lÀnyossÀ tette. A sint¢r m¢lys¢gesen csalÂdott a fiÀban, de nem panaszkodott, mert
nem akart fÀjdalmat okozni a feles¢g¢nek, ¢s egy¢bk¢nt is azt tartotta, hogy egy f¢rfi
hang ¢s k´nny n¢lk¡l sÁr.

Amikor tavasz lett, a fiÃ Ãjra kiszabadult az agyonfüt´tt, parÀnyi konyhÀbÂl. Anyja,
mielûtt munkÀba indult, kivitte a gyereket a palÀnkhoz, ¢s egy rossz dÁvÀnypÀrnÀra
¡ltette. Nem zÀrta be az ajtÂt, hogy a fiÃ bÀrmikor bemehessen, ha fÀzik vagy ¢hes,
de ez szinte sohasem fordult elû. A gyerek nem szeretett enni, ¢s ha nem tett¢k el¢ az
¢telt, eg¢sz nap csak vizet vagy hÁg teÀt ivott. A hideget bÀmulatos mÂdon bÁrta, a hÂtÂl
¢s az esûtûl megr¢szeg¡lt ́ r´m¢ben. Egyszer azon kapta rajta az anyja, hogy a pocso-
lyÀk k´z´tt hasal, ¢s az esûtûl felÀzott f´ldet szagolgatja; egy decemberi reggelen pedig
kisz´k´tt a hÀz m´g¢, ¢s hol havat, hol az ereszrûl let´rt j¢gdarabokat t´mk´d´tt a
szÀjÀba. Hosszan bÀmulta a felhûket is, a nyÀri f¡lledts¢g idej¢n bevackolta magÀt a
z´lds¢gesÀgyÀsba, a kapor ¢s a paradicsom k´z¢, ¢s onnan k¢mlelte az eget. Az asszony
megfigyelte, hogy a legnyugtalanabbul ûsszel viselkedik a fia, azokon a csÁpûs levegûjü,
f¡stszagÃ, mÀr k´d´t Ág¢rû d¢lutÀnokon, amikor tÃl korÀn ereszkedett a fÀk f´l¢ az
alkonyat, ¢s a folyÂ felûl madÀrrikoltÀst hozott a sz¢l. Ilyenkor a gyerek elmer¢szkedett
a kerÁt¢sen tÃli kiserdû sz¢l¢ig, t¢tovÀn ÀlldogÀlt egy darabig, aztÀn a f´ldre bukott,
az avarba, ¢s arcÀt a sÀrga ¢s v´r´s levelek k´z¢ temette. Anyja, amikor rÀtalÀlt, ¢s
nagy nehezen lÀbra ÀllÁtotta, olyan fÀjdalmat lÀtott a szem¢ben, hogy elsÀpadt.

N¢ha a kora tavaszi napokon is ideges remeg¢s rÀzta a fiÃt, ¢s ide-oda mÀszkÀlt a
kertben, a palÀnk egyik v¢g¢tûl a mÀsikig, s k´zben k´rm¢vel a deszkÀn kaparÀszott.
A sint¢r, ha ¢ppen otthon volt, lÀtni se bÁrta, fel¡lt a ker¢kpÀrjÀra, ¢s horgÀszni ment
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a folyÂhoz, vagy keresett magÀnak valami munkÀt a szomsz¢dsÀgban. Sz¢p, napf¢nyes
Àprilis volt akkor is, amikor a fiÃ felfedezte magÀnak az ollÂt. Anyja a piacra ment, s
ahogy vissza¢rkezett, mÀr messzirûl furcsÀnak tünt a fia. Odasietett a kerÁt¢s t´v¢ben
kuporgÂ gyerekhez, aki Ãgy ´sszehÃzta magÀt, mintha mÀr ¢rezte volna, hogy anyja
feld¡h´dik, ¢s kis hÁjÀn lekever neki egy pofont. A fiÃ kopaszra nyÁrta magÀt. Gy´-
ny´rü, selymes hajÀt, amit anyja kedvvel f¢s¡lgetett, ¢s talÀn egyed¡li dologk¢nt sze-
retett rajta, szanasz¢t hullajtotta a konyhÀban, ¢s elcsÃfult feje bÃbjÀn nem maradt,
csak egy szÀnalmas csimbÂk. T´nkretette a f¡gg´ny´ket ¢s a nagy, t´r´kmintÀs szû-
nyeget is, valamennyirûl gondosan, aprÂl¢kos odafigyel¢ssel levagdosta a rojtokat. Az
ÃjsÀgokbÂl ¢s a k¢pesk´nyvekbûl k¡l´nb´zû papÁrfigurÀkat vÀgott ki, ¢s sorba rakta
ûket az asztalon. Az anya megrettent, amikor odan¢zett, mert valamennyi¡knek csak
egy keze ¢s egy lÀba volt. Amikor a sint¢r hazaj´tt, megmutatta neki az ijesztû csopor-
tot, de a f¢rfi nem mondott semmit, csak h¡mm´g´tt, ¢s ingatta a fej¢t. A gyerek k´z-
ben az udvar k´zep¢re szaladt, izgatottan, mert hirtelen eleredt a zÀpor. A sz¡rke pa-
mutingbe ´lt´ztetett, kopasz kisfiÃ kitÀrta a karjÀt az ¢g fel¢, lehunyta a szem¢t, ¢s
forogni kezdett a sajÀt tengelye k´r¡l. A sz¡lûk a k¡sz´b´n Àlltak, egymÀs mellett, ¢s
csendben figyelt¢k, v¢g¡l az asszony fÀradtan megszÂlalt; n¢zd meg, mit csinÀlt ma-
gÀval, olyan, mint egy lelenc, hÀt bolond ez a gyerek? Hirtelen elhallgatott, rÀd´bbent,
most elûsz´r mondta ki a szÂt. A sint¢r gondolkodott egy kis ideig, aztÀn kihÃzta ma-
gÀt, ¢s oldalrÂl a feles¢g¢re n¢zett. Akkor is az ¢n fiam, felelte, ¢s lassÃ l¢ptekkel be-
ment a szobÀba.

R¢z PÀl

A SERPOLETTE REJT°LYE

Legsürübben 1988-ban jÀrtam Ottlik G¢zÀhoz, az Attila utcai lakÀsba: ÀltalÀban hÀ-
romhetente fordultam meg nÀla. Gyakran felhÁvtam ugyan, de t´bbnyire azt mondta,
hogy fÀradt, rosszul ¢rzi magÀt, ha n¢hÀny ÂrÀra jobban van, dolgozni akar, ez¢rt alig
enged fel magÀhoz valakit is ä egy¢bk¢nt Vas IstvÀn bÃcsÃzÂverse utal is erre. Amikor
m¢gis meglÀtogathattam, ÂrÀkat ¡ltem nÀla, kÀv¢, konyak mellett. AgÀrsovÀny volt ¢s
gyenge, az ajtÂf¢lfÀba, a bÃtorokba kapaszkodva jÀrt, n¢ha elsz¢d¡lt, le¡lt, de aztÀn
Ãjra ¢s Ãjra felpattant karossz¢k¢bûl, nyughatatlan volt, f´l-alÀ s¢tÀlt, csÀpolt a hosszÃ
karjÀval. Eml¢kekrûl esett szÂ, utazÀsokrÂl, azokrÂl a vÀrosokrÂl, amelyeket szeretett,
¢letstrat¢giÀkrÂl, nûkrûl, szerelemrûl s fûk¢nt a halÀlrÂl, v¢resen komoly dolgokrÂl
elt´k¢lt ¢s hangsÃlyozott l¢hasÀggal, irodalomrÂl ritkÀn, akkor sem kortÀrsakrÂl, ha-
nem Dickensrûl, Rilk¢rûl, Baudelaire-rûl, Francis Jammes-rÂl. De az¢rt, persze, min-
den alkalommal arra gondoltam, vajon be tudja-e, egyÀltalÀn: akarja-e, meri-e befe-
jezni a BUDç-t, hiszen egyfelûl ez a munka az ¢lete, talÀn ez¢rt is hÃzza, halogatja,
mÀsfelûl aggÂdik, szorong, hogy û, a v¢gt¢re is hagyomÀnyos elbesz¢lû eleget tud-e
tenni fiatal rajongÂi vÀrakozÀsÀnak, akik modern reg¢nyÁrÂnak kiÀltottÀk ki? Most,
hogy olvasom a fennmaradt k¢zirat posztumusz kiadÀsÀt, az jut eszembe, milyen kÀr,
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hogy nem mondtam el Ottliknak Martin du Gard fort¢lyÀt, a MAUMORT ALEZREDES
befejez¢s¢t ä pedig ¢pp akkoriban fordÁtottam. Az idûs Martin du Gard, aki nem bÁzott
benne, hogy a vaskosnak tervezett reg¢ny v¢g¢re ¢r, azt talÀlta ki, hogy a k´nyv ott
marad majd abba, ahol az eml¢kiratain dolgozÂ ´reg Maumort meghal ä vagyis a va-
lÂsÀgban: amikor az û, mÀrmint Martin du Gard kez¢bûl kiesik a toll. Az elûrevetÁtett
reg¢nyzÀrlatot meg is Árta, v¢grendelet¢ben pedig meghagyta, hogy ezt a sz´veget te-
gy¢k majd az elk¢sz¡lt k¢zirat v¢g¢re. így is t´rt¢nt, amikor a MAUMORT-t kiadtÀk,
¢s ennek a szellemes ´tletnek hÀla lett befejezetlens¢g¢ben is befejezett, mi t´bb, for-
mailag ¢rdekes, Ãjszerü a valÂjÀban torzÂ-reg¢ny. Igaz, hiÀba mondtam volna el ezt
a tr¡kk´t Ottliknak, az ́ tlet egyszeri, meg nem ism¢telhetû. De most, a BUDç-t olvasva
eszembe jutott: vajon Ottlik csakugyan akkor enged¢lyezte magÀnak a halÀlt, mint
Lengyel P¢ter sz¢p fordulattal Árja az utÂszÂban, amikor feldolgozta mÀr minden c¢-
dulÀjÀt, amikor megÁrta a reg¢nyt? Csakugyan k¢sz-e a reg¢ny? (BÀr ha Ottlik G¢zÀtÂl
k¢rden¢m, k¢rdezhetn¢m, talÀn megvonnÀ a vÀllÀt, ¢s visszak¢rdezne: ä Mi az, hogy
k¢sz?)

Ha errûl nem esett is szÂ, azt az¢rt mindig megk¢rdeztem, hogy Àll az ISKOLA A
HATçRON folytatÀsÀval, ¢s mindig azt felelte, hogy dolgozik, persze, de m¢g rengeteget
kell olvasnia hozzÀ, r¢gi sportÃjsÀgokat, szÁnhÀzi lapokat, menetrendeket, mutatta is
ä messzirûl ä a mÀsik szobÀban, ÁrÂasztalÀn tornyosulÂ ÃjsÀgokat, papÁrokat. T´bbsz´r
emlÁtette, hogy a tÁzes ¢vek k´zep¢n a Feh¢rvÀri Ãt 15/b II. emelet¢n, a 19. szÀmÃ
lakÀsban laktak, a gyerekszoba ablakÀbÂl KosztolÀnyi¢k ablakÀra lehetett lÀtni ä ezt is
meg akarja Árni, vagyis azt, hogy n¢gy¢ves korÀban lÀtta KosztolÀnyit, de csak jÂval
k¢sûbb tudta meg, kit is lÀtott. Akkoriban mÀr gyüjt´ttem ¢s rendeztem KosztolÀnyi
leveleit, egyszer elvittem egyet, amelyikbûl kider¡lt, hogy KosztolÀnyi¢k a Feh¢rvÀri
Ãt 15/a alatt, az V. emelet 12.-ben laktak, ¢s kinyomoztam, hogy igen, ¢ppen 1913ä
1916 k´z´tt. Ez nagyon izgatta, sokÀig n¢zte a levelet, feljegyezte az adatokat: ä Kell
a BUDç-hoz ä mondta. Jutalomk¢ppen megajÀnd¢kozott bridzsk´nyv¢nek francia
fordÁtÀsÀval.

°s ä talÀn ugyancsak jutalomk¢ppen ä azt mondta: ä Felolvasom a legÃjabb r¢szt.
A legÃjabb persze azt jelenti, hogy ezt Ártam Àt utoljÀra. Vagyis legutÂbb. ä °s felolvasta
azokat az oldalakat, amelyeket most a BUDç-ban k¢t r´vid fejezetben lÀttam viszont:
1926. JöNIUS 21. ä INGYEN MOZI. RABOK LEGYºNK? Az ajÀnlat meglepett. Vannak
ÁrÂk, akik minden sorukat felolvassÀk csalÀdjuknak, barÀtaiknak, k´z´ns¢g¡knek,
fennhangon Ázlelgetik, ¢lvezik, latolgatjÀk szavaikat, s a hatÀst m¢rlegelve vÀltoztatnak
is utÂbb a sz´vegen. ¹reg barÀtaim k´z¡l ilyen nagy felolvasÂ volt Zelk ZoltÀn, de
D¢ry Tibor is: amikor 1960 tavaszÀn kiszabadult, ¢jszakÀkon Àt olvasta fel a b´rt´nben
Árt t´bb szÀz oldalas reg¢ny¢t, a G. A. öR X.-BEN-t egy kis tÀrsasÀgnak, feles¢g¢nek,
Abody B¢lÀnak, nekem. OttlikrÂl viszont Ãgy tudtam, hogy nem szeret felolvasni, leg-
alÀbbis nekem nem. MagamrÂl pedig biztosan tudtam ¢s tudom, hogy elsû hallÀsra
nem fogom fel a sz´veget, zavarban vagyok, neh¢zkesen fogalmazom meg a v¢lem¢-
nyemet, dadogok. Amikor v¢g¢re ¢rt a r´vid r¢sznek, Cipi rÀgyÃjtott egy Gitane-ra
(akkoriban mindig azt szÁvott), engem nem kÁnÀlt cigarettÀval, elûkotortam egy Kos-
suthot. ä Sz¢p ä motyogtam. ä JÂ. K¡l´n ´r¡l´k, hogy az ISKOLA hÀtter¢rûl is megtu-
dunk valamit, vagyis a csalÀdrÂl. Eddig ¹rley novellÀibÂl kellett kieg¢szÁteni a k¢pet.
°s jÂ az a hajdani reg¢ny, A SERPOLETTE, amit gyerekkorodban olvastÀl, ¢s azÂta is
keresed, de hiÀba ä illetve Medve keresi, Medve nem talÀlja. °s jÂ a CUMPARSITA. Meg
a prÂba-¢let, az INGYEN MOZI. °s fûleg az, hogy Medve nem akarja otthagyni, m¢gse,
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a katonaiskolÀt, de nem nagyon magyarÀzza, hogy mi¢rt nem, csak sejtj¡k. Az eg¢sz
rabsÀg-szabadsÀg-¡gy. Monostor, az G´d´llû, ugye? ä Ottlik bÂlintott. °n meg kollok-
vÀltam tovÀbb, most mÀr kicsit vitatkozva is: ä Valahogy mÀs, mint az ISKOLA. MÀs a
textÃrÀja, mondanÀk az ifjÃ Át¢szek. LazÀbb. Eml¢kszel, SzÀntÂ Panni egyszer azt
mondta, hogy minden szavadat a büv´s vadÀsz, egy büv´s vadÀsz ¢nekli. ögy lÀtom,
itt nincsenek hosszabb, nyugodt, ki¢nekelt, varÀzsos r¢szek. Ez a sz´veg lÀzas: zihÀ-
lÂbb, szaggatottabb, nyugtalan, szabadasszociÀciÂs, t´rt, szilÀnkos, ´rv¢nylû. Moder-
nebb. Modern. °s az eml¢keket k´zvetlenebb¡l ´mleszted a sz´vegbe, kevesebb az
Àtt¢tel. ä Persze lehet, hogy csak most, a BUDA olvasÀsa utÀn, a feh¢r papÁr elûtt jut
eszembe ennyi jelzû ä ennyi pontatlan jelzû ä, akkor valÂszÁnüleg nem ilyen kereset-
ten, irodalmiasan fejeztem ki magam, m¢gis ¢rezhettem, hogy kicsit fennk´lt vagyok,
tÃlontÃl komoly, ¢s hogy ez nem illik besz¢lget¢seink hangjÀhoz. MÀr csak az¢rt is Ágy
folytattam, de az¢rt is, term¢szetesen, hogy fitogtassam ismereteimet: ä Egy¢bk¢nt ¢n
tudom, hogy ki Árta A SERPOLETTE-et. ä Lehetetlen! ¹tven ¢ve keresem! ä Mert nem
francia a szerzûje. Magyar. Azt hiszem, BÁrÂ Lajos. Nem sokra eml¢kszem belûle, pe-
dig olvastam, m¢g gyerekkoromban, VÀradon. A Heged¡s k´lcs´nk´nyvtÀrbÂl vet-
tem ki. ä Igen? ä k¢rdezte k¢tkedve. °s megk¢rdezte, talÀn hogy vizsgÀztasson, hogy
megcÀfoljon: ä °s arra eml¢kszel, hogy ki, pontosabban mi a fûhûse, ez a Serpolette?
ä Egy hajÂ. ä T¢nyleg az, komorodott el. De francia ÁrÂ Árta, Leroux, Leblanc, ilyesmi.
Hogy ker¡lne egy francia hajÂ egy magyar reg¢nybe? ä Arra mÀr nem eml¢kszem. ä
Ottlik felugrott, elrakta a k¢ziratot. MÀsrÂl besz¢lt¡nk.

K¢sûn ¢rtem haza, jÂval ¢jf¢l utÀn. R´gt´n kutatni kezdtem a lexikonokban, re-
pertÂriumokban, ¢s meg is talÀltam a reg¢nyt: csakugyan BÁrÂ Lajos Árta, a Nyugatban
folyt ä ahogy akkor mondtÀk ä, majd hamarosan k´nyv alakban is megjelent. Tudtam,
Cipi m¢g nem fek¡dt le, sz´szm´t´l vagy olvas, fel mertem hÁvni, diadalmasan har-
sogtam a kagylÂba: ä K¢rlek, vedd le a polcrÂl a Nyugat 1914-es ¢vfolyamÀnak elsû
k´tet¢t, mindjÀrt az elej¢n megtalÀlod benne A SERPOLETTE-et! ä HÃsz perc sem telt
el, visszahÁvott: ä Benne van! R¢mes. T´nkretett¢l. Az, hogy nem tudom, hogy ki Árta
ezt a nyavalyÀs reg¢nyt, a BUDA legfontosabb motÁvuma! így nem tudom megÁrni. ä
Tegy¢l Ãgy, mintha nem tudnÀd, hogy ki Árta. ä Hogy k¢pzeled?! Azt nem lehet. Ha
egyszer tudom! Semmit sem ¢rtesz az irodalomhoz, az ÁrÂ l¢lektanÀhoz. ä KisvÀrtatva
hozzÀtette, engesztelûleg: ä M¢g te se. Semmit. ä °s letette a kagylÂt.

K´vetkezû alkalommal mÀr a kÂrhÀzban lÀtogattam meg, A SERPOLETTE-rûl, a
BUDç-rÂl nem besz¢lt¡nk t´bb¢, infÃziÂrÂl, müt¢trûl, orvosokrÂl, testi fÀjdalomrÂl,
majdani tÃlvilÀgi talÀlkozÀsokrÂl esett szÂ.

*
Most ezt olvasom a BUDç-ban: à...Lehet, hogy nem is Serpolette volt a cÁme. Hogy ez egy
mÀsik reg¢ny volt.Ê De A SERPOLETTE vagy hÃsz helyen is elûfordul a sz´vegben, mÀs
¢s mÀs ´sszef¡gg¢sben, k¡l´nb´zû utalÀsokkal: a reg¢ny, Árja Ottlik, szerelmi indula-
tokrÂl szÂl, a hajÂ egyszer kik´t BilbaÂban, egyszer viharba ker¡l, hûsnûje egy gy´-
ny´rü lÀny, ́ tven¢ves, szikÀr, ́ zvegy fûszereplûj¢t Amad¢nak (vagy Aur¢liennek, An-
toine-nak?) hÁvjÀk, a reg¢ny az egykori Modern K´nyvtÀr sorozatban jelent meg, ¢s
Ágy tovÀbb. °s a 102. oldalon ä meglepet¢semre ä ezt olvasom: àAz igazsÀg az volt, hogy
Colalto Egon megtalÀlta neki ä 38-ban ä a Serpolette cÁmü magyar reg¢nyt, ¢s kider¡lt, hogy
amit Medve keresett benne, az egy mÀsik reg¢nyben lehetett, alighanem.Ê Vajon mikor Árta bele
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a BUDç-ba ezt a mondatot? TalÀn az ¢n tapintatlan ¢s fontoskodÂ felvilÀgosÁtÀsom
nyomÀn?

A BUDA utÀn, mintegy hommage-k¢nt, elolvastam A SERPOLETTE-et is, majd meg-
n¢ztem, mit Ártak rÂla a kritikusok. A reg¢ny csakugyan szerelmi t´rt¢net, hûse csak-
ugyan egy hajÂ, de Amad¢ vagy Antoine vagy Aur¢lien nem szerepel benne, BilbaÂrÂl
nem esik szÂ, nem is a Modern K´nyvtÀrban jelent meg. MÀr CsÀszÀr Elem¢r ¢szre-
vette, hogy BÁrÂ Lajost minden bizonnyal annak a JÀnos Nepomuk SzalvÀtor osztrÀk
fûhercegnek a t´rt¢nete ihlette meg, aki a mÃlt szÀzad v¢g¢n ́ sszez´rd¡lt csalÀdjÀval,
az uralkodÂhÀzzal ä r¢szint az¢rt, mert egy r´piratban elÁt¢lte a k. u. k. hadsereg drill-
j¢t, mert beavatkozott a bolgÀr trÂnk¢rd¢sbe, r¢szint mert beleszeretett egy tÀncosnû-
be, Lilli Stubelba, mi t´bb, feles¢g¡l akarta venni. A fûherceg a csÀszÀr kÁvÀnsÀgÀra
lemondott rangjÀrÂl, egyik birtokÀrÂl Johann Orthnak nevezte el magÀt, letette a ten-
ger¢szkapitÀnyi vizsgÀt, ¢s elhajÂzott (vitorlÀsÀt St. Margaretnek hÁvtÀk). A hajÂ 1890
jÃliusÀban a d¢l-amerikai partoknÀl viharba ker¡lt, zÀtonyra futott, leg¢nys¢ge ¢s
minden utasa ä k´zt¡k az exfûherceg ¢s Lilli Stubel, vagyis akkor mÀr Orth JÀnosn¢
ä a hullÀmokba veszett. A SERPOLETTE a csÀszÀri hÀzzal szembeszÀllÂ, n¢pbarÀt herceg
romantikus, reg¢nyesÁtett histÂriÀja ä Ferenc JÂzsef àa kirÀlyÊ-k¢nt szerepel benne, a
fûhûst P¢ter fûhercegnek hÁvjÀk, Lillit Annie-nak ä, k´nnyü k¢zzel megÁrt, lend¡letes,
olvasmÀnyos reg¢ny (le is fordÁtottÀk n¢metre, sv¢dre), mint egy igen r¢szletes film-
novella, olyan, m¢g ha t´rt¢nelemfilozÂfiai, sût politikai c¢lzat bÃjik is meg a m¢ly¢n
ä a lÀzadÂ fûherceg ugyanis csalÂdik eszm¢nyeiben, û vezeti pusztulÀsba, ´ngyilkos
szÀnd¢kkal, a hajÂt. CÁm¢t onnan kapta, hogy P¢ter fûherceg A CORNEVILLE-I HARAN-
GOK Serpolette-j¢nek szerep¢ben lÀtja meg elûsz´r a gy´ny´rü ä ¢s persze csapodÀr
ä operettszÁn¢sznût, az û kedv¢¢rt szakÁt csalÀdjÀval, rÂla nevezi el a hajÂt, amelyen
szabad vizekre ä a semmibe ä hajÂzik az unt vilÀgbÂl...

Medve egykori olvasmÀnyÀnak, kedves reg¢ny¢nek rejt¢lye tehÀt nem oldÂdott
meg. Vagy nincs is rejt¢ly talÀn. Ottlik, meglehet, t´bb k´nyvbûl, esetleg szÁndarabbÂl
gyÃrta ´ssze magÀnak az eml¢ket, a titkot. A àv¢g¡l is nem l¢tezûÊ reg¢nyt. àMire kellett
neki? Arra, amire B¢b¢nek 26-ban a r¢gi rosszkedve.Ê Ottliknak pedig a BUDA ́ sszef¡gg¢s-
rendszer¢hez, magÀnmitolÂgiÀihoz kellett A SERPOLETTE.

Mi¢rt Árom meg ennek a hajdani ¢jszakÀnak ¢s nagyk¢pü filosznyomozÀsomnak a
t´rt¢net¢t?

Mert jÂ eml¢kezni Cipire, ahogy ott ¡l a kis kerek asztalnÀl az Attila utcÀn, ¢s olvas,
n¢ha f´ln¢z egy pillanatra Gy´ngyi ä a reg¢nybeli MÀrta ä f¢nyk¢p¢re, jÂ hallani a
hangjÀt, ahogy lehord a telefonban. Mert, azt hiszem, az eset betekint¢st enged az
eml¢kez¢s mechanizmusÀba. Mert talÀn eszt¢tikai ä fogalmazzunk szer¢nyebben, bÀr
m¢g mindig pretenciÂzusan: ä alkotÀsl¢lektani tanulsÀggal szolgÀl. Ottliknak ugyanis
igaza volt, amikor rÀm f´rmedt a telefonban. Az ÁrÂnak rengeteg mindenre van sz¡k-
s¢ge, ki tudja, mi mindenbûl ¢pÁtkezik. N¢ha abbÂl is, hogy hûse ä û ä nem eml¢kszik
vagy rosszul eml¢kszik valamire.
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I

A FOLYTATçS K°NYSZERE

Mindig neh¢z feladat egy reg¢ny folytatÀsÀt
megÁrni. K¡l´n´sen akkor kockÀzatos a mÀ-
sodik r¢sz fogadtatÀsa, ha az elsû ¢vtizedek-
kel korÀbban jelent meg, s az idûk folyamÀn
sokak szÀmÀra a nemzeti ´r´ks¢g maradan-
dÂ r¢sz¢v¢ vÀlt.

A BUDA f´lt¢telezi, hogy olvasÂja otthono-
san mozog az ISKOLA A HATçRON vilÀgÀban,
s ezÀltal megfogalmazhatja a k¢t mü viszo-
nyÀnak ¢s sajÀt ´nÀllÂsÀgÀnak a k¢rd¢s¢t.
Minduntalan visszautal a korÀbbi reg¢ny ese-
m¢nyeire ä olyannyira, hogy n¢ha mÀr-mÀr
az lehet a benyomÀsunk, aff¢le kieg¢szÁt¢st,
f¡ggel¢ket tartunk a kez¡nkben. A szereplûk
z´m¢t sem lehet meg¢rteni, ha nem ismerû-
sek az olvasÂ szÀmÀra. àB¢b¢Ê, azaz Both Be-
nedek a folytatÀsban is n¢zû-szereplû, ki
gyakran egyes szÀm mÀsodik szem¢lyben for-
dul sajÀt magÀhoz. Az ´nmegszÂlÁtÀs olykor
ÀltalÀnos alannyÀ vÀltozik, s e kettûss¢g Âha-
tatlanul eml¢keztet egy mÀsikra, annak el-
d´nthetetlens¢g¢re, mi is àkitalÀlÀsÊ ¢s mi a
àt¢nyÊ a t´rt¢netben. Ahogy a kûszegi iskola
¢p¡lete ma is Àll, sût a hÀz is a RñMAI LEV°L-
bûl vett latin id¢zettel a vÀros fûter¢n, Ãgy a
Bocskai IstvÀn magyar kirÀlyi fûreÀliskola va-
lÂban a HidegkÃti Ãt 23-as szÀmot viselte, mi
t´bb, az ¢p¡letegy¡ttes jelenleg is katonai l¢-
tesÁtm¢ny, legf´ljebb Ãjabb r¢szlegekkel eg¢-
szÁtett¢k ki, s az utat keresztelt¢k Àt. ¹n¢let-
rajz ¢s reg¢ny keveredik egymÀssal: B¢b¢
p¢ldÀul Dickens k´nyveihez k¢szÁt rajzokat,
ugyanazokhoz a reg¢nyekhez, amelyeket
Ottlik nagy müv¢szettel fordÁtott magyarra.

Elsû tekintetre a BUDA olyan n¢gy ¢v ese-
m¢nyeit besz¢li el, mely az elbesz¢lû minûsÁ-
t¢se szerint a korÀbbiakhoz k¢pest nem tisz-
tÁtÂtüz, de r¢szben m¢g pokol, r¢szint mÀr
paradicsom. ValÂjÀban az elbesz¢lt esem¢-
nyek idûtartama sokkal hosszabb. MÀr az elsû
lapon ¢ppÃgy szÂ esik 1979-rûl, mint 1926-
rÂl. A szereplûk visszafel¢ ¢lnek; Medve GÀ-
bor huszonnyolc-harminc ¢vvel a nagyanyja
halÀla utÀn olvassa v¢gig annak 1915ä18 k´-
z´tt Árt leveleit. B¢b¢ s a harmadik fûszerep-
lû, Hilbert Korn¢l, vagyis àLexiÊ kisgyerek-
korÀt is megismerj¡k. Feltünû, hogy mindhÀ-
rom hûs nagyon korÀn veszÁtette el az apjÀt,
Medv¢¢ s Lexi¢ az elsû vilÀghÀborÃban esett
el. A rendezetts¢g a mÃlt¢; a fiÃk mÀr olyan
vilÀgban nûnek fel, amelybûl hiÀnyzik a bizo-
nyossÀg tudata. A kezdet a sors eg¢sz¢re rÀ-
nyomja b¢lyeg¢t, ¢spedig nemcsak a fûsze-
replûkn¢l. Medve dajkÀja, Veronika hadifog-
sÀgbÂl vÀrja vissza azt a f´ldij¢t, akivel jegy-
ben jÀrt. Hajadonk¢nt hal meg 1953-ban.
RÀkbetegs¢g v¢gez vele, ¢ppen azelûtt, hogy
elhurcolnÀk. A csapÀs utÂlag a sors kegy¢nek
minûs¡l.

Az esem¢nyeket elbesz¢lû Both Benedek
´sszef¡gg¢st keres idûben tÀvoli esem¢nyek,
az elsû s mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn t´rt¢ntek
k´z´tt. Az¢rt marad rÀ az ¢rtelmez¢s f´lada-
ta, mert û ¢ppÃgy kÁv¡l reked a sorsszerü
fordulatokon, mint apja, aki egy ¢vvel az elsû
hÀborÃ kit´r¢se elûtt halt meg t¡dûgyulla-
dÀsban. MÁg Lexibûl a hadaprÂdiskola elv¢g-
z¢se utÀn hivatÀsos katona s v¢g¡l tÀbornok
lesz, akit ez¢rt az ´tvenes ¢vek elej¢n kitele-
pÁtenek, B¢b¢ 1946 s 1954 k´z´tt Monosto-
ron ¢l. A tÃl¢lû szerepk´re az ´v¢, ki sokszor
csak mÀsodk¢zbûl vett ismeretekkel szolgÀl-
hat ä p¢ldÀul amikor azt besz¢li el, mint talÀlt
rÀ Medve Lexire 1953-ban JÀszdÂzsÀn, ahol
az kubikosk¢nt dolgozott.

A mÃltnak e k´zvetett f´lid¢z¢s¢n¢l neh¢z
volna eld´nteni, meddig visszaeml¢kez¢s,
amit olvasunk, az elbesz¢lûnek sajÀt magÀra
vonatkozÂ fejteget¢seit viszont jÂr¢szt ´n¢let-
ÁrÀsnak lehet tekinteni. 1983-ban Both Bene-
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dek Budakeszire, az urolÂgiÀra ker¡l. Hat
¢vvel k¢sûbb ism¢t ebbe a kÂrhÀzba viszik.
Folytatni akarja EB°DLýABLAK cÁmü festm¢-
ny¢t, àm¢g ha rossz isÊ. Ezek a szavak nyilvÀn-
valÂan arra a k¡zdelemre vonatkoznak, ame-
lyet Ottlik majdnem ¢lete v¢g¢ig folytatott a
BUDA k¢ziratÀval. A t´rt¢netmondÂ mintegy
kiszÂl az utÂkorhoz, amikor Ágy fogalmaz:
àLehet, hogy kÀr volt, de ezt csak a halÀlom utÀn
illik majd eld´nteni.Ê

B¢b¢ nagyon nehezen halad a munkÀval.
Csakis r¢gen meghalt anyja tartja benne a
lelket, aki vÀratlanul beÀllÁt hozzÀ. àHÁvatla-
nul j´tt. K¢retlen¡l k´z´lte: ÏJÂl van, B¢b¢. Nem
es¡nk k¢ts¢gbe, fiam.ÎÊ A k¡zdelem ennek elle-
n¢re rem¢nytelennek lÀtszik. Az ISKOLA A HA-
TçRON m¢g az elbesz¢l¢s neh¢zs¢geit emle-
gette, a BUDA mÀr az egys¢ges müalkotÀs
megteremt¢s¢nek lehetûs¢g¢t vonja k¢ts¢g-
be. àEsik sz¢t. SzÁnes foszlÀnyok, tarka cafrangok.
Megy sz¢t, az eg¢sz sz´ved¢k.Ê A festûnek e sajÀt
tev¢kenys¢g¢t minûsÁtû szavait annÀl is in-
kÀbb k´nnyü ´n¢rtelmez¢snek tekinteni, mi-
vel a reg¢nybûl nem hiÀnyzik a nyelvvel
szemben ¢rzett bizalmatlansÀg kifejez¢se. A
cs´nd kifejezûbbnek tetszik a szÂnÀl. àAz el-
n¢mulÀs m¢g tud mondani valamit, a szavak nem:
csak sz¢tmaszatolni tudnÀk azt, ami megvan.Ê

Befejezett münek tekinthetû-e a BUDA?
Abban az ¢rtelemben igen, hogy van zÀrlata.
A reg¢ny v¢ge fel¢ Lexi a nagybÀtyja halÀlÀ-
rÂl szÀmol be. Ez a jelenet is k´zvetve ker¡l
a tudomÀsunkra, hiszen Medve faggatja a ba-
rÀtjÀt. Az ´regÃr vacsora utÀn a dolgozÂszo-
bÀjÀba ment levelet Árni. ºlt¢ben halt meg.
Fej¢t az ÁrÂasztalba koccantotta. Lexi azutÀn
is a budai lakÀsban maradt, hogy elszÀllÁtot-
tÀk a halottat, mert a nagybÀcsi karÀcsonyfÀt
ÀllÁttatott unoka´ccse kedv¢¢rt, ¢s meglepe-
t¢snek szÀnt ajÀnd¢kcsomagokat is k¢szÁtett a
fiÃ szÀmÀra. Ezt a jelenetet 1945 szilveszter¢-
nek f´lelevenÁt¢se k´veti. Both Benedeket
munkatÀrsnak szerzûdtette a Magyar RÀdiÂ.
Az ¢v utolsÂ napjÀn mindenki elhagyta az
¢p¡letet. B¢b¢ szÁvesen maradt egyed¡l. Az
volt a f´ladata, hogy lebonyolÁtsa a tÀnczene-
müsort, azaz f´ltegye a lemezeket a g¢pre.

Ennek a r¢szletnek k´zvetlen¡l ´n¢letrajzi
jelleg¢t bizonyÁtja, hogy f´nnmaradt egy
hangszalag, amelyen Ottlik ugyanezt a t´rt¢-
netet mint sajÀt szem¢lyes eml¢k¢t mondja
el. A reg¢nyben olvashatÂ vÀltozatot olyan

naplÂszerü f´ljegyz¢sek k´vetik, melyeket a
nyolcvanas ¢vekben B¢b¢ az¢rt vet papÁrra,
mert feles¢ge, MÀrta mÀr meghalt, s neki
nincs kivel besz¢lnie. 1989 nyarÀra vonatkoz-
nak a legk¢sûbbi utalÀsok. Illû mÂdon, a
k´nyv legv¢g¢n, mintegy utÂhangk¢nt sok-
kal korÀbbi esem¢nyekrûl esik szÂ.

Lexi nagybÀcsijÀnak halÀla, valamint az
elbesz¢lû sajÀt maga vÀlasztotta, illetve k¢ny-
szerü magÀnyÀnak Àllapotrajza hÀromszoros
zÀrlatot alkot, ¢s nyilvÀnvalÂan tanÃsÁtja,
hogy Ottlik k¡l´n´s gonddal prÂbÀlta elke-
r¡lni annak lÀtszatÀt, hogy a BUDA befejezet-
len mü. Ugyanezt a vÀdat igyekszik elhÀrÁta-
ni a sz´veg gondozÂja, Lengyel P¢ter a k´tet
v¢g¢n talÀlhatÂ, alig mÀsf¢l lapos jegyzetben.

E szükszavÃ tÀj¢koztatÀs nem ad vÀlaszt a
k¢rd¢sre, vajon szerzûje v¢glegesen k¢sznek
tekintette-e munkÀjÀt. Azt sem lehet tudni,
OttliktÂl szÀrmazik-e a megk¡l´nb´ztet¢s
sz´gletes ¢s g´rbe zÀrÂjel k´z´tt. Mivel nem
ismerem a k¢ziratot, csakis t¢tova sejt¢sk¢nt
fogalmazhatom meg azt a v¢lem¢nyemet,
hogy a sz´veg egyes r¢szei nem egyformÀn
kidolgozottaknak lÀtszanak. Idûnk¢nt kÁs¢rt
a t´redezetts¢g, a vÀzlatossÀg, s vitathatÂ n¢-
mely ism¢tl¢sek indokoltsÀga.

A nyelv k¢ts¢gkÁv¡l Ottlikra vall, sût egye-
nesen f´lvethetû a k¢rd¢s, vajon nem tÃlzot-
tan k´tûdik-e a BUDA az ISKOLA ÁrÀsmÂdjÀ-
hoz. A kapcsolatot mindenekelûtt az id¢zet
kit¡ntetett szerepeltet¢se jelenti. Elûfordul,
hogy Both Benedek prÂzÀvÀ alakÁt Àt egy
verset ä p¢ldÀul amikor a boldogsÀg miben-
l¢t¢t Francis Jammes egyik k´ltem¢ny¢nek
segÁts¢g¢vel a visszatekintû szeml¢letbûl szÀr-
maztatja. Az 1956 utÀni helyzetet V´r´smarty
nagy müv¢nek, az ELýSZñ-nak a zÀrlatÀval
minûsÁti, sajÀt t´rt¢netmondÂ tev¢kenys¢g¢-
re pedig Scott kapitÀny utolsÂ naplÂbejegy-
z¢s¢t vonatkoztatja: àIt seems a pity, but I do not
think I can write more.Ê çtt¢telesebb utalÀsokat
is f´l lehet fedezni: egyÀltalÀn nincs kizÀrva,
hogy a katonaiskola n´vend¢keinek verseny-
szerü futÀsÀrÂl szÂlÂ r¢szekben c¢lzÀst lehet
sejteni az ISKOLA jelig¢j¢re, pontosabban an-
nak k´z¢psû harmadÀra: àNon est volentis, ne-
que currentis, sed miserentis Dei.Ê

Az id¢zet Ottlik müveiben mindig komo-
lyan veendû, tehÀt szerep¢nek semmi k´ze
sincs a posztmodern ÁrÀsmÂdhoz, amely zÀ-
rÂjelbe teszi, kiiktatja, semlegesÁti az Àtvett
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sz´vegr¢sz eredeti jelent¢s¢nek sÃlyossÀgÀt.
Fejlûd¢st´rt¢netileg a BUDA ¢ppÃgy nem a
XX. szÀzad v¢g¢hez tartozik, mint elûdje. Ta-
lÀn m¢g a moderns¢g eszm¢ny¢vel sem hoz-
hatÂ k´zvetlen ´sszef¡gg¢sbe. HiÀnyzik belû-
le a c¢lelvüs¢g ÀllÁtÀsa; nem elûre lÀthatÂnak
mutatja az esem¢nyek irÀnyÀt. Nem a szerep-
lûk alakÁtjÀk a t´rt¢nelmet, de az esik meg
vel¡k. A t´rt¢netmondÂ a àZufallÊ-ra hi-
vatkozik, s eleve kizÀrja azt az idûszeml¢le-
tet, amelynek a sz¡ntelen tÃlhaladÀs a fû jel-
lemzûje. Mintha Ottlik szÀmolna azzal, hogy
az irodalom huszadik szÀzadi megÃjÁtÂi
nem MagyarorszÀgon sz¡lettek, ¢s Wallace
Stevens-nek ezzel a megjegyz¢s¢vel ¢rtene
egyet: àNem lehet azzal t´lteni az idût, hogy az
ember modern legyen, amikor annyi mÀs fontosabb
dolog l¢tezik.Ê

Az ISKOLA eset¢ben a visszatekintû jelleg
azzal egy¢rtelmü, hogy a t´rt¢net egys¢ge a
XX. szÀzad elûtt kialakult alakzatoknak, a
p¢ldÀzatnak s a nevelûd¢si reg¢nynek f´l¢pÁ-
t¢s¢bûl vezethetû le. Schulze s a n´vend¢kek
viszonya p¢ldÀzatokra jellemzû szembenÀllÀs,
Medve GÀbor ´nismeretre tesz szert, s a n´-
vend¢kek egy r¢sz¢t az iskola prÂbat¢telei
sztoicizmusra, a k´r¡lm¢nyek elvisel¢s¢re ¢s
egyszersmind belsû ellenÀllÀsra tanÁtjÀk. Ha
nem t¢vedek, a BUDA nem tesz l¢nyegesen
Ãjat hozzÀ ehhez az ¡zenethez. Ebben a re-
g¢nyben is megfigyelhetû a k¢tely, a gyanak-
vÀs a tÀrsadalmi alÀrendelts¢ggel szemben, s
mÀr-mÀr az utÂpia szellem¢t id¢zi az ¢sz ha-
talmÀban bÁzÂ egy¢n f¡ggetlens¢g¢nek esz-
m¢nye: àA megoldÀs, hogy mindenki legyen cse-
l¢d. Senki parancsnok.Ê

1951-ben beomlik a tÀrna, ahol Lexi
k¢nyszermunkÀt v¢gez. K¢t napig betemet-
ve, s´t¢tben s bokÀig ¢rû vÁzben ¢nekel. Ha-
sonlÂ ellenÀllÀs nyilvÀnul meg Medve GÀbor
viselked¢s¢ben. 1956-ban mÀr rossz a sz´vet-
tani lelete, m¢gis r¢szt vesz a forradalomban.
Megsebes¡l, de kit´rû ´r´mmel ismeri be,
hogy Petûfinek lett igaza s nem neki, mert az
emberekbûl nem siker¡lt ki´lni az ig¢nyt a
szabadsÀg irÀnt. àA civilizÀciÂ illÃziÂ. çm fenn
kell tartani.Ê

A p¢ldÀzat ¢rtelme ÀltalÀban levezethetû
egyetlen k´zponti elem mÀsodlagos jelen-
t¢s¢bûl. Az Âtestamentumi p¢ldÀzatok t´bb-
s¢ge k´nnyebben megfejthetû J¢zus p¢ldabe-
sz¢dein¢l, mert ez utÂbbiak olykor talÀnyo-

sabb vÀlaszt adnak a k¢rd¢sre, mit tegy¡nk s
mit ne, vagy egyenesen hiteltelenÁtik, kifor-
dÁtjÀk az elfogadott, illetve vÀrhatÂ emberi
Át¢leteket. A t¢kozlÂ fiÃ t´rt¢nete azt igazolja,
hogy Isten ¢rt¢krendje k¡l´nb´zik a mienk-
tûl. PÀl is J¢zust k´veti: az ISKOLA A HATçRON
jelig¢j¢¡l vÀlasztott szavak a RñMAI LEV°L-bûl
arra figyelmeztetnek, hogy nem az r¢szes¡l
a kegyelemben, aki elnyer¢s¢re t´rekszik. A
BUDA eset¢ben a p¢ldÀzat kulcsa a Rilke
1908-ban Árt REQUIEM FºR WOLF GRAF VON
KALCKREUTH cÁmü k´ltem¢ny¢bûl vett id¢-
zet: àKi besz¢l gyûzelemrûl? El kell viselni, ez min-
den.Ê °lete utolsÂ ¢vtized¢ben e megnyilatko-
zÀs erûsen foglalkoztathatta Ottlikot, hiszen
a HAJñNAPLñ-ban is Ágy nyilatkozik az egyik
szereplû: àNem gyûzni kell, hanem kibÁrni.Ê

Noha az ISKOLA s a BUDA jelig¢j¢nek kap-
csolatÀt nem lehet tagadnunk, a szerf´l´tt al-
legorizÀlÂ magyarÀzat k¢ts¢gkÁv¡l torzÁtanÀ a
k¢t reg¢ny jelent¢s¢t. A kereszt¢ny ¡zenet
tÃlhangsÃlyozÀsa egyoldalÃ csonka ¢rtelme-
z¢shez vezetne. A p¢ldÀzatszerüs¢g v¢g¡l is
fokozat k¢rd¢se. Az 1960-as ¢vek mÀs p¢ldÀ-
zatai ä A GYçVA (1961), AZ ¹T¹DIK PECS°T
(1963) a HöSZ ñRA (1964), AZ çRULñ (1966),
de talÀn n¢mi tÃlzÀssal m¢g AZ ATL°TA HALç-
LA (1966) is ä az¢rt bizonyultak kev¢sb¢ ma-
radandÂnak, mint az ISKOLA A HATçRON,
mert Ottlik jobban ellenÀllt annak, amit
Baudelaire àa tanÁtÀs eretneks¢g¢nekÊ nevezett.
KosztolÀnyi k¢ts¢gkÁv¡l ki¢lezte a homo mo-
ralis ¢s aestheticus ellent¢t¢t, de v¢g¡l is ¢pp-
Ãgy Kant ´r´ks¢g¢hez igyekezett k´zel ma-
radni, mint Flaubert, amikor arra eml¢kez-
tetett, hogy az ¡zenetet nem szabad tÃlzottan
komolyan venni, mert àa Müv¢szetet a Müv¢-
szet¢rt kell szeretni, mÀsk¢pp a leghitvÀnyabb mes-
ters¢g is t´bbet ¢rÊ.

Ottliknak ehhez a hagyomÀnyhoz is van
k´ze. Ennek k´sz´nhetû, hogy ellenÀllt a
gyorsan ÁrÀs kÁs¢rt¢s¢nek ä melynek hatÀsa
alÂl alighanem m¢g olyan eredeti alkotÂk
sem tudtÀk kivonni magukat, mint HatÀr
Gyûzû vagy Tandori Dezsû. A BUDA ÁrÀsmÂd-
jÀn m¢gis ¢rezhetû az ´nfegyelem lankadÀsa.
N¢mely szavak (àf¢lûsÊ, àplatformÊ) kiss¢ sutÀn
ism¢tlûdnek, mÀskor pedig egy-egy kifejez¢s
k´rm´nfontsÀga (àa szem¢lyes b¢k¢ben hagyÀsa
c¢ljÀbÂlÊ) akadÀlyozza, hogy szabadon ¢rv¢-
nyes¡lj´n a k´lt¢szet belsû jÀt¢ktere. Mivel az
el¢gia hatÀrozza meg a k´nyv hangnem¢t, az
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¢rzelmess¢get nem ellensÃlyozza irÂnia. àSze-
rette KlÀrit: ezt az ¢des ibolya-szamÂca lÀnyt muszÀj
volt szeretni.Ê Az eff¢le mondatokbÂl hiÀnyzÂ
szikÀrsÀg is okozza, hogy a BUDA nem ¢ri el
az ISKOLA A HATçRON szÁnvonalÀt. A tÀrsada-
lom k´r¡lm¢nyeinek s az irodalom helyzet¢-
nek megvÀltozÀsa m¢g csak fokozhatja a k¡-
l´nbs¢get a k¢t reg¢ny fogadtatÀsa k´z´tt. A
BUDA kicsit megk¢sve ker¡lt az olvasÂk el¢,
¢s aligha ker¡lhet ki elûny´sen abbÂl az
´sszehasonlÁtÀsbÂl, amelyre rÀk¢nyszerÁti ol-
vasÂjÀt.

A politika s az irodalom ´sszesz´vûd¢se is
befolyÀsolhatta azt a rendkÁv¡li hatÀst, ame-
lyet Ottlik fû müve keltett a megjelen¢se Âta
eltelt hÀrom ¢vtized sorÀn. A hatvanas ¢vek-
ben egyes hazai irodalmÀroknak m¢g elûjoga
volt az ¢rt¢kek szentesÁt¢s¢re, a k¢sûbbiekben
azonban fokozatosan elveszÁtett¢k e helyzeti
elûny¡ket. Nemzed¢kvÀltÀs is hozzÀjÀrult az
¢rt¢kel¢s mÂdosulÀsÀhoz. Durva egyszerüsÁ-
t¢ssel, a p¢ldamutatÂ magyar prÂzaÁrÂt az ´t-
venes-hatvanas ¢vekben MÂricz, a hetvenes-
nyolcvanas ¢vekben viszont KosztolÀnyi tes-
tesÁtette meg. Ez a vÀltozÀs az irodalom na-
gyobb ´nÀllÂsulÀsÀnak irÀnyÀba mutatott. A
kilencvenes ¢vekre azutÀn megint Ãj helyzet
alakult ki: a kultÃra Àllami irÀnyÁtÀsa s a cen-
zÃra hÀtt¢rbe szorult, s Ágy elmosÂdott a ha-
tÀrvonal a hivatalos ¢s nem hivatalos rangso-
rolÀs k´z´tt.

Az ISKOLA A HATçRON kezdeti s k¢sûbbi fo-
gadtatÀsÀnak alakulÀsÀban politikai t¢nyezûk
mellett a kÁnÀlat s kereslet idûbeli tÀvolsÀgÀ-
nak is szerepe lehetett. AZ ¹T¹DIK PECS°T vi-
szonylag gyorsan aratott sikert, mÁg az ISKO-
LA müv¢szi ¢rt¢k¢nek f´lismer¢s¢hez az olva-
sÂk t´bbs¢g¢nek idûre volt sz¡ks¢ge. A vers-
nek vagy reg¢nynek nincs eleve jelent¢se ¢s
¢rt¢ke, mivel az irodalom mindig a megszo-
kottÀ vÀltnak ¢s a szokatlannak k¡zdelme.
1959-ben Ottlik reg¢nye eretnek münek szÀ-
mÁtott. Az Ázl¢s megvÀltozÀsÀval fokozatosan
megtalÀlta a k´z´ns¢g¢t. A hetvenes ¢vektûl
visszhangot kivÀltÂ prÂzaÁrÂk gyakran hivat-
koztak rÀ, a v¢lem¢nyformÀlÂ irodalmÀrok
nagyra becs¡lt¢k. ViszonyÁtÀsi ponttÀ, a jÂ Áz-
l¢s zÀlogÀvÀ, a nemzeti kÀnon r¢sz¢v¢ lett.
SzokÀsossÀ vÀlt id¢zni egyes r¢szleteit, s ¢r-
telmez¢se mÀr-mÀr idûtlen jelleget ´lt´tt ma-

gÀra. 1981-ben a JÂzsef Attila-, 1985-ben a
Kossuth-dÁj jelezte szerzûj¢nek hivatalos elis-
mer¢s¢t. Az ISKOLA ÁrÂjÀnak neve mintegy
varÀzserûre tett szert.

ValÂszÁnünek tartom, hogy Ottlik az¢rt is
Árta meg BUDA cÁmü reg¢ny¢t, mert az ISKO-
LA hatÀsÀnak n´veked¢se ´szt´n´zte a mÀso-
dik r¢sz elk¢szÁt¢s¢re. A folytatÀs k¢nyszere
feltünûen gyakran szerepel a k´nyv lapjain.
Medve GÀbor Ágy vÀlaszol a àmi¢rtÊ k¢rd¢s¢-
re: àMert valamit m¢gis elkezdt¡nk, ¢s most nem
kiabÀlhatok, hogy Nem-¢r-a-nevem! Mert ez nem
mÂdja a szabadsÀg vÀlasztÀsÀnak. Ahhoz elûbb azt
kell vÀlasztani, hogy rabok legy¡nk.Ê Lexit 1944-
ben k´t¢l Àltali halÀlra Át¢lik, majd 1947-ben
Ãjra letartÂztatjÀk. Both Benedek Ãgy von le
ÀltalÀnos tanulsÀgot barÀtjÀnak sorsÀbÂl,
hogy szavai sajÀt elbesz¢lû tev¢kenys¢g¢re is
vonatkozhatnak, ´nigazolÀsi kÁs¢rletk¢nt is
felfoghatÂk: àA dolgok mÀsodszorra kezdûdnek.
Azzal, hogy megism¢tlûdnek ä hogy Ãjra lÀtod,
megint hallod ugyanazt. Az elûsz´rrel nincsenek
meg igazÀn. Ezt korÀn tapasztalhatja az ember.
Ami nincs mÀsodszor, nehezen fogadhatÂ el ä nÂ-
tÀnak, himnusznak, versnek, pogÀcsÀnak ä m¢g
nyaklevesnek se.Ê

A BUDA mintha azt sejtetn¢, hogy Ottlik
n¢mileg sajÀt siker¢nek lett Àldozata. A tÀr-
sadalmi megrendel¢s k¢nyszere talÀn m¢g
erûsebb volt, mint a belsû indÁt¢k. F¢lreveze-
tû magÀtÂl ¢rtetûdûnek tekinteni, hogy egy
¢let okvetlen¡l ´sszef¡ggû eg¢sz, s hogy min-
den egyes alkotÀsÀban ugyanaz a szÀnd¢k jut
el a megvalÂsulÀshoz, vagy ugyanaz a maga-
tartÀs nyer kifejez¢st. Nem bizonyos, hogy
Ottlik ¢letpÀlyÀjÀt olyan t´rt¢n¢sk¢nt lehet
f´lfogni, melynek kiindulÂpontja v¢gsû ok,
zÀrÂpontja minden korÀbbit beteljesÁtû c¢l le-
het. A BUDA lapjain nagyon sok olyan mon-
datot talÀltam, amely ugyanolyan csodÀlatot
kelt bennem, mint megannyi r¢szlet szerzû-
j¢nek mÀs müveiben. Azt a v¢lem¢nyemet
m¢gsem vÀltoztatta meg e kiss¢ lazÀn szer-
kesztett, k´zvetlen¡l ´n¢letrajzi vonatkozÀ-
sokkal terhelt s talÀn tÃlzottan is olvashatÂvÀ
vÀlt nyelven megÁrt reg¢ny, hogy Ottlik az IS-
KOLA A HATçRON cÁmü k´nyve alapjÀn tekint-
hetû Ãgy, mint nagy elûdj¢nek, KosztolÀnyi-
nak m¢ltÂ ´r´k´se.

Szegedy-MaszÀk MihÀly
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II

NINCS MEG SEMMI

àçtkozott dolog ez a prÂza!
Mindig akad javÁtanivalÂ...Ê

(Flaubert)

Igen szorult helyzetben van a recenzens, ha
egy jelentûs ÁrÂ posztumusz, vagyis nem bi-
zonyÁthatÂan nyomdÀba szÀnt sz´veg¢t kell
kommentÀlnia. M¢g kÁnosabb a helyzete, ha
meggondolja, hogy ez esetben egy ¢vtizedek
Âta vÀrt, az irodalmi k´zv¢lem¢ny Àltal mint-
egy àkik¢nyszerÁtettÊ, k´telezûen megÁratott
reg¢nyrûl van szÂ, amely mÀr szinte foganta-
tÀsa pillanatÀban, olvasatlanul, elûre elnyerte
az ÁrÂ hÁveitûl a remekmünek kijÀrÂ bab¢r-
koszorÃt. °s szinte kilÀtÀstalan a helyzete, ha
mindezekhez hozzÀveszi, hogy ÁrÂi kudarc-
k¢nt olvasta Ottlik G¢za pÀlyazÀrÂ reg¢ny¢t,
egy t´bb ¢vtizedes heroikus k¡zdelem szÁv-
szorÁtÂ dokumentumak¢nt, Àm müv¢szi
csûdk¢nt, amelyrûl besz¢lni k´teless¢ge, ha a
legcsek¢lyebb mÂdon is komolyan veszi vÀl-
lalt feladatÀt. Egy vallÀssal, egy szektÀval ta-
lÀlja szembe magÀt ugyanis ä akÀr Koszto-
lÀnyi nevezetes (¢s igazsÀgtalan!) Ady-cikke
fogadtatÀsakor. E kritika megÁrÀsÀnak pilla-
natÀig hÀrom ÁrÀs ker¡lt a kezembe Ottlik
müv¢rûl, ¢s semmi okom arra, hogy mübÁrÀ-
latnak tartsam bÀrmelyiket is. VallomÀsok, Àt-
lelkesÁtett tÀrcÀk elemzû bÁrÀlatok helyett ä ez
mindenk¢ppen szimptomatikus. (AzÂta meg-
jelent MargÂcsy IstvÀn kritikÀja, ¢s ez n¢mi-
leg mÂdosÁtotta a bizarr helyzetet ä 2000,
1993. szeptember.) Ferencz Gyûzû ÁrÀsa a leg-
m¢rt¢ktartÂbb hÀrmÂjuk k´z¡l (K´nyvvilÀg,
1993. jÃnius). A reg¢ny remekmü mivoltÀt ä
bÀr nem mondja ki ä ¢rz¢kelhetûen eviden-
ciÀnak tartja; elsûsorban ez¢rt, meg a szükre
szabott terjedelem miatt, meg sem prÂbÀlja
¢rtelmezni, inkÀbb arra szorÁtkozik, hogy
meghatottan ¢s szeretetteljesen valljon Ott-
likrÂl ¢s az Ottlik-jelens¢grûl. NagyjÀbÂl ha-
sonlÂan, bÀr n¢mileg Àrnyaltabban jÀr el
Tandori Dezsû (N¢pszabadsÀg, 1993. augusz-
tus 14.). RÀcz P¢ter nyÁltan bevallja, hogy
àszabÀlyos recenziÂt aligha Ár a k´nyvrûlÊ (Magyar
NaplÂ, 1993. jÃnius 11.). Hogy szent ÀhÁtattal
tisztelegjen a jelentûs mester elûtt ä e fiÃi jo-
gÀt ugyan ki vonhatnÀ k¢ts¢gbe?! çm egyide-

jüleg vÀzlatos kÁs¢rletet tesz a reg¢ny ¢rtel-
mez¢s¢re, ¢s ekkor ä egy hamisÁtatlan freudi
f¢lreolvasÀs eredm¢nyek¢nt ä megh´kkentû
eredm¢nyre jut. A k´ltû-kritikus elemz¢s¢-
nek k´z¢ppontjÀban ama t¢tel Àll, hogy Ott-
lik àism¢t reg¢nyt Árt a semmirûlÊ. Az ¢rvet
magÀtÂl az ÁrÂtÂl veszi, de megd´bbentû
szarvashibÀval t¢vesen olvassa Ottlik sz´ve-
g¢t. (K¡l´n´s mÂdon e t¢ved¢s¢ben osztozik
MargÂcsy IstvÀnnal.) F¢lrelÀt egy ragot
ugyanis, talÀn mert mÀsk¢pp akarja lÀtni.
Ottlik eredeti sz´vege Ágy szÂl: àA v¢g¢n persze
m¢gis rÀm maradt, 57ä58-ban reg¢nyt Árni a sem-
mibûl.Ê (103. o.) Nem a àsemmirûlÊ tehÀt,
ahogy RÀcz P¢ter id¢zi. ValÂban meglepû
lenne, ha Ottlik azt ÀllÁtanÀ, hogy az ISKOLA
A HATçRON a semmirûl szÂl ä hogy az ominÂ-
zus mondat erre a reg¢nyre vonatkozik, t´bb
mint nyilvÀnvalÂ. A kontextus persze vilÀgos-
sÀ teszi, hogy szÂ sincs ilyesmirûl. A mondat
mind´ssze vÀlasz Medve korÀbbi felszÂlÁtÀsÀ-
ra, hogy B¢b¢, aki festû, ¢s akinek m¢g egy
lev¢l megfogalmazÀsa is komoly neh¢zs¢ge-
ket okoz, Árja meg a szombathelyi orszÀgÃt ¢s
k´z´s gyermekkoruk t´rt¢net¢t. Medve meg-
halt '57-ben, Ágy lett aztÀn B¢b¢ botcsinÀlta
reg¢nyÁrÂ. (Nem vitatom persze, hogy tovÀb-
biakban Ottlik a semmirûl is besz¢l. çm a
semmirûl valÂ ÁrÀs nagyon tÀvol Àllt Ázl¢s¢tûl,
reg¢nyeszt¢tikÀjÀtÂl.) RÀcz P¢ter ä valÂszÁnü-
leg ´ntudatlanul ä az Ãjabb magyar prÂza bi-
zonyos t´rekv¢seihez szeretn¢ hasonlÁtani
Ottlikot. Adataink vannak arrÂl, hogy Flau-
bert nevezetes terve a Semmi K´nyv¢rûl
majdnem egy eg¢sz epikus nemzed¢ket sz¢-
dÁtett meg. Nincs most mÂd arra kit¢rni, ho-
gyan ¢rtett¢k f¢lre Flaubert elk¢pzel¢s¢t.
Ami a l¢nyeg: RÀcz P¢ter akaratlanul is arra
t´rekszik, hogy Ottlikot tegye meg az eg¢sz
Ãjabb ¢s legÃjabb magyar prÂza ûsapjÀvÀ.
T́ bbsz´r leÁrtam mÀr, k¢nytelen vagyok
megism¢telni: a legÃjabb kori magyar prÂza
krÂnikus ¢s immÀr gyÂgyÁthatatlannak lÀtszÂ
apahiÀnyban szenved.

KorÀbban azt Ártam, hogy Ottlik müv¢t
mintegy kik¢nyszerÁtette az irodalmi k´z-
megegyez¢s. Az persze soha nem fogalmazÂ-
dott meg nyÁltan, hogy az ISKOLA A HATçRON
folytatÀsa lenne az a bizonyos elodÀzhatatlan
feladat. M¢gis nyilvÀnvalÂnak tünt, hogy a
korÀbbi reg¢ny folytatÀsa lesz Ottlik tovÀbbi
tev¢kenys¢g¢nek centruma. Ekkor feltehetû
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a k¢rd¢s: folytathatÂ egyÀltalÀn egy teljes vi-
lÀgot feltÀrÂ, v¢gletesen zÀrt, lekerekÁtett, a
maga Àltal kitüz´tt c¢lokat t´k¢letesen meg-
oldott reg¢ny? Egy csalÀdreg¢ny folytatÀsa
legitim ¢s logikus vÀllalkozÀs. T́ rv¢nyesnek
nevezhetû a tovÀbbÁrÀs akkor is, ha a szerzû
teremtett egy olyan k´zponti hûst, akinek fo-
lyamatosan a nyomÀba szegûdhet, akinek
¢letpÀlyÀja ¢ppens¢ggel nyitott, akinek tuda-
tÀba ÀllandÂan beszürûdnek egy kor esem¢-
nyei, vilÀgn¢zetei, r´viden: akinek sorsa ¢s
¢letÃtja azÀltal formateremtû, hogy a legcse-
k¢lyebb ¢rtelemben sem befejezett. A sok
k´z¡l itt a Wilhelm Meister p¢ldÀja tünik a
legk¢zenfekvûbbnek; a magyar irodalombÂl
KrÃdy SzindbÀdjÀt emlÁthetn¢m. De vajon
folytathatÂ-e az °RZELMEK ISKOLçJA? (MÀr
csak az¢rt is ¢rdemes erre hivatkozni, mert a
BUDA lapjain t´bbsz´r feltünik a reg¢ny zÀ-
rÂjelenete.) çm ha azt mondjÀk, hogy az IS-
KOLA v¢ge m¢g voltak¢ppen gyerekk¢nt ¢ri
a k´nyv szereplûit (bÀr ez sem eg¢szen pon-
tos, hiszen a reg¢nyidû 1957-ig terjed), akkor
megk¢rdezhetem: folytathatÂ-e a T¹RLESS IS-
KOLA°VEI vagy esetleg a COPPERFIELD DçVID?
Elvileg term¢szetesen igen, de vajon minek?!
A reg¢nyforma t´rv¢nyei szÁvÂsabbnak tün-
nek, mint a biolÂgiai t¢nyek ereje ä engem
ugyan nemigen ¢rdekel, hogy mi t´rt¢nt B¢-
b¢vel vagy Medv¢vel a àk¢sûbbiekbenÊ, mÀr
csak az¢rt sem, mert az ISKOLA kimondva-ki-
mondatlanul vÀlaszt adott az esetleg fel sem
tett k¢rd¢sekre is. NyilvÀnvalÂ tovÀbbÀ, hogy
Ottliknak eredetileg esze ÀgÀban sem volt,
hogy majd egyszer, valamikor tovÀbbszûje re-
g¢ny¢t. Az ISKOLA teljesen zÀrt ¢s lekerekÁ-
tett, a formÀban nyoma sincs a folytathatÂsÀg
ig¢ny¢nek. °ppen ez a zÀrt t´k¢ly biztosÁtotta
kiv¢teles hely¢t reg¢nyirodalmunkban. Most
m¢gis itt a folytatÀs, amely persze nem tekint-
hetû annak. Hiszen Ottlik jÂl tudta-¢rezte,
hogy semmilyen ¢rtelemben nem ism¢telheti
meg az ISKOLA ¢pÁtkez¢s¢t, nagyon is vilÀgo-
san lÀtta, hogy Ãj reg¢nyformÀt kell teremte-
nie, mÀsr¢szt azonban semmif¢le Ãj reg¢ny-
anyaga nem volt, tehÀt nem volt mÀs vÀlasz-
tÀsa, mint tovÀbbszûni az egyszer mÀr elvarrt
szÀlakat. Ekkor viszont nem az àelbesz¢l¢s ne-
h¢zs¢geivelÊ ker¡lt szembe, mint az ISKOLA pa-
pÁrra vet¢sekor, de a megÁrÀs k¢rd¢seivel,
magÀnak az Ãj reg¢ny megalkotÀsÀnak nyo-
masztÂ gondjÀval. Sok tekintetben ´ntudat-

lanul, ez a probl¢ma, e k¢rd¢s vizsgÀlata ke-
r¡lt a BUDA sz´veg¢nek k´z¢ppontjÀba. MÀr
a k´nyv legelej¢n felteszi az ´ngy´trû, kim¢-
rak¢nt marcangolÂ k¢rd¢st: àM¢gis belekezdt¢l,
B¢b¢. KÀr volt, ugye?Ê (10. o.) A k´vetkezû mel-
l¢kmondatbÂl kider¡l, hogy egy kis ravaszko-
dÀsrÂl van szÂ, a bizonytalan k¢rd¢s nem a
reg¢nyre, de B¢b¢ fûmünek szÀnt festm¢ny¢-
re, a Feh¢rvÀri Ãt 15/b-beli lakÀsÀnak eb¢d-
lûablakÀt ÀbrÀzolÂ vÀsznÀra vonatkozik.
M¢gis nyilvÀnvalÂ, hogy szellemi ¢rtelemben
a BUDA megÁrÀsÀnak gondjai azonosak az
EB°DLýABLAK megfest¢s¢nek probl¢mÀival.
ImmÀr nem a hogyan, de a mit ¢s a mi v¢gre
k¢rd¢sei lettek oly nyomasztÂak.

Itt azonban egy kis kit¢rûre k¢nysze-
r¡l¡nk. B¢b¢ festû, Àm nyilvÀnvalÂan re-
g¢nyÁrÂ is, a BUDA (¢s az ISKOLA) fikciÂja sze-
rint amÃgy mell¢kesen megalkotÂja a BUDA
¢s az ISKOLA A HATçRON cÁmü reg¢nyeknek.
Ez a fikciÂ m¢g nem volt zavarÂ az elsû re-
g¢ny befogadÀsakor, hiszen ´nvallomÀsk¢nt
olvastuk elsûsorban, a monolÂg m´g´tt nem
¢szlelt¡k a àvalÂsÀgosÊ reg¢nyszerzût. A BU-
DA valÂsÀgteremt¢se azonban megzavarja
mindezt. Ha B¢b¢ Árta az elsû reg¢nyt, akkor
ennek sÃlyos k´vetkezm¢nyei volnÀnak (kel-
lene, hogy legyenek) a BUDA cselekm¢nysz´-
v¢s¢re, fiktÁv vilÀgÀra. Ez a fiktÁv t¢ny nem
ignorÀlhatÂ a mÀsodik reg¢ny fiktÁv vilÀgÀ-
ban. Hiszen B¢b¢ m¢gis az Ãjabb magyar iro-
dalom egyik remekmüv¢t alkotta meg à57ä58-
banÊ! Ennek ellen¢re Ottlik tovÀbbra is fenn-
tartja B¢b¢ festû mivoltÀnak k¢pzet¢t. Ezzel
ä ha szabad Ágy mondani ä valamif¢le fiktÁv
fikciÂt teremt. çm ez sÃlyosan megk¢rdûje-
lezi az Ãjabb reg¢ny fikciÂjÀnak hiteless¢g¢t.
Most mÀr v¢gk¢pp nem tudom, hogy kicsoda
voltak¢ppen B¢b¢. HÀt m¢g ha belegondo-
lunk, hogy kicsoda voltak¢ppen Medve GÀ-
bor. Mindk¢t k´nyv szerint ÁrÂ, m¢gpedig
nem is akÀrmilyen. Az ISKOLA lapjain feltünû
Medve-id¢zetek hitelesen k¢pviselt¢k e fiktÁv
t¢nyt. A BUDA azonban megteremti a lehetû-
s¢get, hogy Medve ÁrÂsÀga (mint B¢b¢ festû-
s¢ge) ÀbrÀzolÂdj¢k. Erre azonban nem t´rt¢-
nik komolyan vehetû kÁs¢rlet. A reg¢nyben
k´z´lt Medve-k¢zirat legjobb esetben is dilet-
tÀns prÂbÀlkozÀs, nem hihetem ennek alap-
jÀn, hogy Medve GÀbor fontos szerepet jÀt-
szott a '45 utÀni magyar irodalomban. MÀr-
pedig a reg¢nyfikciÂ nem kevesebbet ÀllÁt. A
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BUDA eff¢le szerepzavarok k´nyve ä ez Ãjabb
k´vetkezm¢nye a folytatÀs k¢nyszer¢nek.

Visszat¢rve fû gondolatmenet¡nkh´z: min-
den jel arra mutat, hogy Ottliknak a legm¢-
lyebb k¢telyeket okozta f¢rfikora remek-
müv¢nek tovÀbbÁrÀsa. A szÂ valÂdi ¢rtelm¢-
ben nem is Árta meg a BUDA cÁmü reg¢nyt.
Mint ahogy B¢b¢ nem festette meg ama hÁ-
res-neves EB°DLýABLAK-ot sem. Becs¡letes
müv¢sz mÂdjÀra csak k¡szk´d´tt vele eg¢sz
¢let¢ben. A BUDA a sz¢tes¢s, a àszÁnes gubancÊ
reg¢nye, Àm ez csak tÀrgya ¢s nem formÀja
a münek. (Ez¢rt tagadom a mostanÀban ä
k¡l´n´sen besz¢lget¢sekben ä unos-untalan
hangoztatott t¢telt: r¢szleteiben zseniÀlis, Àm
eg¢sz¢ben csalÂdÀs. Nincsenek nagyszerü
r¢szletek sem, mert az eg¢sz formÀtlan.) Er-
rûl a r¢m¡letes ¢rz¢srûl megkapÂ vallomÀsok
olvashatÂk a reg¢nyben. àEsik sz¢t. SzÁnes fosz-
lÀnyok, tarka cafrangok. Megy sz¢t, az eg¢sz sz´-
ved¢k. A müved? Az ¢leted? Fejtsd meg, B¢b¢, mi
a fene ez?Ê (263. o.) °s tovÀbb: àValami nem biz-
tos.Ê (264. o.) Ottlik szerint a tudat: àvalami
van, egy ¢rz¢sÊ lehet egy reg¢ny megalkotÀsÀ-
nak az alapja. Ezt a t¢nyezût R0-nak nevezte
ragyogÂ essz¢j¢ben (A REG°NYRýL. In: PRñ-
ZA. Magvetû, 1980), ¢s megemlÁti a BUDç-ban
is. Ez az ¢rz¢s az Ãj k´nyvben egyre inkÀbb
ezt jelenti: valami nincs, valami nem biztos.
ögy v¢lem, Ottlik G¢za szÀmÀra ez az ¢rz¢s
volt eg¢sz pÀlyÀjÀn a legelviselhetetlenebb.
Eg¢sz müv¢szete a minden megvan otthonos-
sÀgot teremtû bizonyossÀgtudatÀnak jegy¢-
ben alakult. A BUDA is ezt a szÂlamot csendÁti
meg a legelsû mondatokban: àMegvolt a vÀ-
ros;...Ê K¢sûbb kider¡l, hogy megvan Lon-
don, megvan EurÂpa ä minden megvan. A
haza¢rkez¢s boldogÁtÂ tudata ez. A reg¢ny
megÁrÀsa k´zben azonban ÀllandÂan meg-
csend¡l a mÀsik, a szorongatÂ szÂlam, hogy
talÀn m¢g sincs meg semmi. Megvan talÀn a
àvalÂsÀgbanÊ, Àm nincs meg a reg¢nyvilÀg-
ban, nincs meg az R1-ben ä ez ism¢t az id¢zett
essz¢ kategÂriÀja. Amikor elkezdi megÁrni, a
valÂsÀg azonnal sz¢tesik: àszÁnes gubancÊ. A
àvalami vanÊ ¢rz¢se elbizonytalanodott, a re-
g¢nyvalÂsÀg sz¢tesett ä mi maradt tehÀt v¢-
g¡l? TalÀn csupÀn az Rr, melynek jelszava:
àvalami keletkezikÊ. Ottlik szerint ez arra kell,
hogy beleszerkessz¡k a mübe, mintegy me-
net k´zben, ami a t´bbi R-be nem f¢rt bele:
àp¢ldÀul az ¢n dimenziÂit. S magÀt a reg¢nyt ä ter-

m¢szetesen k¢sz¡lû ÀllapotÀban, amint esetleg ¢p-
pen a s´t¢ts¢gbûl n¢mi vilÀgossÀgra, a l¢tez¢s zür-
zavarÀbÂl a rend fel¢ t´rekszikÊ. Ottlik Ãgy v¢li,
hogy ez az Rr voltak¢ppen megfejthetetlen,
v¢gk¢pp az ÁrÂ titka marad, Àm m¢gis ott l¡k-
tet a sz´veg minden sorÀban. Dickenst id¢zve
Ãgy ¢rzi, nem mÀs ott ez az Rr, mint szeretet.
Magam a k¢ts¢gbees¢st jel´ln¢m meg a BUDA
megfejthetetlen faktorak¢nt. V¢g¡l semmi
mÀs nem ÁrÂdott meg, Àm ez nem elegendû
egy teljes, ¢rv¢nyes reg¢nyvilÀg megalkotÀsÀ-
hoz. àögy lehet, kÀr, de azt hiszem, t´bb¢ nem tu-
dok ÁrniÊ ä id¢zi Ottlik t´bbsz´r is egy¡tt¢rzûn
Scott kapitÀny eml¢kezetes sorait. MagÀra is
gondolt nyilvÀnvalÂan. Ez a hiszt¢riamentes,
majdnem hüv´sen ´nvizsgÀlÂ hang, szÀ-
momra ez a BUDA legp¢ldamutatÂbb jelen-
t¢se.

ZÀrlatul id¢zz¡k fel a k´nyv egyik jele-
net¢t. Szigligeten nagyobb tÀrsasÀg gyülik
´ssze, ¢s felteszik Medve GÀbornak a k¢rd¢st:
mi¢rt nem Ár? Medve vÀlasza: ¢ppen az¢rt
nem Ár, mert van nyersanyaga: àýrzi teljes eg¢-
sz¢ben, ¢s mindig el¢rhetûen, Ãgy, ahogy volt. Ha
idû elûtt belefog az ember megÁrni ¢s elrontja
valahol, az mÀr Ãgy marad, t´bb¢ vissza nem csi-
nÀlhatÂ.Ê Ekkor Szebek MiklÂs felteszi az
Ãjabb k¢rd¢st, hÀt Medve a nyersanyagÀt ma-
gÀval akarja vinni a tÃlvilÀgra? °s ekkor
Medve-Ottlik egy zseniÀlis kibÃvÂt talÀl: igen,
ha tudnÀ, hogy magÀval viheti, elvinn¢ a tÃl-
vilÀgra. °s itt mÀr B¢b¢-Ottlik ´nvallomÀsa
k´vetkezik: àHa a halÀlom utÀn vihetem magam-
mal, amit m¢g festeni szeretn¢k, akkor kezdjek bele
nyugodtan: a munkÀm k¢nyszerü megszakÁtÀsa idû-
nap elûtt: nem fogja elpusztÁtani a megl¢vû eg¢sz
nyersanyagomat.Ê Itt a magyarÀzat, hogy Ottlik
G¢za mi¢rt fogott bele m¢gis mÀsodik reg¢-
ny¢be. °s megvan a felelet arra is, hogy mi¢rt
nem fejezte be ¢let¢ben ä hisz nem is akarta
befejezni; v¢gleges t´red¢knek Árta. Eg¢szen
mÀs megoldÀs ez, mint amelyet A MþV°SZ °S
A HALçL cÁmü 1945-´s p¢ldÀzatÀban felÀllÁ-
tott. Ott arrÂl szÂl a t´rt¢net, hogy a halÀl
csak akkor viheti el a müv¢szt, ha az mÀr
megalkotta müv¢t. çm ez csak akkor siker¡l-
het, ha korlÀtlan idût kap rÀ. K¡l´n´s, Àm
sokjelent¢sü ellentmondÀs: a korlÀtlan ¢let-
idû tudata befejez¢sre, a v¢gess¢g ¢rz¢se t´-
red¢kess¢gre csÀbÁt. Ottlik egy illÃziÂ elfoga-
dÀsÀval kezdett bele most publikÀlt reg¢ny¢-
be, Àm Medve szerint az illÃziÂk mint àhipo-
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tetikus tÀrgyalÀsi alapÊ elfogadhatÂk. °lni segÁ-
tû gondolat feltehetûleg. çm a müv¢szetben
csak a mü lehet tÀrgyalÀsi alap.

BÀn ZoltÀn AndrÀs

III

àBUDA. REG°NYÊ

à...keresett ¢s nem elhagyott vÀros...Ê
(°ZS 62, 12)

Ottlik G¢za k¢ziratÀnak sajtÂ alÀ rendezûje,
Lengyel P¢ter mondja egy interjÃban sz´-
veggondozÂi munkÀjÀrÂl: àA B¢b¢-t [Ottlik]
r´viden ejtette, mintha a francia csecsemû szÂt
hallanÀnk. Itt Àll a sz´vegben piros tintÀval hul-
lÀmosan alÀhÃzva: hÀrom, ¢s a megjegyz¢s a mar-
gÂn: ÏEz n¢gy szÂ!Î A korrektor figyelmeztet. Ar-
rÂl a sz´vegr¢szrûl: Ï...hÀrom szÂval siker¡lt ne-
ki. ,Ne add fel, B¢b¢'...Î A szÀmtan dolgÀban a
korrektornak igaza van. De Ãgy d´nt´ttem, hogy a
szerzû el tud szÀmolni hÀromig, ha hÀrmat Árt, ak-
kor annyit gondolt. ögy hagytam. Ugyanis nem
matematika, reg¢ny: nem szÀmÁtotta a szem¢lyne-
vet.Ê1

Dehogyisnem, gondoltam mindjÀrt. Van-
nak nagy matematikusok, akik nem tudnak
hÀromig szÀmolni, de az¢rt mindent szÀmÁ-
tÀsba vesznek.2 Ottlik is mindent szÀmÁtÀsba
vett, de tudott szÀmolni. Nem engedhette
meg magÀnak, hogy ne tudjon, hiszen û nem
volt nagy matematikus, de nagy reg¢nyÁrÂ ¢s
nagy bridzsjÀt¢kos, a szÀmolÀsban nem t¢-
vedhetett. Nem is t¢vedett: àNeÊ, àadd felÊ,
àB¢b¢Ê, az ¢ppen hÀrom. AttÂl ugyanis, hogy
az igek´tû hÀtravetûdik, a àfeladÊ nem lesz
k¢t szÂ. Ha a korrektor egy r¢gies, de egykor
¢rv¢nyben volt helyesÁrÀsi szokÀshoz tartja
magÀt, Ágy is javÁthatott volna: àne add-felÊ.

Nem a vita kedv¢¢rt mondom, az Ãgyis el-
d´nthetetlen volna. Csak Ottlik tudnÀ meg-
mondani, hogy gondolta, de hÀt nem tudja.
TalÀn nem is akarnÀ. ý leÁrta (¢s Lengyel P¢-
ter b´lcsen tette, hogy Ãgy hagyta), mi elol-
vassuk, ¢s egyik¡nk ezt, mÀsikunk azt tartja
nyilvÀnvalÂ ¢rtelm¢nek. De a BUDç-t olvasva
nem is az a helyes k¢rd¢s: mi a nyilvÀnvalÂ,
melyik a nyilvÀnvalÂ. Hanem az, hogy van-e.

A reg¢nyt let¢ve a vÀlasz egy¢rtelmü: a nyil-
vÀnvalÂ l¢tezik, nyilvÀnvalÂan l¢tezik. Csak
¢pp ¢rz¢kszerveink ¢s szavaink nem alkalmas
eszk´z´k megragadÀsÀra, Ágy amennyire le-
het, mondjunk le arrÂl a k¢rd¢srûl, hogy mi
az. De nem, m¢gse mondjunk le ä àNe add
fel, B¢b¢Ê.3 A nyilvÀnvalÂ nem micsoda, de
nem akÀrmi k´r¡l nyilvÀnul.

SzÂval nem az¢rt kezdek most ¢rvel¢sbe,
hogy eltalÀljam, Ottlik mit gondolt; ellenke-
zûleg: hogy eltalÀljam, ¢n mire gondolok.
Pont B¢b¢t ne szÀmÁtotta volna, a francia cse-
csemût? A reg¢ny ezzel a mondattal kezdû-
dik: àVisszaker¡lt¢l hÀt BudÀra, ahol sz¡lett¢l.Ê
TehÀt a kezdet Buda ¢s egy Ãjsz¡l´tt, aki
nem mÀs, mint B¢b¢. S a mÀsodik bekezd¢s
v¢ge fel¢: à...Ãjabb teljesen rem¢nytelen ¢vek utÀn
egyszerre csak Ãjra k¡lorszÀgba utazhattÀl, ¢s meg-
volt EurÂpa, visszatalÀltÀl a gyerekkorodba, egy
reggel a lille-i pÀlyaudvaron.Ê TehÀt B¢b¢ egy
francia pÀlyaudvaron, meg¢rkezett ¢s vissza-
talÀlt oda, ahonnan elindult. Enn¢l jobban
csak a budakeszi kÂrhÀzi Àgyon fog visszata-
lÀlni, ahol rÀ kell j´nnie: az ¢let egy urolÂgiai
incidens, v¢rben, vizeletben, sz¢kletben sz¡-
let¡nk, abban is halunk meg, pisiltet¢sre ¢s
kakiltatÀsra szorulva. Fel is adnÀ, ha Hilbert-
nek nem volna hozzÀ hÀrom pontos szava.
Pont az a hÀrom, amely csecsemûi l¢t¢ben k¢-
pes megszÂlÁtani. A szem¢lyn¢v legalÀbb any-
nyit szÀmÁt, mint a t´bbi.

Hogyne volna egy Ottlik-reg¢ny matema-
tika? (De nem tudomÀny.) Minden szÀmÁt,
semmi sem kiszÀmÁtott.

Mi¢rt BUDA?
A mÀsik reg¢ny cÁme ä vagy ugyanannak a
reg¢nynek mÀsik cÁme? ä ISKOLA A HATçRON.
Nem neh¢z meglÀtni a cÁm kettûs jelent¢s¢t:
a leÁrÂt, amely a reg¢ny helyszÁn¢t adja meg,
a kûszegi katonai alreÀlt. S ha elolvassuk, a
cÁm term¢szetesen magÀba fogad egy Àtvitt
¢rtelmet: hogy egy Grenzsituation, egy egzisz-
tenciÀlis alaphelyzet a tÀrgy, nevelûd¢s hatÀr-
sz¢li kivetetts¢gben. A cÁm megadja azt a k¢t
pontot, amely k´z´tt a reg¢ny anyaga szer-
vezûdik, a konkr¢tum ¢s absztraktum hatÀr-
pontjait. De mi¢rt BUDA? M¢g helyszÁnmeg-
jel´l¢snek sem magÀtÂl ¢rtetûdû. A gyermek-
kor otthona, a Feh¢rvÀri Ãt 15/b, a hüv´sv´l-
gyi fûreÀl nyomÂs sÃlypontjai a reg¢nynek,
de vannak jelentûs¢gteljes helyszÁnek Pesten
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vagy akÀr k¡lorszÀgban is. Igaz, jelentûs¢gre
ezek is azÀltal tesznek szert, hogy budaivÀ
avattatnak. De ¢ppen ez adja fel a k¢rd¢st:
hogy BudÀnak nemcsak f´ldrajzi jelent¢se
van, hanem valami Àtvitt vagy Àtvihetû ¢rtel-
me. A k¢rd¢s, mi ez.

A k¢rd¢s nem ¢r eg¢szen felk¢sz¡letlen¡l.
BudÀnak sajÀtos levegûje van, ¢s ez nemcsak
couleur locale-t ad. àBudÀn lakni vilÀgn¢zet dol-
gaÊ ä mondta KosztolÀnyi. A budaisÀgot so-
kan ¢s sok oldalrÂl leÁrtÀk. Amit ehhez Ottlik
hozzÀtesz, beleillik a sorba, de ¢rzi az ember,
hogy ezzel nagyon keveset vagy egyenesen
f¢lrevezetût mond. Ottlik BudÀja valami na-
gyon alapvetût jelent, kilÂg minden sorbÂl.

Hadd emlÁtsek egy eg¢sz k´z´ns¢ges je-
lent¢st, hogy meg tudjam k´zelÁteni ezt az
alapvetût. Ez a jelent¢s ott bujkÀl mindenna-
pos szÂhasznÀlatunkban. Buda ¢s Pest k¢t vÀ-
rosr¢sz, egy¡tt alkotjÀk a fûvÀrost. çm ha Bu-
dapestrûl besz¢l¡nk, ritkÀn mondjuk ki teljes
nev¢t, jobbÀra csak Pestnek emlegetj¡k, ¢s
ilyenkor hozzÀ¢rtj¡k BudÀt is. FordÁtva soha-
sem t´rt¢nik. Azt mondhatnÀm, hogy ebben
az aszimmetrikus elrendez¢sben Buda a vÀ-
rosnak mintegy hallgatÂlagos, belsû kieg¢szÁ-
tûje. De ez nem jelent valami f¡ggû, alÀren-
delt helyzetet Pesttel szemben. Megengedi
Pestnek, hogy kifel¢ k¢pviselje az eg¢szet, de
abban a pillanatban, amikor k¡l´n mutatja
magÀt, Pest eg¢szet reprezentÀlÂ ig¢nye szer-
tefoszlik: mellette az is csak ´nmagÀt jelenti.

OttliknÀl m¢g egyet csavarodik a dolog, ¢s
az aszimmetria Àtfordul az ellenkezûj¢be. Bu-
da, a r¢sz, a hallgatÂlagos kieg¢szÁt¢s lesz az,
amely alkalmas az eg¢sz reprezentÀlÀsÀra,
amely tÃlnyÃlik ´nmaga hatÀrÀn, tÃlnyÃlik a
DunÀn, s fell¢phet Ãgy, hogy az Àtellenes is
bele legyen ¢rtve. Buda egy hely a t´bbi mel-
lett, ¢s Buda egy ¢rz¢s, amely nemcsak az
adott helyhez k´tûdhet, nem a hely semmi
mÀssal ´ssze nem t¢veszthetû sajÀtossÀgÀt fe-
jezi ki; hanem egy olyan sajÀtossÀgot, amely
mÀs helyet is megillethet, az Egyetem t¢ri
vagy KÁgyÂ t¢ri lakÀst is. Nem helyhezk´t´t-
ten ¢rv¢nyes tehÀt, hanem: ´nmagÀban, Àl-
talÀnossÀgÀban is. Az ¢rz¢s, a pontatlan ¢rz¢s,
ami egyed¡l biztos.

àStolta virt·, le cave nebbie, i campi / Dell'in-
quiete larve / Son le tue scoleÊ: ezek a Leopar-
di-sorok Àllnak a reg¢ny mottÂjÀul. Az àiskola
a hatÀronÊ a maga konkr¢t ¢s elvont ¢rtelm¢-
ben m¢ltÀn asszociÀlja Balassit: a àv¢gek dics¢-

ret¢nekÊ egyfajta keserü parafrÀzisa ez. àEm-
bers¢gnek p¢ldÀt, vit¢zs¢gnek formÀtÊ: er¢ny ¢s
virtus, a àstolta virt·Ê ennek a v¢gbeli kato-
na¢letnek az igazi tÀrgya, m¢g ha OttliknÀl a
visszÀjÀrÂl kell is ¢rteni, mert a p¢lda ¢s a
forma a àkatona¢lettelÊ szemben k¢pzûdik
meg. Ez a szembenÀllÀs azonban nem a mÀ-
sikhoz, a civil ¢lethez taszÁt, hanem felfel¢
nyom: olyan kem¢ny er¢nyhez ¢s virtushoz,
amelyen minden jelzû ä àkatonaiÊ vagy àci-
vilÊ ä csak lazÁtana. Stolta virt· ebben az ¢rte-
lemben is.

A BUDA: visszat¢r¢s a hatÀrsz¢lrûl a k´z¢p-
be, s ami a k´z¢pen van: a pontatlan ¢rz¢s,
a legbiztosabb.

Buda vÀrost ¢pÁt
Amikor elûsz´r, m¢g a k´nyv olvasÀsa k´zben
tettem fel magamnak a cÁm k¢rd¢s¢t, ezt
mondtam magamnak: Buda, mert eposz.4

Medve egyszer Ágy vÀlaszol Hilbert Korn¢l-
nak: àÏ°n? Mi leszek? K´ltû ¢s hadvez¢r!ÎÊ (17.
o.) De nem a SZIGETI VESZEDELEM-re gondol-
tam, hanem a BUDA HALçLç-ra, noha Ottlik
k´nyve nem Sziget, nem Buda elveszt¢rûl,
inkÀbb visszavÁvÀsÀrÂl szÂl. Meg aztÀn Arany-
nÀl Buda nem is a vÀros, hanem egy hun ki-
rÀly neve.

Az¢rt fellapoztam Aranyt, a hun eposzt,
Ãgyis r¢g olvastam. Az utolsÂ elûtti ¢nek cÁ-
me: BUDA VçROST °PíT.

àBudaszÀllÀs ä mondÀk ä nyilt, mezei tÀbor,
Nincsen is ez helyben maradÀsunk bÀtor:
Nosza rakjunk vÀrost, kûre k´vet szint¢n,
Valamint sok mÀs n¢p teszi Naplement¢n.Ê

A àDuna jobbik partjÀnÊ ott a r¢gi vÀr, ame-
lyet a hunok megvÁvtak ¢s leromboltak, de a
nyugati p¢lda megmozgatja az elm¢ket:

àErre legott minden, ha ki lÀtta, gondol,
K¢pzelet´k mindjÀrt ¢pÁti a rombÂl.Ê

ValÂsÀggal is hozzÀfognak, nem sajÀt ke-
z¡kkel ugyan: a hun k¢zbe inkÀbb ostor ke-
r¡l, hogy az àidegen fajtÀtÊ ¢pÁteni hajtsÀk;
azok aztÀn

àSziklÀt seregest¡l hordnak vala heggy¢,
MunkÀban az ¢jet nappal teszi eggy¢,
Etetik ¢hszÀjÃ csorbÀit a falnak,
Tornyot is az ¢gre, n¢gy sz´gein, tolnak.Ê



El is k¢sz¡l a n¢gysz´gletü vÀr, vÀros az,
m¢g ha Buda sÀtrÀt veri is fel benne lakÀsul:

àBudaszÀllÀs, a mely volt azelûtt, nincsen;
Ki lÀtni akarja, ide f´l tekintsen,
SÀtorait tarkÀn emeli magosra; ä
Hirtelen Ágy ¢p¡lt Buda Ãj vÀrossa.Ê

Kiemel¢s az eredetiben. Amikor Ottlik re-
g¢ny¢tûl ¢s ä meglehet, ´nk¢nyes ä asszociÀ-
ciÂmtÂl indÁttatva Ãjraolvastam ezt a helyet,
elgondolkodtam: talÀn ennek a hûsk´lte-
m¢nynek, amelyet megjelen¢se Âta a k´z´n-
s¢g ¢s a hivatÀsos olvasÂk n¢mi tanÀcstalan-
sÀggal fogadnak,5 ez az igazi k´z¢ppontja, az
àisten kardjaÊ ¢s àp´r´lyje vilÀgnakÊ talÀn
csak staffÀzs, igazi ¢rtelme az, ami a nagy hun
seregl¢seknek ¢s ellenseregl¢seknek szinte
mell¢kterm¢kek¢nt j´n l¢tre. A k´vetkezû, a
zÀrÂ¢nek cÁme, mint az eg¢sz¢: BUDA HALç-
LA. A hun kirÀly nincs t´bb¢. çll Buda m¢g,
a naplementei vÀros.

°s talÀn ez az oldalrÂl hatÂ, fÂkuszt ÀtÀllÁtÂ
nyomat¢k is belejÀtszott abba, hogy Arany
vonakodott müv¢t eposznak nevezni: àHun-
regeÊ, ezt Árta a cÁm alÀ. Ottlik ezt a magÀ¢
alÀ: àReg¢nyÊ. Arany reg¢li, Ottlik reg¢nyli
BudÀt, mondhatnÀm, bÀr n¢mi ÂvatossÀg
nem Àrt. Elv¢gre B¢b¢t az ÀbrÀndÁtotta ki ka-
maszszerelm¢bûl, hogy a lÀny àrem¢lemÊ he-
lyett ezt Árta a level¢ben: àrem¢nylemÊ. Reg¢ny,
tehÀt prÂza. Mintha egy bedekkerbûl lenn¢-
nek kiÁrva az alÀbbi mondatok:

à...Buda a magyar fûvÀrosnak a Duna folyam
jobb partjÀn fekvû r¢sze. ýsi telep¡l¢s. MÀr a
bronzkorban is vÀros volt. TÃl¢lte sorra a lakÂit,
keltÀkat, rÂmaiakat, hunokat, gÂtokat, longobÀrdo-
kat, avarokat, valÂszÁnüleg tÃl fog ¢lni benn¡nket,
magyarokat is, ¢s mindig fiatal maradt, mert foly-
ton leromboltÀk.Ê (14. o.) A bekezd¢s bedekker-
stÁlusban folytatÂdik, de k´zben meg¡t´tte
f¡l¡nket egy mÀs hang is, mintha, mondjuk,
K´lcsey szÂlna bele a ZRíNYI MçSODIK °NEK°-
vel: à°s mÀs hon Àll a n¢gy folyam partjÀra, / MÀs
szÂzat ¢s mÀs kebl¡ n¢p...Ê

IdûszÀmÁtÀs
Elkalandoztam, mondhatjÀk, de jÂ messzire
kell menni, hogy lÀssuk is, amit ¢rz¡nk: hogy
Ottlik prÂzÀjÀt a k´lt¢szet csupaszÁtja dÁszte-
lenn¢, a tÀgassÀg t´m´rÁti.

A reg¢ny elsû mondatÀt mÀr id¢ztem. így

megy tovÀbb: àMegvolt a vÀros; az elviselhetetlen
¢s soha v¢get nem ¢rû ¢veket elviselted ¢s v¢get ¢r-
tek. Az t´rt¢nt, hogy a n¢gy, nem, a negyven ä nem:
a n¢gyszÀz ¢v v¢get ¢rt, elfogyott. Neh¢miÀs prÂf¢ta
Àtkot szÂrt a n¢p¢re, mert nem tartottÀk ¢szben az
ör csodÀit, amiket ¢rt¡k tett.Ê (7. o.)

N¢gy ¢v: ez a hatÀrsz¢li iskola ideje, a ki-
tetts¢g¢. Negyven, n¢gyszÀz: csak fokozÀs, a
n¢gy valÂsÀgos ¢v v¢ge¢rhetetlens¢g¢t ¢rz¢-
kelteti, szorozhatod tÁzzel vagy a tÁz akÀrhÀny
hatvÀnyÀval. De vÀrjunk: à1926-ot Ártunk, cso-
da volt, alig hihetû.Ê Visszat¢r¢s BudÀra, de
nem k´zvetlen¡l Kûszegrûl, hanem ä itt ¢rt
v¢get az elûzû reg¢ny ä hajÂval a DunÀn,
MohÀcsrÂl. Vissza BudÀra 1926-ban, Mo-
hÀcsrÂl, n¢gyszÀz ¢v utÀn. TehÀt 1526-ban
kezdûd´tt.

A k´nyv v¢ge fel¢ olvassuk a B¢b¢nek leg-
fontosabb k¢t asszonyrÂl: àSenkim sem volt,
csak ûk ketten. ä Megvoltak, Àllt Buda m¢g.Ê (310.
o.) Kisfaludy MOHçCS-Ànak parafrÀzisa ez:
à°l magyar, Àll Buda m¢g!Ê A àHûsv¢rtûl pirosÃlt
gyÀszt¢rÊ-ig, àNemzeti nagyl¢t¡nk nagy temetûj¢Ê-
ig szÀmolhatunk vissza. A n¢gyszÀz ¢v nem-
zeti kisl¢t¡nk ideje.

°s a negyven ¢v? Az m¢g messzebb vezet
vissza. Neh¢miÀs prÂf¢tÀt hallgassuk, milyen
Àtkot szÂrt, az örnak milyen elfelejtett ked-
vez¢seit olvasta n¢pe fej¢re: à°s negyven esz-
tendeig tÀplÀltad ûket a pusztÀban...Ê (NEH 9,
21). A pusztÀban bujdosÀs ¢veit is maga m´-
g´tt hagyta B¢b¢ ezzel a n¢gy ¢vvel. Egyszer
csak kint vagyunk nemcsak a t´rt¢nelmi, ha-
nem egyenesen a bibliai idûben. °s ott va-
gyunk a klasszikus magyar k´lt¢szet nagy t¢-
mÀinÀl, an¢lk¡l hogy a legcsek¢lyebb c¢lzÀs
t´rt¢nt volna. Csak azÀltal, hogy B¢b¢ visz-
szaker¡lt BudÀra.

Ha fel¢bredt a gyanÃnk, hajlamosak le-
sz¡nk ezentÃl utÀnaszÀmolni: àAhogy hÀrom-
n¢gy ¢vtizeddel k¢sûbb, Ãjabb rem¢nytelen ¢vek
utÀn egyszerre csak k¡lorszÀgba utazhattÀl ¢s meg-
volt EurÂpa [...] Az is csoda volt ¢s hihetetlen.Ê A
àharminc-negyvenÊ amolyan hozzÀvetûlegest
fejez ki. MegmondhatnÀ pontosan is, de
mintha nem akarnÀ feladni a n¢gyes szorzÂ-
val valÂ jÀt¢kot: kevesebb, mint negyven ¢v.
De ami a negyvent megkisebbÁti, a harminc,
megint szÀmolÀsra indÁt: 1956 ¢pp harminc
¢v mÃlva lesz. B¢b¢ tehÀt ezzel a hozzÀvet¢s-
sel nagyon is pontosan megadta a k´vetkezû
csoda idej¢t: 1956 utÀn, mert ez a l¢nyeg.
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Szinte lÀtjuk, ahogy felker¡lnek a rovÀsok az
idû rendezett skÀlÀjÀra.6

De nem muszÀj, hogy lÀssuk. Lehet, hogy
csak ¢n k¢pzelem bele. Minden szÀmÁt, sem-
mi sem kiszÀmÁtott. TalÀn az is szÀmÁt, amit
az olvasÂ kalkulÀl bele.

Az ÁrÀs Ágy folytatÂdik: àÏVelem annyi csoda
t´rt¢nt az ¢letemben, hÀrom, n¢gy ä nem, m¢g t´bb,
´t ä, hogy nem volna szabad reg¢nyt ÁrnomÎ ä
mondtam MÀrtÀnak egy este, jÃlius 21-¢n, 1979-
ben.Ê

Nem reg¢nyt, szÂln¢k k´zbe, a csodÀk
eposzt kÁvÀnnak. M¢gis reg¢ny ÁrÂdik:

àPÀr pillanatnyi gondolkodÀs utÀn ä talÀn utÀ-
naszÀmolt ä bÂlintott:

ä Igaz.Ê
A n¢gyes fogÂdzÂ megmaradt, s miutÀn

alakot ´lt´tt a kevesebb, most megsz¡letik az
eggyel t´bb is, n¢mi t´preng¢s utÀn: az ´t.
°s ha mi is utÀnaszÀmolunk, valÂban ´t:

1) àBeker¡ltem a nagy n¢gyszer-szÀzasunkba:
HilbertäBothäRodriguezäMedve.Ê RegisztrÀl-
hatjuk, hogy a n¢gyes szorzÂ most explicit
mÂdon megjelenik.

2) àSzabad ember lettem 1930 Âta.Ê Ez megint
magÀban rejt egy n¢gyest, mert bÀr ide-oda
mozgunk az idûben, az¢rt alapvetûen a re-
g¢ny kezdet¢n Àllunk, 1926-ban, m¢g n¢gy
¢v van hÀtra a fûreÀlban az ¢retts¢giig, ¢s B¢-
b¢ szÀmÀra a leszerel¢sig.

3) àAmikor mÀr senkinek sem kellett, amit fes-
tek, egyszerre bevettek maguk k´z¢ az Ïöj NyolcakÎ.
A legnagyobbak ¢s legszigorÃbbak.Ê Csak f¢lve
jegyzem meg: k¢tszer n¢gy. Vagy mÀsk¢pp
kifejezve: a kettû n¢gyzete utÀn a k´be, vagy-
is kockÀja. °s nemsokÀra elûker¡l az Àlombe-
li Àtkel¢s az Oktogonon, a nyolcsz´gü t¢ren,
mint alapvetû festûi t¢ma.

4) àNeh¢z, neh¢z negyven ¢ven Àt megtartottam
MÀrtÀt.Ê No comment.

5) àElismert festûnek v¢g¡l a vilÀg is, ¢s ebben
az a csoda, hogy nem fizettem ¢rte nekik semmit ä
semmi Àrat. Ami megint ritka dolog, szerencs¢s ¢s
v¢letlen.Ê ä Ebbûl semmi tr¡kkel nem lehet ki-
hozni semmi szÀmot ä talÀn ez benne a tr¡kk.
Hacsak a semmit nem tekintj¡k szÀmnak.
°ppens¢ggel lehet, hiszen egy m¢rt¢k, az Àr
jelzûje itt. Vagy az¢rt nincs szÀm, mert az ´t´-
dik, az ´t´s mÀr szÀmon fel¡l van? Hiszen a
szÀm, a szÀmok szÀma a n¢gy. Az ´t ezek sze-
rint mÀr kicsit a v¢gtelen, a m¢rt¢ket megha-
ladÂ.

Mindenesetre a csodÀk szÀma valÂban ´t,
MÀrta bÀtran utÀnaszÀmolhat (¢s a nyomÀ-
ban mi is). TalÀn nem v¢letlen, hogy ¢pp
MÀrta az utÀnaszÀmolÂ. Mert a reg¢ny v¢-
g¢n, amikor MÀrta mÀr halott, B¢b¢ a maga
aprÂl¢kos ä sz´szm´t´lû, piszmogÂ ä mÂdjÀn
szÀmot vet, mi az, amit MÀrtÀ¢rt megtett, mi
az, amit elmulasztott. àTorbÀgyot ilyenk¢ppen
felÁrhatom javamra, a K´vetel rovatba ä Âvatosan,
mert MÀrta most mÀr, hogy megvan valahol, ellen-
ûrzi a k´nyvel¢sem hiteless¢g¢t, kvÀzi utÀnaszÀmol,
s az orromra koppint, ha kell. De megvan-e vala-
hol?Ê (339ä340. o.)7 De nem lehetne utÀna-
szÀmolni, ha Ottlik ä vagy B¢b¢ ä maga mÀr
nem szÀmolta volna meg: nem kiszÀmÁtotta,
tehÀt nem szÀmolÀssal hozta l¢tre, de ami
van ä ¢s most hagyjuk, hogyan j´tt l¢tre ä,
azt Àt- meg ÀtszÀmolja, Ãjra meg Ãjra v¢gig-
gondolja, mÀs-mÀs mÂdon ´sszerakosgatja.
Hadd tegyem hozzÀ, hogy Ágy jÀr a bridzsjÀ-
t¢kos agya, ha megt´rt¢nt a leosztÀs; s azt is,
hogy a bridzs igazi n¢gysarkÃ jÀt¢k.

Nem is gondolom, hogy ez a n¢gyel¢s mÀs
volna, mint jÀt¢k: a szerkeszt¢s jÀt¢ka, ma-
gukban szeml¢letes formÀk rÀprÂbÀlgatÀsa
az anyagra. Hogy ez itt Ottlik jÀt¢ka volt vagy
csak az eny¢m: nem tudhatom, de el¢g ren-
desen megengedte nekem.

JÀt¢k, mert a n¢gyesnek mint szÀmnak
nyilvÀn nincs kit¡ntetett matematikai jelen-
tûs¢ge, olyan csak, mint a t´bbi szÀm. Leg-
feljebb p¡thagoreus spekulÀciÂkat kapcsol-
hatunk hozzÀ ä ezt meg is teszem nemsokÀra.

Az idûszÀmÁtÀsban azonban a n¢gyest mÀr
n¢mi joggal mondhatjuk nevezetes szÀmnak.
A n¢gy ¢vszak, a n¢gy¢venk¢nti sz´kû¢v, a
holdhÂnap n¢gy hete: a n¢gyes olyan m¢rû-
szÀm, amely az ¢ra megszerkeszt¢s¢ben ki-
t¡ntetett szerepet jÀtszik. Egy percre ä jÂ,
n¢gy percre ä ki akarok t¢rni a naptÀrszer-
keszt¢s n¢mely sajÀtossÀgÀra, hogy lÀssuk, a
n¢gyes ä meg a hetes vagy a hÀrmas ä neve-
zetess¢ge voltak¢ppen milyen term¢szetü.
Arra gondolok ugyanis, hogy ha Ottlik reg¢-
ny¢ben az im¢nt kimutatni v¢lt n¢gyszeres-
s¢g jÀt¢k is, nem jelentûs¢g n¢lk¡li. Nagyon
is komoly jÀt¢k, bÀr ennek a komolysÀgnak
valÂdi term¢szet¢vel m¢g nem j´tt¡nk tisztÀba.

Az Oktogon
Mielûtt azonban megint elkalandozn¢k, sze-
retn¢m ezt a k¢rd¢st a reg¢ny testk´zel¢bûl
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is megfogalmazni. A àBudaÊ egy ¢rz¢s neve,
egy pontatlan ¢rz¢s¢, amely ellenÀll minden
kifejez¢si kÁs¢rletnek; minden megfogalma-
zÀsa sz¡ks¢gk¢ppen eltorzÁtja, mindenekelûtt
l¢tez¢s¢nek teljes bizonyossÀgÀt veszi el. Ne-
vezhetem p¢ldÀul otthonossÀgnak, de csak
akkor, ha tudatÀban vagyok annak, hogy ez-
zel mÀris kicsÃszott a kez¡nk k´z¡l. Biztosl¢-
t¢t az ¢rz¢s abszolÃt egyedis¢ge ¢s v¢gtelen
telÁtetts¢ge adja. àPontatlanÊ: egyedis¢ge
nem a pont¢, mert sürü tartalma van, ugyan-
akkor ez a tartalom oszthatatlan kiterjed¢sü,
nem lehet r¢szekre tagolni. A reg¢nyben
t´bb ilyen oszthatatlan kiterjed¢sü pontatlan
¢rz¢s mer¡l f´l: voltak¢ppen ezek alkotjÀk a
reg¢ny anyagÀt, a reg¢ny rÂluk szÂl. Illetve
arrÂl, hogy mind csak egy.

Csinos ellentmondÀs: a reg¢ny arrÂl szÂl,
amirûl nem lehet szÂlni. Ez azonban olyan
paradoxon, amely a k´lt¢szetben inkÀbb sza-
bÀly, mintsem kiv¢tel. (A k´ltûk bizonyos
nyelvi vissza¢l¢sekkel tudjÀk ezt megtenni,
mondja Ottlik.) Ami OttliknÀl sajÀtos, hogy a
term¢szete szerint megfoghatatlan ¢rz¢s ä le
cave nebbie, i campi dell'inquiete larve ä felid¢-
z¢se egyÀltalÀn nem a gomolygÂ k´dszerü-
s¢g, a nyugtalan lid¢rcess¢g ¢rzet¢t kelti, ha-
nem a matematikai szigorÃsÀgÃ rendezetts¢-
g¢t. Hogy a szavaknak a szokÀsos jelen-
t¢s¡k´n kÁv¡l sajÀtos helyi ¢rt¢k¡k van, hogy
a sz´veg k¡l´nb´zû helyeit a gondolat- vagy
cselekm¢nyfüz¢s vonalait keresztezve, azok
f´l´tt ÀtnyÃlva kev¢sb¢ lÀthatÂ asszociÀciÂs
pÀlyÀk hÀlÂzzÀk be: ez megint a k´ltûi mü
szabÀlyszerü sajÀtossÀga, mint ahogy az is,
hogy e pontok ¢s vonalak valamilyen belsû
szerkezett¢ hajlamosak egyes¡lni. Azt is meg-
szoktuk mÀr, hogy ez a belsû szerkezet oly-
annyira Àtveszi a vez¢nyletet, hogy a mü
rendje sz¢tt´ri vagy megsemmisÁti a t¢r ¢s idû
tÀrgyias formÀit. Az azonban szokatlan, amit
OttliknÀl tapasztalunk: hogy ez a belsû szer-
kezet, mik´zben a hÀtt¢rben marad, a t´k¢-
letes egzaktsÀg jelenvalÂsÀgÀt id¢zze. ögy
¢rezz¡k p¢ldÀul, hogy MÀrta àutÀnaszÀmolÀ-
sÀtÊ a matematikai analÁzis ¢s a deduktÁv lo-
gika k¢rlelhetetlen erej¢hez hasonlÁthatÂ
sz¡ks¢gszerüs¢g helyezte a reg¢ny elej¢re ¢s
v¢g¢re, ¢s ilyen jellegü kapcsolatok füzik hoz-
zÀ MÀrta mÀs, kimondott vagy megnyilvÀnu-
lÂ jellemzûit. Hogy egy ilyen logikai sz¡ks¢g-
szerüs¢g vÀlasztja ki a reg¢ny minden szavÀt,

jel´li ki minden mondatÀnak a hely¢t. A pon-
tatlan ¢rz¢s l¢t¢nek bizonyossÀgÀt nem az ad-
ja meg, hogy elhiteti vel¡nk: az ¢rzû l¢ny va-
lÂban ¢rzi, hanem mintha valami egzakt bi-
zonyÁtÀs roppant ereje k¢nyszerÁten¢ rÀnk.
Ez a bizonyÁtÀsi eljÀrÀs tÃlsÀgosan nagy ¢s
´sszetett, hogysem ÀtlÀthassuk, hogysem az
ÁrÂ ÀtlÀthassa; de azok a r¢szei ¢s elÀgazÀsai,
amelyek m¢gis megfoghatÂvÀ vÀlnak, egy
ilyen tÁpusÃ rendezetts¢gre vallanak. E ren-
dezetts¢g meghalad minden logikÀt ¢s mate-
matikÀt, de nem mert ellent¢tes term¢szetü,
hanem mert ugyanolyan, csak nagyobb. Iste-
n¢, a kozmosz¢ vagy a l¢t¢: mindegy, hogy
nevezz¡k, a l¢nyeg, hogy az °n szubjektivi-
tÀsÀn tÃlmenû hatalom, amelybûl az °n csak
rÀ vallÂ r¢szeket vehet birtokba.

Az tehÀt, amit Ottlik ¢rz¢snek nevez, va-
lami eg¢szen mÀs, mint amit mondjuk a szen-
timentalizmusban vagy az impresszionizmus-
ban mondanak annak. Term¢szetesen nÀla is
az ¢rz¢kenys¢g rezd¡l¢seinek, futÂ benyomÀ-
soknak, bensûs¢ges hangulatoknak, sz¢tfosz-
lÂ Àlomk¢peknek a megr´gzÁt¢s¢rûl van szÂ,
de ez a r´gzÁt¢s csak akkor fogadtatik el hi-
telesnek, ha siker¡l kihÀmozni a szubjektivi-
tÀs formÀibÂl, ha nem az ¢rzû alany belsû ak-
ciÂinak vagy reakciÂinak, hanem a L¢t rez-
d¡leteinek tudjuk lÀtni ûket.

àAzt Àlmodtam nemr¢g, hogy megyek valahol a
k´rÃton, Àt az Oktogonon, lÀgy szelÁd k¢sû d¢lutÀn
van, ¢s ¢szreveszem, hogy gy´ny´rü a vÀros, csupa
szÁn. Pedig szomorÃsÀg van bennem, tudom, hogy
holnap meg kell halnom, ¢s semmit sem tehet¡nk
ellene. SzomorÃ, hiÀba. A hÀzak, a fÀk, a jÀrÂke-
lûk, AndrÀssy Ãt: m¢g soha ilyen porhanyÂs nem
volt a k¢sû-d¢lutÀni Âra. SzelÁd volt. °rett. Nem
fÀjt. °rdekes, fÀjni kellett volna, ¢s nem fÀjt. Gyen-
g¢d volt a levegû, az Oktogon, minden. Gyeng¢d?
PorhanyÂs? Nem, nem tudok mÀs szÂt rÀ ä ¢rett
volt.Ê (9. o.)

T¢vedhetetlen¡l rÀismer¡nk e leÁrÀsban
arra az ¢rz¢sre, amelyet szokÀsosan a ànosz-
talgiaÊ szÂval nevez¡nk meg: a honvÀgy fÀj-
dalmasan jÂlesû, tÃlcsordulÂan telÁtett ¢rzel-
m¢re. De mÀr a fogalmazÀs szükszavÃ pon-
tossÀgra t´rekv¢se is mutatja, hogy szÂ sincs
az ¢lm¢nynek valÂ Àtengedetts¢grûl. SzÂ
sincs a vilÀgos ¢s ¢les k´rvonalÃ tÀrgyiassÀg
elken¢s¢rûl, a szilÀrd fizikai dolgok vagy ma-
tematikai tisztasÀgÃ fogalmak felpuhÁtÀsÀrÂl.
àGyeng¢d? PorhanyÂs? Nem, ...¢rettÊ: nem elom-
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lÀsra hajlÂ szentimentÀlis ¢rzem¢ny, nem egy
impresszionista k¢p pointilista puhasÀga.
Nem zsenge ¢s nem tÃl¢rett, hanem ¢ppen
à¢rettÊ: feszes, f¢rfiasan ´sszefogott.

Fontos, hogy ez Àlomk¢p, mert az Àlom itt
nem a megfoghatatlansÀg irÀnyÀba mozdÁtja
el a dolgokat, ellenkezûleg. FreudtÂl k´lcs´-
n´zve a szÂt: Àlommunka folyik ä az °n el-
lenûrz¢se alÀ nem vont hatalom elûzetes ren-
dezû mük´d¢se (amely azonban Freuddal el-
lent¢tben tÀvolrÂl sem biolÂgiai ´szt´nmük´-
d¢s): à...kezdhetem akÀrhol, 1926-ban is, az im¢n-
ti Oktogonon is, mindenhonn¢t BudÀra ¢rek. Az ¢r-
z¢s, amiben benne van Buda ¢s az eddigi ¢letem,
egyvalami, egyetlen dolog [...]. Ha ebbûl nem tudsz
nagy festm¢nyt csinÀlni vagy nagy zenekari szim-
fÂniÀt, hÀt az Àlmod szÁvess¢gbûl felbontotta neked
lÀtvÀnyra, ´sszetevûkre, empirikus adatokra, r¢sz-
ben megfesthetû mozzanatokra is.Ê (10. o.) Nem
az ´szt´n-¢n vagy ûsvalami nyilvÀnÁtja magÀt
a festû ÀlmÀban. Az Àlom teljesÁtm¢ny¢t leÁrÂ
szavak inkÀbb egy nÀlÀnÀl nagyobb festû
munkÀjÀra utalnak. Vagy egy fizikus¢ra:
à´sszetevûk, empirikus adatokÊ.

Koincidencia
Most pedig felveszem az elejtett k¢rd¢st: az
idûszÀmÁtÀst, azt, hogy nevezetes szÀmai mi-
rûl nevezetesek, ¢s mitûl komoly a jÀt¢k.

Az idûszÀmÁtÀst jÂl k¡l´nb´ztess¡k meg az
idûtûl magÀtÂl, k¡l´nben nem lÀtjuk, mit
szÀmolunk Àltala. Az idû mindenekelûtt az
esem¢nyek bizonyosfajta viszonyainak hal-
mazata: egyidejüs¢g¡k, elûbbi vagy k¢sûbbi
voltuk, hosszabb, r´videbb vagy egyenlû tar-
tamuk, megism¢tlûd¢s¡k. E relÀciÂk k´z´tt
valamilyen rendet akarunk tartani, ¢s a ter-
m¢szetben, ¢lettev¢kenys¢geinkben, spontÀn
szokÀsainkban maguktÂl is kÁnÀlkoznak min-
denf¢le rendszeress¢gek: k¡l´nf¢le idûk. Az
idûszÀmÁtÀs azonban abbÂl az ig¢ny¡nkbûl
fakad, hogy mindezeket egy egyszerü szabÀ-
lyok szerint megszerkeszthetû vonatkoztatÀsi
rendszerben viszonyÁthassuk egymÀshoz, si-
mÀn Àtmehess¡nk az egyik idûbûl a mÀsikba,
tev¢kenys¢g¡nk napi beosztÀsÀtÂl kezdve a
sz¡let¢s¡nk ¢s halÀlunk k´z´tt t´rt¢nendû-
k´n ¢s a k´zesem¢nyeken Àt a term¢szeti
folyamatokig (amelyekben szint¢n igen k¡-
l´nb´zû rendszeress¢gek mutatkoznak). Az,
hogy ilyen fû-fû rendszer l¢tezik-e a rÀ valÂ
ig¢ny¡nktûl f¡ggetlen¡l, nagyon is k¢ts¢ges,

de hogy megszerkeszthetû, ¢s a szerkeszt-
m¢ny jÂl szolgÀl (vagy ha nem, kijavÁthatÂ):
azt tapasztaljuk.

IdûszÀmÁtÀsunk n¢gyese is inkÀbb szer-
keszt¢si fogÀs, mintsem az idû ´nk¢ntes tago-
lÂdÀsa. Legfeljebb az ¢vszakok n¢gyess¢ge az,
amit magÀrÂl az idû jÀrÀsÀrÂl olvashatunk le,
de az idûszÀmÁtÀs beosztÀsa ezt is csak na-
gyon Àtt¢telesen t¡kr´zi. A holdhÂnap n¢gy
h¢tre bontÀsÀt c¢lszerüs¢gi szempont diktÀl-
ja, a sz´kû¢vek n¢gy¢venk¢nti beiktatÀsÀt pe-
dig az a sajnÀlatos k´r¡lm¢ny, hogy az ¢v
hossza nem m¢rhetû pontosan az egys¢g-
k¢nt hasznÀlt napok szÀmÀval. A n¢gyess¢g
tehÀt inkÀbb amolyan ÀthidalÀsk¢nt szolgÀl,
amellyel a k¡l´nb´zû idûk k´z´tt mutatkozÂ
illeszked¢si hiÀnyokat folyamatosan ÀtjÀrha-
tÂvÀ tessz¡k. A mi konstruktumunk tehÀt, de
nem ´nk¢nyes, megÀll az objektÁv idû sz¢t-
hÃzÂ erûivel szemben: idût-ÀllÂ. Nem ´r´k
idûkre szÂl ugyan, mert nem az abszolÃt idû
k¢pe, de azt derekasan teljesÁti, amire szÀnva
van: egys¢ges Àttekint¢st ad az idûk sokf¢le-
s¢ge k´z´tt.

Az¢rt idûztem el enn¢l a k¢rd¢sn¢l, hogy
lÀtni lehessen: a reg¢nybeli idûszÀmÁtÀs n¢-
gyese pontosan ilyen elvek szerint szerkesz-
tett konstruktum. Persze, merûben alkalmi
c¢lra szolgÀl. Nem kÁvÀn mindenf¢le idût
egybeszerkeszteni, csak egy ember k¡l´nb´-
zû idûit, s azt is egy adott helyzetben. Ezt
azonban megteszi.

N¢zz¡k ezeket az idûket. Az elsû n¢gyes
az iskolarendszer idûszÀmÁtÀsÀbÂl adÂdik (¢s
ugyancsak ebbûl a szabadulÀsig hÀtralevû
n¢gy ¢v). Ennek igazodnia kell a term¢szetes
¢r¢s szakaszaihoz, amelyek n¢gyes bontÀ-
sÀban term¢szetesen mÀr az egys¢gesÁt¢si
ig¢ny fejezûdik ki. A valÂsÀgban nem eg¢sz
¢s egyenlû szÀmÃ ¢vek m¢rik ezeket a szaka-
szokat, de az iskola¢vek n¢gyes bontÀsa mÀr
az ÁrÂtÂl ¢s mindnyÀjunktÂl f¡ggetlen¡l adva
van szÀmunkra, ¢s jelent valamit. Ugyanez
vonatkozik a negyven ¢vre is. Ez a teljes nem-
zed¢kvÀltÀs bibliai m¢rûszÀma, az az idû,
amelyet az ember teljes ¢retts¢gben let´lt,
ereje telj¢t mÀr elnyerve ¢s m¢g nem hanyat-
lÀsnak indulva. Ugyanerre az Àllapotra utal
a reg¢nybeli negyven¢ves ¢letkor ¢s a hÀ-
zassÀg negyven ¢ve. S a harmadik idû, a
n¢gyszÀz ¢v, a t´rt¢nelmi idût kapcsolja be
ebbe az idûszÀmÁtÀsba. Az idûk k´z´tt a tÁzes
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hatvÀnyai utaztatnak: mÀs hatvÀny, mÀs di-
menziÂ.

Az, hogy a reg¢ny kezdetekor a mohÀcsi
v¢sz ¢pp n¢gyszÀz ¢ve volt, v¢gleg v¢letlen
koincidencia. Ha v¢letlen, ha nem, a szÀmok
t´rt¢netesen ´sszepasszolnak, a konstruktum
Àll. Egyszeri alkalom ¢s szerencs¢s egy¡ttÀl-
lÀs, de megragadhatÂ, ¢s Àltala a mondatok
olyan vonatkozÀsok sürü hÀlÂjÀba ker¡lnek,
amelyekre egy szÂval sem utalnak: magukon
viselik. Olyan egy¡ttÀllÀs, amely egy k¡l´n
t´rv¢nyü, szigorÃan elrendezett vilÀgot hoz
l¢tre; de ez a k¡l´n t´rv¢ny nem szigetel ki
az ÀltalÀnosbÂl, mert annyira nyilvÀnvalÂ a
kontingenciÀja, valÂszÁnütlens¢ge: csoda vol-
ta, hogy a k´zt´rv¢nyt nem rÃgja f´l. Ha jÀ-
t¢k: nem eg¢szen ´nfeledt; ha k¢nyszeress¢g:
nem puszta rigolya.

Medve feloldÂ, àjÂ betegs¢g¢rûlÊ ezt Árja a re-
g¢ny:

àA betegs¢g v¢letlen, megesik veled. De talÀn
nem pusztÀn esetleges. Ha ´sszeveted mindazt, ami
ezzel itt most egybeesett, vilÀgos, hogy tûled f¡gget-
len¡l t´rt¢nt. Te magad Àlmodban sem gondoltÀl
volna erre a lehetûs¢gre. Istenek csoda-dolga.

ÏZufallÎ ä mondta Nietzsche. Ami ebbûl Ãgyne-
vezett ÏjÂÎ, veheted csodÀnak. De n¢zz¡k meg azt
is, ami nem ÏjÂÎ: ez bizony t´bbf¢les¢g, elÀgazÀsai
vannak, nemcsak ko-inci-dencia, hanem tovÀbb ko-
incidÀl ä ´sszef¡gg, kieg¢sz¡l, a ÏZufallÎ is k¢rd¢-
sess¢ vÀlhat. (Nem: te vagy egyszerüen? A l¢tez¢sed
nem-v¢letlens¢ge? Titkos ´sszef¡gg¢s minden eset-
leges k´z´tt?)Ê (44. o.)

E zÀrÂjeles k´zbevet¢st olvasva kÁnÀlkozik
a gondolat: a sok lehets¢ges kezd¢s k´z¡l
nem az¢rt kellett-e az 1926-ost vÀlasztani,
mert akkor t´rt¢netesen egy¡tt Àllt az a jÂ v¢-
letlen, amely àte vagy egyszerüenÊ, egyszerüen
te? A k¡l´nb´zû idûk egyszeri, de minden
idûk szerkezet¢tûl nem k¡l´nb´zû ¢rv¢nyü
´sszeÀllÀsa?

Ehhez m¢g csak annyit lehet hozzÀtenni,
hogy B¢b¢ nem is n¢gy ¢vet t´lt´tt el a ha-
tÀrsz¢li iskolÀban, hanem csak hÀrmat, hi-
szen 1923-ban, mÀsod¢ven kezdte. Ez az IS-
KOLA A HATçRON olvasÂja szÀmÀra egy¢rtel-
mü. De a BUDA utolsÂ lapjÀn megint csak
megerûsÁttetik: à°n h¢t ¢v mÃlva onnan kisza-
badultam...Ê Nem n¢gy meg n¢gy ¢v mÃlva te-
hÀt, mint az elsû lapokon Àll. Nehezen tudom
elk¢pzelni, hogy a reg¢ny elej¢n Ottlik elfe-
lejtette, hogy B¢b¢ m´g´tt csak hÀrom ¢v ka-

tonaiskola Àllt 1926-ban, s a reg¢ny v¢g¢re
esz¢be jutott. InkÀbb azt szeretn¢m hinni,
hogy ennek is valami jelent¢se van, hogy a
szabÀlyos n¢gy ¢s k¢tszer n¢gy utÀn v¢g¡l ki-
mondatik a t¢nyszerü ¢s felbonthatatlan he-
tes. Milyen titkos szÀnd¢k Áratja csupa nagy-
betüvel az utolsÂ fejezet cÁm¢ben: à(December
3. ä H°T ñRA)Ê?

Lehets¢ges, hogy az idûk rendez¢s¢nek Ãj
m¢rûszÀmÀval bÃcsÃzunk a reg¢nytûl? Med-
ve egyik ànagyÁtÀsÀnakÊ k¢ziratÀra MÀrta ha-
lÀla utÀn B¢b¢ ezt Árja keresztbe a margÂn:
àÏH¢t¢vesen futsz mindennel anyÀdhoz. Mes¢lni,
hogy mi van? K¡l´nben nincs belûle ¢let.Î

ÏHetven¢vesen vÀltozatlanul ez a helyzet, B¢b¢.
Ha nincs kihez szaladnod mes¢lni mindent, ¢let ba-
josan lesz abbÂl, ami van.ÎÊ (58. o.)8

A negyedik sÁk
AkÀrhogyan is, az, hogy a reg¢ny harmadik
mondatÀban B¢b¢ nem a sajÀt hatÀrsz¢len el-
t´lt´tt ¢veinek szÀmÀt adja meg, hanem az al-
reÀl ÀltalÀnos idej¢t, csak alÀhÃzza a n¢gyes
szem¢lyf´l´tti hatalmÀt, idût szervezû erej¢t.
A àrend kedv¢¢rtÊ, ahogy Medv¢rûl Árja; aki
àv¢g¡l m¢gis elv¢gezte a Ludovika akad¢miÀt is.
N¢gy ¢ve ment rÀ ä Rainer Maria Rilke kedv¢¢rt.
Vagy inkÀbb Hilbert Korn¢l kedv¢¢rt. °s leginkÀbb,
gondoltam, a rend kedv¢¢rt.Ê (326. o.)

A reg¢ny elsû pillanatÀban tehÀt egy bizo-
nyos mÂdon àk¢sz az idû eg¢szeÊ, s a n¢gyes
nemcsak tagol ¢s ´sszek´t, hanem jelent¢sek
sürü k´zeg¢be is belevon. Szerkesztm¢ny,
amely egyben az 1926-os nyÀr ¢rz¢se, à¢rz¢s,
amiben benne van Buda, ¢s az eg¢sz ¢letemÊ. Pil-
lanathoz k´t´tts¢ge okÀn nem terpeszkedik
el az eg¢sz müv´n, szerkesztetts¢g¢t sem mu-
szÀj tudomÀsul venni, nem tolakodÂ. De mÀ-
sutt is megfigyelhetj¡k, hogy ez a nevezetes
szÀm nagyon hangsÃlyos helyen megjelenik.
HÀrom ilyen helyet emlÁtek.

Az elsû: az az ¢rz¢s, amelyet a p¢csi fûreÀl
homlokzatÀrÂl k¢sz¡lt fotÂ nagyÁtÀsa id¢z f´l.
Az eredeti ¢rz¢s szint¢n 1926 nyarÀhoz füzû-
dik, ¢s ´tvenhat ¢v utÀn s¢rtetlen¡l felfedezi
magÀban a hetven¢ves B¢b¢: a àlevegûs labi-
rintusÊ ¢rz¢s¢t. àMa is rÀismerve egy m¢g elûbbi
Ïlevegûs labirintusÎ ¢s semleges rend ¢rz¢s¢re, ami-
vel hÀrom- vagy n¢gy- vagy ´t¢ves koromban n¢z-
hettem, ¢letemben elûsz´r lÀtva egy ilyen masszÁv,
tagolt, ¢rtelmes, n¢gyszintes ¢p¡letet, ¢s amit azon
a nyÀron ott, az ûsr¢gi pontatlan ¢rz¢st, Ãgy nyer-
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t¡k vissza, mint a l¢tez¢s tiszta levegûj¢t.Ê (75. o.)
Egy tucat oldal mÃlva Buda nevezûdik leve-
gûs labirintusnak, a n¢gyszintes ¢p¡let ennek
egy pillantÀssal ÀtfoghatÂ alakja.

A mÀsodik a n¢gyes megkettûzûd¢s¢t mu-
tatja. A hüv´sv´lgyi fûreÀlban a à8-as hÀlÂt
kaptuk (szerencs¢sen), ¢s azt mondja BÂnis Feri szi-
gorÃan:

ä SzÀmold meg a szoba sarkait, B¢b¢!
Mi a kÁnkeserves istennyilÀnak, Ferik¢m. Mert

ez itt az elsû ¢jszakÀnk, ¢s akkor igaz lesz, amit Àl-
modok. BaromsÀg. R´h´gt¡nk. MegszÀmoltam:
nyolcÊ. (148. o.) ä Megjegyzem, a mondÀst ¢n
Ágy ismerem: àszÀmold meg a szoba n¢gy sar-
kÀtÊ, ¢s eml¢kszem, aff¢le geometriai felisme-
r¢sk¢nt ¢ltem Àt, amikor egyszer t¢nyleg utÀ-
naszÀmoltam, ¢s nyolc j´tt ki. Ez persze csak
az ¢n k´zbekotyogÀsom; de ¢ppens¢ggel bele
lehet ¢rteni a sz´vegbe, amely Ágy folytatÂ-
dik: àMost mit vitatkozzak vele. BÂnis marha jÂ
volt algebrÀbanÊ, ¢s mindjÀrt felid¢z egy ese-
tet, amikor k¢t szÂval meg¢rtetett vele egy al-
gebrai ´sszef¡gg¢st: à°s j¢, t¢nyleg!Ê

A harmadik hely pedig MÀrta naplÂbe-
jegyz¢se, amelyet Medve be akar venni a Hil-
bert ¢let¢rûl szÂlÂ elbesz¢l¢s¢be, de v¢g¡l
csak ä csak! ä mint szerkeszt¢si elvet alkal-
mazza. MÀrta: àÏTegnap pedig azt gondoltam: az
¢letnek szÀmomra n¢gy sÁkja van...ÎÊ (349. o.)
ögymint: a h¢tk´znapi vagy reÀlis sÁk; a ro-
mantikus vagy boldogsÀgsÁk; a f¢lelem- vagy
vesz¢lysÁk. àA v¢gsû sÁk, az ¢rthetetlen, az ¢n ha-
lÀlom sÁkja. Ott minden elveszti fontossÀgÀt: kincs,
hÁr, gy´ny´r, f¢lelmek ä minden-minden. Ha arra
gondolok, boldogtalannak se lehet lenni.Ê (350. o.)

A n¢gyes mindhÀrom helyen t¢rbeli elren-
dez¢st jellemez. A n¢gyszintes ¢p¡let hom-
lokzati k¢pe sÁkbeli tagoltsÀgot mutat, de k´z-
vetÁti egyben a m´g´tte levû t´meg ¢rzet¢t is.
A nyolcas egy t¢rbeli alakzatot jellemez, ami-
kor megadja a merûlegesek hÀrmas talÀlko-
zÀsi pontjainak szÀmÀt. °s MÀrta sÁkjai elk¢p-
zelhetûk ugyan, mik¢nt az ¢p¡let szintjei,
egymÀs f´l´tt, pÀrhuzamosan; ¢s amikor
MÀrta àsÁkeltolÂdÀsokrÂlÊ besz¢l, az ezt a
k¢pzetet erûsÁtheti. De amint kider¡l, ezek az
eltolÂdÀsok a k¡l´nb´zû sÁkokon mozgÂ em-
berek reakciÂit keresztbe ÀllÁtjÀk egymÀssal,
hajlunk arra, hogy a sÁkokat elvÀgÂlagos
helyzetben gondoljuk; mÀrpedig ilyen mÂ-
don az euklideszi t¢rben csak hÀrom sÁk f¢r

el, a negyedik, a àv¢gsû sÁkÊ elhelyez¢s¢re mÀr
egy negyedik dimenziÂra volna sz¡ks¢g.

Ahogy a homlokzat sÁkja ¢rz¢kelteti a m´-
g´tte levû t´meget, Ãgy ¢rz¢kelteti itt az
eg¢sz tapasztalati t¢r a m´g´tte levû v¢gsû el-
vÀgÂlagossÀgot. Ennek egyik neve halÀl, de
a mÀsik neve ¢let, mert ebben a dimenziÂban
t´rt¢nnek az igazi talÀlkozÀsok. Megint MÀr-
ta: àAzt mondta Medv¢nek: ÏB¢b¢ nem boldogsÀg.
De n¢lk¡le nincs ¢let.ÎÊ (351. o.) A negyedik
nemcsak kies¢s a hÀrombÂl, hanem szeren-
cs¢s esetben bejutÀs egy nagyobb tÀgassÀgba.
S ha ebben az Ãj dimenziÂban jÂl szÀmolunk,
igaz lesz, amit Àlmodunk.

Az elûzû bekezd¢sben k´r¡lÁrt k¢pzethez
a reg¢ny igen k¡l´nb´zû helyeirûl vettem az
´sszetevûket, de nem ´nk¢nyesen. 1965-ben,
B¢csben tartott elûadÀsÀban ä A REG°NYRýL
ä Ottlik a valÂsÀg n¢gy lehets¢ges megk´ze-
lÁt¢s¢rûl, modellj¢rûl besz¢l (a negyedik a re-
g¢ny¢), ¢s ezt mondja: àS ezeket ä a r¢szleges
valÂsÀgmodell belsû zÀrlatait, ´nellentmondÀsait ä
nem lehets¢ges a modellen bel¡l (az adott elemek
bÀrmif¢le rendezget¢s¢vel) feloldani, hanem csak
(mint a matematika hasonlÂ pillanataiban) egy Ãj
dimenziÂ, szabadsÀgfok hozzÀcsatolÀsÀval, ¢s ott.Ê9

A dimenziÂbûvÁt¢s mozdulata ott ¢rzik a BU-
DA minden d´ntû pillanatÀban. A reg¢ny k¡l-
sû homlokzati sÁkja, a cselekm¢ny, amelyet
voltak¢ppen elbesz¢l: egy kiss¢ ´reges rakos-
gatÂ-rendezgetû sz´szm´t´l¢s, piszmogÀs:
eml¢kekkel, szavakkal, mondatokkal, c¢du-
lÀkkal. A kirakott t´rt¢net szigorÃ rendezett-
s¢ge m´g¡le vÀlik Àttekinthetûv¢.

De amit ki akarok emelni, nem is ez, ha-
nem hogy a matematikai gondolkodÀssal va-
lÂ analÂgia nem pusztÀn verbÀlis. A dimen-
ziÂfokozÀs pillanataiban mindig megjelennek
matematikailag is ¢rtelmezhetû elvont struk-
tÃrÀk, mintegy ajtÂt nyitva a m´g¢ l¢p¢shez.

FormÀk lecsavarÀsa
Medve metaforÀja szerint sz¡let¢s¡nkn¢l
fogva n¢zûi lesz¡nk egy ingyen mozinak,
amelyben azonban testi valÂnk r¢v¢n szerep-
lûk¢nt, ideiglenes lÀtogatÂk¢nt magunk is
megjelen¡nk. àJÂ, fogadjuk el. Tapasztalatokat
gyüjtesz ¢s rendezel, hogy kiismerd magad benne.
Vannak szeml¢lhetû mintÀid, rÀprÂbÀlgatod ûket az
Ãjabb ¢s Ãjabb tapasztalataidra. P¢ldÀul a mozi-
vÀszonra rÀillesztesz egyet a geometriÀid k´z¡l.
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Amit lÀtsz, azt k¢tf¢le mÂdon, jobbra-balra, vagy
lefel¢-f´lfel¢ tudod szÀnd¢kosan vÀltoztatni. Ezt jÂl
kikÁs¢rletezted, tehÀt a vilÀg sÁkban fekszik, elhiheti
neked mindenki. De j´n egy harmadikf¢le vÀltoz-
tatÀsi lehetûs¢g: azt tapasztalod, hogy a k¢pet lehet
nagyobbÁtani ¢s visszakisebbÁteni, mintegy elûre-
hÀtra elmozdulÀssal. A vilÀg tehÀt t¢rben fekszik.
[...] Nagyszerü. TehÀt ilyen a vilÀg.Ê De a tapasz-
talat megerûsÁt¢se sohasem sz¡ntetheti meg
a vilÀgrÂl valÂ elk¢pzel¢sek hipotetikus jelle-
g¢t: àNem biztos, hogy t¢nyleg ilyen. °s biztos so-
sem lesz: nem lehet, mert az ingyen mozi ¢s te, aki
n¢zed: nem egy helyen vagytok.Ê (86. o.)

A nagyÁtÀs Medve müfaja: egy pillanat ki-
nagyÁtÀsa (talÀn àtÃlnagyÁtÀsaÊ) tizenk¢t k¢z-
iratoldalon, a p¢csi fotÂ nagyÁtÀsa. B¢b¢ nem
ront ki ilyen elhatÀrozottan a sÁkbÂl a t¢rbe,
a t¢rbûl m¢g kijjebb. TalÀn festû volta k¢sz-
teti, hogy elûbb kiismerje a t¢r kÁnÀlta jÀra-
tokat. így is l¢trej´n a kiszabadulÀs ¢rz¢se,
amely a sÁkban valÂ elforgatÀssal jellemez-
hetû.

àIgaz, hogy a p¢csi fûreÀl homlokzata BudÀra
vezet, ezt lÀtni fogjuk, ¢n is megn¢zem m¢g jobban.
°s csakugyan, ÏvezetÎ ä mik¢nt a londoni Ãtkeresz-
tez¢s, ahol ´tvenegy ¢ves koromban irÀnyt vesztet-
tem. Nem irÀnyt t¢vesztettem, megvolt a fejemben
a t¢rk¢p, ahogy ´t¢ves koromban is megvolt (a MÀ-
tyÀs t¢ren), ahogy rajzolja az ember mindig is, csak
nem tudtam hamarjÀban, a Tottenham Court Road
sarkÀn, mik¢nt a MÀtyÀs t¢ren, hogyan tÀjoljam.
Most itt ¢szakäd¢l vagy d¢lä¢szak a nagy utca irÀ-
nya? Merrefel¢ is kell hazamenn¡nk? Jobbra for-
duljunk vagy balra? Majd mindjÀrt kitudÂdik, B¢-
b¢. Finom lÀmpalÀzas kis izgalom, vÀrakozÀs,
ugyanaz a pontatlan ¢rz¢s (mit tudom ¢n, boldog-
sÀg?) tÀmad az emberben ´tvenegy ¢vesen, mint
´t¢vesen. (HÀt ha ettûl boldog vÀrakozÀs ´nt el, ak-
kor az megint Buda. M¢g megvan Buda. London-
ban m¢g megvan.)Ê (13. o.)

Erre az ¢rz¢sre t´bbsz´r is visszat¢r a re-
g¢ny. A levegûs labirintus ¢rz¢s¢hez kapcsol-
va: àP¢ldÀul a belsû JÂzsefvÀrost nem ismerted.
AnyÀd rokonainÀl voltatok egy n¢gysz´gletes kis t¢-
ren, ¢s hazaindulva nem tudtad hirtelen, a n¢gy
keresztutca k´z¡l melyiken is j´ttetek. A t¢rk¢p a fe-
jedben megvolt, csak a tÀjolÀst vesztetted el. Nem
baj, meglesz.Ê (88. o.)

IrÀnyt veszteni, de nem t¢veszteni: ¢rteni
v¢lj¡k az ¢rz¢st, az otthonossÀg ÀltalÀnos
megl¢t¢t a pillanatnyi tÀj¢kozÂdÀsi zavar k´z-
ben. De valami t´bb is van a leÁrt ¢rz¢sben,

a boldog vÀrakozÀs¢, amelyet az elveszetts¢g-
ben is tÃlnyomÂ biztonsÀg¢rz¢s nem magya-
rÀz. Az legfeljebb Ariadn¢-fonalat ad, amely
mindig kivezet a labirintusbÂl, de a finom,
lÀmpalÀzas kis izgalom mintha a k´zep¢be
valÂ bejutÀst Ág¢rn¢. Ugyanezt ¢rzi B¢b¢ a
n¢gyszer-szÀzas futÀs rajtja elûtt.

Az irÀny elveszt¢se azt jelenti, hogy a t¢r-
k¢p levÀlt a tÀrgyi k´t´tts¢g¢rûl, szabadon
forgathatÂ lett f´l´tte. Az anyagi k´rnyezetrûl
lecsavarodott a forma, ´nÀllÂvÀ, leemelhetû-
v¢ vÀlt. A t¢rk¢p voltak¢ppen ettûl lesz t¢r-
k¢pp¢, a tereprûl levett formÀvÀ, amely mÀs
terepek k¢peivel ´sszeszerkesztve Àtn¢zetet
ad. S ez nem valami mÀs az otthonossÀg ¢r-
zete mellett. Ahhoz, hogy a r´gzÁtett irÀny el-
veszt¢s¢t az Àtn¢zet megnyer¢s¢nek vÀrako-
zÀsÀval ¢lhess¡k Àt, a forgatÀs k´z¢ppontjÀ-
nak r´gzÁtve kell lennie, an¢lk¡l valÂban csak
elveszetts¢g s¡lne ki belûle.

Az irracionÀlis
A formÀk levÀlaszthatÂsÀgÀnak k¢rd¢s¢vel
most PlatÂnig megyek vissza. Hogy ezzel
nem szakadok el eg¢szen a BUDç-tÂl, bizony-
sÀgul n¢hÀny platonikus nyomot id¢zek a re-
g¢nybûl. MindjÀrt az elsû lapon: àA fest¢s nem
igazsÀg. CsalÀs, links¢g, mint a k´lt¢szet.Ê Mind-
jÀrt k´vetkezik a platÂni kritika megcsavarÀ-
sa: à(HÀt persze, hogy links¢g, mondta Medve,
csakhogy szent links¢g.)Ê A fest¢szet becs¡-
let¢nek megv¢d¢se pedig PlatÂn fegyver¢nek
visszafordÁtÀsÀval t´rt¢nik: àEzt kellene neked
lefesteni, B¢b¢, ezt a maradandÂ, lÀthatatlan
Ït´bbÎ-et, a mulandÂ lÀtvÀny ismeretlen, nem-
anyagi ´sszetevûj¢t.Ê (280. o.) Hilbert szem¢ly¢-
ben egy valÂdi plÀtÂi idea l¢p Medve el¢:
àamikor 1926 ûsz¢n meglÀtta a haranglÀbnÀl, a
sz¢ps¢g¢ben, a tartÀsÀban, a f¢lmosolyÀban azon-
nal egy ûsi, ´r´ktûl fogva meglevû mintÀra ismertÊ
ä egy archaikus ApollÂ-szobor leÁrÀsa is le-
hetne ä, ¢s nyomban àbeleszeretettÊ. Csak itt
kell k´z´lni, hogy ennek az ErÂsznak nincs
semmi homoszexuÀlis Àrnyalata, a plÀtÂinÀl
is plÀtÂibb. ä °s ¢n idesorolom az ingyen mo-
zit is, amelyet el¢g k¢zenfekvû a platÂni bar-
langhasonlat modernizÀlt vÀltozatÀnak tekin-
teni.

De amirûl besz¢lni szeretn¢k, k´zvetlen¡l
nem tÀrgya a reg¢nynek: mi a helye a mate-
matikai objektumoknak ä szÀmoknak, geo-
metriai alakzatoknak ä a l¢t rendj¢ben. A
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k¢rd¢s felvet¢s¢t a p¡thagoreus szÀmfoga-
lomhoz kapcsolom.10

A p¡thagoreusok tudvalevûleg a szÀmok-
nak vilÀgkonstituÀlÂ jelentûs¢get tulajdonÁ-
tottak. E szeml¢let v¢geredm¢ny¢ben el¢g
fantasztikus k¢pzetekhez vezetett: a szÀmok
bizonyos tulajdonsÀgait ´sszek´t´tt¢k a vilÀ-
gunkat rendezû alapkategÂriÀkkal, a pÀros ¢s
pÀratlan ellent¢t¢t p¢ldÀul a f¢rfi-nû kategÂ-
riapÀrral tÀrsÁtottÀk. Ezt ¢s az eff¢l¢ket joggal
nevezhetj¡k szÀmmisztikÀnak. Ez azonban
inkÀbb csak a t´rt¢neti furcsasÀgok tÀrÀba
tartozik. A szÀmok matematikai tulajdonsÀ-
gait valÂban szeml¢letes k¢pekben igyekez-
tek megragadni, de ennek mozgatÂrugÂja a
racionÀlis szeml¢letess¢gre valÂ t´rekv¢s. Hi-
Àba, ûk is g´r´g´k voltak.

E t´rekv¢s egyik kiindulÂpontjÀt a g´r´g
szÀmolÀsi technikÀban kereshetj¡k: a szÀmo-
kat kavicsokbÂl raktÀk ki. BÀrmely kavicscso-
port szeml¢lhetûv¢ tette, hogy a szÀm az egy
¢s a sok egys¢ge. A hÀrmast reprezentÀlÂ ka-
vicshalmazrÂl azonban nemcsak azt tartottÀk
¢rdemesnek megjegyezni, hogy t´bb eleme
van, mint a kettesnek, kevesebb, mint a n¢-
gyesnek, hanem hogy egy szabÀlyos hÀrom-
sz´g formÀjÀba rendezhetû. Ezt nem minden
kavicshalmazzal lehet megtenni. Ha e hÀ-
romsz´g alÀ egy hÀrom kavicsbÂl ÀllÂ sort ra-
kunk, megkapjuk a k´vetkezû hÀromsz´get,
amely Ágy egymÀs alÀ sorakoztatva egy meg
kettû meg hÀrom, ´sszesen hat elemet tartal-
maz. Ebbûl mÀr lÀthatÂ, hogy ä modern ki-
fejez¢ssel ä az n-edik hÀromsz´gszÀmot a
szÀmsor elsû n szÀmÀnak ´sszeadÀsÀval ÀllÁt-
hatjuk elû (e jel´l¢smÂd szerint az egyest is
hÀromsz´gszÀmnak kell ¢rteni, a p¡thagore-
usok mÀsk¢pp gondolkodtak). K¡l´nleges je-
lentûs¢get tulajdonÁtottak a k´vetkezû hÀ-
romsz´gnek, amelynek minden oldalÀt a n¢-
gyes alkotja: ez a tetrakt¡sz, amelyet szent jel-
v¢nyk¢nt is hasznÀltak. A tetrakt¡sz szÀma
1+2+3+4=10, vagyis a szÀmrendszer alap-
szÀma, a tÁzes.

Mai szÂhasznÀlatunkban is ¢l a àn¢gyzet-
szÀmÊ, amelynek jelent¢s¢t azonban az ´n-
magÀval valÂ szorzÀs vagy a hatvÀnyozÀs mü-
velet¢n kereszt¡l k´zelÁtj¡k meg, s nem azon
Àt, hogy e szÀmok elemei szabÀlyos n¢gysz´-
gekbe rakhatÂk. SzÀmunkra nem is bÁr szem-
l¢letess¢ggel az a t¢tel, amelyet a r¢gi g´-
r´g´k a n¢gyzetszÀmok kirakosgatÀsa k´zben

lÀthattak: hogy az n-edik n¢gyzetszÀm az elsû
n pÀratlan szÀm ´sszeg¢vel egyenlû. Ez ¢s a
hasonlÂ belÀtÀsok azon alapulnak, hogy az
alakzatot ´sszetevû alkatelemekre tudjuk
bontani, s lÀthatÂ szerkezet¢t Ágy k´zvetlen¡l
szÀmviszonyokkal megfeleltetni. LÀtni vagy
lÀttatni lehet azt is, hogy az egyik alakzatot
Àt lehet rakni egy mÀsikba, vagy ha nem, mi
hiÀnyzik, vagy mi f´l´sleges. B¢b¢ rakosgatÂ
term¢szet¢nek igen megfelelû matematikai
szeml¢let ez.

Egy ponton tÃl a rakosgatÀst mÀr k¢pze-
letben ¢s gondolatban kell folytatni: nyolc ka-
vicsrÂl el lehet gondolni, hogy a t¢rben kocka
alakban ki lehet rakni, bÀr megvalÂsÁtÀsa
technikai neh¢zs¢gekbe ¡tk´zik. A gondolati
technikÀkat azonban nem hÃzza le az anyag
sÃlya, ¢s hatalmas m¢rt¢kben lehet fejleszteni
ûket.

Ez a kil¢p¢s a t¢rbe k´zel hozza azt a k¢p-
zetet, hogy a lÀthatÂ tÀrgyi vilÀgot gondolat-
ban Ãjra lehet ¢pÁteni mint egy hatalmas
kristÀlyszerkezetet, kiindulva az elemi kris-
tÀlyokbÂl, amelyek ¢lein ¢s lapjain mutatkozÂ
ä ¢s szÀmviszonyokban k´zvetlen¡l kifejezhe-
tû ä egyszerü szabÀlyossÀgai egyben megha-
tÀrozzÀk n´vel¢s¡k, egymÀssal valÂ ´sszeil-
leszt¢s¡k mÂdjait is. PlatÂn TIMAIOSZ-Ànak fi-
zikai vilÀgk¢p¢ben egy ilyen elk¢pzel¢s nagy-
szabÀsÃ megvalÂsÁtÀsi kÁs¢rlet¢t lÀthatjuk.

Az vilÀgos, hogy egy ilyen kÁs¢rlet elvont
struktÃrÀkkal dolgozik, melyek tulajdonsÀ-
gait gondolati technikÀkkal m¢ri f´l. Nem
anyagi dolgok mennyis¢g¢vel ¢s alakjÀval
van dolga tehÀt, ezek csak az elûbbiek jÂ-
rossz megjelen¢sei.

A fizikai dolgok sÃlyÀtÂl ¢s rendetlens¢g¢-
tûl megszabadulva azonban ez a szeml¢let
´nmagÀn bel¡l talÀlkozik egy neh¢zs¢ggel.
Az elûzûekben szerepelt egy feltev¢s: hogy
az elemi alakzatok szabÀlyossÀgai szÀmviszo-
nyokkal kifejezhetûk. Ennek azonban az el-
lenkezûj¢t kellett belÀtniuk, m¢gpedig ¢pp a
Pitagorasz-t¢tel k¢nyszerÁtette ki ezt a belÀ-
tÀst. Ha ezt a t¢telt ¢pp a legszabÀlyosabb, az
egyenlû oldalÃ der¢ksz´gü hÀromsz´gre al-
kalmazzuk, az a sajnÀlatos eredm¢ny adÂdik,
hogy a befogÂ ¢s az ÀtfogÂ ´sszem¢rhetetlen.
BÀrmilyen aprÂ ¢s egyenlû r¢szekre osztjuk
a befogÂt ä vagyis hosszÀt akÀrmilyen nagy
szÀmmal jellemezz¡k ä, ezzel az egys¢ggel
nem lehet marad¢k n¢lk¡l, pontosan lem¢r-
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ni az ÀtfogÂ hosszÀt (¢s viszont). Ez az ÀllÁtÀs
szokÀsos m¢r¢si tapasztalatainknak teljesen
ellentmond, sût ¢rthetetlen, mert ha egy sza-
kasz v¢gpontja nem esik egybe m¢rc¢nk va-
lamelyik beosztÀsÀval, arra gondolunk, hogy
a m¢r¢s pontatlansÀgÀt, hozzÀvetûlegess¢g¢t
ki lehetne k¡sz´b´lni a beosztÀsok kellû sü-
rÁt¢s¢vel, ¢s ennek legfeljebb technikai aka-
dÀlyai vannak. De ha elfogadjuk a Pitago-
rasz-t¢telt, ellenÀllhatatlan logikÀval bizo-
nyÁthatÂ ennek a tapasztalatot kÁs¢rû feltev¢s-
nek a tarthatatlansÀga. A bizonyÁtÀs azon ala-
pul, hogy elûsz´r feltessz¡k, l¢tezik egy olyan
szÀm, amely a befogÂ egys¢geiben m¢rve
pontosan megadja az ÀtfogÂ hosszÀt. Mind-
egy, hogy mekkora ez a szÀm, csak azt n¢z-
z¡k, hogy ennek a felt¢telnek megfeleljen. S
akkor kifogÀstalan logikai eljÀrÀssal ki lehet
mutatni, hogy ennek a szÀmnak pÀrosnak
kell lennie, s ugyanolyan kifogÀstalanul azt is,
hogy pÀratlannak kell lennie. MÀrpedig ilyen
szÀm nem lehets¢ges, tehÀt nincs. Az ´ssze-
m¢rhetetlens¢g oka tehÀt nem m¢r¢si tech-
nikÀnk fogyat¢kossÀga ä az inkÀbb elfedi elû-
l¡nk ä, hanem logikai sz¡ks¢gszerüs¢ggel Àll
fenn. Ha van der¢ksz´gü hÀromsz´g, akkor
l¢tezik az ´sszem¢rhetetlen nagysÀg is, vala-
mi, ami fogalma szerint nem szÀmviszony:
nem term¢szetes szÀmok egy arÀnya.

Egy filozÂfiat´rt¢neti hagyomÀny szerint
ez a felfedez¢s a p¡thagoreusokat v¢gsû k¢t-
s¢gbees¢sbe kergette, hiszen alapfeltev¢s¡k, a
(term¢szetes) szÀmok vilÀgkonstituÀlÂ ¢rv¢-
nye alÂl hÃzta ki a talajt. De lehet mÀsk¢pp
is felfogni a dolgot. Igaz, az ÀtfogÂ ¢s a befo-
gÂ ´sszem¢rhetetlen, de a rÀjuk emelt n¢gy-
zetek ter¡lete nem. Hiszen a Pitagorasz-t¢-
tel szerint az ÀtfogÂ n¢gyzete ¢ppen a k¢t
egyenlû befogÂn¢gyzet ´sszege, vagyis egyik-
nek is, mÀsiknak is ¢pp k¢tszerese. Az irraci-
onÀlis a vonalak vilÀgÀban l¢tezik, de meg-
szünik, ha a sÁkra l¢p¡nk, egy Ãj dimenziÂt
csatolunk hozzÀ. Az alapfeltev¢s megdûl, ha
egyoldalÃ szeml¢lettel, az oldalak szeml¢let¢-
vel prÂbÀljuk felfogni; megerûsÁttetik, ha egy
magasabb sÁkon: a sÁkon szeml¢lj¡k. Ez csak
arra vall, hogy a szÀm ¢s az alak igazi fogalma
szerint merûben mÀs, mint k´z´ns¢ges szem-
l¢let¡nkben, amely elûtt anyagi dolgok szÀ-
ma ¢s alakja lebeg.

A THEAIT°TOSZ cÁmü PlatÂn-dialÂgus hÁ-
res hely¢n SzÂkrat¢sz a n¢gyzet kettûz¢s¢nek

probl¢mÀjÀt adja fel egy rabszolgafiÃnak. Az
mindjÀrt lÀtja, hogy valamit az oldalakkal kell
kezdeni, hiszen a nagyobb n¢gyzetnek
hosszabb az oldala. De a hosszabbÁtgatÀssal
sehogyan sem jut dülûre. V¢g¡l SzÂkrat¢sz
rÀvezeti a helyes megoldÀsra: a n¢gyzet ÀtlÂ-
jÀra kell egy n¢gyzetet emelni; ¢s rÀvezeti an-
nak belÀtÀsÀra is, hogy ez valÂban a keresett
k¢tszeres n¢gyzet.

Egy-egy p¢lda beiktatÀsÀval PlatÂnnak
mindig messzebbre n¢zû c¢ljai vannak, bÀr
ezeket ä alighanem szÀnd¢kosan, nevelû c¢l-
zattal ä elhallgatja. Itt is ¢rezz¡k, hogy nem
annyira a konkr¢t szerkeszt¢si probl¢ma az
¢rdekes, hanem hogy megoldÀsÀval a dimen-
ziÂfokozÀs gondolati eljÀrÀsÀt tapasztaljuk
meg, amelyhez ¢ppÃgy hozzÀtartozik az irra-
cionÀlis belÀtÀsa az alacsonyabb dimenziÂ-
ban, mint kik¡sz´b´l¢se a magasabban. De
ne siess¡nk az ÀltalÀnosÁtÀssal ä ¢s PlatÂn ne-
velû c¢lzata nyilvÀn erre irÀnyul. Ha a meg-
oldÀst mindig magasabb sÁkra toljuk, akkor
v¢g¡l sohasem k¡sz´b´lj¡k ki az irracionÀ-
list. Az ´sszem¢rhetetlen minden szinten Ãjra
elûÀllÁthatÂ. Sz¡ks¢g van egy radikÀlis di-
menziÂfokozÀsra: az ¢rz¢kf´l´tti formÀk, az
ideÀk vilÀgÀba valÂ Àtl¢p¢sre. Az ideÀk Ãgy
viszonyulnak a l¢tez¢s alacsonyabb fokaihoz,
mint az adott szerkeszt¢si p¢ldÀban a sÁk a
vonalhoz. De azzal, hogy a matematikai ob-
jektumok viszonyaiban racionÀlisan megfor-
mÀlt nyomait talÀljuk az ¢rz¢kf´l´ttire valÂ
Àtmenetnek, azok m¢giscsak k´zelebb Àllnak
az ideÀk term¢szet¢hez, mint a k´zvetlen ta-
pasztalat tÀrgyai. Eg¢sz¢ben az ideÀk Ãgy vi-
szonyulnak a matematikai tÀrgyakhoz, mint
ezek az ¢rz¢ki tÀrgyakhoz.

A pontatlan ¢rz¢s
Az elûbbi megengedhetetlen kit¢rûre a k´-
vetkezû tapasztalat indÁtott. Egy nagyobb tÀr-
sasÀgban, amelynek tagjai jobbÀra matemati-
kailag iskolÀzott, term¢szettudomÀnyos k¢p-
zetts¢gü emberek voltak,11 a VALENCIA-REJ-
T°LY-rûl besz¢lgett¡nk. A meghatÀrozhatat-
lan, de biztosan l¢tezû pontatlan ¢rz¢st a
hangjÀt¢k fizikusszereplûi, hogy m¢gis be-
sz¢lni tudjanak rÂla, a g´r´g Dz¢ta betüvel
jel´lik. SzÀmomra ez csak a matematikÀban
szokÀsos, ´nk¢nyes ¢s semmire sem k´telezû
jel´l¢smÂdnak tünt. Csakhamar azonban tu-
domÀsul kellett vennem, hogy besz¢lgetûtÀr-

Figyelû ã 1745



saim a àDz¢tÀÊ-n egy eg¢szen meghatÀrozott
f¡ggv¢nyt ¢rtenek, ¢s egyre jobban beleme-
r¡lnek a vele kapcsolatos matematikai prob-
l¢mÀk taglalÀsÀba. Mivel az eg¢szbûl egy kuk-
kot sem ¢rtettem, egy idû utÀn k´zbeszÂltam:
t¢rj¡nk vissza Ottlikhoz, hiszen nÀla a àDz¢-
taÊ nem egy f¡ggv¢nyt, hanem egy ¢rz¢st je-
lent.

Nem tudom, igazam volt-e. ValÂban csak
egy ¢rz¢s neve? Itt van mindjÀrt a mü cÁme.
SzÀmomra a àValenciaÊ mindenekelûtt egy
spanyol vÀrost jelentett; a müvet elolvasva
meg¢rtettem, hogy egy tangÂrÂl is szÂ van,
aztÀn egy szituÀciÂrÂl, amelyben elhangzik, a
vele kapcsolatos ¢rz¢sekrûl, eml¢kekrûl ¢s Ágy
tovÀbb. TÀrsaim szÀmÀra azonban legalÀbb
ennyire magÀtÂl ¢rtetûdû volt, hogy a àvalen-
ciaÊ vegy¢rt¢ket is jelent, s Ágy az elûbb felso-
roltakkal egy¡tt magÀtÂl adÂdott, hogy a
goethei Wahlverwandtschaft egyfajta Ãjrafogal-
mazÀsÀt lÀssÀk a cÁmben ¢s a müben. SzÂval
nem biztos, hogy amikor a Dz¢ta-f¡ggv¢ny-
rûl besz¢ltek, akkor nem az Ottlik-mürûl ¢s
nem a pontatlan ¢rz¢srûl volt szÂ.

Valami van
Az ´sszem¢rhetetlen probl¢mÀjÀt a modern
matematika megnyugtatÂan kezelhetûv¢ tet-
te az irracionÀlis szÀm fogalmÀnak bevezet¢-
s¢vel. De a nyugtalansÀgra okot adÂ tÀrgyak-
tÂl teljesen nem szabadulhat: olyan mate-
matikai tÀrgyaktÂl, amelyek l¢tez¢se ¢ppoly
ellenÀllhatatlanul bizonyÁthatÂ szigorÃ mate-
matikai eljÀrÀssal, mint az, hogy mibenl¢t¡k
meghatÀrozÀsa lehetetlen az adott matema-
tikai elm¢letben. Arra szeretn¢k kilyukad-
ni, hogy a mindenn¢l biztosabban megl¢vû
àpontatlan ¢rz¢sÊ sok tekintetben hasonlÂ
dolog, mint a matematikai ´sszem¢rhetetlen.
Pontosabban nem maga az ¢rz¢s hasonlÂ, ha-
nem az, amire ebben az ¢rz¢sben fel¢rz¡nk,
amirûl csak annyit tudunk mondani, hogy
van, tehÀt valami, hogy valami, tehÀt van. A
àpontatlan ¢rz¢sÊ Ágy annak felel meg, ahogy
az ´sszem¢rhetetlen elûsz´r megjelenik a fel-
fogÀsban vagy a szeml¢letben. Elk¢pzelhet-
j¡k, hogy azok a r¢gi g´r´g matematikusok,
akik a n¢gyzet ÀtlÂjÀnak ¢s oldalÀnak ´ssze-
m¢rhetetlens¢g¢t, az irracionÀlis l¢tez¢s¢t
elûsz´r belÀttÀk, Ãgy Àlltak e t¢ny elûtt, mint
B¢b¢ a MÀtyÀs t¢ren vagy a londoni Ãtkeresz-
tezûd¢sben: irÀnyt vesztve, de nem irÀnyt t¢-

vesztve, a vÀrakozÀs finom kis lÀmpalÀzÀval.
A forma leemelhetûs¢g¢nek ¢lm¢ny¢vel.

Az Ottlik Àltal felid¢zett pontatlan ¢rz¢sek
¢rzettje, àvalamiÊ-je ¢s àvanÊ-ja term¢szetesen
nem matematikai entitÀs. De nem is ellent¢-
tes vele, legalÀbbis nem annyira, mint a k´-
z´ns¢ges tapasztalat tÀrgyaival ¢s kategÂriÀi-
val.

SzokÀsos tapasztalatunk szÂhasznÀlata sze-
rint a pontatlan ¢rz¢s majdnem ugyanaz,
mint a bizonytalan ¢rz¢s. Min¢l pontatla-
nabb, annÀl bizonytalanabb, ¢s viszont. Hogy
a kettû k´z´tt fordÁtott korrelÀciÂ Àll fenn,
mint Ottlik ÀllÁtja, teljesen ellent¢tes ezzel a
tapasztalattal. De Ottlik ÀllÁtÀsÀbÂl a legkev¢s-
b¢ sem k´vetkezik a homÀlyos, elomlÂ ¢rz¢-
sek kultusza, ¢ppen ellenkezûleg. Nem akÀr-
milyen ¢rz¢st nevezhet¡nk a szÂ teljes ¢r-
telm¢ben pontatlannak, csak amelyik egy
magasabb rendezetts¢gre utal, magasabbra,
mint a k´rnyezet¡nkben k´zvetlen¡l adott
rendezetts¢g, magasabbra, mint a matemati-
kai struktÃrÀk rendezetts¢ge, bÀr ezekben,
k¡l´n´sen a dimenziÂfokozÀs eseteiben, k´-
zelebb ¢rezhetj¡k magunkat hozzÀ.

Nem muszÀj persze visszamenni a mate-
matika kezdeteihez, hogy Ottlik ÀbrÀzolÀsai-
ban ¢s szerkeszt¢seiben felfedezz¡k a mate-
matikai szeml¢let jelenl¢t¢t.12 Hiszen a mate-
matikai struktÃrÀk, ÀltalÀnos rendez¢si for-
mÀk ¢rv¢nyess¢g¢t el lehet gondolni Ãgy is,
hogy azoktÂl a sajÀtos megjelenÁt¢si mÂdok-
tÂl ¢s gondolati technikÀktÂl f¡ggetlen¡l is
fennÀll, amelyekkel a matematikai szeml¢le-
tet leÁrjuk ¢s elûÀllÁtjuk. A BUDA-reg¢ny azon-
ban nem matematikai tÀrgyakkal foglalkozik,
matematikai minûs¢g¢t szeml¢let¢n kereszt¡l
ragadhatjuk meg. Csak ezt ne szubjektivizÀ-
lÀsnak ¢rts¡k: ellenkezûleg, egy tovÀbbi Àlta-
lÀnosÁtÀsnak, magasabb hatvÀnyÃ elvonat-
koztatÀsnak: ez is a forma lecsavarÀsa a tÀr-
gyakrÂl, ezÃttal a matematikai tÀrgyakrÂl.

A szÀmolÀs ¢rtelme nem egy szÀm kinye-
r¢se, hanem egy sorozat k¢pz¢se, egy nagyon
egyszerü rendez¢si elv ä egy elsû tag ¢s egy
rÀk´vetkez¢si relÀciÂ ä megadÀsa. Ezt ugyan-
Ãgy ÀbrÀzolhatja a term¢szetes szÀmok sora,
egy egys¢gekre osztott vonal ä vagy a kad¢-
tok menetsora. àEgy r¢gi n´vend¢ktÀrsunk ta-
pasztalta, hogy az ember lelk¢t a legteljesebb elnyo-
mÀsban sem lehet elpusztÁtani, mert teremt magÀ-
nak egy k´ny´kteret, mozgÀslehetûs¢get, mintegy a
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l¢tez¢s Ãj dimenziÂjÀt, ahol ´r´kre szabad lesz.Ê
(73. o.) A r¢gi n´vend¢ktÀrs Rilke, a gondo-
latot a k´lt¢szet ter¢ben foghatjuk fel. De a
k´ny´k kisz´gell¢se felid¢zheti a hÀromsz´g-
szÀmot, a vonalrÂl a sÁkra valÂ Àtmenetet, ¢s
ÀltalÀban a sorba rendez¢s kibûvÁt¢s¢t egy Ãj
relÀciÂval, egy ´sszetettebb struktÃra felfede-
z¢s¢t.13 B¢b¢n¢l, lÀttuk, a n¢gyes egy alapve-
tû rendez¢si forma. Az elûbb megprÂbÀltam
felid¢zni azt a jeles matematika- ¢s filozÂfia-
t´rt¢neti pillanatot, amikor felfedezt¢k a
legszabÀlyosabb n¢gysz´g ÀtlÂjÀn megjelenû
´sszem¢rhetetlens¢get, s hogyan prÂbÀltÀk
Àthidalni k¢t, egymÀshoz negyedfordulattal
illeszkedû n¢gyzet viszonyÀban. Ha nem is ez
a szerkeszt¢s, de hasonlÂ mozdulatok Ottlik
sz´veg¢ben is jelen vannak. àAkkor vÀratlanul,
egy hajnali ÂrÀban, ÀtlÂsan ÀtvÀgva az ¢szaki gya-
korlÂt¢ren, Medve megkapta a szusszanÀsnyi nyu-
galmat [...] A csupa rosszra j´tt egy rÀadÀs rossz:
nem k¢rte az ostoba v¢letlentûl: amibûl csupa jÂ
lett.Ê (36. o.) A mozgÀs ÀtlÂssÀgÀnak nem mu-
szÀj jelentûs¢get tulajdonÁtani ä de lehet. °s
vajon az Oktogon nyolcsz´g¢ben nem r¢m-
lik-e fel a negyedfordulattal illeszkedû n¢gy-
zetek viszonya?14 °s vajon a szoba sarkainak
megszÀmlÀlÀsÀhoz felid¢zett algebrai probl¢-
ma nem az irracionÀlis ¡gyes ÀthidalÀsÀnak
esete? B¢b¢ azt nem ¢rti, hogy (1+√x) (1ä√x)
mi¢rt egyenlû 1äx-szel. àSzorozd ´ssze a bal ol-
daltÊ, sÃgja BÂnis Feri. à°s j¢, t¢nyleg.Ê Nem
felt¢telezek semmi szÀnd¢kossÀgot, a mate-
matikai szeml¢let jelenl¢te magÀtÂl is kiad-
hatja ezeket a megfelel¢seket.

°s egy mÀsik megfelel¢s, amely kivezet
a matematika k´r¢bûl. Mind az Oktogon,
mind a szoba sarkainak megszÀmlÀlÀsa ´sz-
szef¡gg¢sben van az Àlommal. De mint lÀt-
tuk, az Àlom nem olyan tev¢kenys¢gk¢nt je-
lenik meg, amely egyszerüen eloldoz a szi-
lÀrd tÀrgyi formÀktÂl, hanem rendez¢shez se-
gÁtû Àlommunka. Az irracionÀlis geometriai-
lag ¢s algebrailag is jellemezhetû mozdulata,
a sÁkbÂl a t¢rbe valÂ Àtmenet k¢pzete jelzi,
hogy ez a rendez¢s a matematikai szeml¢let
oldalÀrÂl is artikulÀlhatÂ.

Az eff¢le korrespondenciÀkkal sürün tele
van a reg¢ny: maguk is a rendez¢s relÀciÂi,
az elûbb tÀrgyalt kettûs ¢rtelemben: rejtett
´sszef¡gg¢sek titokzatos hÀlÂzata ¢s kris-
tÀlyos rend. A pontatlan ¢rz¢s ÀbrÀzolÀsÀnak
kockÀzatos, de m¢gis jÀrhatÂ eszk´ze a àki-

hagyhatatlanul hozzÀ tartozÂkÊ megragadÀsa. Ez
egyszerre jel´lheti azt a kapcsolatot, amely a
tÀrgyat sz¡ks¢gszerü tulajdonsÀgÀhoz füzi ä
a àvalamitÊ àvalamilyens¢g¢hezÊ ä, aminek feltÀ-
rÀsa a szigorÃ elemzû munka dolga; ¢s sze-
m¢lyek elt¢phetetlen ´sszetartozÀsÀt, mely-
nek sz¡ks¢gszerüs¢ge egyed¡l az ¢rz¢sben
van. A àvalami vanÊ az az egyetlen lehets¢ges
pont, ahonnan a rendez¢s munkÀja kiindul-
hat ä a felfogÀsban ez a pontatlan ¢rz¢s a ma-
ga legegyszerübb alakjÀban.

Vissza¢l¢s
A nyelv nem alkalmas a pontatlan ¢rz¢s le-
ÁrÀsÀra, olvassuk a reg¢ny elej¢n, bÀr a k´ltûk
nyelvi vissza¢l¢sekkel segÁtenek magukon. A
reg¢ny v¢ge fel¢ B¢b¢ ezt jegyzi f´l magÀnak:
à°lek itt ideiglenesen. Vissza¢lek. AbÃzus, Àtmene-
ti.Ê (351. o.) Az eml¢kez¢s szituÀciÂja ez, a
visszamenûleges rendezget¢s¢, amely azon-
ban nem sz¡nteti meg az ¢let elûrehaladÂ
alapirÀnyÀt, amely itt mÀr a v¢g fel¢ hanyat-
lÀs. De az a rend ¢s szerkezet, amelyet egy
le¢lt ¢let megtervezetlen¡l ¢s megtervezhe-
tetlen¡l, egyszeri mÂdon kihoz magÀbÂl, ¢s
amely csak megÃjulÂ v¢giggondolÀsÀban vÀl-
hat teljess¢: magÀban is ¢rv¢nyes lehet. àEz
az ingyen mozi ä mondja Medve 1956-ban ä,
r´hej, de Ãgy ahogy van, mindenest¡l k´lt¢szet.Ê
(277. o.)

Vissza¢lni: a szÂ ebben a nehezen eltalÀl-
hatÂ, ¢rv¢nyess¢get kifejezû ¢rtelm¢ben ki-
mondhatja a k´lt¢szet ¢s az ¢let l¢nyeg¢t.
Mutassunk rÀ, Ottlik honnan emelte ki a
szÂt: àbÀrmennyire is felmer¡l a meghatÀrozÀs ig¢-
nye (legalÀbb Ïpar abus de langageÎ, ahogy a fran-
cia matematikusok n¢ha beiktatjÀk definÁciÂikba ezt
a fenntartÀst) ä, m¢gis Ãgy gondolom, kÀr volna
feleletet talÀlnunk arra a k¢rd¢sre, hogy mi a re-
g¢nyÊ.15

Unalmas d¢lutÀnok
Megragadott annak idej¢n, amikor Karl Pop-
pern¢l ezt olvastam: àSchopenhauer filozÂfiÀjÀt
manapsÀg homÀlyos ¢s hatÀsos nyelven adjÀk elû,
¢s magÀrÂl ÀrulkodÂ intuÁciÂjÀt, miszerint az ember
mint magÀnvalÂ dolog v¢gsû soron akarat, felvÀl-
tottÀk azzal a magukrÂl ÀrulkodÂ intuÁciÂval, mi-
szerint az ember oly m¢lys¢gesen unja magÀt, hogy
¢pp ez a m¢lys¢ges unalma bizonyÁtja: a magÀnvalÂ
dolog a Semmi, az ºress¢g. Nem tagadom, van n¢-
mi eredetis¢g Schopenhauer filozÂfiÀjÀnak ebben az
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egzisztencialista vÀltozatÀban: eredetis¢g¢t az sza-
vatolja, hogy Schopenhauernek sosem lehetett ilyen
lesÃjtÂ v¢lem¢nye magamulattatÂ k¢pess¢g¢rûl. ý
akaratot, tev¢kenys¢get, fesz¡lts¢get, izgalmat fede-
zett fel magÀban ä nagyjÀbÂl az ellent¢t¢t annak,
amit egyes egzisztencialistÀk fedeztek fel: a magÀt
halÀlra unÂ hÂtt unalmas l¢ny m¢lys¢ges unalmÀt.Ê
K¢sûbb m¢g marÂbban hozzÀteszi: àAmi a
magukat (¢s talÀn mÀsokat is) unÂ egzisztencialis-
tÀkat ¢s nihilistÀkat illeti, csak szÀnni tudom ûket.
Szeg¢ny pÀrÀk, bizonyÀra vakok ¢s s¡ketek, mert
Ãgy besz¢lnek a vilÀgrÂl, mint egy vak ember Pe-
rugino szÁneirûl vagy egy s¡ket ember Mozart ze-
n¢j¢rûl.Ê16

Kedvtelve olvastam ezeket a sorokat; nem
mintha igazsÀgosnak tartottam volna ûket,
de m¢lyrûl j´vû ûszintes¢g¡k hitelesen ha-
tott. Nem is ¢reztem indÁttatÀst, hogy ma-
gamban v¢delmembe vegyem az egzisztenci-
alistÀkat, de eszembe jutott egy r¢szlet egy
Ottlik-interjÃbÂl: àamit ¢n a gyermekkor boldog-
sÀgÀnak tartok, az nem a jÀt¢k. A vilÀg, a l¢tez¢s.
A hosszÃ, unalmas d¢lutÀnok ä (ugye?). De ez
hosszÃ t¢ma ä az unalom boldogsÀga. A jÀt¢k m¢l-
tÂsÀga [...] talÀn az, hogy minden jÀt¢k l¢nyeg¢ben,
vagyis szabÀlyaiban, elûÁrÀsaiban, szerkezet¢ben:
szellemi konstrukciÂja az embernek, tehÀt valami,
amiben anyagi k´t´tts¢g¡nk f´l¢ emelj¡k magun-
katÊ.17

Az elfoglaltsÀggal teli ¢let ¢s az ¡res una-
lom mellett van tehÀt egy harmadik: a telÁtett
unalom, ¢s most a BUDç-ban sokszoros jelen-
t¢s¢ben lÀtjuk ezt a minûs¢get. Olvasunk
benne a jÂ vÀrakozÀs izgalmÀrÂl ¢s az egye-
d¡l maradÀs depressziÂjÀrÂl is, nem arrÂl
van szÂ tehÀt, hogy az egyik minûs¢g, àvala-
milyens¢gÊ ¢rv¢nytelenÁten¢ a mÀsikat.

Az unalmas d¢lutÀnokra az¢rt van sz¡ks¢-
ge az embernek, hogy aprÂra v¢giggondol-
hassa, ami t´rt¢nt vele. Ez persze nem k¢p-
zelhetû valami diszkurzÁv vagy probl¢ma-
megoldÂ gondolkodÀsnak, inkÀbb az elr¢ve-
dez¢s ideje, a megt´rt¢ntek Ãjra¢l¢se, àvisz-
sza¢l¢seÊ. De kell, hogy az ember dolgai le-
¡lepedhessenek, elfoglaljÀk az esem¢nyek
´nsÃlyÀbÂl ¢s belsû gravitÀciÂnk alkatÀbÂl k´-
vetkezû term¢szetes hely¡ket. De Ottlik az
ilyen elr¢vedû d¢lutÀnokat nem v¢letlen¡l
nevezi a v¢giggondolÀs idej¢nek, mert disz-
kurzÁv formÀk n¢lk¡l is a gondolkodÀs alap-
formÀja, a vita contemplativa ûsmintÀja, szem-
ben a vita activÀval. Ahogyan a gyerek gyak-

ran testileg megnûve kel ki a betegÀgybÂl,
Ãgy belsûleg megnûve folytatja napjait az
unalom jÂ betegs¢ge utÀn. Medv¢vel mind-
kettû megt´rt¢nik a reg¢nyben, megvÀltÂ be-
tegs¢ge utÀn.

Popper szeml¢let¢t a probl¢mamegoldÂ
gondolkodÀs t¢mÀja formÀlja; a gondolkodÀs
kontemplatÁv formÀinak megl¢t¢t ¢s l¢nye-
gess¢g¢t nem tagadja, de tudomÀnyfilozÂfiai-
lag irrelevÀnsnak tartja ûket. Ezt az¢rt emlÁ-
tem, mert Medve ingyen mozijÀban t´bb
olyan gondolat fogalmazÂdik meg, amelyet
szÀzadunk tudomÀnyfilozÂfiÀjÀban ¢pp Pop-
per vetett fel a leg¢lesebben. A tudÀs nem a
n´vekvû tapasztalat induktÁv ÀltalÀnosÁtÀsa-
k¢nt jellemezhetû; a valÂsÀghoz elûre felvett
mintÀkkal k´zeled¡nk, azokat rÀprÂbÀlgat-
juk; amÁg stimmelnek, megtartjuk, ha ´ssze
nem ill¢s¡ket tapasztaljuk, elvetj¡k ûket. De
a l¢nyeg: modelljeink hipotetikussÀgÀt a ta-
pasztalattal valÂ legnagyobb egyez¢s sem
sz¡nteti meg. Nem, mert nem zÀrhatjuk ki,
hogy holnap j´het egy cÀfolÂ evidencia,
mondja Popper. Nem, mert a megfigyelû-kÁ-
s¢rletezû eleve mÀsutt van, mondatja Ottlik
Medv¢vel: n¢zû, ¢s nem szereplû. Hadd em-
lÁtsem az empÁria popperi bÁrÀlatÀnak mÀsik
v¢g¢t is: a tapasztalat tudÀst megerûsÁtû sze-
repe relatÁv, csak valÂszÁnüsÁtû; cÀfolÂ jelen-
tûs¢ge azonban v¢gleges.

Amikor Medve 1956 oktÂber¢ben ezt tÀv-
iratozza Londonba: àMegcÀfoltuk OrwelltÊ ä
egy-null az emberis¢g javÀra, a meccs eldûlt,
f¡ggetlen¡l attÂl, mi t´rt¢nik a mÀsodik f¢l-
idûben ä, akkor l¢nyeg¢ben ilyen falszifika-
cionista szellemben gondolkodik. De n¢zûi
kÁv¡ll¢te sokkal radikÀlisabb, s ennek megfe-
lelûen a vilÀg hipotetikussÀgÀnak ¢lm¢nye is
sokkal ÀthatÂbb (¢s tev¢keny magatartÀsa is
sokkal izgÀgÀbb, mint a kÁs¢rletezû tudÂs¢).
Egy àantikopernikuszi fordulathozÊ vezeti, teljes
szolipszista vilÀgk¢phez.

Ezt a definitÁv mÀsuttl¢tet persze az teszi
hiteless¢, hogy a tapasztalt vilÀg, mellyel ele-
gyedni nem tud ¢s nem akar, orwelli vilÀg, a
hatÀrsz¢li iskolÀtÂl kezdve. A kettû ´sszetar-
tozik: a vilÀggal szembeni radikÀlis fenntar-
tÀsa ¢s a magÀval valÂ azonossÀg fenntartÀsa
ugyanannak a botnak k¢t v¢ge. Ez¢rt is jÀrja
v¢gig a katonaiskolÀt ä àa rend kedv¢¢rtÊ ä, ¢s
Orwell cÀfolata ez¢rt egyben a mÀsuttl¢t¢nek
beteljesÁtû feloldÀsa is.
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Fordulatok
Medve antikopernikuszi fordulata a reg¢ny
formalecsavarÂ mozdulatainak legsz¢lesebbi-
ke: egy eg¢sz vilÀgot csavarint le, vagy in-
kÀbb: a vilÀgszerüs¢get forgatja le a vilÀgrÂl.
A reg¢ny bûven kÁnÀl viszonyÁtÀsokat: besz¢l-
tem arrÂl, hogy fordul el B¢b¢ szÀmÀra az
irÀnykereszt a t¢rben, levÀlasztva a t¢r-k¢pet
a tereprûl. Hilbert egy ¢jszaka balatoni vitor-
lÀsÀn azzal a biztos tudattal kel f´l, hogy àfor-
dul a sz¢lÊ, ¢s Medv¢nek rÂla szÂlÂ k¢ziratÀ-
ban sokatmondÂan Àll: àFordul a sz¢l, felriad a
rab.Ê (289. o.) E k¡l´nb´zû fordulatok m´g¢
egy-egy sajÀtos szem¢lyis¢gk¢plet szerkezeti
vonalai vannak nagy gonddal f´lrajzolva. Az
embernek kedve volna e k¡l´nb´zû fordula-
tokbÂl ´sszeÀllÁtani a Nagy N¢gyszerszÀzas
egy¡ttes¢t, ha nem ¢pp a kanyarfutÂ Rodri-
guez alakja volna a t´bbiekn¢l sokkal halvÀ-
nyabban ÀbrÀzolva.

àFelvittem Medv¢t az Egyetem t¢r 5-be. Hogy
ez ÏhazaÎ lett nekem: anyÀm varÀzslata, csodatette
volt. Azt hiszem, Medve mindig mindent ¢rtett: fû-
k¢pp a csodÀkat, varÀzslatokat. AnyÀmon kÁv¡l ezt
az einsteini vilÀgvarÀzslatot csak 56 oktÂbere tudta
produkÀlni.Ê (271. o.) Einstein nev¢t k¡l´n is
ki kell emelni. MÀr az àantikopernikuszi fordu-
latÊ leÁrÀsa is rejtetten a relativitÀselm¢let
szeml¢let¢re utalt. (àM¢gsem a F´ld kering a
Nap k´r¡l. °ppÃgy lehet mondani megint, hogy
minden k´r¡l´tted kering. Csak neh¢z lesz kiszÀmÁ-
tani, ami van. Szinte lehetetlen.Ê (84. o.) Einstein
fizikÀjÀrÂl azonban keveset mondunk azzal,
hogy a t¢r-idû vonatkoztatÀsi rendszer kez-
dûpontja nincs szilÀrdan r´gzÁtve a vilÀghoz,
bÀrhol fel¡thetû. HozzÀ kell tenni, hogy
megadja a kulcsot, amellyel ÀtjÀrhatunk az
egyik rendszerbûl a mÀsikba, bÀrhovÀ legyen
k´z¢ppontja telepÁtve. Ebben az ¢rtelemben
einsteini B¢b¢ anyjÀnak varÀzslata: hogy a
Feh¢rvÀri Ãt 15/b-t, BudÀt àegy csodÀlatos vi-
lÀgfordulattal [...] Àtmentette az Egyetem t¢r 5-beÊ.
(272. o.) Ha nem BudÀn van, hÀt nem: a fon-
tos, hogy legyen hovÀ hazamenni. Mindeb-
ben persze nemcsak matematika van. LÀtjuk:
fizika is.

Petûfi
ögy fogalmaztam, hogy a reg¢ny t´rt¢neti ä
vagy eposzi ä idej¢t nemzeti kisl¢t¡nk szÀza-
dai m¢rik. Ha ezt a kifejez¢st elfogadjuk, a
ànemzeti kisl¢trûlÊ s¡rgûsen hÀntsunk le

minden politikai vagy ideolÂgiai mell¢kjelen-
t¢st, kismagyar bÀnatot vagy nagymagyar s¢-
relmet, ¢s ¢rts¡k rajta azt a l¢thelyzetet,
amelyben a nagy magyar k´lt¢szet megalkot-
ta magÀt (¢s amelyben egyebek mellett sz¡k-
s¢g¢t ¢rezte annak is, hogy nagyepikai for-
mÀkban fejezze ki magÀt).

A BUDA Àt meg Àt van szûve a klasszikus
magyar k´lt¢szetbûl vett nyÁlt vagy rejtett
id¢zetekkel, Kisfaludy KÀrolytÂl JuhÀsz Gyu-
lÀig, V´r´smartytÂl Adyig, utalÀsokkal ZrÁ-
nyire, K´lcseyre, Aranyra. K´z¢pen azonban
Petûfi Àll, aki àMedv¢nek mindene voltÊ. (273.
o. Egy mÀsik helyen ä 55. o. ä anyjÀrÂl Àll
ugyanez.) °s akibe folyton belek´t.

Ez a k´t´zk´d¢s a modern vitÀja a klasz-
szikussal, a XX. szÀzad¢ a XIX.-kel. Vita k¢t
Petûfi-vershellyel, amelyet Medve eg¢szen a
visszÀjÀrÂl n¢z, hogy kimondja a kisl¢tet, a szin-
te-semmit, ami a nagyl¢tnek egyetlen igazi
alapja: az ingyen mozit.

àRabok legy¡nk vagy szabadok? Elûsz´r is ez
nem k¢rd¢s. Rabok vagyunk. VilÀgra j´tt¢l egy
vadidegen helyre, amihez semmi k´z´d. Peregni
kezd neked egy ingyen mozi, ahol n¢zû vagy. [...]
Itt szereplûk vagyunk, rabok, nem vÀlaszthatunk,
SÀndor. A n¢zû pedig szabad. Nem lehet rabbÀ ten-
ni egyÀltalÀn.Ê (18ä19. o.)

A szabadsÀg nem lehet a vÀlasztÀs tÀrgya,
csak az alany ÀllÁtmÀnya vagy tulajdonsÀga,
mÂdozata. Amit vÀlaszt, csak a rabsÀg lehet,
nincs mÀs. àMert ez nem mÂdja a szabadsÀg vÀ-
lasztÀsÀnak. Ahhoz elûbb azt kell vÀlasztani, hogy
rabok legy¡nk. [...] Ki tudja nÀlam jobban, mi az:
szabad embernek lenni? °s a rabsÀgot vÀlasztani
szabadon, SÀndor.Ê (22. o.)

Medve eset¢ben ez a katonaiskola vÀlasz-
tÀsa, noha lenne mÂdja kiszÀllni. Egy hazug
rend vÀlasztÀsa, àegy militarista ´nk¢ny-rend-
szer¢, a legalsÂ n¢pr¢teg parancsuralmÀ¢Ê. (186.
o.) Volt mÀr szÂ rÂla, mi¢rt: àa rend kedv¢¢rtÊ.
A civil ¢let semmivel sem k¡l´nb, csak lany-
hÀbb, komolytalanabb, k¢pmutatÂbb, hazug
rendj¢t is elhazudja, amikor lazasÀgÀval na-
gyobb szabadsÀgot mÁmel. K¢sûbb Medve
megtanulja elfogadni a civilizÀciÂ k¢nyelmi
elûnyeit Ãgy, hogy azok ne puhÁtsÀk fel ke-
m¢ny mÀsuttl¢t¢t.

A mÀsik vita az elûbbinek mintegy korol-
lÀriuma: àÏSehonnai bitang emberÎ ä azt mondod
ä, ÏKinek drÀgÀbb rongy ¢lete, mint a haza becs¡-
leteÎ ä h¡lye vagy? SÀndor? Mindenkinek drÀgÀbb
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a rongy ¢lete, mint a haza becs¡lete. MÀsodszor pe-
dig, ¢n sehonnai bitang ember vagyok. Ki nem az?

Ami biztosan a hazÀd volt, az a sehonn¢t. Se-
honnÀbÂl szÀrmazol, ¢s gazdÀtlanul bitangolsz
ezen a vadidegen helyen.Ê (85ä86. o.)

A semmi ¢s a rabsÀg k´z¢ beszorulva a sza-
badsÀgnak egy kis teret, Ãj dimenziÂt kik´-
ny´k´lni: ez inkÀbb B¢b¢ stÁlusa. Medve el-
m¢lete: àRÃgj vissza mindig. Szerinte ezt a ta-
pasztalat igazolta, bevÀlt [...] BevÀlt? Igen, ha v¢-
letlen¡l te vagy az erûsebb, ´regem.Ê àNem igaz!Ê
ä hangzik Medve felt¢telezett vÀlasza. àSemmi
sem marad a r¢giben. Ha agyonvernek, k¢sz, meg-
szabadultÀl tûl¡k. Ha csak f¢lholtra, akkor soha
nem tudhatjÀk t´bb¢, mikor szottyan kedved visz-
szarÃgni megint, ¢s ezentÃl nekik kell szakadatla-
nul f¢lni, amÁg ¢lsz.Ê (139ä140. o.) Ebben talÀl
Medve egy Ãj elm¢letet, Ãj tr¡kk´t: àLeteper-
t¢k egymÀst, ¢s a nagy vereked¢sben Medve elfelej-
tette (nemcsak sajÀt k¢nyes porcikÀinak f¢lt¢s¢t), el-
felejtette a viszolygÂ utÀlkozÀsÀt a mÀsik bûr¢tûl, iz-
zadt test¢tûl. Amit megfigyelt belûle, nem az s¡lt ki,
hogy ezentÃl nem f¢l tûle mÀr, hanem az, hogy t´bb¢
nem utÀlta ût igazÀn. [...] Ez a nagy tr¡kk, meg-
szeretni a ronda Àllatot, ezzel teljesen Àrtalmatlan-
nÀ teszed.Ê (139. o.)

Medv¢t a visszarÃgÀs indulata kapcsolja az
ellens¢ges rendhez, innensû v¢g¢n ez tartja
´ssze magÀt magÀval. Hogy a nagy tr¡kkel si-
ker¡l àlekapcsolni minden gyül´letetÊ, azzal ma-
gÀt is lekapcsolja gyül´lete tÀrgyÀrÂl: ott lehet
hagyni, le lehet adni, àteljesen mÀs lesz az ÀbraÊ.

Orwell megcÀfolÀsÀban, e cÀfolat visszacsi-
nÀlhatatlansÀgÀban ez is benne van, bÀr a re-
g¢ny magÀt Medv¢t nem ¢lteti tovÀbb a

visszarÃgÀs nagy pillanata ¢s a letepertet¢s
utÀn. ý ä felszabadultan ä sajÀt maga vere-
s¢g¢t ismeri el a Petûfivel folytatott vitÀban.

àMÀrta v¢dte Petûfit, az eg¢sz vÀdt´meg-vona-
lon, ¢s az utolsÂ vÀdpontra azzal vÀgott vissza,
hogy ez ä meg a t´bbi is ä nem politikai vagy filo-
zÂfiai, hanem k´ltûi feltev¢s. Medve vÀratlanul
meghÀtrÀlt. Nevetett. Felvidult.Ê (273. o.) OktÂ-
berben azutÀn ki is mondja: àSÀndor nyert.
Csak menjen ki az utcÀra, csak n¢zzen ki az abla-
kon. A rongy, a tÃlsÀgosan ronggyÀ vÀlt ¢lete sen-
kinek sem drÀgÀbb, mint a haza absztrakt becs¡lete.
LÀssa meg az arcokat, vegye ¢szre rajtuk, MÀrta,
a megk´nnyebb¡lt nyugalmat! Mert ez a d´ntû:
nem bÀtor elszÀntsÀg, nem hûsies vakmerûs¢g, ha-
nem ez van a szem¡kben: boldog megk´nnyebb¡l¢s.
[...] Semmi nem drÀgÀbb nekik, mint a visszanyert
emberi m¢ltÂsÀguk. Ez k´lt¢szet, maga megmondta,
MÀrta. Ez az ingyen mozi, r´hej, de Ãgy, ahogy
van, mindenestûl k´lt¢szet.Ê (277. o.)

Ez tehÀt a k´ltûi feltev¢s ¢rv¢nyess¢ge: Àl-
talÀban vagy egyÀltalÀban nem igaz, de egy-
szer m¢gis ¢s nagyon, az utÀna ¢s az elûtte
mÀr nem tehet kÀrt benne.

Ottliknak t´bb kell, mÀs is kell, mint a pil-
lanat. ý reg¢nyt Ár, folyamatokat, tereket id¢z
f´l. A pillanat, ha ¢rv¢nyes, nem mÃlik el a
k´vetkezû pillanattal, valahogyan fennÀll az
idûben. Hogyan Àll f´nn, milyen szerkezet
tartja? A pont, ha igazÀn egyedi, mÀr hozzÀ-
tartozik egy kiterjed¢s, k¡l´nben mire b´k-
n¢nk rÀ? Milyen alakzatok tartjÀk k´z¢pen,
mitûl pont az a pont? Milyen rend az, amely-
ben csodÀk is esnek, mindenekelûtt az a cso-
da, hogy egyszerüen l¢tezik?
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1. AZ °Lý REG°NY. A BUDA K°ZIRATçNAK T¹RT°NETE.
N¢pszabadsÀg, 1993. szeptember 18. 13. o. Az inter-
jÃt Varga Lajos MÀrton k¢szÁtette.
2. A matematikus, mondja Ottlik àsohasem szÀmÁt ki
eredm¢nyeket: a matematika ¢p¡let¢n dolgozik. Fej¢r LipÂt
olyan nagy volt, hogy nemcsak szorozni-osztani, de diffe-
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GET°S R°Z PçLLAL, a PRñZA cÁmü k´tetben, Magvetû,
1980. 30. o.
3. Nem kisebb hangsÃllyal szerepel a reg¢nyben e
felszÂlÁtÀs ellenpÀrja: àADD LEÊ (83. o.), mÀrmint el-
hasznÀlt dolgaidat.

4. EPOSZ VAGY KALANDREG°NY? ä hangzik a Heming-
way AKI°RT A HARANG SZñL cÁmü reg¢ny¢rûl Árt essz¢
cÁme. àNevezhetn¢m egy hÀborÃ eposzÀnak is. [...] Ha az
ÁrÂ k´zbeszÂlna, nagy hiba lenne. De nem szÂl k´zbe, ¢s ez
ä ebben ne vÀrjunk igazsÀgossÀgot ä m¢g nagyobb hiba.Ê
PRñZA. 152. o.
5. Sz¢p tanulmÀnyban mutatja be ezt a tanÀcstalan-
sÀgot N¢meth G. B¢la: K°RD°SEK A BUDA HALçLA K¹-

RºL. Mü¢rtelmez¢s¢ben nagy helyet kapnak a szÀsz
Detre ÀbrÀzolÀsÀban kimutathatÂ fÂkuszÀtÀllÁtÂ vo-
nÀsok. SZçZADUTñRñL ä SZçZADELýRýL. Magvetû,
1985. 7ä39. o.
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6. A harmincas k¢sûbb valÂban felker¡l a reg¢ny
idûskÀlÀjÀra: àHol tartunk? OktÂberben, harminc ¢vvel
1956 elûtt.Ê (159. o.)
7. àEgy 84-es c¢dulÀn ezt Ártam: ÏJÃlius 17. ä K¢t hÂnap
mÃlva ´t ¢ve lesz...ÎiÊ, ui. annak, hogy MÀrta meg-
halt.Ê (351. o.) A reg¢ny elej¢n gondosan fel van
t¡ntetve MÀrta àutÀnaszÀmolÀsÀnakÊ a dÀtuma:
1979. jÃlius 21-e, vagyis nem eg¢szen k¢t hÂnappal
halÀla elûtt.
8. A k´vetkezû id¢zet is arra utalhat, hogy a hetes
egy szem¢lyesebb idûszÀmÁtÀs nevezetes szÀma: à(A
h¢t ¢v sok volt, B¢b¢. FÀj, hogy el kell szakadnod tûl¡k.)
Nem fÀj, ¢s nem kell elszakadnod...Ê (327. o.)
9. A REG°NYRýL, a PRñZA cÁmü k´tetben, 185ä186. o.
10. Az itt k´vetkezû kit¢rûben nem t´rekedhettem
teljes matematika- ¢s filozÂfiat´rt¢neti pontossÀgra,
inkÀbb egy filozÂfiai probl¢ma narratÁv elûadÀsÀrÂl
van szÂ. De hivatkozni szeretn¢k k¢t müre: SzabÂ
çrpÀd: A G¹R¹G MATEMATIKA KIBONTAKOZçSA. Mag-
vetû, 1978; Konrad Gaiser: PLATONS UNGESCHRIEBE-

NE LEHRE. Stuttgart, Klett, 1963.
11. Az ELMOHA nevü tÀrsasÀgrÂl van szÂ. Dolgo-
zatom indÁttatÀsÀban r¢sze volt az itt felid¢zett be-
sz¢lget¢snek, ami¢rt barÀtaimnak k´sz´nettel tarto-
zom. Hogy eredm¢ny¢ben van-e k´sz´net, nem az
¢n dolgom megÁt¢lni.
12. Reg¢nye egy hely¢n Ottlik àseg¢deszk´zÊ gyanÀnt
kÁs¢rletet tesz a àvalamiÊ ¢s àvanÊ kifejez¢si lehetûs¢-
geinek matematikai formulÀzÀsÀra ¢s elemz¢s¢re
egy axiomatikus rendszer keret¢ben. E levezet¢s lo-
gikÀjÀt nem tudom minden¡tt k´vetni, bÀr hajla-
mos vagyok azt gondolni, hogy nemcsak bennem
van a hiba. Mindenesetre a reg¢ny àmatematicitÀ-
sÀnakÊ bemutatÀsÀt inkÀbb elemibb formÀkon kÁs¢-
reltem meg.
13. A K¹LTýRýL cÁmü allegÂriÀjÀban Rilke egy
nyolcevezûs vitorlÀs bÀrkÀt Ár le: àEleinte Àr ellen ha-
ladtunk, az evezûs´knek erûlk´dni¡k kellett. Valamennyien
szemben ¡ltek velem, ha jÂl eml¢kszem, tizenhatan voltak,
n¢gyen egy sorban, kettû a jobb oldali, kettû a bal oldali
evezûn¢l.Ê Az evezûs´k elrendez¢se szÂ szerint meg-
jelenÁti a tizenhatos szÀm n¢gyzetes alkatÀt, s azt,
ahogy k¢t k¢tszer-n¢gyes t¢glalapszÀmra tagolÂdik.
A k´ltû ezen az alakzaton kÁv¡l, a hajÂ orrÀban ¡l,
abban az egyensÃlyi pontban, amely az elemek el-
lenÀramlÀsÀbÂl ¢s az evezûk ¡temes nekifesz¡l¢s¢-
bûl j´n l¢tre, s e mozgalmas egyensÃly ritmusÀnak
Àtadva magÀt: ¢nekel. ä A reg¢nyben a szombathelyi
menetel¢s kapcsÀn felmer¡l a àgÀlyarabsÀgÊ metafo-
rÀja, amelyet bÁzvÀst viszonyÁthatunk a Rilke-allegÂ-
ria k´ltûi-geometriai megformÀltsÀgÃ k¢pzeteihez.
(RILKE VçLOGATOTT PRñZAI MþVEI. EurÂpa, 1990.
430. o. Halasi ZoltÀn fordÁtÀsa.) M¢g akkor is, ha a
zÀrt alakzatbÂl OttliknÀl ä a metafora-gÀlyÀn ¢s az
orszÀgÃti menetel¢sen egyarÀnt ä nagyon is profÀ-
nul prÂzai c¢lbÂl ä vizelni ä l¢pnek ki. De eml¢kez-
z¡nk: àaz ¢let egy urolÂgiai incidensÊ.
14. MegemlÁtem, hogy szÀmomra ¢pp az Oktogon

az a kit¡ntetett hely, ahol az irÀny elveszt¢s¢nek ¢r-
z¢s¢t t´bbsz´r is meg¢ltem; ¢s Ãgy tapasztaltam,
hogy ebben nem Àllok egyed¡l (nyilvÀn a t¢r sajÀtos
geometriÀja ¢s szimmetrikus architektÃrÀja hat Ágy,
k¡l´n´sen, ha az ember a f´ldalattibÂl bukkan ki).
Ottlik azonban nem adja jel¢t, hogy az Oktogonon
¢s a MÀtyÀs t¢ren valÂ Àtkel¢s ¢lm¢ny¢t ́ ssze akarnÀ
kapcsolni.
15. PRñZA. 185ä186. o. De id¢zni lehet KosztolÀnyi
nyelvi abÃzusÀt is: àMily pantheizmus jÀtszik egyre v¢-
lem, hogy szÀzadok eml¢k¢t vissza¢lem?Ê (SZEPTEMBERI

çHíTAT.)
16. Karl R. Popper: CONJECTURES AND REFUTA-

TIONS. London, Routledge and Kegan Paul, 1963.
194. ¢s 194ä195. o.
17. HOSSZö BESZ°LGET°S HORNYIK MIKLñSSAL, a
PRñZA cÁmü k´tetben, 274. o.

Farkas JÀnos LÀszlÂ

 

AZ OKINAVAI GUVAT

Krasznahorkai LÀszlÂ: A Th¢seus-ÀltalÀnos
Sz¢phalom, 1993. 108 oldal, 149 Ft

Ha nem is szÀz´tven, de majd' hÀromezer
¢ves t´rt¢net a kiÀbrÀndulÀsnak ama t´rt¢-
nete, ami Krasznahorkai LÀszlÂ müveiben a
kiindulÂpontot ¢s alaptÂnust adja. A salamo-
ni à...mindez hiÀbavalÂsÀg ¢s a l¢leknek gy´trelmeÊ
gondolat Ãjra¢rtelmez¢s¢t t´bbek k´z´tt V´-
r´smarty is megÁrta a romantika korÀban:
àAz emberfaj sÀrkÀnyfog-vetem¢ny: / Nincsen re-
m¢ny! nincsen rem¢ny!Ê E t¢mÀt adaptÀlja
Krasznahorkai LÀszlÂ A TH°SEUS-çLTALçNOS
cÁmü k´tet¢ben, mert mint mondja: àvelem is
ugyanaz t´rt¢nt, mint ezekkel a szÀz´tven ¢vesek-
kelÊ. A csalÂdÀs ¢s cs´m´r az emberi vilÀgra
vonatkozik, ennek labirintusÀbÂl hÀtrÀl ki
mint Th¢seus. T́ rt¢nete àÀltalÀnosÊ, ÀltalÀ-
nosÁtÀsa a rem¢nyveszt¢s àszÀz´tven ¢ves t´r-
t¢net¢Ê-nek, amivel stilisztikai ¢s gondolati
azonossÀgot vÀllal. A V´r´smartyval valÂ he-
veny¢szett ¢s erûszakolt rokonÁtÀsnak egy-
r¢szt alapja a k´nyv legelsû oldalÀn ÀllÂ
arÀnypÀr (à1:150Ê), amely az egy (egy ¢v? egy
nap?, mindenesetre a szüklÀtÂ jelen) ¢s a
szÀz´tven ¢v disszonanciÀjÀt jelzi (ennek ki-
fejt¢se k¢sûbb szerepel is a k´tetben); mÀs-
r¢szt az a pszeudo-romantikus lÀtÀsmÂd, ami
müv¢nek eg¢sz¢t Àthatja, de elsûsorban az



ÁrÀsmü nyelvezet¢ben nyilvÀnul meg. HalÀlos
¢s v¢gzetes nyelv ez. (Megjegyzem, AZ UTOL-
Sñ HAJñ cÁmü novellÀjÀt V´r´smarty eml¢k¢-
nek ajÀnlja.)

Krasznahorkai (a müb¢li) azt a àhajszÀlfi-
nom formÀtÊ keresi, ami bemutathatnÀ àa kor-
szak kilÀtÀstalan helyzet¢tÊ; azt a formÀt, amit
àaz emberi vilÀg mük´d¢s¢nek szabÀlyozÂelv¢ben
gy´kerezû ¢rz¢kenys¢gÊ formÀl. A vÀgyott ¢rz¢-
kenys¢get azonban az Àltala nyilvÀn ismert
szabÀlyozÂelvben nem talÀlja. Mint mondja,
nincs benne. Ezek szerint sem az ÁrÀsmünek,
sem mÀs besz¢dmÂdnak nem lehet e korban
adekvÀt formÀja.

A TH°SEUS-çLTALçNOS igen k¢rd¢ses, ke-
vert müfajÃ prÂbÀlkozÀs a megszÂlalÀsra.
Oratio, azaz besz¢d, ez esetben bizonytalan
besz¢dkÁs¢rlet a retorikus ¢kesszÂlÀs ¢s a nyil-
vÀnos elûadÀs hatÀrmezsgy¢j¢n. Mindez da-
dogÂ mentegetûz¢sek kÁs¢ret¢ben. A besz¢lû
t´bbsz´r is exkuzÀlja magÀt, miszerint û nem
elûadÂ, nincsen semmif¢le tudÀsa, ¢s nem
szak¢rtûje semminek. Olyan oratio ez, ami
nem hangzik el ¢lûszÂban. Oratio, mert az
elûadÂ ÁrÂnak elege van az Árott irodalombÂl.
AlcÁme szerint akad¢miai elûadÀs, annak
nyilvÀnossÀgÀra azonban nem tart ig¢nyt.
TitkosÁtott, szÀnd¢koltan rejtett, mÀr a meg-
ÁrÀs idej¢ben apokrifnek nyilvÀnÁtott sz´veg,
aminek titkossÀgÀt egy keresett szituÀciÂ ad-
ja: egy ismeretlen szervezet fogsÀgÀban kell
a kegyvesztett ÁrÂnak besz¢lnie (j´vûk¢p¢rûl
p¢ldÀul), Ágy adja elû ´nfeltÀrÂ, szem¢lyes
apokaliptikÀjÀt ¢s kinyilatkoztatÀsait a mÀr
bek´vetkezett v¢gÀllapotrÂl. (Ha bizton fel-
id¢zûdhetne benn¡nk egy, a fent emlÁtettel
analÂg rÀdiÂs vagy irodalmi k´rk¢rd¢s, e mü
az irÂnia nemes v¢delme alÀ ker¡lhetne.) A
TH°SEUS-çLTALçNOS titkossÀga ellen¢re meg-
jelenik, nagyon is publikÀciÂra szÀnt, legfel-
jebb a sz´veg ¢s olvasÂjÀnak talÀlkozÀsÀban
maradhat rejtett.

Az ellentmondÀsok betetûz¢se az a kreÀ-
tum, ami ä kizÀrva a t¢nyleges besz¢lget¢st ä
keret¢t ¢s a mü mük´d¢s¢nek talajÀt adja. Az
ÁrÂ r´vidre zÀrja a kommunikÀciÂs k´rt, ´n-
n´n besz¢dmÂdjÀnak variÀciÂi k´z¢ vonul
vissza, ez a fogsÀga: ego-kast¢ly, s mint ilyen,
àhalÀlos terepÊ. LaboratÂriumi k´r¡lm¢nyek
k´z´tt elint¢zi a t´rt¢net, sajÀt reflexiÂi ¢s a
hallgatÂsÀg visszajelz¢seinek sorsÀt. Megne-
vezi k¢ts¢geit sajÀt müv¢vel ä ÀltalÀnosÁtva az

ÁrÀssal ä kapcsolatban, ezzel v¢dve ¢s fedve
el azt a hiÀnygazdÀlkodÀst, amibûl müv¢t
¢pÁti, s amit mint rem¢nytelen kÁnlÂdÀst nagy
dolgok f´l´tt (àegy ´sszefogÂ ¢rtelem keres¢seÊ)
megoszt vel¡nk. àA l¢tez¢s postai vÀltozatÀÊ-nak
nevezi Krasznahorkai azt a t´rt¢netet, amely
ä n¢hÀny mÀs pÀrhuzamos t´rt¢nettel egy¡tt
ä ugyanerrûl a hiÀbavalÂsÀgrÂl besz¢l. Egy
meggy´t´rt, elesett nû t´bbsz´r elrontott tÀv-
iratÀba egy utolsÂ szÂt Árat m¢g a d¡h´s pos-
tÀskisasszonnyal: àhiÀbaÊ. TÀvozÀsa utÀn ki-
der¡l, hogy minden, ¢let¢nek drÀmÀjÀban a
nagy d´nt¢s ¢s ez az eg¢sz jelenet hiÀbavalÂ,
hiszen a tÀviratfeladÂ blankettÀn nincs cÁm-
zett. A müben prÂf¢tÀlÂ ÁrÂ elûadÀsait isme-
retlen hallgatÂsÀgÀnak cÁmzi, ugyanakkor az
olvasÂnak ¢s annak a mÀsik Krasznahorkai-
nak is, aki elûzû müveit Árta. Ezzel nemcsak
ÁrÂmagÀt, de hallgatÂsÀgÀt is bem¢rhetetlen
tÀvolsÀgokba üzi, hogy jelen¢seit avagy esz-
katologikus tanait ä a TudÀs birtokÀban ä ki-
nyilatkoztathassa. A cÁmz¢s ekk¢pp sz¡ks¢g-
telenn¢ vÀlik. A harmadik ä A TH°SEUS-çLTA-
LçNOS-t ÁrÂ ä Krasznahorkai mÀr-mÀr a va-
lÂtlansÀgig azonosÁtja magÀval az elûadÂt,
hogy ily mÂdon hitelesÁtse a kimondott szÂt.

Az irodalom ugyanis nem alkalmas az
igazsÀg felmutatÀsÀra, àhazugÊ, àunalmasÊ,
àÃgy tesz, mintha volna ´sszefogÂ ¢rtelem, amire
rÀkacsintÊ. Krasznahorkai irodalomellenes tÀ-
madÀsai mellett beemel a mübe olyan iroda-
lomfilozÂfiai, eszt¢tikai fogalmakat is, mint
valÂsÀg, k¢pzelet, hiteless¢g, igazsÀg, melyek-
rûl egy sz¢pÁrÂnak m¢gsem besz¢lnie kell,
hanem leheletfinom egzaktsÀggal a sz´veg
mük´d¢s¢nek rugÂivÀ tenni.

Ezek utÀn m¢ltÀn mer¡lhet fel az olvasÂ-
ban a f¢lelem, hogy Minotaurusz, a sz´veg
sz´rnye ¢l. Th¢seus menek¡lni prÂbÀl, Àm a
csapda Àll, amibe û, a sz´veg ¢s az olvasÂ
is beleesik. Mert valami helyett a valami
mÀsÀrÂl, a valÂsÀg helyett a valÂsÀg ÀbrÀzo-
lÀsÀrÂl besz¢l. àVan gonoszÊ ä Árja Krasznahor-
kai, Àm a maga Àltal teremtett sz´rnnyel nem
szÀmol.

ý egy mÀsikrÂl besz¢l, ami a kast¢lyon kÁ-
v¡li vilÀgban pusztÁt. Ez a mü Ãgy apokalip-
tikus eg¢sz¢ben, ahogyan elûzû ÁrÀsainak te-
re. Csakhogy azokban t¢nylegesen kibomlott
egy mozgÂ-mük´dû vilÀg, amit Krasznahor-
kai itt csak megnevez ¢s ¢rt¢kel. Tudjuk,
hogy visszafordÁthatatlan, katasztrofÀlis vÀl-
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tozÀsok t´rt¢ntek a finomszerkezetben. Hall-
gatÂsÀgÀnak tagjai ä ahogyan AZ UTOLSñ HA-
Jñ menek¡ltjei ä egy kast¢lyban, a pusztulÀs
elûl bezÀrkÂzva keresnek nyugalmat. Oda-
kint, a àk´z´ns¢ges ¢s hazugÊ emberi vilÀg-
ban elszabadult a gonosz, àa dolgok feletti ha-
talom fokozhatatlan gy´ny´reÊ, ami megsemmi-
sÁt mindent (àaz anyag ´ngyül´leteÊ). A hallga-
tÂsÀg ä egy csapat kivÀlasztott, az akad¢mia!
ä ez elûl menek¡l, a fogsÀgban tartott ÁrÂtÂl
jÂslatot, ¢rtelmez¢st ¢s vigasztalÀst vÀrva. A
mened¢kÀllapot azonban tarthatatlan, mind-
annyian bÃcsÃznak, a v¢g sz¡ks¢gszerüen be-
k´vetkezik. AkÀr a Titanicon.

A menek¡l¢s egyed¡li mÂdja az ÁrÂ szÀmÀ-
ra, ha ´nmÁtoszt teremt. Ezt meg is kÁs¢rli l¢-
tezû mitikus elemek felhasznÀlÀsÀval. Th¢se-
us, a labirintus ¢s a fonal egy¢rtelmü utalÀsok
egy klasszikus toposzra, Àm van itt mÀs is...
A hÀrom(!) elûadÀs az ÁrÂ fogvatartÀsÀnak
h¢t(!) napja alatt hangzik el, az utolsÂban, a
hetedik napon elbÃcsÃzik, majd megpihen.
Szint¢n a müb¢li ÁrÂ az, aki a dolgok sÃlyta-
lansÀgÀt mint hatalmas terhet (¢s betegs¢get)
cipeli magÀn.

A hÀrom elûadÀsban ä melynek t¢mÀi a
szomorÃsÀg, a lÀzadÀs ¢s a tulajdon ä megje-
lennek a àkegyelmi idûkÊ hûsei is, csakhogy
a kegyelmi idû lejÀrt, Ágy a hÀrom k¢tperces
bet¢tt´rt¢net ä a bÀlnÀrÂl, a clochard-rÂl ¢s
a tÀviratfeladÂ nûrûl ä egy-egy t´rt¢netvari-
Àns a hiÀbavalÂsÀgrÂl.

A kisvÀros fûter¢n ÀllÂ hatalmas pl¢htÀkol-
mÀnyban kiÀllÁtott bÀlna az emberi l¢lek szo-
morÃsÀga, ami àa l¢nyeg elcsapott lovagjÀtÊ el-
vezethetn¢ a lÀthatatlan à´sszefogÂ ¢rtelemÊ fel-
ismer¢s¢hez, de hiÀba, mert a bÀlna, a szo-
morÃsÀg k´de valamit eltakar. A tiltott zÂnÀ-
ban vasÃti sÁnekre vizelû clochard hiÀba me-
nek¡l àcentim¢tereket ¢s reszketveÊ; s ¡ld´zûi, a
rendûr´k hiÀba futnak utÀna àm¢tereket ¢s sz¢l-
sebesenÊ: a k´zt¡k l¢vû tÁz m¢ter ÀthÀghatat-
lan, mert àa jÂ ¢s a gonosz k´z´tt nincsen semmi-
f¢le rem¢nyÊ. V¢g¡l a postai jelenetben kimon-
datik egy cÁmzetlen tÀviratban az eg¢szre vo-
natkozÂ àhiÀbaÊ, Ãgy, hogy a kifosztottsÀg,
szomorÃsÀg ¢s lÀzadÀs belsû hangjai e pon-
ton talÀlkoznak. Az utolsÂ elûadÀs v¢g¢n sze-
replû hÁr szerint l¢tezik egy madÀrfaj (Oki-
navai Guvat), amely ¢lete v¢delm¢ben f´ld-
h´z szokott, talajlakÂ, nem rep¡l. A v¢gpont
utÀn Àll ez az aprÂ ornitolÂgiai t¢ny, Ágy sz¡k-

s¢gszerüen az eddigi bizonyÁtÀsok koronÀja
¢s legfûbb ¢rve is. Mit ¢r a madÀr ä bÀrmily
gy´ny´rü ¢s ritka ä a r´pte n¢lk¡l? (Az ÁrÂ
àa v¢delem kit¡ntetett foglyak¢ntÊ...)

Krasznahorkai mik´zben elsiklÂ mozdula-
tokat tesz, hogy a szerkesztetts¢get elker¡lje,
¡vegtiszta kompozÁciÂt teremt. Nem akar be-
avatkozni a hangsÃlyokba, kiemelni ¢s ¢rtel-
mezni. Kimondja, hogy a t´rt¢n¢st esem¢ny-
szinten kell kezelni, egymÀs mell¢ rendelni a
t¢nyeket, leÁrni, de nem k´vetkeztetni. En-
nek ellen¢re a k´vetelm¢nyeknek sem a mü-
b¢li ÁrÂ, sem az ÁrÂ Krasznahorkai nem tesz
eleget.

A tempÂt Ãgy kezeli, mint menek¡lû em-
ber futÀsÀnak gyorsÁtÀsÀt, lassÁtÀsÀt ¢s a meg-
pihen¢seket. A sz´veg mük´dtet¢s¢nek alap-
elv¢v¢ teszi a levegûv¢telt; liheg, dadog ¢s ha-
dar. Mint elbesz¢lû mÀr AZ URGAI FOGOLY-
ban bel¢p a t´rt¢netbe, aminek egyszerre Àt-
¢lû hûse ¢s rezignÀlt krÂnikÀsa. A TH°SEUS-
çLTALçNOS-ban egyed¡l û van, Krasznahor-
kai, az elbesz¢lû, a besz¢lû, a kritikus, a hall-
gatÂsÀg, belsû hangok ¢s megszÂlalÂ tudatok.
V¢gtelen bezÀrtsÀgban, melyben megk¢tsze-
rezi, sût t´bbsz´r´zi magÀt. Hogy ki szÂl ¢s
kihez, ritmusmeghatÀrozÂvÀ vÀlik, ¢s meg-
szabja a sz´vegr¢szek k´z´tti arÀnyokat is.

Az, ahogy a hÀrom elûadÀsban vÀltozik a
viszonya a hallgatÂsÀghoz (elûsz´r nem tud-
ja, kik ûk, hol van; aztÀn gyanakszik, hogy
bezÀrjÀk; v¢g¡l nem ¢rdekli, hiszen a bÃcsÃ-
zÂnak mÀr nincs sz¡ks¢ge k´z´ns¢gre), me-
gint csak szerkeszt¢si elv. A magÀba zÀrulÂ ¢s
vilÀgtÂl bÃcsÃzÂ ember k´z´ny´ss¢ ¢s magÀ-
nyossÀ vÀlÀsÀnak t´rt¢nete, ez hatÀrozza meg
a besz¢dmÂdot, ¢s ritmikai szerepe is van.

UgyanÁgy kigondolt a besz¢lû Kraszna-
horkai korÀnak vÀltozÀsa: a gyerekkortÂl a
felnûtt-gyermeks¢gig lÀthatjuk ût egy-egy
foltszerü, ¢letbûl kiragadott jelenetben (a bel-
sû, szem¢lyis¢gbeli alakulÀsÀt pontrÂl pontra
nyomon k´vetve). E szem¢lyis¢gt´rt¢netben
a megtagadÀs, a Szent Ferenc-i szeg¢nys¢g
felv¢tele a fûvonal, amelyben a besz¢dhûs
minden dolgoktÂl valÂ cs´m´r¢bûl a lÀzadÀs
k¢rd¢s¢ig jut, majd elvetve ezt is, a bÃcsÃzÀst
vÀlasztja.

Mivel nem pusztÀn ´nvallomÀst akar Krasz-
nahorkai Árni, a vilÀgrÂl ¢s az emberi vilÀgrÂl
kialakÁtott Át¢leteit indokolnia kell. S mert
virtuÀlisan m¢gis egy hallgatÂsÀghoz szÂl, a
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bizonyÁtÀs ¢s az ´nigazolÀs a retorikus meg-
gyûz¢s mÂdszereit k´veteli. Ebben is precÁz.
A bizonyÁtÀst hol piramidÀlis, hol fokozÀsos
technikÀval oldja meg, elûre- ¢s visszautal, is-
m¢tel, t¢telez, konklÃziÂkat von le.

Az elûadÀsok felbontÀsa (t¢telez¢se) is szi-
gorÃ elvek szerint mük´dik. Az elsû ¢s a har-
madik ´t, a mÀsodik n¢gy t¢telbûl Àll, ezek
szerint szimmetrikus ¢s geometrikus ¢pÁt-
m¢ny (labirintus?). A helyzetelemzû ¢s reflek-
tÁv r¢szek t´bbnyire az elsû ¢s utolsÂ t¢telre
koncentrÀlÂdnak. A mÀsodik besz¢det meg-
szakÁtjÀk, itt felmer¡lnek bizonyos pÀrhuza-
mos sz´vegvariÀciÂk is, a harmadik besz¢d
pedig magÀba olvasztja a sz´vegidegen kiszÂ-
lÀsokat. Ekk¢ppen bomlik fel maga a vÀz is.

A szerkezet ezek szerint àhalÀlosanÊ ä a
sz´veg szempontjÀbÂl szuicid mÂdon ä pon-
tos ¢s elûre kitervelt. A Krasznahorkai-¢let-
müben immÀron nyilvÀnvalÂ egy t´rekv¢s
kudarca. A tartÂpill¢rek, a szerkezeti vÀz, a
formai zÀrtsÀg egyre transzparensebb, ezzel
pÀrhuzamosan a valÂsÀgtartalom elv¢sz, ¢s ez
utÂbbi müben, A TH°SEUS-çLTALçNOS-ban
csak foltokban van jelen. A forma ki¡r¡l,
mindezek mellett kreÀlttÀ, irodalmiassÀ vÀlik
Ãgy, hogy az ÁrÂ k´zben ideolÂgiÀkat teremt
a tartalmatlansÀg v¢delm¢ben ¢s az irodalom
ellen. A sz´vegtestben egyre t´bb az idegen
anyag: reflexiÂk, az ÁrÀs folyamatÀt ¢s lehe-
tetlens¢g¢t elemzû leÁrÀsok. A szigorÃ vÀz
nem hagy teret a sz´veg term¢szetes ´nmü-
k´d¢s¢nek, mert elûbb sz¡letik, mint az.
Ahogyan A TH°SEUS...-ban az ÁrÂra zÀrjÀk az
ajtÂt, Ãgy zÀrja magÀra û itt.

Krasznahorkai ÁrÀsa zÀrÂdarab, ami be-
dekkerk¢nt ad utÂbb sz¡letett tÀmpontokat
¢s szempontokat az ÁrÂ korÀbbi müveihez, s
mik´zben magÀba olvasztja azok fût¢mÀit, Àt-
¢rt¢kel (lÀsd: AZ ELLENçLLçS MELANKñLIçJç-
nak bÀlnÀja). Egy pÀlya ¢s egy ¢let lÀzg´rb¢-
j¢t adja, nem tÃl az irodalmon, hanem iro-
dalmi klis¢kkel ¢s zavaros filozofÀlgatÀsokkal
pÂtolva a valÂsÀg anyagÀt. Ez a hiÀnypÂtlÀs
´nment¢s is, a szem¢lyes kudarc bevallÀsa ¢s
kihÀtrÀlÀs a fennÀllÂbÂl, ami szÀmÀra àkibÁr-
hatatlanÊ. ¹n- ¢s vilÀgvizsgÀlÂ magyarÀzatai
leegyszerüsÁtettek, logikusak, de nem hitele-
sek. A sz´vegnek azon tÀja ez, amelynek
àsz´rnyü hÁjaÊ van. Labirintus, mint Quangz-
hou geometrikus, egymÀsra merûleges utcÀi
AZ URGAI FOGOLY-ban. Ez az a hely, ahol az
ÁrÂ mindent elvesztett, ¢s mindent megtagad,

innen hÀtrÀl ä ha lenne kivezetû fonala ä ki
a semmibe. Nincsen l¢nyeg, nincs meg¢rt¢s,
nincs irodalom, ´sszefogÂ ¢rtelem, egyÀlta-
lÀn nincs univerzum ¢s az univerzumnak is-
tene. Ami van, az a gonosz ä àmeglapulva, kÁn-
zÂn a f´ld alattÊ ä ¢s a semmi.

Ami volt, az n¢gy k´tet halvÀnyulÂ vilÀg.
Krasznahorkai müvei folyamatos krÂnikÀk
egy szem¢lyis¢g k¡l´nb´zû ÀllapotairÂl. AZ
URGAI FOGOLY-ban àaz ember ¢letÃtjÀnak fel¢n
egy nagy s´t¢tlû erdûbeÊ jut (Th¢seus a labirin-
tusban), innen fut legutÂbbi müv¢be. Az a
Herceg, aki AZ ELLENçLLçS MELANKñLIçJç-
nak titokzatos ¢s f¢lelmetes szereplûjek¢nt
(mint àa pokol hercegeÊ) fennhatÂsÀga alÀ veszi
a kisvÀrost, a vilÀgot magÀt, A TH°SEUS-çLTA-
LçNOS-ban fogva tartÂ. A pusztulÀs utÀni vil-
lÀmszag tere a th¢seusi... °s folytathatnÀnk
tovÀbb a kapcsolÂdÀsi pontok felfejt¢s¢t. De
akÀrmit talÀlnÀnk is, oda lyukadnÀnk ki,
hogy e legutÂbbi ÁrÀs(?), oratio(?) a vissza-
vezetû Ãt elsû ÀllomÀsa a Krasznahorkai-
oeuvre-ben, mint bÃcsÃbesz¢d, m¢gis utolsÂ.
(Ezek utÀn ä Ãgy hiszem ä a mÁtoszteremt¢s
betetûz¢se az lenne, ha nem sz¡letne Ãj
Krasznahorkai-mü.)

Hogy mi j´hetne ezutÀn, ha m¢gis j´n,
nem tudom. Csak azt, hogy A TH°SEUS-çLTA-
LçNOS rem¢nytelen prÂza, avagy nemcsak a
meg¢rt¢s, hanem az irodalom nullpontja is,
amelyben a sz´veg ugyanÃgy semmisÁti meg
magÀt, mint a hÀtrÀlÂ (halÀlvÀgyÂ?) ÁrÂ, szi-
gorÃ l¢p¢srendben.

Nagy Gabriella

NEM-KONRAD

N¢meth GÀbor: A Semmi K´nyv¢bûl
Holnap, 1992. 82 oldal, 122 Ft

Keveset Árni, az pontosan nem lehet tudni,
mit jelent. írÂ. Egy ÁrÂ pedig mindig dolgo-
zik, Ár akkor is, ha nem. Az ugyanaz. Sok, va-
lamennyi el¢g. Nem puritÀnsÀg, nem buzga-
lom. Mihez k¢pest keveset. Vagy sokat. TÃl-
besz¢l¢s vagy hallgatÀs, kihagyÀs, abbaha-
gyÀs. HangfogÂk, erûsÁtûk, a modern prÂza esz-
k´zei, Ãgymond. Egyszer azt Ártam N¢meth
GÀborrÂl, hogy azokrÂl kellû nagyvonalÃsÀggal
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le tud mondani. TÃlzottan is nyilvÀnvalÂ eszk´-
z´k: visszafogott hasznÀlat. MarhasÀg. Vagyis
persze nem lehet nem eszk´z´ket hasznÀlni,
Àm hogy mennyire bel¡lrûl, hogy mennyire
¢pp az az ¢n az eszk´z. Mert akÀrmilyen kicsi
mocorgÀs jÂl hallhatÂ, bÀrmi z´r´mb´l¢s el-
viselhetû, mert az ¢n az, amit hall. BÀrmi
mÀst nem. Semmi mÀst se. àA hosszÃ szerelû-
csarnokban, ¢jjel, olajos für¢szport s´pr´get egy
´regember. Az olaj szaga a k´nyvben. A cirokseprü
minimÀlzen¢je.Ê A vÀrakozÀs ¢s lemondÀs, a
mondat teste, egy szÂ elûtt egy szÂ, utÀna,
m¢g sehol, papÁrlap, halk z´rren¢s, pattog a
tollhegy. ºres, m¢g ¡res, mÀr ¡res megint.
Cs´nd. K¢t v¢kony k´tet. Nyugodt-N¢meth.

àA sziklakiugrÂ elfogja a für¢szmalom zajÀt, ezt
mondogatta mindig Konrad, ûszint¢n szÂlva persze
für¢szmalomzajok ût, Konradot, igazÀn nem izgat-
jÀk, sohasem izgattÀk, ahogy a sajÀt l¢legz¢se nem
izgatja, Ãgy nem izgatjÀk ût a für¢szmalomzajok,
hiszen ezek ´r´ktûl voltak, û maga sosem gondolta,
hogy: für¢szmalmot hallasz, nem bÁrsz gondolkoz-
ni!, mert û mindig für¢szmalmok k´zel¢ben ¢lt ¢s
gondolkodott.Ê (Thomas Bernhard: A M°SZ°GE-
Tý. FordÁtotta Tandori Dezsû.)

Bizony, izgatja. Nyugodt vagy sem, mert
pontosan ez emeli ki a nyugalombÂl. Aki Ár,
az ä szemben¢z ezzel vagy sem ä hallja, eg¢sz
szervezet¢vel ¢rz¢keli a nyelv egyre erûs´dû
für¢szmalomzajÀt. Minden kÁs¢rlet e zajok elvi-
sel¢s¢re, ´sszhangzÀsba illeszt¢s¢re vonatko-
zik. °pp ez a kiemel¢s az ÁrÀs. VÀrni, aztÀn pe-
dig aggÀlyosan kihasÁtani ebbûl az ÀltalÀnos-
bÂl, az ÀltalÀnos z´rg¢sbûl, ami az ´v¢.

Az ÁrÂ Ár le.
Az ÁrÂ tehÀt Ár le. TehÀt mondatokat Ár le,

mi mÀst.
Elûsz´r leÁr mindenesetre egy mondatot.
Noha m¢gis az¢rt ez Ágy tÃl egyszerü.

Mert az ¢pÁtm¢ny, egy k´nyv nem csupÀn
mondatok halmaza. Folyama. Nem csak hely-
zetek egymÀsutÀnja, e mondatok Àltal kiala-
kÁtott helyzetek¢.

Hanem micsoda.
Azt nem tudom.
Az ¢ppen a k¢rd¢s, ami a k´nyv, e k´nyvek

Àltal t¢tetik f´l Ãjra meg Ãjra.
Mindenesetre ez az ¢pÁtm¢ny valÂban ¢pÁt-

m¢ny, ¢s semmi esetleges nincs ott megenged-
ve. àAggÀlyos t´k¢letess¢gig csiszolt illeszt¢sek.Ê
Szerkezet. àSzinte Ï¡resÎ.Ê Szinte ¡res. àSzin-
teÊ ¡res, ha az egyÀltalÀn lehet.

Alig lehet.

De semmik¢pp sincs semmi f´l´sleges
igyekv¢s elmondani valami tudnivalÂt. A tud-
nivalÂkat tudjuk, ¢s nem, ami ugyanaz, min-
denki pontosan azt, ¢s mindenki ugyanazt
mes¢li mindenkinek, amit a mÀsik is olyan jÂl
nem tud. Lehet-e komolyan azt hinni, hogy
jobban tudjuk, vagy jobban nem, mi, ¢ppen.
°n, ¢ppen, mint û? Hogy a dolgokrÂl valÂ
tudÀsban nem valamennyien r¢szes¡l¡nk?
F´lnyitni a szemet. FelvilÀgosÁtÀs. Kiss¢ bosz-
szantÂ, nem? Nem nevets¢ges kicsit? A halÀ-
lig? Nem halÀl' r´hej? N¢meth GÀbor, azt
gondolom, nem akar ànek¡nkÊ elmondani
semmit. Csak azt, hogy û, egy l¢lek, az mi.
Milyen, micsoda. àA hÀzat Ãgy kezdtem ¢pÁteni,
hogy erûsen lehunytam a szememetÊ, Árja, hÃsz
sorral lejjebb pedig: àTervemben, mely Àlomsze-
rübb volt, mint az lehets¢gesnek mutatkozott, nem
kerestem logikÀt, egy hibÀtlan ¢rz¢k szesz¢lyeit szen-
vedte el, a magam¢t.Ê Mi mÀsra utalna bÀrmi
alkotÀs, mint l¢trehozÂja lelk¢nek szerkezet¢re.

Annak felel meg.
Csakhogy nekem megfelel-e? HasznÀlni

tudom-e valamire? Van-e bejutÀs egy ´nma-
gÀnak hibÀtlan k´rbe? Az ¢p¡letek hasznÀla-
tosak-e? Minek nekem egy nem hozzÀm m¢-
retezett ¢p¡let?

De az mÀr az ¢n dolgom. A mi dolgunk,
hogy valamit felhasznÀlunk-e vagy nem. Mit
mi¢rt hasznÀlunk fel.

Az irodalmat hogy mire hasznÀljuk.
àIstent ¢s a lelket akarom megismerni.Ê Mond-

ta Szent çgoston. àMÀst nem?Ê, k¢rdezte.
àNem, mÀst semmitÊ, vÀlaszolta.

Kukorelly Endre

ZARATHUSTRA,
HARMADSZOR

Nagy Atilla KristÂf: Valaki besz¢l
Cser¢pfalvi, 1992. 180 oldal, 149 Ft

1986-ban megjelent elsû (verses)k´tete Âta
negyedik k´tet¢vel jelentkezett Nagy Atilla
KristÂf. A HADIKOMMUNIKçCIñ cÁmü verses-
k´tet ¢s a PERSONA NON GRATA cÁmü elbesz¢-
l¢sgyüjtem¢ny (amiben mÀr voltak nehezen
meghatÀrozhatÂ müfajÃ ÁrÀsok) Âta megje-
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lent valamennyi müv¢ben megfigyelhetû az
a t´rekv¢s, hogy az irodalom belsû (a k´lt¢-
szetet a prÂzÀtÂl, az essz¢t a novellÀtÂl, a fik-
ciÂt a dokumentumtÂl elvÀlasztÂ) hatÀrait
f´loldja vagy legalÀbbis Àtl¢pje. Harmadik
k´nyv¢ben, a TOTçLBRUTçL cÁmü, az elsû
szem¢lyü elbesz¢l¢s ¢s a m¢lyinterjÃ egybe-
olvasztÀsÀt c¢lzÂ kÁs¢rlet¢ben a kÁvÀnt fÃziÂ
nem j´tt l¢tre. A reg¢nyhûs´k okosak ¢s Âva-
tosak: nem fogadnak el ajÀnd¢kot az ÁrÂtÂl.
Amikor tehÀt Nagy Atilla KristÂf elkezdte sti-
lizÀlni, szerkeszteni, irodalmi eszk´z´kkel ä
utalÀsokkal, variÀciÂkkal ¢s visszat¢r¢sekkel ä
àmegemelniÊ a sz´veget, az interjÃ alanya el-
tünt a k¢pbûl, irodalmi sz´vegnek pedig nem
volt el¢gg¢ ig¢nyes a visszamaradÂ anyag.

A VALAKI BESZ°L cÁmü k´tet sz´vegei arrÂl
tanÃskodnak, hogy az ÁrÂ tanult a kudarcbÂl,
narrÀciÂjÀrÂl nem prÂbÀlja elhitetni, hogy ¢lû-
besz¢d Àtirata; ezÃttal mÀs minûs¢gü az a mü-
v´n kÁv¡li elem, amelynek szÀlait megkÁs¢rli
k´nyve ´sszef¡gg¢srendszer¢be beleszûni.

Nagy Atilla KristÂf a VALAKI BESZ°L cÁmü
k´tetben olvashatÂ elbesz¢l¢seket ¢s egy¢b
prÂzai sz´vegeket egy mÀr megl¢vû mü:
Nietzsche IMIGYEN SZñLA ZARATHUSTRA cÁmü
munkÀjÀnak a szerkezet¢re ¢pÁtette. De nem
el¢gedett meg azzal, hogy k´vette az eredeti
mü szerkezet¢t, hanem sajÀt gondolatrend-
szer¢t a Nietzsch¢¢ mell¢ rendelve kettûs vo-
natkozÀsi rendszert alakÁtott ki, amelyben a
sz´veg legk¡l´nb´zûbb minûs¢gü mozzana-
tai k´lcs´n´sen ¢rtelmezik, kommentÀljÀk ¢s
¢rt¢kelik egymÀst ä azon a gondolatrendsze-
ren ÀtvetÁtve, amelyet az ÁrÂ a ZARATHUSTRA
hÀtter¢ben felfedezni v¢l. Nem mondhatjuk,
hogy ez valamif¢le epigonizmus vagy imitÀ-
ciÂ volna, ¢s sajÀtsÀgos, sz¢pirodalmi eleme-
ket felhasznÀlÂ b´lcseleti kommentÀrnak sem
lehet tekinteni, hiszen a k´nyv sz´vege nyil-
vÀnvalÂan elsûdleges, eszt¢tikai hatÀsra t´-
rekvû sz¢pirodalom. K¢rd¢s azonban, hogy
mi a c¢lja az ÁrÂnak ezzel a szokatlan eljÀrÀs-
sal; hogy eredeti münek tekinthetû-e az Ágy
keletkezett sz´veg vagy m¢giscsak egyfajta bi-
zarr appendixnek; s v¢g¡l m¢rlegelendû ä
annak tudatÀban, hogy a toposz csak nagyon
korlÀtozott m¢rt¢kben viszi Àt Ãj sz´vegk´r-
nyezet¢be eredeti kontextusÀt ä, hogy milyen
¢rt¢keket hordoz a k´nyv sz´vege, ha elsza-
kÁtjuk a forrÀsÀval ´sszek´tû utalÀsok ´ssze-
f¡gg¢s-hÀlÂzatÀtÂl.

Azonnal le kell sz´gezni: Nagy Atilla Kris-

tÂf kisprÂzÀi semmif¢le rokonsÀgot sem mu-
tatnak Nietzsche filozofikus, b´lcselkedû p¢l-
dabesz¢deivel. Akkor hÀt mi az oka, c¢lja ¢s
megjelen¢si formÀja ennek a kapcsolatnak? A
szellemi rokonsÀg kifejez¢se volna? A k¢sz
gondolati szerkezet ihletûereje, t´bbletk¢sz-
tet¢s a munkÀban? Szerkeszt¢sbeli fogyat¢-
kossÀgok ÀthidalÀsa, megker¡l¢se? Csak jÀ-
t¢k? Vagy alkalmatlan korban elk´vetett
rendhagyÂ pr¢dikÀciÂs kÁs¢rlet? Biztosan he-
lyes vÀlasz nincs, csak biztosan helytelen:
nem t¢ma vagy k´zlendû hÁjÀn k¢nyszer¡l ef-
f¢le pÂtszerek alkalmazÀsÀra (ezt igazolja a
k´nyv tematikai sokszÁnüs¢ge ¢s gondolati
szÀlainak szerteÀgazÂ mivolta), nem az ÁrÀs-
k¢szs¢g fogyat¢kossÀgai vagy az egy¢ni hang-
v¢tel kifÀradÀsa miatt szorul stilisztikai im-
portra (hiszen ¢ppen ebben a k´nyvben lÀt-
hatjuk sajÀt stÁlusÀnak tisztulÀsÀt, a korÀbbi
munkÀk gyakori stÁluszavarÀnak lek¡zd¢s¢t),
¢s szÂ sincs arrÂl, hogy sajÀt ä gyarlÂbb ä szel-
lemi teljesÁtm¢ny¢t prÂbÀlnÀ f¢mjeles tekin-
t¢lyszem¢ly fedezet¢vel fel¢rt¢keltetni.

Megfigyelhet¡nk azonban egyfajta belsû
pol¢miÀt, a nietzschei sejtelem szembesÁt¢s¢t
a bek´vetkezettel, a jÂs ¢s a k¢sû utÂd szem¢-
ly¢nek felcser¢l¢s¢n alapulÂ szerepjÀt¢kot,
ami az ¢let ¢s a mü belsû idej¢nek ´tletszerü
megvÀltoztatÀsÀval jÀtszva teremt a müben
k¢tirÀnyÃ oksÀgi rendszereket. °rdekes meg-
figyelni p¢ldÀul a BULVçR cÁmü sz´veg ¢s
A SZEPLýTELEN TISZTASçGRñL szÂlÂ p¢ldabe-
sz¢d ´sszef¡gg¢seit. Nietzsche azt fejtegeti,
hogy a vÀrosokban sok a pÀrzÂ kedvü asszo-
nyi Àllat, ¢s jobb dolog gyilkos kez¢re ker¡lni,
mint egy ilyen nûst¢ny¢re; de a legjobb per-
sze kimenni az erdûbe. Ehhez k¢pest az û Za-
rathustrÀja ¢ppÃgy, mint Nagy AtillÀ¢, ¢ppen
az erdûbûl j´tt be a vÀrosba, kit¢ve magÀt az
emlÁtett pÀrzÂkedvbûl fakadÂ molesztÀltatÀ-
soknak; ugyanakkor a BULVçR k´zponti sze-
replûj¢nek tekinthetû nû csakugyan àgyilkos
kez¢re ker¡ltÊ, aki nekil´kte a t¡k´rnek, ¢s a nû
elv¢rzett. Az Àldozat a t´rt¢net elbesz¢lûj¢nek
egykori szerelme volt, mÀr megismerked¢-
s¡k elûtt elvesztette sz¡zess¢g¢t ä tehÀt akkor
nem v¢rzett ä, mÁg elsû szerelmi egy¡ttl¢t¡k
¢jszakÀjÀn az elbesz¢lûnek eredt el az orra
v¢re, ¢s ez reggelre valÂsÀggal ´sszeragasz-
totta ûket, ´sszealvadtak a sÀtorban, reggel
pergett rÂluk a rÂzsaszÁnü cement. Itt vezet
vissza egy szÀl a k´nyv´n kÁv¡li vilÀgba, ami-
re ilyen hÁvÂszavak utalnak: àf¢lszigetÊ, àavar-



kori sÀncÊ, ànÀdszagÊ, àhÁnÀrkoszorÃÊ, àborospin-
ceÊ. A helyszÁn nagy valÂszÁnüs¢ggel a tihanyi
ñ-vÀr, a tÁz-tizen´t ¢ve m¢g hasznÀlt sÀtrazÂ-
hely. Szemk´zt a Visszhang-dombbal. Ahol
ezen az elsû szerelmes ¢jszakÀn a f¢rfi v¢rzett
a nû helyett (pedig àNemdenem jobb-e gyilkos
kez¢re ker¡lni, mint pÀrzÂ kedvü asszonyi Àllat¢-
raÊ), ¢s a nû, aki nem v¢rzett, most v¢rzik ¢s
meghal, amikor ´ssze¡tk´zik a t¡k´rrel (ar-
cÀnak visszhangjÀval); pedig nem ¢let¢ben
volt szeplûs, hanem a v¢r tette azzÀ (àblÃzon
aprÂ v´r´s szeplûkÊ). à...a szeplûtelen tisztasÀgon is
nevetnek, ¢s k¢rdezik: Mi a szeplûtelen tisztasÀg?
Nemdenem balgasÀg a szeplûtelen tisztasÀg? çmde
ez a balgasÀg maga j´tt hozzÀnk, nem mi j´tt¡nk
ûhozzÀÊ ä mondja errûl Nietzsche, ¢s ha mÀr
ennyi szÂ esett a tisztasÀgrÂl, szinte magÀtÂl
¢rtetûdik, hogy az a t¡k´r, amelyen sz¢t-
fr´ccsen a v¢r, egy f¡rdûszobÀban Àllt, amÁg
sz¢t nem t´r´tt, ahogy az a bizonyos sÀtor is
vÁzparton Àllt, amikor àtest a testet esetlen¡l gyü-
ri, akÀrha birkÂznÀnkÊ, ¢s a k¢t test ´sszece-
mentÀlÂdott, visszhangja lett egyik a mÀsik-
nak (mint ez a k´nyv a Nietzsch¢¢nek), vÁz-
parton, mert àa megismerû nem akkor hÃzÂdozik
a vÁztûl, ha az igazsÀg szennyes, hanem ha sek¢lyÊ.
°s itt l¢p a k¢pbe a mÀsik nûi szereplû, a bul-
vÀrlap bün¡gyi tudÂsÁtÂnûje, aki a t´rt¢-
netben ànem szennyesÊ, de mit mond errûl
Nietzsche? àA tisztasÀg n¢melyekn¢l er¢ny, azon-
ban sokaknÀl majdnem bün. Ezek ugyan megtar-
tÂztatjÀk magukat, de a testi kÁvÀnsÀg szuka-kutyÀ-
ja sandÀn tekinget minden tett¡kbûl. [...] Kedveli-
tek a szomorÃjÀt¢kot ¢s mindazt, ami a szÁvet meg-
szakasztja? çm gyanakvÂ szemem a szukÀt keresi.Ê

így formÀlÂdnak tehÀt azok a v¢gtelenÁtett
oksÀgi lÀncok, amelyeket Nagy Atilla KristÂf
a legjobban kedvel. A àk¢tkezes olvasÀsÊ
mÂdszer¢t k´vetve Ágy szeml¢lhetûk azok az
asszociÀciÂs szÀlak, amelyek a k¢t k´nyvet
oda-vissza ´sszek´tik; ¢s Ágy, a Nietzsche-sz´-
vegek egyenletes f¢nyt´r¢s¢n Àt figyelve,
Nagy Atilla k´nyv¢nek k¡l´nb´zû fajtÀjÃ, ne-
mü ¢s minûs¢gü ÁrÀsai homog¢nnek, a m´-
g´tt¡k kirajzolÂdÂ gondolatrendszer szÁnes-
nek, b´lcsnek, szem¢lyes tapasztalatokbÂl
tÀplÀlkozÂnak ¢s eredetinek lÀtszik. (OdÀig
megy a k´nyv misztikus kapcsolata a valÂsÀg-
gal, hogy ha az elsû fejezet szÁneml¢keit tu-
ristajelz¢snek tekintj¡k, a k¢pzeletbeli Ãt a
valÂsÀgban v¢gigjÀrhatÂ ä igaz, sokkal r´vi-
debb idû alatt ä, ¢s a v¢g¢n m¢g egy kunyhÂ

romjait is megtalÀlhatjuk, aff¢le veremhÀzat,
ahonnan ä ¢s ez messzemenûen megfelel a
k´nyv lefel¢ stilizÀlÂ irÂniÀjÀnak ä Zarathust-
ra helyett egy gyengeelm¢jü csavargÂ bÃjik
elû, sz¢les ¢s foghÁjas mosollyal.)

Nagy Atilla KristÂf k´nyv¢nek k´zponti
szereplûj¢t, narrÀtorÀt, egyben sajÀt altere-
gÂjÀt ZarathustrÀnak nevezi. Ezen a n¢ven
eddig legalÀbb k¢t ismerûsre talÀlunk a mü-
velûd¢st´rt¢netben. Az eredeti, az irÀni maz-
dahit megalapÁtÂja egy egyensÃlyÀbÂl kibil-
lent szenthÀromsÀg egyik tagjÀt, az etikai
princÁpiumot megtestesÁtû Ahura MazdÀt he-
lyezi kultusza k´z¢ppontjÀba. Ez a Zarathust-
ra mindent megÁt¢l, mindent jÂnak vagy
rossznak minûsÁt. A mÀsikrÂl, a p¢ldabesz¢-
dek narrÀtorÀrÂl Ágy nyilatkozik a szerzû, a
magÀt az elsû immoralistÀnak nevezû Nietz-
sche: à[Ez a Zarathustra] ...ama perzsa pÀratlan
t´rt¢nelmi alakjÀnak ¢ppenhogy ellent¢te. Zara-
thustra teremtette meg a morÀlt, a v¢gzetes t¢ved¢st;
k´vetkez¢sk¢ppen neki kell elsûk¢nt f´lismerni t¢ve-
d¢s¢t.Ê Ez a k¢t alak olvad egyetlen sziÀmi
ikerpÀrrÀ Nagy Atilla KristÂf keze nyomÀn.
K´nnyen elgondolhatÂ, hogy milyen ÀllandÂ
belsû konfliktushoz vezet ez a Janus-arcÃsÀg.
Term¢szetesen ez a sajÀtossÀg lehet indokolt,
sût lehet a k´zlendû egyik eleme; az azonban
bizonyos, hogy akadÀlyozza, gyakran lehetet-
lenn¢ teszi annak az elemi rokonszenvnek a
kialakulÀsÀt az olvasÂban a t´rt¢netek narrÀ-
tora irÀnt, ami n¢lk¡l az irodalom befogadÀ-
sÀnak folyamata ´r´mtelen, tisztÀn a sz´veg
meg¢rt¢s¢re korlÀtozÂdÂ müvelet marad.
Visszat¢rû fogyat¢kossÀga ez Nagy Atilla
KristÂf munkÀinak.

Ha Nietzsche ZARATHUSTRA-k´nyv¢re azt
mondjuk, hogy a benne ´sszegyüjt´tt p¢ldÀ-
zatok, t´rt¢netek esetlegesen k´vetik egy-
mÀst ä lazÀn vagy ¢ppens¢ggel sehogy sem
kapcsolÂdik egyik a mÀsikhoz ä, akkor ez a
VALAKI BESZ°L sz´vegeire fokozottan igaz.
Nagy AtillÀnÀl mÀr az epizÂdok, a t´rt¢netek
sem haladnak. Nem is akarnak haladni: ÀllÂ-
k¢pek. Persze, ha csak ÀllÂk¢pek lenn¢nek,
olvashatatlanul unalmassÀ vÀlnÀnak. Ez¢rt
tehÀt az ÁrÂ megprÂbÀl fesz¡lts¢get k´lcs´-
n´zni nekik, kis felp´rget¢sekkel, ism¢tlûd¢-
sekkel megbontani statikussÀgukat. Megfi-
gyel, r´gzÁt, a r´gzÁtett megfigyel¢seket alak-
zatba rendezi. TalÀn zeneinek lehet nevez-
ni ezt az eljÀrÀst, t¢ma+variÀciÂ+visszat¢-
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r¢s+kÀdencia szerkezetekkel, hÁdformÀkkal
¢s a repetÁciÂ reichi szervez¢s¢vel. Ha lehet
ezt mondani, ezek a jelenetek kifejezetten
robban¢konyan Àllnak.

Ezen tÃl azonban mind a Nietzsche-mü-
ben, mind a VALAKI BESZ°L-ben megfigyelhe-
t¡nk valamif¢le àsz´veg f´l´ttiÊ haladÀst,
mozgÀst a kezdettûl a befejez¢s irÀnyÀba. En-
nek a mozgÀsnak l¢nyeges ´sszetevûje az ol-
vasÂ ¢rtelmez¢s¢ben beÀllÂ vÀltozÀs ä tehÀt
hogy a t´rt¢netek sorÀn egyes fogalmakbÂl
(v¢r, hÂ, hideg, hegy, kutya, FiastyÃk stb.) to-
poszok k¢pzûdnek, ¢s ezek a k´nyvben elûre-
haladtunkban egyre Ãjabb utalÀsokkal gaz-
dagodnak. Persze, ez a mozgÀs k¢tirÀnyÃ,
mert az Ãjonnan felvett asszociÀciÂs szÀlak
visszamenûleg is Àt¢rtelmezik a toposz jelen-
t¢s¢t a korÀbbi sz´vegk´rnyezetben, vagyis
ism¢t a szerzû kedvelt, v¢gtelenÁtett oksÀgi
idûhurkaival talÀlkozhatunk.

Ha tehÀt v¢gigtekint¡nk a VALAKI BESZ°L
szerkezet¢n ¢s àcselekm¢ny¢nÊ, ¢rdekes ta-
golÂdÀsokat ¢s gondolati Áveket fedezhet¡nk
fel a sz´vegekben ¢s az egyes r¢szek k´z´tt.
A bevezet¢s, a ZARATHUSTRA ALçSZçLL egyfaj-
ta beavatÀsi szertartÀsnak is felfoghatÂ, de
egyÃttal az emberi jellem megismer¢s¢hez ¢s
ÀbrÀzolÀsÀhoz vezetû, megalÀzÂan aprÂ l¢p¢-
seket is metaforÀba foglalja. Ebben a proce-
dÃrÀban megalÀztatÀssal kell fizetni minde-
n¢rt. Az elsû emberi kapcsolatnak bevizel¢s
az Àra (igaz, hogy Nagy Atilla hûsei egy¢b-
k¢nt is a szokottnÀl bûkezübben bÀnnak vÀ-
lad¢kaikkal). A hûs hosszan utÀnozza egy ma-
jom mozdulatait a ketrec elûtt, ez meghozza
az elsû nût. (BÀr ez is bonyolultabb, hiszen
korÀbban is csak l¢tez¢s¢nek egyik sÁkjÀn ¢lt
egyed¡l abban a bizonyos hegyi hÀzban. KÀ-
v¢, cigaretta, ¢lelem ¢rkezett valahonnan, ¢s
nûk is, amire a borotvÀlkozÀsi jelenet àha sze-
retkezemÊ kit¢tele utal.) Ez az Àllatkerti nû ´n-
zetlen¡l ad lehetûs¢get az elsû tisztÀlkodÀsra.
F¢rfi, idûsebb nû, egy mosdÂtÀl vÁz: NÀdas
P¢ternek ebbûl egy f¢l drÀmÀra futotta. Nagy
Atilla KristÂf azonban messze elker¡li a jele-
netben rejlû bensûs¢ges kapcsolat lehetûs¢-
g¢t. àMintha n¢gy kezem lenne vagy n¢gy lÀbam,
¢s emelem a vizet a mellsûvel, ¢s a t´bbi pÀrhuza-
mos. [...] F´legyenesedek, olyan g´rb¢n vagyok
egyenes [...] Nedves szûrcsomÂk, p´rsen¢sek...Ê Ez-
Ãttal tehÀt utÂlag kell fizetni az ´nzetlen
gesztus¢rt: a tisztÀlkodÀs, ez a nagyon emberi
aktus Àllatszerüv¢ teszi ZarathustrÀt, aki a

majom utÀnzÀsÀ¢rt kapcsolatot kapott, ¢s
emberi maradt. àígy mük´dik.Ê

Az ¢lethelyzetekben rejlû szimmetria a
sz´veg szervezûd¢s¢nek legfûbb rendezûelve.
A fûhûs az asztalra borulva alszik egy kocs-
mÀban. çlmodik. Mi az Àlom ¢terikussÀgÀ-
nak lehets¢ges ellent¢te? A mosl¢k, ami ¢b-
red¢skor az arcÀrÂl csorog, l¢v¢n, hogy hû-
s¡nk egy tÀny¢rba hajtotta (Àlomra) a fej¢t.
Vagy m¢g plasztikusabban lÀtszik ez az ellen-
sÃlyrendszer az el´ljÀrÂbesz¢d zÀrÂk¢p¢ben.
Zarathustra egy buszmegÀllÂban ¡l a padon,
amikor a zseb¢be nyÃl, ¢s egy kilincset talÀl
benne. M¢g az elsû jelenetben vÀgta zsebre,
amikor elindult a hegyrûl, ¢s a kilincs a ke-
z¢ben maradt. Helyzet¢nek tehÀt nem kulcsa
van (azt eldobta), hanem kilincse. àTalÀn ne-
hez¢k, hogy mindig a tÀj aljÀn maradjak.Ê De ez
m¢g csak felvezeti az elsû jelenethez valÂ
visszautalÀsokat. Ez az a pont, ahol Nietzsche
ZarathustrÀjÀnak kÁs¢rûi akadnak: àSas kerin-
gett tÀgas k´r´kben a levegû¢gben, ¢s kÁgyÂ cs¡n-
g´tt rajta, de nem zsÀkmÀnyk¢ppen, hanem barÀt-
hoz hasonlatosan: mivelhogy a sas nyaka k´r¢ gyü-
rüzve tartotta magÀt. ä Az ¢n Àllataim! ä mondÀ
Zarathustra, ¢s ´rvendez¢k szÁv¢ben.Ê Nagy Atil-
lÀnÀl: àElûttem ver¢b ugrÀl. [...] Oldalaz oldalvÀst
a pad oldala ment¢n, valamit felemel, valami
pondrÂ vagy giliszta, rÀzza a fej¢t, csûrre csava-
rodva vonaglik a f¢rge, aztÀn lÂg csak, ernyed ¢s
annyi.Ê Eg¢sz idû alatt a FiastyÃkot kereste az
¢gen; ez a madÀr van helyette is. °s megy le,
mindig csak le, mert nem tud annyit menni
lefel¢, hogy amikor meg¢rkezik, ne megint
egy hegyen talÀlja magÀt. Ahonnan tovÀbb
lehet menni lefel¢, àaz ör ÃtjainÊ.

Nagy Atilla KristÂf k´nyv¢nek eg¢sz¢re is
jellemzû a szimmetriÀk rendszere, az el-
lenpontok, t¡k´rr¢szek, ellent¢mÀk hÀlÂza-
ta. Maga a k´nyv is k¢t r¢szre tagolÂdik: az
elsû szakasz a ZARATHUSTRA ALçSZçLL-tÂl az
°MELYG°S-ig tart, a mÀsodik az ELMOZDULç-
SOK-tÂl szÀmÁthatÂ. Az ELMOZDULçSOK cÁm
maga is ´nmagÀra reflektÀl; ebben a r¢szben
a bevezetû r¢sz toposzai ism¢tlûdnek meg,
megvÀltozott hangnemben, ironikus kom-
mentÀr gyanÀnt. EzÃttal àTÁz fokos levegûÊ, te-
hÀt elmÃlt a t¢l; az elvert kutyÀ¢rt is megvan
a kÀrpÂtlÀs: àKutya ugrÀl a kerÁt¢s mellett. [...]
Kutya hever a bokor alatt. [...] KutyÀk ugatnak
mindenfelûl.Ê °rdekes az elsû mondatok (àKer-
ti asztalon kihült tea. TÁz fokos levegû, tÁz fokos vÁz.
KiegyenlÁtûd¢sÊ) egybecseng¢se Petri REGGELI
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KçV°ZçS-Àval: àpÀrolog a v´lgy meg a cs¢sze kÀv¢
/ ez hül, amaz melegszikÊ. K¡l´n ¢rdekess¢g,
hogy Petrin¢l is korszakhatÀrt jelez ez a vers:
az àÃj k´ltûis¢gÊ periÂdusÀnak egyik elsû da-
rabja. Itt is megvÀltozik a sz´veg minûs¢ge.
Mi¢rt van erre sz¡ks¢g? R¢szint a k´nyv k¡l-
sû idej¢ben, a jelenkori t´rt¢nelemben jelent-
kezû korszakvÀltÀs mutatkozik a k´nyvben ä
a sz¢pirodalomban term¢szetes idûeltolÂdÀs-
sal ä, r¢szint maga a k´nyv sz´vege jutott el
egy olyan pontig, ahol valamif¢le vÀltÀsra van
sz¡ks¢g.

Az °MELYG°S-sel olyan sz´veg ker¡lt a fe-
jezetek lÀncolatÀba, amely mind attitüdj¢ben,
mind minûs¢g¢ben k¡l´nb´zik a korÀbbiak-
tÂl. A rÀkos nû monolÂgja (egy¢bk¢nt, ´nma-
gÀban szeml¢lve, megrendÁtû ¢s kitünû elbe-
sz¢l¢s) a sz´veg intenzitÀsÀnak olyan fokÀra
jut el, amit a szerzû tovÀbb nem tud vÀllalni.
VÀltania kell. Az ELMOZDULçSOK-ban tehÀt ki-
hÀtrÀl a k´nyv k´zponti figurÀjÀbÂl; konsta-
tÀlja, hogy a bevezetû r¢sz alÀszÀllÀsa gesztus
volt, ÁrÂi jÀt¢k: ugyanÃgy f´nt van a hegyen,
mint kezdetben (àN¢zek a v´lgybeÊ); ugyanak-
kor a SZAKADT INGEK METAFIZIKçJç-nak v¢-
res-alkoholos àmÀsÀllapotaÊ, a NIGHTMARE
f¢lÀlombeli asszociÀciÂzakatolÀsa, a MASKARç-
D° helyzetgyakorlat-parafrÀzisa (melynek el-
sû ¢s utolsÂ betüj¢ben Nagy Atilla elûz¢ke-
nyen feltünû gesztussal àrejtette elÊ az E. P.
monogramot) ¢ppÃgy folytathatatlan, mint
az °MELYG°S Àt¢lt pszichologizmusa.

Allegorikus, szimbolikus ÀthallÀsokkal fel-
dÃsÁtott, leÁrÂ term¢szetü sz´vegek, eszme-
futtatÀsok k´vetkeznek ezutÀn. A k´nyv nap-
lÂszerüv¢ vÀlik. Az '56-osok exhumÀlÀsa, a
Nagy Imre-szobor ´tlete (eml¢kezhet¡nk: ak-
kor Ãgy hÁrlett, hogy a holttesteket az Àllat-
kert elhullott Àllatai k´z¢ temett¢k) k´z´s t´r-
t¢nelmi ¢lm¢nyeket r´gzÁt, majd a DOBOZBA
ZçRT FEJEK Àtvezet a szem¢lyes ¢let doku-
mentumaihoz, a BULVçR, A KELTA eml¢kfosz-
lÀnyokbÂl, aktuÀlis ¡zenetekbûl szerkesztett
lev¢lf¢les¢geihez. EzutÀn ä az ismert szim-
metriaszabÀlynak megfelelûen ä a novellÀnak
ÀlcÀzott levelek utÀn egy lev¢lnek ÀlcÀzott no-
vella k´vetkezik.

A àKEDVES BARçTOM!Ê cÁmü sz´veg azon-
ban, akÀrcsak az ELMOZDULçSOK, Ãjabb ha-
tÀrt jelez a müv´n bel¡l. Terjedelmesebb is a
t´bbi r¢szn¢l, de az ÁrÂi attitüd, az ÁrÂnak a
szereplûk szem¢lyis¢g¢be helyezkedû utazÀsa
is Ãj formÀt ´lt. MagÀt a mÀs szem¢lyis¢g¢be

helyezked¢s gesztusÀt is hûs¢re ruhÀzza, ¢s
hosszÃ bennfoglalÀsi lÀncot nyit, amikor jelzi,
hogy a megfigyelt ä megfigyelûnek tartva
magÀt ä megfigyel, ¢s megfigyeli ´nmagÀt,
mÁg azok, akik ût figyelik meg, nem veszik
¢szre, hogy megfigyeltj¡k megfigyel, s Ágy le-
het, hogy ûk sem egyebek megfigyeltekn¢l;
azutÀn, minthogy az ÁrÂ ûket megfigyelve
prÂbÀl ´nmagÀra figyelni, az olvasÂnak lehe-
tûs¢ge van arra, hogy ä mint a rendszer v¢g-
sû megfigyelûje ä a megfigyelûk megfigyelt-
j¢nek megfigyel¢seivel azonosuljon. Igaz,
csak àt¡k´r Àltal homÀlyosanÊ lÀthat, ¢s a t¡k´r
is g´rbe, hiszen a megfigyelû: bolond. Lehet,
hogy van olyan ÁrÂ a vilÀgon, aki k¢pes lenne
t´rt¢netet formÀlni ebbûl az alaphelyzetbûl,
¢s nem ´sszekevern¢, hanem csakugyan egy-
mÀsra t¡kr´ztetn¢ az elbesz¢l¢s szerepr¢te-
geit. Nagy Atilla KristÂfnÀl csak a bolond
gondolatokat k´veti hüen a sz´veg: egy ma-
gÀt pszichiÀternek k¢pzelû elmebeteg medi-
tÀl azokon a filozÂfiai ¢s morÀlis k¢rd¢seken,
amelyeken elm¢lkedve a szerzû elkezdte uta-
zÀsÀt figurÀbÂl figurÀba. Maga a gesztus talÀn
lehetne ´nironikus, megvalÂsulÀsa azonban
csak egy t´bb jÂ t´rt¢net csÁrÀjÀt ´sszekuszÀ-
lÂ, elhibÀzott elbesz¢l¢s.

A KERAMIT, MACSKAKý az °MELYG°S szer-
kezeti pÀrja szeretne lenni, egy nyomorgÂ,
vak f¢rfi monolÂgja. çt¢lts¢gben, sz´vegin-
tenzitÀsban azonban a nyomÀba sem ¢r.
Ahogy haladunk a k´nyvben, egyre gyeng¢bb
emberÀbrÀzolÀsokat talÀlunk. Nagy AtillÀbÂl
ä akÀrcsak Nietzsch¢bûl ä hiÀnyzik az Át¢lke-
z¢s mozzanatÀt elker¡lû r¢szv¢t k¢pess¢ge, ¢s
an¢lk¡l t´rt¢netet mondani nem lehet. Ehe-
lyett az egy¡tt¢rz¢snek egy meglehetûsen fur-
csa vÀlfajÀt figyelhetj¡k meg nÀla: belebÃjik
a rÀkos nû vagy a vak szem¢ly¢be, monolo-
gizÀl a nev¡kben, ¢s ezt a monolÂgot teletüz-
deli ´nironikus, elidegenÁtû elemekkel. TehÀt
nem legyint rÀ, hanem azonosul vele, ¢s az-
utÀn legyint magÀra. Nem tudom eld´nteni,
hogy ez a k¢t dolog v¢geredm¢nyben ugyan-
az-e. A k¢rd¢st az olvasÂ d´ntheti el, ha meg-
vizsgÀlja, hogy szeretetet vagy utÀlatot, ide-
genked¢st vagy r¢szv¢tet ¢rzett-e olvasÀs k´z-
ben. Mert k¢ts¢gtelen ugyan, hogy az °MELY-
G°S eleve jobban van megÁrva, ig¢nyesebb
nyelvi anyag p¢ldÀul a KERAMIT, MACSKAKý-
n¢l, a probl¢ma azonban nem egyszerüsÁthe-
tû le a szakma technikai k¢rd¢seire.

N¢hÀny r´vid, ànyelvk´zpontÃÊ ´nrefle-



xiÂ utÀn k¢t elbesz¢l¢ssel zÀrul a k´nyv. Az
ISTEN HIDEGE kriptaidillj¢ben, amely egy
m¢lyhüt´tt zombi ¢s egy lÀnykacsontvÀz plÀ-
tÂi szerelm¢rûl szÂ, a hideg okozta szenved¢s
fordul t´bb¢-kev¢sb¢ ´nn´n parÂdiÀjÀba,
szÀnd¢kosan, bÀr kev¢ss¢ ¢rtelmezhetû gesz-
tussal. àA t´rt¢netnek v¢ge, vagy ennek a t´rt¢-
netnek. Nincs t´bb esti mese, hazudozÀs, fikciÂ-fir-
kÀlÀs. Ha t¢nyleg kripta ez, honnan is volna ceru-
zÀm?Ê Meg k´t¢nyem is honnan, ahogy a k´l-
tû mondja. °s mi van a k´vetkezû oldalon?
FikciÂ-firkÀlÀs, Ãjabb t´rt¢net. Az utolsÂ. Eb-
ben a k´nyvben.

A TAKARMçNYEG°R egy programozÂrÂl
szÂl, aki k¢szÁt egy jÀt¢kprogramot labirintus-
sal, macskÀval ¢s szÁnjÀtszÂ egerekkel, eladja
egy nagymenûnek, kiszÀmÁtja, hogy a p¢nz-
bûl meg¢l egy darabig, ¢s aztÀn majdcsak t´r-
t¢nik valami. Vagy nem. Nem bonyolult t´r-
t¢net, csak meg kellene Árni. Ez a novella
azonban arrÂl szÂl, hogy mirûl szÂlna ez a
novella, ha meg volna Árva. Az ÁrÂt azonban
mÀs foglalkoztatja, mint a müvet. Nem azon
gondolkozik, hogy milyen is a t´rt¢net hûse,
hanem azon gondolkozik, hogy min gondolko-
zik a hûse. Ebbûl pedig nem lesz t´rt¢net.

Azt lÀtjuk, hogy Nagy Atilla KristÂf em-
berÀbrÀzolÀsa egyre kapkodÂbb, egyre vÀzla-
tosabb lesz. StÁlusÀnak, ÁrÀsmÂdjÀnak vÀltozÀ-
sa, sz´vegteremtû rutinja ä bÀr meggyûzûbb¢
teszi a sz´veget ä ezen nem vÀltoztat, inkÀbb
ezek az eszk´z´k igazodnak az ÀbrÀzolÀs egy-
re fogyat¢kosabb term¢szet¢hez. Mi ennek az
oka? MÀr a PERSONA NON GRATA sz´vegeit ol-
vasva is az volt az ember ¢rz¢se, hogy a figu-
rÀk ÀbrÀzolÀsÀban nem a r¢szletek aprÂl¢kos
megfigyel¢s¢re ¢s az Ágy szerzett tapasztala-
tok feldolgozÀsÀra t´rekszik, hanem a figura
eg¢sz¢rûl szerzett vÁziÂ szeml¢l¢se sorÀn le-
vont k´vetkeztet¢seinek, Át¢leteinek prÂbÀl
gesztusokat, viselked¢si s¢mÀkat, besz¢dfor-
dulatokat megfeleltetni, amelyeket prekon-
cepciÂja alapjÀn a megÁt¢lt ¢s felcÁmk¢zett ka-
rakterre jellemzûnek tart. Olykor kifejezet-
ten parÂdiÀba hajlÂ jeleneteket produkÀl ez-
zel az alkalmatlan eljÀrÀssal, mint a ZARA-
THUSTRA ALçSZçLL cÁmü r¢sz Rejtû-reg¢nybe
kÁvÀnkozÂ ä de annak humorÀt n¢lk¡l´zû ä
lakÂkocsi-jelenet¢t. °s a szerzûi narrÀciÂknÀl
m¢g csak elboldogul a kritikus pontokon is

n¢hÀny ´szt´n´s-automatikus megoldÀssal,
ehhez megvan a hallÀsa, Ázl¢se, tehets¢ge; de
ahol Àtengedi a szÂt valamelyik szereplûj¢-
nek, ott hiteltelenn¢, sematikussÀ vÀlik. A
legkirÁvÂbb ilyen hely a àKEDVES BARçTOM!Ê
cÁmü sz´veg. Nagy AtillÀnak az Át¢lkez¢s ak-
tusa fontosabb az ÀbrÀzolÀsnÀl. Ezzel a mÂd-
szerrel pedig igencsak neh¢z irodalmi sz´ve-
get l¢trehozni.

Van ennek a k´nyvnek egy olyan vonÀsa,
amely messze tÃlmutat ´nmagÀn. Annak az
irodalmi alkotÂmÂdszernek az egyre m¢ly¡lû
vÀlsÀgÀrÂl van szÂ, amit ä a àvallomÀsossalÊ
szembeÀllÁtva ä nyelvk´zpontÃnak szokÀs ne-
vezni. Ez az irodalmi besz¢dmÂd eredetileg
a realistÀnak is nevezett hagyomÀnnyal szem-
ben j´tt l¢tre, ¢s k´vetûi Illy¢s Gyula vagy
N¢meth LÀszlÂ helyett Szentkuthy MiklÂs,
Ottlik G¢za ¢s MÀndy IvÀn ä egymÀstÂl is
nagyon k¡l´nb´zû ä munkÀssÀgÀnak irÀ-
nyÀban prÂbÀltak tÀj¢kozÂdni. ögy lÀttÀk,
hogy ¢lm¢nyanyaguk egy elk´telezetts¢gek-
tûl mentes, nem vÀlaszolÂ, hanem k¢rdezû
term¢szetü besz¢dmÂddal akadÀlytalanabbul
transzformÀlÂdhat irodalommÀ, hogy Ágy
k´nnyebben ¢s pontosabban mondhatjÀk el
t´rt¢neteiket. MÀra azonban ez a besz¢dmÂd
is ki¡resedett, modorossÀ, formÀlissÀ, sze-
kunder term¢szetüv¢ vÀlt, ¢s ä ami a legna-
gyobb baj ä mind kev¢sb¢ alkalmas arra,
hogy t´rt¢n¢seink Àltala t´rt¢netekk¢ formÀ-
lÂdjanak. Ugyanakkor nyilvÀnvalÂ, hogy Es-
terhÀzy (¢s a t´bbiek) utÀn nem lehet t´bb¢
visszat¢rni a korÀbbi besz¢dmÂdhoz. Kibon-
takozÂban van ä a n¢pi-urbÀnus, az elk´te-
lezett-individualista ¢s a vallomÀsos-nyelv-
k´zpontÃ t´rekv¢sek ellent¢te utÀn ä egy
m¢g nehezen k´rvonalazhatÂ primer-sze-
kunder, eszt¢tizÀlÂ-szociologizÀlÂ, posztmo-
dern-Ãjszenzibilis t´r¢svonal az Ãj irodalom
t´rekv¢seiben, ¢s ennek dilemmÀi mutatkoz-
nak Nagy Atilla KristÂfnÀl is. A k¢t gondol-
kodÀsmÂd k´zti vÀlasztÀs ugyanis t´rv¢nysze-
rüen szükÁti az ÁrÂ lehetûs¢geit, ¢s ez akkor
is kellemetlen kilÀtÀs, ha tudjuk, hogy egy-
mÀst kizÀrÂ ÁrÂi magatartÀsokat egyidejüleg
vÀllalni nem lehet. TriviÀlisan szÂlva: tudja az
ember, hogy k¢tszer kettû nem t´bb n¢gyn¢l,
csak ¢ppen kevesli egy kiss¢.

Bodor B¢la
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A BONCTAN BONCTANA
 

Nagy Atilla KristÂf: Szellemi bonctan
Sz¢phalom K´nyvmühely, 1992. 262 oldal, 220 Ft

Eltünt idûk ¢rt¢krendj¢nek ÀllÂviz¢t felza-
varni: ez is az irodalomt´rt¢net-ÁrÀs feladata
lehet. Most ä n¢hÀny mÀsk¢nt gondolkodÂ
¢vtized utÀn ä ism¢t elj´hetett az Ãjrafelfede-
z¢sek ¢s Àtrendezûd¢sek kora. MonogrÀfia
ÀltalÀban az¢rt sz¡letik, hogy vagy egy Ãjabb
szeml¢let n¢zûpontjÀbÂl, egy friss mÂdszer
segÁts¢g¢vel a korÀbbihoz k¢pest mÀs elk¢p-
zel¢seket, v¢lem¢nyeket k´z´lj´n a vÀlasztott
szerzûrûl, vagy ä gyakran az elûzûh´z kap-
csolÂdva ä mert t¢mÀja az ¢vtizedek Àrny¢-
kÀbÂl talÀn igazabb oldalÀt mutatja fel, na-
gyobb jelentûs¢g Ág¢ret¢t sejtetve. Ez az utÂb-
bi feltÀrÀsa lehetett Nagy Atilla KristÂf c¢lja,
aki a fiatalabb nemzed¢khez tartozÂ, t´bbk´-
tetes k´ltûk¢nt, prÂzaÁrÂk¢nt Árta meg Kom-
jÀthy-monogrÀfiÀjÀt. çt¢rt¢kel¢s¢t ¢s kimon-
datlanul is a magyar irodalomt´rt¢net folya-
matÀba valÂ pontosabb elhelyez¢s¢t ig¢nyli
ennek a furcsa hangÃ, k¡l´n´s vilÀgÃ k´ltû-
nek, akinek bemutatÀsakor egy àfellazÁtottÊ,
a szÀraz tudomÀnyossÀgot ker¡lni igyekvû,
de tagadhatatlanul is hagyomÀnyosan poziti-
vista interpretÀciÂs mÂdszert hasznÀl, ame-
lyet nem terhelnek ismeretelm¢leti k¢ts¢gek.

KomjÀthy Jenû eset¢ben is kÁvÀnni valÂ
volt mÀr a pontosabb ¢s egy¢rtelmübb k¢p
megrajzolÀsa, a magyar irodalomban bet´l-
t´tt szerep¢nek bemutatÀsa, a rÀrakÂdott ¢r-
telmez¢sek feldolgozÀsa ¢s egyben az elavul-
taktÂl valÂ megtisztÁtÀs, egy korszerübb ¢rt¢-
kel¢s. Az, hogy most kiss¢ elût¢rbe ker¡ltek
a KomjÀthyhoz hasonlÂ hangv¢telü szerzûk,
hogy kedveltebb a misztikÀra hajlamos k´ltûi
orientÀciÂ, korÀntsem v¢letlen. Nemcsak az
irodalompolitika vÀltozÀsa, de egy term¢-
szetes egyensÃlykeres¢s m¢g bizonytalan ide-
oda csapodÂ hullÀma is az ilyeneknek kedvez
jelenleg. TalÀn nem is a magyar irodalomt´r-
t¢net elsû vonala ker¡l Ágy majd Àt¢rt¢kel¢sre
elsûsorban, noha ûket is megcibÀlja a divat
hullÀmzÀsa, hanem sokkal inkÀbb a mÀsodik
¢s a harmadik vonal mÀr bizonytalanabb,
ingadozÂbb hangminûs¢gü szerzûinek jelen-
tûs¢ge vÀltozhat, rendezûdhet Àt napjaink-
ban. Persze t´bbs¢g¡k ä az elsûrendü szerzûk
ä eset¢ben is mÀr mük´d´tt jÂval korÀbban

egy bennfentes àhiszen Ãgyis mindenki tud-
jaÊ mechanizmus, amely most mÀr egy¢rtel-
mübb r´gzÁtetts¢get kÁvÀn. Szinte bizonyos
p¢ldÀul, hogy KomlÂs AladÀr t´rekv¢se arra,
hogy minden misztikussÀga ellen¢re àhala-
dÂÊ k´ltût maszkÁrozzon KomjÀthy Jenûbûl,
inkÀbb csak a k´nyvkiadÀs megt¢veszt¢s¢re
irÀnyult, ¢s alig ¢rthetû Nagy Atilla KristÂf
fiatalos hev¡letü elutasÁtÂ hangsÃlya vele
szemben, hiszen KomlÂs sorai k´z¡l a hÀtsÂ
szÀnd¢k erûsen kitetszik, ¢s igyekezete in-
kÀbb meghatÂ, mint elÁt¢lhetû. A pontos ¢s
politikamentes ä ¢s rem¢lhetûen divathul-
lÀmmentes ä ¢rt¢kel¢s m¢gis s¡rgetûen je-
lentkezik. Ami n¢hÀny ismertebb ¢s k´ny-
nyebben megk´zelÁthetû szerzû eset¢ben mÀr-
mÀr megt´rt¢nt, vagy legalÀbbis a k´ztudat-
ban ¢l¢nkebben feldolgozÂdott, az KomjÀthy
eset¢ben m¢g vÀratott magÀra. Kisebb szak-
tanulmÀnyok hiÀba tÀrtÀk fel k´lt¢szet¢nek
egyes jellemzûit, irÀnyultsÀgÀt ä a sz¢lesebb
olvasÂk´z´ns¢g tÀj¢koztatÀsa monogrÀfiÀt
ig¢nyelt.

Nagy Atilla KristÂf müve ezeknek a sz¢le-
sebb ig¢nyeknek felel meg. A k´nyv (hÀtsÂ
borÁtÂjÀnak ÃtmutatÀsa szerint) hÀrom k¢r-
d¢sre keresi a vÀlaszt. Ezek k´z¡l megnyug-
tatÂan talÀn csak egyet vÀlaszol meg, azt,
hogy: àMilyen szellemi forrÀsokra vezethetû vissza
KomjÀthy lÁrÀja?Ê A mÀsodik ¢s harmadik k¢r-
d¢s ä àçltalÀban mik¢nt ¢p¡l fel a k´ltûi vilÀg-
k¢p?Ê ¢s àMin mÃlik, hogy egy k´ltûi ¢letmü in-
tegrÀlÂdik-e az irodalmi k´ztudatba?Ê ä fûbb vo-
nÀsaiban megvÀlaszolatlan marad. Nagy Atil-
la KristÂf szerencs¢re a k´nyv´n bel¡l mÀr
nem ezekkel ä az egy szerzû p¢ldÀjÀn csak
nehezen k´r¡ljÀrhatÂ ä elm¢leti k¢rd¢sekkel
foglalkozik, hanem KomjÀthy Jenû arck¢p¢t,
¢letÃtjÀt, a modern ¢rz¢svilÀghoz gyakran
avult kifejez¢st talÀlÂ k´lt¢szet¢t, stÁlusÀt, a
magyar irodalom t´rt¢net¢ben elfoglalt hely-
zet¢t, a rÂla szÂlÂ szakirodalmat ¢s korÀnak,
a mÃlt szÀzad utolsÂ negyed¢nek szellemi
¢let¢t, hangulatÀt mutatja be. BÀr a cÁm
(SZELLEMI BONCTAN) ¢s az alcÁm (KOMJçTHY
JENý K¹LT°SZET°NEK HATçST¹RT°NETI ELEM-
Z°SE) csak szükebb ter¡letet Ág¢r, a k´nyv egy
teljes monogrÀfia fel¢pÁt¢s¢t ´lti magÀra. Tel-
jes k¢pet nyÃjt, amelyben a k´ltût ¢rt hatÀsok
vizsgÀlatÀra helyezûdik a legnagyobb hang-
sÃly. Elsûsorban a gnoszticizmust tartja Nagy
Atilla KristÂf meghatÀrozÂnak ezek k´z¡l,
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KomjÀthy lÁrÀja àigazi kÃtfej¢Ê-nek, de tÀr-
gyalja Schopenhauer, Nietzsche, Spinoza, a
neoplatonizmus, az àindiai elemekÊ, a szel-
lemid¢z¢s, Saint-Simon, a szociÀldarwiniz-
mus ¢s az ezoterikus tradÁciÂ k¡l´nf¢le jelk¢-
pekben felfedezett hatÀsÀt is. K´nyv¢t n¢p-
szerüv¢ teheti elsûsorban essz¢isztikus hangja
¢s ez a hatÀst´rt¢neti ¢rdeklûd¢se, amely
megengedi a tÀrgytÂl valÂ elkalandozÀst, a
szÁnesebb hangot, a sz¢lesebb kork¢pet, a
mer¢szebb müvelûd¢st´rt¢neti, kultÃrt´rt¢-
neti ¢rdeklûd¢st, az olvasmÀnyossÀgot ¢s a le-
hetûs¢gek, felt¢telez¢sek gyakori alkalmazÀ-
sÀt, a k¢telyek elegÀns elhagyÀsÀt ¢s az egy¢ni
ä n¢mely esetben ¢rthetû, mÀskor meglepû ä
elfogultsÀgot, mint p¢ldÀul a saint-simoniz-
mus hatÀsÀnak t¢nyekkel nem bizonyÁtott el-
utasÁtÀsÀt avagy Gyulai PÀl elleni kifakadÀsÀt.
N¢ha mikrofilolÂgiai megjegyz¢sek talÀlha-
tÂk, sût m¢g ´nmagÀt kategorikusan ¢rt¢kelû
szer¢nytelen ä bÀr igaz ä megjegyz¢s is elû-
fordul (p¢ldÀul àA k´nyvemben elv¢gzett motÁ-
vumt´rt¢neti elemz¢s, Ãgy v¢lem, k´zelebb vitt a
KomjÀthy-jelens¢g meg¢rt¢s¢hezÊ, 246. o.). Ettûl
az ¢letszerü hangulattÂl, a gyakran kritikai
Át¢letet is hangoztatÂ egy¢ni hangv¢teltûl le-
het elsûsorban az irodalombarÀt olvasÂk, ¢r-
deklûdû diÀkok kedvelt olvasmÀnya. FilolÂ-
giai hivatkozÀsainak ¢s egyes, talÀn tÃlzottan
sarkÁtott eszmefuttatÀsainak kritikÀtlan Àtv¢-
tele azonban nekik sem ajÀnlott.

A legfûbb probl¢mÀt ugyanis az idûbeli el-
tolÂdÀs adja. Nagy Atilla KristÂf 1989 tava-
szÀn fejezte be k´nyv¢t, zÀrta le k¢ziratÀt.
Szinte egy idûben a RÀba Gy´rgy Àltal sajtÂ
alÀ rendezett KomjÀthy-kiadÀs megjelen¢s¢-
vel, amely szÀmos k¢ziratban maradt verset,
prÂzai dolgozatot is k´z´lt. AzÂta pedig jÂ n¢-
hÀny tanulmÀny ¢s egy¢b sz´veg jelent meg,
nemcsak KomjÀthyrÂl (Ágy Varga PÀl¢ ¢s
Sz¢les KlÀrÀ¢), de m¢g inkÀbb a Nagy Atilla
KristÂf Àltal feltünûen elût¢rbe hozott szel-
lemi mozgalmakrÂl, a szÀzadfordulÂn fellen-
d¡lû, megÃjulÂ ezoterikus, a racionalizmus-
sal szemben ÀllÂ vallÀsi, filozÂfiai, müvelû-
d¢st´rt¢neti irÀnyzatokrÂl. Az ¢rdeklûdû ol-
vasÂ ezeknek az ismeret¢ben meglehetûsen
esetlegesnek ¢s v¢letlenszerünek ¢rezheti a
KomjÀthyra hatÀst tett szellemi Àramlatokat
vizsgÀlÂ sorokat. Nagy Atilla KristÂf ugyanis
nemcsak hogy lezÀrta k¢ziratÀt 1989-cel, ha-
nem csakis olyan k´nyveket hasznÀl forrÀsul,
amelyek magyar nyelven jelentek meg, kizÀr-

va ezzel az akkor m¢g csupÀn idegen nyelven
fellelhetû ¢s a magyarul ugyan mÀr megl¢vû,
de akkor m¢g csak nehezen el¢rhetû müvek
KomjÀthyra tett hatÀsÀnak megvizsgÀlÀsÀt.
így aztÀn csupÀn a ZARATHUSTRA ¢s egy, a
müveinek magyarul is megjelent vÀlogatÀsa
segÁts¢g¢vel t´rt¢nik meg Nietzsche hatÀsÀ-
nak kimutatÀsa. A jegyzetben felhasznÀlt
Schopenhauer-hivatkozÀsokbÂl meg az tet-
szik ki, mintha fûmüve, A VILçG MINT AKARAT
°S K°PZET ä amelynek n¢met cÁme megtalÀl-
hatÂ KomjÀthy feljegyz¢sei k´z´tt ä csak ke-
v¢sb¢ fontos, ¢ppen hogy csak megemlÁt¢sre
m¢ltÂ lenne a kisebb, a fûmüvet magyarÀzÂ-
kieg¢szÁtû dolgozatait tartalmazÂ k´tetek
mellett, fûleg az 1920-as ¢vekben magyarul
is kiadott, KomjÀthy Àltal szint¢n olvasott PA-
RERGA °S PARALIPOMENç-hoz k¢pest. Ugyan-
Ágy feltünik Schmitt Jenû Henrik neve is,
szinte Ãgy, mintha meg sem Árta volna mÀig
lefordÁtatlan DIE GNOZIS-Àt, a szÀzadfordulÂ-
ra hatÂ szellemi irÀnyzatokat ´sszefoglalÂ,
eredet¡ket feltÀrÂ, de azokat a sajÀt c¢ljaira
Àt¢rtelmezû fûmüv¢t. A hatÀst´rt¢neti kap-
csolatok vizsgÀlatakor a jegyzetek hivatkozÀ-
sai k´z¡l pÀr jelentûs alapsz´veg hiÀnyzik.
M¢gis, mintha a monogrÀfia ¢ppen ennek
k´sz´nhetûen nem veszne el a r¢szletekben
¢s ker¡li el az olvashatÂsÀgot nehezÁtû aprÂ-
l¢koskodÀst, a hosszadalmas ÀrnyalÀsokat, ¢s
talÀn emiatt szolgÀl ÀltalÀban a l¢nyeget ¢rin-
tû, ¢rthetû ¢s k´vethetû ¢rtelmez¢sekkel.

MÀskor viszont Nagy Atilla KristÂf talÀn
tÃlzottan is kil¢p vizsgÀlt korszakÀbÂl, Kom-
jÀthy Jenû vilÀgÀbÂl. A szÀzadfordulÂn ÃjjÀ-
formÀlÂdÂ, az Âkori szellemi irÀnyzatot kitÀ-
gÁtva Àt¢rtelmezû gnÂzist Schmitt Jenû fû-
müve helyett jeles Âkort´rt¢n¢szek tanulmÀ-
nyainak segÁts¢g¢vel mutatja be, Ágy ¢rtel-
mezve KomjÀthy gnosztikussÀgÀt. Ehhez ter-
m¢szetesen joga van, hiszen az irodalom ¢s
az eszmet´rt¢net olyan folyamat, amelyben a
k¢sei gondolat rokonsÀga vagy hasonlÂsÀga
is magyarÀzhatja a korÀbbit, nemcsak fordÁt-
va, ¢s persze mert maga KomjÀthy sem ol-
vashatta Schmitt Jenû k¢tk´tetes nagy mü-
v¢t, csak a korÀbbi kisebb elmefuttatÀsokat is-
merhette, ¢s barÀti besz¢lget¢sek k´zben
hallhatott akkoriban alakulÂ eszm¢irûl. M¢g-
sem szerencs¢s a KomjÀthy jobb meg¢rt¢se
miatt vizsgÀlt gnÂzis amÃgy is bizonytalan
k´rvonalait az 1940-es ¢vek r¢g¢szeti leletei-
re (qumrÀni tekercsek ¢s Nag Hammadi-i le-
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letek) tÀmaszkodÂ Âkort´rt¢n¢szek (HÀhn
IstvÀn, KÀkossy LÀszlÂ) tanulmÀnyaival valÂ
´sszevet¢sre leegyszerüsÁteni. KomjÀthy
ugyanis 1895-ben halt meg, ¢s ekkoriban az
Âkori gnÂzisrÂl valÂ ismeretek meglehetûsen
korlÀtozottak voltak m¢g. Schmitt Jenû k´ny-
ve pedig, amely 1903-ban ¢s 1907-ben jelent
meg, minden bizonnyal jobban megfelelt a
szÀzadfordulÂn a gnÂzisrÂl tudhatÂ t¢nyek-
nek ¢s az irÀnta tÀmasztott ig¢nyeknek. A fi-
lolÂgiai pontossÀg, a bizonytalanabb felt¢te-
lez¢s ¢s a n¢hol kiss¢ sznobisztikusan elvont
k´dbe mer¡lt mü¢rtelmez¢s sz¢tvÀlaszthatat-
lanul ä ¢s inkÀbb egymÀst kÀrosÁtva, semmint
egymÀs hasznÀra vÀlva ä ´sszekeveredik.

Nagy Atilla KristÂf n¢ha a bizonyÁtÀs lehe-
tûs¢g¢nek, illetve a lehets¢ges bizonyÁtÀsÀnak
ellentmondÀsos ´rv¢ny¢be ker¡l. Egyszer
Ãgy v¢li, hogy àKomjÀthy Schopenhauer-¢lm¢ny¢-
nek erûss¢g¢t csupÀn filolÂgiai t¢nyek segÁts¢g¢vel
is el¢gs¢gesen bizonyÁtottamÊ (160. o.), mÀskor
pedig a Spinoza- ¢s Nietzsche-hatÀs, a gnÂzis,
az ezoterikus tradÁciÂ, a neoplatonizmus stb.
eset¢ben eltekint minden k¡lsû filolÂgiai bi-
zonyÁtÀstÂl ä mivel ezek egy¢rtelmü emlÁt¢se
nem maradt fenn a KomjÀthy-hagyat¢kban ä,
sût eltekint az akkoriban el¢rhetû olvasmÀ-
nyok felsorolÀsÀtÂl is, ¢s megel¢gszik azzal,
hogy a gondolat hasonlÂsÀgÀt mutatja ki a
vers ¢s az idegen ä n¢ha KomjÀthy Àltal biz-
tosan nem forgatott ä sz´veg k´z´tt. Ugyan-
akkor meg olyan sz´vegek mellett siklik el,
amelyekre utalÀs maradt fenn az olvasmÀny-
jegyz¢kben. Davis, Gregory, Olcott, Lionnet
angol cÁmü müveinek puszta felsorolÀsa he-
lyett alaposabb megvizsgÀlÀsuk, de legalÀbb
a szerzûk bemutatÀsa nemcsak a hatÀst´rt¢-
net teljess¢ge miatt lett volna fontos, hanem
az¢rt is, mert ilyen misztikus, okkult, bizony-
talan k´rvonalÃ, k´nnyen egymÀsba mosÂdÂ
tanÁtÀsok kimutatÀsa talÀn m¢g jobban ig¢-
nyeln¢ az ¢letrajzzal, olvasmÀny¢lm¢nnyel is
bizonyÁthatÂ kapcsolatot, hiszen itt a leg-
k´nnyebb let¢rni a biztos ÃtrÂl. Nagy Atilla
KristÂf n¢ha ¢szre is veszi ezt a tÃlzott elka-
landozÀst, az egy¢bk¢nt ¢rdekesen tÀrgyalt
àfelszÀllÀsÊ k´ltûi k¢pe elemz¢sekor zÀrÂ-
jelben utal Petûfi soraira (95. o.). M¢gis a
rep¡l¢s, felszÀllÀs metaforÀjÀt egy¢rtelmüen
gnosztikus jelk¢pnek lÀtja, holott sokkal in-
kÀbb ´r´k toposza ez az irodalomnak, ¢s rÀ-
adÀsul Petûfi sorait csak v¢letlen talÀlkozÀs-
k¢nt ¢rtelmezi KomjÀthynak az anyagi valÂ-

sÀgtÂl eltÀvolodÂ tematikÀjÀban kimutatott
gnosztikus eszm¢kkel. Petûfit ¢s a t¢ma ma-
gyar irodalomt´rt¢netbe valÂ ÀgyazottsÀgÀt
pedig biztosabban ismerhette KomjÀthy (p¢l-
dÀul Arany A SçRKçNY-Ànak ¢s VOJTINA ARS
POETIKçJç-nak a f´ldi valÂtÂl valÂ tÃlzott el-
szakadÀs elleni int¢se), mint a gnosztikus
Âkori sz´vegeket. UgyanÁgy jÀr el a szerzû az
°loa-mÁtosszal is, amelyet inkÀbb a mÀr-mÀr
ismeretlens¢gbe veszû Âkori b´lcsh´z, Bar
DaiszÀnhoz vezet vissza, vitÀba szÀllva Ágy a
mÀr korÀbban megÀllapÁtott ¢s jÂval valÂszÁ-
nübbnek lÀtszÂ De Vigny-hatÀssal.

ºgyetlen ä inkÀbb fogalmazÀsbeli ä k´vet-
kezetlens¢gnek szÀmÁt viszont az az ellent-
mondÀs, amely Petûfi ¢s KomjÀthy ´sszeha-
sonlÁtÀsakor egyr¢szt àv¢rrokonsÀgukÊ, mÀs-
r¢szt eredendû k¡l´nb´zûs¢g¡k elemz¢se
k´zben elûker¡l (61. o.), ¢s amelyet egy¢b-
k¢nt a szerzû is ¢szrevesz. UgyanÁgy a Kosz-
tolÀnyi-tanulmÀny ¢rt¢kel¢se is egyszer olyan,
amely àmegmarad az ismertet¢s keretei k´z´ttÊ
(11. o.), vagyis kev¢sb¢ ¢rt¢kes, mÀskor vi-
szont alapvetû fontossÀgÃnak lÀtszik, hiszen
nÀlÀnÀl àjobban kevesen tapintottak rÀ a probl¢ma
l¢nyeg¢reÊ, ¢s àmintha a szakirodalomban az û
megÀllapÁtÀsai bukkannÀnak felÊ (62. o.).

A sz¢tvÀlaszthatatlan eszm¢k olykor erûl-
tetett elhatÀrolÀsa ha nem is meghamisÁtja,
de gyanÃsan leegyszerüsÁti a versek ¢rtelme-
z¢s¢t, egyes b´lcseleti eszm¢k illusztrÀlÀsÀra.
Persze ez minden hatÀskutatÀs vesz¢lye, ¢s
KomjÀthy filozofikus, misztika irÀnti ¢rdeklû-
d¢se egyr¢szrûl jÂ terep¢t kÁnÀlja az ilyen
vizsgÀlÂdÀsnak, mÀsr¢szrûl eszmei eklekti-
kussÀga, a lehets¢ges hatÀsok sokasÀga ¢s
egy¢ni Àt¢rtelmez¢se, valamint az ¢letrajzi,
olvasmÀnyÀra vonatkozÂ adatok szük´ss¢ge
meg is nehezÁti, elbizonytalanÁtja a kutatÀst.
M¢gis ¢rdekes lett volna a ä t´bbnyire vid¢ki
magÀnyÀba k¢nyszer¡lt ä KomjÀthy Àltal el-
¢rhetû irodalmi forrÀsok legalÀbb felsorolÀs-
szerü ismertet¢se, a legvalÂszÁnübb lehetûs¢-
gek szÀmbav¢tele.

Az ä ments¢g¢¡l Nagy Atilla KristÂfnak ä,
hogy KomjÀthy mennyit is ismert, ismerhe-
tett meg magyar nyelven a buddhizmusbÂl ¢s
a teozÂfia tanÁtÀsaibÂl, nehezen eld´nthetû
k¢rd¢s. Hiszen annak a n¢hÀny angol nyelvü
k´nyvnek ellen¢re, amelyek szerepeltek Kom-
jÀthy olvasmÀnylistÀjÀn, bizonytalan, hogy hon-
nan, hogyan, mikor ¢s mennyire terjedtek el
ezek az eszm¢k MagyarorszÀgon. Nagyon



szeg¢nyes az erre vonatkozÂ ismeret. A
magyar szÀzadfordulÂn divatba j´tt budd-
hizmus eddigi legteljesebb ¢s sajnos elnagyol-
tan vÀzlatos ´sszefoglalÀsa talÀn csak JÂkai
A MI LENGYELºNK cÁmü reg¢ny¢nek kritikai
kiadÀsbeli jegyzet¢ben talÀlhatÂ. A gyakran
emlÁtett Schopenhauer-k´zvetÁt¢s sem igazÀn
feltÀrt. çltalÀban e t¢mÀban az olyan feldol-
gozÀsok a megszokottak, mint Bilkei Ferenc-
nek GÀrdonyi G¢za buddhizmusÀrÂl Árt ta-
nulmÀnya, amely azzal ¢rzi a keleti vallÀst bi-
zonyÁtottnak, hogy megfigyeli: GÀrdonyi sze-
retett a hÀza elûtti padon ¡ld´g¢lni, ¢s ilyen-
kor nyilvÀnvalÂan meditÀlt. Nagy Atilla Kris-
tÂf talÀlhatott volna d´ntûbb bizonyÁt¢kokat
is. Korabeli forrÀst ugyan emlÁt, de mintha
el sem olvasta volna. Utal MadÀch AladÀr
elsû k´nyv¢re, viszont MadÀch AladÀrnak
1899-ben megjelent eszmet´rt¢netileg fontos
k´nyv¢rûl ä amit KomlÂs AladÀr 1889-re da-
tÀlt ä egyÀltalÀn nem tud. Azt, amit Nagy
Atilla KristÂf k´nyv¢ben hivatkozÀsk¢nt em-
lÁt, t´bbnyire lelkiismeretesen feldolgozta, Ma-
dÀch AladÀr elsû k´nyve kiv¢tel lehet ez alÂl,
pedig ä ha nem pontos cÁmmel is ä szerepelt
KomjÀthy olvasmÀnylistÀjÀn. Ha mÀr k¢tf¢le-
k¢ppen is szerepelteti Nagy Atilla KristÂf
ugyanazt a k´nyvet, an¢lk¡l hogy tudatosÁta-
nÀ azonossÀgukat (204. o.), figyelmesebben is
elolvashatta volna, hiszen fordÁtÀsa utÀn Árt
terjedelmes f¡ggel¢k¢ben MadÀch AladÀr
1884-ben mÀr pozitivisztikus alapossÀggal,
meglepû egy¢rtelmüs¢ggel elhatÀrolva egy-
mÀstÂl Ár nemcsak a spiritizmusrÂl ¢s a spiri-
tualizmusrÂl, hanem a teozÂfiÀrÂl is, sût ez
utÂbbi ismertet¢sekor az eredet¢t, a buddhiz-
must is ¢rinti. TalÀn helyesebb lett volna a
MadÀch AladÀrt szem¢lyesen is ismerû, ût
alsÂsztregovai birtokÀn meglÀtogatÂ Kom-
jÀthyra tett hatÀsokat az û k´nyve(i) segÁts¢-
g¢vel vizsgÀlni, semmint a jelenkori Lama
Anagarika Govinda gondolatait ¢s a tanÁtÀ-
saival inkÀbb csak a XX. szÀzadban hatÂ Ru-
dolf Steinert ä m¢g ha ellenp¢ldak¢ppen is ä
berÀncigÀlni KomjÀthy buddhizmusÀnak,
teozofikussÀgÀnak stb. ¢rtelmez¢s¢be.

Egy KomjÀthy-monogrÀfia ÁrÀsakor azon-
ban fontos lett volna megvizsgÀlni a versek
sz¡let¢si idej¢t (t´bbs¢g¡krûl tudhatÂ, mikor
keletkeztek) ¢s ä akÀr feltev¢seket is tartalma-
zÂ ä lehets¢ges kronolÂgiÀjukat felrajzolni a
k¢sûbbi KomjÀthy-hatÀskutatÀs ¢rdek¢ben is.

Ennek hiÀnyÀban KomjÀthy ¢letmüve meg-
lehetûsen idûtlennek, vÀltozatlannak tünik fel
ä holott nem az ä; olyannak, amelyre mint-
ha kezdettûl fogva halÀlÀig jellemzûk lenn¢-
nek, szinte egyforma intenzitÀssal, a k¡l´n-
b´zû ä ¢s n¢ha csak alig ´sszeegyeztethetû,
n¢ha viszont egymÀst szinte fedû ä b´lcseleti
iskolÀk hatÀsai. TÀrsadalomk¢pe is mozdu-
latlan, szilÀrd vilÀgk¢pnek lÀtszik itt. Mintha
szem¢lyis¢gbeli vÀltozÀsok, hullÀmhegyek ¢s
-v´lgyek, alakulÂ Ázl¢s, Ãjabb ¢s Ãjabb olvas-
mÀnyok, ismerets¢gek, magÀnyos t¢pelûd¢-
sek nem alakÁtottÀk, mÂdosÁtottÀk volna fo-
lyamatosan a KomjÀthy-versek vilÀgÀt. Csak
Schopenhauer ¢s Nietzsche eset¢ben talÀlha-
tÂ adat arra, hogy mikortÂl kezdve lehet szÀ-
molni hatÀsukkal a KomjÀthy-¢letmüben, de
a tovÀbbiakban az û eset¡kben sem tünik fel az
egyes versek sz¡let¢si idej¢vel is kimutathatÂ
lanyhulÂ avagy erûs´dû ¢rdeklûd¢s. Egyed¡l
az indiai elemek ismertet¢sekor talÀlhatÂ
r´pke c¢lzÀs a jelentûs¢g¡k vÀltozÀsÀra.

Fontos lett volna a k¢ziratos hagyat¢k
pontosabb szÀmbav¢tele is, hiszen Nagy Atil-
la KristÂf 1989-ben zÀrta le k¢ziratÀt, ¢s
ahogy meg is Árta, csak k´nyv¢nek utolsÂ r¢-
sz¢ben tudta RÀba Gy´rgy sz´vegk´zl¢s¢t ¢s
tanulmÀnyÀt felhasznÀlni, aki pedig a leve-
lez¢st ä egy lev¢l kiv¢tel¢vel ä, a szellemi
tÀj¢kozÂdÀs szempontjÀbÂl jelentûs t´red¢-
kes feljegyz¢seket, sz´vegvÀltozatokat ¢s az
AKASSZçTOK FEL A PçNSZLçVOKAT cÁmü verset
nem is k´zli. KomjÀthy olyan szerzû, akinek
vizsgÀlatakor a k¢ziratos hagyat¢ktÂl nem le-
het eltekinteni, ¢s egy rÂla szÂlÂ k´nyvnek ä
k¡l´n´sen az¢rt, mert ÀtfogÂ jellegü, k´nyv
alakÃ monogrÀfia utoljÀra 1909-ben jelent
meg rÂla (Varga B¢la 1941-ben megjelent f¡-
zete nem tekinthetû annak, inkÀbb csak a
szakirodalmat foglalja ´ssze, KomlÂs AladÀr¢
pedig ´nÀllÂ k´tetben nem talÀlhatÂ meg) ä
az is a feladata, hogy ne csupÀn hivatkozzon,
illetve id¢zzen belûle, hanem hogy ´sszefog-
lalja, bemutassa, esetleg vÀzlatosan ismertes-
se a fennmaradt ¢s csak nehezebben el¢rhetû
sz´vegeket. Ha mÀr ¢letrajzot, kork¢pet is is-
mertet, ¢s ezzel a teljess¢gre t´rekv¢s ig¢ny¢t
bejelenti, akkor igyekezz¢k a vizsgÀlt t¢mÀra
vonatkozÂ lehets¢ges k¢rd¢seket is megvÀla-
szolni, m¢g ha nem ez is elsûsorban a c¢lja,
hanem a hatÀst´rt¢neti elemz¢s.

Nagy Atilla KristÂf a KomjÀthyra vonatko-
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zÂ szakirodalom szÀmbav¢tele ¢s feldolgozÀ-
sa eset¢ben mÀr jÂval alaposabb munkÀt v¢g-
zett. KÀr, hogy a korrajz ¢s a kortÀrsak ese-
t¢ben t¡relmetlenebb volt, ¢s kevesebb idût
szÀnt az ´nÀllÂ anyaggyüjt¢sre. Szinte mÀr
zavarÂ, hogy csak feldolgozÀsokbÂl mutatja
be a szÀzadfordulÂt ¢s az azt megelûzû kor-
szakot. ¹nÀllÂ forrÀst alig hasznÀl. A Zweig-,
Musil-, Kraus-id¢zetek lelûhelyeit keresve
megd´bbenve kell fellelni NyÁri KristÂfnak,
HanÀk P¢ternek a nev¢t, de VajdÀt, Arany
JÀnost, MadÀch Imr¢t ¢s Reviczkyt is szÁve-
sebben id¢zi k´zvetve. A mÃlt szÀzad mÀso-
dik fele ¢s a szÀzadfordulÂ irÀnt ¢rdeklûdû
olvasÂ szÀmÀra ez¢rt gyakran ismerûsek le-
hetnek mÀr a politikai ¢s t´rt¢neti helyzetet,
az irodalmi ¢letet elemzû, egy¢bk¢nt ponto-
san ¢s ¢rz¢kletesen megfogalmazott gondola-
tai. A terjedelmes id¢zetmennyis¢g a korrajzi
¢s az irodalmi ¢letet bemutatÂ fejezetben ak-
kor lehetne indokolt, ha Nagy Atilla KristÂf
eddig m¢g fel nem hasznÀlt, ´nÀllÂ forrÀsok
(p¢ldÀul a korabeli folyÂiratok) ¢s a kor szel-
lemi ¢rdeklûd¢s¢t feltÀrÂ ¢rtekez¢sek segÁts¢-
g¢vel mutatnÀ be a mÃlt szÀzad v¢g¢nek han-
gulatÀt. Ehelyett korszakmonogrÀfiÀkbÂl, fel-
dolgozÀsokbÂl vesz Àt hosszadalmasan id¢zett
sorokat illusztrÀlÀs c¢ljÀbÂl. ¹nÀllÂ forrÀsok
helyett megel¢gszik a feltÀrt t¢nyekkel.

K´nyv¢nek ¢rt¢ke talÀn m¢gis ebben rej-
lik. Hiszen az, hogy KomjÀthyra esetleg hat-
hatott a gnÂzis, Schopenhauer, Spinoza, a
neoplatonizmus tanÁtÀsa, egyes anarchista
gondolatok, talÀn Nietzsche ¢s az okkult, ezo-
terikus ismeretek, a spiritizmus ¢s a teozÂfia
vagy a buddhizmus stb., mÀr korÀbban is
Âvatosan fel-felmer¡lt. Nagy Atilla KristÂf
ezeknek a mÀr megpedzett gondolatoknak a
nyomÀba ered, elûdein¢l bÀtrabban, de saj-
nos n¢ha nagyvonalÃbban is. Hiszen korÀb-
ban talÀn nemcsak az irodalompolitika miatt,
hanem a nagy bizonytalansÀgi t¢nyezû ¢s a
k¡lsû filolÂgia hiÀnya miatt sem ker¡lhettek
elû ezek a t¢mÀk teljesen kidolgozva, maga-
biztosan megÀllapÁtva. Nagy Atilla KristÂf vi-
szont bÀtran elvÀllalja a kihÁvÀst, ¢s valÂban
¢rdekes, ¢rt¢kes ¢s rendkÁv¡l eredeti meglÀ-
tÀsai is vannak. A k¡l´nb´zû motÁvumok
(p¢ldÀul a lÀngszek¢r, mikrokozmosz-makro-
kozmosz stb.) kimutatÀsa, elemz¢se ¢s vissza-
vezet¢se az ûsi tradÁciÂkra, a nûi princÁpium
hÀromf¢le megjelen¢si formÀjÀnak, a Petûfi-

¢s BatsÀnyi-reminiszcenciÀk megfigyel¢se, az
egyes versekben eddig m¢g ¢szre nem vett
vagy feldolgozni nem mert hatÀsok felfede-
z¢se, az ¢letrajz eddig nem publikÀlt kieg¢-
szÁt¢se, a k´ltûi vilÀgk¢p k¡l´nb´zû ´sszete-
vûinek k´nnyen Àttekinthetû ´sszegyüjt¢se
szinte biztos, hogy fellendÁti a tovÀbbi Kom-
jÀthy-kutatÀst. De nemcsak ezek lehetnek
´szt´nzûk, hanem az is, hogy a bizonytalan
feltev¢sekkel, az ´sszefonÂdÂ eszm¢k sz¢t-
bontÀsÀval, a szellemi talÀlkozÀsok tÀrgyalÀ-
sÀval, a sz´vegszerü pÀrhuzamok kimutatÀsÀ-
val megk´nnyÁti ¢s felmenti a felelûss¢g alÂl
az utÀna j´vûk, az azt mÀr csak kieg¢szÁteni,
pontosÁtani, megcÀfolni k¢nyszer¡lû kutatÂk
munkÀjÀt. VitÀt kavarÂ, semleges ¢rz¡letü ol-
vasÀst nem engedû k´nyve ez¢rt k´veteln¢ az
azonnali folytatÀst. KÀr, hogy a k´nyvkiadÀsi
helyzet valÂszÁnüleg nem teszi lehetûv¢ Nagy
Atilla KristÂf sok jÂ ´tlet¢nek, ¢rdekes meg-
lÀtÀsÀnak, k´ltûi ¢rz¢kenys¢gü ¢szrev¢tel¢-
nek ¢s szÀmos, a misztikus belemagyarÀzÀs li-
la k´d¢be t¢vedû sorÀnak megvitatÀsÀt, akÀr
az û tollÀbÂl is. Sajnos egy Ãjabb KomjÀthy-
monogrÀfia a k´zelj´vûben kev¢ss¢ esed¢kes,
pedig ez utÀn a k´nyv utÀn szinte m¢g na-
gyobb sz¡ks¢g lenne rÀ, mint annak elûtte,
hiszen most mÀr kev¢sb¢ lehet elfeledkezni
vagy eltitkolni: ¢lt a mÃlt szÀzad v¢ge fel¢ egy
furcsa hangÃ, k¡l´n´s vilÀgÃ magyar k´ltû...

TarjÀnyi Eszter

 

KRITIKAPçLYçZAT

AZ ILLEDELMES MíTOSZ

Robert Silverberg: Lord Valentine kast¢lya
FordÁtotta Nemes IstvÀn
ZrÁnyi Nyomda KiadÂ, 1990. 346 oldal, 146 Ft

1

T¢tovÀn Àll egy fiatalember a hegytetûn. °p-
pen rÀlÀt a roppant vÀrosra. Nem tudja, mit
keressen, mert amn¢ziÀs. Egy parasztfiÃ t¢-
ved arra, hÀtasait hajtja a vÀsÀrra. FelvÀgott
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nyelvü, k´zvetlen s igencsak ¢letrevalÂ pa-
rasztgyerek. SzÂba elegyednek egymÀssal, s a
fiatalabb egykettûre kik´vetkezteti a mÀsik
elemi tÀj¢kozatlansÀgÀbÂl, hogy az bizony ki-
csit egy¡gyü.

T¡st¢nt kider¡l azonban, hogy m¢gsem
eg¢szen az. Az idegent k´z´mb´sen hagyja a
tartomÀnyi sz¢khely nagy esem¢nye: odalÀto-
gat az Ãj uralkodÂ, s ¢rkez¢s¢t f¢nyes feszti-
vÀllal k´sz´ntik. LÀtvÀnyossÀg az emberek-
nek ¢s a parasztleg¢nyk¢nek, Shanamirnak
is. Az idegennek Valentine a neve, mint az
uralkodÂnak, de t¡st¢nt kijelenti, nem cse-
r¢lne vele. Mi¢rt nem? ä csodÀlkozik Shana-
mir. Hiszen a NapkirÀly¢ a hatalom. A pom-
pÀs ruhÀk, ¢telek, italok. °kszerek. PalotÀk ¢s
ragyogÂ nûk. °s ´v¢ a felelûss¢g terhe ä jegy-
zi meg a mÀsik. HÃszmilliÀrd alattvalÂja k´-
z´tt tartja fenn a rendet, az igazsÀgot. FÀrasz-
tÂ mesters¢g. V¢gezze csak a dolgÀt.

Shanamir n¢z egyet. Nem vÀrt ilyen okos-
kodÀst az egy¡gyütûl. Meg is mondja neki.
AztÀn b¢k¢sen nekivÀgnak az Ãtnak. Csak a
vÀrosban fordul visszÀjÀra ism¢t a v¢lem¢-
nye. Az idegen kijelenti, megalhatnak egy fa
alatt is. K¡l´n´s, gondolja Shanamir. A fickÂ
nem tudja, hogy errefel¢ a csavargÂkat elûbb
hüv´sre teszik, majd akkora p¢nzbÁrsÀgra
Át¢lik, amennyit csak Ãgy fizethet ki, hogy egy
¢leten Àt s´pri az utcÀn a gan¢t, lÀnccal a lÀ-
bÀn. Az utcas´pr¢s legalÀbb biztos munka ä
v¢li a mÀsik. Erre mÀr nincs mit mondani.
NyilvÀnvalÂ, hogy aki Ágy besz¢l, m¢g sosem
s´p´rt az utcÀn megb¢klyÂzva. SzÀnni valÂ.

NemsokÀra megtudjuk, irigyelni valÂ is. A
kolbÀszÀrusnak az ût megilletû tÁz r¢z helyett
´tvenroyalos arannyal fizetne. Ennyi p¢nzbûl
egy ¢vig Ãri mÂdon meg tud ¢lni az ember-
fia. Shanamir meg van d´bbenve. S mÁg az
idegen azt ism¢telgeti magÀban: ä tÁz r¢z egy
korona, tÁz korona egy royal, a fiÃ kez¢be ve-
szi az ¡gyeket. Elviszi ezt az ÀlruhÀs herceget
vagy kicsodÀt a fogadÂba. Takar¢kos ¢s f´l-
d´njÀrÂ term¢szet¢nek megfelelûen oda,
ahol mÀskor is meg szokott szÀllni.

Don Quijot¢jÀra talÀlt volna Sancho Pan-
za? M¢g nem tudjuk. Csak annyi vilÀgos,
hogy Pidruid vÀrosÀba ¢rtek be, g¢nmutÀciÂ-
val kiteny¢sztett bÁborbûrü hÀtasokon, hÃsz
ember magassÀgÃ tüzesûpÀlmÀk alatt elha-
ladva, Majipoor birodalmÀban, Zimroel f´ld-
r¢szen, ahol a t´rv¢nyeket a Labirintusban

rejtezkedû ûs´reg Pontifex hozza ¢s tartatja
be hivatalnokaival, mÁg a lÀthatÂ hatalmat a
vilÀgban az ifjabb kirÀly hordozza meg, az
idû tÀjt Lord Valentine, a k¢t ¢ve elhunyt
Lord Variax ´ccse.

2

Kitünû kezdet. G´rd¡l¢keny fogalmazÀs. (A
fordÁtÂ, Nemes IstvÀn legnagyobb dics¢rete,
hogy mindv¢gig ¢szrev¢tlen tud maradni.
Nem tünik f´l az olvasÀs sorÀn, hogy fordÁ-
tÀst tartunk a kez¡nkben.) A fesztivÀl forga-
tagÀban a t´rt¢netbûl m¢g minden kialakul-
hat. A k´rnyezet csupÀn egzotikum, hiszen az
¢rt¢kek vilÀgÀban minden a hely¢n: a rend
ûrei az igazsÀgtalansÀg rendj¢n ûrk´dnek.
Ebben az arisztokrÀciÀnak a NapkirÀly sz¢k-
helye, az çlomkast¢ly jut, a csavargÂnak vi-
szont a k¢nyszermunka. VilÀgrend, melyben
a balga meg¢rdemli, hogy rÀszedj¢k. Csak
Shanamir nem d´nt´tte m¢g el, kifosztja-e az
idegent, vagy mint Beaumarchais FigarÂja,
felcsap szolgÀlatÀba, s Ágy ¢l a p¢nz¢n, mint
a vizig szÀrazon.

Engedj¡k Àtrendezni a szÁnt. S mÁg Valen-
tine a sorsÀn, Shanamir a megaranyozhatÂ
j´vûn jÀrtatja k¢pzelet¢t, mutassuk be a szer-
zût. Robert Silverberg: ismeretlen n¢v jÂsze-
r¢vel, hiszen csak az XXI. szÀzad iroda-
lomtanÁtÀsa fogja tanÁtani, ha fogja, a popu-
lÀris müfajok t´rt¢net¢t ¢s eszt¢tikÀjÀt. Most,
a szÀzadv¢gen honnan is tudnÀ bÀrki, aki
nem szakember a kultÃra buja alteny¢szet¢t
illetûen, hogy Silverberg 1936-ban sz¡letett
AmerikÀban, a Columbia Egyetemen nyert
b´lcs¢szdiplomÀt, ¢s m¢g abban az ¢vben,
1956-ban elnyerte a Hugo-dÁjat is, ami f´l¢r
a fantasztikus irodalom k´reiben a lovaggÀ
¡t¢ssel.

Silverberg a szakÀllas lÀzadÂk nemzed¢k¢-
hez tartozott. Hely¢t a vietnami hÀborÃ el-
lenzûi k´z´tt talÀlta meg egy idûre. Tiltako-
zÀsa ma mÀr nem sokat jelent, de az igen,
hogy igazsÀg¢rzet¢t ¢s analitikus b¢k¢tlens¢-
g¢t irodalmi tev¢kenys¢g¢ben is gy¡m´lcs´z-
tette. A fantasztikus irodalom akkori Ãj hullÀ-
ma sÀpadtabb lett volna n¢lk¡le. Kenneth
Burke, az eszt¢ta ¢s müv¢szetszociolÂgus en-
nek a nemzed¢knek hatÀsÀra vezette be a po-
pulÀris müv¢szet elemz¢s¢be a Yes ¢s a No
müfajokat. E kategÂriÀkat Silverbergre alkal-
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mazva ma mÀr egy¢rtelmü: munkÀssÀga a
tÀrsadalmi ànemÊ jegy¢ben indult, s abban is
maradt jÂ ideig. Az ÁrÂ Ágy erûteljesen hozzÀ-
jÀrult a fantasztikus irodalom szeml¢let¢nek
kritikai fordulatÀhoz. Tehets¢ge segÁtett elfo-
gadtatni, amire a müfajnak ¢ppen az elûzû
k¢t ¢vtized kommerciÀlis sikerei miatt sz¡k-
s¢ge is volt: a fordulatot. Nem kell szolgai
mÂdon ragaszkodni a tudomÀnyos pontos-
sÀghoz ä mondta ki az elsûk k´z´tt Silver-
berg. Egy fÃziÂs motor hitelesnek tünû leÁrÀ-
sÀnÀl akadnak fontosabb dolgok is: az irodal-
mi szÁnvonal, a k¢pzelûerû, a l¢lektani hite-
less¢g ¢s a humor. Igen, a humor, mely k´ny-
nyebb¢ teszi, hogy az ember reflektÀltan tud-
jon szeml¢lûdni maga k´r¡l a vilÀg dolgain.

Silverberg a fantasztikus irodalomnak azt
az ÀgÀt vÀlasztotta ki magÀnak, amely na-
gyobb sÃlyt helyez az ¢rzelem ¢s k¢pzelet
fantasztikumÀra, mint a racionalizmus¢ra. Ez
volt a fantasy: a romantika, a mes¢k, mÁto-
szok, szimbolikus Àlmok szellemi rokona. A
jÂ ÁrÂt, szerencs¢nkre, minden müfajban kÁ-
s¢ri eszt¢tikai ûrangyala: az arÀny¢rz¢k. Sil-
verberg is egyensÃlyt tartott jobb müveiben
a k¢pzeletgazdag szimbolizmus, a mindenna-
pi ¢let valÂszerü jelenetez¢se, az alkalmazott
´tletek eredetis¢ge ¢s a mü tudomÀnyra
visszautalÂ adatainak hihetûs¢ge k´z´tt. Fu-
totta ÀbrÀzolÂerej¢bûl az irÂniÀra is. Az az ´t-
lete, hogy Szent P¢ter trÂnjÀra egy robot is
ker¡lhet, Swifthez sem m¢ltatlan (GOOD
NEWS FROM THE VATICAN, 1970).

Term¢keny szerzû. Egy ember´ltû alatt
t´bb mint nyolcvan k´nyvet, t´bb szÀz elbe-
sz¢l¢st Árt, de negyven antolÂgiÀt is jegyzett
szerkesztûk¢nt. Sz¢p szÀmmal gyüjt´tt dÁja-
kat magÀnak ä a HugÂt, a NebulÀt, a Jupitert
¢s a francia ApollÂt. Ezeket jobbÀra a het-
venes ¢vekben, pÀlyafutÀsÀnak csÃcsÀn sze-
rezte.

3

A k´nnyed toll ¢ppens¢ggel nem biztosÁt¢k a
jÂ minûs¢gre. Ez a k¢rd¢s ä k¢rd¢s¡nk is a
LORD VALENTINE KAST°LYç-val kapcsolatban,
amely 1980-bÂl valÂ.

°s ha az elsû szÁn Àtrendez¢se utÀn ism¢t
talÀlkozunk a szereplûkkel ä Shanamir meg-
abrakoltatta az Àllatokat, Valentine megÀl-
modta az elsû figyelmeztetû Àlmot ä, csak jÂ

benyomÀsunkat id¢zhetj¡k fel: az Ãr ä szol-
gÀja segÁts¢g¢vel ä a vaskos paraszti jÂzansÀg
v¢dû erûter¢ben mozoghat.

Nem kev¢sb¢ jÂ a t´rt¢net mÀsodik fordu-
lata: hûseink zsonglûr´kkel talÀlkoznak, kik-
hez Valentine ´szt´n´s tehets¢ge nem m¢l-
tatlan. Bel¢p a tÀrsulatba, vel¡k jÀrja az or-
szÀg Ãtjait, ¢s jÂl ¢rzi k´zt¡k magÀt. MegÁzleli
a szerelmet ¢s a barÀtsÀgot: a valÂ ¢letet. Ez
a fordulat igen term¢keny ´tlet, habÀr szer-
felett müfaji szabÀlyt szegû: meghÂdÁtja az Àl-
lÂ idût, s kibillenti statikussÀgÀbÂl Valentine
jellem¢t. Az Ãj Valentine egyszerre az orszÀg-
utak vÀndora, aki neveli magÀt, s kitÀrja sze-
m¢lyis¢g¢t a nevelû ¢lm¢nyek elûtt, s büv¢sz-
inas, akit tapasztalatai rÀvezetnek: az ´nkife-
jez¢s boldogÁt, s hozzÀ a müv¢szet Ãtja vezet
el. A hÀtasok Àltal vontatott l¢gpÀrnÀs lakÂ-
szek¢r ä ekhÂs szek¢r a science-fictionben ä
egy idûre a boldog XVIII. szÀzadba ringat Àt
minket: nagyon is polgÀrias-n¢pi probl¢ma
felvilÀgosodÀsÁzü megoldÀsÀt kÁnÀlja fel. Mi a
normalitÀs? A munka. Mi a legnormÀlisabb?
Ha felszabadultan ä a magunk ´r´m¢re, de
nagyon elm¢ly¡lten a mesters¢get tisztelve ¢s
megtapasztalva ä dolgozunk. Mi a legmaga-
sabb rendü munka? A müv¢szet, melyben
techn¢ ¢s intuÁciÂ vegy¡l, adÂdik ´ssze ma-
gasabb minûs¢gg¢.

A t´rt¢netnek ez az elsû r¢sze hÀrom mü-
faj k´vetelm¢nyeit el¢gÁti ki: a kalandreg¢-
ny¢t, a pedagÂgiai reg¢ny¢t ¢s a müv¢szre-
g¢ny¢t. Az elsûre az utazÀs nyÃjt el¢g alkal-
mat. A mÀsodik müfaj sÁkjÀn egy der¢k fia-
talember tudÀsban ¢s erk´lcsben gazdagodva
illeszkedik vissza a tÀrsadalomba. A harma-
dik Ãgy van jelen a fordulatokban, hogy az
alkotÀs embere gyûzni tud az ¢let s´t¢tebbik
fel¢n: a hatalmon. Valentine mintha szerpen-
tinen haladna f´lfel¢: egyre t´bbet ismer
meg mÃltjÀbÂl, egyre t´bbet erej¢bûl, egyre
inkÀbb ura lehet a j´vûnek.

4

Ez a k´nnyed ¢s derüs logika a reg¢ny mÀ-
sodik fel¢ben megt´rik. Valentine meg¢rti ä
a segÁtû feh¢r mÀgia az Àlmok nyelv¢n meg-
¢rteti vele ä, hogy elvarÀzsoltÀk. MÀs test¢ben
¢ledt f´l, megzavart tudattal, de ¢rintetlen
jellemmel ¢s zavartalan ked¢llyel. Amikor fel-
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tisztulÂ elm¢je elûtt vilÀgossÀ vÀlik, hogy û a
t´rv¢nyes NapkirÀly, k´zemberi k´rnyezete
van azon, ne legyen gyenge visszaszerezni
jussÀt.

A sokr¢tü fantasztikum Ágy laposodik egy-
sÁkÃ ÀllamdidaxissÀ. S m¢g jÂ, hogy a felvilÀ-
gosodÀs szellem¢t Àrasztja a hatalom e b´lcse-
lete: a Birodalom¢t, melyet egy felvilÀgosult
elit igazgat. T´bb ezer ¢ves tapasztalat birto-
kÀban. Nincs is mÀs tennivalÂ, mint visszaÀl-
lÁtani a hagyomÀnyokat. Ez a majipoori ifjÃ
Sarastro sem vonakodhat tovÀbb k¢zbe venni
kormÀnyzÂpÀlcÀjÀt.

E fordulattÂl kihül a reg¢ny. A racionÀlis
mÁtosz: a gondoskodÂ fensûs¢g ¢s hivatalno-
kainak ¢szjÀrÀsÀt adja vissza a müv¢szet esz-
k´zeivel. N¢lk¡l´zi az erût, amely a k¢pzele-
tet Àtr´ppenthetn¢ arra az archaikus kultÃr-
sÁkra, melyen a Schillertûl naivnak elkeresz-
telt k´lt¢szet keletkezik. (àA k´ltû ä Ágy Schil-
ler ä vagy maga a term¢szet, vagy keresni fogja a
term¢szetet. Amaz teszi a naiv k´ltût, emez a szen-
timentÀlisat.Ê) Az archaikus kultÃrÀban term¢-
szetes a mitikus gondolkodÀs, mert az embe-
reknek m¢g k¢zzelfoghatÂ lÀtÀsuk van a sors
¢leteket formÀlÂ erûirûl. Ezek voltak azok az
idûk, amikor m¢g sÀrkÀnyok, t¡nd¢rek, va-
rÀzslÂk ¢s rossz szellemek kÂszÀltak az embe-
rek k´z´tt. A mÁtosz: a term¢szeti, zÀrt tÀrsa-
dalmak k´ltûi teljess¢g¢t k¢pes adni. A fan-
tasy viszont egy nyÁlt, mÀr individualizÀlt tÀr-
sadalom teljess¢g¢nek lÀtszatÀt igyekszik
megadni, nagyon is mesterk¢lten. Azzal,
hogy a mai kor irracionalizmusÀt ä techni-
kÀn, tudomÀnyon edzett metafizikus k¢pze-
teit: telepÀtia, teleportÀlÀs ä igyekszik eszt¢-
tikai egys¢gbe fogni a k¢sû rendi tÀrsadalom
paternalista tÀrsadalomutÂpiÀival. Majipoor
vilÀgÀban a fekete mÀgiÀt az çlmok KirÀlya
k¢pviseli. SzelÁdÁtett mÀgia ez: kellemetlen,
de nem gyilkos. Egy olyan tÀrsadalomban ¢r-
v¢nyes¡l, amely Silverberg k¢pzelete szerint
nem ismer hÀborÃt. Az emberekre rÀbocsÀ-
tott Àlom hordozza a nyomasztÂ ¡zeneteket,
de az ¢rzelmek ¢s gondolatok energiÀit egy
g¢p, egy technikai eszk´z gerjeszti.

5

Vannak olyan fantasyalkotÀsok, melyek visz-
szatalÀlnak a romantika kelta hagyomÀnyai-

hoz (a keltasÀg ossiani ¢rtelm¢ben). Oda,
ahol megszünik az okozatisÀg zabolÀja a k¢p-
zelet f´l´tt. A csodÀknak nincs okuk: kiszÀ-
mÁthatatlanok. A fantasztikus irodalomnak ez
az Àga termi manapsÀg a horrort, de van
ezen az Àgon nemesebb hajtÀs is ä V´r´s-
marty HçBADOR-ja p¢ldÀul. (àSet¢t az erdûk al-
konya, / Vesz¢lyek ¡lnek Ãtjain, / s ÀrnyÀban a r¢m
tÀboroz.Ê) Ehhez k¢pest Majipoor erdûi Àpolt
parkerdûk. BÀrmennyire fenyegetûnek tünik
is benn¡k egy-egy jelens¢g, mindig akad egy
szereplû, aki ismeri a titok nyitjÀt. °rthetû ez,
hiszen Majipoor csodÀit regulÀt ismerû k¢p-
zelet sz¡lte, mÀrpedig mÁtosszal nem t´rt¢n-
het v¢gzetesebb, mint ha illedelmes.

Nem az a baj tehÀt, hogy Robert Silver-
berg szerint a vilÀgnak ¢rtelme s ¢rtelmes
szerkezete van. Az a baj, hogy a maga terem-
tette vilÀgnak ¢rtelme ¢s szerkezete udvari
jellegü. Silverberg a t´rt¢nelemrûl a fantasz-
tikus irodalom legfantÀziÀtlanabb sablonjait
veszi Àt: a felvilÀgosult birodalom k¢pzet¢t.
Majipooron tizenn¢gyezer ¢ve szÀlltak le a
f´ldi ürhajÂk. Az ûsi idûkben voltak hÀborÃk
az ûslakÂk ¢s a hÂdÁtÂk k´z´tt, de mÀr ¢vez-
redek Âta kialakult az egyensÃly, s abban
egyetlen faj ä az alakvÀltÂk, a metamorfok ä
kiv¢tel¢vel, akiket rezervÀtumba szorÁtottak
vissza, emberek ¢s nem emberek megtalÀltÀk
hely¡ket a ä mondjuk Ágy ä rendi monarchiÀ-
ban. Egyetlen politikai egys¢g, k´z´s nyelv, a
szokÀs megszentelte tagozÂdÀs nemess¢gre
¢s alattvalÂkra ä a k´teless¢getikÀtÂl vez¢relt
monarcha gondviselû uralkodÂi pÀlcÀja alatt.
Amikor kider¡l: az ÀllamcsÁny a megalÀzott
metamorfok müve volt, Lord Valentine nem
megb¡nteti, hanem a t´bbiekkel egyenlûv¢ ä
egyenlûen egyenlûtlenn¢ ä akarja tenni ûket.
(àItt bosszÃ meg nem ¢lhetÊ ä ¢nekli Sarastro is
a maga mesebirodalmÀban.)

Silverberg a t´rt¢net elsû r¢sz¢ben eljÀt-
szik azzal az ¢rtelmez¢ssel, hogy Valentine-t
megszabadÁthatja ettûl a korlÀtozottsÀgtÂl
talÀn a kisvilÀg gyakorlatiassÀga (munka,
p¢nz), talÀn intim melege (szerelem, barÀt-
sÀg), talÀn a müv¢sz belsû szabadsÀga (alko-
tÀs) Àltal. Lehet az ¢letet Shanamir-Figaro
mÂdjÀn is ¢lni: ravaszul, de ¢lvezve minden
´r´m¢t. çmde ha kibomlik ennek az ¢letfilo-
zÂfiÀnak nem is titkolt cinizmusa: a magad
boldogulÀsÀt keresd, hiszen a vilÀg mindig
k¢t egyenlûtlen r¢szre osztja az embereket:
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azokra, akiknek t´bb az ¢tvÀgyuk, mint az
eb¢dj¡k, s azokra, akik sose ¢rnek v¢g¢re az
¢leteb¢dnek ä akkor hogyan t´r Àt e modellt
k´vetve Valentine az Ãj, m¢ltÂbb ¢letbe?

Lehet Ãgy is ¢lni, ahogy Sleet teszi, a filo-
zofÀlÂ zsonglûr: àAmi szÀmÁt, a müv¢szet bemu-
tatÀsa, nem a n¢zûk viselked¢se. Az û lelk¡k vagy
a tied van birtokÀban az igaz müv¢szetnek? Mit
foglalkozol tehÀt azzal, mit tesznek vagy monda-
nak?Ê De mihez kezd Valentine, ha ugyanez
az ember mÀs alkalommal Ágy v¢lekedik: àA
rend, a teremt¢s meg az ¢sz hatalma mindig egyet-
len vezetûben ´sszpontosult: egy kirÀlyban vagy egy
eln´kben, fûvez¢rben. °s csak ez szÀmÁt.Ê Ilyen az
alattvalÂ, ha illedelmes. Ez a k´nyv igazi
gyeng¢je: a k´zember sem k¡l´nb, mint az
udvari embertÁpusok, csak mÀs. Nem Ãr
ugyan, viszont csak alattvalÂ.

6

°s milyen a müv¢szet, ha illedelmes? Erre az
utolsÂ jelenet ad vÀlaszt. A legitim NapkirÀly
visszanyerte mÀr hatalmÀt. A zsonglûr´k
fesztivÀlja ezÃttal a trÂnteremben zajlik, a bi-
rodalom elûkelûi elûtt. BekapcsolÂdik a mü-
v¢szked¢sbe a NapkirÀly is, igen. R¢gi barÀ-
tainak ez nem tetszik, s¢rti a protokollt.

Amikor Valentine betelt a jÀt¢kkal, k¢zen
fogja szerelm¢t, a zsonglûrlÀnyt, fell¢pked-
nek a trÂnhoz vezetû l¢pcsûk´n. A lÀny ke-
resztnev¢n szÂlÁtja pÀrjÀt, aki vÀndorlÀsaik
boldog napjaiban m¢g Ágy besz¢lt: àä Valen-
tine ä mondta gy´ng¢den. ä Csak Valentine. M¢g
ha NapkirÀly voltam is, szerelmem, akkor mÀs tes-
tem volt, ¢s ebben a testben, melyet az ¢jjel ´lelt¢l,
nincs semmi szents¢g.Ê Most azonban Ágy javÁtja
ki a f¢rfi: àLord Valentine.Ê àEzentÃl Ágy szÂlÁtsa-
lak, nagyuram? àNem mindig. Ha kettesben va-
gyunk, nemÊ ä hangzott a vÀlasz. °s mi ¢rthet-
j¡k belûle, hogy e kapcsolatbÂl sosem lesz hÀ-
zassÀg. °s azt is meg¢rtj¡k, hogy ez az ember
t´bb¢ nem müv¢sz. Majd akkor fog zsonglûr-
k´dni, ha marad egy szabad pillanata. Nagy
n¢ha. °s ha az udvar nem lÀtja. Hiszen ko-
moly ember szÀmÀra, aki felelûss¢get hordoz
a vÀllÀn, megvan az ideje ¢s fontossÀgi sor-
rendje mindennek: az uralkodÀsnak is, a mü-
v¢szetnek is.

Engedj¡k el tehÀt az ÀbrÀnd k´tel¢t: az
uralkodÀs ä hatalom, Majipoorban is az.

Nem ¢rzelem kell hozzÀ, hanem technika, ki-
szÀmÁtottsÀg, ritmus. Az olvasÂnak csak most,
az utolsÂ bekezd¢sekben jut az esz¢be, hogy
Valentine mÀr Àtnevelûd¢si alkalmai k´zben
is egyed¡l erre volt fog¢kony a müv¢szet ere-
j¢bûl, sz¢ps¢g¢bûl. Szeg¢ny Valentine.

Szeg¢ny Silverberg. Szeg¢ny fantasy,
amely egy irodalomt´rt¢neti pillanatÀban azt
Ág¢rte: bÀtran, felszabadultan ¢s humorral
tud f¡g¢t mutatni az illedelemnek, az alatt-
valÂi vilÀglÀtÀsnak.

Kronstein GÀbor

   A POLITIKUM   
REKONSTRUKCIñJA

Oskar NegtäAlexander Kluge: Maùverh¤ltnisse
des Politischen. 15 Vorschl¤ge zum Unterschei-
dungsverm´gen (A politikum m¢rt¢karÀnyai. 15
javaslat a megk¡l´nb´ztetûk¢pess¢ghez)
Fischer Verlag, 1992

A hetvenes ¢vek v¢g¢re kiapadtak a modern-
s¢g utÂpikus energiÀi. A fenyegetû katasztrÂ-
fÀk ä a fegyverkez¢s, a k´rnyezetszennyez¢s,
a tÀrsadalmi fesz¡lts¢gek ä az utÂpikus rem¢-
nyeket hiÃ ÀbrÀndokkÀ vÀltoztattÀk. Ennek
hatÀsÀra az elm¢letalkotÀsban is megk¢rdûje-
lezûd´tt az utÂpikus dimenziÂ l¢tjogosultsÀ-
ga. A j´vûj¢t vesztett vilÀg diagnÂzisÀbÂl nût-
tek ki a neokonzervatÁv elm¢letek. E kÁs¢rle-
tek valamennyien a t´rt¢nelem v¢g¢rûl szÂlÂ
elk¢pzel¢s k´r¡l k´r´znek. (LÀsd Francis Fu-
kuyama: A T¹RT°NELEM V°GE? cÁmü tanul-
mÀnyÀt. VilÀgossÀg, 1990/1.) A neokonzerva-
tivizmussal szembeszeg¡lû gondolkodÂk azt
hangsÃlyoztÀk, hogy az utÂpikus energiÀk-
nak csak bizonyos tÁpusai mer¡ltek ki. E kime-
r¡l¢s k´vetkezt¢ben l¢trej´tt l¢g¡res t¢r sajÀ-
tos àÀttekinthetetlens¢ghezÊ vezetett. (LÀsd J¡r-
gen Habermas: DIE NEUE UNºBERSICHT-
LICHKEIT. Suhrkamp Verlag, 1985. 141ä163.
o.) A feladat szerint¡k az Ãj utÂpikus energi-
Àk rekonstruÀlÀsÀban ¢s az Àttekinthetetlen-
s¢g feloldÀsÀban Àll. Negt ¢s Kluge legÃjabb
k´nyve is ezt a strat¢giÀt k´veti. Az elapadt
utÂpikus energiÀkat a szerzûk a politikai

Figyelû ã 1769



¡zem mük´d¢s¢re vonatkoztatjÀk. Ez a szf¢-
ra: a reÀlpolitika. Ezzel ÀllÁtjÀk szembe e po-
litika m¢lyebb jelent¢s¢t: a politizÀlÂ tÀrsada-
lom mük´d¢s¢t. (A àpolitikumÊ szf¢rÀjÀt.) Az
Àttekinthetetlens¢g feloldÀsÀnak metodolÂ-
giai k´vetkezm¢nye, hogy az Ãj utÂpikus
energiÀk meghatÀrozÀsa elm¢leti fordulatot
k´vetel. A tradicionÀlis politikai koncepciÂk
ä Ágy a szerzûk ä az int¢zm¢nyesÁtett hatalom
mük´d¢s¢vel foglalkoztak, az igazi feladat vi-
szont: a politikum rekonstrukciÂja. A tradi-
cionÀlis politikai elm¢letek tipikus alakzatÀ-
nak a szerzûk Max Weber koncepciÂjÀt tekin-
tik. A àpolitikaÊ Webern¢l àt´rekv¢s a hatalombÂl
valÂ r¢szesed¢sre vagy a hatalom... megosztÀsÀnak
befolyÀsolÀsÀraÊ. (Max Weber: A POLITIKA
MINT HIVATçS. MedvetÀnc F¡zetek, 1989. 7.
o.) Ez a kiindulÂpont v¢gsû soron a politikus
tulajdonsÀgainak meghatÀrozÀsÀhoz vezet. A
tulajdonsÀgok: a szenved¢lyes odaadÀs (àaz
¡gy, az Isten vagy a D¢mon irÀnt, attÂl f¡ggûen,
hogy melyiket tiszteli valaki urak¢ntÊ, i. m. 65. o.),
a felelûss¢g mint a tettek àvez¢rlû csillagaÊ ¢s
egyfajta arÀny¢rz¢k mint a tÀvolsÀgtartÀs k¢-
pess¢ge. E tulajdonsÀgok k´z¡l Weber sze-
rint az arÀny¢rz¢k a legfontosabb, ennek tor-
zulÀsÀval j´n l¢tre a legnagyobb politikai
bün: àa hatalomnak pusztÀn a hatalom¢rt valÂ
imÀdataÊ (i. m. 67. o.). Negt ¢s Kluge az ´n-
magÀt imÀdÂ hatalmat a reÀlpolitikÀval azo-
nosÁtja, a politikus er¢nyeit pedig a tÀrsada-
lom politikai folyamatait megragadÂ kategÂ-
riÀkkÀ prÂbÀljÀk ÀtalakÁtani. A weberi arÀny-
¢rz¢k (Augenmaù) kategÂriÀjÀbÂl nyeri Negt ¢s
Kluge a m¢rt¢karÀnyok (Maùverh¤ltnisse) fo-
galmÀt. Az arÀny¢rz¢k a politikai folyamat
komponensei k´z´tti arÀny kifejez¢s¢v¢ ala-
kul Àt. A felelûss¢g fogalmÀnak ezzel szem-
ben, ha a politikÀt politizÀlÂ tÀrsadalomk¢nt
¢rtelmezz¡k, nincsen ekvivalense. A szenve-
d¢lyes ¡gyszeretetet pedig a k´z´ss¢g politi-
kai cselekv¢s¢nek irÀnyÀval azonosÁthatjuk.
Negt ¢s Kluge ä k´vetve a weberi intenciÂkat
ä megprÂbÀljÀk bevonni a politikai cselekv¢-
sek irÀnyÀt a m¢rt¢karÀnyok kategÂriÀjÀba.
Ha a m¢rt¢karÀnyok tartalmÀt a k´z´ss¢g
konstituÀlÂdÀsÀban, irÀnyÀt pedig az eman-
cipÀciÂban lÀtjuk, akkor eljutottunk a politi-
kum negtiäklugei meghatÀrozÀsÀhoz: àEgy
kollektÁv cselekedetet akkor nevez¡nk politikainak
ä ÁrjÀk ä, ha a hasznÀlati ¢rt¢ke a k´z´ss¢g kiala-
kÁtÀsÀra irÀnyul, ennek v¢delm¢t szolgÀlja, ¢s elû-

mozdÁtja fejlûd¢s¢t.Ê (16. o.) A cselekedetekbûl
l¢trej´vû folyamatoknak sajÀt belsû logikÀju-
kat kell k´vetni¡k, ez¢rt ÀltalÀban hosszabb
idûtartamÃak. Ezt a szerzûk Ágy fejezik ki: a
m¢rt¢karÀnyok legfontosabb aspektusa a
àtartamÊ. A m¢rt¢karÀnyok ä a szerzûk meg-
hatÀrozÀsa szerint ä a politikai energiÀk sze-
rencs¢s konstellÀciÂi, tudatos elûmozdÁtÀsuk-
rÂl nem lehet szÂ. (A m¢rt¢karÀnyokban egy-
szerre kell ¢rv¢nyes¡lnie a spontaneitÀsnak
¢s a tartÂssÀgnak, a visszavonulÀsnak ¢s az
erûkoncentrÀciÂnak, ¢s rendelkez¢sre kell
Àllnia egy sÃrlÂdÂ fel¡letnek is.) A politikai
energiÀk ä Ágy a szerzûk ä àakkor egyes¡lnek po-
litikummÀ emancipatorikus irÀnyultsÀggal, ha
megfelelû m¢rt¢ket talÀlnak egymÀshoz: ezek a po-
litikum m¢rt¢karÀnyaiÊ. (10. o.) A k¢rd¢s
mÀrmost az, hogy hogyan j´nnek l¢tre a po-
litikai energiÀk (vagy mÀs szÂval: a m¢rt¢k-
arÀnyok nyersanyagai). Ezek az energiÀk hÀ-
rom szf¢rÀbÂl szÀrmazhatnak: a munka, a
szabadidû ¢s a fogyasztÀs, valamint a szocia-
lizÀciÂ vilÀgÀbÂl. E szf¢rÀkban mindennapi
¢rz¢sek l¢teznek, melyek sajÀtos intenzitÀssal
rendelkeznek. Ha az intenzitÀs el¢r egy bizo-
nyos k¡sz´bszintet, akkor a mindennapi ¢r-
z¢s politikai energiÀvÀ vÀlik. A politika ily
mÂdon ä ellent¢tben a g´r´g´k ¢rtelmez¢s¢-
vel ä nem a magÀnszf¢rÀn tÃl helyezkedik el:
minden tÀrsadalmi probl¢mÀbÂl lehet politi-
kai k¢rd¢s. (A szerzûk e gondolatmenet kifej-
t¢sekor szÂ szerint veszik Àt tizenegy ¢vvel
korÀbban megjelent k´nyv¡k ä GESCHICHTE
UND EIGENSINN ä fejteget¢seit.) A politikum
ilyen meghatÀrozÀsÀbÂl mindenekelûtt nega-
tÁv f¢ny vet¡l a reÀlpolitikÀra: ebben a szf¢-
rÀban a hatalom ´nc¢l, ¢s ez¢rt akciÂi nem
irÀnyulhatnak a k´z´ss¢g kialakÁtÀsÀra ¢s
emancipÀciÂjÀra. A reÀlpolitika a szerzûk sze-
rint nem mÀs, mint a Weber Àltal leÁrt politi-
kai ¢rdek¡zem. Ha ez az ¢rdek¡zem vÀlik a
politika kizÀrÂlagos irÀnyÁtÂjÀvÀ, akkor àis l¢t-
rej´n valamif¢le politikai eredm¢ny, ez azonban...
k´z´mb´s az emancipÀciÂval... ¢s a k´z´ss¢gi l¢t-
tel szembenÊ. (10. o.) Sût, ahol kezdenek ki-
alakulni a k´z´ss¢gi szervezûd¢s k´rvonalai,
ahol az emberek sajÀt ¢rdekeik alapjÀn kez-
dik szervezni ¢let¡ket, ott a reÀlpolitika en-
nek megakadÀlyozÀsÀra t´rekszik. Negt ¢s
Kluge a reÀlpolitikÀnak a politikum perspek-
tÁvÀjÀbÂl megfogalmazott kritikÀjÀt dolgozza
ki. Ez a program a diÀkmozgalmak egyik jel-
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szavÀt prÂbÀlja aktualizÀlni: àa politika privÀt
kisajÀtÁtÀsa, a privÀt szf¢ra politizÀlÂdÀsa n¢lk¡lÊ.
(LÀsd GESCHICHTE UND EIGENSINN. Zweitau-
sendeins, 1985. 880. o.)

A reÀlpolitika nem mÀs, mint a politika
egyik szf¢rÀja, amely a t´bbi aspektus leigÀ-
zÀsÀra t´rekszik. A reÀlpolitika ä a szerzûk t¢-
zise szerint ä a valÂsÀgot prÂbÀlja meghatÀroz-
ni. így j´n l¢tre a minket k´r¡lvevû kvÀzi-
realitÀs àbetonvilÀgaÊ. A kvÀzi-realitÀs l¢t¢t
Marx m¢g a gazdasÀg mük´d¢s¢bûl, az Àru
f¢tiskarakter¢bûl prÂbÀlta levezetni, Negt ¢s
Kluge viszont a reÀlpolitika k´vetkezm¢ny¢-
nek tekinti. (A koncepciÂ ily mÂdon a marxi
Àrufetisizmus-elemz¢s folytatÀsa ¢s kritikÀja.
LÀsd GESCHICHTE UND EIGENSINN. I. k. 790.
skk. o.) A reÀlpolitika Àltal generÀlt kvÀzi-rea-
litÀs hozza l¢tre a rÀnk leselkedû fenyeget¢-
sek ¢s katasztrÂfÀk sz´ved¢k¢t. A vesz¢lyezte-
tetts¢gre a tÀrsadalomnak politikai szenzibi-
litÀssal kell vÀlaszolnia. A politikai szenzibili-
tÀst a szerzûk àmegk¡l´nb´ztetûk¢pess¢gnekÊ ne-
vezik. Ezt a fogalmat a szerzûk a n¢met n¢p-
mesei hagyomÀnybÂl merÁtik. A H°T KISGIDA
cÁmü Grimm-mes¢ben a kisgidÀk azt a fel-
adatot kapjÀk, hogy hazat¢rû ¢desanyjukat
beengedj¢k, de a farkasnak semmik¢ppen se
nyissanak ajtÂt. A megk¡l´nb´ztet¢s alapvetû
dilemmÀja abban Àll, hogy hogyan lehet fel-
ismerni a barÀtot ¢s az ellens¢get. A szerzûk
ezt a motÁvumot ÀltalÀnosÁtjÀk, m¢gpedig
Ãgy, hogy a megk¡l´nb´ztetûk¢pess¢get a
m¢rt¢karÀnyok m¢rlegel¢s¢re vonatkoztat-
jÀk. E k¢pess¢g m´g´tt a tÀrsadalmi Át¢lûerû
mük´d¢se rejlik. Ennek elûmozdÁtÀsa sajÀtos
felvilÀgosÁtÂ funkciÂkkal rendelkezik. Az Àt-
tekinthetetlens¢g kihÁvÀsÀra Negt ¢s Kluge
ezzel a programmal vÀlaszol. A GESCHICHTE
UND EIGENSINN cÁmü k´nyvben a szerzûk a
nÀcizmusnak ä a XX. szÀzad egyik legna-
gyobb t´rt¢nelmi katasztrÂfÀjÀnak ä k¢t gy´-
ker¢t emlÁtik: a reÀlpolitika uralmÀt (a m¢r-
t¢karÀnyok hiÀnyÀt) ¢s a megk¡l´nb´ztetû-
k¢pess¢g csûdj¢t. àA nÀcizmus gy´kerei a sajÀtos
n¢met t´rt¢nelemben rejlenek, amelyben a politikai
¢let a hercegek ¢s az arisztokratÀk kivÀltsÀga volt,
akik megakadÀlyoztÀk, hogy a lakossÀgban kiala-
kuljon a politika irÀnti ¢rdeklûd¢s ¢s a politizÀlÀs
k¢pess¢ge.Ê (1101. o.) EzenkÁv¡l a megk¡l´n-
b´ztetûk¢pess¢g is csûd´t mondott, amikor a
n¢pmese farkasa Adolf Hitler alakjÀban je-
lent meg. (745ä755. o.) Az Ãj k´nyvben a

szerzûk e k¢t kategÂria segÁts¢g¢vel prÂbÀljÀk
¢rtelmezni a legÃjabb t´rt¢nelmi ¢s tÀrsadal-
mi kihÁvÀsokat.

1. A reÀlpolitika mük´d¢s¢nek leghat¢ko-
nyabb stabilizÀlÂja a nyelv. Amikor megk¢r-
dezt¢k Konfuciuszt, hogy a hatalom Àtv¢tele
utÀn mik lesznek az elsû int¢zked¢sei, azt fe-
lelte, hogy a fogalmak ¢s a szavak jelen-
t¢s¢nek helyreÀllÁtÀsa. (60ä61. o.) A hatalom
minden formÀjÀnak alapvetû ¢rdeke a nyelv
formÀlÀsa. A reÀlpolitika a sajÀt maga Àltal
meghatÀrozott nyelvet prÂbÀlja rÀk¢nyszerÁ-
teni a tÀrsadalomra. Ezt a tev¢kenys¢get a
szerzûk ä a szÂ ÀtfogÂ ¢rtelm¢ben ä cenzÃrÀ-
nak nevezik. A modern alkotmÀnyok ä az
esetleges tiltÀson kÁv¡l ä nem tartalmaznak a
cenzÃrÀra vonatkozÂ rendelkez¢seket. A cen-
zÃra azonban ä ezt ÀllÁtjÀk a szerzûk ä a cen-
zori hivatalok elt´rl¢se utÀn is mük´dik. A
nyÁlt cenzÃra feladatÀnak a àkÂrosÊ k´nyvek
¢s müalkotÀsok betiltÀsÀt tekintette. A k´nyv-
nyomtatÀs kialakulÀsÀt ¢s a technikai sokszo-
rosÁtÀs elterjed¢s¢t k´vetûen ez a feladat tel-
jesÁthetetlen. A megszünû cenzori hivatalok
hely¢be a cenzÃra kifinomult ¢s àszabad
szemmelÊ alig lÀthatÂ formÀi l¢ptek. A cen-
zÃra Ãj formÀjÀt a szerzûk àstrukturÀlis cen-
zÃrÀnakÊ nevezik, melynek legfontosabb
komponensei: a pÂtlÂlagos legitimÀlÀs, a ki-
zÀrÀs, a szavak ¢s a szimbÂlumok betiltÀsa ¢s
a realitÀs monopÂliuma. A tÀrsadalomban
nyilvÀnosan hasznÀlt nyelv meghatÀrozza azt,
hogy az emberek milyen kategÂriÀkban gon-
dolkodhatnak a hatalomrÂl. A reÀlpolitika a
nyelven kereszt¡l ily mÂdon sajÀt legitimitÀ-
sÀt is programozhatja. Ennek k´vetkezt¢ben
az emberek gondolkodÀsi ¢s viselked¢si for-
mÀi beszük¡lnek, ¢s ellenûrizhetûv¢ vÀlnak.
A strukturÀlis cenzÃra a tÀrsadalom depoliti-
zÀlÀsÀra ¢s a konfliktusok elnyomÀsÀra t´rek-
szik. A cenzÃra bizonyos n¢zetek k¢pviselûit
kizÀrja a tÀrsadalom v¢rkering¢s¢bûl. Ezek
az emberek olyan helyzetbe ker¡lnek, hogy
¢rz¢keikkel nem tudjÀk t´bb¢ el¢rni a k¡lvi-
lÀgot. A valÂsÀg megvonÀsa ¢ppoly kÁnzÂ le-
het, mint a k´z¢pkor hÁrhedt kÁnzÂeszk´zei.
A reÀlpolitika tiltja azoknak a szavaknak ¢s
szimbÂlumoknak a hasznÀlatÀt, amelyekben
k´zvetlen vesz¢lyt lÀt, azokat viszont, amelyek-
ben (àcsakÊ) kritikai potenciÀl rejlik, egysze-
rüen elkoptatja. (P¢ldak¢nt a szerzûk az àem-
beri jogokÊ ¢s a àszocializmusÊ kifejez¢seit
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emlÁtik.) A realitÀs meghatÀrozÀsÀra formÀlt
kizÀrÂlagos jog a cenzÃra legÀtfogÂbb ig¢nye.
E beavatkozÀs r¢v¢n vÀlik a realitÀs kvÀzi-rea-
litÀssÀ. A realitÀs meghatÀrozÀsÀnak kizÀrÂla-
gos ig¢nye a tÀrsadalom valÂdi k´tûsz´vet¢t
is zÀrÂjelbe teszi. Ez a k´tûsz´vet (a politikum
nyersanyaga) a tÀrsadalomban ¢lû emberek
mindennapi ¢rz¢seibûl Àll. A reÀlpolitika ehe-
lyett a àn¢preÊ hivatkozik. A szerzûk t´rt¢nel-
mi utalÀsok sorozatÀval igazoljÀk, hogy a n¢p
kategÂriÀja akkor jelenik meg, amikor a re-
Àlpolitika az egyes embertûl f¡ggetlen konti-
nuitÀssÀ vÀlik. Ezen a talajon j´n l¢tre a po-
pularizmus zsargonja. A nyelv felszabadÁtÀsÀ-
¢rt vÁvott k¡zdelem c¢lja: a megk¡l´nb´zte-
tûk¢pess¢g. A reÀlpolitika valÂjÀban a cenzÃ-
rÀn kereszt¡l prÂbÀlja megakadÀlyozni e k¢-
pess¢g kialakulÀsÀt.

2. A XX. szÀzadban olyan termel¢si poten-
ciÀlok j´ttek l¢tre, amelyek akÀr el is pusztÁt-
hatjÀk a vilÀgot: erre d´bbenhetett rÀ az em-
beris¢g a csernobili katasztrÂfa kapcsÀn. A
tÀrsadalmak tudat alatti szf¢rÀjÀban olyan
erûk halmozÂdtak f´l, amelyek ÃjraelsajÀtÁtÀ-
sa lehetetlennek tünik. E tapasztalat magya-
rÀzatÀra a k´vetkezû Ãt kÁnÀlkozik: ki lehetne
mutatni esetleg, hogy a vilÀgm¢retü ´ssze-
f¡gg¢srendszer az emberi ¢rz¢kszervek szÀ-
mÀra elsajÀtÁthatatlannÀ ¢s hozzÀf¢rhetetlen-
n¢ vÀlt. MÀsk¢nt fogalmazva: a t´rt¢nelmi
´sszef¡gg¢sek kisz¢lesed¢se Àtcsapott az em-
beri k¢pess¢geken. Ez az ÀtcsapÀs esetleg
mÀr az emberr¢ vÀlÀs folyamÀn (egy tÃlzot-
tan gyors ugrÀs sorÀn) lejÀtszÂdhatott. A XX.
szÀzadban pedig mind´ssze annyi t´rt¢nt,
hogy a t´rt¢nelmi probl¢mÀk v¢gleg elsza-
kadtak az emberi k¢pess¢gektûl. (LÀsd Oskar
Negt: DIE HERAUSFORDERUNG DER GEWERK-
SCHAFTEN. Campus Verlag, 1989. 104. o.) Ez
a magyarÀzatkÁs¢rlet ä a szerzûk szerint ä
(bÀr n¢mileg zavarbaejtû, hogy csak hosszÃ
oldalak utÀn egy nem is eg¢szen egy¢rtelmü
kontextusban bukkanhatunk rÀ az elutasÁtÀs-
ra, 140. o.) elfogadhatatlan. A t´rt¢nelmi
´sszef¡gg¢sek kisz¢lesed¢se ugyanis ä ez a
kritika kiindulÂpontja ä nem magukat a
probl¢mÀkat, hanem azok hatÂk´r¢t hatÀroz-
za meg. (Az emberis¢g, amely KantnÀl ¢s
Schillern¢l magasztos eszm¢nyk¢nt szerepelt,
sorsszerü ´sszef¡gg¢srendszerr¢ vÀlt.) A k´r-
nyezeti katasztrÂfÀk a vilÀgm¢retü hatÀssal
rendelkezû reÀlpolitikÀra vezethetûk vissza.

A tÀrsadalom ¢letk´r¡lm¢nyeinek ¢s energiÀ-
inak elhasznÀlÀsa m´g´tt ugyanis ä a k´nyv
programjÀnak ¢rtelm¢ben ä a reÀlpolitika Àll.
A csernobili katasztrÂfa hatÀsa sokkszerü
volt: a tÀrsadalom sz¢les r¢tegei egyet¢rtettek
abban, hogy s¡rgûs tettekre lenne sz¡ks¢g. A
vita m¢gis hamar leker¡lt a politikai nyilvÀ-
nossÀg napirendj¢rûl. A tÀrsadalom egysze-
rüen k¢ptelennek mutatkozott arra, hogy ezt
az elviselhetetlen tapasztalatot ¢bren tartsa. A
megk¡l´nb´ztetûk¢pess¢g kialakulÀsa ä eb-
ben az esetben ä elmaradt. Ha ez a k¢pess¢g
kibontakozhatott volna, akkor a tÀrsadalom
rÀd´bbenhetett volna, hogy a termel¢si po-
tenciÀlok a j´vûbeli nemzed¢kek ¢let¢t is ve-
sz¢lyeztetik. Egy tÀrsadalom azonban ä erre
utalt mÀr Kant is ä nem tehet olyasmit, ami a
j´vû embereinek ¢let¢rdekeit vesz¢lyeztetn¢.

3. A pusztÁtÂ potenciÀl a hÀborÃban vÀlik
igazÀn nemzetk´ziv¢. A hÀborÃ ä ez Àll a GE-
SCHICHTE UND EIGENSINN cÁmü k´nyvben ä
az eldologiasodÀs legelidegenedettebb p¢ldÀ-
ja, mivel munkatÀrgyk¢nt magÀt az emberi
¢letet hasznÀlja. (I. m. 810. o.) Az eldologia-
sodÀs csÃcspontjÀt alkotÂ hÀborÃ: reÀlpoliti-
kai aktus. Mivel a szerzûk az emlÁtett müben
r¢szletesen foglalkoztak a hÀborÃ elemz¢s¢-
vel (797ä861. o.), ez¢rt az Ãj k´nyvben az
¹b´l-hÀborÃ konkr¢t vizsgÀlatÀra szorÁtkoz-
nak. àEzt a hÀborÃt ä Ágy a fejezet elsû mon-
data ä nem lett volna szabad elkezdeni.Ê (173. o.)
A szovjet hatalom bukÀsÀt k´vetûen a vilÀg-
rendszer egypÂlusÃvÀ vÀlt. Az egyed¡li vilÀg-
hatalom ezzel a hÀborÃval azt akarta tudatni,
hogy kizÀrÂlag û d´ntheti el, hogy megs¢rt-
hetû-e egy orszÀg szuverenitÀsa vagy sem.
Ezzel a hÀborÃval a reÀlpolitika Àltal k¢pvi-
selt struktÃra rÀter¡lt az eg¢sz vilÀgra. A
àparven¡ k¢rked¢sÊ a vilÀghatalommal l¢nyeg-
telenn¢ nyilvÀnÁtotta a àvilÀgpolitikumÊ alap-
vetû probl¢mÀit. àAz ¹b´l-hÀborÃban naponta
kb. egymilliÀrd dollÀrba ker¡lt a g¢pezet fenntar-
tÀsa, hogy az emberi ÀldozatokrÂl ¢s az egy¢b pusz-
tÁtÀsrÂl ne is besz¢lj¡nk. Nem lehetett volna ezeket
az eszk´z´ket jobban felhasznÀlni a k´zel-keleti
konfliktusok okainak ¢s a nyomorban ¢s menek¡lt-
tÀborban ¢lû milliÂk probl¢mÀinak megoldÀsÀra,
k¢pz¢si programok finanszÁrozÀsÀra, a szeg¢nyek ¢s
a gazdagok k´z´tti k¡l´nbs¢gek m¢rs¢kl¢s¢re?Ê
(191. o.) Ezek az alternatÁv lehetûs¢gek ä Ãgy
tünik ä leÀrny¢kolÂdtak. Ennek k´vetkezt¢-
ben a megk¡l´nb´ztetûk¢pess¢g sem tudott
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kibontakozni. A nyolcvanas ¢vek elej¢n ä a
rak¢tatelepÁt¢sek elleni t¡ntet¢s idej¢n ä a
baloldal k¢pviselûi m¢g tudtÀk, hogy a hÀbo-
rÃ semmilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt sem lehet
a politika ä ¢sszerü okokkal alÀtÀmaszthatÂ ä
eszk´ze, hogy k¡l´nbs¢get kell tenni lakossÀg
¢s kormÀnyzat k´z´tt stb. Az ¹b´l-hÀborÃ
kit´r¢sekor az egyik legkivÀlÂbb (baloldali)
ÁrÂ, Hans Magnus Enzensberger, arrÂl be-
sz¢lt, hogy az emberis¢gnek vannak ellens¢-
gei, akikkel semmilyen politika sem boldo-
gulhat, ¢s akik mindig megkapjÀk, amit meg-
¢rdemelnek, a hÀborÃt. (Der Spiegel, 1991.
februÀr 4.)

4. A szocialista mozgalom ä Ágy a szerzûk
ä mind a mai napig nem tudott kidolgozni
mük´dûk¢pes gazdasÀgi modellt. M¢gpedig
az¢rt, mert a szocialista mozgalom a kapita-
lizmus tagadÀsÀval egy¡tt a polgÀri tÀrsada-
lom ¢rintkez¢si formÀit is elvetette. BÀrhol
talÀlkozzanak is emberek a vilÀgon, ha van
n¢mi tapasztalatuk a polgÀri ¢rintkez¢sek te-
r¢n, mindjÀrt hozzÀlÀtnak a polgÀri tÀrsada-
lom ki¢pÁt¢s¢hez. Erre utal Robinson Crusoe
hÁres t´rt¢nete is. A reÀlisan l¢tezett szocia-
lizmus gazdasÀga a kollektivitÀs szellem¢t
csak a forradalmi ÀtalakulÀs ideje alatt ¢rv¢-
nyesÁthette. àA dolog Ãgy n¢z ki, mintha Àllan-
dÂan Ãj gyÀrakat l¢tesÁten¢nk, de nem jutnÀnk tÃl
a felavatÀsi ¡nnep¢lyeken.Ê Ennek k´vetkezt¢-
ben a l¢tezett szocializmus csak romokat ter-
melt. A kudarcbÂl a szocializmus megprÂbÀlt
kit´rni: a tudomÀnyokra tÀmaszkodva, az
emberek k´z´tti viszonyok moralizÀlÀsÀval, a
gazdasÀgi sÃlypontk¢pz¢ssel ¢s a vilÀgpiactÂl
valÂ elhatÀrolÂdÀssal. E kÁs¢rletek egyike sem
tudta megteremteni a produktÁv termel¢s
alapjait. (142ä144. o.) Ez a lÀtvÀnyos csûd ve-
zetett a k´z¢p-kelet-eurÂpai forradalmakhoz.
Min¢l jobban tÀvolodunk az esem¢nyek he-
roikus hangulatÀtÂl, annÀl k¢ts¢gesebb¢ vÀl-
hat a forradalmisÀguk. Az elemz¢sek nagy r¢-
sze t´rt¢nelmi krit¢riumok f¢ny¢ben prÂbÀl-
ja ¢rtelmezni az esem¢nyeket. E krit¢riumok
alapjÀn ä bÀrhogy hatÀrozzuk is meg ûket ä
a szÂban forgÂ esem¢nyek nem tekinthetûk
forradalminak. Ez a strat¢gia Negt ¢s Kluge
szerint elhibÀzott, mert inkÀbb a forrada-
lomrÂl kialakÁtott elk¢pzel¢s¡nket kell a t´r-
t¢nelmi esem¢nyekhez igazÁtanunk, mint for-
dÁtva. Ha k´zelebbrûl szem¡gyre vessz¡k a
forradalmak t´rt¢net¢t, akkor ugyanis sajÀ-

tos alakvÀltozÀsok szemtanÃi lehet¡nk. A
t¢nyleges hatalmi viszonyok forradalmi f¢lre-
s´pr¢s¢nek hely¢be egyre inkÀbb a szimboli-
kus hatalmi k´zpontok elfoglalÀsa l¢pett. Az
1989-es forradalmak nem sorolhatÂk bele
ezekbe a mintÀkba. Ahhoz, hogy a sajÀtossÀ-
gait meg¢rts¡k, fel kell tÀrnunk a forradal-
mak ÀltalÀnos jellegzetess¢geit. E jellegzetes-
s¢geket a szerzûk a tÀrsadalom megszokott
t¢r- ¢s idûviszonyainak f´lrobbantÀsÀban lÀt-
jÀk. A hatalom erûszakos megd´nt¢s¢re ¢s a
hatalmi k´zpontok szimbolikus elfoglalÀsÀra
irÀnyulÂ megmozdulÀsoknak is ez a v¢gsû
eredm¢ny¡k. Az 1989-es forradalmakban vi-
szont a szociÀlis t¢r elfoglalÀsa centrÀlis moz-
zanattÀ vÀlt. A szociÀlis t¢r strukturÀlÀsa a ha-
talom feladata. A hatalom Árja elû, hogy az
emberek hol ¢s hogyan viselkedhetnek. E t¢r
visszafoglalÀsÀnak eredm¢nyek¢nt egyes¡l-
hetnek az egymÀstÂl elk¡l´nÁtett cselekv¢si
motÁvumok. E motÁvumok egyesÁt¢s¢nek k´-
zege a polgÀri kezdem¢nyez¢sek ¢s a polgÀri
engedetlens¢gek mozgalma. A forradalom az
Ãj szociÀlis t¢r kialakÁtÀsa mellett az idûbeli
kontinuitÀst is felrobbantja. A nyilvÀnos t¢r
elfoglalÀsa az idû àmegÀllÁtÀsaÊ n¢lk¡l elk¢p-
zelhetetlen. (Ennek legszebb p¢ldÀjÀt a fran-
cia forradalomban lÀthatjuk: a forradalom
elsû napjÀn az emberek PÀrizs k¡l´nb´zû
pontjain egymÀstÂl f¡ggetlen¡l megÀllÁtottÀk
a toronyÂrÀkat.) De vajon a szociÀlis t¢r el-
foglalÀsÀnak elût¢rbe nyomulÀsa nem alakÁt-
ja-e Àt az idûbeli ugrÀst is? E k¢rd¢snek a
szerzûk mÀr nem eredtek a nyomÀba. A for-
radalom Àltal l¢trehozott m¢rt¢karÀnyok sor-
sa ä a szerzûk szerint ä a megk¡l´nb´ztetû-
k¢pess¢g kialakulÀsÀn mÃlik. Ez a k¢pess¢g
a m¢rt¢karÀnyok megl¢te eset¢n tehÀt azok
tartalmÀvÀ alakul Àt. A forradalom ä ebben
az ¢rtelmez¢sben ä magÀban foglalja a mÃlt
feldolgozÀsÀnak ¢s az idegen mintÀk elsajÀtÁ-
tÀsÀnak feladatÀt. Negt ¢s Kluge mindeneset-
re az 1989-es forradalmat az elsû sikeres n¢-
met forradalomnak tekinti (83. o.), ennek
nyomÀn indult el N¢metorszÀg egyesÁt¢s¢nek
folyamata. Ezzel a n¢mileg euforikusnak tü-
nû hang¡t¢ssel ¢rdemes szembeÀllÁtani azo-
kat a sorokat, amelyeket Oskar Negt 1990 ta-
vaszÀn Árt az egyesÁt¢srûl: àA k¢t orszÀg egyesÁ-
t¢s¢vel a lakossÀg tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢nek egyetlen
¢letbevÀgÂ probl¢mÀja sem fog megoldÂdni.Ê °s
valamivel k¢sûbb: àHa a n¢metek egy nap Ãjra
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egy¡tt lesznek, akkor ä amire a n¢met t´rt¢nelem
bûven kÁnÀl p¢ldÀkat ä meg fog indulni az idege-
nek, a nem n¢metek ¢s a mened¢ket keresûk kire-
keszt¢se.Ê (Frankfurter Rundschau, 1990. mÀrci-
us 17.)

A legÃjabb kihÁvÀsok elemz¢sekor a szer-
zûk ä ezt lÀthatjuk az elûzûkbûl ä a megk¡-
l´nb´ztetûk¢pess¢get a m¢rt¢karÀnyokhoz
csatoljÀk. A megk¡l´nb´ztetûk¢pess¢g ily
mÂdon nem vÀlthat ki t´bb¢ ´nÀllÂan (mint
a GESCHICHTE UND EIGENSINN cÁmü k´nyv-
ben) esem¢nyeket. Feladata kizÀrÂlag az ese-
m¢nyek kritikai feldolgozÀsÀra hÃzÂdik
´ssze. Ennek k´vetkezt¢ben pedig a m¢rt¢k-
arÀnyokban rejlû esetlegess¢g abszolÃt meg-
hatÀrozÂvÀ vÀlik. Negt ¢s Kluge ä mint lÀttuk
ä a weberi koncepciÂtÂl rugaszkodott el,
m¢gpedig Ãgy, hogy a politika fogalmÀt meg-
prÂbÀltÀk ÀtalakÁtani a politikum kategÂriÀ-
jÀvÀ. A politika hatÀsait Weber v¢gzetesnek
tekintette. à°s most, tisztelt jelenl¢vûk, azt javas-
lom, vitassuk meg ezt a k¢rd¢st tÁz ¢v mÃlva. Akkor,
amikor... a reakciÂ mÀr egy jÂ ideje fennÀll majd,
s talÀn nem abszolÃt semmi, de lÀtszatra kev¢s va-
lÂsult meg abbÂl, amit ¹n´k k´z¡l sokakkal ä be-
vallom ûszint¢n ä ¢n is kÁvÀntam ¢s rem¢ltem. Na-
gyon valÂszÁnü, hogy ez nem fog ´sszet´rni engem,
de az biztos, hogy tudni ezt, sÃlyos lelki terhet je-
lent.Ê (Max Weber: A POLITIKA MINT HIVATçS.
I. m. 86. o.) Negt ¢s Kluge a reÀlpolitikÀt a
politika egyik szf¢rÀjÀvÀ fokozta le, az Ãj szf¢-
ra kategÂriarendszere azonban semmilyen
tÀmpontot nem tud kÁnÀlni a Weber Àltal le-
Árt perspektÁva elrelativizÀlÀsÀhoz. A politi-
kum rekonstrukciÂjÀnak programja Ágy ma-
ga is v¢letlenszerü kÁs¢rlet marad. Ez a prog-
ram n¢mileg aktÁvabbÀ vÀlhatna, ha siker¡l-
ne lemondanunk a reÀlpolitika (egy¢rtelmü-
en) negatÁv megÁt¢l¢s¢rûl. A k¢rd¢s, amely
homÀlyban maradt, a k´vetkezû: nem lehet-e
a reÀlpolitikÀt valamik¢ppen aktivizÀlni a po-
litikum rekonstrukciÂja ¢rdek¢ben? A vÀlasz-
hoz a szerzûk müveiben ¢rdekes mÂdon ta-
lÀlhatunk n¢hÀny tÀmpontot. A reÀlpolitikÀt
Oskar Negt egy mÀsik k´nyv¢ben azzal a fel-
adattal ruhÀzza fel, hogy tegye Àttetszûv¢ ´n-
magÀt, hogy az embereket azzal az ¢rz¢ssel
ajÀnd¢kozza meg, hogy uralommentes viszo-
nyok k´z´tt ¢lhetnek. Ez lenne a demokrÀcia
igazi formÀja. (DIE HERAUSFORDERUNG DER
GEWERKSCHAFTEN. I. k. 38. o.) A reÀlpoliti-
kÀnak lehetnek ezenkÁv¡l olyan int¢zm¢nyei
is, amelyek nem a politikum elnyomÀsÀra

t´rnek. A politikum energiÀinak felszabadÁtÀ-
sa Àllhatna p¢ldÀul egy valÂsÀgfeltÀrÂ pÀrt-
program k´z¢ppontjÀban is. àAmit mondani
akarok ä Ágy Oskar Negt ä, azt egyetlen pontban
´ssze lehet foglalni: a N¢met SzociÀldemokrata
PÀrtnak ki kell dolgoznia a reÀlpolitika Ãj fogal-
mÀt.Ê (EIN PROGRAMM DES GUTEN WILLENS,
ABER OHNE GESELLSCHAFTSDIAGNOSE. Neu
Gesellschaft/Frankfurter Hefte, 1989/8. 743. o.)
A reÀlpolitika lehetûs¢geinek rendszeres Àt-
¢rt¢kel¢s¢hez azonban Ãj elm¢leti keretekre
lenne sz¡ks¢g.

Weiss JÀnos
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Erd¢lyi çgnes monogrÀfiÀja k¢t r¢szbûl Àll.
Mindkettû Max Weber amerikai ¢s brit ha-
tÀst´rt¢net¢t tÀrgyalja, de mÀs-mÀs oldalrÂl
k´zelÁtve a t¢mÀhoz: elûbb a filozÂfia ¢s tudo-
mÀnyelm¢let, utÂbb pedig a tÀrsadalomtudo-
mÀnyok felûl. A szerzû hosszabb ideje foglal-
kozik Weberrel, s ezalatt magyarra fordÁtotta
GAZDASçG °S TçRSADALOM cÁmü fûmüv¢t.
Most pedig, a k´zelmÃltban n¢met¡l is meg-
jelent munkÀjÀban nemcsak azzal ismerteti
meg az olvasÂt, mik¢nt fogadtÀk be Max We-
bert AmerikÀban, hanem azzal is, miv¢ lettek
e befogadÀs sorÀn eszm¢i ¢s c¢ljai.

Az elsû r¢sz (A HATçST¹RT°NET KERºLý
öTJAI) arrÂl szÂl, mennyire k¡l´nb´z´tt a tÀr-
sadalomtudomÀnyokkal kapcsolatos n¢met
¢s az angolszÀsz filozÂfiai ¢rdeklûd¢s, s mi-
lyen k´vetkezm¢nyekkel jÀrtak ezek a k¡-
l´nbs¢gek. ArrÂl tehÀt, hogyan k´zeledtek
Max Weberhez ¢s mÂdszertani elveihez egy
merûben mÀsfajta kultÃra felûl. Erd¢lyi
nagyon jÂl ismeri a n¢met szÀzadelû szellemi
¢let¢t, de a XX. szÀzadi angolszÀsz tudo-
mÀnyfilozÂfiÀkat is. Ez¢rt tudta a fontos r¢sz-
letek irÀnt fog¢konyan ¢rz¢kelni ¢s kifejezni
a rendkÁv¡l fontos eltolÂdÀsokat, a jelent¢s ¢s
mÂdszer jellegzetes elt¢r¢seinek folyomÀ-
nyait.

àKiindulÂpontjaÊ a n¢met szÀzadfordulÂ,



pontosabban azok a filozÂfiai irÀnyok ¢s
eszm¢k (¢letfilozÂfia, ÃjkantiÀnizmus, herme-
neutika, a szellemtudomÀnyok programja, az
¢letvilÀg tematikai ig¢nye, a fenomenolÂgia),
melyek Max Weberre hatottak, ¢s az û elk¢p-
zel¢seivel rokonÁthatÂk. Mindez azonban
csak egy szimbolikus k´zeg, kontextus vagy
jellegzetes szellemi attitüd ´sszefoglalÀsa, s
arra szolgÀl, hogy k¢sûbbi hivatkozÀsok tÀr-
gya lehessen. MÀs k´zegek (Amerika, az ot-
tani liberalizmus ¢s pragmatizmus, a harmin-
cas ¢vek, majd a mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀni
idûszak) felûl m¢ltÀnyolhatja majd az olvasÂ
azt, mennyiben k´tûd´tt sajÀt k´zeg¢hez We-
ber, s mennyiben t¢rt el ÀllÀspontja kortÀr-
sai¢tÂl: àA t´bbiekkel ellent¢tben û a tudomÀny le-
hetûs¢g¢vel kezdte, ¢s innen jutott el odÀig, ami mÀr
nem tudomÀnyfilozÂfiai probl¢ma: hogy vannak
dolgok ä ilyen p¢ldÀul a szubjektum ¢letvilÀga ä,
amelyek nem tartoznak a tudomÀnyra.Ê (37. o.)

T́ bbf¢le beÀllÁtÂdÀs is akadÀlyozta azt,
hogy k´zvetlen mÂdon, ker¡lû utak n¢lk¡l
kapjanak hiteles k¢pet Weber munkÀssÀgÀrÂl
az angolszÀsz orszÀgokban. Erd¢lyi k¢t
àker¡lû utatÊ Ár le. Az elsûre a neopozitivizmus,
illetve naturalista empirizmus k¢sztette a
àmeg¢rtû szociolÂgiaÊ tanait. E filozÂfiÀk
medr¢ben folyt szÀzadunkban sokÀig az an-
golszÀsz tÀrsadalomtudomÀnyok fûÀrama.
Ide ker¡ltek az ¢rt¢kmentess¢get hirdetû
Weber gondolatai is. Itt, ebben az angol ¢s
amerikai k´zegben mosÂdtak el mÂdszertani
dualizmusÀnak tartalmai, s az a program,
hogy a meg¢rtû szociolÂgia mÀs megismer¢si
elveket k´vessen, mint a term¢szettudomÀ-
nyok.

A mÀsodik ker¡lû Ãt m¢g rÀzÂsabb elm¢-
leti akadÀlyokat tartogatott. Ezek olyan anti-
pozitivista mÂdszertani elvekbûl Àlltak, me-
lyeket elûbb Wittgenstein fogalmazott meg a
FILOZñFIAI VIZSGçLñDçSOK-ban, azutÀn Pe-
ter Winch fejtett ki A TçRSADALOMTUDOMçNY
ESZM°J°-ben. Ezen elvek is elfordÁtjÀk a tÀrsa-
dalomtudÂst a cselekvûk szÀnd¢kaitÂl ¢s
szubjektivitÀsÀtÂl, ezÃttal azonban nem az
àobjektÁvnekÊ nevezett t¢nyek vagy megisme-
r¢si eljÀrÀsok fel¢, hanem az objektÁvvÀ vÀlt je-
lent¢sek ¢s szabÀlyk´vet¢sek irÀnyÀba. Csakhogy
ez mÀsfajta mÂdszertan, mint amin a meg¢r-
tû szociolÂgia alapul. A k¡l´nbs¢g l¢nyege:
àWeber a folyamat emberi jelleg¢nek megragadÀsÀ-
hoz keresett adekvÀt fogalmakat, az angolszÀszok

viszont a folyamat emberi jelleg¢t is adottsÀgnak,
az emberi ¢let megfellebbezhetetlen, mintegy term¢-
szeti adottsÀgÀnak tekintett¢k, ¢s csupÀn a leÁrÀsÀ-
hoz kerestek adekvÀt fogalmakat.Ê (63. o.)

Erd¢lyi çgnes figyelm¢t tehÀt a Weberrûl
szÂlÂ elûÁt¢letek ragadtÀk meg, illetve az a be-
lûl¡k szûtt àt¡nd¢rmeseÊ, amiv¢ Weber k¢pe
lett az angolszÀsz publikÀciÂk tucatjaiban.
Max Weber amerikai lett AmerikÀban. Gon-
dolatai olyanokkÀ vÀltak, mint amilyenek az
angolszÀszok liberÀlis elûfeltev¢sei, elm¢letei
¢s a tudomÀnyossÀgrÂl alkotott ideÀi. Mi¢rt
t´rt¢nt ez, s minek nevezhetû e vÀltozÀs? Er-
d¢lyi szerint torzÁtÀs t´rt¢nt, s ennek okÀt
Ãgy magyarÀzza, hogy à...a befogadÂ k´z´ns¢g
a sajÀt tradÁciÂjukbÂl kiszakÁtva ¢s az angolszÀsz
filozÂfia nyelvi-fogalmi k´zeg¢be Àt¡ltetve ¢rtelmez-
te a weberi elk¢pzel¢seketÊ. (62. o.)

E magyarÀzathoz tartozÂ ¢rvek v¢gigvo-
nulnak a k´nyv eg¢sz¢n, s nyugtalanÁtÂ k¢r-
d¢sekre vezetnek, amiket ¢rdemes ¢lesen
megfogalmazni. Ilyen k¢rd¢sekre: felt¢tlen¡l
àtorzÁtÀstÊ okoz a àkiszakÁtÀsÊ? Lehetett volna
torzÁtÀsmentesen ¢rtelmezni Max Webert
AmerikÀban ¢s az angolszÀsz vilÀgban? Hasz-
nÀlhattÀk volna-e az angolszÀsz k´zegben fo-
galmait ¢s teÂriÀit az eredeti kontextusnak
megfelelûen?

Hiszen e jelent¢sek ¢s kontextusok elt¢r¢-
sei mÀr az alapfogalmak fordÁtÀsainÀl kezdûdnek.
àDer SinnÊ nem ugyanaz, mint àthe mean-
ingÊ, ¢s àdie WissenschaftÊ is mÀsra vonatko-
zott a n¢met szellemi ¢letben, mint àthe sci-
enceÊ a brit vagy amerikai fejekben ä hang-
sÃlyozza Erd¢lyi çgnes. ValÂban. IdevÀgÂ
elemz¢sei vilÀgossÀ teszik, milyen alapvetû el-
m¢leti k¢rd¢seket rejt a tÀrsadalomtudomÀ-
nyi fogalomhasznÀlat. A terminolÂgia nem-
csak konvenciÂ, hanem vÀlasztÀs, d´nt¢s, ami
a tÀrsadalomelm¢let alapjaira utalhat.

De vajon mindig a hagyomÀnyokbÂl ¢s a
t´rt¢nelembûl adÂdnak ilyen, elvileg elker¡l-
hetetlen k¡l´nb´zûs¢gek? Itt volnÀnk megint a
kultÃrÀk (¢letformÀk, nyelvjÀt¢kok) lefordÁthatat-
lansÀgÀnak probl¢mÀjÀnÀl? Ugyanazon a ker¡-
lû Ãton, aminek irÀnyÀt Wittgenstein ¢s
Winch elm¢letei szabjÀk meg, s amin egyszer
mÀr v¢gigk´vett¡k Max Weber hatÀsÀt? Egy
fontos ponton, Talcott Parsons müv¢nek ¢r-
t¢kel¢se kapcsÀn a szerzû mintha mÀs ÀllÀs-
pontot foglalna el (àA Weberbe belemagyarÀzott
ÀltalÀnos elm¢leti t´rekv¢sek miatt mÀr sok bÁrÀlat
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¢rte Parsonst, pedig hÀt ä valljuk be ä, teljesÁtm¢nye
inkÀbb m¢ltatÀst ¢rdemelne.Ê 79ä80. o.) Olvasha-
tunk tehÀt Erd¢lyi k´nyv¢ben egy¢b lehetû-
s¢gekrûl is (f¢lre¢rt¢sekrûl, hibÀkrÂl ¢s àolva-
satokrÂlÊ). °rdemes lenne ez¢rt ÀltalÀnosabb
¢rv¢nyüen ¢s hatÀrozottabban megk¡l´nb´z-
tetni a àfordÁtÀsÊ ¢s àferdÁt¢sÊ, az à¢rtelme-
z¢sÊ ¢s àtorzÁtÀsÊ mÂdjait, s meghatÀrozni a
befogadÀs elvi lehetûs¢geit ¢s vÀltozatait.

Parsonst emlÁtve azonban mÀr a Weber-
hatÀs mÀsik t´rt¢net¢hez ¢rkezt¡nk. Ez a hÃ-
szas ¢vek k´zep¢n (tehÀt n¢hÀny ¢vvel Weber
halÀla utÀn) kezdûd´tt, s k´zege fûk¢nt az
amerikai szociolÂgia volt. Errûl szÂl a k´nyv
mÀsodik r¢sze (RECEPCIñT¹RT°NET). Itt fû-
k¢nt tudomÀnyt´rt¢neti kutatÀsaival ismertet
meg benn¡nket a szerzû, melyekkel a hatva-
nas ¢vekig k´vette nyomon azt, mik¢nt lettek
Max Weber eszm¢i alkotÂr¢szeiv¢ az angol-
szÀsz tÀrsadalomtudomÀnyoknak.

Ez a t´rt¢net is tartogat ¢rdekes epizÂdo-
kat. P¢ldÀul azt, hogyan propagÀltÀk ¢s ¢rtel-
mezt¢k a maguk mÂdjÀn Webert a harmincas
¢vekben AmerikÀba emigrÀlÂ n¢met tÀrsada-
lomtudÂsok, a New York-i New School of
Social Research alapÁtÂi, azutÀn a chicagÂi
szociolÂgusok. Weber hatÀsa azonban nem
korlÀtozhatÂ egy-k¢t kutatÂcsoportra, szocio-
lÂgiai mühelyre vagy kutatÀsi t¢mÀra. Erd¢lyi
sok p¢ldÀt mutat arra ä s m¢g t´bbre utal
k´nyv¢nek gazdag jegyzetei k´z´tt ä, milyen
sokf¢le irÀnyban hatott Weber AmerikÀban
¢s AngliÀban a mÃlt ¢s jelen tÀrsadalmÀrÂl,
gazdasÀgÀrÂl, vallÀsÀrÂl, jogi ¢s politikai szer-
vezeteirûl gondolkodÂ kutatÂk k´r¢ben.

Ebben a hatÀst´rt¢netben eminens szere-
pe volt Parsonsnak. 1925-ben v¢gzûs diÀk-
k¢nt Ãgy ker¡lt ki a London School of Eco-
nomicsbÂl, hogy egyetlen sort sem olvasott
Webertûl. Ez nem is csoda. ¹t ¢vvel halÀla
utÀn m¢g alig ismert¢k Webert hazÀjÀn kÁv¡l.
K¢sûbb viszont, mÀr a negyvenes ¢vekben
¢ppen Parsons fordÁtotta angolra a WIRT-
SCHAFT UND GESELLSCHAFT elsû r¢sz¢t. Ezt
k´vetûen a parsonsi szociolÂgiai elm¢let àne-
gyedszÀzados uralma alattÊ Weber gondola-
tainak fontos elemei vÀltak az amerikai szo-
ciolÂgia àt´rzsanyagÀvÀÊ.

Erd¢lyi legr¢szletesebben Talcott Parsons
tev¢kenys¢g¢vel foglalkozik. Bemutatja, ho-
gyan k´zvetÁtette Webert az eredetileg na-
gyon is elm¢letellenes amerikai szociolÂgu-

sokhoz, hogyan kapcsolta eszm¢it ä fûleg cse-
lekv¢selm¢let¢t ä abba a gondolatÀramba,
mely a pragmatizmus helyi hagyomÀnyait
k´vette. Webert azonban nemcsak sajÀt àpa-
radigmÀjÀnakÊ forrÀsak¢nt segÁtette àameri-
kanizÀlniÊ Parsons, hanem fordÁtÂk¢nt is. Er-
d¢lyi igen r¢szletesen ¢s mintaszerüen mutat-
ja be (81ä82. o.) ebb¢li tev¢kenys¢g¢t, s is-
merteti meg olvasÂit az angol ¢s n¢met ter-
minusok jelent¢svÀltozataival, illetve e vÀlto-
zatok elm¢letileg fontos k¡l´nbs¢geivel.
Hadd eg¢szÁtsem ki elemz¢seit egy olyan p¢l-
dÀval, mely kimaradt k´nyv¢bûl, pedig fon-
tos helyet ¢rdemel a tÀrsadalomelm¢let ¢s
szociolÂgia t´rt¢net¢nek lapjain.

Max Weber fûmüv¢ben, a GAZDASçG °S
TçRSADALOM-ban gyakran szerepel a àStandÊ
fogalma. Ezt magyarul r¢gÂta àrendÊ-nek for-
dÁtjuk, s jelent¢se jÂl ismert: egy tÀrsadalmi
integrÀciÂs mÂdot jel´l, p¢ldÀul a vilÀgi ne-
mesek rendj¢t, a papok¢t vagy a àharmadik
rendetÊ. Weber angol fordÁtÂi viszont (t´bb-
nyire) nem az àestateÊ szÂt hasznÀltÀk (legin-
kÀbb ez felelne meg a àStandÊ-nak), hanem a
àstatusÊ-t. Ez nem a Karinthy Frigyes Àltal
megÁrt leiterjakabok egyik vÀltozata, m¢gis
f¢lrevezetû megoldÀs. A àstÀtusÊ valami olyas-
mit jelent, mint a àStandÊ, de a àrendÊ-del el-
lent¢tben nem utal sem a kollektÁv ÀllandÂ-
sÀgra, a hatalmi jellegre, sem pedig arra,
hogy az odatartozÀsra àsz¡letni kellÊ. A
àrendÊ ¢s a àrendis¢gÊ ilyen tartalmai k´ztu-
dottak voltak, elemi magÀtÂl¢rtetûdûs¢gnek
szÀmÁtottak EurÂpÀban, hiÀnyoztak viszont
az amerikai kultÃrÀbÂl.

A àstÀtusÊ terminusa azutÀn rohamosan
lett n¢pszerü az ´tvenes ¢vektûl a nyugat-
eurÂpai, a hatvanas ¢vek v¢g¢tûl pedig a ke-
let-eurÂpai tÀrsadalomtudomÀnyokban. A
gyors terjed¢s egyik fontos motÁvuma volt,
hogy az àosztÀlyÊ fogalmÀt sokan ¢rezt¢k tÃl
szüknek, korlÀtozÂ erejünek, ideolÂgiailag
megterheltnek. Ezektûl a terhektûl ¢s a mar-
xista osztÀlyelm¢lettûl akartak elhatÀrolÂdni
a tÀrsadalomkutatÂk, ebb¢li t´rekv¢s¡kben
pedig fûk¢nt az amerikai szociolÂgia p¢ldÀja
bÀtorÁtotta ûket. Ez¢rt prÂbÀltÀk inkÀbb a
tÀrsadalmi pozÁciÂt jel´lû àstÀtusÊ, illetve a
àcsoportÊ ¢s a àr¢tegÊ terminusaival kifejezni
eszm¢iket. így aztÀn v¢gk¢pp elmosÂdtak
azok a jelent¢startalmak a àstÀtusÊ-t hasznÀlÂ
francia, n¢met, lengyel vagy magyar szocio-
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lÂgiÀban, melyek a àrendÊ-re eml¢keztethet-
tek volna.

A tÀrsadalomtudomÀnyi hatÀst´rt¢netet ä
s eg¢sz k´nyv¢t ä a K¹VETKEZTET°SEK °S
VçRHATñ K¹VETKEZM°NYEK cÁmü 6. fejezettel
zÀrja Erd¢lyi çgnes. Ez fûk¢nt a hatvanas
¢vek amerikai Weber-irodalmÀrÂl szÂl. ArrÂl
a korszakrÂl, amikor mÀr a modern tÀrsada-
lom weberi elemz¢s¢hez kapcsolÂdÂ feldol-
gozÀsok (p¢ldÀul a formÀlis racionalitÀsrÂl,
az uralom ¢s hatalom viszonyÀrÂl, a b¡rok-
rÀciÀrÂl, a karizmatikus uralomrÂl stb.) kezd-
t¢k felduzzasztani a Weber-irodalmat. Itt ol-
vashatunk H. Marcuse ¢s J. Habermas nagy
hatÀsÃ tanulmÀnyairÂl, illetve a Weberä
Marx-vitÀrÂl is. TanulmÀnyÀt is e vitÀra utal-
va ¢s az 1989-es ¢v t´rt¢nelmi jelentûs¢g¢nek
tapasztalataira eml¢keztetve fejezte be 1990-
ben Erd¢lyi çgnes Ágy: à...e tapasztalatok birto-
kÀban minden eddigin¢l jobb ÏkilÀtÀsokkalÎ kutat-
hatÂ, sût bizonyos pontokon talÀn el is d´nthetû a
ÏMarxäWeber DebateÎ.Ê (103. o.)

Vajon? 1989 utÀn t¢nyleg eld´nthetû
lenne ez a vita, s annyira jÂk lenn¢nek kuta-
tÀsi kilÀtÀsaink? EgyÀltalÀn nem hiszem. De
a MAX WEBER AMERIKçBAN mostantÂl n¢l-
k¡l´zhetetlen munka lesz e vita meg¢rt¢s¢-
hez is.

Somlai P¢ter

   A TUDATTALAN   
°S AKIKNEK NEM KELL

 
Botond çgnes: PszichohistÂria avagy a l¢lek t´rt¢-
netis¢g¢nek tudomÀnya
Tank´nyvkiadÂ, 1991. 128 oldal, 98 Ft

Ezt a k´nyvecsk¢t ä vagy inkÀbb hosszabb ta-
nulmÀnyt ä inkÀbb ¢rdekes tÀrgya, mint szÁn-
vonala emeli ki a hazai pszichoboom nyom-
tatott produkciÂinak t´mkeleg¢bûl. Botond
çgnes alapismereteket, egyfajta bevezet¢st ad
a pszichohistÂriÀhoz. Eltekintve a szerzû t´bb
nekifutÀsban megkÁs¢relt definÁciÂitÂl, az
irÀnyzatot legtÀgabb ¢rtelemben t´rt¢nelmi
szem¢lyis¢gek, csoportok, esem¢nyek àpszi-
cholÂgiai oldalÀnakÊ ´nÀllÂ kifejt¢sek¢nt le-
hetne meghatÀrozni. TalÀlÂ a k´nyvben id¢-

zett àa pszicholÂgia tÀrsadalomt´rt¢neteÊ kifejez¢s
is, ahol a l¢lektan nem mint tudomÀny, ha-
nem mint a pszich¢s jelens¢gek ´sszess¢ge
szerepel. Ilyen meghatÀrozÀsban pszichot´r-
t¢netet igen sok tudomÀnyÀg müvelt mÀr ä
vagy legalÀbbis bÀbÀskodott a pszichohistÂria
sz¡let¢se k´r¡l eddig is ä, an¢lk¡l hogy àtu-
dott volna rÂlaÊ. Ha a t´rt¢nelem az emberi-
s¢g ¢letfolyamata (d´nt¢sei, magatartÀsa, vÁv-
mÀnyai), akkor nincs olyan t´rt¢neti tÀrgy, le-
gyen az egy n¢p leteleped¢se, t´rv¢nyalkotÀs,
harcok, gyûzelem vagy veres¢g, b¢k¢s pros-
peritÀs, kirÀlyok vagy a k´zn¢p sorsa, mely
ne a àt´rt¢nelemcsinÀlÂ individuumokÊ pszi-
ch¢s szerkezet¢n kereszt¡l nyerte volna el tel-
jesÁtm¢nyformÀjÀt vagy tÀrgyiasult lenyoma-
tÀt. Mivel Ágy a t´rt¢nelmi l¢t nem vÀlaszthatÂ
el a megvalÂsÁtÂk àontikusÊ l¢tez¢s¢tûl, az pe-
dig m¢g kev¢sb¢ a pszich¢s motÁvumoktÂl,
tÀrsas t¢rtûl, szem¢lyis¢gtûl, sût patolÂgiÀtÂl,
felmer¡l a k¢rd¢s, hogy a pszichohistÂria sa-
jÀtossÀgÀnak tisztÀzÀsa elûtt egyÀltalÀn a t´r-
t¢neti ¢s rokon tudomÀnyok hogyan kezelik
sajÀt kompetenciak´r¡k´n bel¡l a àpszicho-
lÂgiai oldaltÊ.

Nos, mint ismeretes, a t´rt¢nelmi ¢let-
rajzok, biogrÀfiÀk vagy patogrÀfiÀk jelentik
m¢g a kisebb probl¢mÀt, hiszen itt a forrÀs-
anyagot, a àk¡lsû ¢letesem¢nyeketÊ ¢s a t´r-
t¢nelmi szem¢lyis¢grûl ´sszegyüjthetû rele-
vÀns pszicholÂgiai adatokat, illetve azok
konstitutÁv hatÀsÀt az ¢letÃtra egy kivÀlÂ t´r-
t¢netÁrÂ, mint Livius vagy Suetonius szerves
egys¢gben tÀrgyalhatja. A t´rt¢nettudomÀny
mÂdszertani fejlûd¢s¢hez azonban hozzÀtar-
tozik, hogy a forrÀskritika fejlûd¢s¢vel, a t´r-
t¢nelmi formÀciÂk ¢s nemzeti vagy helyi t´r-
v¢nyszerüs¢gek kifejt¢s¢vel folyamatosan
szük¡l az a mozgÀst¢r, melyben a szereplûk
pszicholÂgiÀjÀnak à´nk¢ny¢reÊ lehetne redu-
kÀlni az esem¢nyek megokolÀsÀt vagy alaku-
lÀsÀt. Egy meghatÀrozott t´rt¢nelemfelfogÀs
alapjÀn meghatÀrozott alternatÁvÀk kÁnÀlkoz-
nak, melyekbûl a t´rt¢neti egy¢n a àvariÀlha-
tÂÊ pszich¢s hÀtt¢r ellen¢re bizonyos sz¡ks¢g-
szerüs¢ggel vÀlaszt. Itt leplezûdik le, hogy a
t´rt¢nettudomÀnyban a szem¢lyis¢g vagy
àpszich¢s vÀltozÂÊ k¢nyszerüen epifenome-
nÀlis helyzetü, s ez az a pont, ahol Botond
çgnes nem nyugszik bele abba, hogy a pszi-
chohistÂria pusztÀn szabadon vÀlaszthatÂ tej-
szÁnhab maradjon a t´rt¢nelem eperfagylalt-
jÀn. Persze van tudomÀnyter¡let, ahol a pszi-
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ch¢s jelens¢gek t´rt¢netis¢ge vagy àa t´rt¢nel-
mi esem¢nyek pszicholÂgiÀjaÊ szervesebben il-
leszkedik a tÀrgyi anyagba. Idetartoznak a
müvelûd¢st´rt¢net ¢s vÀlfajai, a szokÀs-,
mentalitÀs- ¢s nevel¢st´rt¢net, a müv¢szet-
pszicholÂgia ¢s a szociÀlpszicholÂgia t´rt¢neti
fejezetei, valamint azok a tanulmÀnyok, ahol
az anyagot az alkalmazott pszicholÂgia vagy
a pszichoanalÁzis eszk´zeivel, fogalmaival
dolgozzÀk fel. Ne felejts¡k el tovÀbbÀ a szel-
lemtudomÀnyos l¢lektan ¢s szociolÂgia t´rt¢-
nelmi-pszicholÂgiai teljesÁtm¢nyeit àaz ¢letfo-
lyamat meg¢rt¢s¢benÊ Diltheytûl Simmelen
Àt Jaspersig. Ha ehhez hozzÀvessz¡k, hogy a
müvelt magyar olvasÂk´z´ns¢g mÀr a hatva-
nas ¢vek elej¢tûl fogva tanÃja volt p¢ldÀul a
nemzetfogalom, nemzeti karakter k´r¡l ki-
alakult t´rt¢n¢szvitÀknak, akkor nehezen vÀ-
lik ¢rthetûv¢, hogy Botond çgnes mi¢rt te-
kinti a hazai ¢rdeklûdûket eg¢sz k´nyv¢n ke-
reszt¡l tÀj¢kozatlannak a pszichohistÂriÀban.

A mÀr emlÁtett tÀrgyi sajÀtossÀgot a szerzû
alkalmas pszichodinamikus kategÂriÀk alkal-
mazÀsÀban lÀtja, ennek illusztrÀlÀsÀra v¢gig-
lapozza a pszichoanalitikus irodalmat, hasz-
nÀlhatÂ fogalmakat keresve. Botond nem
lenne pszicholÂgus, ha nem a t´rt¢n¢szek
megvÀltoztatÀsÀnak ig¢ny¢t helyezn¢ elût¢r-
be, az û àmegjavulÀsuktÂlÊ rem¢li elsûsorban
a pszichot´rt¢net csillagÀnak f´lemelked¢s¢t.
A tudattalan pszich¢s mozgatÂrugÂk elisme-
r¢s¢t, szemben¢z¢st a t´rt¢nelmi anyag kel-
tette emÂciÂkkal ¢s ´nelemz¢st ajÀnl a t´rt¢-
n¢szi munka àkomplettÀlÀsÀraÊ an¢lk¡l, hogy
lÀthatÂan ÀtgondolnÀ a szakmai k´vetkezm¢-
nyeket vagy a cÁmzettek ellenkez¢s¢nek oka-
it. A pszicholÂgiai ´nismeret elm¢lyÁt¢se ter-
m¢szetesen mindenkinek ûszint¢n ajÀnlha-
tÂ, de a pszichot´rt¢netben ¢rdekeltek szÀ-
mÀra magam csak kritikus ´nvizsgÀlatot,
esetleges negatÁv indulatok vonatkozÀsÀban
fokozott ´nreflexiÂt javasoln¢k, nem sajÀt¢l-
m¢nyi pszichoanalitikus ismeretek szer¢nyte-
len megk´vetel¢s¢t. Ne hagyjuk figyelmen
kÁv¡l egy¢bk¢nt, hogy a t´rt¢n¢szi munka in-
tegrÀns r¢sze az eredm¢nyek megvitatÀsa ¢s
szembesÁt¢s is k¡l´nf¢le forrÀs¢rtelmez¢sek
k´z´tt, melynek sorÀn egyet¢rt¢s alakulhat ki
egy t¢mÀban. így a konfrontÀlt felfogÀsok-
ban megmunkÀlt tÀrgyi igazsÀg Ãgy alakul ki,
hogy p¢ldÀul egyÀltalÀn nem relevÀnsak a
kutatÂk kuruc-, labancpÀrti vagy egy¢b ¢rzel-
mei. Tudattalan vagy pszich¢s motÁvumok

àbehajÂzÀsaÊ a szakmai munkÀba ilyenfor-
mÀn egy fogalmi-kategoriÀlis szempontbÂl
heterog¢n anyag megjelen¢se lenne, s ilyen
àidegentestÊ felbukkanÀsa ellen a t´rt¢n¢-
szek joggal tiltakoznak. Problematikusnak
tartom, ahogy Botond çgnes a àviszont-indu-
latÀtt¢telÊ fogalmÀt alkalmazza a t´rt¢neti
anyag keltette ¢rzelmekre. A kutatÂ ¢rzelmi
odafordulÀsÀt a tÀrgyhoz ¢ppÃgy lehetne pri-
mer vagy folyamatos indulatÀtt¢teles mun-
kÀnak nevezni, ami azonos a tÀrgy kivÀltotta
emÂciÂkkal is, tekintve, hogy a viszonynak
csak egy szubjektuma van. A viszont-indulat-
Àtt¢tel ¢rtelemzavarÂ mÂdon a levegûben
lÂg a pÀrja n¢lk¡l, ha a kettûnek viszont
ugyanaz a cselekvû alanya: contradictio in
subjecto. FormÀllogikai zavar n¢lk¡l lehets¢-
ges egy olyan felfogÀs, hogy a kezdeti attitüd
a t´rt¢neti tÀrgyra az indulatÀtt¢tel ¢s a ku-
tatÂi munka, illetve anyagfeldolgozÀs vissza-
hatÀsa a viszont-indulatÀtt¢tel, ennek ¢rv¢-
nyess¢g¢rûl azonban bÀrkit csak t´rt¢n¢sze-
ket analizÀlÂ terapeutÀk beszÀmolÂi gyûzhet-
n¢nek meg, ezenkÁv¡l ebben az esetben Àt-
siklottunk a holt anyag perszonifikÀlÀsa fe-
lett. A pszichoanalÁzis nevezheti tÀrgykapcso-
latnak a szem¢lyi viszonylatokat, de, azt hi-
szem, az ellenkezûj¢t ilyen virtuozitÀssal nem
tehetj¡k meg.

Az sem kedvez a pszichohistÂria irÀnti ro-
konszenv kialakulÀsÀnak, hogy Botond elû-
szeretettel id¢zi Lloyd de Mause kalandor
n¢zeteit, aki lÀthatÂan mindig k¢sz frappÀns
pszichodinamikus hipot¢zisek ÀldozatÀul vet-
ni ellentmondÀsos t´rt¢nelmi t¢nyeket. Ez ta-
lÀn akkora hiba, mintha egy analitikus az in-
fantilis fantÀziÀk vizsgÀlata kedv¢¢rt elhanya-
golnÀ a pÀciens t¢nyleges ¢letesem¢nyeit ¢s
vÀlasztÀsait.

Ha olyan ig¢nyes akarn¢k lenni a pszicho-
historikusok irÀnt, mint a k´nyv is teszi, ak-
kor egy jelens¢gk´r alapos t´rt¢neti, gazda-
sÀgi, szociolÂgiai vizsgÀlata utolsÂ l¢p¢sek¢nt
ajÀnlanÀm csak individuÀldinamikai kategÂ-
riÀk felhasznÀlÀsÀt. JÂl illusztrÀlja ezt maga a
szerzû, aki futÂlag megemlÁti a jellemzû pszi-
ch¢s struktÃrÀk bizonyosra vehetû t´rt¢nel-
mi alakvÀltozÀsait ä p¢ldÀul a borderline-
szem¢lyis¢gstruktÃra halmozÂdÀsÀt egyebek
mellett a hiszt¢riÀs struktÃra rovÀsÀra az
utÂbbi ¢vtizedekben, de nem emlÁti, hogy a
szem¢lyis¢gdeformÀciÂk ¢ppens¢ggel jÂl k´-
vethetû tÀrsadalmi r¢tegeloszlÀst k´vetnek,



tehÀt egy hiteles pszichot´rt¢neti ÀbrÀzolÀs a
szociolÂgiai k´zvetÁt¢st (sem) n¢lk¡l´zheti.

A fentiek alapjÀn, ha a pszichohistÂriÀt
nem tartom ¢rettnek m¢g ´nÀllÂ szaktudo-
mÀny rangjÀra, vagy ¢rdemesnek egyetemi
tansz¢kre, akkor ebben rem¢lhetûleg nem
narcizmusom vagy tudattalan ellenÀllÀsom
akadÀlyoz, vagy az, hogy komolytalannak
tartanÀm a t¢nyt, hogy a pszichohistÂria n¢v-
adÂ keresztapja Isaac Asimov volt, hanem in-
kÀbb (az elûcsillanÂ gyermekcipûk lÀtvÀnyÀn
kÁv¡l) a sok hatÀrter¡leti informÀciÂ feltÀrÀ-
sÀnak, ´sszegyüjt¢s¢nek, ´sszevet¢s¢nek in-
herens k´vetelm¢nyei: a pszichot´rt¢net na-
gyobb r¢szben konzultatÁv tudomÀny. Egy
korszak pszich¢s miliûj¢nek, egy katedrÀlis
lelki hatÀsÀnak, egy csoport vagy szem¢lyis¢g
l¢lektani mük´d¢s¢nek leÁrÀsa csak akkor hi-
teles, ha a feltÀrhatÂ ´sszef¡gg¢sek sokolda-
lÃsÀgÀt veti egybe, s csak ha a k¢p ÀrnyalÀsÀ-
hoz sz¡ks¢ges, akkor rajzol fel tudattalan
motÁvumokat.

BÀr nem talÀlok szempontot, amelynek
alapjÀn a kiadvÀnyt dics¢rhetem, egy dolog-
ban biztosan egyet¢rtek Botond çgnessel: je-
lentûs a hazai ig¢ny egy tartalmas pszichohis-
tÂriai tanulmÀnyk´tetre, ¢s felt¢tlen¡l a szer-
zû a leghivatottabb egy szÁnvonalas ÁrÀsgyüj-
tem¢ny szerkeszt¢s¢re. Igen jÂ lenne, ha a j´-
vendû k´tetet a t¢ma heterogenitÀsa miatt
olyan elûszÂ vezetn¢ be, mely holisztikus n¢-
zûpontjÀval (ontolÂgia, antropolÂgia) tisztÀz-
nÀ t´rt¢nelem ¢s pszicholÂgia viszonyÀt, mert
a l¢lektant fogalomk¢szlete, spektruma, is-
meretelm¢leti tisztÀzatlansÀga nem jogosÁtja
fel a t´rt¢nettudomÀny àelûz¢s¢reÊ vagy kri-
tikÀjÀra.

Csorba JÀnos
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àT¢ged tudÂsÁtlak hogy itt voltam a vilÀgonÊ
(Sz¢p Ernû)

...¢s ha Rilke level¢t elfogadod, vagyis hogy
l¢tezik, tudd, 1960-ban, huszonegy ¢vesen
egy festû barÀtommal, velem egykorÃ volt û
is, ezt a Rilke-dolgot elemezt¡k, k´zben a Ba-
latonban vÁzifejel¢st jÀtszottunk nÀdkapura,
meggylevest ett¡nk a Csillag ¢tteremben, ze-
n¢t hallgattunk szÂda mellett, jÀrkÀltunk a
vÀlyogosf¢le faluban, tÃl voltunk mÀr Ca-
mus-tûl a K¹Z¹NY-´n, a PESTIS-en, MÀrffy
Albinnak hÁvtÀk ezt a szÁvb¢li jÂ barÀtomat, s
hogy ¢n n¢metbûl lefordÁtottam neki Rilk¢tûl
sok mindent, azzal viszonozta, hogy û meg a
nem sokkal k¢sûbb megjelent jÂ-rossz Rilke
k¢t k´tetet bek´t´tte nekem egy¢nileg...

...tudod-e, micsoda k´ltû volt Sz¢p Ernû,
s hogy n¢lk¡le egyet l¢pni se tudok, ugyan-
Ãgy, ahogy a Szp¢rÂ nevü s a t´bbi madaram
eml¢ke n¢lk¡l se?...

...hogy a tanÀrnûm Nemes Nagy çgnes
volt, s û Árta, tess¢k: àIrgalmazz, Istenem! °n
nem hiszek Tebenned, / Csak nincs kivel szÂt vÀl-
tanom.Ê A k´lt¢szetrûl, az ÁrÀsrÂl gyakran
mondtÀk mÀr azt, hogy v¢gsû mened¢knek
marad meg, hogy akkor j´n tehÀt lehetûs¢ge,
mikor semmi mÀs nincs. Nem tudom, pon-
tosan Ágy van-e, de a k´lt¢szet valami v¢gsûnek
maradhat meg. °s sokszor meg is marad...

...csaknem egy ¢vig nem Ártam verset most
1992-ben, s hogy annyi minden volt mÀr Ãgy,
ahogyan nem kell, nem lehet lennie, vÀltoz-
tattam ä Rilke: àvÀltoztasd meg ¢ltedÊ?! ä, ¢s si-
ker¡lt is, sok mindent lemondtam, kiv¢dtem,
nem vÀllaltam, k¢t hÂnap alatt 21 ezt-azt,
most valamit megfogadtam, k¢t dolgot is,
hÀrmat, amit nem teszek az id¢n, p¢ldÀul
nem àszerepelekÊ szem¢lyesen, fizikai valÂm-
ban, hogy ilyen ostobÀn mondjam, nem
Àcsorgok emitt-ott besz¢lgetve, tulajdonk¢p-
pen hÁvsÀg idût´lt¢sk¢nt, inkÀbb el¡ld´g¢lek
a V¢rmezûn, a parkban itt a hÀzunkkal szem-
k´zt, rÀgyÃjtok egy cigarettÀra, n¢zem az en-
gem ¢rdeklû ÃjsÀgokat, jÀtszom magamban
mindenf¢le elm¢leti lehetûs¢ggel, hazasietek
azokhoz, akik madaraim k´z¡l m¢g ¢lnek,
Ágy cselekedtem, s egy jÂt aludtam r´gt´n, s
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ä igaz, Ág¢rgettem is r¢g ä nekilÀttam verset
Árni, ¢s mindenkori idûm talÀn egyik legjobb
àhÀrmasÀtÊ Ártam meg, annyi idû utÀn hÀrom
verset...

...k´zben Szp¢rÂ¢k j´ttek elû, az û àeml¢k-
jel¡kÊ is ez a hÀrom vers, ¢rz¢seim csendes
kifakadÀsÀt nem tudtam, nem is akartam
visszatartani, sÁrtam rendesen...

...h¢t-nyolc ¢ves lehettem, mikor megtud-
tam (magamban, magamtÂl), hogy ÁrÂ leszek,
ÁrÂvÀ kell vÀlnom. Nagy titkom volt ez ä meg-
oszthatatlan. V¢g¡l tizen´t ¢vesen k¢ny-
szer¡ltem leleplezûdni, valami iskolai pÀlyÀ-
zaton. AzutÀn az eg¢sz aff¢le àevidenciaÊ lett,
olyan, hogy nem is lehet mÀsk¢pp, ¢s min-
denf¢le bonyodalmon Àt is megmaradt ez
mÀig, jÂ r¢g, harminch¢t ¢ve, sût, negyven-
negyven´t ¢ve. Nem ¢rt v¢get...

...Sz¢p Ernû Árta ebben az im¢nt id¢zett
vers¢ben, hogy àSzeretn¢k V¢led kezet fogni s
szemedbe n¢zni, / Te is leszel majd Ãgy hogy lelked
holt mÃltban ¢rzi / Igaz hÁvedet s avval besz¢lni
vÀgyva vÀgyol...Ê, ¢s hogy olyanokat akarna el-
mondani, hogy û halk H-val egyre l¢legzett,
Isten felûl hallott, s hogy meg kell itt halni,
lÀthatÂan, de k´zben megÀllt û utcÀkon,
Ãton, kertben, s olykor magÀra se ismert... ol-
vasd el, kedves k´ltû BarÀtom, Sz¢p Ernûtûl
ezt a MAGçNYOS °JSZAKAI CSAVARGçS ¢s N°-
KED SZñL cÁmü verskettûs¢t, talÀn te is Ãgy le-
szel vele, mint ¢n vagyok mÀig, amiÂta csak
megismertem ýt...

...sajnos, akiknek negyven, negyven´t ¢vet
kellett volna ¢lni´k velem (nem ¢lhettek vol-
na! Â, kis madarak voltak ûk), elmentek, el
fognak menni. Nagyon kev¢s az, ami utÀnuk
marad nekem, de el van ez à´rd´glakatoz-
vaÊ. Mert Ãgynevezett jÀt¢kmedv¢im, a nem
hÃs-v¢r l¢nyek, ugyanÃgy l¢nyek azonban
(lÀsd: Rilke: àinkÀbb a bÀbu... az teltÊ, a f¢lig
teli maszkok helyett), rÀm szorulnak, ¢n ä
tÀrsn¢mmal mi ä vagyok, vagyunk nekik az,
ami ûk. A mi bÀbos szavainkkal bÀrmennyit
nagyk¢püsk´dnek, f´l¢nyeskednek: kiszol-
gÀltatottak. Miattuk nem szabad meghal-
nom, holott Szp¢rÂ¢k halÀlai (sic!) utÀn ez
volna a legjobb. Csak m¢g annyi minden van.
Egy f¢nyk¢p, egy park, egy k´nyv, valami
tÀrgy. Az idegen vÀrosok, s minden, ami ott
lelhetû, jÂl megvan az ilyesmi n¢lk¡lem, jÂl
megvannak. D´mi¢k nem. A medv¢im stb.
Ahogy Szp¢rÂ¢k n¢lk¡l ¢n se vagyok meg jÂl.
De AlÁzt, aki ¢l m¢g, gyakran szÂlÁtom Szp¢-

rÂnak is most mÀr. °s TÂni, akinek nem a lÀ-
ba sÀnta, hanem a szÀrnya van ellûve, bol-
dog, ha f¡rt´s k´lest kap bûven. Nyolcadik
¢ve. Megszerzem neki ezt az ´r´met, bÀr k´-
zels¢gemet nem kedveli...

...szerettem KoppenhÀgÀt...

...egyre t´bbet gondolok, ´regedv¢n,
apÀm ¢s anyÀm ¢s n¢mely k´zeliek dolgaira.
Mit nem adn¢k t´rt¢neteik¢rt...

...pedig az ilyesmit is, mint annyi min-
dent, egykor Ãgy untam...

...KosztolÀnyi, J¢kely, Nemes Nagy çgnes,
Pilinszky, Sz¢p Ernû ma is ugyanolyan ked-
ves k´ltûm, mint r¢gen... mÀsok hol elûbbre
j´nnek, hol arr¢bb maradnak... de van leg-
alÀbb harminc magyar k´ltû, aki bÀrmikor
l¢tfontos kedved vigasza ¢s erûsÁtûje lehet, ez
nagy kincs, bizonyos mÂdon biztosÁt¢k...

...Pilinszky azt mondja, àIstenem, betakartÀl
r¢genÊ. Sz¢p Ernû, hogy: àHiÀba megyek el: csak
magammal megyek szembe.Ê Van ilyen belsû evi-
denciÀnk, mely a sorsunk¢ is, nem kell
klasszikus fogalmakba k´tn¡nk magunkat,
de k¡l´n nagy fogalmakba sem, bÀrmennyire
fontosak is ezek, korszerünek lÀtszanak...

...olyan sok mindent kellene mondanom
N¢ked, hogy hirtelen azt ¢rzem: hagyjam ab-
ba itt. Ne bonyolÁtsuk...

...valamit kivehett¢l a hangombÂl...

...Szp¢rÂ¢kat mindig Ãgy lÀtom viszont,
hogy valami hajÂkirÀndulÀsra mentek. Szp¢-
rÂ, Samu, °liÀs, a vak Pipi N¢ni ¢s Poszi meg
a t´bbiek ott ¡lnek, ¢n valahova megyek,
mondjuk, PÀrizsban, ûk lassan elhÃznak a
SzajnÀn, de Szp¢rÂ, aki ¢letre-halÀlra a barÀ-
tom volt, integet nekem, eln¢z¢st k¢r, hogy
annyi dolguk van, nem tudnak most csatla-
kozni hozzÀm, de gondoljak rÀjuk, ûk is...

...´tven´t´dik ¢ve lakom itt, ugyanebben
a lakÀsban...

...az ÁrÂasztalomat lassan birtokba vette
Szp¢rÂ ¢s Samu, Àtk´lt´ztem dolgozni ide a
mÀsik szobÀnkba. Most ûk mindketten meg-
haltak mÀr, az asztal ¡res, ÃjsÀgpapÁrral van
letakarva. De jÂl ki lehet bÁrni, nem is t¢ma...

...Szp¢rÂ ¢jszaka halt meg, egy ÂrÀt vergû-
d´tt, a kezemben tartottam, ¢s f¢l hÀromkor,
a neh¢z ¢ji ÂrÀn azt hittem, m¢gis elnyugo-
dott, alszik, k¢rtem sok kÀv¢t, hogy a kezem-
ben ¡lj´n hajnalig, ¢s ha mozgÀsk¢ptelen lesz
is, gondoltam, majd valamit csinÀlok, ´r´kk¢
vele leszek...

...n¢ha Ãgy hanyatt dûl´k, ahol nyugosz-
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nak, poraik lassan forognak a f´lddel, ha-
nyatt dûl´k...

...mindig csodÀnak tartom, ha verset tu-
dok Árni a magam ig¢nye szerint. Verset a
vers¢rt, mÀsok kedv¢re, a rend kedv¢¢rt,
mÀr jÂ ideje nem tudok Árni. Vissza¢rke-
zem... Isten Àldjon.

Tandori Dezsû

Budapest, 1993. februÀr v¢ge fel¢

Kedves BarÀtom,
k´sz´n´m bizalmadat, amellyel ¢ppen hoz-
zÀm fordultÀl k´ltûi-szakmai tanÀcs¢rt, leve-
ledhez csatolva n¢hÀny versedet, ¢s p¢ldÀlÂ-
zÀsk¢nt Rilk¢nek ä Rainer Maria Rilk¢nek,
ennek az igazÀn nagy k´ltûnek ¢ppen most
kilencven ¢ve kelt level¢t, amellyel hasonlÂ
k¢relemre vÀlaszolt egy akkori fiatal k´ltû-
nek, Franz Xaver Kappusnak. Azon, rem¢-
lem, nem csodÀlkozol, hogy talÀn tÃlzottan
udvarias, mondhatnÂk, tiszteletteljes leveled-
re ¢n tegezû hangon vÀlaszolok, ¢s t¢ged
BarÀtomnak nevezlek. De hÀt ¢n egy immÀr
igen idûs korÃ ÁrÂember ä rÀadÀsul vilÀg-
¢letemben pedagÂgusf¢le ä vagyok. Te ko-
rodnÀl fogva akÀr unokÀm lehetn¢l, tehÀt
sokkal korosabb kartÀrsk¢nt is, szakmÀnkban
tanÀrnak is szÀmÁtÂ besz¢lgetûtÀrsk¢nt is hi-
telesebb, ha tegezlek, mintha aff¢le àtisztelt
uramÊ formÀban tartanÀm tÀvol magamat a
tanÀcsk¢rû, bizalommal fordulÂ fiatalem-
bertûl.

Amikor Rilke ezt a nagyon sz¢p, lÁrai val-
lomÀsnak beillû levelet ä 1903-ban ä Árta,
mind´ssze huszonnyolc ¢ves volt, de tÃl mÀr
müv¢szi ¢retts¢g¢t bizonyÁtÂ korai versein,
sût mÀr benne tartott RodinrÂl szÂlÂ tanul-
mÀnyÀban, amelyet azÂta is kimagaslÂ müv¢-
szett´rt¢neti ¢s müv¢szetelm¢leti münek tart
az irodalmi k´zv¢lem¢ny. A lev¢l cÁmzettje
pedig, Kappus, ez a TemesvÀrott sz¡letett
osztrÀkämagyar katonatiszt, akkor v¢gezte
huszonk¢t ¢ves fûvel a b¢csi katonaiskolÀt,
hogy idûvel elûbb vez¢rkari szÀzados, majd
katonai k´nyvtÀros legyen, ¢s az elsû vilÀghÀ-
borÃ utÀn hÀtat fordÁtson az egyenruhÀnak,
egy ideig a n¢met kommunista ÁrÂk-k´ltûk ä
k´zt¡k Ernst Toller ä barÀti k´r¢hez tartoz-
z¢k, de hamarosan mÀr felett¢bb n¢pszerü,

felett¢bb k´nnyü fajsÃlyÃ reg¢nyÁrÂ legyen,
valahol a ponyva ¢s a bestseller Àrnyalatai-
ban. Az ¢n ifjÃkoromban jÂ n¢hÀny k´tete is
megvolt sz¡leim k´nyvszekr¢ny¢ben. Ez is
jellemzû Ãt a bizonyÀra gyenge ifjÃ k´ltûtûl
a nagy p¢nzeket keresû t´megszÂrakoztatÂ
reg¢nyÁrÂig. NyilvÀn nem sok hasznÀt vette
a nagy k´ltû àars poeticÀÊ-jÀnak. De ha meg-
fogadta volna, akkor talÀn m¢g ponyvaszerzû
se lesz belûle, annyira megijed minden szÂ le-
ÁrÀsÀtÂl. °n is megijedtem volna, ha annak
idej¢n egy nagyon tisztelt k´ltû ennyire el-
ijeszt a k´lt¢szettûl.

Te pedig arra k¢rsz, hogy Rilke tanÀcsai-
nak ismeret¢ben fogalmazzam meg a magam
hitvallÀsÀt, a sajÀt àars poeticÀÊ-mat. °s talÀn
meg is h´kkensz, ha azzal kezdem, hogy kiss¢
f¢lek az àars poeticÀÊ-ktÂl. ä Tudjuk persze,
hogy ezt a müfajÀrnyalatot mint k´lt¢szetta-
ni fogalmat a tavaly ¢ppen k¢tezer ¢ve meg-
halt Horatius, a feledhetetlen latin po¢ta ta-
lÀlta ki, m¢g nev¢t is û adta. DE ARTE POETICA
a cÁme annak a verses lev¢lnek, amelyben
´sszefoglalta k´lt¢szettani alapelveit. LÀm,
maga a müfaj is lev¢lformÀban keletkezett.
De amÁg Horatius a maga derüj¢vel, humo-
rÀval tanÀcsokat ad fiatal k´ltûknek, utÂdai
rÀ hivatkozva b´lcs tanÀcsok helyett k´telezû
t´rv¢nyekk¢nt fogalmazzÀk meg azokat; az
àars poeticÀÊ-k ekkor mÀr nem Ãtlehetûs¢ge-
ket jeleznek, hanem korlÀtokat, parancsokat
a megf¢lemlÁtett alkotÂmüv¢szek szÀmÀra.
Amikor a XVII. szÀzadban a NapkirÀly fran-
cia udvarÀnak hivatalos irodalmi Át¢letmon-
dÂja, Boileau, Horatius p¢ldÀjÀra ugyancsak
àars poeticÀÊ-nak nevezi parancsainak gyüj-
tem¢ny¢t, ez valÂjÀban az eszt¢tika ¢s a dra-
maturgia szolgÀlati szabÀlyzata. Semmivel
sem enyh¢bb, mint ¢vszÀzadokkal k¢sûbb
Zsdanov igÀba hajtÂ parancsrendszere. A
szocreÀlnak bec¢zett elûÁrÀslista ugyanolyan
k¢pzeletgÀtlÂ, k¢pess¢geket rÀcsok k´z¢ szo-
rÁtÂ bilincsrendszer volt a mi k´zelmÃltunk-
ban, mint Boileau àhÀrmas egys¢gÊ-e, ´tfel-
vonÀsos k¢nyszere Racine ¢s Moliªre szÀmÀ-
ra. Ahol hivatalos ars poeticÀk voltak, ott
valamif¢le zsarnoksÀg rendelkezett ¢lûkrûl ¢s
holtakrÂl. °s ¢ppen ez¢rt nem ars poeticÀk
azok a lÁrai k´ltem¢nyek, amelyeknek k´l-
tûj¡k ä szinte kihÁvÂan ä ars poetica cÁmet
adott. Verlaine ART PO°TIQUE-je az imp-
resszionizmus hitvallÀsa a k¢pzeletek ¢s a
hangulatok szabadsÀgÀrÂl. A mi JÂzsef Atti-



lÀnk ARS POETICç-ja a k´ltû szabadsÀgig¢ny¢-
rûl szÂl. Ezek anti-ars poeticÀk.

Mindennek ellen¢re minden valamirevalÂ
alkotÂembernek megvan a maga ars poeticÀ-
ja, amely azonban csakis ûrÀ ¢rv¢nyes. Az ifjÃ
kartÀrs, ha megismeri, vagy k´veti, vagy
nem. Rilke sz¢p ÁrÀsÀval kapcsolatban tehÀt
azt javaslom, hogy ha tûled k¢rnek tanÀcsot,
akkor elûbb ä akÀrcsak most velem ä olvas-
tasd el ezt a nagyon sz¢p levelet, azutÀn fi-
gyelmeztesd a tanÀcsot k¢rût, nehogy megfo-
gadja Rilke javaslatait, amelyek gÃzsba k´tik
a k¢pzelet szÀrnyalÀsÀt. A k´ltû persze n¢z-
zen magÀba is, de n¢zzen k´r¡l is. N¢zze kÁ-
v¡lrûl magamagÀt is, ¢s prÂbÀlja bel¡lrûl Àt-
¢lni, amit kÁv¡lrûl lÀt.

P¢ldÀzatul hÀt megprÂbÀlom ´sszefoglalni
az ¢n sajÀt ars poeticÀmat, an¢lk¡l hogy ezt
bÀrkire n¢zve is k´telezûnek tartanÀm. Ez jÂ
nekem, de nem jÂ egy mÀsfajta ÁrÂ-k´ltû-
egy¢nis¢gnek, mint ahogy annak a mÀsnak
hasznos szabÀlyai nem jÂk nekem. íme tehÀt
magÀnhasznÀlatra valÂ k´lt¢szettanom.

A k´ltû a legszükebb ¢rtelemben az a mü-
v¢sz, aki megtalÀlt mondanivalÂjÀt versben
fejezi ki. TÀgabb ¢rtelemben azonban k´ltû
mindenki, aki ¢rthetû szavakkal mÀsok szÀ-
mÀra is Àt¢lhetû ¢lm¢nyt ad az ¢rz¢kelhetû
k¡lvilÀgrÂl, az emberi belvilÀgrÂl, lelki jelen-
s¢gekrûl. A verses sz´veg is lehet olyan, hogy
sem ¢rzelmekre, sem k¢pzeletre nem hat.
MÁg a sz¢p prÂza lehet igen k´ltûi. De vers
¢s prÂza k´zt sorakoznak a szabad versek, a
prÂzak´ltem¢nyek, ezek harmadik minûs¢-
get jelentenek vers ¢s prÂza k´zt a Biblia zsol-
tÀraitÂl Baudelaire àk´ltem¢nyek prÂzÀbanÊ
sorozatÀn Àt F¡st MilÀn ¢s KassÀk Lajos sza-
bad verseiig.

De akÀrmilyen a prozÂdiai megoldÀs, csak
akkor k´lt¢szet, ha ¢rtelemtûl ¢rtelemhez, ¢r-
zelemtûl ¢rzelemhez szÂl. Ha ilyen, akkor
minden k´zvetÁt¢s ä kommunikÀciÂ ä egyben
¢rt¢kÁt¢let: sz¢p vagy nem sz¢p, jÂ vagy nem
jÂ, igaz vagy nem igaz. Ha nincs ¢rt¢kÁt¢let,
akkor semmirûl sem szÂltunk. Hogy azonban
amit megfogalmazunk, az mÀsok szÀmÀra ¢l-
m¢ny lehessen ä ehhez tehets¢g kell. Hogy a
tehets¢g l¢lektani rejt¢ly-e vagy micsoda ä va-
lÂjÀban titok. Isteni ajÀnd¢k. A tehets¢gtelen
ember ä bÀrmilyen müvelt ä nem lesz soha
k´ltû. De ha csak tehets¢ge van, nincs azon-
ban kellû müvelts¢ge, nem tudja kifejezni sa-

jÀt ¢lm¢nyeit sem. Mindig az emberrûl ¢s vi-
lÀgÀrÂl van szÂ. Persze a k¢pzelet, az Àlombeli
lÀtomÀs is valÂsÀg, amelyet a k´lt¢szet Àt¢lhe-
tûv¢ varÀzsol. De mit ¢s hogyan? Legt´m´-
rebben Kazinczy fogalmazta meg k¢t szÂval:
àJÂt s jÂl.Ê Ehhez azonban tudni kell, mi a jÂ,
¢s hogyan fogalmazzuk meg jÂl. Ez àa nagy
titokÊ ä teszi hozzÀ Kazinczy. A àmitÊ-hez mi-
n¢l t´bbet kell tudni a lelki ¢letet ¢lû em-
berrûl, vÀgyairÂl, akaratÀrÂl, ´r´meirûl, bÀ-
natairÂl, szÀnd¢kairÂl, indulatairÂl. SzÂlha-
tok kortÀrsaimrÂl vagy hajdani csÀszÀrokrÂl
(esetleg rabszolgÀkrÂl), Àt kell ¢lnem lelki
tartalmaikat. Ez csak Ãgy lehets¢ges, ha is-
merem a vilÀgot, amelyben ¢lnek. Ez a valÂ-
sÀg, ez a k¡lvilÀg legszükebben a tÀrsadalom,
ezenkÁv¡l a term¢szet eg¢sze ¢s mindaz az is-
meretlen, amelyet csak a k¢pzelet k´zelÁthet
meg. Mit sejthetek egy hajdani rÂmai polgÀr-
rÂl, ha mit sem tudok a consulok meg a csÀ-
szÀrok RÂmÀjÀrÂl, ezenkÁv¡l ama r¢gi ItÀliÀ-
rÂl, azon tÃl az Ol¡mposz isteneirûl? De mit
tudhatok SztÀlin r¢muralmÀrÂl, ha nem isme-
rem a bolsevizmus t´rt¢net¢t ¢s ezenkÁv¡l a
materializmus metafizikai semmij¢t. T´rt¢ne-
lem, r¢gis¢gtan, tÀrsadalomtudomÀny, gaz-
dasÀgtan, a k´rnyezet¡nk ¢s a benne kiala-
kult ¢rt¢kek: sz¢ps¢g, jÂsÀg, igazsÀg fogalmai.
S mindez a biolÂgia, fizika, k¢mia vilÀgeg¢-
sz¢ben, ¢s odakint a csillagÀszat folytÀn tÀgu-
lÂ v¢gtelenje. Min¢l t´bbet tudok minderrûl,
annÀl gazdagabb anyagot talÀl tehets¢gem az
alkotÀsra. Ezt t¡kr´z´m, de nem Ãgy ¢s nem
olyannak, amilyen pontosan az ÀbrÀzolandÂ,
hanem olyan àstilizÀltsÀgÊ-gal, hogy ¢lm¢ny-
ny¢ vÀlj¢k az ¢n tudatomban. àNem a valÂ hÀt:
annak ¢gi mÀssaÊ ä ez Arany JÀnos megfogal-
mazÀsa. ä °s hogy amit magam alkotok, mi-
lyen formÀban, milyen stÁlusban vÀlik müv¢
ä ez egyarÀnt f¡gg t´rt¢nelmi kortÂl, napi di-
vattÂl, az ¢n sajÀt Ázl¢semtûl, tehÀt ¢ntûlem,
aki a k´ltû vagyok.

De megparancsolni, hogy Ágy vagy Ãgy ä
ez rabsÀg a tehets¢g, az alkotÂerû szÀmÀra.
Hogy mit ¢s hogyan ä ez az ¢n dolgom. Az
elvek, az elûÁt¢letek, az elfogultsÀgok, a
parancsk¢nt fogalmazott ars poeticÀk me-
rednek az egyik oldalon, ezekkel szemben
k¢pviseli a k´ltû a sz¢p, a jÂ ¢s az igaz ¢rt¢-
keit.

SzÁv¢lyes ¡dv´zlettel
Heged¡s G¢za
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LEV°L
EGY ANONIM K¹LTýH¹Z

 
Kedves Anonymus barÀtom!
Hogy nem Âhajtja megnevezni magÀt, ¢s ne-
kem mint àcÁmzettnekÊ elk¡ldi n¢hÀny vers¢t
(pontosan kettût, hosszÃt) ä a hozzÀvetûleges
Át¢lkez¢shez igen-igen kev¢sk¢t ä, ¢s vÀlaszo-
mat m¢gis vÀrva, megad egy postafiÂkszÀmot
ä talÀn ¢rthetû. Hivatkozhatn¢k szem¢rmes-
s¢gre, rejtûzk´d¢si hajlamra, kit¢r¢sre esetle-
ges ledorongolÂ vÀlasz elûl, valahogy Ágy:
àakkor is jÂl megvagyok ¢n, ¢s maradhatok
bÃvÂhelyemen, az anonimitÀs zsÀkjÀbanÊ.
Mord szem´ld´kkel fogadom a k´zeled¢snek
ezt a mÂdjÀt. Ugyanakkor elmerengek ama
XVIII. szÀzadon, amikor Kazinczy Ãr àfû-
Át¢szmesterhezÊ a posta k¢zÁrÀsos versekkel
dÃs leveleket k¢zbesÁtett ä nagy t¢telben ä, ¢s
hogy ez a hosszadalmas oda-vissza mik¢nt
csiholta a vÀrakozÀsok izgalmÀt. Berzsenyi
hely¢be k¢pzeltem magamat, szorongÀsos
mormogÀsait hallvÀn, amint ¡gyes-bajos napi
gondjai f¢szk¢ben mocorogva v¢g¡l is kez¢-
hez kapta az elkedvetlenÁtû vÀlaszt, benne az
immÀr k´zhelly¢ lett Át¢lettel: àszük eszm¢k, da-
gÀlyos stÁlusÊ. (Ez utÂbbi Át¢let nem az ´n ver-
seire vonatkozÂ.) Hogy ¢ppen nekem k¡ldte
el anonim verseit, olyan nem l¢tezû stÀtusÃ
test¡letbe delegÀlt, amelynek vÀlasztÂja-vÀ-
lasztÂm ismeretlen. Ha elk¢pzelt egy szellemi
àFûvÀm teretÊ, ¢s ´n, barÀtom, jÂ murak´zi
lovak hÃzta strÀfkocsin vagy tulipÀnforma
elit hintÂn igyekszik Àtcsemp¢szni k´ltem¢-
nyeit a Nem-K´ltû-VilÀgbÂl a parnasszusi tÃl-
oldalra a hÁd Ávelû padlatÀn, anonim level¢-
vel engem HÁdi VÀmûrr¢ avat. Nekem kell
megvizsgÀlnom a rakomÀny sÃlyÀt, mif¢les¢-
g¢t, minûs¢g¢t ¢s pecs¢telnem az Àtkel¢si en-
ged¢lyt. Nem hasonlÂ ez az ellenûr, a cenzor
szerep¢hez? Lenn¢k Kazinczy-f¢le egy Ber-
zsenyi-f¢l¢vel? Ekkor csak zsaru- avagy vÀm-
ûrszimatomra hivatkozhatom: ¢rt¢kesnek ä
vagy kev¢sb¢ annak vagy ¢rt¢ktelennek mi-
nûsÁthetem a port¢kÀt. Ha magasugrÂ volna
vagy sakkozÂ vagy matematikus ä a dolgom
egyszerü. Ha csak egy-k¢t centim¢terrel ma-
gasabbat ugrik a vilÀgcsÃcsnÀl ä hitelesÁthetû
k´r¡lm¢nyek k´z´tt ä, ha tÁz-tizen´t jÀtszmÀ-
ban legyûzi a sakkozÀs vilÀgbajnokÀt, ha
megold egy m¢g meg nem oldott matemati-

kai feladatot: eredm¢nye m¢rhetû, egzakt.
Sajnos az ÁrÀs ä ¢s a bÀr Ágy-Ãgy jelenû besz¢d
ä szÁnhÀzra ¢s szÂnokokra gondolok ä, az Ãn.
àsz´vegÊ, legyen bÀr k´ltûi (vers) vagy elbe-
sz¢lû (prÂza) ä ¢rt¢ke csak valÂszÁnüsÁthetû.
De ki a Nagy ValÂszÁnüsÁtû? A barÀti k´r? A ki-
csiny, de elfogult tÀrsasÀg? Azonos anyanyel-
vet besz¢lûk oltalmazÂ k´z´ss¢ge, kommunÀ-
ja? Az emberis¢g? Az ´n meg-megk´rny¢kez-
te Isten? Univerzum? Nagy Szellem? JÂma-
gam? Kicsoda? TalÀn adott helyzet, hogy
aszondja àmÀr sok folyÂirat, lap, netÀn kiadÂ
hozta-publikÀlta müveimetÊ? Bizonyos fi-
gyelmek ´n fel¢ fordulÀsa? Egy jÂ lap, folyÂ-
irat szerkesztûje, akit hetente ostromol, k´r-
ny¢kez, akihez d´rg´lûdzik? Hogy v¢g¡l is:
àK´zl´m ezt a figurÀt, csak hagyjon mÀr b¢-
k¢n!Ê Az utÂkor? Ki az, aki m¢ricsk¢lve por-
t¢kÀjÀt, jobb felûl ¡t ä magÀnak f¡ty¡l, bal
felûl ¡t, akkor is? BarÀtom, az ÁrÀs (¢s ÀltalÀ-
ban a humaniorÀk) terepe alkalmatos csodÀl-
kozÀsokra, szorongÀsokra, becserk¢sz¢sekre,
nagy ¡nnepl¢sekre, apoteÂzisokra ¢s ´ssze-
omlÀsokra, agÂniÀkra egyarÀnt. Ez a szÁnpad
kom¢diÀk ¢s trag¢diÀk (¢s tragikom¢diÀk)
elûvezet¢s¢re, eljÀtszÀsÀra, az °nnek szÀjjal
felfÃtt gumimatrac-duhadÀsÀra, a nagy ¢s
gyors-hiszt¢rikus fÃvÀsra, vagy az NB-I-es
gumimatracfÃvÂ szerep¢re eml¢keztet, ¢s
kÀrhoztatott ä meglehet, egyszerre mind a
kettûre. °s ez m¢g nem minûsÁt¢s. Hadd hi-
vatkozzam, barÀtom, az egyik ä az elsû ä IS-
TEN CSIGçI cÁmü müv¢nek r¢szlet¢re: àa feke-
tes¢gbûl, vilÀgosodÂban, ¢n fekszem hanyatt a fü-
ben, k´zelÁtett fel¢m egy ÂriÀsi dudoros eper // egyre
csak k´zeledik, a sz¢lei, az udvara egyre halvÀ-
nyabb // de j´n, c¢loz ä tudom ä c¢lozza, nem: a
szememet; a l¢nyem centrumÀt!Ê

Ha ¢n most Sigmund Freud voln¢k, azt
mondanÀm, hogy arca-szÀja-szeme fel¢ k´ze-
ledû nûi mellbimbÂt lÀtott. RÀtehetn¢k egy
lapÀttal, ¢s hivatkozn¢k Jungra: ûsanya ä
mell ä csecsemû ä tejszopÀs: archetÁpus. Kibil-
lenti, barÀtom ä Àm ez sem az igazsÀg. ä A àl¢-
nyem centrumaÊ, jelzûs nyelvtani alakzattal; a
sz´vegben valaki Isten-nemüt jelez, s amint
ez a tovÀbbiakbÂl kider¡l, ezenk´zben àsz¢l-
fÃvÀs rezegteti gerince-ÀrbocÀtÊ.

Az ember, a Nagy ValÂszÁnüsÁtû, azt mond-
ja: adott az ÁrÀs (sz´veg, vers), bÀrki olvasatÀ-
ban: jelent¢s ä nevezz¡k Ágy: àtartalmatÊ, alat-
ta megbÃvÂ àjelent¢stÊ hirdet. Az a fenes¢g,
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hogy ez az àalatta megbÃvÂ jelent¢st hirdetûÊ
ä ugyancsak jell¢ maszkÁrozza magÀt. Keres-
hetj¡k, hogy ennek, az immÀr harmadiknak,
mi (vagy mi lehet) a tartalma, jelent¢se? A sif-
rÁrozÀsok, eff¢le r¢tegez¢s a versfejtû eszt¢ti-
kÀk, elm¢letek trag¢diÀja.

Gyerekkoromban olvastam egy tÁzfill¢res
ponyvÀt, cÁme: A GWENDINHOUSE R°ME. L¢-
nyege a mes¢nek: a gyilkos rendre ´li a
Gwendin csalÀdot. K¢t mondatra eml¢k-
szem: 1. àAlkalmasint a riporter nem vette ¢szre,
hogy a gyilkos az ajtÂ m´g´tt Àll. A riporter rÀlûtt,
a gyilkos csak vigyorgott. PÀnc¢ling volt rajta.Ê

2. MiutÀn a gyilkost elkaptÀk, ¢s k¢rdez-
t¢k: kicsoda? ä mi¢rt tette? csak annyit mon-
dott: àKi akartam irtani a Gwendin csalÀdot.Ê
AzutÀn àgyorsan ´lû m¢rget vett beÊ ä meghalt,
¢s k¢sz.

Se indÁt¢k... semmi, csak àa gyilkolÂ mük´-
d¢sÊ leÁrÀsa. A k´lt¢szet olyanf¢le angelus, hÁr
¢s ¡dv´zlet, akÀr ez a gyilkos. Ok-motivÀciÂ
= 0. A àhogyanÊ r¢szletezve. A Gwendin-
house R¢me vÀllalja àaz ¢rz¢kek rendetlen cs¡r-
h¢j¢tÊ ä ahogyan PlatÂn mondja ä, ¢s hiÀba
szegûd´tt nyomÀba a rendûri kutatÀs, a gyil-
kos v¢gszava: àMert ki akartam irtani...Ê ä mo-
tivÀciÂ? kicsoda? mi¢rt? ä a maga gyors halÀla
okÀn ä l¢nye-, tette-¢rv¢nye eltünik. (Kant
àtranszcendentÀlis analitikÀjaÊ, a àt¢r-idû-okÊ a
priori rendezû elvei ä ok hÁjÀn ez esetben itt
s¢r¡lnek.) A gyilkos a k´lt¢szet jelk¢pe. (Mos-
tansÀg Ãgy v¢lem, û az a v¢g¡l is leplezett ¡l-
d´zûk leplezett ¡ld´z´ttje, aki a àhalÀl-gesz-
tussalÊ megsz´kik.)

Szeretn¢m ugyan, barÀtom, f´lvÀzolni itt
a hÁrk´zl¢selm¢let modellj¢t. De nem fÀrasz-
tom. Amennyiben ismeri, mutassa be nekem
a nemzetk´zi jelz¢st, a Nagy Daleszt.

V¢g¡l is a verseirûl. K¢t hosszabb k´lte-
m¢nyt adresszÀlt nekem ä in anonimo. Fel-
adÂ = 0, a àjelk¢szletÊ: k¢t k´ltem¢ny. A k´z-
vetÁtû àcsatornaÊ: posta, a cÁmzett: jÂmagam.
Egyetlen hÁr ´nrûl, barÀtom, a versei. Az
egyik az ISTEN CSIGçI cÁmü verse. ViaskodÀs
ez ä n¢mileg k´r¡lm¢nyesen metafizikai
(idea plusz realitÀs = constans [c]) eszm¢kkel.
àA Nagy Igaz TerüÊ ¢s àa t´rt¢nelmi zürza-
varÊ, az ember helye, mozgÀstere ¢s àk¡lsû-

bensû idejeÊ ä m¢rhetû idû ¢s bergsoni àtar-
tamÊ kavargÀsa. Igazi k¢rd¢se platÂni vagy
m¢g inkÀbb neoplatonikus: az AbszolÃtum,
illetve, az onnan, az elÁziumi l¢tez¢sbûl, a
Konkr¢t VilÀgba szÀmüzetett l¢ny-szem¢lyi-
s¢g visszat¢r¢s¢nek Ãtjai, lehetûs¢gei az Ab-
szolÃtumnak ä legalÀbb a k´rnyezet¢be? A
metafizika, meglehet, seggbe rÃgott dilem-
ma? Sz¡ks¢ges-e a teoretikus fogalmazÀs buz-
galma? Idût ¢s jelenvalÂ ¢letet nem kirabo-
lÂ-kifosztÂ t¢pelûd¢s-e? Tud, mer ¢s lehet-e
IstenfiÃ-f¢le lenni? Adatik ez az Àllapot?

A mÀsik, mondhatnÀm po¢mÀjÀban, A
BýR LçTSZATA cÁmü müv¢ben egy vak ember
tapintÀsa igazÁtja el az olvasÂt, hogy vajon a
bûr ä Àllati ¢s emberi bûr ä k¡lsej¢rûl vagy a
mÀr lenyÃzott bûr belsej¢rûl kapunk hÁreket?
Az ¢rz¢kel¢s analitikusan precÁz. çllÁtja, barÀ-
tom, hogy ´n ä talÀn boncmester? ä kÁv¡lrûl
¢s bel¡lrûl tapintva a bûrt, bizonyosan meg-
ÀllapÁtja, mif¢le ¢lûl¢ny bûre? A leÁrÀs talÀn
tÃlsÀgosan is r¢szletezû. Ne feledje, hogy a
n¢ha leborotvÀlt Àllati szûrme k¡lfel¡lete-
tapintÀsa hûs¢t teljes bizonyossÀggal eligazÁt-
ja, id¢zem: àKi-mif¢les¢grûlÊ. A r¢szlet, meg-
hatÀrozott bûr àbelsû ¢s k¡lsû fel¡let¢nek ujjak-
kal valÂ cirkÀlÀsa ä t´k¢letesen eligazÁtotta A-tÊ.
Stb. àSokf¢le bûr´k-szûr´k, k¡lsûk-belsûk esete.Ê
ögy tetszik, most gonosz vagyok. ValÂban
àegyediÊ (h¡lye szÂ ez itt ¢s most) rÀtapintÀs,
¢rz¢s, àkifinomult analitikaÊ ez itt ¢s ekkor.
Meglehetûsen szokatlan is. De ez, mint az
elûzûekben vÀzoltam, nem àeszt¢tikaiÊ bün,
sem er¢ny.

De v¢g¡l is, anonim barÀtom, ha mÀr a
maga zsÀkjÀbÂl nem sz´g, de vers bÃjt ki
csak, ¢s semmi n¢vjegy ä ez esetben mit mon-
dana, ha ¢n, a cÁmzett, valÂjÀban Kraxenma-
jer TÂbiÀs voln¢k, aki Marsall Àln¢ven Árja a
magÀ¢t, ¢s, barÀtom, az ´n verseit, mint r¢g
holt barÀtom zseng¢it be¢pÁten¢m a àk´lt¢-
szetembeÊ? Tiltakozna? F´lfedn¢ magÀt?
MondjÀk: àa rejtûzk´dû indiÀnnak pÀrja
nincsÊ.

TalÀn szeretn¢nk talÀlkozni?
Szem¢lyesen itt vagy ott?
VÀrhatÂ?

Marsall LÀszlÂ
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RADNñTI SçNDORNAK

Kedves SÀndor,
v¢gtelen¡l sok prÂbÀlkozÀsom ellen¢re sem
siker¡lt megoldanom azt a rejt¢lyt, amirûl
egyszer besz¢lgett¡nk, s amit Schiele fest¢-
szete csak exponÀl a szÀmomra. A k¢rd¢s
messze tÃlmutat ´nmagÀn. M¢gis megprÂbÀ-
lom, ha csak k¢rd¢sk¢nt vagy feltev¢sk¢nt is
megfogalmazni ä lehet, hogy mÀr ez is k´ze-
lebb hozza az esetleges majdani megoldÀst.

K¢rd¢sem valÂjÀban minden k¢pzûmüv¢-
szeti, sût minden müv¢szeti ¢lm¢nynek l¢-
nyege: a k¡l´nb´zû jellegü tudattartalmak
(melyeket leegyszerüsÁtve tartalomnak ¢s for-
mÀnak szoktunk nevezni) ´sszef¡gg¢se. SzÀ-
momra ä valÂszÁnü, hogy szubjektÁv okok mi-
att is ä Schiele müv¢szet¢ben ez k¡l´n´s ¢les-
s¢ggel fogalmazÂdik meg. Van-e ´sszef¡gg¢s
ä ¢s t´rv¢nyszerü-e az ´sszef¡gg¢s ä a testi-
s¢g, vagy nevezhetj¡k Ãgy: a szadomazochiz-
mus ä mindenk¢ppen a kiprovokÀlt ¢s elfo-
gadott gy´trelem megszÀllottsÀga ä ¢s a k´-
z´tt a formai elem k´z´tt, amit leginkÀbb a
geometrikus lÀtÀs megszÀllottsÀgÀnak nevez-
n¢k? Ez utÂbbiban ¢n a lÀtÀs hasonlÂ k¢ny-
szeress¢g¢t ¢s gy´trelmess¢g¢t ¢rzem, mint
azt a pszicholÂgiailag k´nnyebben megk´ze-
lÁthetû t¢nyt, amit Maga mint Schiele (¢s vele
a szÀzadelû b¢csi szecessziÂjÀnak) jellegzetes
¢rdeklûd¢si irÀnyÀt, megszÀllottsÀgÀt, mint
àerotikus obsessiÂtÊ vizsgÀl. Ennek jelent¢s¢t,
´sszef¡gg¢seit, eszt¢tikai vet¡leteinek nagy
r¢sz¢t olyan kimerÁtû alapossÀggal ¢s bizton-
sÀggal, melyhez semmit sem tudn¢k hozzÀ-
tenni. Annak ellen¢re, hogy magam ezt az
àerotikus obsessiÂtÊ messze a szexualitÀson
tÃli r¢giÂkban is ¢rv¢nyesnek ¢rzem ä a tes-
tis¢gnek (ahogy Maga is megfogalmazza)
olyan szellemi vet¡leteiben, mint a Schiel¢re
oly nagyon jellemzû szadomazochisztikus ´n-
reflexiÂ. Sohasem tudom eld´nteni, hogy a
test megmutatÀsÀnak aspektusai, a lemezte-
lenÁt¢s, a modell pÂzÀnak gyakori obszceni-
tÀsa nem az à´rd´gÊ megszÀllottsÀga-e, az,
amit Adorno Ágy fejezett ki: àRÀmeredni a go-
noszra ä van abban valami ig¢zû.Ê Schiele ero-
tikus megszÀllottsÀga nyilvÀnvalÂan sajÀt ero-

tikus trag¢diÀjÀnak kivet¡l¢se ä k¢zenfekvû
lenne, hogy eredet¢t sajÀt szexuÀlis trauma-
tizÀltsÀgÀval magyarÀzzuk. AnnÀl is inkÀbb,
mert a àtestis¢g megszÀllottsÀgÀnak idejeÊ, a
szecessziÂ e jellegzetes irÀnyzata szinte ´ssze-
nûtt a freudizmus akkor n¢pszerüs´dû ideo-
lÂgiÀjÀval ä s e jelens¢gek tudata, tudhatÂsÀ-
ga minden bizonnyal visszahat pszicholÂgiai
jelenl¢t¡kre. Bennem azonban mindinkÀbb
az a sejt¢s alakul ki, hogy a m¢lyl¢lektani is-
kolÀk Àltal felderÁtett ´szt´nk¢sztet¢sek s
ezek feldolgozÀsi mechanizmusa csak megje-
len¢si formÀja valami m¢lyebb ¢s egyelûre
megnevezhetetlen l¢tfesz¡lts¢gnek. Felt¢te-
lezhetû, hogy Schiele ezt a krÁzis¢rz¢st, a l¢t
meghaladottsÀgÀnak ¢rzet¢t vetÁtette az ero-
tikumra (elsûsorban a sajÀtjÀra), s ennek el-
viselhetetlens¢g¢t prÂbÀlta meg a mÀsikra
n¢z¢s, a mÀsokat megalÀzÀs k¢tszeres Àtt¢te-
l¢vel feloldani. Mert nyilvÀnvalÂ ä s Ãgy lÀ-
tom, Maga is ezt lÀtja müv¢szete l¢nyeg¢nek
ä, hogy a schielei erotikum minden vonalÀ-
ban tagikus, hogy itt idillt, megnyugvÀst szin-
te sohasem lÀtunk (talÀn csak egy-k¢t k¢sûi,
feles¢g¢t ÀbrÀzolÂ rajzÀn), s a tragikus erÂsz,
ha a pornogrÀfia magamutogatÂ rongyait ve-
szi magÀra, mindig szadisztikus. Mindez
azonban nemcsak az ´nmagÀt gy´trû l¢lek-
nek szabadulni vÀgyÀsa, eltÀvolÁtÀsi effektusa,
hanem ¢ppen az ´ngy´tr¢s erûsÁt¢se, eszk´z
ennek fokozÀsÀra. Schiele ´ngy´trû szado-
mazochizmusa a testis¢g szublimÀlt, spiritua-
lizÀlÂdott szintj¢nek a valÂdi testis¢gre irÀ-
nyulÂ redukciÂja. Az ambivalencia a legmin-
dennapibb szerelmi aktus k¢j¢rzet¢ben is
egymÀstÂl sz¢tvÀlaszthatatlan kettûss¢g. A be-
teljes¡l¢s expanzivitÀsa ¢s ugyanakkor a tra-
gikus ´nmagÀba zÀrtsÀg, a fokozhatatlansÀg
hatÀroltsÀgÀnak jajgatÀsa: e k¢t pÂlusa k´z´tt
indukÀlja az eksztÀzis Ávf¢ny¢t. °ppen ettûl
az egyszerr¢tûl lesz olyan intenzÁv, hogy
minduntalan a l¢tez¢s hatÀrÀtl¢p¢s¢nek koc-
kÀzatÀt feszegeti. Az ambivalencia mindig ¢s
csakis a testis¢g feletti szinten, de a testis¢g
fÀjdalmassÀgÀval jelentkezik. A term¢szet
ugyanis, l¢nyeg¢ben ´nmaga fejlûd¢si irÀ-
nyÀval ellent¢telesen mindent az egyszerü,
egy¢rtelmü ä pontosabban a homog¢n ä sÁk-
jÀra koncentrÀlna; ¢s bÀr az emberi l¢lek ter-
m¢szettûl adatott magatartÀsa szint¢n ezzel
ellent¢tes, tendenciÀjÀban ugyancsak efel¢
irÀnyul.
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Schiele müv¢szet¢nek fesz¡lts¢ge ebben
az erût¢rben, a testis¢gnek az emberre m¢rt
gy´trelm¢ben, a tudÀs Àltal meg¢lt gy´tre-
lemben mozog. Az elviselhetetlens¢g lelki
g´rcseit elsûdlegesen rajztechnikÀjÀban ¢s
ehhez k¢pest t¢mavÀlasztÀsÀban csak mÀsod-
lagosan lÀtom megvalÂsulni. Term¢szetes,
hogy e rajztechnikÀhoz hozzÀtartozik a t¢ma-
vÀlasztÀs, az alak t´bbnyire magÀnyos elhe-
lyez¢se ¢s egyed¡lvalÂsÀga a rajzlap sÁkjÀban
ä t´bbnyire azonban mÀr az az elhelyez¢s is
rÀmutat arra, amit ¢n a schielei müv¢szet l¢-
nyeg¢nek ¢rzek: a vonal ¢s a belûle l¢trej´tt
idom egymÀst nem t´k¢letesen fedû megha-
tÀrozhatatlansÀgÀra.

Ez a megÀllapÁtÀs azonban nyilvÀnvalÂan
magyarÀzatra szorul. Schiele eg¢sz müv¢-
szet¢t bet´lti a geometrikus lÀtÀs k¢nyszere ä
m¢g egyvonalas erotikus rajzain is, ha alapo-
san tanulmÀnyozzuk, szabÀlyos ä illetve a sza-
bÀlyostÂl csak kism¢rt¢kben elt¢rû ä m¢rtani
formÀk kombinÀciÂit fedezz¡k fel. LÀtÀsÀnak
szervezûereje mindenesetre a geometria l¢-
lektani beÀllÁtottsÀgÀtÂl eltekintve pusztÀn
festûi lÀtÀsmÂd is lehetne. Az ¢n probl¢mÀm
azonban az, hogy a kettût elvÀlaszthatatlan-
nak ¢rzem egymÀstÂl. Mintha a schielei gy´t-
relem ä meghasadottsÀg, a testis¢g ´r´k´s le-
beg¢se a valÂsÀg ¢s a pszichotikusan valÂsÀ-
gosnak lÀtott k´z´tt ä k¢nyszerÁten¢ rÀ, hogy
az archetipikusan biztos formÀkba kapasz-
kodj¢k. Pontosabban, hogy felfedezze ¢s
megteremtse magÀnak e formÀkat, amelyek-
nek felismer¢se az emberis¢g vagy a l¢lek ä
vagy az emberi l¢lek ûsÀllapotÀnak egy fÀzi-
sÀban az ûsszorongÀssal f¡gghetett ´ssze.
Ezek szerint a szenved¢s irracionalitÀsa (mert
a szenved¢s mint t¢ny, mint aktus, mindig az
irracionalitÀs mezej¢ben t´rt¢nik) ÀtszÁnezi a
vilÀgrÂl valÂ tudÀs racionalizmusÀt ä s ez
nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az em-
beri l¢lek egy bizonyos m¢lys¢g¢ben ä s ilyen
a müv¢szi alkotÀs megszenved¢se ä  e k¢t fo-
galom elvÀlaszthatatlan. Meg¢l¢s¢nek egyes
fÀzisaiban a vilÀg racionalitÀsa mint az irraci-
onÀlis vÁziÂja, irracionalitÀsa pedig mint a ra-
cionÀlisbÂl ¢pÁtkezû hallucinÀciÂ foghatÂ fel.
A probl¢ma mÀsodik szintje enn¢l is specifi-
kusabb, ¢s szoros ´sszef¡gg¢sben van Schiele
tekintet¢nek bel¡lrûl kivet¡l¢s¢vel: mi¢rt ¢p-
pen azokat a szem¢ly¢tûl, szubjektivitÀsÀtÂl
lÀtszÂlagosan f¡ggetlen, m¢gis, annak rejtett

belsû tartalmait megvilÀgosÁtÂ formÀkat ¢pÁti
bele müv¢szet¢be? Az elsû k¢rd¢s tehÀt
Schiele geometrikus lÀtÀsÀnak k¢nyszer¢re
vonatkozik; a mÀsodik arra, hogy ezek a for-
mÀk mindig inkÀbb a sz´gletek, mintsem a
k´rÁvek formÀi (bÀr ezt csak megk´zelÁtûleg,
nagy fenntartÀsokkal lehet ÀllÁtani). A harma-
dik k¢rd¢s ä s nyilvÀnvalÂan ez a legfonto-
sabb: e formÀk egymÀshoz viszonyÁtottsÀga, a
megfelel¢sek Àrnyalatnyi elcsÃszÀsai, az az in-
terdimenzionÀlis lebeg¢s, amirûl Marlow
csak ¢rintûlegesen Ár, de ami a Schiele-iroda-
lom ismert t¢mÀja.

Mindez Ágy meglehetûsen ¡res besz¢dnek
hangozhat; prÂbÀljuk meg azonban a prÀgai
Nemzeti Gal¢riÀban ûrz´tt, rengeteget rep-
rodukÀlt Z¹LD INGES Ný k¢p¢n bizonyÁtani.
Nem v¢letlen¡l lett ez ä mint Maga is Árja ä
mÀr-mÀr banÀlis embl¢mÀjÀvÀ Schiele müv¢-
szet¢nek. Olyan ellent¢tekbûl ¢pÁtkezik,
melyeknek egyidejüs¢ge, a polaritÀsok eszt¢-
tikai t´rv¢nyei szerint felt¢tlen¡l megrÀzzÀk
¢s a k¢pzûmüv¢szetben ritka egy¡tt¢rz¢sre,
egy¡tt szenved¢sre k¢sztetik a n¢zû lelk¢t.
Ezzel a szÁnezett kr¢tarajzzal kapcsolatban Àl-
talÀban Schiele megszelÁdÁtett erotikÀjÀrÂl be-
sz¢lnek ä holott ez a rajz igazÀbÂl ¢ppen Ãgy
lÀthatÂ nem erotikusan spirituÀlisnak, mint
ahogyan a schielei erotika, a legmegalÀzÂbb
kitetts¢g megrendÁtû ÀbrÀzolÀsÀnak. Ez a sze-
m¢remtest (az ût nem eltakarÂ, hanem szÁne-
ivel ¢s szakadozottsÀgÀval, leginkÀbb pedig
egymÀsba foglalt, ism¢tlûdû formÀival hang-
sÃlyozÂ nadrÀggal) nem a festû ¢s nem a n¢-
zû szÀmÀra kitÀrt, hanem ami enn¢l sokkal
szomorÃbb, ´ntudatlanul, megszokottan, a
megalÀztatÀs megszokottsÀgÀval ¢s term¢-
szetess¢g¢vel. Ez a pozitÃra ennek a lÀnynak
a szÀmÀra nem az¢rt ¢szrev¢tlen, mert nem
tudja, hogy az, aki ût Ágy rajzolja, a megalÀzÀs
szenved¢ly¢t akarja ki¢lni ä hanem az¢rt,
mert ebbe az ¢letsorsba mÀr belet´rûd´tt.
ögy fogadta el, hogy sajÀt sorsÀnak ä ¢s ezen
tÃl az emberi sorsnak ä tragikumÀval mÀr
tisztÀban van; Schiele festûi nagysÀga ¢s mo-
derns¢ge, a kÁv¡lrûl lÀtÀs objektivitÀsa, a sza-
dizmus k¢nyszere ¢s az empÀtia mÀr-mÀr ha-
lÀlba veszû tragikuma mind egyes¡l e k¢p
centrumÀban: a tekintetben. Ezt a tekintetet
a festû Ãgy k¢pes ÀbrÀzolni, hogy az egyszer-
re lÀthatÂ ´nmagÀba m¢lyedûnek ¢s ´nma-
gÀn tÃlmutatÂnak. Ez a lÀny lÀt valamit, ¢s
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ugyanakkor, ugyanazzal a pillantÀssal mÀr tÃl
van a lÀtÀson, minden lÀthatÂ ¢rt¢k¢n; s ezt
a àtÃlÊ-t ´nmagÀban, eml¢keiben, rem¢nyte-
lens¢g¢ben talÀlta meg. ¹nmagÀn Àthatolva
l¢pett ´nmaga m´g¢. Ebben a pillantÀsban
Schiele kÁv¡lrûl volt k¢pes a teljes bensûs¢-
gess¢get ÀbrÀzolni. Ez a nem rÀnk tekintû
pillantÀs sz´gez benn¡nket a k¢phez ä e pil-
lantÀs, mely szint¢n, de nem ugyanÃgy kettûs,
mint az alak vagy a lelkiÀllapot, amit ÀbrÀzol.

Hiszen az eg¢sz k¢p a bezÀrtnak ¢s nyitott-
nak kettûss¢g¢t mutatja meg; pontosabban
azt az egys¢get, ami e kettûss¢g formÀjÀban
lesz eggy¢, ¢s ami csak az egys¢g ellentmon-
dÀsaiban lesz kettûss¢gg¢. A felsûtest teljesen
zÀrt, az alsÂtest teljesen nyitott ä de ez a zÀrt-
sÀg Àtfut az ÀbrÀzolt formÀkon is, a fekete ha-
risnya vonala a szem´ld´k Áv¢ben folytatÂdik,
a lehajlÂ nyak a haj ¢s a homlok talÀlkozÀsÀ-
nak vonalÀban. A felsû- ¢s az alsÂtest egymÀs-
ravonatkoztatÀsa adja meg a zÀrtnak ¢s a ki-
tÀrtnak ¢rzelmi t´lt¢s¢t: egy l¢lek meghasa-
dottsÀgÀ¢t, aki ebben a kettûss¢gben lesz ´n-
magÀvÀ. Mert a megtÀmaszkodÂ, magÀba fo-
gÂdzÂ, ´sszekulcsolt kez¢vel kiss¢ talÀn nar-
cisztikusan magÀt erûsÁtû felsûtest az alsÂtest
kiszolgÀltatottsÀgÀnak ellent¢tek¢nt produ-
kÀl valamif¢le tartÀst ¢s vigaszt, talÀn a re-
m¢nytelens¢g ´nmagÀba roskadÂ vigaszÀt.

E m¢lyen spirituÀlis ¢rintetts¢g ellen¢re a
Z¹LD INGES Ný is erotikus k¢p ä ¢ppen ebbûl
fakad szÁvfacsarÂ keserüs¢ge. Schiele mindig
is modelljei eg¢sz szem¢lyis¢g¢t ÀbrÀzolja: a
testis¢g nÀla sohasem egy testr¢sz, egy pozi-
tÃra, hanem a teljes szem¢lyis¢g birtokbav¢-
tel¢t szuggerÀlja; e testis¢g erotikÀja nÀla a
szem¢lyis¢g, vagyis a l¢lek àfelhasznÀlÀsÀraÊ
irÀnyul. MegindÁtÂan gy´ny´rü arcok ¢s
szempÀrok n¢znek rÀnk ezekrûl a k¢pekrûl
ä ezen a rajzon mindez talÀn a maximumÀt
¢ri el. A pornografikus k¢p tÀrgyÀban (nevez-
z¡k kis tÃlzÀssal Ágy e rajzot) a festû olyan
m¢lys¢ges empÀtiÀja t¡kr´zûdik, mely csak-
nem a skizofr¢nia fÀjdalmassÀgÀig hitelesÁti a
k¢pet.

De m¢g mindig nem besz¢ltem arrÂl a
k¢rd¢srûl, mely a Z¹LD INGES Ný k¢p¢ben
olyan ellenÀllhatatlanul vonz ¢s ¢rdekel. Ve-
gye elû ezt a k¢pet, SÀndor ä s ha lesz ennek
az ÁrÀsnak mÀs olvasÂja, ûket is erre k¢rem,
nemcsak a Marlow-k´nyv cÁmlapjÀn, hanem
rengeteg mÀs reprodukciÂn is megtalÀlhatÂ,

s prÂbÀljÀk meg v¢gigk´vetni velem a lÀtvÀny
geometriÀjÀt. Annak ellen¢re, hogy egy k¢p-
zelt vÁzszintes felezûvonal ment¢n a rajz alsÂ
¢s felsû r¢sze nagyjÀbÂl szimmetrikusan he-
lyezkedik el, az eg¢sz alakot m¢gis balra, le-
fel¢ az alvilÀg irÀnyÀba ¢rezz¡k megkonstru-
Àltnak ä r¢szben az alak t´meg¢nek bal oldali
tÃlsÃlya, r¢szben amiatt, ahogyan a rajz fû-
tengely¢t k¢pezû egyenes, mely a hajon, a
homlok ¢s a haj talÀlkozÀsÀnak legmagasabb
pontjÀn, az orrot ¢s a szÀjat is ¢rintve (pon-
tosabban szinte ¢rintve) a jobb k´ny¢ken Àt a
jobb t¢rdig a struktÃra irÀnyvonalÀt kijel´li.
E vonal impressziÂja mellett azonban leg-
alÀbb hÀrom sÁkidom is megjelenik elûtt¡nk:
egy ÀltalÀnosabb, az eg¢sz alakot (a haj kiv¢-
tel¢vel) magÀba foglalÂ, trap¢zhoz hasonlÂ
t´meg, melyet a vÀll, a hÀt egyenese, a lÀbak
¢s, k¡l´nlegesen finom festûi megoldÀssal, a
bal lÀbszÀr fekete harisnyÀs kontÃrjÀt folytatÂ
szem´ld´k Ávei hatÀrolnak. Ezen bel¡l egy
teljesen zÀrt ¢s egy csak a mi szem¡nk optikai
k¢pzete alapjÀn zÀrtnak lÀtott, egymÀst elfor-
dÁtottan ism¢tlû trap¢zszerü k¢plet hatÀrozza
meg a mü struktÃrÀjÀt: az eg¢sznek egyszer-
re r¢szei ¢s ism¢tl¢sei. A felsû k¢t formÀban
is lÀthatÂ: ugyanaz a jobb lÀb, szem´ld´k,
vÀll, ¢s vagy a hÀt, vagy a vilÀgos jobb fel- ¢s
alkar Áve hatÀrolja ä ez adja a teljes magÀba-
fordultsÀg ¢s magÀba kapaszkodÀs ¢rzet¢t. A
mÀsikat a k¢t behajlÁtott lÀb, a k´z´tt¡k (a
nadrÀgon, illetve a szem¢remtesten Àthala-
dÂ) vonal ¢s az elnagyoltan felrajzolt bal bo-
ka, illetve a jobb harisnya ¢lesen elvÀgott alsÂ
r¢sze k´z´tt mÀr csak k¢pzelet¡nkben ¢lû ha-
tÀr. E k¢pzelt vonal Àltal az altestet egyszerre
¢rz¢kelj¡k egy befejezetlen nyitott ¢s egy
m¢giscsak zÀrt, sût: alul szük¡lû, kontÃrjai-
ban egymÀshoz k´zeledû n¢gyzetes idomnak.
A lÀtvÀny ugyanilyen jellegü k¢pzet¢t ism¢t-
lik, t´bbsz´r´sen egymÀsba foglalva a nad-
rÀgnak a szem¢remtestet fedû cafatai. A
struktÃrÀhoz kev¢sb¢ k´t´tten a trap¢znak
mint formak¢pzû idomnak benyomÀsÀt erû-
sÁti a z´ld ing is.

A k¢p varÀzsÀt eszerint k¢t formak¢pzû
elemhez k´thetj¡k: az egyik a rajzlapot sar-
kÀtÂl sarkÀig Àtszelû ÀtlÂ, mely csaknem tel-
jesen megegyezik az alaknak a haj legmaga-
sabb pontjÀtÂl a bal t¢rdig futÂ tengely¢vel.
Ez a tengely egyben, ¢s m¢gsem pontosan, a
tekintet vonala is; mondhatnÂk, ez lenne a
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tekintet vonala a sÁkban ä de, feltehetûen a
szem´ld´k´k, szemek ¢s fekete harisnya egy-
mÀs k´z´tti ´sszef¡gg¢s¢nek k´vetkezt¢ben a
tekintetet inkÀbb elûre, mifel¢nk, a t¢rbe fÃ-
rÂdÂnak ¢rz¢kelj¡k; fixÀlatlanul a tÀvolba,
mondhatnÂk, a semmibe meredûnek. A vo-
nalszerü mellett a mÀsik formak¢pzû elem a
trap¢zformÀk elfordulÀsa, illetve ism¢tlûd¢-
se. Csakhogy, mik¢nt a tekintet is egyszerre
ÀbrÀzolÂdik a papÁr sÁkjÀban ¢s abbÂl kit´rve,
a k¢t lÀb Àltal behatÀrolt sz´g is egyszerre he-
lyezkedik el a papÁr sÁkjÀban ¢s egy papÁr m´-
g¢ m¢lyedû hÀromsz´gben ä erre mondhat-
nÂk, hogy az obszcenitÀs hÀromsz´g¢ben. Ez
a meghatÀrozhatatlansÀg a t¢r k¢t, illetve hÀ-
rom dimenziÂja k´z´tt, ez Schiele müv¢-
szet¢nek egyik legfûbb jellegzetess¢ge. A szi-
gorÃan szabÀlyosnak ¢s az eltorzultnak, elraj-
zoltnak egymÀs k´z´tti viszonyÀt Ãgy ÀbrÀ-
zolja, hogy vele a meghatÀrozhatÂsÀg ¢rzet¢t
vegyÁti a benne rejlû meghatÀrozhatatlannal.
Nem a rajzolÀs gyenge pontjairÂl, a vÀll ¢s a
bal kar anatÂmiai elnagyoltsÀgÀrÂl besz¢lek ä
hanem arrÂl, hogy e trap¢zformÀk hasonlÂk,
de sohasem fedhetûk egymÀssal; hogy a ten-
gelyek mindig elcsÃsznak egymÀs mellett; a
struktÃra sarokpontjai voltak¢ppen pontok
mozgÂ mezûi. Csak egyetlen p¢ldÀt emlÁtek
erre: t´bbsz´r is szÂltam mÀr a papÁrt, illetve
az alakot metszû ÀtlÂrÂl. Ennek k´zepe ¢s ez-
Àltal a rajz sarokpontja nagyjÀbÂl a jobb k´-
ny¢kvonal k¢t kontÃrja k´z¢ esik ä de a papÁr
¢s az alak ÀtlÂjÀnak k´zepe nem t´k¢letesen
ugyanarra a helyre. SzÀmos ilyen eltolÂdÀst
fedezhet¡nk fel a k¢pen: az emberi lÀtÀsnak
vagyis az emberi l¢leknek m¢lys¢geiben.

L¢lek ¢s lÀtÀs ä ezt a cÁmet adhatnÀm an-
nak a k¢rd¢snek, amit bennem Schiele k¢pei
indukÀlnak. Bizonyos, hogy talÀlhatunk rÀ
feleletet ä de mint minden igazÀn fontos k¢r-
d¢sre, v¢glegeset sohasem. B¢csben kezdt¡k
ezt a besz¢lget¢st, SÀndor ä egy Schiele-kiÀl-
lÁtÀs kedv¢¢rt utaztam oda akkor. K´sz´n´m,
hogy eml¢kezett rÀ, ¢s most alkalmat adott,
hogy azt a r¢gi besz¢lget¢st folytassuk. Rem¢-
lem, m¢g most sem kell befejezn¡nk.

Szeretettel ¡dv´zli
Beney Zsuzsa

RADNñTI SçNDORNAK*

°rdeklûd¢ssel olvastam a Schiele-k´nyv kap-
csÀn sz¡letett ÁrÀsodat. Siker¡lt rÀlelni arra
az idûs helyt´rt¢n¢szre, Mentes ZoltÀnra, aki
a gyûri hidakkal foglalkozik.

A fahÁd ä a Szigetk´zbe vezetve ä a mai
Kossuth hÁd (a gyûri k´znyelvben r¢vfalusi
hÁd) hely¢n Àllt. 1929-ben bontottÀk le. A
gyûriek àkecskelÀbÃ hÁdnakÊ nevezt¢k. Gya-
loghÁd volt, csak a tiszti fûorvos hintÂja me-
hetett Àt rajta s¡rgûs esetekben.

HÀt ennyi az, amit megtudtam.
BarÀti szeretettel

VillÀnyi LÀszlÂ

     A HOLMI     
SZERKESZTýS°G°NEK

Egy Sinka-vers ¢rtelmez¢s¢hez

A Holmi 1993. augusztusi szÀmÀban olvasha-
tÂ Szegedi Katalin K¹Z¹S KINCSEINK cÁmü ta-
nulmÀnya Sinka IstvÀn: TIMñTHEUS MENE-
KºL RñMçBñL cÁmü vers¢rûl. A tanulmÀny
t´bb ponton adÂsunk marad n¢hÀny, a vers
¢rtelmez¢s¢vel szorosan ´sszef¡ggû k¢rd¢s-
sel; mint p¢ldÀul TimÂtheus ¢let¢vel ¢s pon-
tos viszonyÀval PÀl apostolhoz, TimÂtheus
bibliai alakjÀval, a vers n¢hÀny szimbÂlumÀ-
nak pontos, a versre vonatkoztathatÂ ¢rtel-
mez¢s¢vel, a vers isteni ¢s emberi sÁkjainak
¢rtelmez¢s¢vel; TimÂtheus alakjÀnak ¢s hely-
zet¢nek SinkÀra, illetve annak helyzet¢re vo-
natkozÂ k¢rd¢s¢vel ¢s az ezzel kapcsolatban
felmer¡lû probl¢mÀkkal.

Sinka a legalapvetûbb forrÀsk¢nt TimÂ-
theusrÂl a BIBLIç-t hasznÀlta, amint ezt a ta-
nulmÀny emlÁti is. Az íRçS szerint a derb¢i
TimÂtheus apja egy g´r´g f¢rfi, anyja pedig
egy àhÁvû zsidÂ asszonyÊ, Eunik¢ volt (APCSEL.
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m¢nyben ûrz´tt HíD cÁmü k¢p¢nek mi volt a mo-
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16,1; 2TIM. 1,5). PÀl a mÀsodik t¢rÁtûÃtjÀn
vette magÀhoz TimÂtheust SilÀssal egy¡tt
(APCSEL. 15,39ä40), ¢s ettûl kezdve az apos-
tol szem¢lye sok szempontbÂl meghatÀrozÂ
lesz TimÂtheus ¢let¢ben. B¢reÀban a k¢t ta-
nÁtvÀny k¡l´nvÀlik PÀltÂl, aki onnan Ath¢nba
(APCSEL. 17,14ä15), majd Korinthoszba uta-
zik. TimÂtheus Korinthoszban sem talÀlkozik
PÀllal.1 Ezt a korinthoszbeliekhez Árt mÀsodik
lev¢l v¢g¢n olvashatÂ ajÀnlÀs sejteti, amely
sokat elÀrul PÀl TimÂtheusrÂl alkotott v¢le-
m¢ny¢rûl. Hol talÀlkoztak PÀllal utÂbb? Nem
tudjuk, de a harmadik ÃtjÀn feltehetûen
egy¡tt van vel¡k Efezusban (APCSEL. 19,1),
majd TimÂtheust MacedÂniÀba k¡ldi egy
ErÀstus nevü tanÁtvÀnnyal (APCSEL. 19,22).
Mikor PÀl is elutazik MacedÂniÀba, TimÂthe-
us mÀr visszat¢rt Efezusba. PÀl ekkor Árja
meg az elsû TimÂtheushoz Árt levelet (1TIM.
1,3; APCSEL. 20,1). TimÂtheus eztÀn ugyan-
csak MacedÂniÀba megy, PÀlt Mil¢toszig kÁ-
s¢rve (APCSEL. 20,4ä6). Sajnos azt nem tud-
juk, hogy JeruzsÀlembe is vele tartott-e, de
ha igen, RÂmÀba mÀr valÂszÁnüleg nem. PÀl
a hozzÀ Árt mÀsodik levelet mÀr RÂmÀbÂl Ár-
ja,2 egy idûben az efezusbeliekhez Árt lev¢l-
lel.3 TimÂtheus ezutÀn mestere halÀlÀig a VÀ-
rosban tartÂzkodik, majd Efezusba visszat¢r-
v¢n az ottani gy¡lekezet p¡sp´ke lesz ä de
mindezt mÀr Eusebios hagyta rÀnk (EGYHçZ-
T¹RT. III. 4,6).

Ennyit tudunk tehÀt Efezus eme p¡sp´k¢-
nek az ¢let¢rûl. Most pedig n¢zz¡k meg, mi-
lyen TimÂtheus rajzolÂdik el¢nk a BIBLIç-
bÂl. Ennek kapcsÀn elsûsorban PÀl leveleire
tÀmaszkodhatunk ä Ágy p¢ldÀul a korinthosz-
beliekhez Árt mÀsodik lev¢l v¢g¢re, amelyben
TimÂtheust ajÀnlja a gy¡lekezetnek (2KOR.
16,10ä11); de gondolhatunk akÀr a hozzÀ Árt
levelekre is. Az apostol a k´vetkezû szavakkal
magasztalja mÀr TimÂtheus sz¡leinek a hit¢t:
àEszembe jutvÀn a benned levû, k¢pmutatÀs n¢lk¡l
valÂ hit, a mely lakozott elûsz´r a te nagyanyÀdban
Loisban ¢s anyÀdban EunikÀbanÊ (2TIM. 1,6).
TimÂtheusrÂl PÀlnak àjÂ bizonysÀgot tesznek va-
la a ListrÀban ¢s IkÂniumban levû atyafiakÊ (AP-
CSEL. 16,2), amikor ott jÀr. ValÂszÁnüleg e jÂ
v¢lem¢ny nagy szerepet jÀtszott abban, hogy
TimÂtheust maga mell¢ vette. A hozzÀ Árt el-
sû levelet olvasva az a benyomÀsunk, hogy az
apostol TimÂtheust valamilyen egyhÀzi hiva-
talba szÀnja mÀr ekkor, hiszen a bevezetûbûl

kider¡l, hogy PÀl ezt a tanÁtvÀnyÀt az egyhÀzi
szolgÀlatra alkalmasnak tartja. TimÂtheus
mÀr PÀl mellett alaposan megismerhette az
ekkor m¢g csak kialakulÂ egyhÀzat, ez¢rt szo-
rÁtkozik a lev¢l elsûsorban az erk´lcsi Ãtmu-
tatÀsra. A mÀsodik levelet olvasva feltünhet
annak keserü ¢s aggÂdÂ hangv¢tele. ValÂ-
ban: ezt a levelet PÀl RÂmÀbÂl Árta, aggÂdva,
nehogy TimÂtheus is elforduljon tûle, mint
àhogy elfordultak... az çzsiabeliek mindÊ (2TIM.
1,15). PÀl hÁvÀsÀra TimÂtheus RÂmÀba siet,
mintegy biztosÁtva a mestert hite vÀltozatlan-
sÀgÀrÂl. K¢sûbb Gergely, N¡ssza p¡sp´ke
392 k´r¡l Árt, MÂzes ¢let¢rûl szÂlÂ müv¢ben
is emlÁti PÀlt ¢s ezt a tanÁtvÀnyÀt. N¡sszai
Gergely v¢lem¢nye szerint PÀl àTimÂtheust is
jÂ oszloppÀ alapozta... az igazsÀg alapjÀvÀ ¢s osz-
lopÀvÀ tetteÊ (1TIM. 3,15), mÀsutt pedig azt Ár-
ja: àK¢t alapja van az er¢nynek: az Istenbe vetett
hit ¢s a lelkiismeret szerinti ¢letmÂd. Ezeket a grÀ-
nÀtalmacsengûket akasztja TimÂtheus ruhÀjÀra a
nagy PÀl, amikor azt mondja: meg kell lenni benne
a hitnek ¢s a jÂ lelkiismeretnek.Ê (V´. 1TIM. 1,18ä
19.)4

Ez a TimÂtheus menek¡l tehÀt ä feltehe-
tûen nem sokkal PÀl apostol halÀla utÀn ä RÂ-
mÀbÂl, N¢rÂ RÂmÀjÀbÂl, a kereszt¢ny¡ld´z¢-
sek RÂmÀjÀbÂl. RÂma Ágy ¢rtelmezhetû a bün
vÀrosÀnak allegÂriÀjak¢nt. A bün ¢s eretnek-
s¢g nem TimÂtheusban van, hanem k´r¡l´t-
te.5 A rendelkez¢s¡nkre ÀllÂ forrÀsok alapjÀn
tehÀt ez a k¢p rajzolÂdik ki elûtt¡nk a vers
fel¡t¢s¢ben megjelenû TimÂtheusrÂl.

T¢rj¡nk rÀ most magÀnak a versnek az ¢r-
telmez¢s¢re. Az Ariadn¢-fonal, ami ment¢n
elindulunk, abbÂl a sejt¢sbûl fakad, hogy a
versben megjelenû Ãt allegorikusan is ¢rtel-
mezhetû. Ezt a felt¢telez¢s¡nket t´bb dolog
is alÀtÀmasztja; Ágy p¢ldÀul a vers lezÀrÀsÀban
a k¢p kozmikussÀ tÀgulÀsa, a z´ld Àgacska an-
gyali karddÀ vÀlÀsa, ¢s az egyik legfontosabb
talÀn: TimÂtheus k¢t ä egy f´ldi sÁkÃ ¢s egy
¢gi sÁkÃ ä emlÁt¢se. VizsgÀljuk meg tehÀt eb-
bûl a szemsz´gbûl a verset.

A fel¡t¢sben TimÂtheus, Eunik¢ fia àpÀlcÀt
t´r le magÀnak az Ãtf¢lrûl... kis z´ld vesszûtÊ,
majd nekivÀg az ¢jszakÀnak. Az elsû sorok te-
hÀt Eunik¢ fiÀrÂl szÂlnak, kinek rem¢nye ¢s
csillaga halott: mÀglya hamujÀvÀ lettek. A
mÀr korÀbban felvÀzoltak alapjÀn a magyarÀ-
zatot TimÂtheus magÀramaradottsÀgÀban, a
kaotikus, Istentûl elfordulÂ vilÀgban magÀra
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maradott TimÂtheus helyzet¢ben talÀljuk.
TimÂtheus menek¡l, de ä bÀr ÃtirÀnya
k´nnyen lehet, hogy Efezus ä nem tudja,
hova. A vilÀg lÀngol, a kereszt¢ny¡ld´z¢sek
mÀglyÀi el¢gett¢k a vezetû csillagot, a re-
m¢nyt. TimÂtheus tehÀt Ágy magÀra maradt.
(Nagyon sz¢pen jelenik meg egyszerre a csil-
lag ¢s a rem¢ny a pusztulÀssal, egy k¢pbe sü-
rÁtve a k¢t pozitÁv k¢pet a f´l´tt¡k hatalmas-
kodÂ mÀglyÀn, a pusztulÀson, a kÀoszon.) A
kis z´ld vesszû, melyet let´r, igen szerteÀgazÂ
jelent¢ssel bÁr, ¢s most m¢g nem tudni, miv¢
vÀlik: çron z´ld gallyÀra fog rÁmelni (v´.
4MñZ. 17), vagy varÀzsvesszû, mely az utat
mutatja. Most m¢g csupÀn egy z´ld vesszû.
Ennek a kis gallynak a k¢pe ¢les ellent¢tben
Àll a vers eme r¢sz¢t uralÂ pusztÁtÂ erûkkel:
a vad korommal, a mÀglyÀval, hiszen a re-
m¢ny ¢s a csillag mÀr nem l¢tezûk.

A k´vetkezû sorok ¢rtelmi egys¢ge egy Ãj
mondat elkezd¢s¢vel is ki van emelve. Egy
mÀsik TimÂtheus neveztetik meg: az opÀl
sziklÀk fia, az ûshegyek¢. Ez a TimÂtheus az
ûsi tudÀs hordozÂja, hisz az opÀl ûshegyek
àv¢nek, mint az idûÊ, ¢s Ágy a Teremt¢s elsû pil-
lanatÀra utalnak. Ez a TimÂtheus voltak¢pp
TimÂtheus isteni l¢nyege ä az ûshegyek kap-
csÀn is ez hangsÃlyozott: opÀl hegyek, ¢s fe-
h¢rek a Menny felûl ä k´vetkez¢sk¢ppen fe-
ket¢k a Pokol felûl. (Az opÀl hegyek teteje a
hÂf´dte csÃcsokk¢nt is ¢rtelmezhetû mind-
amellett.)6 A f´ldi ¢s ¢gi TimÂtheust kapcsol-
ja ´ssze Sinka a k´vetkezû egys¢gben.

TimÂtheus itt mÀr egyszerre ember ¢s k¢-
rub. Ember, aki a Via AppiÀn megy RÂma ka-
pui fel¢, ¢s akit az ûr´k elengednek, meg-
¢rezve benne az isteni hatalmat; ¢s k¢rub,
akinek a kez¢ben a z´ld Àgacska lÀngolÂ pal-
lossÀ lesz, aki elûl a vesz¢lyek ä a bün vÀro-
sÀnak ûrei ä meghÀtrÀlnak.

A verset lezÀrÂ sorok az Elsû Hajnalra uta-
lÂ hajnalban valÂ feloldÂdÀst jelenÁtik meg.
Szem¢ly mÀr nincs is, csak hatalmas tÀvlatok
t¢rben ä talÀn ilyen lehetett az, amikor Ti-
mÂtheus kil¢pett akkor RÂma kapujÀn; ¢s
idûben ä a Teremt¢sre valÂ utalÀssal.

A k¢t sÁk azonban a versben v¢ges-v¢gig
egymÀsba jÀtszik. T¢nylegesen ¢s allegoriku-
san is lehet ¢rtelmezni a vers cselekm¢ny¢-
nek az idej¢t. Egy ¢jszakÀbÂl egy hajnalba ju-
tunk, amely az Elsû Hajnalra rÁmel. A mÀsik,

az eg¢sz k´ltem¢nyen v¢gigÁvelû k¢p a z´ld
gallyacska k¢pe. Ennek a k¢pnek az eset¢ben
is v¢gig megmarad a k¢tf¢le ¢rtelmez¢s lehe-
tûs¢ge. A katonÀk k¢t sorfala lÀtta Ãgy, hogy
a t´r¢keny kis pÀlca lÀngolÂ kard lesz TimÂ-
theus kez¢ben, majd a hajnal z´ldj¢ben egy
pillanatra felvillan Ãjra. LÀttuk, hogy az Ãt
maga is allegorikus ä TimÂtheus Ãtja a re-
m¢nytelens¢gbûl oda, ahol Isten ût teszi mÀ-
sok rem¢ny¢v¢; PÀl elveszt¢s¢vel magÀrama-
radottsÀgbÂl oda, ahol mÀr û PÀl l¢nyeg¢nek
hordozÂja, ¢s folytatÂja müv¢nek. De az Ãt
konkr¢t is egyben: a Via Appia.

TimÂtheus mÀr az isteni terv aktÁv r¢sze-
sek¢nt l¢p ki a kapun: mÀr nem tanÁtvÀny, ha-
nem tanÁtÂ. Meg¢rtette a hely¢t a Tervben,
¢s Efezusba indul, hogy p¡sp´k legyen, to-
vÀbbhordozÂja PÀl apostol munkÀjÀnak, osz-
lopa Krisztus egyhÀzÀnak. Az EFEZUSI LEVE-
LET olvasva bukkanhatunk a k´vetkezû vers-
re, amely az ¢rtelmez¢s¡nkkel sok minden-
ben egybecseng, ¢s sz¢pen fejezi ki a vers Àl-
talunk kibontott l¢nyeg¢t: àMegismertetv¢n ve-
l¡nk az ý akaratjÀnak titkÀt az ý jÂ kedve szerint,
melyet eleve elrendelt magÀban, Az idûk teljess¢g¢-
nek rendj¢re n¢zve, hogy ism¢t egybeszerkeszt ma-
gÀnak mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a
mennyekben vannak, mind a melyek e f´ld´n van-
nakÊ (EF°Z. 1,9ä10).

A hagyomÀny, amely formÀt ad a k´ltûi
fantÀziÀnak, ÃtmutatÀst is nyÃjt egyben a mü
meg¢rt¢s¢hez. Sinka IstvÀn eme vers¢ben a
hagyomÀny ¢s a k´ltûi fantÀzia ´sszjÀt¢kÀban
gy´ny´rk´dhet¡nk, mint a versben az isteni
¢s emberi sÁkok egymÀsba jÀtszÀsÀban. A
versbeli hajnal TimÂtheus szÀmÀra az elsû,
mert û ¢li meg a csodÀt, az isteni terv Àt¢r-
z¢s¢t; annak Àt¢rz¢s¢t, hogy neki ebben hol
a helye.

Rem¢lem, hogy a fentiekben siker¡lt a fel-
vetett k¢rd¢sekre vÀlaszt adni, mint ahogy si-
ker¡lt a verset magÀt is mÀs szemsz´gbûl ¢r-
telmezni. Az utolsÂ k¢rd¢sre, hogy mi az, ami
Sinka IstvÀnra vonatkozik a versbûl, m¢g
nem adtunk vÀlaszt. A k´ltût ¢s k´ltem¢ny¢-
nek TimÂtheusÀt annyira lehet azonosnak te-
kinteni, amennyire azonos a k´ltû ¢s a lÁrai
¢n, amennyire ez a vers tudatos alakÁtÀs
eredm¢nye vagy pedig spontÀn, bensût kife-
jezû alkotÀs, amely ä JÂzsef Attila szavaival ¢l-
ve ä vilÀgn¢zeti eg¢szet alkot.

1790 ã A HOLMI postÀjÀbÂl
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Jegyzetek

1. A lev¢l v¢g¢n talÀlhatjuk TimÂtheus ajÀnlÀsÀt a
korinthoszi gy¡lekezetnek, az elsû versben pedig az
a Sosthenes emlÁttetik, aki a PÀl mÀsodik ÃtjÀn ker¡l
kapcsolatba vele (APCSEL. 18,17). BÀr ez a gondolat
ellentmondani lÀtszik az APCSEL. 18. r¢sze 5. vers¢-
nek, amely szerint àmikor pedig meg¢rkeztek MaczedÂ-
niÀbÂl SilÀs ¢s TimÂtheus... [PÀl] BizonysÀgot tûn a zsi-
dÂknak...Ê. °rtelmezhetj¡k ezt Ãgy is, hogy PÀl mÀr
bizonysÀgot tett ä k´vetkez¢sk¢pp mÀr el is hagyhat-
ta Korinthoszt ä TimÂtheus¢k oda¢rkez¢s¢ig.
2. 2TIM. 1,17.
3. Ez Tikhikus szem¢ly¢nek emlÁt¢s¢bûl der¡l ki,
akit PÀl akkor k¡ld Efezusba. V´. 2TIM. 4,12; EF°Z.
6,21.
4. GERGELY, NºSSZA PºSP¹K°NEK K¹NYVE AZ ER°NY-

RýL cÁmü müv¢bûl, ford. VanyÂ LÀszlÂ, megj.
ñKERESZT°NY íRñK VI. 1983, Bp., Szent IstvÀn TÀr-
sulat.
5. A korabeli helyzetrûl az öJSZ¹VETS°G-bûl remek
k¢pet alkothatunk, ha elolvassuk a JELEN°SEK K¹NY-

V°-nek az elej¢n talÀlhatÂ leveleket, amelyek a H¢t
Gy¡lekezethez ÁrÂdtak. N¢gy esetben talÀlunk àpa-

nasztÊ, a szmirnai gy¡lekezet eset¢ben pedig halÂ-
dÂkrÂl olvashatunk. PÀlnak a GALATA LEVELE is ha-
sonlÂ probl¢mÀkkal foglalkozik.
6. Szegedi Katalin emlÁti, hogy Tornai JÂzsef sze-
rint az opÀl Sinka k´lt¢szet¢ben a f´loldÀs szÁnme-
taforÀja.

ForrÂ LÀszlÂ

 LIMERICK  
AZ ¹TVEN°VESNEK

Po¢tÀnk, Georg von Petri
bajuszÀt m¢lÀzva pedri:

àHow many (de juszt is!)... 
 wie sagt man... la justice
hongroise? Agyin, dva? Eh, tri!Ê

VÀrady Szabolcs
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