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Baka IstvÀn

F°M HýM°RýTOK

Ki jÀr a kert alatt kinek a d¢r-
Ãtja vonul feh¢r pen¢sz a tÀjon
k´d´t a megsodort diÂlev¢l
szivarkaf¡stj¢t ki t¡dûzi le

kinek a k´nnye sz¢lroham-bevÀgta
ablak szilÀnkja elkoszlott telek
pulÂver¢t koszoruba ki gyüri
borostÀjÀval a virradatot

f¢nyesre mint egy nadrÀgfeneket
ki smirglizi f¢mtokjÀba ki gyüjti
a Karakumot ¢s a SzaharÀt?
Homokba tottyant k¢t¢ves k´ly´k

û az kinek hiÀnya ujjaink
k´z¡l pereg ki m¢gse fogy soha
ki az idût mint EKG-papÁrt
vers-szÁvritmusg´rb¢kkel teleÁrta

hûm¢rûtokbÂl mint asszony-h¡velybûl
vilÀgra csusszant egykor s bÀr sÁrÀsa
eloxidÀlt r¢g ût melengeti
a betlehemi baromszuszogÀs

a vilÀg k´zep¢n sz¡rk¢re izzadt
kisingben most is t´lt´geti m¢g
s ki´nti az ¢vszakokat cs¡cs¡lve
HÀromkirÀlyok csillaga alatt

nyÀluk uszÀlyÀn ¡st´k´sfejekkel
ker¡lgetik az Àrtatlant a marhÀk
ki f¢mtokjÀba hüv´s ¢gi ujjba
kapaszkodva oly magÀrahagyott

hogy elszorul a torkunk ¢s a t´mj¢nt
aranyat mirhÀt elhoznÀnk neki
¢s hÂdolnÀnk elûtte mÁg a f´ldre
kirÀzogatja a TejÃt porÀt.

Kormos IstvÀn vallomÀsÀbÂl (SZEG°NY YORICK, 1971):
àK¢t¢ves se voltam, amikor nagyapÀm, vizet hÃzvÀn mohos-b¢kÀs udvari kutunkon, furcsÀllva
n¢zte: m¢rt ugrÀndoznak a hÀz elûtt a tehenek, bûgve-rugdosva egymÀst. De csak elvonult a csor-
da, s mikor leszÀllt a por, ott ¡ltem m¢g az Ãtk´z¢pen, sz¡rk¢re izzadt ingben, ismeretlen nyelvü
mondÂkÀkat gajdolva, legkedvesebb jÀt¢komba, egy f¢m hûm¢rûtokba homokot t´lt´getve.Ê



Petri Gy´rgy

HOGY J¹V¹K AHHOZ, HOGY IDEJ¹JJEK

Nem a halottak ¢l¢n, csak a hÀtuk megett
ÀlldogÀlok tanÀcstalan, Ãttalan Ãton l¢pdelek,
f¢lve, Âvatosan, mint nagybÀtyÀm, hÃsz¢vesen a hÃsv¢ti sÀrban,
amikor a magyar csendûr´k kÁs¢rt¢k a halÀlba,
az akasztÂfÀhoz, ¢s azt mondtÀk ked¢lyesen nagyanyÀmnak:
Na, gy¡jj¢k, jÂasszony, m¢g bÃcsÃt mondhat a fiÀnak.
¹reganyÀm elÀjult. Gellert gondosan ker¡lgette a pocsolyÀkat:
rÀngatÂzÂ lÀbÀra a korszak mocska nem szÀradt.
SzerbzsidÂmagyar kommunista bÀcsikÀm a lakkcipût
fontosnak tartotta, fontosabbnak mindenn¢l ¢s mindenekelûtt.
Ha elindulok SzabadkÀn az Ulica Gellert PerlovÀn,
megtÀntorodok: hogy j´v´k ahhoz, hogy idej´jjek?
Hol van az ¢n vanÀsom, ahhoz k¢pest, ahogy û volt?
Bizony, ¢lûbb lehet az elevenn¢l a megholt.
Bizony, a mi becs¡let¡nk¢rt halt meg Nagy Imre,
ez¢rt m¢ltÂ neve egy halÀlosan komoly jÀtszi rÁmre.
Ebben az orszÀgban most tisztess¢g-fogyta van,
gyül´ls¢g, gyÀvasÀg, pimasz k¢z-kezet-mos,
segg segget nyal, ¢s v¢rengzeni kezd a nyÃl,
¢s ¢lûhÃsra kap rÀ a pocok is. Vadak vagyunk megint,
s vadÀsznÀnak reÀnk. Ne legyen Ágy.
Gondoljatok utolsÂ f¢nyk¢p¢re: a csontsovÀny
f¢rfire, aki k¢t fegyûr k´z´tt is az utolsÂ szÂ jogÀn
nemhogy kegyelmet nem k¢rt, k¢ts¢gbe vonta
a bÁrÂsÀg illet¢kess¢g¢t, a t´rt¢nelemhez, a munkÀsmozgalomhoz apellÀlt,
vÀllalta helyett¡nk, m¢ltatlan ¢let helyett
a szer¢ny, emberhez m¢ltÂ, tisztes halÀlt.
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K°T CAPRICCIO

Mari bünei

Mari mindig bet´k´zi a cigarettÀt,
reggelente tÃlteng,
vadul mosogat, Àgyaz,
ez m¢g Ãgy-ahogy megbocsÀthatÂ lenne,
de mÀsf¢l perc alatt megf¡rdik,
¢s tÁz mÀsodperc alatt fel van ´lt´zve.
Ez az activit¢-rapidit¢ ejt engem mibe is?
HÀt leginkÀbb k¢ts¢gbe. °n egy f¢l pohÀr s´rt
vagyok k¢pes meginni, amÁg û
megszervezi a hÀtral¢vû ¢letet.
így odietamÂzok vele, magyarÀn gyül´l´m ¢s imÀdom:
hat¢kony d´g. De az¢rt ¢n is vagyok valaki,
¢s mondhatni: nem jÀtszani sz¡lettem.
Sapienti sat. BÁzom, hogy ¢rt a szÂbÂl.
Mert eltekintve az eltekintendûktûl
t¢nyleg imÀdom.

Csak a Mari maradt

ñ, jaj, hogy eltünt minden, csak a Mari maradt,
itt csapkod k´r¡l´ttem, mint egy madÀrcsapat,
holott pimasz harkÀly, holott Àzott ver¢b,
randa balkÀni gerle, de ¢n szeretem mindenk¢pp.
AlapjÀban v¢ve nem ¢nekesmadÀr,
m¢gis olyan boldog vagyok, ha a karjÀt kitÀr-
ja ¢nfel¢m, ha fele lehetek,
mi¢rtvoltomra û, csak û a felelet.
(ögy ¢rtem, hogy vagyok, de m¢rt legyek?)
Ez¢rt udvaroltam meg kiskegyed,
hogy legyen nekem egy gÂtikus kast¢ly,
Àm belsej¢ben egy rokokÂ est¢ly,
legyen miszt¢riumjÀt¢k ¢s maszkabÀl,
f¢lt¢keny f¢rfi, aki ordibÀl:
kokett kis h´lgy, Othello-szerü f¢rj
ä ¢rint¢se ¢letvesz¢lyes, hozzÀ ne ¢rj.
Ilyen vagyok, ¢s ha Ágy is szeretsz,
legyek neked a s´r elûtt a sÂsperec.

Petri Gy´rgy: Versek ã 5



CsukÀs IstvÀn

KI ETTE MEG A NYARAT?

Ki ette meg a nyarat? Tegnap
m¢g itt volt, m¢rt¡k a lÀzÀt:
37 fok Àrny¢kban, vagyis a fÀk
hÂna alatt. Most se lÀz, se nyÀr,
a fÀk dideregve kapkodnak a levelek
utÀn, r¢mes csontvÀzak, kik´p´tt
halszÀlkÀk. De ki ette meg a nyarat?
A kutyÀmra n¢zek gyanakodva:
fej¢t rÀzza, pofÀjÀt nyitja, eloldalog,
megs¢rtûdve morog: àMegint mindent
rÀm kennek...Ê A fecsk¢ket figyelem,
zsinÂrÁrÀst b´g´znek a villanydrÂton,
silabizÀlom, de nem tudom elolvasni;
mirûl szÂl, kinek szÂl? Legyintek:
ç, nekik ez tÃl nagy falat! Macska
f¡st´l Àt a kerÁt¢sen, szÀjÀban eg¢rÁz,
ver¢bÁz, lopott tejf´l Áze, nem foglalkozik
nyÀrev¢ssel, a harmadik szomsz¢dbÂl
gÃnyosan visszanyÀvog. Finoman megpend¡l
a napraforgÂ cintÀny¢rja. F¡lelek,
talÀn tud valamit. TalÀn a virÀgok!
A kertben rÂzsa, kannavirÀg, b¡d´ske,
a kifeszÁtett madzagon hajnalka tornÀzik;
szimatolva motyogom: àK´lnigyÀr, ott a nyÀr!Ê
A rÂzsa a fej¢t ingatja, a kannavirÀg
¡resen kondul, a b¡d´ske elpirul, a hajnalka
tele szÀjjal nevet: micsoda buta k¢rd¢s!
Fejemet ingatom, ¡resen kondulok, elpirulok,
de nem nevetek, mert nem, nem, egyÀltalÀn
nem buta, mert hova tünik, ami volt?
S dideregve kapkodok a leveleim utÀn,
mert nyÀr vagyok ¢s fa vagyok egy boldog
pillanatra, ¢s mi¢rt voltam, hogyha
eltün´k s mi¢rt tün´k el, hogyha voltam?
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VADGESZTENYE KOPPAN A FEJEMEN

Vadgesztenye koppan a fejemen, itt az ûsz,
na, ez aztÀn elcs¢pelt k´ltûi t¢ma!
A vadgeszteny¢t mindenesetre zsebre vÀgom,
ajÀnd¢k ez is, vagyis ingyen van, mint
a levegû, vagy a fÀk aranya, vagy a bokor
s¡n-szuszogÀsa, mohÂn begyüjt´k mindent,
jÂ lesz m¢g ä mikor is, mire is? JÂ lesz
bizony! MadÀr f¡rdik a kerti csapnÀl,
kutyafej nyÃlik ki a kerÁt¢sen, k´rte
bimbamoz, diÂ pislog manÂszemk¢nt
a rÀncos szemh¢j m´g¡l, elteszem ezt is
a t´bbihez, hogy a v¢g¢n ne ¡res k¢zzel menjek.

MçJ-DAL

KinyÁrom a mÀjam,
a mÀjam kinyÁr engem.
EgymÀst less¡k f¢lidûben:
az ÀllÀs d´ntetlen.

°n nyelem a m¢rget,
û meg feldolgozza,
nem ¢rdekli h¡lyes¢gem,
sem hogy mi okozza.

Vagyunk zsÀk s a foltja
mÀr ´r´kre ketten,
s egy¡tt sÂhajtjuk a v¢g¢n:
tettem amit tettem.

CsukÀs IstvÀn: Versek ã 7



HELYETTED °LEK, AZT HISZED?

Helyetted ¢lek, azt hiszed?
Azt k¢pzeled, hogy helyetted ¢l
a k´ltû? Szememmel n¢zel,
f¡lemmel hallasz, orrommal
szimatolsz, t¡dûmmel l¢legzel?
Egy¡tt ejtj¡k teherbe a MÃzsÀt,
szuszogva, lihegve a kuplerÀjban,
de a nemibeteg-gondozÂba
mÀr egyed¡l jÀrok? S ha nÀthÀs
vagyok, rosszkedvü, vagy eliszom
az eszemet? Akkor is velem
rep¡lsz? Eg¢szen a pocsolyÀig?
Esendû vagyok, mint mindenki,
s nem biztatlak semmire,
mint az ´ntapadÂs Isten.
A k´ltû nem müvese,
s nem l¢legeztetû g¢p.

8 ã Bodor çdÀm: GÀspÀr B. çrpÀd ÁrÀsai el¢ 

GçSPçR B. çRPçD íRçSAI EL°

MÀramarossziget KolozsvÀrrÂl vagy Pest-
rûl n¢zve egyarÀnt rem¢nytelen, eldugott
f¢szek, a Tisza felsû folyÀsa ment¢n he-
gyek k´z¢ zÀrva mindig is aff¢le v¢gÀllo-
mÀsnak tekintett¢k, ahol a vÀndor, ha
m¢g tÀvolabbra igyekezett, fogatot ¢s ´l-
t´z¢ket vÀltott. A Tisza itt hatÀrfolyÂ, a k¢t
orszÀgot elvÀlasztÂ k¢pzeletbeli vonal a
meder k´zep¢n hÃzÂdik, de az Àthatolha-
tatlan t¡sk¢s, rozsdÀs drÂts´v¢nyek a par-
ton, kertek, r¢tek alatt vonulnak. Pedig
r¢gente amolyan mened¢kvÀrosnak szÀ-
mÁtott, s k¢sûbb, ahogy a hatÀr erre-arra
tolÂdott ezen a v´lgyekkel, szorosokkal,
vÁzmosÀsokkal sürün barÀzdÀlt vid¢ken,
Sziget kufÀrok, csemp¢szek, megr´gz´tt
vÀndorok talÀlkozÂhelye lett, a b¢ke ¢s t¡-
relem szigete: romÀnok mellett magya-

rok, zsidÂk, n¢metek, ruszinok, lengye-
lek konok marad¢kai ¢lnek itt, ¢s bizony
ki nem talÀlnÀnk, mint v¢lekednek a vi-
lÀgrÂl, ami itt ûket k´r¡lveszi, hiszen a
mintegy k¢tszÀz m¢ternyire, a folyÂ tÃl-
partjÀn ¢lû rokonokhoz a hivatalos hatÀr-
Àtkelûhelyeken Àt hÀromszÀz kilom¢ter
az Ãt. A vÀrost illatos, tarka lankÀk ́ vezik,
a v´lgyet d´lyf´s, az idûtlens¢g m¢rhetet-
len k´z´ny¢t ÀrasztÂ hegyormok, f´l´t-
t¡k tiszta idûben is egy-egy felhûpamacs
gomolyog.

Az¢rt prÂbÀltam megid¢zni pÀr sor-
ban a hely szellem¢t, mert az alÀbbi ÁrÀsok
szerzûje, az irodalmunkban eddig isme-
retlen, de ûshonos magabiztossÀggal je-
lentkezû GÀspÀr B. çrpÀd 1930-ban eb-
ben a vÀrosban sz¡letett, ¢s leszÀmÁtva ko-
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lozsvÀri ¢s moszkvai Àtmeneti egyetemi
¢veit, eddigi eg¢sz ¢let¢t MÀramarosszi-
geten ¢lte le. Elsû lÀtÀsra ¢letrajzi adatai
is egy kisvÀrosi tervhivatalnok sorsÀt ha-
tÀroljÀk be, nem pedig a gondolkodÂ
prÂzaÁrÂ¢t, holott a k¢t ¢letÃt azonos. A
rejtett ÁrÂi pÀlya alakvÀltozÀsait bizonyÀra
jÂ pÀr stÀciÂ jelzi, de azok feliratai, akÀr a
mÀramarosi utakat szeg¢lyezû k´dszÁvta,
sz¢lmarta m¢rf´ldk´vek¢i, kibetüzhetet-
lenek. Annyi bizonyos, hogy tulajdon k¢-
pess¢geibe, irodalmi eszm¢nyeibe, tett¢-
nek ¢rtelm¢be vetett hittel, tÀvol a szakma
berkeitûl, a k´zgazdÀsz Àl´lt´zet¢ben k¢t
kitünû reg¢nyt alkotott. RÀcÀfolva sejt¢-
seinkre, miszerint az eltelt ¢vtizedek so-
rÀn ÁrÂasztalfiÂkokban, lÀdÀk m¢ly¢n ¢s
padlÀsokon m¢ltatlanul k¢zirat nem po-
rosodott.

Kiv¢teles mesesz´vûkedvvel, nyelvi
erûvel ¢s m¢rt¢ktartÀssal mes¢l k´ztudott
dolgokrÂl ä t´rt¢neteiben a t´rt¢nelem,
politika, hivatÀs ¢s magÀn¢let kapcsolÂ-

dik ´ssze sz´vev¢nyesen ä mintha tûle
hallanÀnk elûsz´r mindezekrûl. °s annyi
müv¢szi tapintattal, ahogy a felhû Àrulko-
dik az Àltala beborÁtott tÀj domborzatÀrÂl.
írÀsmüv¢szete Ãjra igazolja, a peremvi-
d¢k nem f´lt¢tlen provincia, mÀssÀgÀt
nem gondolkodÀsa, inkÀbb ¢letritmusa
jelenti ä lassÃbb l¢legzetv¢tele, ¢rver¢se,
belsû ideje ä, innen ered term¢kenyÁtû- ¢s
megtartÂereje. Ez a teremtû szeml¢let tÀ-
vol irodalmi mühelyektûl, pezsgû szalo-
noktÂl ¢ppen ¢rintetlens¢g¢vel, a naivval
rokon nyÁltsÀgÀval, egyszersmind diszk-
r¢ciÂjÀval ejt meg; az alkotÀs e mesz-
szi szent¢ly¢ben a müv¢szi szÀnd¢k is
romlatlan maradt. ögy tünik, bÀrmi l¢-
gyen majd k¢sûbbi sorsuk, a v¢gvÀrak ûr-
tornyai ma m¢g a szeml¢lûd¢s kivÀltsÀgos
helyei, ahonnan, akÀr egy magasles mell-
v¢dje m´g¡l, r¢teken, vizeken, berkeken
tÃl kilÀtÀs nyÁlik az eg¢sz kelet-eurÂpai
tÀjra.

Bodor çdÀm

GÀspÀr B. çrpÀd

ORIENT LUX

1. A felÀllÀs

Az Orient Luxban dolgoztam. Ha nem ker¡l´k oda, uram, akkor... Nem. Ezt Ágy akar-
tÀk a csillagok. Nekem az Orient Luxba kellett ker¡ln´m, a fûvÀros legrangosabb mu-
latÂjÀba. A legrangosabb? Ezzel semmit sem mondtam. ý meg a csillagok. N¢ha
´sszekeverednek bennem. MÀr nem is tudom, ki volt elûbb, û vagy a csillagok.

Maga nem ismerte az Orient Luxot? Csak kÁv¡lrûl, hÁrbûl? Erûsen csodÀlkozom
ezen, uram. Mintha mÀst olvasn¢k ki a csillagokbÂl.

Mit? Maguk rokonok voltak. De lehet, hogy t¢vedek. F¢lbolond csillagn¢zû vagyok,
uram.

Igaz, osztÀn porrÀ ¢gett. S nem ¢pÁtett¢k ÃjjÀ. De ha nem ismerte az Ãr, akkor hogy'
mes¢ljek rÂla? VilÀgtalannak a vilÀg f¢nyess¢g¢rûl? MÀr megbocsÀsson az Ãr. Egyet-
lenegy volt belûle a fûvÀrosban, az eg¢sz orszÀgban. Az ¢n paraszteszemmel, meg
ahogy a csillagok mutatjÀk, n¢lk¡le nem l¢tezett volna fûvÀros, az orszÀg meg a t´r-
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t¢nelme sem, amivel az Ãr foglalkozik. MÀr ¢n amondÂ vagyok. Minden dolognak
megvan a maga f¢szke. Ez szent igaz. így Àll a BibliÀban is.

Nem volt az k´z´ns¢ges mulatÂ, hova gondol az Ãr. °s a k¡sz´b¢t nem k´z´ns¢ges
halandÂk l¢pt¢k Àt. Az orszÀg f´le. Akire a rang, a p¢nz, a mÃltja vagy a j´vûje ¡t´tte
rÀ aranypecs¢tj¢t. A homlokukon viselt¢k, amitûl minden mozdulatuk, szavuk, sze-
m¡k n¢z¢se mÀsmilyen volt, mint e nagy hangyaboly t´bbi turkÀlÂjÀ¢. így lÀttam ûket,
¢s Ágy volt. EltÀtottam a szÀmat, a szememet, mint aki elûtt vÀratlanul megnyÁlt a he-
tedh¢t orszÀgon tÃli kirÀlyi palota ajtaja.

Nem tudom, hogyan csinÀltÀk, uram, de igencsak ¢rtettek hozzÀ. Ami igaz, az igaz.
A hÀborÃnak ¢pp hogy v¢ge volt, a vÀros lebombÀzva, ¡szk´s falak, ¢gnek meredû

kÁs¢rtetk¢m¢nyek, folyÂba roskadt hidak, igen, ez volt, uram, meg csajkÀba m¢rt
krumplileves a t´rmel¢ket takarÁtÂknak, a pinc¢kbûl elûbÃjt f¢lig meggÀrgyult em-
berroncsoknak. De az Orient Lux tetûtûl talpig f¢nyÀrban Ãszott, a bûs¢g, a magabiz-
tossÀg m¢hkasak¢nt z¡mm´g´tt.

Igencsak ¢rtettek hozzÀ, uram. A Biblia is ¢gi szf¢rÀkrÂl szÂl, ott is van sorrend,
k´z´ns¢gesebb ¢s magasabb rendü. Akkor meg mi¢rt ne volna itt a f´ld´n? A csillagok
k´zt is, uram, n¢melyike ¢pp hogy pislog, jÀrja vaksin kiszabott pÀlyÀjÀt, a mÀsik meg
megragadja a tekintetet, szikrÀzÂ trÂnjÀrÂl n¢z reÀnk. így rendeltetett. °s ha ez Ágy
van, akkor t´rv¢ny¢t k´vetni kell, nem a mi v¢ges esz¡nkkel fel¡lbÁrÀlni, rÀtromfolni.
Ezt csodÀlom a csillagokban, ¢s utÀlom az embereket. MÀr eln¢z¢st, uram. Nagyon
nem szeretem, ha a csillagok rendj¢be beavatkoznak az emberek.

Az Orient Lux a f´ldi szf¢rÀk csÃcsa volt. Sem elûtte, sem utÀna nem l¢tezett hozzÀ
m¢rhetû. Elhiheti nekem, uram. Reggelig n¢zem a csillagokat. ýk tudjÀk.

Kik jÀrtak oda, uram? SzÀmÁt is az valamit, ha megmondom az Ãrnak? Nem ismerte
az Orient Luxot. Maga mondta. Nagy hiba volt nem ismerni, de m¢g nagyobb leta-
gadni. Ismertem ¢n ilyeneket.

Mondom, uram, mondom, hogy kik jÀrtak oda. Miniszterek, a kirÀlyi udvar fûem-
berei, pÀrtvez¢rek, parlamenti k¢pviselûk, diplomatÀk ¢s vilÀghÁrü müv¢szek, akik
elûbÃjtak valahonnan a bombÀk szaggatta f´ld m¢ly¢bûl, ¢s a gyûztesek ́ nbizalmÀval
birtokukba vett¢k az orszÀgot, az utolsÂ cseppig ki akartÀk inni a l¢tez¢s, az Ãjra meg-
ragadott hatalom mÀmorÁtÂ italÀt. °s tisztek, ezredestûl f´lfel¢. Volt belûl¡k bûven,
uram. Amerikai, orosz, angol, francia. UgyebÀr, a hÀborÃnak alig volt v¢ge, ¢s m¢g
b¢k¢sen osztozkodtak. K´r¡l´tt¡k meg a dÀmÀk. N¢lk¡l¡k nem lehet. A BibliÀban is
ez Àll: f¢rfi mellett a nû. K¡l´nb´zû szÁnüre festett szÀlÀk sorakoztak, zenekar pÂdi-
ummal, ¢nekesekkel, tÀncosokkal, meghitt szepar¢, jÀt¢k- ¢s tÀnctermek, ´lt´zû h´l-
gyeknek, f¢rfiaknak, ¢s lakosztÀlyok a kettesben megpihenni vÀgyÂknak. °s mindent
mÀrvÀny borÁtott, s¡ppedû v´r´s szûnyeg. A falak ment¢n nagy levelü dÁszn´v¢nyek,
fentrûl meg kristÀlycsillÀrok szÂrtÀk a f¢nyt. Mesepalota volt ez, uram. Nem kocsma,
nem vend¢glû. Felette Àllt a k´z´ns¢ges f´ldi dolgoknak. Ahogy a csillagos ¢g a f´ld-
nek.

EltalÀlta, uram. M¢g most is b¡szke vagyok rÀ. HabÀr mostanÀban, ugye, uram,
nem illik ezzel hencegni. Lehet, hogy az Ãr is az¢rt mondta azt, hogy csak hallomÀsbÂl
ismerte. Nekem mindegy. Letudtam, amit rÀm rÂtt a t´rv¢ny, ¢s a csillagokat n¢ztem.
ýk meg azt mondjÀk, hogy sem elûtte, sem utÀna hozzÀ foghatÂ nem l¢tezett. Sze-
rencs¢s ember voltam. M¢g lÀthattam vÀlaszt¢kossÀgÀt, pazarlÂ gazdagsÀgÀnak arany-
sugarÀt. Nem t¢vedek, uram, amikor azt mondom, hogy k¡l´n Napja volt. Csak az
´v¢. Ott ragyogott az eg¢n, simogatott, melegÁtett, ¢leterût ajÀnd¢kozott, szÁn¡ltig t´l-
t´tte ́ r´mmÀmorÀval a l¢lek poharÀt. Mindenkinek azzal, amit kÁvÀnt, ami hiÀnyzott
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neki, mert falai k´zt mindannyian ¢desgyermekei voltak, a f´ldi l¢t ugyanazon jegy¢t
hordoztÀk homlokukon. Ha bün´s volt, m¢g akkor is. Az û bün¢t viselte. Mennyit
t´prengtem ¢n ezen. De megvilÀgosodott az agyamban. Elpusztult, a tüz martal¢ka
lett, de ez egy mÀkszemnyivel sem bizonyÁtja hitvÀnysÀgÀt. Az a fÀra kÃszÂ csillagÀsz
megmondta nekem: a legf¢nyesebb csillagok ´r´kre eltünnek, ¢s a hely¡k´n bet´l-
tetlen ür marad. HÀt ilyen volt az Orient Lux is, uram. Elhiheti nekem.

Ki szerzett engem az Orient Luxba? Az Ãgy volt, uram, hogy... SzÂval MilÀn bÀcsi,
a sÀnta pinc¢r. LegalÀbbis az elej¢n ¢n pinc¢rnek tudtam.

Tizenn¢gy ¢ves voltam akkor. A sz¡leim meghaltak ugyanazon a napon, ugyanab-
ban az ÂrÀban. B¢kess¢g ¢s ´r´k vilÀgossÀg f¢nyeskedj¢k nekik. Hajtsa meg fej¢t min-
denki Isten akarata elûtt. Sz¢pen mondta ezt a pÂpÀnk. Beesett arca, nagy fekete szeme
volt, homloka, mint a templom boltozata, ¢s lapos mell¢bûl a Szentl¢lek erej¢vel d´rg´tt
a szÂ. AranyszÀjÃ, Àldott ember volt. Helye az Atya jobb kez¢n van, az angyali seregben.

Ugyanabban az ÂrÀban. Mintha most is lÀtnÀm ûket. °n nyitottam rÀjuk az ajtÂt.
Elhiheti az Ãr. Mint egymÀsra dült k¢t fadarab fek¡dtek az Àgyon. Anyasz¡lten, meg-
merevedve, mÀr megbocsÀsson az Ãr. Ott laktunk azon a havason tÃl. Bekent¢k ma-
gukat r¡hzsÁrral. Mi¢rt sz¢gyelln¢m kimondani? R¡hes volt nÀlunk t¢lutÂjÀn minden-
ki. Vakarta magÀt f¢rfi, asszony, gyerek, aggastyÀn. SzÀz kilom¢terre volt a falunk a
legk´zelebbi vasÃtÀllomÀstÂl. Bizony, uram. Volt, aki ¢let¢ben nem lÀtott vonatot. NÀ-
lunk Ãgy mondtÀk: gûz´s. °s nem is akadt. Nem tudom, hogy mi¢rt, uram. Nem
akadt. InkÀbb az ellenkezû irÀnyba indult el, beljebb, a hegyek, az erdûk k´z¢.

SzÂval bekent¢k magukat, de mÀsf¢le zsÁr volt az. Erûsebb. TalÀn lovaknak valÂ. Ki
tudja? Nem bÁrta ki a szÁv¡k. EgymÀsra dülve fek¡dtek viaszsÀrgÀn, akÀr a gyertya.

OlvadÀsos t¢lutolja volt. A hÂ ´sszet´ppedt, piszkos lett, az ereszekrûl v¢kony
gy´ngyf¡z¢r pergette szemeit. °n oda voltam sz¢nÀ¢rt. ¹cs¢im a tornÀc l¢pcsûj¢n ku-
porogtak, vÀrtÀk, mikor ker¡l rÀjuk a ken¢s sora. Nem mertek benyitni a hÀzba, de
m¢g ny¡szÁteni se, mert az apÀm kem¢ny, hirtelen haragÃ ember volt. Isten bocsÀssa
meg neki! A hidegtûl pirosra csÁpett arccal, vacogÂ fogakkal talÀltam ûket, amikor ha-
zakecmeregtem a gyalogszÀnnal. A hÂ alÂl kidugtÀk mÀr fej¡ket az Ãt k´vei, ¢s a szÀn
rÃdja hol hajszra, hol csÀra rÀndult. A kezem mÀr elzsibbadt, nem tudtam tartani a
rudat, ¢s csupa k¢k folt lett tûle az oldalam. Ha pedig megindult egy-egy meredekebb
domboldalon, hiÀba k´t´ttem lÀncot a talpa alÀ, ¢s sarkamat belevÀgtam kem¢nyen
a hÂba, vitt, amerre jÂnak lÀtott. N¢ha a levegûbe emelt, n¢ha belevÀgott a hÂba. Bocs-
korom, kapcÀm t¢rdig lucskos lett, gubÀm meg pÀrolgott az izzadsÀgtÂl.

Nem sÁrtam. HÀnyszor n¢zem a csillagokat, uram, ¢s nem akar eszembe jutni, hogy
mikor sÁrtam elûsz´r vagy utoljÀra. SokÀig forgatom elm¢mben ezt a dolgot. Mikor
¢s mi¢rt? Nem eml¢kszem. Nem tudom, hogy mi az. Vagy nem fontos ez, uram? A
Delta b´rt´nbarakkjaiban sokan sÁrtak ¢jszakÀnk¢nt. A fene tudja, hogy mi¢rt. De
mindig ¢jszakÀnk¢nt. MeglÀgyul a l¢lek, k´r¡lfogjÀk az Àrnyak? A csillagokbÂl ¢n vi-
lÀgosan kiolvasom, uram, hogy nincs mÃlt. Sem jelen, sem j´vû. Az emberek becsapjÀk
magukat. Ha nincs, akkor mi¢rt sÁrnak. Haragudtam rÀjuk. A àfûgyÂntatÂÊ is. Azt
mondta nekem, rÀ se rÀntsak, megk´nnyÁti û a lelkiismeret¡ket. ¹rvendezû l¢lekkel
f¢nyes j´vût kell k´sz´nteni. Majd megtanÁtja ûket. Az û szem¢ben bün ¢s lÀzadÀs volt
a sÁrÀs. °n meg nem ¢rtettem, ¢s ez¢rt gyül´ltem azokat, akik sÁrtak. Nekem nem volt
mÃltam. A csillagoknak sincs.

BehÃztam az udvarra a szÀnt, kibÃjtam a hÀmbÂl, ¢s bÀmultam az ´cs¢imet. Nem
ûket lÀttam. M´g´tt¡k a hÀz csendj¢t. Odabent a halÀl tanyÀzik. R´gt´n tudtam. Ez
Ágy igaz, uram. Mint a vilÀg legterm¢szetesebb dolgÀt, mint annyi mÀst azÂta. A kerÁ-
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t¢sek m´g¡l asszonyn¢pek figyelt¢k, hogy mit fogok csinÀlni. ýk meg¢rzik a halÀl je-
lenl¢t¢t. Ez t´lti ki az ¢let¡ket. A sz¡l¢s meg a halÀl. Az asszonyn¢pek¢t itt a havasok
k´z´tt. Ez az û titkuk. A f¢rfiak nem szeretik ezeket a titkokat. ögy tesznek, mintha
nem l¢tezn¢nek, ¢s nem besz¢lnek rÂla. Isznak, ha elpatkol egy-egy tÀrsuk, n¢zik me-
reven a but¢liÀt, ¢s zavaros szemmel isznak.

Bementem a hÀzba, az ajtÂt nyitva hagytam magam m´g´tt, osztÀn egy darab hideg
puliszkÀval meg egy fej hagymÀval a kezemben kifordultam, le¡ltem az ́ cs¢im mell¢,
¢s szÂ n¢lk¡l falni kezdtem. Meg¢heztem reggel hattÂl. Az ´cs¢imnek is t´rtem egy-
egy falatot. Nem szÂltunk mi egy szÂt sem. Ekkor kezdett Âb¢gatni valamelyik szom-
sz¢dasszony. OsztÀn a t´bbiek is. SzaporÀn kondult a l¢lekharang. °n felÀlltam, ¢s
mentem az istÀllÂba itatni a tehenecsk¢t, trÀgyÀt villÀzni. Ez az ¢n dolgom volt. Mintha
az apÀm ott Àllt volna a hÀtam m´g´tt.

Ki volt MilÀn bÀcsi? Errûl szÂljak, uram? Mi¢rt is ne szÂln¢k? Pinc¢r volt. ¹lt´zete
utÀn. Meg a n¢n¢m f¢rje. SzerbiÀbÂl ker¡lt hozzÀnk. °n Ágy tudtam. HabÀr hallottam
mÀs dolgokat is, de nem ¢rtettem. ý azt mondta, hogy SzerbiÀbÂl j´tt, ¢s k¢sz.

SzÂval MilÀn bÀcsi a hÀborÃ utÀn hozzÀnk keveredett, ¢s megismerkedett a n¢n¢m-
mel, aki mosogatÂlÀny volt az Orient Luxban. El kellett mennie a falunkbÂl, mert meg-
esett egy csendûrtûl. JÂlelkü ember volt az a csendûr. K¢t napot t´lt´tt a falunkban,
katonasz´kev¢nyeket kerestek, osztÀn megesett a dolog a n¢n¢mmel. Tudta az eg¢sz
falu. °s a n¢n¢m az egyik katonasz´kev¢ny mÀtkÀja volt. MuszÀj volt neki valamit csi-
nÀlnia, mert a katonasz´kev¢nyt nem kaptÀk el. A n¢n¢m meg hangosan v¢gigÂb¢-
gatta a falut, ¢s m¢ly kutat keresett. NÀlunk nem titkoljÀk a feh¢rn¢pek az ilyesmit.
Megt´rt¢nt. Pontot kell tenni rÀ. Csak igen Âb¢gatott, ¢s elment a m¢ly kutak mellett.

Az a csendûr helyezte el a n¢n¢met az Orient Luxba. JÂlelkü ember volt. MilÀn
bÀcsi megismerkedett a n¢n¢mmel, ¢s tudja, uram, hogy szokott ez lenni ilyenkor. Az
egyik is Àrva, mint az ujjam, a mÀsik meg a pÀrja. BÀr elgondolkozhattam volna azon,
hogy mi¢rt tetszett meg MilÀn bÀcsinak az ¢n n¢n¢m. Nem volt sz¢p. Isten nyugtassa
szeg¢nyt! A bÀnat elcsÃfÁtotta az arcÀt, ¢s besz¢lni sem szeretett. Napokig nem szÂlalt
meg magÀtÂl. Nem volt neki mirûl. Valami ´sszekuszÀlÂdott a fej¢ben. Valamikor a
faluban ¢pp rakoncÀtlan jÂkedv¢rûl ¢s besz¢d¢rûl volt ismert. Valami ugye t´rt¢nik
a l¢lekkel. FÃrt masina. MilÀn bÀcsinak mindent elhitt. Az meg ugratta. Nem tr¢fÀsan,
dehogy-dehogy, uram. MilÀn bÀcsi sosem tr¢fÀlt. Kint p¢ldÀul s¡t´tt a nap, MilÀn bÀ-
csi meg rÀszÂlt: zuhog az esû, vigy¢l esernyût. N¢n¢m kin¢z az ablakon, bÂlint, ¢s veszi
az esernyût. Ha jÂl meggondolom, uram, MilÀn bÀcsinak ¢pp ez tetszhetett benne.

ý rÀn¢zett valakire, ¢s r´gvest tudta, hogy azt mire hasznÀlhatja. Annak a fej¢ben
meg sem fordult az a dolog. °rti, uram? ý pedig mÀr lÀtta. Vannak ilyen emberek.
Mint a vÀsÀrban a jÂ szemü kupec. RÀn¢znek az Àllatra, s mÀr tudjÀk, hÀnyadÀn Àllnak
vele, milyen hÀmba fogjÀk, mivel ¡tik majd.

Szük r¢sü fekete szeme volt MilÀn bÀcsinak. Egy pillantÀsa el¢g volt, ¢s mindent
lÀtott a mÀsikban. Annak meg sem kellett szÂlalnia. Szük r¢sü fekete szeme volt. Sosem
felejtem el. Mifel¢nk nincs ilyen. Mindenkit fel lehet hasznÀlni valamire, mindenkinek
megvan a maga rendeltet¢se. A csillagokban is ez Àll. Aki sokÀig farkasszemet n¢z ve-
l¡k, az tudja. Minden szÂnÀl, ÁrÀsnÀl tisztÀbban ¢s parancsolÂbban mutatjÀk az utat.
Vagy k¢telkedik ebben az Ãr? Nem hinn¢m, az arca... JÂl van, uram, nem mondtam
semmit.

Igen, uram, bennem is meglÀtta. Mi¢rt tagadnÀm? Tizenn¢gy ¢ves voltam. Ott Àll-
tam elûtte szûr´s gubÀban, bocskorban, û meg hol rÀm vetette szük r¢sü fekete sze-
m¢nek pillantÀsÀt, hol a pÂpÀnk level¢t olvasta. PÂpÀnk ¢rtesÁtette benne a n¢n¢met,
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hogy milyen szerencs¢tlens¢g szakadt a csalÀdunkra, ¢s a n¢gy ÀrvÀn maradt fiÂkÀbÂl
kit melyik f¢szekbe dugott; engem meg, aki munkabÁrÂ vagyok mÀr, az û gondosko-
dÀsÀba ajÀnl, mivel a falunkban tÃl sok az ¢hes szÀj, ¢s ennyivel û is tartozik az ör
szÁne elûtt.

AranyszÀjÃ ¢s szent ¢letü ember volt a mi pÂpÀnk, lelk¢n viselte a gy¡lekezet min-
den hÁv¢nek tekerv¢nyes f´ldi sorsÀt. A MindenhatÂ bocsÀssa meg neki, uram, de azt
hitte magÀrÂl, hogy û Isten lelk¢nek egy darabkÀja, a Szentl¢lek t¡z¢nek szikrÀja lobog
benne, amelyiknek f¢ny¢ben meglÀtjÀk az ´r´k igazsÀgot ¢s megmelegszenek a f´ldi
siralom fagyos v´lgy¢ben vÀndorlÂk. Ezt a lÀngot, hirdette û, nem olthatja ki senki az
û szÁv¢ben. K¢t fekete szeme arcÀnak csont¡reg¢ben ennek a lÀngnak t¡z¢tûl lobogott.
Magas volt ¢s igen ́ szt´v¢r, mintha valÂjÀnak minden testi ereje szem¢nek lobogÀsÀba
k´lt´z´tt volna. Isten bocsÀssa meg neki szent buzgalmÀt. MÀr bugybor¢kolt felette a
Delta iszapos vize, de a kez¢t kidugta, ¢s ÀldÀst, megbocsÀtÀst akart osztani. ögy kellett
elt´rni, vÁz alÀ nyomni a kez¢t is. F¢lmunkÀt sosem szabad v¢gezni, uram.

N¢ha elgondolkodom azonban, vajon a csillagos ¢gbolt ismeri-e az emberi l¢lek me-
leg¢t. Nem ismerheti. °n mÀr csak Ágy okoskodom, uram.

A csillagok ¢s a l¢lek. Farkasszemet n¢znek. KihÁvÀssal vagy szelÁden?
Bennem nagy egyet¢rt¢sben. Mondtam mÀr, hogy ¢n sosem sÁrtam. Szent ¢letü,

buzgÂ hitü ember volt a pÂpÀnk, de nem ismerte MilÀn bÀcsit. Ez volt a b´kkenû,
ahogy mondani szoktÀk.

MilÀn bÀcsi nem volt egy a sok pinc¢r k´z¡l, nem is volt û igazi pinc¢r, mÀs helye
¢s szerepe volt a felÀllÀsban.

Tetszik nekem ez a szÂ, uram: felÀllÀs. Nem kedveltem meg soha az urak k´nyv-
szagÃ, mesterk¢lt besz¢dj¢t, de ez a szavuk igencsak megtetszett. FelÀllÀs. Nem kev¢s
idûbe tellett, amÁg rÀnyÁlt a szemem, ¢s megvilÀgosodott elûttem ez a szÂ. Nem akarok
felvÀgni, uram, de a k´nyveket forgatÂ, sok iskolÀt v¢gzett emberek k´z¡l is csak ke-
vesen lÀtnak bel¢ ebbe a szÂba. Felesleges dolgokkal terhelik meg az elm¢j¡ket. Vagy
vakok ¢s s¡ketek maradnak, eltelve sajÀt maguktÂl, lelki nemess¢g¡ktûl. A legt´bben
a csillagokat sem lÀtjÀk. Nincs idej¡k rÀ, befonja ûket az ¢let pÂkhÀlÂja.

Pedig minden¡tt van felÀllÀs: a hÀzban, a faluban, a templomban, a vÀsÀrban ¢s az
orszÀgban, minden¡tt; nyersebb vagy ravaszabb sz´v¢sü ä egyre megy. FelÀllÀs az
mindenk¢pp. Ezt lÀtjÀk a csillagok. ýk mindent lÀtnak.

2. Lili kisasszony

Azt, hogy milyen volt Lili kisasszony, higgye el, uram, nem tudom elmes¢lni sem ma-
gamnak, sem mÀsnak. T´prengtem ¢n mÀr ezen eleget. N¢ha mÀr-mÀr megfoghatÂ
k´zels¢gben van, csak a kezemet kellene kinyÃjtanom, de minden hiÀba: ahogy hozzÀ-
¢rnek gondolataim, azon nyomban szertefoszlik. Ez¢rt n¢zem a csillagokat. ýk min-
dent lÀtnak, mindenrûl tudnak, s ott voltak elûttem is, s ott lesznek, amikor r¢g a f´ld-
ben pihenek. Felettem fognak ragyogni. Azok a csillagok, uram, lÀtja? S ûk biztosan
ismert¢k, uram, talÀn rokonok is voltak.

ä Kik voltak rokonok?
ä HÀt Lili kisasszony meg a csillagok.
MÀr megbocsÀsson az Ãr, nem besz¢lek ¢n badarsÀgokat. °s mi¢rt f´rmed rÀm? °n

tudom, amit tudok. A csillagoknak vannak f´ldi rokonaik. Ez csak Ágy lehet, uram.
Nem mindenkinek adatik meg ez.



Vannak k´z´ns¢ges halandÂk, akik eltompult l¢lekkel n¢zik a csillagokat, nem k´ti
´ssze ûket semmi, ¢s nem tudjÀk sz¢tt´rni maguk k´r¡l f¢reg mivoltuk lÀrvaburkÀt.
ýk azok, akik milliÂszÀmra ny¡zs´gnek k´r¡l´tt¡nk, mihaszna f´ldi dolgok utÀn, ¢s
a boldogtalansÀg b¡d´s lÀpviz¢ben f¡r´d´znek, meg tapossÀk egymÀst. K´z´ns¢ges
f¢rgek, uram, hallgasson rÀm, ¢n tÁz ¢vet hÃztam le a DeltÀban, ¢s tapasztaltam egyet
s mÀst.

Csillag n¢lk¡l nincsen ereje a l¢leknek, pÂkhÀlÂ csak, f´ldi l¢te a gy´nges¢g meg-
alÀzÂ esendûs¢ge.

Vagy az Ãr nem rokona a csillagoknak? Mert ugye ide talÀlt a havasra. JÂl van,
uram, folytatom.

MilÀn bÀcsi odatolt Lili kisasszony el¢, ¢s azt mondta: itt van a szobainasa.
Lili kisasszony az ÀgyÀn ¡lt rÂzsÀkkal teleszÂrt, bolyhos pongyolÀjÀban, lÀbÀt egy-

mÀsra vetette, kilÀtszott a t¢rde, naptÂl Âvott porcelÀnbûre, ¢s bojtos, magas sarkÃ
papucsÀt jÀt¢kosan billegette.

Mintha most Àlln¢k elûtte... egy pillantÀst vetett rÀm, s tovÀbb rÀspolyozta pirosra
lakkozott k´rm¢t. El-eltartotta magÀtÂl a kez¢t, vizsgÀlgatta derüs arccal, mintha kel-
lemes eml¢kei cirÂgatnÀk bel¡lrûl, ¢s lÀbat cser¢lt. Ezt Ãgy csinÀlta, hogy k´zben boly-
hos pongyolÀja, amelyik tavaszi virÀgk¢nt messzire illatozott, m¢g inkÀbb sz¢tnyÁlt, s
¢n gyorsan elkaptam a szemem, hogy meg ne vakÁtson a gy´ny´rüs¢g.

ý ¢szrevette zavaromat, bÀr az arcom nem pirult el, inkÀbb feket¢n elkomorodott.
Ez igen tetszett neki. HÀtravetette a fej¢t, megrÀzta aranykoszorÃk¢nt leomlÂ renge-
teg szûke hajÀt, ¢s MilÀn bÀcsi arcÀba kacagott.

ä öj szerepet Ártak nekem, maguk agyalÀgyult kecskebakok? Ifjak megrontÂja? Ki
û? ä c¢lozta meg a mellemet mutatÂujjÀval, ¢s a jÂkedv hely¢ben d¡h ´nt´tte el az
arcÀt.

MilÀn bÀcsi rÀordÁtott: ä Coki!
ý nem hagyta magÀt.
ä Coki neked meg az anyÀdnak, aki a vilÀgra hozott, te viperafajzat. Arra felelj,

hogy ki û, ¢s mi¢rt nincs karika az orrÀban, mint a befogott medv¢nek?
MilÀn bÀcsi vigyorgott. Olyan vigyorgÀst maga, uram, nem lÀtott az ¢letben. Nem

tudom, hol tanulta, de keveset mondok azzal, hogy f¢lelmetes volt. VigyorgÀsa m´g´tt
egy mÀs, addig nem sejtett vilÀg arca lapult, olyan magabiztos vilÀg¢, amelyik porrÀ
zÃzza az embert, akÀr a mÀzsÀnyi malomk´vek a k´z¢j¡k pergû ¢letet. Nem û vigyor-
gott, hanem azoknak a forgÂ malomk´veknek a vilÀga.

ä Ez a szobainasa, nagysÀgos kisasszony, vakarja le rÂla a koszt, ¢s szelÁdÁtse meg.
Mindenben engedelmeskedni fog magÀnak, errûl ¢n kezeskedem.

MilÀn bÀcsi ezzel ki is fordult, ¢s becsapta maga m´g´tt az ajtÂt.
Lili kisasszony szobÀja nem volt nagy, ¢s olyan melegs¢g Àradt belûle, mint a leg-

takarosabb madÀrf¢szekbûl. A padlÂt vastag szûnyeg borÁtotta, az alacsony, tÀmla n¢l-
k¡li sz¢keket kipÀrnÀztÀk, az Àgyon varrottas dÁszpÀrnÀk hevertek, ¢s a nyitott ajtajÃ,
talpig t¡kr´s szekr¢nyben szebbn¢l szebb ruhÀk cs¡ngtek. Asszonyi melegs¢g ¢s varÀzs
t´lt´tte be a szobÀt, amitûl ¢n enyh¢n sz¢d¡ltem.

Lili kisasszony megnyugodott. A k´rm¢vel foglalkozott tovÀbb, rÀm sem n¢zett. A
szÂtlansÀgtÂl, a vÀratlan k´r¡lm¢nyektûl kiszÀradt a torkom. Nyelni akartam, de nem
tudtam. Mereven bÀmultam magam el¢.

ä TehÀt te vagy az Ãj spionka? ä k¢rdezte Àrtatlan, majdnem jÂkedvü hangon. ä °s
L¢gyfogÂnak bec¢znek?
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Nem hiszem, hogy elpirultam, uram, de az arcomon vÀltozhatott valami, gondo-
lom, a csodÀlkozÂ butasÀg telepedett rÀ, mert Lili kisasszony hangosan kacagni kez-
dett. HÀtravetett fejjel, csupa g´dr´csk¢kkel az arcÀn kacagott, s k¢k szem¢nek Àrtat-
lan vidÀmsÀga m´g¡l gÃnyos ¢rdeklûd¢ssel figyelt engem. Szûke hajÀnak egy-egy ra-
koncÀtlan tincse a homlokÀba hullott, ¢s f¢lig takart keble hullÀmzott a vidÀmsÀgtÂl.
Azon nûszem¢lyek k´z¢ tartozott, uram, akik nem szeretik a borult eget, a komor gon-
dolatok felhûit. °s a vidÀmsÀg is fegyver, uram, m¢ghozzÀ igencsak kivÀlÂ, k¡l´n´sen,
ha feh¢rn¢p birtokolja.

De ¢n akkor ott elûtte nem ilyen b´lcsess¢geket forgattam a fejemben. Azt hittem,
hogy megnyÁlik alattam a f´ld. Nem hallottam, nem lÀttam zavaromban. F¡lem be-
dugult szÁvem hangos dobogÀsÀtÂl, szemem nem lÀtott az arcomat ¢getû forrÂsÀgtÂl.
KirÀntottÀk lÀbam alÂl a f´ldet, s el akart nyelni a sz¢d¡let m¢lys¢ge. Ilyesmit m¢g
sosem tapasztaltam.

ý Ãjfent megcser¢lte hÂfeh¢r lÀbÀt. °n villÀmsÃjtottan Àlltam ott, ¢s tudtam, hogy
sorsomat immÀr megszabtÀk.

Ne arra gondoljon, uram, hogy fejembe szÀllt ¢s halÀnt¢komban l¡ktetett a f¢rfi-
gerjedelem. Ne erre gondoljon, mert nem igaz, szÀzszorosan nem igaz.

Buta falusi bunkÂ voltam, de meg¢reztem, hogy egy olyan vilÀgba cseppentem,
amelyiknek nincs hatÀra sem lenn, sem fenn, sem ezen, sem a mÀsvilÀgon. Mintha
vÀratlanul a csillagok borultak volna f´l¢bem, az a m¢g nem ismert, fÀra kÃszÂ csil-
lagÀsz lÀzas, habÂkos besz¢dj¢vel, ¢s tudtam, hogy velem is egy fa csÃcsa ring jobbra-
balra, k´r¡l´ttem a Delta pÀrÀja szÀll. A j´vûbe lÀttam, uram, lÀttam a helyemet, min-
dent, mindent.

Neki kedv¢re volt a zavarom. Felemelkedett sz¢les ÀgyÀrÂl, k´rbejÀrt, megn¢zett
minden oldalrÂl, osztÀn puha, illatos kez¢vel fel akarta emelni az Àllam, hogy szemem-
be n¢zhessen.

ElrÀntottam a fejem, hÀtrÀltam egy l¢p¢st. F¢ltem a k´zels¢g¢tûl. Igen, uram, ak-
kor, ott az elsû talÀlkozÀskor v¢g¢rv¢nyesen meg¢rintett ez a f¢lelem.

Nem Ãgy, ahogy az Ãr gondolja. Ez a f¢lelem mÀsfajta volt. Tudtam, hogy mÀr nem
a MilÀn bÀcsi ÃtjÀn jÀrok. Mint amikor a vonatot mÀs pÀlyÀra ÀllÁtjÀk Àt. Csattogtak
alattam a vÀltÂk, ¢reztem a kanyart, azt, ahogy a vonat magÀval ragad mÀs irÀnyba.
Lili kisasszony vilÀga ismeretlenebb volt szÀmomra, mint a MilÀn bÀcsi¢ vagy a faluban
ismertek¢. VonzÂbb ¢s fenyegetûbb volt. S´t¢t szakad¢k sz¢l¢re ker¡ltem, amelyiken
Àt csak a csillagok porÀnak hÁdja vezet. Higgye el, uram, ¢n nem akartam, ¢n legszÁ-
vesebben visszamenek¡ltem volna a havasok k´z¢, de ugyanakkor tudtam, hogy ez
mÀr v¢gk¢pp lehetetlen, becsapÂdott m´g´ttem az ajtÂ.

Lili kisasszony a hajamba tÃrt, mint egy Àllat bundÀjÀba. Meg is markolta. Nem
gyeng¢den, uram, errûl biztosÁthatom. Azt akarta tudtomra adni, hogy most mÀr az
´v¢ vagyok, behÃzott a karÀmba. MÀr eln¢z¢st, uram, de nekem ez jutott az eszembe.
N¢zem a csillagokat. Maga, uram, mit szokott n¢zni?

Nem errûl van szÂ? Arra kÁvÀncsi, hogy mi t´rt¢nt osztÀn abban a szobÀban?
Semmi. MilÀn bÀcsi visszaj´tt. Valami nyugtalanÁthatta. Ott talÀlt engem lesunyt

fejjel, komor arccal. Azt v¢lhette, hogy ki¡tk´z´tt vad, paraszti term¢szetem. Nem te-
ketÂriÀzott. HÀtba vÀgott ´kl¢vel, ahogy a marhÀkat rÃgjÀk farba, amikor nem akar-
nak bemenni a karÀmba. Erûs keze volt, d´ng´tt tûle a hÀtam. Tette ezt okulÀsk¢pp
arra fel, hogy hogyan kell viselkednem. SzÂval d´ng´tt bel¢ a hÀtam. Mondtam mÀr,
uram, hogy tizenn¢gy ¢ves voltam akkor, de mÀr kinûttem a gyereksorbÂl. Nem pa-
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naszk¢pp ism¢tlem, isten ments, uram, nem is rovom fel apÀmnak, de hat¢ves ko-
romtÂl munkÀra fogott. F¢ktelen, erûszakos ember volt, esz¢be sem jutott kÁm¢lni.

Ha ¢n belegebedek, akkor gebedjenek bel¢ ûk is, ordÁtotta a pÂpÀnknak meg a ta-
nÁtÂnak, akik kÁm¢letre szÂlÁtottÀk.

A tanÁtÂnk szerint nem volt rossz fejem. K¢t elemit jÀrtam a keze alatt, ¢s valami¢rt
kedvelt. N¢zem a csillagokat, ¢s eszembe jut ez is. A tanÁtÂnkkal nem talÀlkoztam t´b-
b¢. Kiv¢gezt¢k. GolyÂ Àltali halÀl. így fogalmazzÀk meg hivatalosan ezt a fajta Át¢letet.
A DeltÀban tudtam meg.

Az elsûk k´z´tt volt, akin Habverû kiprÂbÀlta Ãj kormÀnyzÀsi mÂdszer¢t. Valahon-
nan visszahÁvatta mint nagyk´vetet, osztÀn falhoz ÀllÁtotta. Ismeretlen parcella lett a
sÁrhelye.

Mi sok mindent tudtunk a DeltÀban. A gyÂntatÂinknak is besz¢lni¡k kellett vala-
kivel.

Nem velem, hovÀ gondol, uram ä bÀr ¢vek mÃltÀval n¢ha ez is elûfordult.
Voltak k´z´tt¡nk egykori nagykutyÀk: tÀbornokok, miniszterek, professzorok. Tû-

l¡k hallottam, hogy a tanÁtÂnk abban a tÀvoli orszÀgban, ahol nagyk´vetk¢nt k¢pvi-
selte az orszÀgot, tead¢lutÀnokat rendezett Habverû jÂvÀhagyÀsa n¢lk¡l. Szeretett be-
sz¢lgetni. Ilyen volt û mint tanÁtÂ is. ArrÂl, ami ¢pp esz¢be jutott. S neki mindig esz¢be
jutott valami.

Nekem p¢ldÀul azt mondta egyszer, hogy Àlljak be katonÀnak. Erre sz¡lettem, ¢s
az orszÀgnak Ãj katonÀkra lesz sz¡ks¢ge, akik megv¢dik hazÀjukat.

ä Az is lesz n¢ktek, meglÀtjÀtok ä mondta. ä Most m¢g nem tudjÀtok, hogy mit jelent
hazÀt birtokolni, de arra sz¡lettetek, hogy megtudjÀtok. Nem adjÀk ingyen, ¢s nem
tejbe aprÁtott keny¢r. Az igazsÀgnak ¢s a gonoszsÀgnak fura ́ tv´zete, de n¢lk¡le sem-
mik lesztek.

Addig nem gondoltam ¢n a tanÁtÂmra, amÁg nem hallottam, hogy golyÂ Àltali ha-
lÀlra Át¢lt¢k. Akkor eszembe jutott. °s nem fogja elhinni, uram, ott a DeltÀban, az
´sszezsÃfolt emberek pÀllott szagÀtÂl büzlû barakkban j´ttem rÀ arra, hogy van hazÀm.
Akaratom, tudtom n¢lk¡l, de van hazÀm. Nem ¢rtettem, de bizonyossÀgÀhoz nem
f¢rt k¢ts¢g m¢g attÂl sem, hogy nagyon keserüket nyeltem.

JÂl van, uram. Ezt Ãgysem hiszi el. Ott folytatom, hogy az apÀm munkÀba fogott.
çgat gyüjt´ttem az erdûn, hÀtamon, gyalogszÀnon cipeltem haza; itattam a marhÀkat,
amÁg volt belûl¡k az istÀllÂban ä el nem pÀlinkÀzta ûket az apÀm, az ör kegyelme le-
gyen vele; trÀgyÀt villÀztam, k¢sûbb mÀr kaszÀltam is. Csontjaim megvastagodtak a
munkÀtÂl, hÀtam sz¢les ¢s domborÃ lett, akÀr a medv¢¢.

Amikor MilÀn bÀcsi hÀtba vÀgott, Lili kisasszony szeme kerekre tÀgult. Nem az ijed-
s¢gtûl vagy a szÀnalomtÂl, uram. Az Orient Luxban nem tudtÀk, hogy mi fÀn teremnek
ezek. Lili kisasszony szeme kerekre tÀgult, mert nem buktam az orromra, sût meg sem
inogtam.

MilÀn bÀcsit ez feld¡hÁtette. Megint nekem akart j´nni. Elhatalmasodott rajta a ne-
vel¢si szÀnd¢k. Azt akarta, hogy Ãri mÂdra k´sz´njek Lili kisasszonynak, megmond-
jam a nevem, ¢s n¢zzek becs¡letesen a szem¢be.

ä Kitaposom a beledet, te hÀlÀtlan bivalybornyÃ ä ordÁtotta.
Lili kisasszony erre felszÂlÁtotta, hogy hagyja el az û szobÀjÀt.
R´vid ideig farkasszemet n¢ztek. OsztÀn MilÀn bÀcsi kibicegett.
Lili kisasszony hÀtat fordÁtott nekem. °reztem, hogyan suhintja meg arcomat

pongyolÀjÀnak lebben¢se. Az ablakhoz s¢tÀlt, sz¢thÃzta egy zsinÂrral a redûkben alÀ-
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omlÂ f¡gg´nyt, mintha azt akarnÀ, hogy ne f¢lig homÀlyban, hanem a be´mlû nap-
sugarak vilÀgossÀgÀban halljam a szavait.

ä UtÀlom a parasztokat. K¡l´n´sen, ha olyan alamusziak, mint te.
Nem ¢rtettem ezt a szÂt, de a megvet¢st igen. Nem bÀntott. A k´zel¢ben akartam

maradni, ott kellett maradnom. Nem szÀmÁtott, hogy milyen Àron.
Nem hiszem, uram, hogy ¢rti. Nem voltam szerelmes Lili kisasszonyba, vagy ha a

teljes igazsÀgot akarja: akkor sem tudtam, most sem tudom. °s nem ¢rdekelt. A sze-
relem. MÀs volt a felÀllÀs. Ott az Orient Luxban ¢s az ¢n eg¢sz ¢letemben. Bizony,
uram, a felÀllÀs. Nagy szÂ ez.

Erûsen k¡l´nb´zû vilÀgban ¢l¡nk mi, uram. MÀr megbocsÀsson, de ez Ágy van. Nem
ismernek maguk minket, bÀrmennyire is tudÂsok a k´nyvekben.

Lili kisasszony Ãjfent fordult, megint meglegyintett illatos pongyolÀjÀnak szele, ¢s
az arcomat akarta lÀtni.

ä N¢zz a szemembe! Ne jÀtszd meg az Àrtatlan ostobÀt.
Azt k¢rdezte az elûbb, uram, hogy milyen volt Lili kisasszony arca. Nem ¢rtek a

szavakhoz. De ha az Ãr kÁvÀncsi valamire, akkor k¢rdezzen, ¢s ¢n becs¡letesen vÀla-
szolni fogok.

Ismertetûjel az arcÀn...?
Gondolkozzam egy kicsit, uram. Egy jel? A homlokÀn? Nem. Jobb vagy bal orcÀjÀn?

°s nem is az ajkÀn?
Megvan. Volt valami. Mintha nem szerette volna mutogatni. Pedig ahÀnyszor ´n-

feledten nevetett, elûbÃjt a szemfoga. Kettû volt belûl¡k egymÀsra nûve. °s ettûl m¢-
ly¡lt bal orcÀjÀn a g´dr´cske.

Azt k¢rdi, uram, hogy kitûl hallottam ezt a kettûs szemfogat? Senkitûl. LÀttam. K¡-
l´n´seket k¢rdez az Ãr.

Lili kisasszony felemelte az Àllam, ¢s azt mondta, hogy ronda ÀbrÀzatom van. Meg-
vonta a vÀllÀt, mintha azzal folytatnÀ: felûlem. De a szÁve mÀsk¢pp irÀnyÁtotta a dolgok
alakulÀsÀt, vagy inkÀbb az esze. Ki tudja, mire gondolt. A hÀtamat û is megd´ngette,
nem olyan erûsen, mint MilÀn bÀcsi, de t´bbsz´r, ¢s csodÀlkozott. Valami motoszkÀlt
a fej¢ben. Ez biztos, uram. K¡l´nben nem k¢rdezte volna meg elsû talÀlkozÀsunkkor,
hogy ´ngyilkos lett-e a pincemester, vagy elnyisszantottÀk a torkÀt. Igyekezett a sze-
mem k´z¢ n¢zni. çllnom kellett a tekintet¢t, de hogy besz¢lni is tudok, arrÂl megfe-
ledkeztem. ý megism¢telte a k¢rd¢st, ¢n meg erdûbûl szabadult bivalybornyÃk¢nt
megvontam a vÀllam.

K´nnyü szolgÀlatom volt Lili kisasszony k´r¡l. Nekem kellett begyÃjtani reggelen-
k¢nt a vaskÀlyhÀba, fÀt, szenet cipelnem fel, t¡zet raknom a f¡rdûszoba kazÀnjÀba,
amÁg û f¡rd´tt, addig kitakarÁtottam, szellûztettem, ¢s tiszta Àgynemüt vÀltottam. Ti-
zenegy Ârakor felhoztam a konyhÀrÂl a kisasszony hideg reggelij¢t: sonkÀt, vajat, ik-
rÀt, vagy m¢zet ¢s aranysÀrga kalÀcsszeleteket hozzÀ. TeÀt is fûztem gyorsforralÂn.

Ebbe a k´nnyü szolgÀlatba eleinte beleizzadtam. Nem tudtam, hogy melyik a jobb
vagy a bal kezem, hogyan kell fognom a tÀlcÀt, a cs¢sz¢t, f¢ltem a f¡rdûszoba kazÀn-
jÀtÂl, a sistergû forrÂ vÁztûl, ¢s a szûnyegeket olyan igyekezettel rÀztam ki, hogy a ke-
zemben maradt a v¢g¡k.

K¢t dolog volt a legnehezebb, uram. ögy jÀrkÀlni a szobÀjÀban, hogy ne lÀssam ût
ä oldalt, hÀttal fordulni neki, munkÀm f´l¢ hajolni m¢lyen, mert boszorkÀnyos asz-
szonyi sz¢ps¢g¢vel prÂbÀra akart tenni. Vagy nem vett emberszÀmba? Elûttem vetkû-
z´tt, ´lt´z´tt, prÂbÀlta alsÂ- ¢s felsûruhÀzatÀt, k¢rte kint felejtett f¡rdûk´peny¢t vagy
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szappanÀt, amikor mÀr bent volt a kÀdban, ¢s milyen melegem van kiÀltÀssal v¢gig-
vetette magÀt az Àgyon, kigombolkozott, ¢s mÀr megbocsÀsson az Ãr, de n¢ha mell-
tartÂjÀtÂl is megszabadult.

Sokat n¢zem a csillagokat, uram, ¢s megmagyarÀztÀk nekem, hogy û nem tudott
betelni sajÀt sz¢ps¢g¢vel, l¢tez¢s¢nek csodÀjÀval, azzal, ami k´z´ns¢ges halandÂknak
esz¢be se jut. ý sajÀt magÀnak a csillaga volt. Senki el nem ¢rhette ût, senki pÀlyÀjÀt
meg nem szabhatta, ¢s az¢rt fek¡dt ÂrÀk hosszat mozdulatlanul a hÀtÀn, n¢zte nyitott
szemmel a mennyezetet, hogy csodÀlhassa ezt a csillagot, megf¡r´dj´n titkÀnak ¢des
boldogsÀgÀban. Ennek a boldogsÀgnak f¢nypermetege az arcÀra hullott, beborÁtotta
k¢kes-ez¡st´s fÀtylÀval, a csillagporos ¢jszakÀk l¢lekfÀjdÁtÂ titkÀval.

Mit mondott, uram?
HÂbortos volt vilÀg¢let¢ben? Ismerte ût?
Csak felt¢telezi? Az mÀs. Felt¢telezni sok mindent lehet.
Ha jÂl belegondolok, uram, huszonhÀrom ¢ves lehetett akkor. Ez¢rt kellett neki

jÀtszania n¢ha velem. Ez volt a mÀsik megprÂbÀltatÀs, amit Àllnom kellett. KifigurÀzta
¡gyetlens¢gemet, rosszul mutatta meg a dolgokat, osztÀn rÀm fogta, hogy ¢n t¢ved-
tem, hogy k¢tbalkezes paraszt vagyok. °s kigondolt mindenf¢le bolondsÀgot. Szok-
nyÀba akart bÃjtatni. Ravaszul kitervelte. KidobÀlta szekr¢ny¢bûl az ́ sszes szoknyÀjÀt,
lobogtatta orrom elûtt, hogy melyik tetszik, k´r¡ls¡nd´rg´tt, hÁzelgett, hogy csak egy-
szer, egyetlenegyszer, ne legyek mÀr olyan cs´k´ny´s paraszt, ¢s hogy megijessz¡k a
v¢n kecsk¢t. Ez MilÀn bÀcsi volt. Azt hiszi majd, hogy idegen szem¢ly jutott be Lili
kisasszony szobÀjÀba. Ettûl f¢ltek a legjobban. Nehogy idegen f¢rkûzz¢k a k´zel¢be.

Nem tellett sok idûbe, amÁg rÀj´ttem arra, hogy û kalitkÀba zÀrt madÀr. Minden
l¢p¢s¢t figyelt¢k. MilÀn bÀcsi, a l¢pcsûfordulÂnÀl ûgyelgû gorillÀk, a barÀtja, aki civil
ruhÀs ûrnagy volt, ¢s olyanok is biztosan, akikrûl ¢n nem tudtam.

SzÂval szoknyÀba akart bÃjtatni, ¢n meg menek¡ltem elûle.
A v¢g¢n m¢gis siker¡lt neki.
ElbÃjt az ajtÂ m´g¢, de nekem azt mondta, hogy f¡r´dni megy, ¢s hÀtulrÂl rÀm

hÃzta a szoknyÀt a fejemen kereszt¡l. A szoknya leszorÁtotta a k¢t kezemet, nem tudtam
hirtelen¢ben kievick¢lni belûle. ForgolÂdtam, rÃgkapÀltam. Olyan lehettem, mint egy
szoknyÀba bÃjtatott medve, akit a vÀsÀrokon mutogatnak. ý meg hanyatt vÀgta magÀt
az Àgyon, ¢s visÁtott gy´ny´rüs¢g¢ben, a lÀbÀval meg a levegûben kalimpÀlt.

Berontott MilÀn bÀcsi.
°n ¢pp akkor prÂbÀltam lehÃzni a szoknyÀt a fejemen kereszt¡l.
MilÀn bÀcsi megijedt, a legrosszabbra gondolhatott, ¢s elûkapta pisztolyÀt. Valahol

a kabÀtja alatt tarthatta.
Lili kisasszony felsikoltott.
Ettûl a sikoltÀstÂl ¢n is megijedtem. LÀtni nem lÀttam semmit, csak a sikoltÀst hal-

lottam. Mit tehettem egyebet? RÃgtam egyet oldalt, ahol egy lÀbat v¢ltem lÀtni. Nem
akartam sÁpcsonton talÀlni MilÀn bÀcsit. Nem is tudtam, hogy û az. Akkor nem rÃgok
olyan erûset. A pisztoly kiesett a kez¢bûl, ¢s jajgatva, sziszegve tÀncolni kezdett sÀnta
lÀbÀn.

Lili kisasszony rikoltozva kacagott. Majd felkapta a pisztolyt.
Erre MilÀn bÀcsi abbahagyta az ugrÀlÀst, s a fÀjdalmÀt is elvÀgtÀk. A pisztoly utÀn

kapott.
Lili kisasszony hÀtral¢pett, s a pisztoly cs´v¢t halÀnt¢kÀhoz szorÁtotta.
A szobÀban szÁvdermesztû csend lett.
Akkor mÀr nem volt rajtam a szoknya, mindent lÀttam.
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MilÀn bÀcsi elûreg´rnyedt, mint aki t¢rdre akar bukni, vagy ugrÀsra k¢sz¡l. Szük
r¢sü fekete szem¢ben akkor lÀttam elûsz´r a gondolatok utÀni kapkodÀst. Az zakatol-
hatott a fej¢ben, hogy valamit tennie kell. De az Àlla leesett, tÀtva maradt a szÀja. Sze-
derjes arcÃ, szÀnalmas figura volt.

Lili kisasszony v¢gigm¢rte, osztÀn a mennyezetbe lûtt. Biztosan kezelte a fegyvert,
¢rtett hozzÀ.

Vakolatpor hullott rÀnk, ¢reztem a puskapor csÁpûs szagÀt.

Jakovits JÂzsef

VçLASZ K¹RNER °VA TIZENH°T
K°RD°S°RE

Maga jobban tudja, hogy nÀlunk nem volt progressziÂ a k¢pzûmüv¢szetben. Sût na-
gyon kev¢s jÂ müv¢szet volt. Kiv¢ve a parasztit, a templomi barokkot. No ¢s az ûr¡l-
tek¢t, azaz a szentek¢t. BernÀth Aur¢l jÂ elûre meghatÀrozta a mindenkori hasznÀl-
hatÂ àterm¢szetelvüÊ müv¢szetet. ýk a mindenkori Àllamhatalom v¢delme ¢s tÀmo-
gatÀsa alatt mük´dû polgÀrok.

àA paradicsombÂl kizÀrtakÊ szerencs¢re megteremtett¢k a maguk¢t. Greco, Csont-
vÀry, Gr¡newald, Arp, Huelsenbeck, Kandinsky, Klee, Max Ernst ¢s Vajda Lajos. Ri-
chard Huelsenbeck DADA DRUMMER cÁmü k´nyv¢bûl: àMivel az alkotÂ tehets¢g k¡l´nleges
kÁs¢rletezû tudÀssal jÀr egy¡tt, ez¢rt a müv¢sz arra t´rekszik, hogy a mÀr l¢tezû megoldÀsi mÂdokat
¢s normÀkat Ãjakkal vÀltsa fel. Ebben az ¢rtelemben a müv¢sznek sz¡ks¢gszerüen kÁv¡l kell ma-
radnia a tÀrsadalmon. A f¢lrevonulÀsnak ez a mer¢szs¢ge, a f¡ggetlens¢g, amely a l¢tezû ¢rt¢keket
tagadja, nem marad k´vetkezm¢nyek n¢lk¡l. Az alapvetû k¡l´nbs¢g a kreatÁv müv¢sz ¢s a nem
alkotÂ term¢szetü csoport k´z´tt szociÀlpszicholÂgiai kategÂriÀkban ragadhatÂ meg. A csoport ab-
ban ¢rdekelt, hogy a megl¢vû ¢rt¢keket konzervÀlja. A csoport kiÀll bizonyos normÀk mellett, ¢s
a valÂsÀgot aszerint ¢rt¢keli, hogy milyennek is kellene lennie. Ezzel szemben Àll a müv¢sz,
aki az ilyen categoricus imperativust visszautasÁtja, ¢s ́ nmagÀt a miv¢ is lehetne lenni struk-
tÃrÀjÀban hatÀrozza meg.Ê

A fest¢szetben m¢g csak akadtak olyanok, akik mondani akartak valami Ãjat, de a
szobrÀszat a Herendi-gyÀr ¢s az eml¢kmüvek k´z´tt prÂbÀlta megkeresni a kenyer¢t.
A mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn a rÂzsadombi müv¢sztelepen t´m´r¡lt müv¢szekkel
megismerkedve korÀn kialakult az a v¢lem¢nyem, hogy a festûktûl kell tanulnom.
Mert csak ûk voltak azok, akik valami mÀst tudtak ¢s akartak mondani. °s k¢t ked-
vencem? Gr¡newald ¢s Barlach, a drap¢ria mesterei. Barlach, ahogyan t´bb¢ kovÀ-
csolja mondanivalÂjÀt. Most visszanyÃltam hozzÀ a MñZES-szobrommal. De hÀt Max
Ernst, Picasso, MirÂ, jobbak, mint a kortÀrs szobrÀszok, kiv¢ve egypÀrat. Kezdettûl
fogva mesevilÀgban ¢ltem, a k¡lvilÀgot nehezen vettem tudomÀsul, mondhatnÀm, Àl-
landÂ meglepet¢ssel. Valahogyan nem tartoztam sehovÀ sem, l¢nyeg¢ben barÀtok n¢l-
k¡l. Sokkal k¢sûbb tanultam meg a tÀrsas ¢letet a valahovÀ tartozÀssal. Pontosan tÁz-
¢ves koromban kezdtem rajzolni term¢szet utÀn, kerek n¢gy ¢vig. Antal SÀndor fes-
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tûtanÀr jÂvoltÀbÂl, aki egy tanÁtÂk¢pzû gyakorlati iskolÀjÀban tanÁtott, ahovÀ ¢n is jÀr-
tam volt. öjra feltalÀlta a betük ornamentÀlis jelleg¢t (lehetûs¢g¢t), Ãgy, hogy t¡k´rbe
fordÁtotta az Árott betüt, k¡l´nf¢le sz´gben ¢s szalagban. °n gyorsan Àtvettem a mÂd-
szer¢t, ¢jjel-nappal ontottam a rajzokat. Ez lett barÀtsÀgunk alapja. Nagy dekoratÁv-
j´vût jÂsolt nekem.

Biztosan az akkori ¢lm¢nyei jÀtszanak vissza a jelenlegi k¢peimen. A legt´bbje a
szimmetriÀra ¢p¡lt. Nagy k´nyvtÀr volt az iskolÀban, amit term¢szetesen prÂbÀltam
megenni. Nagy r¢sz¢t csak sok idû mÃlva ¢rtettem meg. Az ¢vek folyamÀn nem alakult
ki semmif¢le elk¢pzel¢sem, hogy mit is kezdek magammal. Sok minden ¢rdekelt. Ami-
kor az utolsÂ ¢vzÀrÂn bejelentettem, hogy müszer¢sznek megyek, az eg¢sz osztÀly r´-
h´g´tt. °n egyszerüen nem ¢rtettem, mi¢rt.

V¢gig, gyermekkoromtÂl nem volt egy fiÂkom sem, Ágy holmim sem.

AzutÀn BudÀrÂl Kispestre ment¡nk lakni. Eleinte hangszereket fabrikÀltam, de tizen-
h¢t ¢ves koromban elkezdtem mintÀzni. TalÀltam faszobrÀsz barÀtokat, Ágy faragtam
is. A t´bbiekkel egy¡tt ¢n is bejÀrtam az OroszlÀn utcai rajziskolÀba. De nem Ázlett az
¢lû gipszek utÀni halott rajzolÀs. PrÂbÀltam valahovÀ bejutni, de nem siker¡lt. A har-
mincas ¢vek mÀsodik fel¢ben bejÀrhattam az Epreskertbe, ahol tanultam valami tech-
nikÀt. Amit ott müv¢szetk¢nt csinÀltak, nem ¢rdekelt. °n emberibb szobrÀszatot sze-
rettem volna kialakÁtani. Ma mÀr tudom, hogy az akkori expresszionista prÂbÀlkozÀ-
som mi¢rt volt idegen. Egyenesen menek¡ltem az Ãgynevezett müv¢szektûl. Akik erû-
szakosan prÂbÀltak tolni a naturalista kifejez¢s fel¢. Eml¢kszem, egyszer valaki bele-
nyÃlt egy k¢sz¡lû szobromba, ¢s elvette karakter¢t. °pp nem voltam otthon, de mÀs-
nap halÀlra kerestem. Mindkettûnk szerencs¢j¢re nem talÀltam meg a nagy konyha-
k¢semmel.

Mi¢rt vÀllaltam a müv¢sz felelûss¢g¢t, nem eml¢kszem. TalÀn mert lehÃzott mun-
kÀs mivoltom, vagy mert let´rtem a vasÀrnapi festû mivoltomon.

Tudtam, ha nem csinÀlhatom csak a szobrÀszatot, nem megyek semmire. K¡zd´t-
tem a k´rnyezetemmel. MÀr tÁz ¢ve prÂbÀltam valamit kihozni. Vesz¢lyes idûk j´ttek,
Ãgy hatÀroztam, megbolondulok. Csak Ágy tudtam megszabadulni a hadi¡zembûl.
°vekig tanulmÀnyoztam Moravcsik dr. elmekÂrtanÀt, szerencs¢sen megkaptam a hi-
vatalos papÁrjaimat ÀllÁtÂlagos betegs¢gemrûl.

Az anyag sohasem volt d´ntû szÀmomra, a jÂ szobor bÀrmilyen anyagban ¢lhet.
Tele voltam mondani akarÀssal, ami tÃlmutatott a hadonÀszÂ f¢rfiak ¢s anyaszobrok
t´meg¢n. Sokat Àlmodoztam ligetekben a term¢szettel egy¡tt ¢lû szobraimrÂl.

1940-ben elmentem müv¢szetanatÂmiÀt tanulni a Bonctani Int¢zetbe Koren IstvÀn
szobrÀszmüv¢sztûl, akivel Budapestrûl valÂ eltün¢semig egy¡tt dolgoztam. °letem el-
sû szakaszÀban fûk¢nt hallgattam mÀsokat, jÀrtam az orszÀgot, sz¢kelyek, tÂtok stb.
mes¢it ¢s dalait ¢ltem Àt vel¡k egy¡tt.

Faragtam szenvedû Krisztusokat, ¢s ahol kellett, elhajtottam egy-egy terhess¢get.
A cigÀnyok ¢jszakai besz¢lget¢s¢t vagy a halÀszok hallgatÀsÀt, hanyatt fekve a csillagos
¢g alatt filozofÀlgatÀsaikat hallgattam. °letem inkÀbb a nûkre ¢p¡lt, akik meghallgat-
tÀk dadogÀsaimat, ¢s szÁvesen segÁtettek t¢ved¢seimben. Nagy hÀlÀval gondolok rÀjuk.

1945 utÀn a RÂzsadombon a telep lakÂi megadtÀk nekem a hiÀnyzÂ iskolÀt. Ott talÀl-
koztam a modern müv¢szettel elûsz´r, ¢s VajdÀval is. Akivel (a sors irÂniÀjak¢nt) az-
utÀn hÃsz ¢vig egy Àgyban aludtam. (Az û ÀgyÀban, amelynek az ÀgynemütartÂjÀban
voltak a k¢pei.) Nagy besz¢lget¢sek ¢s vitatkozÀsok ideje volt ez. Ahogyan csinÀltam
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szobraimat, Ãgy fedeztem fel a magam szÀmÀra a vilÀg müv¢szet¢t. MÁg fiatalabb ko-
romban az Ãgynevezett primitÁv müv¢szet ¢rdekelt, most egyszerre kinyÁlt a vilÀg. Ki-
tÀrult, ahogyan egy¡tt ¢ltem a modern müv¢szekkel. Realista ¢rdeklûd¢sem meg-
szünt¢vel elsû szobraim a csalÀd ¢s barÀtsÀg ¢lm¢ny¢bûl fakadtak. Ekkor sz¡lettek az
egyszerüs´dû aktok, fÂkÀk stb. A politikai nyomÀs belesodort egy mÀgikus v¢dekezû
Àllapotba. Egy eg¢sz sorozata kezdeti mondanivalÂmnak, akkor Ãgy tünt, k¢szen Àllt,
hogy megsz¡lessen.

A kis bronzaim: gyilkos, oltÀr, fûpap, zuhanÂbika, gyermekgyilkos, b¡szkebika ¢s
a harcosok.

Az elsû kiÀllÁtÀst KÀllai Ernûvel csinÀltam, k´lcs´nk¢rve Nolipa festû konflisÀt, hogy
kivigy¡k a k¢peket a Weiss Manfr¢d-gyÀrba. Ebben a kezdeti idûben a Gresham hall-
gatott, csak a BernÀth-cikk (KRITIKçK °S K°PEK. 1945ä1975. BernÀth, 73. o.) utÀn
foglaltak el pozÁciÂkat. LÀtszÂlag k´zelebb Àlltak a sz¡ks¢gletekhez, kiszorÁtvÀn a mo-
derneket a ter¡letrûl hosszÃ ¢vekig. így ûk kaptÀk meg az àingyen kiÀllÁtÂhelyis¢gÊ-e-
ket Ãjra, mint a Horthy-korszakban. Mind a Rottenbilleren, mind a RÂzsadombon a
Vajda-probl¢ma ker¡lt a centrumba. Az elsû pillanattÂl kezdve Ãgy ¢reztem, otthon
vagyok. Elvesztettem az anyagi vilÀgban valÂ hitemet, ¢s elindultam azon az Ãton, ahol
ma is vagyok. Ez term¢szetesen sz¢tt´rte az emberi alakot, hogy helyet adjon erotikus
biolÂgiai formÀimnak, amivel jobban meg tudtam k´zelÁteni mondanivalÂmat.

SokÀig vonzott Max Ernst, de igazÀn nem kellett vele megbirkÂznom. KorÀn ki tud-
tam alakÁtani sajÀt mondanivalÂmat. Term¢szetesen kapcsolÂdom a sz¡rrealizmus-
hoz, az Àlomelm¢let n¢lk¡l. Hiszek a kifejez¢s m¢ly vallÀsossÀgÀban, a bel¡lrûl kifel¢
mozgÂ teremt¢sben.

Ezt egyszer PÀtzay PÀllal folytatott besz¢lget¢semben prÂbÀltam kifejteni. Egyetlen
fontos eredm¢nyre jutottunk, hogy valamelyik¡nk nem szobrÀsz, amennyiben û az,
Ãgy ¢n biztosan nem! Ez volt az elsû ¢s utolsÂ besz¢lget¢sem vele.

MÀr egyszer leÁrtam volt, a Mþ hosszÃ elûk¢sz¡letben sz¡letik vagy elvet¢l.
Az ¢letben maradÀs ́ r´me alakÁtotta ki gondolkozÀsomat, azaz viszonyomat az ¢let-

tel, a müv¢szeti alkotÀs felelûss¢g¢vel. A szobor ¢s k¢p v¢gigmegy egy dialÂguson,
amÁg mozdulatlannÀ t´m´r¡l az idûk v¢g¢ig. Sok¢vi kÁs¢rlet utÀn emberi k´r¡lm¢-
nyeket keresve helyzetemen nem tudtam vÀltoztatni. Ez¢rt mentem Àt AmerikÀba,
ahol mindent megtalÀltam, ami a munkÀmhoz sz¡ks¢ges.

1965. jÃnius 9. Amerika

A rept¢rrûl egyenesen vagy szÀz´tven m¢rf´ldet autÂztunk, az Ãt a r¢gen lÀtott Wild
Westeket id¢zte. De a csoda vÀrosa m¢giscsak NYC lett, ¢s azÂta is fogva tart. A soha-
sem ismert szabadsÀga ennek a vÀrosnak, vesz¢lyeivel egy¡tt. R´videsen kitanultam,
hogy minden¢rt fizetni kell.

1965 m¢g erûsen forrongÂ periÂdus volt, ¢n mindent megn¢ztem ¢s megszagol-
tam. Tudtam, nekem nem lehet autÂm, ¢s a legegyszerübben kell ¢lnem, ha valamit
ki akarok kaparni. El akartam kezdeni dolgozni, Ágy vettem vagy ́ tven kilÂ rossz ame-
rikai magazint, siker¡lt csinÀlnom vagy tizenk¢t montÀzst belûle. AzutÀn abbahagy-
tam, mert ¢reztem, valami mÀst kell csinÀlnom. Ahogyan Árva vagyon, bej´ttem a City-
be, ¢s egy kiÀllÁtÀson ott Àllt egy r¢gi barÀtom, neve Erz, egy h¢ber tank´nyvvel a hÂna
alatt. Egy kÀv¢zÂban kaptam az elsû leck¢t, hogy azutÀn folytatÂdjon napokig egy szÀl-
lodÀban. A betük csodÀja megfogott. A betüknek hang¢rt¢k¡k, szÀmuk ¢s szimbÂlu-
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muk van. A n¢ma àAlefÊ csak a szÂban kapja meg ¢rtelm¢t. SzÀm¢rt¢ke egy, szimbÂ-
luma a bika. CsodÀs! Haza¢rve napokig hajszolt voltam. Eszembe jutottak a szÀrnyas
istenek, sumer bikÀk ¢s a szvasztika. °reztem, itt van valami lehetûs¢g zsidÂ müv¢-
szetet csinÀlni, elszakadni a kereszt¢ny tradÁciÂtÂl. PÀr nap mÃlva megsz¡letett az elsû
k¢pem. K¢k hÀtt¢rben egy lÀngolÂ fekete Alef. AzutÀn v¢gtelen t¢rben az Apa az Anya
Àrny¢kÀval, de nem akartam ilyen banÀlisra fogni. Az Alef egyben a centrumba ker¡lt.
LÀttam hÀzakon, ablakokban, sût zsinagÂgÀkban is.

BarÀtnûm bemutatott rabbiknak ¢s festû barÀtainak is. Mindenki segÁteni prÂbÀlt,
hogy beilleszkedjem az itteni ¢letformÀba, m¢g gal¢riÀt is szereztek.

K´nnyezû ́ reg zsidÂ bÀcsikat kellett volna festenem. ä Szerencse is ¢rt, kaptam egy
KABALç-t. Ez azutÀn elsodort mindenfajta realitÀstÂl. Az Alef egyben Isten-szimbÂ-
lummÀ vÀlt. HiÀba prÂbÀltak lebesz¢lni. Egy ideig rabbik¢pzûbe is akartam menni,
hogy pÂtoljam hiÀnyzÂ zsidÂ tradÁciÂmat. Az ortodoxok egyenesen utÀltak, hogy jÀt-
szom a szent betükkel. AzutÀn a besz¢lget¢sek ¢s gyanakodÀsok k´vetkezt¢ben lÀttam,
hogy ez az Ãt nem jÀrhatÂ. Lassan f¢l¢ves tapasztalat volt m´g´ttem, bej´ttem a Citybe
lakni, egy nagy helyis¢g sarkÀba, ¢s tudtam, ha tovÀbb akarok jutni, magamra vagyok
utalva. Csak annyit dolgoztam, amennyi az ¢lelemre kellett. A TñRA megk´ti k´vetûit
613 t´rv¢nnyel, ezt ¢n nem vÀllaltam. HÀla a KABALç-nak, megragadtam a teremt¢-
s¢n¢l, ahol jelenleg is vagyok. Term¢szetesen prÂbÀltam kiÀllÁtani, de legjobb esetben
¡zletet akartak csinÀlni velem, mindent amerikai m¢retekben, ¢n meg, szerencs¢tlen,
csak besz¢lgetni akartam. °s fûk¢nt kerestem egy etimolÂgust. Jñ VICC!

A szavakra t¢rtem Àt a betükrûl. A szavakbÂl szimbÂlumot csinÀltam, Ãgy, hogy t¡k-
r´ztettem, mÀs formÀkat szerkesztettem hozzÀjuk. Hogy jobban kifejezz¢k azt, amit
mondani akartam. A zsidÂsÀghoz valÂ viszony hosszÃ vitatkozÀsok alapja volt mÀr
¢vek Âta az ñTESTAMENTUM-on kereszt¡l. A zsidÂsÀgom vÀllalÀsa k´vetkezm¢nye
munkÀssÀgomnak. Valahogyan bel¡l kellett ¢reznem magam, ¢s belementem a szak-
irodalomba. Az utolsÂ k¢pem A TEREMT°S TRIPTICHONJA, ami v¢lem¢nyem szerint
´sszefoglalja mindazt, amit ma mondani akarok ¢s fûk¢nt tudok. K´zben pÀr szobor
is sz¡letett, mÀr nem tipikusan kisplasztikÀk: SHEKINA, MOSES, ADAM CADMON, FýPAP
¢s a FONOTTKALçCS-FEJþ HOLY. No, l¢nyege a mük´d¢semnek, hogy tartozom vala-
hovÀ, van Istenem, akivel pÀrbesz¢det folytathatok! így, k¢pzelheti, nem nagyon ¢r-
dekelt az emberek v¢lem¢nye. A TñRA t´bb, mint holmi illusztrÀciÂs lehetûs¢g. Mond-
juk: Ben Shan vagy Chagall szÀmÀra. ýk illusztrÀlnak. °n szeretn¢k valamit letenni,
ami k´zelebb van a TñRç-hoz. öjra Àt¢lni a teremt¢st, minden pillanatban, ¢s kifej-
leszteni egy szimbÂlumrendszert, amit majd mÀsok is folytatni tudnak. (A heraldikus
a BÀlint Endre kifejez¢se.)

A kezdeti k´r¡lbel¡l negyven k¢p: a betük. Egy korai k¢pem: ZSIDñK KIVONULçSA,
ALEFEK MASíROZNAK KºL¹NF°LE SZíNBEN JOBBRA. Volt egy mÀsik k¢pem: ALEF S°TçL
A KERTBEN. HÀt Ágy.

1967 utÀn a k¢peim nagyobbak lettek, festettem egy gyûzelmi zÀszlÂt: 122x183 cen-
tim¢ter. AzÂta nagyon lelassultam. A KABALç-val valÂ hÀzassÀgom erûsen meghatÀ-
rozta irÀnyomat, ¢s cs´kkentettem is a lehetûs¢geimet. HasznÀlom a hÀrom teremt¢s-
betü szÁneit: k¢k-piros-z´ld-barna, ¢s mint isteni beavatkozÀst, a sÀrgÀt. Ragaszkodom
a plakÀtszerüs¢ghez (Blickfang).

Igyekszem megtartani a KABALA ejtett szimbÂlumait, r´gzÁteni k¢p¢lm¢nyeimet a
lehetû legegyszerübb mÂdon ¢s formÀban. A Mþ meg akar sz¡letni, ezt ¢n segÁthetem
¢s megakadÀlyozhatom. Nem, nem a àDeus ex machinÀraÊ gondolok. Az angol nyelv-
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ben: agyafÃrt: egyszerüen bolond. MÁg a magyarban: okos, ravasz. Mi m¢g k´zelebb
vagyunk a samanizmushoz. Az indÁtÀsaim is hasonlÂ kultÃrÀkbÂl tÀplÀlkoznak.

OlvasmÀnyaim: samanizmus, vallÀs, mÁtosz, mese, kultÃrt´rt¢net, müv¢szet, ant-
ropolÂgia ¢s misztika.

V¢gre hÀrom nyelven tudok olvasni ´regs¢gemre.

Hat¢ves koromban anyÀm k¢zen fogott, ¢s ott hagyott egy szÂ n¢lk¡l az ÀrvahÀzban.
Term¢szetesen ¢n is, mint a t´bbi bepisilû gyerek, v¢gigjÀrtam a r´h´gûkÀlvÀriÀt a
szalmazsÀkkal a hÀtamon. Mint a legkisebb, mindig az utolsÂ voltam. AzutÀn egyszer
a konyhÀknÀl egy szûke copfos leÀnyka megszÂlÁtott, mondvÀn: nÀlunk a faluban a
bepisilû gyerekeket àottandÊ megmosdatjÀk. MagyarÀzta hosszasan, hogy meg¢rtsem.
Izgatottan vÀrtam, hogy mindenki elaludjon. A nagy hÀlÂba bes¡t´tt a hold, ¢s ¢n
reszkettem a f¢lelemtûl. De kimentem, ¢s beleÀlltam a mosdÂba. Dideregve lemostam
magamat, az eg¢sz fel¢rt egy valÂdi beavatÀsi szertartÀssal. Teljesen spontÀn, a r´h´-
gûk t´r¡lk´zûj¢vel szÀrÁtottam le magamat. Ekkor lettem autodidakta!

A szobrÀszok Pesten azt ÀllÁtottÀk, hogy nekem k´nnyü, mert nem rontott el az aka-
d¢mia. Tudom, nem errûl van szÂ. Az ember vagy akar csinÀlni valamit az ¢let¢vel,
vagy csak meg akar ¢lni nagy kompromisszumokkal, ¢s nem hajlandÂ semmi Ãjat kez-
deni. °n sokÀig v¢dekeztem, nem akartam àmüv¢szÊ lenni. De Picasso mondja vala-
hol: àA müv¢sz nem lesz, hanem sz¡letik.Ê Ma mÀr tudom, ¢n akartam megsz¡letni, ¢s
eleve vÀllaltam, ami t´rt¢nt ¢s t´rt¢nni fog. Idûnk¢nt az¢rt sz¡ks¢gem volt egy-egy
huszÀrvÀgÀsra. így maradtam ¢letben.

Fontosnak tartom m¢g megemlÁteni, hogy mÀr a kezdet kezdet¢n, KÀllai Ernû sem
akarta bevenni kis mÀgikus bronzaimat az 1948-as Nemzeti Szalon-kiÀllÁtÀsra, ¢s BÀ-
lint Endre, valamint BÀn B¢la festûmüv¢szek j´ttek a segÁts¢gemre. Absztrakt prÂbÀl-
kozÀsaim utÀn ezek voltak az elsû sz¡rrealista müvek.

1977. jÃnius, New York City

Utassy JÂzsef

ROMA ROMANTIKA

ögy n¢z rÀm az ¢n szeretûm,
mintha szarvas volna,
szeme unszol epekedûn:
vinn¢m a vadonba.

RÂka ugat, kuvik rikolt,
Àgyunk mohabÀrsony,
reflektoroz a telihold:
hemperg¡nk egymÀson.
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R¢szeg a mindens¢g, r¢szeg!
Izgul ¢rt¡nk, biztat,
orrÀt az ¢g ¡veg¢hez
nyomja ezer csillag.

°n cigÀnkÀm mind´r´kk´n,
lÀtod: nincs tapintat
sem az ¢gen, sem a f´ld´n!
Nagy szemed kivirrad.

A CSEND HINTçJA

KijÀrok a jÀtszÂt¢rre.
Szeptember van, m¢g z´ld a csend,
Isten ûszi remekl¢se.
MagÀnyosan egy hinta leng.

Egy hinta leng magÀnyosan,
benne a drÀga Senki ¡l,
arcÀn bÀnat, talÀn mosoly,
de nem besz¢l csak senki¡l.

HÀt akkor: senki¡l egy hangot!
N¢zdel maga el¢, mereng.
Ne raboljÀtok el, harangok!
°s leng a csend hintÀja, leng.

UTñKOR

Nos,
 az utÂkor,
 ez a kis taknyos,
 engemet nem nagyon ¢rdekel,

mert
 lopni jÀr majd
 a csillagokhoz,
 ¢s hadonÀszik vagy t¢rdepel.



DeÀk çgnes

E¹TV¹S JñZSEF °S LORD ACTON:
TALçLKOZçS A LIBERALIZMUS
°S A NACIONALIZMUSKRITIKA

METSZ°SPONTJçN

A magyar politikai gondolkodÀs t´rt¢net¢vel foglalkozÂ kutatÂ szÀmÀra az eurÂpai
eszmet´rt¢neti pÀrhuzamok keres¢se az esetek t´bbs¢g¢ben a magyar alkotÂ inspirÀlÂ
forrÀsainak megnevez¢s¢t, az Àtvett vagy ÀtformÀlt gondolat eredeti megfogalmazÀ-
sÀval valÂ ´sszevet¢s¢t jelentheti csupÀn. RitkÀn adÂdik alkalom arra, hogy nyomon
k´vethess¡k egy magyar gondolkodÂ szellemi teljesÁtm¢ny¢nek be¢p¡l¢s¢t kora nyu-
gat-eurÂpai intellektuÀlis k´zeg¢be. Ezen kiv¢telek egyike E´tv´s JÂzsef A TIZENKI -
LENCEDIK SZçZAD URALKODñ ESZM°INEK BEFOLYçSA AZ çLLADALOMRA cÁmü müve,
amelynek n¢met nyelvü kiadÀsa, az elsû k´tet¢ 1851-ben, a mÀsodik¢ 1854-ben igen
szÀmottevû k¡lf´ldi visszhangot vÀltott ki. Concha Gyûzû E¹TV¹S JñZSEF °S A KºL-
F¹LDI KRITIKA cÁmü tanulmÀnyÀban r¢szletesen ismertette a nyomtatÀsban megjelent
bÁrÀlatokat ¢ppÃgy, mint az E´tv´snek k¡ld´tt, elismerû szavakat tolmÀcsolÂ magÀn-
leveleket. MunkÀjÀban kit¢r Charles Montalembert, Joseph Hammer-Purgstall, K. J.
Anton Mittermaier, F. L. Georg von Raumer, Joseph M. von Radowitz, Jakob Philipp
Fallmerayer, Alexis de Tocqueville, Julian Schmidt, E. R. Laboulaye, Victor Cherbu-
liez, Johann Kaspar Bluntschli v¢lem¢ny¢re. MindazonÀltal mÀr Concha ÁrÀsÀbÂl is
sejthetû, s az eredeti kritikÀkat ¢s leveleket olvasva pedig eg¢szen nyilvÀnvalÂvÀ vÀlik,
hogy ezen ÀltalÀnos elismer¢s E´tv´s müv¢nek a szabadsÀg ¢s egyenlûs¢g viszonyÀt
fejtegetû alapgondolatait ́ vezte. E´tv´s azonban szÀzada uralkodÂ eszm¢i k´z´tt har-
madikk¢nt a nemzetis¢gi eszm¢t is megjel´li, s ennek t´rt¢neti ¢s politikai szerep¢rûl,
az Àltala kÁvÀnatosnak tartott fejlûd¢si irÀnyrÂl r¢szletesen szÂl müv¢ben. Ez¢rt is igen
sokat mondÂ az a hallgatÀs, amellyel a megjelent kritikÀk E´tv´s elm¢let¢t fogadjÀk
ebben a vonatkozÀsban. Cherbuliez nyÁltan lesz´gezi, hogy elemz¢s¢ben eltekint ettûl
a k¢rd¢stûl, Julian Schmidt egy f¢l mondat erej¢ig megemlÁti, hogy E´tv´s kiemeli a
nemzetis¢gi eszm¢t, amely ä Schmidt szerint ä az Àllamok egy¢nis¢g¢nek l¢nyeges ele-
m¢t alkotja; Radowitz is azt fejtegeti, hogy a nemzetis¢gi elv a t´rt¢nelmi fejlûd¢s me-
net¢hez kapcsolva az Àllami ¢let lelke, EurÂpa jelen korÀnak megk¡l´nb´ztetû sajÀ-
tossÀga lehet. Ezek a kijelent¢sek azonban egyÀltalÀn nem csengenek ´ssze E´tv´s
alapt¢teleivel ¢s k´vetkeztet¢seivel, ellenkezûleg, azokat k´zvetve cÀfolni lÀtszanak.
Ha v¢giglapozzuk azokat a munkÀkat, amelyeket az URALKODñ ESZM°K eszmet´rt¢-
neti pÀrhuzamaik¢nt szÀmon tartunk (Laboulaye: L'°TAT ET SES LIMITES, Wilhelm
von Humboldt: IDEEN ZU EINEM VERSUCH, DIE GRENZEN DER WIRKSAMKEIT DES
STAATS ZU BESTIMMEN, John Stuart Mill: ON LIBERTY , Jules Simon: LA LIBERT°,
Tocqueville: L'ANCIEN R°GIME ET LA R°VOLUTION ), a nemzetis¢gi eszm¢t illetûen is-
m¢t csak nem talÀlunk E´tv´s elk¢pzel¢seivel pÀrhuzamba ÀllÁthatÂ elm¢leteket.

Paul B´dy JOSEPH E¹TV¹S AND THE MODERNIZATION OF HUNGARY, 1840ä1870
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cÁmü müv¢ben felhÁvja a figyelmet arra, hogy Lord Acton, a XIX. szÀzad mÀsodik
fel¢nek nagy tiszteletben ÀllÂ angol liberÀlis t´rt¢n¢sze E´tv´s¢hez nagyon hasonlÂ
t´rt¢neti ¢s politikai n¢zeteket vallott ¢pp a nemzeti eszme tekintet¢ben, hiszen mind-
ketten azon a v¢lem¢nyen voltak, hogy àa korlÀtlan n¢pszuverenitÀs ¢s a nacionalizmus
arra rÀ¢p¡lû elm¢lete megsemmisÁti az egy¢n jogait, ¢s korlÀtlan ́ nk¢nyuralomhoz vezet a modern
tÀrsadalombanÊ.

Lord Acton a NACIONALIZMUS  (NATIONALITY ) cÁmü tanulmÀnyÀban fejtette ki r¢sz-
letesen ÀllÀspontjÀt a nemzetis¢gi eszme ¢s a nemzetis¢gi mozgalmak t´rt¢netfilozÂfiai
¢s politikai szerep¢rûl. JÂl tudjuk, hogy a magyarorszÀgi k´zv¢lem¢ny milyen hüv´s
elutasÁtÀssal fogadta E´tv´snek az URALKODñ ESZM°K-ben meghirdetett nemzetis¢gi
programjÀt, mivel abban a magyar nemzetÀllam megteremt¢s¢re irÀnyulÂ t´rekv¢sek
kritikÀjÀt lÀtta. Acton nacionalizmuselm¢let¢nek pÀrhuzamait sem k´nnyü megtalÀlni
az angol politikai eszm¢k mÃlt szÀzadi t´rt¢net¢ben. A viktoriÀnus Anglia k´zv¢lem¢-
nye a brit birodalmi eszm¢t tekintette kiindulÂpontnak, Ágy a kontinens nemzeti moz-
galmainak ¢rt¢krendj¢ben a legfûbb helyen ÀllÂ nemzetÀllami int¢zm¢ny term¢-
szetesen nem ker¡lhetett a gondolkodÀs fÂkuszÀba. Mindemellett az angol kultÃra
felsûbbs¢g¢be vetett hit, az angol politikai ¢s kulturÀlis missziÂtudat igen erûs volt. Az
utÂbbi ¢vtizedben maga az angol t´rt¢nettudomÀny kezdi fel¡lvizsgÀlni azt az igen
sokÀig ÀltalÀnosan elfogadott n¢zetet, miszerint az angolszÀsz politikai eszm¢k t´rt¢-
net¢ben a kontinentÀlis ¢rtelemben vett kifejlett nacionalizmus elemei hiÀnyoznak, s
ott pusztÀn a patriotizmus ¢rt¢kei dominÀltak. Ma mÀr tanulmÀnyok sora bizonyÁtja
erûs kulturÀlis ¢s politikai nacionalizmus jelenl¢t¢t a mÃlt szÀzadi angol politikai gon-
dolkodÀsban.

Ebben a viktoriÀnus szellemi k´zegben Acton mÀr szÀrmazÀsÀnÀl ¢s neveltet¢s¢n¢l
fogva is kiss¢ idegen¡l mozgott, hiszen û maga NÀpolyban sz¡letett, apja angol nemesi
csalÀdbÂl szÀrmazott ugyan, nevelûapja, Lord Granville, a whig korszak k¡l¡gymi-
nisztere szint¢n az angol arisztokrÀciÀhoz k´ti, de ¢desanyja csalÀdja bajor fûnemesi
csalÀd, s Acton tanulmÀnyait BajororszÀgban, M¡nchenben v¢gzi. Az angol, n¢met,
francia ¢s olasz nyelvet egyarÀnt àelsû nyelvk¢ntÊ hasznÀlta, a kozmopolitizmus ter-
m¢szetes jelens¢g volt szÀmÀra. John Nurser 1987-ben megjelent k´nyv¢ben Ágy jel-
lemzi ût: àLord Acton eurÂpai volt. Mindenesetre nem volt eg¢szen angol.Ê Ehhez a k´lcs´n´s
idegens¢g¢rzethez hozzÀjÀrult katolikus volta, ami a korabeli AngliÀban, ha nem is a
tÀrsadalmi ¢letben, de a politikÀban mindenk¢ppen jelentûs hÀtrÀnynak szÀmÁtott.

Acton a nemzetis¢gi eszm¢rûl, a nemzetÀllamisÀg ¢rt¢kel¢s¢rûl kifejtett gondolatai
ugyanÃgy kiv¢telt s nem tipikus ÀllÀspontot jelenÁtettek meg a korabeli angol k´zgon-
dolkodÀsban, mint ahogy ezt E´tv´s eset¢ben is elmondhatjuk MagyarorszÀgon. Ac-
ton erre vonatkozÂ n¢zeteit majd csak az 1940-es ¢vek idûszaka fedezi fel, hogy azokat
n¢mileg àmodernizÀlvaÊ Actonban a nemzeti eszme sz¢lsûs¢ges vÀltozatak¢nt ¢rtel-
mezett fasizmus vesz¢lyeit megjÂslÂ lÀtnokot s a nemzeti kisebbs¢gek jogainak v¢del-
mezûj¢t lÀssÀk.

¹sszehasonlÁthatjuk E´tv´s URALKODñ ESZM°I-nek ¢s Acton az 1860-as ¢vek elej¢n
Árt tanulmÀnyainak, mindenekelûtt a NACIONALIZMUS-nak a t´rt¢netfilozÂfiai keret¢t,
amelybe beleÀgyaztÀk mindketten nemzetis¢gi programjukat. Elm¢let¡k l¢nyeges
pontjain azonossÀgokat ÀllapÁthatunk meg.

Mindkettej¡k szÀmÀra kiindulÂ t¢tel az a megÀllapÁtÀs, hogy az egy¢n modern sza-
badsÀgÀnak forrÀsa a kereszt¢nys¢g, annak ¢rt¢kei ¢s tanÁtÀsai, modern politikai fo-
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galmaink a kereszt¢ny eszmek´rbûl nûnek ki. Mindketten jÂl ¢rz¢kelhetûen katolikus
n¢zûpontbÂl tekintik Àt az eurÂpai kultÃra fejlûd¢s¢t. Acton ¢letmüv¢nek kutatÂi
egyet¢rtenek abban, hogy pÀlyafutÀsÀnak ezen elsû szakaszÀban a katolicizmus jelenti
szÀmÀra elm¢leti ¢s politikai tev¢kenys¢g¢nek legfontosabb motÁvumÀt. Szellemi fej-
lûd¢s¢re a legerûsebb hatÀst m¡ncheni tanÀra, Ignaz von D´llinger, a n¢metorszÀgi
liberÀlis katolikus teolÂgia kiemelkedû alakja gyakorolta. Acton az 1850-es ¢vek elej¢n
¢veket t´lt tanÁtvÀnyk¢nt D´llinger hÀzÀban, kapcsolatuk eg¢szen az 1870-es ¢vek ele-
j¢ig rendkÁv¡l erûs marad. N¢metorszÀgbÂl valÂ hazat¢r¢se utÀn Acton azonnal, 1858
k´r¡l bekapcsolÂdik a The Rambler cÁmü angol liberÀlis katolikus folyÂirat szerkesztû-
s¢g¢nek munkÀjÀba. 1859 ¢s 1865 k´z´tt egy ÁrorszÀgi katolikus vÀlasztÂk´rzet whig
pÀrti orszÀggyül¢si k¢pviselûje. Acton az erûs, f¡ggetlen, univerzÀlis katolikus egyhÀz
szellemi ¢s vilÀgi hatalmÀt az egy¢n szabadsÀgÀnak k´zvetlen ¢s legerûsebb biztosÁ-
t¢kÀnak tekintette. °letmüv¢nek e korszakÀban bizonyos fesz¡lts¢g mutathatÂ ki whig
pÀrti liberÀlis n¢zetei ¢s a katolikus egyhÀz politikai ¢rdekeit gondolkodÀsÀnak cent-
rumÀba helyezû ÀllÀspontja k´z´tt. Az egyhÀzi hierarchiÀval s az azt megszem¢lyesÁtû
pÀpai hatalommal valÂ konfliktusai majd csak a liberÀlis katolikus eszm¢ket elÁt¢lû
SYLLABUS ERRORUM pÀpai enciklika kibocsÀtÀsa utÀn kezdûdtek 1864-ben. E´tv´s
szÀmÀra is a kereszt¢nys¢g eszm¢i ihletû forrÀst ¢s az egy¢n szabadsÀgÀnak biztosÁt¢kÀt
jelentik. A protestantizmus t´rt¢neti szerep¢nek megÁt¢l¢s¢ben ä Actonhoz hasonlÂan
ä û is a fejedelmi ´nk¢nyuralom megerûsÁt¢s¢ben lÀtta a hangsÃlyt, mindazonÀltal
E´tv´s t´rt¢netfilozÂfiai ¢s politikai elveit soha nem k´t´tte oly szorosan a katolikus
egyhÀz aktuÀlpolitikai ¢rdekeihez, mint ahogy ennek nyomait Acton 1860-as ¢vek ele-
ji ÁrÀsaiban megtalÀlhatjuk.

A korabeli EurÂpa fû szellemi-politikai Àramlatainak meghatÀrozÀsÀban is talÀlkoz-
nak n¢zeteik. Mindketten egyszerre ¢rvelnek a r¢gi tÁpusÃ feudÀlis abszolutizmus ¢s
az 1850-es ¢vek FranciaorszÀgÀnak III. NapÂleon-f¢le Ãj tÁpusÃ despotizmusa ellen,
mely utÂbbit a francia liberÀlis-demokrata eszm¢k megtestes¡l¢sek¢nt ¢rtelmezik. III.
NapÂleon v¢lem¢ny¡k szerint pusztÀn kiteljesÁtette azt a k¢t elvet, amely a francia li-
berÀlis eszmek´rben mÀr korÀbban is l¢tezett: az egyenlûs¢g ¢rt¢keinek elût¢rbe ÀllÁ-
tÀsÀt a szabadsÀg ¢rt¢keivel szemben; valamint az Àllami mindenhatÂsÀg elv¢t az
egy¢nnel szemben. E mindk¢t tÁpusÃ abszolutizmussal vitÀzva az angol liberÀlis alkot-
mÀnyossÀgot jel´lik meg eszm¢nyk¢nt, mely az Àllamhatalom korlÀtozÀsÀn kereszt¡l
leginkÀbb biztosÁtja az egy¢n szabadsÀgÀt. Az Àllamhatalom korlÀtozÀsÀnak elv¢t m¢g
k¢t tovÀbbi elvvel eg¢szÁtik ki, a decentralizÀlt k´zigazgatÀs, a helyi ´nkormÀnyzatok
programjÀval ¢s a tÀrsadalomnak az egyes¡leti, tÀrsasÀgi formÀban az Àllamhatalom-
tÂl f¡ggetlen¡l kibontakozÂ kulturÀlis, vallÀsi stb. ´nszervezûd¢s¢vel.

Koruk EurÂpÀja politikai viszonyainak ¢rt¢kel¢s¢t illetûen mindketten alapelvk¢nt
vallottÀk, hogy a kor fejlûd¢si irÀnya a nagy ÀllamisÀg fel¢ mutat, s hogy a nagy Àllamok
a civilizÀciÂ fejlûd¢s¢re n¢zve k¡l´nlegesen kedvezû adottsÀgokkal rendelkeznek.

Mind E´tv´s, mind Acton n¢zeteiben k´zponti jelentûs¢gü szerepet foglal el Auszt-
ria. Ez talÀn magÀtÂl ¢rtetûdû E´tv´s eset¢ben, hiszen a magyar liberÀlis mozgalom
kezdettûl fogva egy´ntetüen arra az ÀllÀspontra helyezkedett, hogy a Habsburg-biro-
dalom l¢te az OroszorszÀg expanzÁv ter¡leti ambÁciÂi ¢s a n¢mets¢g nagy kulturÀlis
t´mbje k´z¢ szorult magyarsÀg szÀmÀra sz¡ks¢ges v¢delmet jelent. Az 1848ä49-es for-
radalom ¢s szabadsÀgharc esem¢nyei a liberÀlis vezetû r¢teg egy r¢sz¢ben megingattÀk
ezt a hitet, s ûk majd k¢sûbbi emigrÀciÂjukban mÀr mÀs utakon kÁvÀntÀk Magyaror-
szÀg hely¢t biztosÁtani EurÂpÀban. MagyarorszÀgon azonban a birodalomtÂl valÂ el-
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szakadÀst hirdetû n¢zetek nem tudtak tÃlnyomÂ befolyÀst gyakorolni. Az 1850ä60-as
¢vek fordulÂjÀn, az eurÂpai hatalmi erûviszonyok Àtrendezûd¢s¢nek idûszakÀban Ac-
ton is megk¡l´nb´ztetett figyelemmel fordult az osztrÀk birodalom k¢rd¢se fel¢.
Ausztria szÀmÀra a katolicizmus ¢rdekeinek v¢delmezûje, az egys¢ges¡lû N¢metor-
szÀg hivatott vezetûje ¢s a n¢met kultÃra terjesztûje volt K´z¢p-Kelet-EurÂpa kev¢sb¢
fejlett n¢pei irÀnyÀban. Acton a n¢met egyesÁt¢s lelkes hÁve, m¢gpedig egy¢rtelmüen
a ànagyn¢metÊ elk¢pzel¢seket, a katolikus AusztriÀt tÀmogatja a hatalmi rivalizÀlÀsban
a protestÀns PoroszorszÀggal szemben.

Acton AusztriÀhoz füzûdû viszonya nagyon l¢nyeges szempont nacionalizmusrÂl
Árott tanulmÀnyÀnak ¢rtelmez¢se kapcsÀn, ugyanis ahogy E´tv´sn¢l is vilÀgosan k´r-
vonalazÂdik, leginkÀbb talÀn ¢pp a nemzetis¢gi eszm¢rûl Árott r¢szekben, hogy az
URALKODñ ESZM°K megÁrÀsÀra konkr¢t politikai ¢lm¢nyek ¢s c¢lok, az 1848-as eurÂ-
pai forradalmi mozgalmak s a nyomukban tapasztalhatÂ politikai ¢s szellemi elbizony-
talanodÀs ihlett¢k, a k´zvetlen politikai motÁvumok ActonnÀl is kimutathatÂk. NACIO-
NALIZMUS cÁmü tanulmÀnya elûsz´r a mÀr emlÁtett The Rambler cÁmü lap utÂdak¢nt
kiadott Home and Foreign Review elsû szÀmÀban jelent meg 1862 jÃliusÀban. A The
Rambler 1859-tûl kezdve folyamatosan figyelemmel kÁs¢rte a franciaäolaszäosztrÀk hÀ-
borÃ esem¢nyeit, az azt k´vetû ausztriai belpolitikai vÀlsÀgot. Acton k´nyvtÀra, ame-
lyet ma a Cambridge University Library ûriz, tucatjÀval tartalmazza az ebben az idû-
szakban AusztriÀban megjelent r´piratokat. Minden bizonnyal Ignaz von D´llinger
¢bresztette fel tanÁtvÀnyÀban az Ausztria irÀnti ¢rdeklûd¢st, hiszen p¢ldÀul mÀr Acton
1850. jÃniusi M¡nchenbe ¢rkez¢s¢t k´vetûen augusztusban D´llinger magÀval viszi
AusztriÀba, melyet k¢sûbb Acton t´bb Ãtja is k´vet. A The Rambler szerkeszt¢s¢nek idû-
szakÀban Acton mÀr nagyon tudatosan fordult Ausztria politikai viszonyainak vizsgÀ-
lata fel¢. SzerkesztûtÀrsÀval, Richard Simpsonnal folytatott levelez¢s¢bûl tudjuk, hogy
pÀrhuzamosan dolgozott a lap aktuÀlpolitikai rovatÀban megjelent ausztriai helyzet-
elemz¢seken ¢s a nacionalizmusrÂl szÂlÂ ÁrÀsÀn. Nem v¢letlen tehÀt, hogy tanul-
mÀnyÀban n¢hÀny bekezd¢sben k¡l´n is kit¢r AusztriÀra. BizonyÁtja ezt az is, hogy
k´nyvtÀrÀban az Ausztria belsû viszonyaival foglalkozÂ egyik politikai r´pirat belsû
borÁtÂjÀn Acton k¢zÁrÀsÀval feljegyezve megtalÀljuk NACIONALIZMUS cÁmü tanul-
mÀnyÀnak alapgondolatÀt: a nemzetis¢gek a szabadsÀg akadÀlyÀt jelentik, mivel az
egy¢ni szabadsÀgot kollektÁv f¡ggetlens¢gk¢nt ¢rtelmezik. Ahogy E´tv´ssel kapcso-
latban is megfogalmazÂdott a vele foglalkozÂ szakirodalomban, hogy programja tÃl-
sÀgosan is a Habsburg-birodalom fenntartÀsÀnak ig¢ny¢hez szabott, Ãgy Acton ¢let-
müv¢nek igen kritikus elemzûje, Hugh Tulloch is kifejtette: Acton elsûsorban az¢rt
¢rvel a nacionalizmus ellen, mert az a katolikus egyhÀzra n¢zve jelent veszedelmet, s
az uniformizmus ellen¢ben a k¡l´nb´zûs¢g irÀnti ÂhajÀt a soknyelvü osztrÀkämagyar
birodalom csodÀlata tÀplÀlta. Ezen megfogalmazÀsok tÃlsÀgosan leegyszerüsÁtûk, de
az k¢ts¢gtelen, hogy Ausztria nagyhatalmi helyzet¢nek helyreÀllÁtÀsa, a birodalom
szervezet¢nek megÃjÁtÀsa, a neoabszolutista berendezked¢s alkotmÀnyos ÀtalakÁtÀsa
mindkettej¡k szÀmÀra megoldandÂ k¢rd¢s ¢s feladat volt ä ennek nyomÀt politikai
filozÂfiÀjukban is megtalÀlhatjuk.

Acton NACIONALIZMUS  cÁmü tanulmÀnyÀban a korabeli nemzettudatnak k¢t tÁpu-
sÀt k¡l´nÁti el: a franciÀt ¢s az angolt. A franciÀt Ãgy jellemzi, mint a k´z´s nyelven, a
k´z´s szÀrmazÀs hit¢n, term¢szeti, faji t¢nyezûk´n alapulÂ identitÀstudatot, mellyel
szemben az angol a t´rt¢neti ́ sszetartozÀs jelentûs¢g¢t, a politikai ¢s erk´lcsi koh¢ziÂs
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erûket hangsÃlyozza ¢s k¢pviseli. C¢lja a francia tÁpus bÁrÀlata, melynek keret¢ben
kritikÀjÀban t´bbf¢le elemet ´tv´z ´ssze.

Mindenekelûtt hatÀrozottan elutasÁtja az etnikai, nyelvi, kulturÀlis t¢nyezûkre ala-
pozott nemzetkoncepciÂt. Ebben a vonatkozÀsban persze nem helytÀllÂ kritikÀjÀnak
¢l¢t a francia nemzettudatra irÀnyoznia, hiszen a modern francia nemzet programja
a XVIII. szÀzad v¢g¢n elsûsorban nem nyelvi, kulturÀlis egys¢gk¢nt fogalmazÂdik
meg. A francia nemzet mindenekelûtt a n¢pszuverenitÀs legitimÀciÂs elv¢n alapulÂ Ãj
tÁpusÃ politikai k´z´ss¢get testesÁtett meg. Igaz ez m¢g akkor is, ha a nyelvi naciona-
lizmus elemei mÀr a francia forradalom idej¢n is jelentkeztek.

Acton kritikÀja azonban kiterjedt a nemzet mint emez Ãj tÁpusÃ politikai integrÀciÂs
forma kritikÀjÀra is. Az 1860-as ¢vek elej¢n sz¡letett mÀs munkÀiban ÀltalÀnosabb for-
mÀban is kifejti a modern politikai legitimÀciÂ legfûbb elem¢v¢ vÀlt n¢pszuverenitÀs
elv¢nek bÁrÀlatÀt, ez adja a demokrata elvekkel ¢s mozgalmakkal szembeni fell¢p¢s¢-
nek alapr¢teg¢t. Ebben az ´sszef¡gg¢sben hangsÃlyozza, hogy àa mÃlt hatalmÀtÂl meg-
szabadult n¢pfels¢g eszm¢je egy, a t´rt¢nelem politikai hatÀsÀtÂl f¡ggetlen nemzet eszm¢j¢t segÁ-
tette vilÀgra. Az Àllam ¢s a mÃlt autoritÀsÀnak visszautasÁtÀsÀbÂl sz¡letettÊ. E megÀllapÁtÀs
egy r¢sz¢t azonnal vitathatjuk, hiszen a francia nemzettudat ¢pp az Àllam int¢zm¢-
ny¢ben megtestes¡lû ÀllampolgÀri k´z´ss¢get tekintette kiindulÂpontjÀnak, de ezt a
politikai k´z´ss¢get az ÀllampolgÀri egyenlûs¢g ¢s a n¢pszuverenitÀs elve alapjÀn a
feudÀlis tÁpusÃ Àllamhoz k´tûdû rendi nemzettudattal valÂ tudatos szakÁtÀs ÃtjÀn de-
finiÀlta, ebben az ¢rtelemben a mÃlt autoritÀsÀnak visszautasÁtÀsa valÂban l¢nyegi ele-
m¢t k¢pezte. Acton kritikÀjÀnak fÂkuszÀba àa nemzeti egys¢g demokratikus felfogÀs szerinti
abszolÃt jogÀtÊ, àa kollektÁv akarat megd´nthetetlen hatalmÀn alapulÂÊ nemzeti elvet helyez-
te, mely a demokratikus egyenlûs¢g elv¢nek legveszedelmesebb megjelen¢si formÀjÀt
jelentette szÀmÀra. Ezzel az egyenlûs¢g- s annak nyomÀban jÀrÂ egyenlûsÁtû t´rekv¢-
sekkel szemben Anglia ä Acton ¢rtelmez¢s¢ben ä àa nemzeti szabadsÀg liberÀlis k´vetel¢s¢tÊ
testesÁti meg. A francia nemzettudat kapcsÀn kifejtett gondolatai tehÀt szorosan kap-
csolÂdnak a liberÀlis ¢s a demokrata elvek szembeÀllÁtÀsÀn alapulÂ ÀltalÀnosabb t´r-
t¢netfilozÂfiai ¢s politikai n¢zeteihez.

A t´rt¢nettudomÀny Àltal a modern eurÂpai nemzettudat k¢t tÁpusak¢nt szÀmon
tartott nyelvi-kulturÀlis nemzettudat, illetve az Àllam k´z´ss¢g¢re ¢p¡lû politikai nem-
zettudat egyik¢t sem tartja Acton elfogadhatÂnak. A nemzetis¢g ¢rzelm¢rûl mint ter-
m¢szet adta ¢rzelemrûl besz¢l, amelyet az Âkorban a nemzetek k´z´tti f´ldrajzi elszi-
getelts¢g, a vallÀsi ¢s kulturÀlis k¡l´nbs¢gek tÀplÀltak. Az eurÂpai kereszt¢ny civilizÀ-
ciÂ azonban ezeket a k¡l´nbs¢geket nagym¢rt¢kben cs´kkentette, ami term¢szetesen
nem jÀrt egy¡tt a nemzeti ¢rzelmek megszün¢s¢vel. Acton ¢rt¢kel¢se szerint a modern
nacionalizmus legfûbb t¢ved¢se ¢s büne az, hogy a nemzetis¢gi ¢rz¢st politikai ideo-
lÂgiÀvÀ transzformÀlja, s a nemzeti egys¢geket a politikai-Àllami szervezûd¢s alapegy-
s¢geiv¢ kÁvÀnja tenni: a nacionalizmus à...v¢g¡l olyan teljes ¢s konzisztens elm¢lett¢ Àllt ́ sz-
sze, amely szerint az Àllam ¢s a nemzet hatÀrainak egybe kell esni¡kÊ. Acton nacionalizmus-
kritikÀjÀnak elsû szÀmÃ c¢lpontja a nemzetÀllami eszm¢ny.

A n¢pszuverenitÀs elv¢n nyugvÂ nemzetÀllam term¢szetszerüleg az egy¢nnek az
elvont kollektÁv akaratot megtestesÁtû Àllammal szembeni teljes alÀrendel¢s¢t vonja
maga utÀn ä szÂl Acton alapt¢tele ä, Ágy a nemzetÀllam minden eddigin¢l korlÀtlanabb
abszolÃt Àllamhatalom csÁrÀit hordozza magÀban. Mindez nemcsak az egy¢n, hanem
a t´bbs¢gi nemzet mellett ugyanabban az Àllamban, szÀmszerü kisebbs¢gben ¢lû nem-
zetek, etnikai csoportok alÀvet¢s¢t is jelenti, mivel az uralkodÂ nemzettel a t´bbi nem-
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zet nem lehet egyenrangÃ, hiszen akkor az Àllam nem lenne ànemzetiÊ. àA nemzeti
jogok legnagyobb ellens¢ge a nacionalizmus modern elm¢leteÊ ä ´sszegzi v¢lem¢ny¢t. Acton
elismeri, hogy az eurÂpai t´rt¢nelem sorÀn kialakulhattak nemzetÀllamok oly mÂdon,
hogy a megl¢vû Àllamkeretek k´z´tt kulturÀlis-nyelvi egys¢gesed¢si folyamat lejÀt-
szÂdhatott ä bÀr ezt sem tartja kedvezû ¢s kÁvÀnatos jelens¢gnek ä, de azt a lehetûs¢get,
hogy a nacionalizmus nemzetÀllami eszm¢ny¢nek megfelelûen ÀtszabjÀk EurÂpa Àl-
lamhatÀrait, kategorikusan elutasÁtja: àEgy Àllam az idûk sorÀn megteremthet egy nemzetet,
de hogy egy nemzet Àllamot alkosson, ez ellentmond a modern civilizÀciÂ term¢szet¢nek.Ê

A nemzetÀllamisÀggal szemben Acton a t´bb n¢pet magukban foglalÂ birodalmakat
ÀllÁtja a figyelem k´z¢ppontjÀba, melyekben ä mint kifejti ä a nemzetis¢g elve fontos,
de nem uralkodÂ szempont, s ahol a nemzetek egy¡tt, elnyomÀs n¢lk¡l ¢lhetnek. A
birodalom politikai szf¢rÀja az egys¢g szf¢rÀja, ahol a nemzetis¢gi k¡l´nbs¢gek ¢s sa-
jÀtos szempontok nem jÀtszhatnak d´ntû szerepet, a nemzetis¢gi sajÀtossÀgok ÀpolÀ-
sÀnak, kiteljesÁt¢s¢nek ¢rv¢nyes¡l¢si terepe a tÀrsadalom ´nszervezûd¢se lehet az
egyes¡letek, vallÀsi felekezetek, oktatÀsi int¢zm¢nyek stb. formÀjÀban. HasonlÂan ah-
hoz, ahogy a k¡l´nb´zû felekezetek egymÀs mellett ¢lhetnek egy Àllam keretein bel¡l,
a nemzetek k´z´tt is megteremthetû ez a harmÂnia. Ugyanakkor Acton kit¢r arra is,
hogy egy birodalom fennÀllÀsa nem teremti meg automatikusan ezt a harmÂniÀt,
ahogy Anglia sikeresen oldotta meg ezt a feladatot, addig az Ausztria eset¢ben m¢g a
j´vû nyitott k¢rd¢se. A birodalmi centralizÀciÂ ¢s az azt ellensÃlyozÂ k´zigazgatÀsi
autonÂmia elv¢nek erûter¢ben biztosÁthatÂ a nemzeti sokszÁnüs¢g ¢s annak hordozÂ-
ja, az egy¢n szabadsÀga. A nacionalizmus helyett ajÀnlott àmegosztott patriotizmusÊ vi-
szonyai k´z´tt ¢pp a k¡l´nb´zû nemzetek l¢te jelentheti a leghatÀsosabb gÀtat az Àl-
lami hatalom tÃlterjeszked¢se ellen¢ben. Az ugyancsak a Cambridge University Lib-
raryben ûrz´tt k¢ziratos feljegyz¢seiben t´bbsz´r is visszat¢r az a gondolat, hogy a
nemzetis¢gi mozgalmak ´ntudatlan reakciÂt jelentenek az Àllami hatalom n´veked¢-
s¢nek tendenciÀjÀval szemben, melynek visszaszorÁtÀsÀban fontos szerep vÀr rÀjuk.
Ebben a formÀjÀban a nemzeti eszme immÀr nem az egy¢n szabadsÀgÀt korlÀtozÂ s
Ágy a civilizÀciÂ fejlûd¢s¢t gÀtlÂ t¢nyezû, amint az Acton n¢zetei szerint a nemzetÀllami
formÀban elker¡lhetetlen, hanem ¢pp az egy¢ni szabadsÀg egyik legfontosabb bizto-
sÁt¢ka: àMÁg az egys¢g ig¢nye a despotizmus ¢s a forradalom f¢szk¢v¢ teszi a nemzetet, a szabad-
elvüs¢g az ́ nkormÀnyzat v¢dûbÀstyÀjÀul ÀllÁtja, ¢s az Àllam tÃlzott hatalmÀval szembeni legfûbb
korlÀtnak tekinti.Ê

Acton v¢gk´vetkeztet¢se az, hogy a nacionalizmus elm¢lete t´rt¢nelmi visszal¢p¢s-
nek tekinthetû a civilizÀciÂ menet¢ben. Nem a nemzetek, hanem az Àllamok a modern
politika alapegys¢gei, s a nemzetÀllami formÀval szemben a birodalmak kedvezûbb
keretet nyÃjtanak az emberi haladÀs ¢s szabadsÀg ¢rt¢keinek megûrz¢s¢hez. MegÁt¢-
l¢se szerint a politikai szabadsÀg ¢s a nemzeti f¡ggetlens¢g kivÁvÀsÀnak ¡gye csak r´vid
idûre l¢phetett sz´vets¢gre egymÀssal, mivel az igazi szabadelvüs¢g a nemzetÀllami
programmal nem egyeztethetû ´ssze.

E´tv´s URALKODñ ESZM°K-ben kifejtett n¢zeteit ´sszegezve az Acton¢hoz nagyon
is sok ponton illeszkedû elm¢let k´rvonalai bontakoznak ki. E´tv´s is azt vallja, hogy
a nemzetis¢g a n¢pek term¢szet adta k¡l´nb´zûs¢ge, az etnikai-nemzetis¢gi csoportok
az emberi egy¡tt¢l¢snek term¢szetes, eredet¡kben v¢rs¢gi k´tel¢keken alapulÂ tÀrsa-
dalmi formÀi. IdentitÀsuk hordozÂi a mÃltban a k´z´s eredet mÁtosza, k´z´s nyelv,
vallÀs, t´rt¢neti eml¢kek ¢s a f´ldrajzi elszigetelts¢g voltak. A kereszt¢nys¢g univerza-
litÀsra t´rekvû szelleme azonban kultÃrÀjukban, hagyomÀnyaikban jelentûsen k´ze-
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lÁtette egymÀshoz az eurÂpai n¢peket. SzÁnre l¢p¢s¢vel kialakul a modern egy¢nis¢g,
az egy¢n levÀlik tradicionÀlis k´z´ss¢geirûl, s ez a nemzetis¢gi k´z´ss¢ghez valÂ k´tû-
d¢s lazulÀsÀt is eredm¢nyezi. Az individuum vÀlik a t´rt¢nelem fûszereplûj¢v¢, s nem
a nemzetis¢gi kollektÁvum, a nemzetis¢g megszünik a tÀrsadalom politikai integrÀciÂs
t¢nyezûje lenni, az egy¢n magÀn¢leti szf¢rÀjÀba szorul vissza, hasonlÂan a szabad val-
lÀsgyakorlat modern ¢rtelmez¢s¢hez. A tÀrsadalmi integrÀciÂ fû int¢zm¢nye az eurÂ-
pai civilizÀciÂban az Àllam, az Àllam int¢zm¢ny¢t a nemzetÀllami eszm¢ny jegy¢ben a
nemzetis¢gi elvre alapozni egy korÀbbi t´rt¢neti Àllapothoz valÂ visszat¢r¢st jelentene.
E´tv´s tehÀt Actonhoz hasonlÂan bÁrÀlja a modern nacionalizmus alapt¢teleit: a nem-
zetnek mint a n¢pszuverenitÀs elv¢re ¢p¡lû legfûbb politikai k´z´ss¢gi formÀnak a
fogalmÀt ¢s a nemzetÀllami ideÀlt. ý is kifejti, hogy az Àllamhatalom nemzetis¢gi elv
szerinti Àtszervez¢se korlÀtoznÀ az egy¢n szabadsÀgÀt, a n¢pfels¢g elve alapjÀn ¢rv¢-
nyes¡lû t´bbs¢g uralma magÀban foglalnÀ a t´bbs¢gi nemzet uralmÀt is a t´bbi f´l´tt.
Ezzel szemben E´tv´s programk¢nt a nemzetis¢gi eszme àdepolitizÀlÀsÀtÊ javasolja: a
nemzetis¢g szf¢rÀja nem a politika s nem az Àllam, hanem a centralizÀlt Àllamhata-
lomtÂl f¡ggetlen helyi k´zigazgatÀsi autonÂmia, az oktatÀs, az egy¢n egyes¡l¢si, val-
lÀsgyakorlÀsi szabadsÀga. Ilyen Àllamberendezked¢s mellett ä jelenti ki E´tv´s is ä a
nemzetis¢gi ¢rzelmek ¢s t´rekv¢sek az Àllami tÃlhatalom ¡dv´s ¢s hasznos ellensÃlyai
lehetnek. Gondolatmenete mindv¢gig jÂl ¢rz¢kelhetû mÂdon birodalmi keretekben
mozog.

Mindez m¢g akkor is a legnagyobb m¢rt¢kben alÀtÀmasztanÀ Paul B´dy ÀllÀspontjÀt,
ha ä mint Árja ä kettej¡k k´z´tt k´zvetlen hatÀst nem lehetne kimutatni. Ez azonban
nem Ágy van, nem pusztÀn a kor probl¢mÀinak azonos csoportjÀra valÂ ¢rz¢kenys¢g-
bûl eredû eszmet´rt¢neti pÀrhuzammal Àllunk szemben: a Cambridge University Lib-
raryben ûrz´tt Acton-hagyat¢k vizsgÀlata nyilvÀnvalÂan bizonyÁtja azt a meglepû s ed-
dig ismeretlen t¢nyt, hogy Acton olvasta ¢s gondolatainak formÀlÀsÀban, term¢-
szetesen mÀs alkotÂkkal ¢s müvekkel egy¡tt, felhasznÀlta az URALKODñ ESZM°K-et.

Szem¢lyes talÀlkozÀsrÂl kettej¡k k´z´tt nem tudunk, bÀr ennek f´ldrajzi akadÀlya
nem lett volna, mivel Acton 1850 jÃniusÀban ¢rkezett D´llinger m¡ncheni otthonÀba,
E´tv´s pedig 1849ä50 tel¢t t´lt´tte M¡nchenben, majd 1850 nyarÀn a vÀrostÂl az
egyÂrÀnyi vasÃtÃtra fekvû Tutzingban telepedett le, s itt tartÂzkodott 1850 decembe-
r¢ig. Azonban arrÂl sincs tudomÀsunk, hogy E´tv´s ¢s D´llinger k´z´tt l¢trej´tt volna
bÀrmif¢le k´zvetlen kapcsolat, sût E´tv´s LÂnyay Menyh¢rthez Árt 1866. oktÂber 2-i
levele, amelyben kifejti, hogy Bluntschli Heidelbergbe k´lt´z¢se ¢s G´rres halÀla Âta
nem ismer senkit a m¡ncheni egyetemen, s levelez¢sben sem Àll senkivel, kifejezetten
cÀfolja ezt a lehetûs¢get. Ennek ellen¢re szinte teljes biztonsÀggal felt¢telezhetû, hogy
D´llinger volt az, aki felhÁvta Acton figyelm¢t az URALKODñ ESZM°K-re. Acton a k¢-
sûbbiekben szenved¢lyes k´nyvgyüjtûv¢ vÀlt, k´nyvtÀrÀban sok mÀs osztrÀk ¢s magyar
vonatkozÀsÃ k´nyv mellett megtalÀlhatÂ az URALKODñ ESZM°K eredeti n¢met kiadÀ-
sÀnak mindk¢t k´tete. 

Hogy olvasta is a munkÀt, s nemcsak jÂ diÀkk¢nt megvette, bizonyÁtjÀk k¢ziratos
feljegyz¢sei. Az 1850-es ¢vek v¢g¢rûl szÀrmazÂ jegyzetf¡zeteiben a f´deralizmus, a
nemzeti karakter, a nemzetis¢gi probl¢mÀk cÁmszavaknÀl t´bbsz´r is r´gzÁti E´tv´s
nev¢t, de sajnos kifejtett megjegyz¢sek n¢lk¡l. A The Rambler szerkeszt¢s¢nek idej¢bûl
fennmaradt c¢dulÀk k´z´tt p¢ldÀul a tervezett ä nem felt¢tlen¡l maga Àltal Árt ä cikkek
listÀjÀban a k´vetkezû bejegyz¢st talÀljuk: àHungary, political or literary. E´tv´s (àMa-
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gyarorszÀg, politikai vagy irodalmi. E´tv´sÊ). HasonlÂ t¢mÀjÃ cikk a lap hasÀbjain v¢g¡l
is nem jelent meg. A k´nyvtÀrÀban fellelhetû k´teteket k¢zbe v¢ve ceruzÀs margÂsz¢li
vonaljeleibûl (margÂsz¢li sz´veges jegyzeteket csak nagyon ritkÀn k¢szÁtett) is k´vet-
keztethet¡nk arra, ¢rdeklûd¢s¢t mi keltette fel leginkÀbb. Igen ÀrulkodÂ p¢ldÀul az,
hogy a mü elsû k´tet¢nek tartalomjegyz¢k¢ben felfedezhetûk e ceruzÀs jel´l¢sek a hÀ-
rom, nemzetis¢gi k¢rd¢ssel foglalkozÂ 3., 5. ¢s 7. fejezet mellett, ¢s csakis ezek mellett.
A mü fûsz´veg¢ben az elsû k´tetben eg¢szen a 8. fejezetig talÀlunk egyenletesen vo-
naljeleket, a mÀsodik k´tetben viszont csak az utolsÂ, ´sszefoglalÂ fejezet ûrzi Acton
keze nyomÀt.

Az URALKODñ ESZM°K k¡lf´ldi visszhangjÀt oly gondosan ́ sszegyüjtû Concha Gyû-
zû is megÀllapÁtotta, hogy a mü angliai recepciÂjÀrÂl igen keveset tudunk. Igaz ez an-
nak ellen¢re, hogy Pulszky Ferenc erûfeszÁt¢sei nyomÀn ä ahogy azt CzigÀny LÂrÀnt
A MAGYAR IRODALOM FOGADTATçSA A VIKTORIçNUS ANGLIçBAN, 1830ä1914 cÁmü
müve is emlÁti ä A FALU JEGYZýJ°-nek angol nyelvü kiadÀsa mÀr 1850-ben megjelent
AngliÀban, tehÀt E´tv´s nem lehetett teljesen ismeretlen a müvelt angliai olvasÂk´-
z´ns¢g szÀmÀra. Mindemellett a nyelvi akadÀlyok ¢s az angol k´zv¢lem¢ny m¢g ekkor
is jÂl ¢rz¢kelhetû katolicizmuselleness¢ge magyarÀzatot adhat az URALKODñ ESZM°K
visszhangtalansÀgÀra. Az mÀr k´ztudott, hogy a Westminster Review 1855-´s ¢vfolya-
mÀban megjelent egy r´vid ismertet¢s az URALKODñ ESZM°K-rûl, ezt most kieg¢szÁt-
hetj¡k azzal, hogy Acton is hangot adott elismer¢s¢nek a The Rambler 1861. szeptem-
beri szÀmÀnak AUSZTRIA °S MAGYARORSZçG cÁmü ÁrÀsÀban (az ÁrÀs szignÂ n¢lk¡l jelent
meg, de Acton szerzûs¢ge bizonyÁtottnak tekinthetû), melyben az URALKODñ ESZM°K-
rûl a k´vetkezûket Árja: àA legjobb l¢tezû cÀfolata volt a demokratikus liberalizmus elveinek,
s nagyszerü v¢delme a hatalom korlÀtozÀsa elv¢nek.Ê A cikkben Acton E´tv´st DeÀkkal egye-
temben mint ûszinte meggyûzûd¢sü katolikus ¢s politikÀjukat a t´rt¢neti jogra alapo-
zÂ konzervatÁv politikusokat ÀllÁtja az angol k´zv¢lem¢ny el¢, akik jellem¡ket ¢s k¢-
pess¢geiket tekintve nem szorulnak koruk egyetlen Àllamf¢rfija m´g¢ sem. K¡l´n ki-
emeli az URALKODñ ESZM°K gondolataibÂl a t´bbs¢gi szuverenitÀs ¢s az Àllami min-
denhatÂsÀg elv¢nek kritikÀjÀt, amellyel szemben E´tv´s az erk´lcsi egy¢nis¢gek, k´z-
t¡k a nemzetek autonÂmiÀjÀt vallja, Ágy ä folytatja Acton ä az egy¢n jogaihoz hasonlÂan
minden nemzetis¢g jogai, szabadsÀga ¢s ´nÀllÂsÀga az Àllam hatalmÀt korlÀtozÂ t¢-
nyezûv¢ vÀlik.

De nem az URALKODñ ESZM°K az egyetlen E´tv´s-mü, amely fellelhetû Acton
k´nyvtÀrÀban, megtalÀlhatjuk ott az 1859-ben megjelent AUSZTRIA HATALMçNAK °S
EGYS°G°NEK BIZTOSíT°KAI (DIE GARANTIEN DER MACHT UND EINHEIT OESTER-
REICHS) cÁmü r´piratÀnak n¢met kiadÀsÀt is. Figyelm¢t erre a munkÀra valÂszÁnüleg
1859-es ûszi Ãtja sorÀn hÁvtÀk fel AusztriÀban. E´tv´s Sz¢chenyi IstvÀnhoz 1859. Àp-
rilis 7-¢n Árott level¢ben szembeÀllÁtja a r´piratot fogadÂ magyarorszÀgi àlegnagyobb
inger¡lts¢getÊ a b¢csi ¢s n¢metorszÀgi kedvezû visszhanggal, Acton utazÀsi naplÂja meg-
erûsÁti E´tv´s kijelent¢s¢t. T´bbsz´r is id¢zi Bernhard Meyert (a RºCKBLICK  szerzû-
j¢t), akivel m¢g m¡ncheni tartÂzkodÀsa idej¢n ismerkedett meg az 1850-es ¢vek ele-
j¢n, amikor Meyer n¢metÂrÀkat adott Actonnak. Meyer E´tv´s munkÀjÀt nagyszerü-
nek nevezte, ami ä jegyzi fel Acton ä Bach nagy csodÀlÂjÀtÂl igen figyelemrem¢ltÂ.
Meyer ¢rt¢kel¢se szerint helyes E´tv´s azon t´rekv¢se, hogy a tartomÀnyok sajÀtos-
sÀgaikat s r¢szben ä teszi hozzÀ ä sajÀt kormÀnyzatukat is megûrizz¢k, de a birodalom
egys¢g¢nek nagy c¢ljÀt nem szabad szem elûl t¢veszteni, s azt meg kell valÂsÁtani. Hely-
telenÁti E´tv´s ama javaslatÀt, hogy a birodalmat alkotÂ r¢szeket hÀrom csoportba:
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szlÀv, n¢met ¢s magyar tartomÀnyok csoportjÀba osszÀk, mivel az a n¢met elemet tel-
jesen àmegsemmisÁten¢Ê a birodalomban. Acton sajÀt ÀllÀspontjÀt jegyzetf¡zet¢ben a k´-
vetkezûk¢pp r´gzÁti: a Meyer neve alatt megjelent, de valÂjÀban inkÀbb k´zvetlen¡l
Bach n¢zeteit t¡kr´zû RºCKBLICK  r´pirat ä Meyer sajÀt programjÀt kifejtû cikke a
Historisch-Politische Bl¤tter f¡r das Katholische Deutschland cÁmü folyÂirat 1859-es ¢vfo-
lyamÀban ä ¢s E´tv´s r´pirata k´z´tt talÀlhatÂ àaz igazsÀg AusztriÀrÂlÊ.

Acton mindenesetre beszerezte a r´piratot, s el is olvasta, mutatjÀk ezt ceruzÀval
hÃzott vonalai. Kit¡ntetett figyelmet szentelt a mü 6. fejezet¢nek, melynek cÁme: VA-
LñBAN ELLENT°TBEN çLL AZ EGYES N°PEK NEMZETIS°GI JOGOKRA VALñ T¹REKV°SE
AZ OSZTRçK çLLAM BIZTONSçGçVAL °S HATALMçVAL? Ebben a fejezetben talÀljuk
ugyanis a legt´bb vonalbejel´l¢st. E k´tet tartalmaz sz´veges megjegyz¢st is. Egyr¢szt
a mü 19. oldalÀn E´tv´s a jelen Àllapotot jellemezve kifejti, hogy a b¢csi kormÀny a
teljes passzivitÀssal, az egy¡ttmük´d¢si k¢szs¢g teljes hiÀnyÀval kell hogy szemben¢z-
zen. Ezt Acton igen l¢nyeges gondolatnak talÀlhatta, mivel a lap aljÀra feljegyezte:
àwithout resistance but without supportÊ (àellenkez¢s n¢lk¡l, de tÀmogatÀst sem ¢lvezveÊ). A r´p-
irat 71. oldalÀn pedig a k´vetkezû bejegyz¢s fedezhetû fel: àIn Austria they ask what
nationality shall prevail; whereas not nation, but state ought toÊ, azaz àAusztriÀban azt k¢rdezik,
mely nemzetis¢g fog uralkodni, mik´zben nem nemzetnek, hanem Àllamnak kellene azt tennieÊ.

E´tv´s r´pirata az 1850-es ¢vekben mÀr korÀbban is kifejtett programjÀnak nyom-
vonalÀn halad, elfogadva kiindulÂpontk¢nt az ´sszbirodalmi szeml¢letet. HangsÃ-
lyozza, hogy amÁg a mÃltban a birodalom legitimÀciÂja a dinasztikus kapcsolatokon
alapulÂ perszonÀluniÂn nyugodott, addig a jelenben ezek a kapcsolatok mÀr nem biz-
tosÁthatjÀk a birodalom nagyhatalmi ÀllÀsÀt ¢s belsû szilÀrdsÀgÀt. Ugyanakkor az Àllam
egys¢g¢nek Ãj szervezet¢t csak a t´rt¢nelmi jog ¢s az eddigi t´rt¢neti fejlûd¢s alapjaira
lehet rÀ¢pÁteni, ez¢rt kudarcra Át¢lt az 1849 utÀni neoabszolutista kÁs¢rlet, amely a tar-
tomÀnyok s a k´z¢j¡k besorolt MagyarorszÀg t´rt¢neti k¡l´nÀllÀsÀnak teljes megsz¡n-
tet¢s¢re ¢s az abszolutisztikus kormÀnyzati rendszer visszaÀllÁtÀsÀra tett kÁs¢rletet. E´t-
v´s szerint a birodalom egys¢g¢nek megerûsÁt¢se csakis az alkotmÀnyossÀg elve alap-
jÀn k¢pzelhetû el, a birodalom k´z´s ¡gyeit, a k¡l¡gyeket, had¡gyeket, p¢nz¡gyeket,
a kereskedelmet ́ sszbirodalmi parlament ¢s felelûs birodalmi kormÀny hatÀsk´re alÀ
kell rendelni, mÁg az ezen a k´r´n kÁv¡l esû ¡gyekben az Ãjra ¢letre hÁvandÂ tarto-
mÀnyi t´rv¢nyhozÂ test¡leteknek ¢s v¢grehajtÂ tisztviselûiknek kell teret engedni, a
tartomÀnyok szÀmÀra k´zigazgatÀsi autonÂmiÀt biztosÁtani. Ebben az esetben, v¢le-
m¢nye szerint, a t´rt¢neti jogra alapozott nemzetis¢gi ig¢nyeket ä Ágy a MagyarorszÀg
birodalmon bel¡li k¡l´nÀllÀsÀra vonatkozÂ k´vetel¢seket is ä a korlÀtozott tartomÀnyi
autonÂmia keretein bel¡l ki lehet el¢gÁteni, a k¡l´nb´zû ànem t´rt¢netiÊ nemzetis¢gek
szÀmÀra pedig a k´zs¢gi autonÂmia int¢zm¢ny¢n bel¡l biztosÁthatÂ az anyanyelvhasz-
nÀlat joga. E´tv´s hangsÃlyozza, hogy MagyarorszÀg nem ig¢nyelhet megk¡l´nb´z-
tetett jogi stÀtust a birodalom t´bbi tartomÀnyÀhoz k¢pest, ugyanakkor elismeri, hogy
MagyarorszÀg a tartomÀnyok effajta fel¢pÁt¢se mellett is lakossÀgÀnak szÀmÀt ¢s ter¡-
let¢t tekintve tÃlsÃllyal rendelkezne, bÀr v¢lem¢nye szerint ezt az ́ r´k´s tartomÀnyok
gazdasÀgi fejletts¢ge n¢mileg kiegyenlÁten¢.

Acton k´nyvtÀrÀban megtalÀlhatÂ az OESTERREICHS  POLITIK IN ITALIEN UND DIE
WAHREN GARANTIEN SEINER MACHT UND EINHEIT cÁmü, 1859-ben B¢csben megje-
lent r´pirat, amely cÁm¢ben is E´tv´s r´piratÀra utal, s mely annak kritikÀjak¢nt jelent
meg. Szerzûje szerint E´tv´s müv¢nek legfûbb hiÀnyossÀga abban Àll, hogy mik´zben
dicsûÁti a tartomÀnyi alkotmÀnyok t´rt¢netis¢g¢t, nem ismeri el, hogy az ´sszbirodal-
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mi centralizÀciÂ tendenciÀja legalÀbb oly r¢gÂta ¢rv¢nyes¡l a birodalmi politikÀban,
mint az egyes r¢szek k¡l´nÀllÀsi ig¢nye, s a birodalom egys¢g¢nek megteremt¢se a
jelenben is a legfûbb feladat, amelynek minden mÀs politikai c¢lt alÀ kell rendelni.
Acton sz´veges bejegyz¢se a r´pirat hÀtsÂ belsû borÁtÂjÀn mutatja, hogy egyet¢rtett a
kritikÀval: Az egy nemzetis¢get magukban foglalÂ Àllamok erej¡ket a hazafiÃi oda-
adÀsra ¢pÁthetik, hÀborÃban tÀmaszkodhatnak a lelkes ´nk¢ntesekre, azaz a nemzeti
mozgalom erej¢re. A t´bbnemzetis¢gü Àllamban ez lehetetlen, ¢pp ez¢rt itt ellensÃly-
k¢nt sz¡ks¢ges az Àllam szervezet¢nek centralizÀciÂja, k´vetkez¢sk¢ppen t´bb nem-
zetis¢g egy¡tt¢l¢se egy Àllam keret¢n bel¡l ´nmagÀban egyÀltalÀn nem igazolja a de-
centralizÀciÂra t´rekv¢st. Acton k¢ziratos feljegyz¢sei k´z´tt r´gzÁtette egy AusztriÀrÂl
szÂlÂ tervezett, de el nem k¢sz¡lt cikk vÀzlatÀt, ebben a k´vetkezû olvashatÂ: àTheory
of legitimate centralization, against E´tv´sÊ (àA legitim centralizÀciÂ elm¢lete, E´tv´s ellenÊ).

A The Rambler 1861. szeptemberi szÀmÀnak cikk¢ben Acton n¢hÀny mondat erej¢ig
kit¢r E´tv´s r´piratÀra is. T¢vesen Ãgy ¢rt¢keli E´tv´s programjÀt, mintha az a biro-
dalom nemzetis¢gi elv szerinti felosztÀsÀra tenne javaslatot. Acton az osztrÀk biroda-
lom politikai szervezete alkotmÀnyos ÀtalakÁtÀsÀnak centrumÀba az ́ sszbirodalmi par-
lamentet kÁvÀnta ÀllÁtani. BÀr az osztrÀk politikusokrÂl igen csÁpûs megjegyz¢seket tett
mind magÀnfeljegyz¢seiben, mind cikkeiben, m¢gis volt egyetlenegy olyan osztrÀk po-
litikus, akit legalÀbb a nyilvÀnossÀg elûtt nem tÀmadott, s az a birodalom alkotmÀnyos
liberÀlis centralizÀciÂjÀnak programjÀt meghirdetû Schmerling. Mindamellett ÀltalÀ-
nos szinten bÁrÀlta a kontinentÀlis liberÀlis pÀrtok, Ágy az osztrÀk liberÀlisok egyoldalÃ
centralizÀciÂs programjÀt, mely mell¢, Acton v¢lem¢nye szerint, ellensÃlyk¢nt a k´z-
igazgatÀsi decentralizÀciÂ elv¢t is alkalmazni kell az Àllami tÃlhatalom megakadÀlyo-
zÀsa ¢rdek¢ben. A k´zigazgatÀsi decentralizÀciÂ elv¢t vallja Ausztria vonatkozÀsÀban
is, de a birodalom tartomÀnyi autonÂm egys¢gekre valÂ felosztÀsÀt elhibÀzottnak te-
kintette.

Acton levelez¢s¢ben, k´nyvtÀrÀban, k¢ziratos feljegyz¢seiben nem talÀljuk annak
jel¢t, hogy ismerte volna E´tv´s 1860-ban n¢met¡l, majd egy ¢vvel k¢sûbb magyarul
is megjelent r´piratÀt, a MAGYARORSZçG KºL¹NçLLçSA N°METORSZçG EGYS°G°NEK
SZEMPONTJçBñL (DIE SONDERSTELLUNG UNGARNS VOM STANDPUNKTE DER EINHEIT
DEUTSCHLANDS) cÁmü munkÀt. Csak valÂszÁnüsÁthetj¡k, hogy A NEMZETIS°GI K°RD°S
cÁmü r´pirattal egy¡tt l¢tez¢s¢rûl tudomÀst szerezhetett, hiszen a The North British Re-
view 1866. mÀrciusi szÀmÀban M. E. Grant Duff, akit Acton szem¢lyesen is ismert, t´bb
munkÀrÂl szÂlÂ ´sszefoglalÂ recenziÂjÀban emlÁt¢st tesz mindk¢t mürûl, bÀr n¢hÀny
mondatnyi terjedelemben csak E´tv´s 1860-as r´piratÀra t¢r ki. (Erre az adatra, bÀr
csak A NEMZETIS°GI K°RD°S cÁmü r´piratot emlÁtve, Frank Tibor hÁvja fel a figyelmet
THE BRITISH IMAGE OF HUNGARY, 1865ä1870 cÁmü munkÀjÀban.) A Home and Foreign
Review megszünte utÀn Acton k´zremük´d´tt ennek a folyÂiratnak a kiadÀsÀban, fel-
t¢telezhetû, hogy olvasta is. Ez az 1860-as r´pirat a n¢met egyesÁt¢s ¡gy¢t illetûen jÂval
k´zelebb Àllt Acton ÀllÀspontjÀhoz, hiszen E´tv´s 1859-es r´pirata Ausztria ¢s N¢met-
orszÀg k¡l´nÀllÀsÀnak alapt¢tel¢bûl indult ki, mÁg az utÂbbi munka ¢rvel¢s¢nek fû
szÀlÀt ¢pp a nagyn¢met egyesÁt¢s politikai k´vetelm¢nyei ¢s k´vetkezm¢nyei alkotjÀk.
Ugyanakkor MagyarorszÀgot illetûen a perszonÀluniÂs viszonyhoz mint jogalaphoz
valÂ visszat¢r¢s MagyarorszÀgäAusztria viszonyÀban, amelyet E´tv´s meghirdet, Ac-
ton szÀmÀra elfogadhatatlan volt. E perszonÀluniÂs ÀllÀspontot k¢pviselte a magyar
liberÀlis politikai elit az 1861-es orszÀggyül¢sen is. Amint mÀr emlÁtett¡k, az Ausztri-
Àban ¢s MagyarorszÀgon lezajlott politikai mozgalmakrÂl az 1850ä60-as ¢vek fordu-
lÂjÀn a The Rambler folyamatosan tÀj¢koztatta olvasÂit, a mÀr t´bbsz´r id¢zett 1861.
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szeptemberi cikkben Acton is r¢szletesen szÂl a magyar orszÀggyül¢srûl. DeÀkrÂl ¢s
E´tv´srûl Árt elismerû szavai ellen¢re is programjukat hatÀrozottan elutasÁtja. R¢szle-
tesen kit¢r E´tv´s mÀjus 17-i orszÀggyül¢si besz¢d¢re. Ebben E´tv´s, legutÂbbi r´p-
irata gondolatmenet¢t k´vetve, kifejti: az Ausztria vezet¢s¢vel l¢trej´vû nagyn¢met
egys¢g lehetetlenn¢ teszi a Habsburg-birodalom centralizÀlt Àllamk¢nt valÂ l¢tez¢s¢t,
mivel ezen egys¢gben csak a birodalom n¢met tartomÀnyai vehetnek r¢szt. °pp Auszt-
ria n¢metorszÀgi hatalmi ambÁciÂi ig¢nylik azt, hogy a birodalom eredeti perszonÀl-
uniÂs legitimÀciÂjÀt Ãjra elismerj¢k, s lemondjanak az egys¢ges birodalmi eszm¢nyrûl.
Ezzel Acton ¢rtelmez¢s¢ben E´tv´s szembefordult sajÀt, az URALKODñ ESZM°K-ben
kifejtett n¢zeteivel, feladta elm¢let¢nek konzervatÁv-t´rt¢neti alapjÀt: àelismerve minden
nemzetis¢g jogÀt arra, hogy ´nmagÀt politikai egys¢gk¢nt kormÀnyozza, a nemzet term¢szeti ¢s
fiziolÂgiai t¢nyezûkre ¢pÁtett meghatÀrozÀsÀt fogadta el a t´rt¢neti ¢s politikai definÁciÂval szem-
ben. Az û nemzete a rokonsÀg term¢ke, s nem az Àllam¢. Ez a t´rt¢nelem ¢s a tradÁciÂ legteljesebb
tagadÀsa, a legnagyobb m¢rt¢kig demokratikus eszmeÊ. SÃlyos vÀdak ezek Acton tollÀbÂl, s
nem is igazolhatÂk, hiszen a birodalom kÁvÀnatos politikai int¢zm¢nyrendszer¢re vo-
natkozÂ n¢zeteik k´z´tti elt¢r¢s sokkal inkÀbb a t´rt¢neti jog mÀsfajta ¢rtelmez¢s¢bûl
szÀrmazik (Acton a fennÀllÂ egys¢ges birodalmi szerkezetet tekinti legitimnek s egyet-
len lehets¢ges kiindulÂpontnak, mÁg E´tv´s, Ãjra csatlakozva a magyar liberÀlis moz-
galom fû ÀramlatÀhoz, az 1848-ban t´rv¢nyesen l¢trej´tt viszonyokat nevezi a t´rt¢-
neti jog kiindulÂÀllapotÀnak), mintsem a t´rt¢neti jog ¢s az azt tudatosan f¢lretevû
nemzeti legitimÀciÂ k¡l´nbs¢g¢bûl. E´tv´s a perszonÀluniÂ programjÀnak tÀmogatÀ-
sÀval valÂban elfogadta a magyar liberÀlis nemzeti mozgalom k´vetel¢seinek legl¢-
nyegesebbik¢t, de az egys¢ges nemzetÀllamisÀg megteremt¢s¢re irÀnyulÂ nyelvi ¢s Àl-
lamnacionalista t´rekv¢sek jÂzan kritikusa maradt a tovÀbbiakban is, mutatjÀk ezt az
1868-as nemzetis¢gi t´rv¢ny keze nyomÀt viselû elûmunkÀlatai. Acton E´tv´s n¢zetei-
ben fordulatot felt¢telezû kijelent¢sei ugyanakkor bizonyÁtjÀk azt a felt¢telez¢st, hogy
Acton az Àltala kÁvÀnatosnak tekintett nemzetis¢gi eszme k¢pviselûjek¢nt tartotta szÀ-
mon E´tv´s elm¢let¢t az 1850-es ¢vekben.

Acton Ausztria irÀnti ¢rdeklûd¢s¢nek intenzÁv szakasza az 1858 ¢s 1862 k´z´tti idû-
szak, ezutÀn figyelme ebben az irÀnyban mintha gyeng¡lne. HozzÀjÀrult ehhez a fo-
lyÂirat-szerkesztûi munka nem teljesen ´nk¢ntes feladÀsa is, mivel a liberÀlis szelle-
mis¢gü The Rambler ¢s Home and Foreign Review az angliai hagyomÀnyûrzû katolikus
k´r´k ÀllandÂ tÀmadÀsainak ́ sszt¡z¢ben Àllt. Acton 1862 utÀn ́ nÀllÂ ÁrÀst AusztriÀrÂl
mÀr nem jelentet meg, levelez¢s¢ben is csak nagyon kev¢s utalÀst talÀlunk erre vonat-
kozÂan. A tovÀbbiakban is sz¢p szÀmmal vÀsÀrolt AusztriÀval ¢s MagyarorszÀggal kap-
csolatos kiadvÀnyokat, tovÀbbi E´tv´s-müvel azonban nem talÀlkozunk. E´tv´s neve
k¢sûbb is felbukkan Acton levelez¢s¢ben, m¢gpedig az elsû vatikÀni zsinat k´r¡li idû-
szakban, amikor Acton 1870-ben rÂmai tartÂzkodÀsa alatt igyekezett a pÀpai csalha-
tatlansÀgi dogma zsinati ellenz¢k¢nek ellenÀllÀsÀt ´szt´n´zni, s k´zvetÁteni a zsinati
kisebbs¢g ¢s a zsinat ideje alatt is M¡nchenben tartÂzkodÂ, de az ott t´rt¢nteket fo-
lyamatosan figyelemmel kÁs¢rû D´llinger k´z´tt. A magyarorszÀgi fûpapsÀg is e ki-
sebbs¢ghez tartozott, Acton Haynald Lajos kalocsai ¢rsekkel, de k¡l´n´sen Stross-
mayer vukovÀri p¡sp´kkel igen szoros barÀti viszonyba ker¡lt. E´tv´s katolikusauto-
nÂmia-tervei megvalÂsÁtÀsi kÁs¢rlet¢nek idûszakÀban a magyar p¡sp´ki karban Hay-
nald Lajossal tartott fenn szoros kapcsolatot, a zsinat idûszakÀban is mint vallÀs- ¢s
k´zoktatÀs¡gyi miniszter k´zvetÁtett a kormÀny ¢s a kl¢rus k´z´tt. Haynald Lajoson
kereszt¡l Ágy Acton is igen jÂl tÀj¢kozott volt a magyar kormÀny ÀllÀspontjÀt illetûen,
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ezek a feljegyz¢sei azonban k´zvetlen¡l E´tv´s szem¢ly¢hez vagy tev¢kenys¢g¢hez
mÀr nem kapcsolÂdnak.

Az utÂbbi ¢vekben Lord Acton essz¢i az addigi teljes ismeretlens¢gbûl kiemelkedve
hirtelen nagyon divatosak lettek MagyarorszÀgon, an¢lk¡l azonban, hogy maga a tel-
jes ¢letmü, az adott essz¢k t´rt¢neti hÀttere is ismertt¢ vÀlt volna. Pedig ezek felkuta-
tÀsa ¢ppen MagyarorszÀgon igen ¢rdekes lehet, hiszen az osztrÀk birodalom legitimÀ-
ciÂjÀnak megerûsÁt¢se, szerkezet¢nek alkotmÀnyos ÀtalakÁtÀsa az 1860-as ¢vek elej¢n
k´zponti jelentûs¢gü k¢rd¢s Acton szÀmÀra. Ez¢rt fordul figyelme MagyarorszÀg fel¢
is. A demokratikus ¢s nacionalista eszmek´rrel szembeni elm¢leti ÀllÀsfoglalÀsait a ma-
guk teljess¢g¢ben csak az ugyanabban az idûben sz¡letett aktuÀlpolitikai cikkeivel
´sszevetve ¢rtelmezhetj¡k. JÂl mutatja ezt E´tv´s ¢letmüve irÀnti ¢rdeklûd¢se is,
melyben ´sszefonÂdik az elm¢leti gondolkodÂ teljesÁtm¢ny¢nek ¢s rokon eszm¢inek
elismer¢se a politikus programjÀnak egy¢rtelmüen a birodalmi centralizÀciÂ n¢zû-
pontjÀbÂl valÂ megm¢rettet¢s¢vel. çllÀspontjÀnak Àttekint¢se mutatja azt is, hogy E´t-
v´s ¢letmüv¢nek eurÂpai recepciÂjÀt m¢g tÀvolrÂl sem ismerj¡k minden r¢szlet¢ben.
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GÀngÂ GÀbor

 A SZABADSçG ANTINñMIçI 1848 UTçN: 
E¹TV¹S °S A LOMBARD àDOKTRINEREKÊ

K´zismert, hogy 1848 liberÀlisai a forradalmak utÀn EurÂpa-szerte az ÁrÂasztal mellett
igyekeztek a k´z javÀra fordÁtani a benn¡k maradt tetterût. Sz¢les horizont kÁnÀlkozik
tehÀt arra, hogy a magyar szabadelvüek elm¢leti frontember¢nek, E´tv´s JÂzsefnek
az 1848 utÀni Àllamb´lcseleti rendszer¢t ä illetve jelen esetben annak alapelveit ä az
´sszehasonlÁtÂ eszmet´rt¢net m¢rleg¢re tegy¡k. Ez a tanulmÀny megmarad a Monar-
chia keretein bel¡l: annak d¢lnyugati v¢geire tekint; nevezetesen k¢t lombard politi-
kus-gondolkodÂnak ä a Risorgimento eszmei k¡zdelmei sorÀn kapott elnevez¢s szerint
a àm¢rs¢keltekÊ (àmoderatiÊ) k¢t k¢pviselûj¢nek, Carlo CattaneÂnak ¢s Giuseppe Fer-
rarinak a forradalom utÀni ´sszegzû ÁrÀsaira. Az E´tv´ssel valÂ ´sszehasonlÁtÀst (akÀr
az itt nyitottnÀl tÀgabb perspektÁvÀban is) szinte megk´veteli hÀrmÂjuk hasonlÂ mü-
velts¢ge, forradalom elûtti ¢rdeklûd¢si ¢s tev¢kenys¢gi k´re ¢s az azutÀni elm¢leti k¢r-
d¢sfeltev¢seknek a (tovÀbbra is) k´z´s birodalmi alÀvetetts¢gbûl ¢s a hasonlÂ '48-as
tapasztalatokbÂl eredû azonossÀga.

Az itÀliaiak eset¢ben ä rendkÁv¡l gazdag anyaorszÀgbeli irodalom mellett ä nem
t´rekedhettem Ãj eredm¢nyek felmutatÀsÀra. A c¢l e nÀlunk igen kev¢ss¢ szem elûtt
tartott politikatudÂsok szabadsÀgrÂl, alkotmÀnyossÀgrÂl ¢s a birodalom lehets¢ges be-
rendezked¢s¢rûl alkotott n¢zeteinek ismertet¢se, mintegy hÀtter¢¡l ä ¢s ellenpontjÀul
is ä E´tv´s 1848 utÀni eszm¢inek. Az ´sszehasonlÁtÀs eredm¢nyek¢ppen talÀn jobban
lÀthatÂk lesznek azok a t´rt¢neti ¢s tudati k¢nyszerÁtû erûk, amelyek miatt E´tv´s 1848
utÀn r´vid idûre ugyan, de let¢r, naprak¢sz tÀj¢kozÂdÀsa ellen¢re, a nyugati politika-
elm¢let fû nyomvonalÀrÂl.

Amirûl szÂ lesz, az vegytiszta pÀrhuzamt´rt¢net: nincs adat arra, hogy e politikusok,
akik ugyanazok¢rt a c¢lok¢rt ¢s ugyanazokkal az eszk´z´kkel k¡zd´ttek, valaha is tu-
domÀst szereztek volna errûl. Egy¢bk¢nt is, mÁg Cattaneo hazÀjÀnak sorsÀt a biroda-
lom mozgalmaival egys¢gben szeml¢lte, addig E´tv´s szÀmÀra a forradalmi ItÀlia nem
l¢tezett. Az olasz seg¢ly ¡gy¢ben tartott nagy k¢pviselûhÀzi besz¢de is egy¢rtelmüen
¢s kizÀrÂlagosan a birodalom ¢rdekeit tekintette; akkori magatartÀsÀra k¢sûbb visz-
szat¢rve, Ágy keresi az ´nigazolÀst a forradalomrÂl szÂlÂ, alÀbb bûven id¢zendû k¢z-
iratos müv¢ben: àMagyarorszÀgban elfelejtetett: hogy ott, hol k´teless¢g teljesÁt¢se forog k¢r-
d¢sben, a rokonszenvnek hallgatni kell, ¢s a birodalomnak olasz ¡gyeiben sem azon anyagi, sem
azon moralis istÀp nem nyÃjtatott, melyet az joggal k´vetelhetett volna.Ê

A k¢t milÀnÂi sz¡let¢sü Romagnosi-tanÁtvÀny idûsebbike, Carlo Cattaneo (1801ä1869)
tanÀri gyakorlat ¢s fûk¢nt gazdasÀgtani publikÀciÂk utÀn lett 1848-ban a milÀnÂi ´t
nap egyik vezetûje. A forradalom bukÀsÀt k´vetûen SvÀjcba emigrÀlt, ahol legfonto-
sabb feladatÀnak az elmÃlt ¢vek esem¢nyeinek dokumentÀlÀsÀt tekintette. Ennek ¢r-
dek¢ben indÁtotta el, Francesco Dall'OngarÂval k´z´sen, ARCHIVIO TRIENNALE (Hç-
ROM °V LEV°LTçRA) cÁmü forrÀskiadÀs-sorozatÀt, melynek 1850 ¢s 1853 k´z´tt hÀrom
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k´tete jelent meg. A szÀzadk´z¢p ItÀliÀjÀnak politikai ¢let¢ben mÀr jobbÀra csak ÁrÀ-
saival jelen levû Cattaneo k´zelebbrûl szem¡gyre veendû, eredetileg franciÀul Árott
müve, az INSURRECTION DE MILAN EN 1848 (AZ 1848-AS MILçNñI FELKEL°S) m¢g a
forradalom ¢v¢ben jelent meg PÀrizsban.

JÂllehet itt a forradalmi idûszak ÁrÀsairÂl lesz szÂ, ¢rdemes megemlÁteni, hogy r¢sz-
letes elemz¢st kÁvÀnnÀnak E´tv´s ¢s Cattaneo korai munkÀssÀgÀnak hasonlÂ jellegze-
tess¢gei is. M¢g ha tudjuk is, hogy e k¢rd¢sek a forradalom elûtti ¢vtizedek liberÀlisait
EurÂpa-szerte foglalkoztattÀk, akkor sem mehet¡nk el amellett minden ÀmulÀs n¢l-
k¡l, hogy szinte egy idûben ä a harmincas ¢vek mÀsodik ¢s a negyvenesek elsû fel¢ben
ä keletkezett A SZEG°NYS°G IRLANDBAN ¢s a SU LO STATO PRESENTE DELL'IRLANDA
(íRORSZçG JELEN çLLAPOTçRñL) (melyet n¢hÀny ¢vvel k¢sûbb a SUI DISASTRI DELL'
IRLANDA NEGLI ANNI 1846 E 1847 [AZ 1846ä47. °VI íRORSZçGI TERM°SZETI CSAPçSOK-
RñL] k´vet), a FOGHçZJAVíTçS  ¢s a DELLA RIFORMA PENALE (A BºNTETýREFORMRñL ),
A ZSIDñK EMANCIPçCIñJA ¢s az INTERDIZIONI ISRAELITICHE (A TILTñ ZSIDñT¹RV°-
NYEK ).

Giuseppe Ferrari (1811ä1876) jogi ¢s filozÂfiai elûtanulmÀnyok utÀn fiatalon fûleg
Vico munkÀiban m¢lyedt el, a SCIENZA NUOVA Ãj kiadÀsÀt is û rendezte sajtÂ alÀ. 1839-
ben a francia fûvÀrosba ¢rkezett hosszabb tartÂzkodÀsra, t´bbsz´r publikÀlt a Revue
Des Deux Mondes-ban, ¢s 1843-ban PÀrizsban jelent meg filozÂfiÀjÀnak alapvet¢se, az
ESSAI SUR LE PRINCIPE ET LES LIMITES DE LA PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE (°RTEKEZ°S
A T¹RT°NETFILOZñFIA ALAPJçRñL °S HATçRAIRñL). (Csak sajnÀlhatjuk, hogy az elû-
szeretettel sz¢ljegyzetelû E´tv´s p¢ldÀnya abbÂl a mübûl, amelyikkel Ferrari polemi-
zÀl ä Buchez INTRODUCTION Ö LA SCIENCE DE L'HISTOIRE [BEVEZET°S A T¹RT°NET-
TUDOMçNYBA] cÁmü munkÀja ä, mÀra mÀr eltünt az Akad¢miai K´nyvtÀr ÀllomÀnyÀ-
bÂl.) 1848-ban hazat¢rt, de nem kapcsolÂdott be a forradalomba, r´videsen ism¢t PÀ-
rizsnak vette ÃtjÀt. °lete v¢g¢n k¢pviselû, egyetemi tanÀr volt az immÀr egys¢ges ItÀ-
liÀban. MACHIAVEL, JUGE DES R°VOLUTIONS DE NOTRE TEMPS (MACHIAVELLI, KO-
RUNK FORRADALMAINAK BíRçJA) cÁmü, kev¢ss¢ elemzett, Àm szÀmunkra fontos mun-
kÀja 1849-ben jelent meg. RÀ k¢t ¢vre publikÀlta t´rt¢netfilozÂfiai fûmüv¢t, melynek
cÁme FILOSOFIA DELLA RIVOLUZIONE (A FORRADALOM FILOZñFIçJA).

Mind Cattaneo, mind Ferrari szÀmÀra ä LombardiÀnak az osztrÀk birodalomba va-
lÂ beÀgyzottsÀgÀbÂl eredûen ä 1848 legfontosabb dilemmÀja szabadsÀg vagy f¡gget-
lens¢g prioritÀsa. Ahogy az utÂbbi ´sszegezte: àA szabadsÀg ¢s f¡ggetlens¢g kivÁvÀsÀnak
kettûs feladata [...] tÃl neh¢z egy nemzetnek.Ê Mindketten egy¢rtelmüen Ãgy Át¢lik meg,
hogy az alkotmÀnyossÀg kivÁvÀsa az elsûrendü feladat. àA forradalom Ãtja vilÀgosan ki
volt jel´lveÊ ä Árja Ferrari a MACHIAVEL -ben. ä àAz igazsÀgossÀg azt k´vetelte, hogy a szolga-
sÀg alapjÀt tÀmadjuk meg, mielûtt a k¡lf´lddel harcba bocsÀtkoznÀnk; az igazsÀgossÀg azt akar-
ta, hogy semmisÁts¡k meg a pÀpai abszolutizmust a lombardävelencei kirÀlysÀg felszabadÁtÀsÀ¢rt
indÁtott harc elûtt.Ê A forradalom bukÀsÀnak legfûbb okÀt a szabadsÀgrÂl valÂ lemon-
dÀsban lÀtjÀk, egyr¢szt azok r¢sz¢rûl, akik azt f¡ggetlens¢gi aspirÀciÂknak ÀldoztÀk
fel, mÀsr¢szt a lombard arisztokrÀcia r¢sz¢rûl. CattaneÂnÀl ezt olvashatjuk: àItÀlia nem
AusztriÀnak esett Àldozatul, nem a csÀszÀri hadseregnek, hanem elûkelûi retrogrÀd n¢zeteinek.
[...] Ausztria csak a szabadsÀg erej¢vel gyûzhetû le; ¢s ûk jobban f¢ltek a szabadsÀgtÂl, mint Auszt-
riÀtÂl.Ê TovÀbbÀ: àNem igaz, hogy honfitÀrsaim, kizÀrÂlag az ûket k´r¡lvevû vesz¢lyekkel l¢v¢n
elfoglalva, csak az anyagi erûben bÁztak ¢s a v¢gsû politikai eszk´z´kben. A szabadsÀgukat, amely
a maga erej¢bûl mÀr gyûzedelmeskedett, felÀldoztÀk a katonai erû fantomjÀnak. Nem voltak el¢gg¢
meggyûzûdve arrÂl, hogy minden forradalom egy eszme kifejlûd¢se, ¢s hogy csak akkor gyûzhet,
ha ezt az eszm¢t k´vetj¡k rendÁthetetlen odaadÀssal.Ê Ferrari szerint: àFelÀldoztÀk a szabad-



sÀgot a f¡ggetlens¢gnek, az alkotmÀnynak szinte m¢g a nev¢t is elt´r´lt¢k, mintha az abszolutiz-
must ¢s a szent inkvizÁciÂt reformok ÃtjÀn akartÀk volna t´k¢letesÁteni. [...] Soha nem szabad a
hÀborÃt a forradalom el¢ helyezni, nem szabad elnapolni a szabadsÀgot f¡ggetlens¢gi megfon-
tolÀsok miatt; ez az egyetlen alapelv, amely maga k¢pes ItÀlia bajÀt megoldani.Ê

A f´derÀlt Ausztria keret¢ben valÂ megmaradÀs gondolata, amely Cattaneo elûtt
elsûsorban a KÀroly Alberttel valÂ szem¢lyes ellent¢te ¢s a piemontiakkal szembeni
bizalmatlansÀga miatt mer¡l fel lehetûs¢gk¢nt, mÀr 1848 mÀrciusÀban megfogalma-
zÂdik abban a kiÀltvÀnyban, amelyet Ausztria n¢peihez akart int¢zni. E sz´vegben,
amely a maga idej¢ben v¢g¡l is nem jelent meg, arra inti a birodalom nemzetis¢geit,
hogy az abszolutizmus korÀnak ellens¢gesked¢se utÀn àa szabadsÀgot mindannyian a k´l-
cs´n´s barÀtsÀgban keress¢kÊ, majd Ágy folytatja: àvegyetek p¢ldÀt a svÀjci szomsz¢dokrÂl, akik
ugyanezt a lÀncot viselt¢k, ¢s sz¢tt´rt¢k a k´lcs´n´s barÀtsÀg ¢s testv¢ris¢g erej¢velÊ. A l¢tesÁtendû
konf´derÀciÂn bel¡l a legmesszebb menû, szinte ́ nÀllÂ ÀllamisÀgot felt¢telezû ́ nren-
delkez¢si jogok tiszteletben tartÀsÀt Át¢li kÁvÀnatosnak: àMinden Àllamnak legyenek sajÀt
t´rv¢nyei, p¢nz¡gyei, hadserege.Ê EgymÀs bel¡gyeibe nem szabad beavatkozni, a szabad
nyelvhasznÀlatot garantÀlni kell.

E tervre az INSURRECTION... lapjain Ágy t¢r vissza: àAz olaszok, ¢ppÃgy, mint a lengyelek
¢s a magyarok, vazallusaivÀ lettek az ausztriai n¢meteknek, akiket a n¢metek is szinte len¢znek.
Nem lehetett volna-e ezek el¢ a sz¢p ¢s erûs nemzetek el¢ ÀllÁtani az alternatÁvÀt: vagy hagyjÀk
magukat elt´r´ltetni egy olyan faj Àltal, amelyet nem kedvelnek, nem becs¡lnek, vagy elszakÁtani
az ´sszek´ttet¢s szÀlÀt, ami a lealÀzottsÀg zÀlogÀvÀ vÀlt? Az anyagi egys¢g utÀni vÀgy fogja
elveszteni AusztriÀt. A dolgok ereje Àltal nem lehetne egy¢b, mint f´derÀlt monarchia.Ê Ez a gon-
dolat m¢g k¢sûbb, 1851-ben a levelez¢s¢ben is elûker¡l, a magyaroknak oly ismerûs
Dunai Egyes¡lt çllamok Àlomk¢p¢nek formÀjÀban: àNagy eszme, amely sok k¢rd¢st meg-
oldhatna ItÀliÀban ¢s eg¢sz EurÂpÀban, ¢s megelûzhetne szÀzezernyi ellent¢tet. Mennyivel mÀs
lett volna, ha Kossuth a becsvÀgyÂ magyarok k´ztÀrsasÀga helyett a Dunai Egyes¡lt çllamokat
kiÀltotta volna ki; Szerbia, HorvÀtorszÀg ¢s Erd¢ly kisebbs¢g¢nek mennyi gyül´lete ¢s mennyi
szembenÀllÀsa [lett volna elker¡lhetû]; micsoda nagyszerü k´ztes c¢l (mezzo termine) az
ahhoz vezetû Ãton, hogy a Kronlandokat FreylandokkÀ alakÁtsuk, az ausztriai birodalmat egy
ÂriÀs ¢s legyûzhetetlen SvÀjccÀ!Ê

A forradalmak bukÀsa utÀn a v¢gsû k´vetkeztet¢seket mind Cattaneo, mind Ferrari
mÀr a formÀlÂdÂ olasz nemzeti egys¢g keret¢ben gondolkodva vonja le. Cattaneo: àA
forradalomban egyÀltalÀn nem elvet¢lt kÁs¢rletet lÀtok; egy nagy nemzeti forradalom elsû erûfe-
szÁt¢s¢nek tekintem, amely, megvÀltoztatva ItÀlia politikai helyzet¢t, v¢g¡l felsorakoztatja a sza-
badsÀg ¢s a haladÀs ¡gye mell¢ egy nagy nemzet minden erej¢t. TovÀbbÀ olyan befejezett ese-
m¢nynek tekintem, amely mÀris hatalmasan megrÀzkÂdtatta az ausztriai birodalom ¢pÁtm¢ny¢t.
A t´rt¢nelem: tapasztalat; siess¡nk t´rt¢nelmet csinÀlni, hogy k¢sedelem n¢lk¡l profitÀljunk a
tapasztalatainkbÂl. HonfitÀrsaimnak ûszint¢n meg fogom mutatni ebben az ÁrÀsban azokat az
illÃziÂkat, amelyeknek Àldozatul estek, az¢rt, hogy ha tudom, megakadÀlyozzam, hogy legk´zelebb
ugyanaz a szerencs¢tlens¢g ¢rje ûket.Ê Ferrari: àAz 1848-as ¢v nem veszett kÀrba: felszÁnre hozta
az ´sszes probl¢mÀt. Palermo a szabadsÀg¢t, MilÀnÂ a f¡ggetlens¢g¢t, RÂma a pÀpasÀg¢t [...].
Az 1848-as ¢v csak a forradalom prolÂgusa volt.Ê

Hogy E´tv´sn¢l az alkotmÀnyos szabadsÀg volt az az el¢rendû c¢l, amelynek eg¢sz
reformkori munkÀssÀgÀt a szolgÀlatÀba ÀllÁtotta, azt, Ãgy gondolom, f´l´sleges bizo-
nyÁtani, ¢s az e k¢rd¢sben 1848 utÀn elfoglalt ÀllÀspontjÀt is bûven tÀrgyalja a szakiro-
dalom. Az itt k´z¢ppontba ÀllÁtott jelens¢g ä akÀrcsak a k¢t lombard gondolkodÂnÀl
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ä e megvÀltozott ÀllÀspontnak az alkotmÀnyossÀg ¢s f´derÀciÂ elker¡lhetetlen¡l ´sszekapcso-
lÂdÂ probl¢mÀjÀban valÂ gy´kerez¢se. E k¢rd¢ssel az URALKODñ ESZM°K-et megelûzû k¢z-
iratos müvei egyik¢ben, az igen korÀn, mÀr 1848 v¢g¢n k¢szen levû AZ 1848IKI FOR-
RADALOM T¹RT°NET°-ben n¢zett szembe. Az alapvetû antinÂmiÀt a k´vetkezûk¢ppen
fogalmazza meg: àA k¢rd¢s csak az, vajon [...] feltartva a t´rt¢neti jog alapjÀt, melyen az Aust-
riai birodalom alapÁtva vala, s mely annyi nemzetis¢gnek, sût egy kettûs ä azaz a magyar ¢s aust-
riai tartomÀnyok ä k¡l´n birodalomnak fennÀllÀsÀt ig¢nyl¢ ä lehetett e a birodalmat alkotmÀ-
nyossÀ vÀltoztatni, an¢lk¡l hogy annak egys¢ge s vele eg¢sz hatalma k¢rd¢sbe v¢tess¢k. [...] A
szabadsÀg eszm¢je a k´z´s monarchia eszm¢j¢vel ellent¢tben Àllt.Ê

E´tv´s vÀlasztÀsa ä àSz¡ks¢ges tehÀt, hogy a Monarchia erûs legyenÊ ä k´zismert. Az
emlÁtett k¢ziratos munka fontossÀgÀt az adja, hogy ennek alapjÀn dokumentÀlhatÂ:
E´tv´s CattaneÂhoz ¢s Ferrarihoz hasonlÂan nemcsak jÂl lÀtta a birodalom belsû
gyenges¢geit, hanem fontolÂra vette az egyik lehets¢ges megoldÀst, a f´deratÁv Àtala-
kÁtÀst is.

JÂllehet a f¡ggetlens¢g eg¢sz k¢rd¢sk´r¢t legszÁvesebben megker¡ln¢, ¢s ez¢rt t´r-
t¢neti ¢rt¢kel¢se sorÀn is abbÂl a nem l¢tezû eszm¢nybûl indulvÀn ki, amit az 1848.
tavaszi-nyÀri sorozatos egyeztetû tÀrgyalÀsokon k¢pviselt (MagyarorszÀg ¢s Ausztria
àk´z´tt [...] az ´szvek´ttet¢s [...] alapjÀt senki a personalis uniÂnÀl egy¢bben nem kereshetiÊ),
mindazonÀltal vilÀgosan lÀtja, hogy a polgÀri alkotmÀnnyal sz¡ks¢gszerüen egy¡tt jÀr
a f´deratÁv Àllamberendezked¢s. àAustria tudta: hogy ha MagyarorszÀg constituÀlÀsa sike-
r¡l, benne egy magÀban kieg¢szÁtett alkotmÀnyos monarchia fog felÀllni, mely a magyar koronÀ-
hoz tartozÂ minden tartomÀnyokat magÀba foglalja, s a feloldhatatlan sz´vets¢gen kÁv¡l, melyben
AustriÀhoz Àll, minden mÀs tekintetben ´nÀllÂlag rendezi dolgait.Ê Azt is tisztÀn felismeri,
hogy ennek az ÀllamformÀnak az ¢letk¢pess¢g¢t csak az eg¢sz Monarchia alkotmÀ-
nyossÀga szavatolhatja: àAz ´r´k´s tartomÀnyok r¢sz¢rûl MagyarorszÀg biztossÀgÀt a tarto-
mÀnyok alkotmÀnyossÀgÀban lÀtÀ, s azon meggyûzûd¢sben, hogy Austria n¢pei MagyarorszÀg
f¡ggetlens¢g¢t nem tÀmadhatjÀk meg an¢lk¡l, hogy sajÀt szabadsÀgokat vesz¢lyeztetn¢k.Ê °rt-
hetû besz¢d: ¢s E´tv´st m¢gsem viszi rÀ a l¢lek, hogy ezt az alapelvet, amit maga ÀllÁtott
fel, àa birodalom t¡k´rk¢p¢benÊ, vagyis a magyar koronÀhoz tartozÂ ter¡letek eset¢ben
is elismerje. àEgyszÂval a nemzetis¢g cÁme alatt oly alkotmÀnyos vÀltozÀsok k´veteltettek, melyek
Àltal a magyar k´zÀllomÀny, egy orszÀgbÂl, t´bb orszÀgok foederatiÂjÀvÀ alakult volna Àltal.
Ezen k´vetel¢sek kiel¢gÁt¢s¢re a 848iki t´rv¢nyhozÀs nem tett semmit. [...] K¡l´nÀllÀsi k´vetel¢-
seiket sem a t´rt¢neti jog, sem a dolgok helyzete Àltal igazolva nem lÀtÀ.Ê Ennek oka, hogy
mivel àa magyart kiv¢ve nem talÀlunk n¢pfajt, melynek tetemes r¢sze nem lakn¢k a birodalom
hatÀrain kÁv¡lÊ, a nemzeti ́ nrendelkez¢s biztosÁtÀsa Âhatatlanul a t´rt¢neti Magyaror-
szÀg sz¢thullÀsÀhoz vezetne. (Amit mÀs n¢pektûl megtagad, azt MagyarorszÀg eset¢-
ben viszont term¢szetesnek veszi: àA magyarsÀgnak ¡gye s az alkotmÀnyossÀg¢ annyi idûtûl
olta identicusoknak tartattak, hogy most, midûn az utÂbbi gyûz´tt, ez egyszersmind a magyar
nemzetis¢g t´k¢letes gyûzelm¢nek tekintetett.Ê)

E felismer¢s¢vel E´tv´s persze nincs egyed¡l. M¢g ha a k´zv¢lem¢ny a dezorgani-
zÀciÂ fenyegetû vesz¢ly¢vel nem volt is oly ÀltalÀnosan tisztÀban, ahogy azt p¢ldÀul
BibÂ ä a nemzetis¢gi k¢rd¢s k´tetnyi irodalmÀval ¢s m¢g n¢hÀny t´rt¢nelmi katakliz-
ma tapasztalatÀval a hÀta m´g´tt ä A KELET-EURñPAI KISçLLAMOK NYOMORöSçGç-ban
magÀtÂl ¢rtetûdûen ÀllÁtotta, hasonlÂan gondolkodÂ kortÀrsak az¢rt akadtak. El¢g Ke-
m¢ny Zsigmond FORRADALOM UTçN-jÀra eml¢keztetni: àAzonban k¢sû volna afelûl k¢t-
kedni, mik¢nt a nemzetis¢gek szeparÀciÂja, az esz¢ly k´vetel¢sein dacolva, a k¢ptelens¢g ¢s az
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ûrj´ng¢s minden fegyvereivel k¡zdeni fog. Az osztrÀk monarchiÀban lakÂ n¢pfajok k´z¡l csak a
magyar nem terjed a birodalmi hatÀrokon tÃl. Sût a mÀs n¢pfajok t´bbs¢ge ¢s erûsebb ¢rdekei e
hatÀrokon kÁv¡l fek¡sznek.Ê Azonban most nem e pÀrhuzam a fontos, ¢s nem is az, hogy
E´tv´s Kem¢nyt a felismer¢s dokumentÀlÀsÀban tÀn egy ¢vvel megelûzte, hanem a
felismer¢s kivÀltotta pÀnik tartÂs hatÀsa E´tv´s politikai helyzetelemz¢s¢re.

A k´zvetlen befolyÀsrÂl azok a sorok tanÃskodnak, amelyeket a mÃlt àelszalasztottÊ
lehetûs¢geirûl olvashatunk. Az alkotmÀnyos szabadsÀgrÂl szÂlva az az E´tv´s, aki min-
dig a dolgok l¢nyeg¢t s nem nev¢t tekintette, fÀjdalommal gondol vissza a lÀtszatalkot-
mÀnyossÀg fel¡lrûl valÂ bevezet¢s¢nek elmulasztÀsÀra: àHa maga idej¢ben a kormÀny az
alkotmÀnyos ¢letre n¢zve initiativÀhoz nyÃl, a n¢pek a szabadsÀgnak kisebb mennyis¢g¢vel el¢-
gedtek volna meg, mint melyet most erûvel kivÁtak ä [...] Csak N¢metorszÀg kisebb statusainak
p¢ldÀjÀt kelle n¢zni, hogy gyakorlati Ãton megtanuljuk, mik¢nt l¢tezhetnek alkotmÀnyos formÀk
az absolutismus l¢nyege mellett.Ê TovÀbbÀ sajnÀlattal veszi tudomÀsul, hogy àa birodalom-
nak nem volt egy nemzetis¢ge, s azon nemzetis¢gek, melyekbûl Àllt, nem voltak oly csek¢lyek vagy
rokonok egymÀshoz, hogy azoknak teljes absorbtiÂja vagy assimilatio rem¢lhetû valaÊ.

A vesz¢ly¢rzet a nyomtatott müvekben is ¢rezteti a hatÀsÀt ä Àtt¢telesebben ugyan,
de sokkal tartÂsabban.

E´tv´s az ´nrendelkez¢si jognak a rend ¢rdek¢ben t´rt¢nû megtagadÀsÀhoz az er-
k´lcsi igazolÀst ä m¢g az 1848-i forradalom t´rt¢net¢ben ä Hobbes bellum omniumÀnak
a nemzetis¢gekre valÂ alkalmazÀsÀban talÀlja meg. àNem eg¢szen osztjuk azon status phi-
losophnak n¢zet¢t, ki az emberek term¢szetes ÀllapotjÀt hÀborÃÀllapotban talÀlta ä [...] Àll egy¢b-
irÀnt ott, hol nemzetis¢geket lÀtunk egymÀssal ¢rintkez¢sben.Ê E gondolatbÂl majd az AUSZT-
RIA NEMZETIS°GEINEK EGYENJOGöSçGçRñL Árott r´piratÀban (1850) bomlik ki a rend-
szer (àMinden nemzeti t´rekv¢s alapja felsûbbs¢g¢nek ¢rzete, c¢lja az uralkodÀsÊ), hogy vÀlto-
zatlan sz´veggel visszat¢rjen az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢ben (1851) is.

Mindez az¢rt is fontos, mert ez az a pont, ahonnan ä immÀr sokadszorra ä megkÁ-
s¢relhetû, hogy bevilÀgÁtsuk a àszabadsÀg, egyenlûs¢g, nemzetis¢gÊ frappÀns szenthÀ-
romsÀgÀnak a mÀr JÀszi Àltal (BçRñ E¹TV¹S JñZSEF çLLAMB¹LCSELETE °S POLITIKçJA
cÁmü nagy tanulmÀnyÀban) szÂvÀ tett definicionÀlis homÀlyÀt. Ennek Ãtja vezessen
ism¢t ItÀliÀn kereszt¡l.

Giuseppe Ferrari a nemzetis¢gi eszme fontossÀgÀt a MACHIAVEL -ben elismeri, azÀltal,
hogy FranciaorszÀg kiemelt hely¢t az eurÂpai tÀrsadalomfejlûd¢sben ¢ppen e k¢rd¢s
megoldÀsÀnak tulajdonÁtja: àNem v¢letlen, hogy FranciaorszÀg halad a nemzetek ¢l¢n. AttÂl
fogva van ott, miÂta egyszer s mindenkorra bev¢gezte a nemzetalkotÀs munkÀjÀt (a achev¢ le
travail de sa nationalit¢); attÂl a naptÂl fogva teljesen a megÃjulÀsnak szentelhettte magÀt.Ê A
FILOSOFIA DELLA RIVOLUZIONE is vÀllalja a k´tûd¢st a francia forradalom kontinuus-
nak tekintett hagyomÀnyÀhoz, ¢s megmarad a kortÀrs francia politikai irodalom ä
mindenekelûtt Proudhon ä felvetette k¢rd¢sek k´r¢n bel¡l. AprÂl¢kos dedukciÂjÃ,
mereven dialektikus gondolatmenet¢be ä amellyel Ferrari ¢ppen a mÂdszer mük´-
d¢sk¢ptelens¢g¢t kÁvÀnja bizonyÁtani ä csupÀn a szabadsÀg ¢s egyenlûs¢g antinÂmiÀ-
jÀnak vizsgÀlata f¢r bele.

Ferrari v¢gigviszi az abszolÃt ¢rtelemben vett fogalmak logikai szembeÀllÁtÀsÀt eg¢-
szen ad absurdum; az ellent¢t feloldÀsÀhoz ä ahogy eg¢sz müv¢ben ä a revelÀciÂ (rivela-
zione) fogalmÀt hÁvja segÁts¢g¡l, ami nem egy¢b, mint az egyes fogalmaknak a k¢zzel-
foghatÂ, tÀrsadalmi keretek k´z´tt valÂ megjelen¢se.
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àA szabadsÀg a jog alapja: megv¢di az ¢letet, a testet, a szellemet, az erk´lcs´t, az ember lelki
¢let¢t; a jog nem mÀs, mint ennek k¡l´nb´zû megnyilvÀnulÀsi formÀi. Kitûl kell k¢rn¡nk? a dol-
goktÂl? Nem, az embertûl. Mi¢rt? Nem tudjuk; ¢rezz¡k, ¢s azt is ¢rezz¡k, hogy az ember szabad-
sÀga ¢ppÃgy hatÀrtalan, mint fejlûd¢s¢nek lehetûs¢ge. Az erk´lcs felt¢telezi a jÂ ¢s rossz k´z´tti
vÀlasztÀs k¢pess¢g¢t; ha a vÀlasztÀs k¢nyszerü, az erk´lcs eleny¢szik. A szabadsÀg ¢ppen annyira
v¢di a rosszat, mint a jÂt. Jogunk van valamennyi emberi v¢tekhez, amint valamennyi er¢nyhez;
senki nem tudja rÀnk k¢nyszerÁteni a hÀlÀdatossÀgot vagy a m¢rt¢kletess¢get, mivel senki nem
k´theti a felelûss¢ghez, az ¢rdemhez, a kezdethez, ahonnan sorsunk ered. [...] A szabadsÀg minden
ember joga. Megteremt¢sekor az erk´lcsi felismer¢s egyidejüleg megteremti az egyenlûs¢get; mivel
a lelkiismeretem arra k¢nyszerÁt, hogy mÀs jogÀt is tiszteletben tartsam arra n¢zve, amit ma-
gamnak k´vetelek.Ê Ebben az ¢rtelemben àa szabadsÀg korlÀtlan; ha nem az, t´bb¢ nem sza-
badsÀgÊ. Viszont a formÀlis egyenlûs¢g megteremt¢se ¢ppen az ellent¢tes k´vetkez-
m¢nyekkel jÀr: lerombolja a szabadsÀgot. Ferrari p¢ldÀja: ha k¢t csalÀdot kitesz¡nk
egy lakatlan szigetre, ¢s ha az egyik meggazdagodik, a mÀsik nyomorba s¡llyed: àebben
az esetben a szabadsÀg ¢s egyenlûs¢g nevets¢gess¢ vÀlik: a jog teremti meg a szolgasÀgot; a logika
egymÀssal rombolja le a jog k¢t alapfogalmÀtÊ. Ez¢rt àa szabadsÀg ¢s egyenlûs¢g nem tekinthetûk
elvontan, fel vannak Àldozva az igazsÀgossÀgnak, ¢s m¢rt¢k¡k meg van szabva az ¢rdekek Àltal.
Az absztrakt szabadsÀg semmi, a jog akkor kezdûdik, amikor megtÀmadtatunk; akkor ¢rezz¡k
magunkat szabadnak, ¢s a szabadsÀg igazsÀgossÀggali ÀtszellemÁt¢se v¢di meg tev¢kenys¢g¡nket.
Meddig? Ameddig az ¢rdekeink megk´vetelik. Mi tehÀt a szabadsÀg szf¢rÀja? MagÀban foglalja
az ´sszes lehets¢ges javakat. [...] Kiterjed¢se minden Ãj felfedez¢ssel n´vekszik; a kereszt¢nyek
szabadabbak, mint a pogÀnyok, mi pedig szabadabbak vagyunk a kereszt¢nyekn¢l. A tudat ¢s az
¢rdek tehÀt a k¢t ´sszetevûje a szabadsÀgnak; a magÀt v¢delmezû ember t´rekv¢se alkotja a jog
erk´lcsi erej¢t, az ¢rdek fogalma adja a m¢rt¢k¢t. [...]Ê

àA probl¢ma azon a ponton keletkezik, ahol az egyenlûs¢g hatÀrt szab a szabadsÀgnak. Itt a
logika minden jogot felforgat; a metafizika Ãj antinÂmiÀkkal jÀrul hozzÀ a logika antinÂmiÀihoz;
a revelÀciÂt kell k´vetni, [...] ¢s a revelÀciÂ feloldja az ellent¢tet a tudattal, amely az egyenlûs¢get
teremti meg, ¢s az ¢rdekkel, amely annak m¢rt¢k¢t adja. MÀs szavakkal: az embereknek ahhoz az
egyenlûs¢ghez van joguk, amelyet annak ¢reznek, ¢s amelyet el akarnak ¢rni. [...] De ha az alÀ-
vetett ember fellÀzad, ¢s nagyobb tev¢kenys¢gi teret k´vetel, akkor a szabadsÀga kiterjed, az egyen-
lûtlens¢g cs´kken, az anyagi egyenlûs¢g fel¢ tart. [...] A szabadsÀg megteremtette az urakat, a
fejedelmeket, a kirÀlyokat; a megvalÂsulÂ egyenlûs¢g megteremtette a polgÀrokat, ¢s nekivÀgott
az emberi nem alkotmÀnya fel¢ vezetû Ãtnak. De a c¢ltÂl messze vagyunk.Ê

A gondolatmenet ezt k´vetûen a tulajdonviszonyok ä vagyis az eszmei ellent¢tek
tÀrsadalmi megjelen¢se ä fel¢ fordul. Ferrari a szabadsÀgot ¢s egyenlûs¢get igenis
´sszeegyeztethetûnek v¢li, nevezetesen a tulajdon ¢s ´r´kl¢s korlÀtozÀsa, valamint a
saint-simoni ¢rtelemben vett legge agraria, vagyis a mezûgazdasÀg àipari forradal-
mÀnakÊ megvalÂsÁtÀsa r¢v¢n.

Ferrari ebben a folyamatban ä az egyenlûs¢g fokozatos megvalÂsulÀsÀban ä lÀtja a
francia forradalom ¢rtelm¢t. Ez hÀt a vÀlasz, amely mÀr elûre lÀthatÂ volt a minden
k¢sûbbi mÂdszertani kritika ellen¢re alapvetûen a hegeli rendszeren bel¡l maradÂ ra-
cionÀlis-revolucionista k¢rd¢sfeltev¢sbûl: àA forradalom az emberis¢g kormÀnyzÀsÀra hi-
vatott filozÂfia diadala. A filozÂfiÀn kÁv¡l nincs forradalom; az ¢sz nem szabad, a tudomÀny
nem Ãr; a kultusz uralkodik a tÀrsadalom felett, uralja a gondolkodÀst, t´rv¢nyt hoz, ¢s kormÀ-
nyozza az emberis¢get. Forradalmon ezek utÀn minden ember azt a nagy mozgalmat ¢rti, amely-
lyel FranciaorszÀg felrÀzta EurÂpa valamennyi n¢p¢t. Most az a feladat, hogy megtudjuk, abban
hogyan jelent meg a filozÂfia.Ê
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E´tv´s az URALKODñ ESZM°K legelej¢n a szabadsÀg, egyenlûs¢g, nemzetis¢g fogalmait de-
finiÀlni kÁvÀnja ugyan, Àm ezek a meghatÀrozÀsok nem tekinthetûk mÀsnak, mint az
1848 elûtti meggyûzûd¢se mintegy ´nk¢ntelen ism¢tl¢s¢nek. Eszerint a szabadsÀg ¢s
egyenlûs¢g az egy¢ni k¢pess¢gek szabad kibontakoztatÀsÀnak lehetûs¢ge minden em-
ber szÀmÀra a t´rv¢ny elûtti egyenlûs¢g alapjÀn. Ettûl azutÀn a tovÀbbiakban el is te-
kint, l¢nyeg¢ben erre utal k¢sûbbi megjegyz¢s¢vel is: àaz angol alkotmÀnybÂl vont tapasz-
talÀsokat viszonyainkra alkalmazni nem lehetÊ. Ehelyett szÀnd¢ka szerint a francia modellt
venn¢ figyelembe. Az ¢rdemi fogalomanalÁzist Ferrarihoz hasonlÂan a szabadsÀg ¢s
egyenlûs¢g abszolÃt felfogÀsÀnak kritikÀjÀval vezeti be: àHogy a szabadsÀg ¢s egyenlûs¢g
eszm¢i, abszolÃt ¢rtelm¡kben v¢ve, egymÀssal ellenkeznek, az nem szenved k¢ts¢get. Az egyenlûs¢g
eszm¢je talÀn posztulÀtuma az ¢sznek vagy inkÀbb az ¢rzelemnek; de annyi bizonyos, hogy nem
t¢ny, mellyel a term¢szetben talÀlkoznÀnk. L¢tesÁt¢se csak a polgÀri tÀrsadalomban ¢s csak a sza-
badsÀg tetemes megszorÁtÀsa Àltal eszk´z´lhetû, azÀltal, hogy a k¢pess¢gek k´z´tt l¢tezû k¡l´nbs¢-
gek kiegyenlÁt¢se v¢gett az egyesek tev¢kenys¢g¢nek korlÀtokat ÀllÁtunk.Ê

A tovÀbbiakban azonban a francia tÀrsadalmi Àllapot valÂsÀgÀra rÀvetÁti n¢mely ä
z´m¢ben valÂban frankofon ä utÂpia papirosvÁziÂit: PlatÂn, Vairasse, Babeuf ¢s Cabet
az alapvetû referenciÀi a szabadsÀg ¢s egyenlûs¢g ellent¢t¢t tÀrgyalÂ fejezet jegyzet-
anyagÀnak. °s term¢szetesen az egy¢bk¢nt ànagy bolondÊ-nak tartott Rousseau, akinek
korlÀtlan n¢pszuverenitÀs-felfogÀsÀbÂl kiindul. A gondolatmenet itt k¢t Àgra vÀlik, Àm
ezek egyike sem a l¢tezû antinÂmiÀk eredet¢t kutatja. Egyfelûl m¢giscsak a korlÀtlan
egyenlûs¢gnek az egy¢ni szabadsÀggal valÂ ellent¢t¢t vizsgÀlja, az olvasÂt megajÀnd¢-
kozva a kommunista Àllamhatalom lÀtnokian ¢les elm¢jü term¢szetrajzÀval (bÀr nem
ez itt a k¢rd¢s), ¢s megterhelve az ÀltalÀnos vÀlasztÂjog ¢s a vagyoni k¡l´nbs¢gek el-
lent¢t¢nek hosszas bizonyÁtÀsÀval, melyrûl ä Tocqueville Amerika-k´nyv¢ben ä maga
is olvashatta, hogy az alapvetûen nem ÀllamtudomÀnyi, hanem adminisztratÁv jellegü
neh¢zs¢g. Az ¢rvel¢s mÀsik szÀla pedig a korlÀtlan Àllamhatalom sz¡ks¢gszerüs¢g¢nek
elismer¢s¢hez vezet el.

Mindebbûl levon egy tapasztalatilag voltak¢ppen helytÀllÂ, Àm mÂdszertanilag ä
mivel ism¢t megker¡li a cÁmben felÀllÁtott antinÂmia vizsgÀlatÀt ä problematikus k´-
vetkeztet¢st. E´tv´sn¢l a szabadsÀg ¢s egyenlûs¢g fogalma a tovÀbbiakban nem ellen-
t¢tben Àll, hanem egymÀsba olvad: àmivel az egy¢ni szabadsÀg fogalma ä az ÀllamrÂl alkotott
Ãjabb n¢zetek szerint ä fel van oldÂdva a n¢pszuverenitÀsban, Ágy az egyenlûs¢g, a neki tulajdo-
nÁtott ¢rtelemben, csak abban Àllhat, hogy minden egyes polgÀr egyenlû m¢rt¢kben vesz r¢szt az
abszolÃt hatalomban, amely az ´sszess¢get megilletiÊ. Vagyis magyarÀn a k¢t fogalom tar-
talma ugyanaz; ez pedig csak akkor lehets¢ges, ha a szabadsÀg m¢rt¢ke eleny¢szû, ¢s
minden ember egyenlûen ¢s teljess¢ggel alÀ van vetve a hatalomnak. Ettûl kezdve va-
lÂjÀban k´z´mb´s, hogy a hatalom let¢tem¢nyese vajon a korlÀtlan n¢pszuverenitÀs
vagy az abszolÃt egyeduralom. Nem v¢letlen¡l hivatkozik t´bbsz´r Hobbesra ¢s Arisz-
totel¢szre, akik ugyanezt mondjÀk.

A tovÀbbiakban, Àtt¢rve a nemzetis¢gi eszme antinÂmiÀira, E´tv´s a szabadsÀg ¢s
egyenlûs¢g fogalmÀt valÂban egys¢gk¢nt is tÀrgyalja. àAz ÀltalÀnos egyenlûs¢g ¢s sza-
badsÀg s a k¡l´n nemzeti jogosultsÀg mint fogalmak ellent¢tben Àllnak egymÀssal ä miutÀn
amazok az Àllam valamennyi lakÂjÀnak egyenlû jogokat s a t´bbs¢gnek korlÀtlan uralmat k´-
vetelnek, ez pedig minden t´rzs- ¢s nyelvk¡l´nbs¢get k¡l´n jogosultsÀg forrÀsa gyanÀnt tekint
[...].Ê E´tv´s itt l¢nyeg¢ben az abszolÃt hatalom versus nemzeti ´nrendelkez¢s antinÂ-
miÀjÀt fogalmazza meg. E megÀllapÁtÀs a nemzetÀllamok eset¢ben nem ¢rtelmezhetû,
a birodalom viszonylatÀban pedig evidensnek tünhet, az alkotmÀnyossÀg ¢s ´nren-
delkez¢s egymÀst felt¢telez¢s¢nek korÀbban ismertetett levezet¢se n¢lk¡l.



ögy tünik tehÀt, hogy a àszabadsÀg, egyenlûs¢g, nemzetis¢gÊ eszmei triÀsza inkÀbb
csak a megfogalmazÀs (n¢mik¢pp megt¢vesztû) mÂdjÀban, mintegy dallamÀban roko-
na a libert¢, ¢galit¢, fraternit¢ erk´lcsi maximÀjÀnak. Ennek hely¢be ¢ppen hogy ezen
eszm¢k gy´keres ellent¢te l¢p, az abszolÃt Àllamnak ¢s a nemzeti ellens¢gesked¢snek
a szomorÃ valÂsÀga, az utÂbbinak az eddig tulajdonÁtottnÀl sokkal meghatÀrozÂbb
fontossÀgÀval. Ekk¢ppen E´tv´snek a politikÀbÂl valÂ 1848. ûszi kivonulÀsa m´g´tt
nemcsak Kossuth orszÀglÀsÀtÂl valÂ idegenked¢se Àll, ¢s az egys¢ges Ausztria szorgal-
mazÀsa m´g´tt nemcsak a VilÀgos utÀni helyzet elfogadÀsa, hanem eg¢sz 1848 utÀni
magatartÀsÀnak ¢s elm¢leti munkÀssÀgÀnak fû mozgatÂja az a korai, a nemzetis¢gi
mozgalmakkal jÂformÀn egyidejü felismer¢se is, hogy az alkotmÀnyos ÀtalakulÀssal
egy¡tt jÀrÂ f´deratÁv Àllamberendezked¢s nemcsak a birodalom, hanem a t´rt¢nelmi
MagyarorszÀg sz¢tes¢s¢hez is vezetne. A polgÀrosodÀs sz¡ks¢gess¢ge ¢s Ausztria k¢-
nyes k¡lpolitikai helyzete mellett ez utÂbbi a harmadik fû ¢rve E´tv´s birodalmi pat-
riotizmusÀnak.

A fentiek ismeret¢ben teljess¢ggel ¢rthetû, hogy a korabeli eurÂpai kritika, mik´z-
ben E´tv´snek a szabadsÀgrÂl ¢s egyenlûs¢grûl Árott elemz¢seit (amelyek az itt tÀrgyalt
spekulatÁv bevezet¢sen tÃlmenûen remek¡l megÁrt, t´rt¢netÁrÂi ¢s recenzensi er¢nye-
ket csillogtatÂ r¢szekbûl is Àllnak) k¢szs¢ggel befogadja, a nemzetis¢g eszm¢j¢re vo-
natkozÂan nem tud mit kezdeni a partikulÀris birodalmi probl¢mÀkbÂl elvont ÀltalÀ-
nosÁtÀsokkal.

A modern olvasatok eset¢ben pedig megfontolandÂ a fel¡lvizsgÀlata az eddig bevett
kritikai gyakorlatnak, amely az URALKODñ ESZM°K àt¢ved¢seitÊ k¢sûbbi ä ellentmon-
dÂ ä t´rt¢neti tapasztalatokkal cÀfolja. Sokkal k´zelebb juthatunk egy valÂban histo-
rikus ¢rtelmez¢shez akkor, ha E´tv´s mÀra teljess¢ggel ¢rv¢nytelen kijelent¢seit egy-
felûl olyan ÀbrÀndk¢peknek tudjuk be, melyekkel elnyomni kÁvÀnta magÀban fenye-
getû ¢s nyomasztÂ sejt¢seit (pl.: àmeggyûzûd¢sem, hogy a nemzetis¢g eszm¢j¢re nem nagy j´vû
vÀrÊ); tovÀbbÀ, ha megalapozatlannak tünû elûrejelz¢seit elsûsorban a nemzetis¢gi esz-
m¢re vonatkoztatjuk, ¢s ä HalÀsz Imre egykori felismer¢s¢nek ¢rtelm¢ben ä csupÀn a
birodalomra kiterjedû ¢rv¢nnyel (pl.: àegyik [eszme] sem vÀlhat valÂra an¢lk¡l, hogy
ugyanakkor a jelenlegi Àllam¢let eg¢sz formÀjÀt le ne rombolnÀÊ).

Nem volna teljes a pÀrhuzamt´rt¢neti tablÂ, ha nem esne szÂ E´tv´s forrada-
lom¢rtelmez¢s¢rûl is. A k´zponti jelentûs¢gü k¢rd¢s megvÀlaszolÀsÀt illetûen k¢ts¢g-
telen¡l vannak eredm¢nyek: immÀr negyven-egyn¢hÀny ¢ve annak, hogy Sût¢r Ist-
vÀn a Forum lapjain E´tv´s 1848 elûtti felfogÀsÀt elemezte (E¹TV¹S °S A FORRADALOM).
AzÂta legt´bbet forradalomelleness¢g¢rûl olvashatunk: ebben az ¢rtelemben a forra-
dalom egyenlû a t´megmozgalmakkal, valamint az ezen alapulÂ olyan hatalmi gya-
korlattal, amely a tÃlzott erûszaktÂl sem riad vissza.

Ugyanakkor l¢tezik a forradalmaknak E´tv´s szÀmÀra olyan aspektusa is, amely
minden kiÀbrÀndÁtÂ t´rt¢neti tapasztalat ellen¢re eg¢sz ¢lete sorÀn markÀnsan jelen
van: ebben a jelent¢s¢ben a forradalom az emberi szellem fokozatos felszabadulÀsÀnak
kiv¢teles, kit´rû megnyilvÀnulÀsa. Ez az, ami miatt ifjÃkorÀban lelkes hÁv¢v¢ vÀlt a
francia forradalomnak, ¢s ez az, ami a kiadatlan vÀzlatok, t´red¢kek, az ide-oda (p¢l-
dÀul az URALKODñ ESZM°K jegyzetanyagÀba) be¢pÁtett r¢szeredm¢nyek tanÃsÀga sze-
rint vez¢rfonala lett volna a kereszt¢ny civilizÀciÂ fejlûd¢s¢rûl tervezett, Àm soha el
nem k¢sz¡lt nagy müv¢nek.

E´tv´s t´rt¢netb´lcselet¢nek erre a legm¢lyebb alapzatÀra itt csupÀn utalni lehet:
egyelûre be kell ¢rni az arrÂl valÂ besz¢ddel, mi¢rt nem lehets¢ges az ¢rdemi elemz¢s.
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Egyr¢szt a kultÃrt´rt¢neti szint¢zis terv¢nek rekonstrukciÂja ä szÀmos ¢rt¢kes r¢sz-
eredm¢ny ellen¢re ä m¢g korÀntsem fejezûd´tt be. MÀsr¢szt viszont annyi mÀr jÂl lÀt-
hatÂ, hogy E´tv´snek az antikvitÀs, a reformÀciÂ ¢s a francia forradalom kiemelt sze-
rep¢t hangsÃlyozÂ fejlûd¢selm¢lete alapvetû rokonsÀgban van Hegelnek azzal a t´r-
t¢nelemk¢p¢vel, amely nemcsak t´rt¢netfilozÂfiÀjÀban nyilvÀnul meg, hanem jogfilo-
zÂfiÀjÀnak ¢s filozÂfiat´rt¢net¢nek, mondjuk Ágy, narratÁv r¢szeiben is. Annak kifejt¢se
elûtt tehÀt ezt a felvetûdû recepciÂt´rt¢neti (?) feladatot kell egy mÂdszertanilag igen-
igen rigorÂzus tanulmÀnynak megoldania.

FelhasznÀlt irodalom

Felt¢tlen¡l meg kell emlÁteni, hogy a jelen ÁrÀs l¢trej´tte csak harmadsorban k´sz´nhetû annak,
aki a nev¢vel jegyzi. Hanem k´sz´nhetû mindenekelûtt LukÀcsy SÀndornak, aki mÀr elsû ta-
lÀlkozÀsukkor felhÁvta a szerzû figyelm¢t e mÃlt szÀzadi itÀliai Àllamb´lcselûk olvasÀsÀnak sz¡k-
s¢gess¢g¢re, mÀsodsorban pedig R¢z PÀlnak, aki a szerzût a legrekkenûbb nyÀrban, bezÀrt
k´nyvtÀrak ¢vadjÀn munkÀra szorÁtotta, ¢s Ágy holmi szertesz¢t heverû c¢dulÀk ´sszerendez¢-
s¢re k¢sztette.

E´tv´s besz¢d¢t az olasz seg¢lyrûl lÀsd: ARCK°PEK °S PROGRAMOK. Bp., 1975. 549ä554. o. AZ
1848IKI FORRADALOM T¹RT°NETE az OrszÀgos Lev¢ltÀrban talÀlhatÂ, P 834, 1. cs. jelzet alatt.
Mivel a jelen cikk k¢ziratÀnak leadÀsakor nyomtatott sz´veg m¢g nem hozzÀf¢rhetû, ez¢rt az
eredeti fÂliÂkra hivatkozom. Az id¢zetek helyei rendre: 202 verso, 243 v., 181 vä182 recto,
185 v., 203 r., 221 r., 214 r., 215 r., 192 r., 215 r., 243 v., 245 r., 209 v. Az INSURRECTION...
Àltalam hasznÀlt kiadÀsa: (Torino), 1949, a cura di Cesare Spellanzon. Az id¢zetek: 194ä195.,
179ä180., 184., 179. o. Cattaneo munkÀinak a magyar liberÀlisok ÀllÀspontjÀval valÂ ´sszeha-
sonlÁtÀsÀra egy¢bk¢nt modern ¢letrajzÀnak szerzûje, Clara Maria Lovett is biztat: CARLO CAT-
TANEO AND THE POLITICS OF THE RISORGIMENTO, 1820ä1860 (C. C. °S A RISORGIMENTO POLI-
TIKAI KºZDELMEI, 1820ä1860). The Hague, 1972. 31. o. 71. szÀmÃ jegyzet. Cattaneo zsidÂkrÂl
Árott tanulmÀnyÀnak teljes cÁme: RICHERCHE ECONOMICHE SULLE INTERDIZIONI DALLA LEGGE
CIVILE AGLI ISRAELITI (GAZDASçGI VIZSGçLñDçSOK A POLGçRI T¹RV°NYEKNEK A ZSIDñKRA VO-
NATKOZñ TILTñ RENDELKEZ°SEIRýL). A MACHIAVEL  (Paris, 1849) id¢zett helyei rendre: 149.,
128., 131., 144., 141., 149. o. A FILOSOFIA DELLA RIVOLUZIONE Àltalam hasznÀlt kiadÀsa: Milano,
(1970), a cura di Giuseppe Santonastaso. Az id¢zetek helye: 320ä323., 21. o. A POPOLI DELLA
MONARCHIA AUSTRIACA! (AZ AUSZTRIAI BIRODALOM N°PEIHEZ!) cÁmü kiÀltvÀny a DELL'INSURRE-
ZIONE DI MILANO NEL 1848 E DELLA SUCCESSIVA GUERRA (AZ 1848-AS MILçNñI FELKEL°S °S AZ
AZT K¹VETý HçBORö), Firenze, 1949 cÁmü k´tetben van kiadva, 355ä357. o. A Dunai Egyes¡lt
çllamokra vonatkozÂ r¢szt egy 1851. augusztusi, E. Cernuschinak Árott level¢bûl id¢zi Giusti,
Wolf: CARLO CATTANEO DI FRONTE ALL'AUSTRIA E AL MONDO SLAVO (C. C. SZEMBEN AUSZTRIç-
VAL °S A SZLçV VILçGGAL). Trieste, 1958. 9. o. E´tv´s mondata a monarchia erej¢nek sz¡ks¢-
gess¢g¢rûl: MºNCHENI VçZLAT. OSzKKt, Fol. Hung. 1509., 10 v. A Kem¢ny-id¢zetet lÀsd: VçL-
TOZATOK A T¹RT°NELEMRE. Bp., 1982. 244. o. E´tv´s r´piratÀbÂl az id¢zet: REFORM °S HAZA-
FISçG. Bp., 1978. II., 481. o. Az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek sz´veg¢t vagy a legÃjabb
kiadÀs (Bp., 1981) alapjÀn id¢zem, vagy ä ha ez nem pontos ä sajÀt fordÁtÀsban adom vissza az
eredeti n¢met sz´veget (Leipzig, 1854), amit az oldalszÀm el¢ tett àNÊ betü jelez. Az id¢zetek:
84., 81., N 38., 114., N 35. o.
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HorvÀth JÀnos

GYULAI PçL
R¢szletek az 1927/28. tan¢vben tartott egyetemi elûadÀsbÂl

Bevezet¢s¡l. Mi¢rt vÀlasztottam ezt a tÀrgyat?
1) Azokra tekintettel, akik fejlûd¢st´rt¢neti elûadÀsaimat hallgattÀk. Mert eljutottam
a nemzeti klasszicizmus korÀig, sût vÀzoltam r´viden az azutÀni fejlem¢nyeket is, de
a nagy korszak irodalmÀnak elvi ÀllÀspontjÀt (irodalmi tudatÀt) mÀr nem volt mÂdom-
ban r¢szletezni. A korszak kritikusÀt, Gyulai PÀlt tanulmÀnyozva, ezt mÂdomban lesz
megtenni. Az ugyanis a c¢lom, hogy a j´vû f¢l¢vben is folytatom e koll¢giumot, de ha
mÀr Gyulaival v¢geztem, nagy kortÀrsai, r¢szben mesterei (Arany, Kem¢ny; Salamon
s mÀsok) irodalomfelfogÀsÀt is ismertetem, s talÀn siker¡l ´sszeÀllÁtanom a magyar
klasszicizmus irodalmi elvrendszer¢t.

2) Elsû ¢s fû tÀrgyam azonban Gyulai PÀl lesz. Nemcsak volt hallgatÂimat tartom
tehÀt szemmel, hanem szÀmukra pÂtlÀst adva, egyÃttal ´nÀllÂ eg¢szet adok az Ãjak-
nak.

Gyulai PÀl mint k´ltû, mint novellista, mint kritikus, mint irodalmi vez¢r, mint aka-
d¢miai szÂnok, mint stÁlmüv¢sz, mint tanÀr s csaknem azt mondanÀm, elsûsorban
mint ember irodalmunk legtiszteletrem¢ltÂbb alakjai k´z¢ tartozik. Irodalmi gyakor-
latÀban nem m¢ltatlan tÀrsa azoknak a legnagyobbaknak, akikkel szerencs¢s volt egy
dicsû, de vÀlsÀgos korszakban egy¡tt ¢lni ¢s mük´dni, mint kritikus ¢s iroda-
lomt´rt¢n¢sz pedig irodalmunknak akkor legÃjabb nevezetes szerzem¢nyeit, Petûfi,
Arany nemzeti klasszicizmusÀt kodifikÀlta, propagÀlta, v¢delmezte s ÀllÁtotta a k´zÁt¢-
letben az ût megilletû polcra: irodalomt´rt¢net¡nk ¢rt¢karÀnyait korszakos jelentû-
s¢ggel igazÁtva hozzÀ a fejlûd¢s Ãj t¢nyeihez. ¹sszef¡ggû irodalomt´rt¢netet nem Árt,
de a Toldy-f¢le koncepciÂt û alakÁtotta Àt olyannÀ, aminût Be´thy Zsolt iroda-
lomt´rt¢neti munkÀja Âta megszoktunk. Benne az irodalom gyakorlÂ müvelûje s az
irodalom tudatos szeml¢lûje, vizsgÀlÂja oly egys¢gben mutatkozik, mely gazdag tanul-
sÀgokra nyÃjt kilÀtÀst a tanulmÀnyÁrÂnak.

3) TisztÀn ily irodalmi szempontokon kÁv¡l az erk´lcsiekben is nagy nyeres¢g lehet
szÀmunkra vele foglalkozni. S nem tagadom, hogy most az egyszer ez volt fûszempon-
tom a tÀrgyvÀlasztÀsban, bÀr mÀskor sem mellûztem ezt. Erk´lcsi ¢rdeke kettûs: em-
beri egy¢nis¢ge, jelleme hÁvja elû az egyiket; errûl majd alÀbb. A mÀsik azonban szo-
rosan ´sszef¡gg kritikai elveivel, irodalmi tanaival, Ázl¢s¢vel.

ízl¢se, mint nagy kortÀrsai¢, nem csupÀn eszt¢tikai rendszer ¢s ÀllÀsfoglalÀs, bÀr
elsûsorban az, s bÀr pozitÁv k´vetelm¢nyei eszt¢tikaiak (po¢tikaiak). Vannak felt¢telei
¢s tilalmai, melyekn¢l fogva az Ázl¢s egyetemesebb szempontÃ Át¢lkez¢ssel egyezteti
´ssze magÀt. A sz¢p (müv¢szi, k´ltûi) kategÂriÀjÀn kÁv¡l mÀs ¢rt¢kek egyidejü tiszte-
letben tartÀsÀt is megk´veteli ez az Ázl¢s. Ily ¢rt¢kek: a valÂsÀg (nemcsak az anyagi,
hanem m¢g inkÀbb a lelki, a l¢lektani) ¢s az erk´lcsi eszme. Nem ezek szolgÀlatÀba ÀllÁtja
az irodalmat, de ezek tiszteletben tartÀsÀt megk´veteli tûle. S ezeken kÁv¡l m¢g egy
nagy k´z´ss¢gi ¢rdeket tart szemmel ez Ázl¢s: a magyarsÀg¢t, mint nemzet¢t. Ezt sem
politikai k´vetelm¢nyk¢nt, korÀntsem; hanem oly mÂdon, mint az elûbbi kettût: vagy-
is ennek a s¢relm¢t sem engedi meg.



HorvÀth JÀnos: Gyulai PÀl ã 47

Ez utÂbbi ¢rt¢kkategÂria szemmel tartÀsa ¢s az eszt¢tikaival valÂ ´sszeegyeztet¢se
hosszÃ, elûzû fejlûd¢s eredm¢nye, s tulajdonk¢ppen m¢rs¢kl¢se annak a korÀbbi
egyensÃlyozatlansÀgnak, melyben a politikum s a hazafisÀg mintegy irodalmi ¢rt¢k-
nek szÀmÁtott. Gyulai ¢s kortÀrsai Ázl¢se nem a magyarsÀgot, nem a hazafisÀgot, hanem
a müv¢szileg t´k¢letest becs¡li az irodalomban, de valÂsÀg¢rz¢ke term¢szetesnek tart-
ja, ha a müv¢sz a maga tapasztalati vilÀgÀbÂl sarjad ki tÀrgyÀval, ¢rdeklûd¢si k´r¢vel
egy¡tt, ha müv¢szete formÀiban s jellem¢ben magyar.

Van azonban az emlÁtett k´z´ss¢gi ¢rdeknek tagadhatatlanul politikai ¢rtelme is:
a nemzeti lelkiismeret k´vetelm¢nye ez, melyet az 1849-es katasztrÂfa s annak a nemzeti
l¢tet vesz¢lyeztetû k´vetkezm¢nyei fejlesztettek ki e nagy korszak vez¢reiben minden
addiginÀl finomabbÀ, ¢rz¢kenyebb¢ s oly fokÃvÀ, hogy azzal minden szellemi tev¢-
kenys¢gnek, minden k´z¢leti ¢s k´z´ss¢gi funkciÂnak szÀmolnia kellett. Azt mond-
hatnÀm: e klasszikus Ázl¢sben van bizonyos DeÀk Ferenc-i elem. ñvatossÀgot, m¢rs¢k-
letet jelent ez, gondot arra, hogy a nemzet j´vûj¢t, biztonsÀgÀt ne vesz¢lyeztess¡k sem-
mi megnyilatkozÀsunkkal, az irodalmival sem. Szenvedelmek felizgatÀsÀtÂl, c¢ltalan
illÃziÂk tÀplÀlÀsÀtÂl tartÂzkodjunk stb. Ma hajlandÂk egy bizonyos oldalon ezt az Ázl¢st
politikailag elfogultnak minûsÁteni, sût irodalmon kÁv¡li tendenciÀjÃnak, holott az ak-
kori valÂsÀg ¢ppen m¢rs¢kl¢st jelentett az elûzm¢nyekhez k¢pest, nem ugyan irodalmi
c¢lzattal, de nemzetf¢ltû politikai gondolkodÀsbÂl.

Mindez egy¡ttv¢ve azt jelenti, hogy Gyulai PÀl ¢s tÀrsai nem ismertek el oly Ázl¢st
jogosultnak, mely f¡ggetlen volna a nagy k´z´ss¢gi eszm¢ktûl, s azok ¢rdek¢t vesz¢-
lyeztetn¢. Nem rendelt¢k alÀ semmi mÀsnak a maga ter¡let¢n, csak kijel´lt¢k jogk´-
r¢t, s biztosÁtottÀk vele szemben mÀs ¢rt¢kkategÂriÀk s¢rthetetlens¢g¢t. Az Ázl¢st nem-
csak az eszt¢tikai tetsz¢s ÀllÀsfoglalÀsÀra bÁztÀk; meg voltak gyûzûdve rÂla, hogy az Ázl¢s
àkapcsolatban Àll az erk´lccsel s a helyes gondolkozÀssal isÊ (Salamon Ferenc).

Eg¢sz emberek voltak minden szellemi tev¢kenys¢g¡kben; ¢rt¢k¢rzet¡k nem egyol-
dalÃ volt, hanem teljes, s amit az ¢let (lelki ¢let) egyik oldalÀn ¢rt¢knek ismertek el,
azt nem tagadtÀk meg a mÀsik oldalon sem. ízl¢s¡k tehÀt nem elszigetelt (vagy plÀne
´nk¢nyes) lelki funkciÂ, hanem a l¢lek minden vonatkozÀsban kimüvelt Át¢lûerej¢nek
jelentkez¢se az irodalmi t¢ren. ízl¢s¡k nemcsak ´nmagÀban, irodalmi jelleg¢ben
klasszikus, hanem harmÂniÀban ÀllvÀn az ¢rt¢ktudat mÀs elemeivel is: klasszikus em-
beris¢g ¢s klasszikus magyarsÀg f¡ggv¢nye is. Innen nagy nevelû, erk´lcsi hatÀsa. An-
nÀl sz¡ks¢gesebb ma, mert azÂta e nemes harmÂnia megbomlott, s az irodalom, az
Ázl¢s is egyensÃlyÀt veszÁtve t¢velyeg.

Gyulai PÀl tanulmÀnyozÀsÀbÂl erk´lcsi nyeres¢g, mint mondtam, az ember, az
egy¢ni jellem megismer¢se is. Nem tudom, a mai fiatalsÀg tudatÀban milyen vonÀ-
sokkal ¢l Gyulai PÀl szellemi arck¢pe, vagyis jutott-e m¢g el hozzÀ az iskola s az iro-
dalomt´rt¢net helyes tanÁtÀsai k´z¡l egy ¢s mÀs abbÂl a torzk¢pbûl, melyet a k´zv¢-
lem¢nybe korÀbban szuggerÀlt az Àltala megtÀmadott ÁrÂk ¢s politikusok s¢rtett hiÃ-
sÀga s az a tekintet n¢lk¡li ûszintes¢ge, mely n¢pszerü bÀlvÀnyokat ¢s eszm¢ket nem
f¢lt megtÀmadni, bÀrmily megÁt¢l¢sben r¢szes¡lj´n is azutÀn.

Tehets¢gtelen k´ltû, aki irigys¢gbûl ¢s ´nz¢sbûl tÀmadja az igazi tehets¢get; elfo-
gult, ep¢s kritikus, aki mindig m¢rges ¢s rosszindulatÃ a maga klikkj¢n kÁv¡l minden-
kivel szemben, s legfûbb gondja, hogy hatalmÀt biztosÁtsa az ifjabbak elnyomhatÀsa
v¢gett: ezek m¢g az enyh¢bb vonÀsok azon a torzk¢pen. N¢pszerütlen kivÀlÂ magyar-
rÂl l¢v¢n szÂ, term¢szetes, hogy hazafiatlannak, sût hazaÀrulÂnak is megtett¢k.

Az igazsÀg pedig ez: egyik legnagyobb b¡szkes¢ge lehet a magyarsÀgnak, hogy sok
hasonlÂ, sok rokon jellemü nagysÀg k´z´tt ilyen fia is volt. Gyulai PÀl emberi egy¢ni-



s¢ge egyik legnagyobb kincs¡nk. A K´lcsey, Sz¢chenyi, Petûfi, Arany, DeÀk stb. sor-
ban, az emberi jellem ¢s erk´lcsi nagysÀg e remek sorÀban û m¢ltÂ helyen Àll, s m¢gis
jelentkez¢si formÀjÀban mindeniktûl eredetileg k¡l´nb´zik.

Lesz mÂdunkban k´zelebbrûl megismerkedni vele. EzÃttal csak ennyit: az erk´lcsi
k´zvetlens¢g pÀratlan remeke az û egy¢nis¢ge. LeginkÀbb Petûfihez hasonlÁtana e te-
kintetben; de Petûfi romantikus jellemkultusza ¢s heves szem¢lyis¢ge nincs meg ben-
ne. K´zvetlen: mert nem patetikus, nem szÂnokias, nem pr¢dikÀtori, nem t´rv¢ny-
hozÂilag b´lcs, nem megfontolt, aggÀlyos, keserny¢s, dogmatikus, szem¢rmetes vagy
kÁm¢letes, hanem szinte gyermekileg naiv, mintha ´ntudatlan volna, mintha csak a
b´lcsûbûl hozta volna magÀval, s nem ́ nnevel¢s, gondolkodÀs, ́ nmüvel¢s, ¢lm¢nyek
eredm¢nye lenne. (Mint prÂzÀja, mely oly term¢szetes ¢s egyszerü, mintha nem sok
gonddal k¢pezte volna ki olyannÀ.) Az erk´lcsi megnyilatkozÀs oly term¢szetes volt
nÀla, mint a l¢legz¢s, de annyira ¢letsz¡ks¢glet is. Nem is lÀtszott tudni rÂla, hogy ez
ily m¢rt¢kben csak az û sajÀtja; Ãgy gondolhatta, hogy ä mint a l¢legz¢s ä ez is minden
ember sz¡ks¢glete, s Ágy nincs vele mit dicsekedni. Soha nem is ¢reztette senki mÀssal
a maga magasabbrendüs¢g¢t; ha volt a vilÀgon valaki, akinek az emberi egyenlûs¢g
nem tan, hanem term¢szetes t¢ny volt: az Gyulai PÀl volt. SzÁvesen szÂba Àllt bÀrkivel,
ismerûssel ¢s ismeretlennel, arisztokratÀval ¢s napszÀmossal, egyetemi hallgatÂval ¢s
kisiskolÀs gyermekkel, hivatalos helyis¢gben, utcÀn vagy otthon ¢s bÀrmikor: ¢s min-
denkivel szemben ugyanaz volt, s mindenkivel egyformÀn besz¢lt.

E k´zvetlens¢get ked¢lye is ́ szt´n´zte. Az ep¢s kritikus k´zkeletü, kitalÀlt k¢pe he-
lyett der¡lt, vidÀm, tÀrsalkodÂ ked¢ly volt az ´v¢. Minthogy szava ¢s gondolata, cse-
lekedete ¢s szÀnd¢ka k´z´tt sohasem volt k¡l´nbs¢g, s minthogy lelkiismerete ́ szt´n-
z¢seit sohasem hagyta meg n¢ma intelemnek, hanem szÂlt ¢s cselekedett nyomban ¢s
Àltekintetek n¢lk¡l: b¢k¢ben ¢lt magÀval, sem ́ nvÀddal, sem belsû k¡zdelmekkel nem
kellett zavarnia magÀt, s leghatalmasabb csatÀit is vidÀm ked¢llyel vÁvta. Nem inge-
r¡lts¢g, hanem harck¢szs¢g jellemezte. Harmonikusabb ked¢ly alig k¢pzelhetû.

Erk´lcs, jÂzan ¢sz, meggyûzûd¢s neh¢z ¢s sokakat komorrÀ, keserüv¢ tevû k´teles-
s¢geit vidÀman, gyermeteg ked¢llyel s bizonyÀra boldogan teljesÁtette, rajongÀs vagy
szem¢lyes inger¡lts¢g minden jele n¢lk¡l; mintha a f´ld´n nem volna egy¢b dolgunk,
mint hogy erûs meggyûzûd¢sekre tegy¡nk szert, s azok szerint szÂljunk ¢s cseleked-
j¡nk, vagyis mintegy azoknak legy¡nk eszk´ze, szerszÀma, fegyvere.

Amit modorÀban ¢les kÁm¢letlens¢gnek mondanak, az semmi egy¢b, mint teljes
ûszintes¢g, mely nem a szem¢lyt, hanem a tÀrgyat, az elvet, az eszm¢t n¢zi. Amint a
maga szem¢ly¢t sohasem keverte bele elvi k¡zdelmeibe, Ãgy ellenfel¢nek sem a sze-
m¢ly¢t n¢zte, hanem az elvet, melyet amaz k¢pviselt. Ami jogot magÀnak megk´vetelt,
azt minden embernek megadta: a bÁrÀlat jogÀt s a megvitatÀs¢t.

A hiÃsÀgot, nagyk¢püs¢get, nyegles¢get szÁv¢bûl utÀlta, vagy inkÀbb nevets¢ges
gyarlÂsÀgnak tartotta. Benne ezekbûl egy szemernyi sem volt, szÁnlelni pedig m¢g tak-
tikÀbÂl sem tudott volna. ögy jÀrt-kelt, oly feh¢ren ¢s tisztÀn az Àlnok ¢s szem¢lyes
¢rdekeket hajhÀszÂ vilÀgban, mint maga a jÂ lelkiismeret; s felemelû tudat volt, hogy
van itt egy ember, kinek az az eredetis¢ge, hogy nem leplezi magÀt s az igazsÀgot.

4) M¢g egy okbÂl vÀlasztottam elûadÀsom tÀrgyÀul. TanÁtvÀnyai k´z¢ tartoztam ¢n
is az egyetemen, tanÀri tev¢kenys¢g¢t ismerem, s meg tudom ismertetni hallgatÂim-
mal is. Akit ¢let¢ben jÂl ismer¡nk, azt mindenesetre helyesebben tudjuk lÀtni ¢s fel-
fogni, mint akit csak müveibûl ismerhet¡nk meg, s hÁvebben ¢s teljesebben azoknÀl,
akik ût sohasem lÀttÀk. K´teless¢g is tehÀt, hogy akik ily kedvezûbb helyzetben va-
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gyunk, tovÀbb plÀntÀljuk az ¢lû valÂsÀg eml¢k¢t, s tanÃsÀgot tegy¡nk arrÂl a m¢ly
benyomÀsrÂl, melyet lelk¡nkre gyakorolt. Nem aprÂ k¡lsûs¢gekre gondolok vagy af-
f¢le naplÂszerü kuriÂzumok k´zl¢s¢re, hanem pusztÀn arra a segÁts¢gre, melyet az
eml¢kezet ´sszess¢ge nyÃjt a kivÀlÂ ember helyes m¢ltatÀsÀhoz, s arra a melegs¢gre,
mely ¢vtizedek tÀvolÀn Àt is k´r¡l´mli egykori eml¢keinket.

Mindamellett Gyulai PÀlrÂl mint egyetemi tanÀrrÂl is egypÀr szÂt bevezetûleg:
1) Mint elûadÂ (itt az egyetemi elûadÀs k¡l´nf¢le tÁpusai; Be´thy, Sz¢chy, Heinrich,
Alexander, Katona, Riedl; Pasteiner; ä Gaston Paris, Brunetiªre, Lanson ä egy-egy
mondattal). 2) A szeminÀriumban.

1) Nem volt Ãgynevezett jÂ elûadÂ, a folyamatos besz¢dnek nem volt mestere. Tu-
lajdonk¢ppen jobban illett volna hajlamaihoz a tÀrsalgÀs, szÂvÀltÀs, vitatkozÀs. Ha ma-
gÀra maradva elûadni k¢nyszer¡lt, lassÃvÀ ¢s t´red¢kess¢ vÀlt. Menn¢l kitünûbb, gon-
dosabb stiliszta, annÀl inkÀbb hozzÀszokik ily lassÃsÀghoz ¢s neh¢zkess¢ghez; a k¢sz
ÁrÀs elt´rli k¢sz¡l¢se neh¢zs¢geinek az eml¢k¢t, a besz¢d elÀrulja.

Az ¢n idûmben mÀr csak r¢gibb elûadÀsait ism¢telte; r¢gi litografÀlt jegyzetet hozott
be, esetleg egy-egy, a tÀrgyrÂl szÂlÂ tanulmÀnyt, k´nyvet (a magÀ¢t is), s azokbÂl se-
gÁtett magÀn. Mindamellett szÁvesen hallgattuk; szem¢lyes jelenl¢te vonzott; mert ¢r-
zelmileg mindig teljesen r¢szt vett a r¢gi jegyzeteibûl felÃjÁtott tanÁtÀsaiban, elannyira,
hogy r¢g tudott (tûle tudott!) dolgokat is szinte a felfedez¢s ¢l¢nks¢g¢vel adott tud-
tunkra ¢s ajÀnlott figyelm¡nkbe. Valami kedves, naiv gondoskodÀs volt ebben: ne-
hogy ilyen fontos dolog (asszonÀnc stb.) ismeretlen maradjon elûtt¡nk. Ha kisegÁt¢s¡l
egy-egy t´m´ren megfogalmazott mondatot felolvasott k´nyv¢bûl (pl. a TOLDI hÀrom
r¢sz¢nek hangulati mÀsf¢les¢g¢rûl), az eg¢szen kirÁtt elûadÀsa szaggatott modorÀbÂl,
rajta pedig n¢mi meghatottsÀg vett erût, mintegy elÀrulva a remek sz´vegez¢s egykori
¢rzelmi forrÀsait.

Ha bizonyos fokig az elûadÂ-k¢pess¢g hiÀnyÀt kellett ¢szleln¡nk benne, viszont
nem is volt katedrai modorÀban semmi pÂz, semmi teÀtrÀlis vonÀs. InkÀbb valami naiv
elkomolyodÀs, r¢gi megszokÀs volt az mÀr, s eredete k¢ts¢gkÁv¡l valami ¡nnep¢lyes
elfogÂdottsÀg lehetett. Amint aztÀn bele¢lte magÀt tÀrgyÀba, a kÁnÀlkozÂ alkalom sze-
rint fordult hangulata, szem¢lyes eml¢kei fel¢ledtek egy-egy ponton (pl. ha AranyrÂl
volt szÂ), polemikus kedve talÀlt pr¢dÀra, felolvasott (verset) s meghatÂdott, vagy ha
olyan volt a vers (BANKñ LEçNYA), jÂt nevetett rajta.

2) A szeminÀriumban. IndexalÀÁrÀskor (nûk, papok; hovÀ valÂ? stb.). ä A tanÀri szo-
bÀbÂl mindjÀrt Àtj´tt; portorico; hol ¡lt? hÀt ki az mÀr megint? àuramÊ, àbarÀtomÊ;
ki mit eb¢delt? ki hol jÀrt? szÁnhÀz, Kisfaludy TÀrsasÀg; mi a v¢lem¢nye rÂla; a levelezû
k´nyv. ä Na de menj¡nk! v¢gig a folyosÂn; û a kulcscsomÂt z´rgetve, mi utÀna; hogy
terelte be a jogÀszokat. AnekdotÀi (K´lcsey, BrettyÂ, FraknÂi, DeÀk, G´rgey, Kiss JÂ-
zsef), eml¢kez¢sei.

Szerette az ´nÀllÂ v¢lem¢nyt, sût a k´tekedû ellentmondÀst; de az ilyennel û is k´-
tekedett, sohasem felejtette el, hogy milyen mer¢sz v¢lem¢nye volt az illetûnek vala-
mirûl. De megbecs¡lte a csendes ¢s komoly ragaszkodÂt is, sût ahhoz lett bizalmasabb.

A teremben maga mell¢ ¡ltette a felolvasÂt (rendszerint szakvizsgadolgozatot ol-
vastak fel). Behunyta a szem¢t, Ãgy hallgatta; mintha szunyÂkÀlna; egy-egy gyeng¢bb
passzuson, ezt kihasznÀlva, Àt akart szaladni a felolvasÂ; û azonban: àmondja csak ezt
m¢g egyszer, barÀtom!Ê ä Gondolatmenet z´kken¢seit, mer¢sz, tÃlzÂ ÀllÁtÀst, kifeje-
z¢sbeli hibÀt el nem szalasztott, s ezekkel kapcsolatban alkalmi, fesztelen fejteget¢sek-
be bocsÀtkozott, kedvesen zs´rt´lûdve s nagyon tanulsÀgosan. Az ilyen kritikÀnak szin-
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te preventÁv hatÀsa van. Elûre jÂl ¢rezt¡k dolgozataink gy´ng¢it. N¢melyek szÀnd¢-
kosan meghagytÀk az ilyen r¢szleteket, hogy azok kapcsÀn az ́ regÃr besz¢lgesse el az
ÂrÀt. ä Szerkezet ¢s gondolatmenet vilÀgossÀga, m¢rt¢ktartÀs Át¢letben ¢s szÂhasznÀ-
latban, a frÀzis megvet¢se: k´r¡lbel¡l e hÀrom legfûbbet tanultuk meg tûle.

A kritikÀt teljesen fesztelen¡l ¢s tartÂzkodÀs n¢lk¡l gyakorolta. A kezdûk hibÀival
folyvÀst asszociÀlta, egy¡tt lÀtta az irodalomnak Àltala ostromolt f¢lszegs¢geit: RÀkosi
Jenû (Budapesti HÁrlap) helyesÁrÀsÀt s magyarra ÀtÁrt idegen szavait (dezs´n¢), tragi-
kumelm¢let¢t, nyelvÃjÁtÀs-elleness¢g¢t, mivel kapcsolatban àSimonyi uratÊ sem hagy-
ta szÂ n¢lk¡l (TÀrnokv´lgy: az ¢n vizsgÀmon).

ñra utÀn n¢melyek rendszerint hazakÁs¢rt¢k. (Ide: k¡lsû megjelen¢se; csinos, ren-
des ́ lt´zk´d¢se, sz¡rke cilindere. Meg-megÀllÀsa; szÂba ÀllÀsa valakivel, gyerekekkel.
L. Riedl eml¢kbesz¢de, 14. o.) LakÀsÀra is el-elhÁtt n¢melyeket, sût LeÀnyfalvÀra. Ha
vend¢ge volt (pl. L¢vay), annak bemutatott, s r¢szesÁtett besz¢lget¢seikben (kirÀndu-
lÀsa Miskolcra G´rgeyvel). LakÀsa (SÀndor u. 13.). Az ´reg FÀni. MagÀnya; de eljÀrt
hozzÀ a szeretet, s û v¢gig jÂ ked¢llyel, panasz n¢lk¡l ¢lt.

Mindenek ellen¢re ÂrÀira arÀnylag kevesen jÀrtak. Formailag vonzÂbb elûadÂkhoz
sereglettek inkÀbb. Egyszer azonban sokan jelentek meg ä nem tanulni tûle, hanem
t¡ntetni ellene. Ez 1899 ûsz¢n volt. Akkor mondott le a Kisfaludy TÀrsasÀg eln´ks¢-
g¢rûl (az aradi honv¢deml¢kre k¡ldendû koszorÃ).

Amit A N°PSZERþS°G cÁmü vers¢ben a magyar n¢pnek mond, az ifjÃsÀgnak is el-
mondhatni:

àF¡ledbe sÃgnak s tÀvolrÂl se' v¢led,
Hogy mennyi mindent elhitetnek v¢led.Ê

*

V¢gk¢pp Pesten (1862 k´zep¢tûl ¢lete v¢g¢ig)
1. 1862 k´zep¢tûl 1872 v¢g¢ig

Indokolt, hogy kiforrottsÀga e nagy idûszakÀbÂl az elsû tÁz ¢vet k¡l´n vegy¡k. 1873-
ban indÁtja ugyanis meg a Budapesti Szeml¢t, s szerkeszti ¢lete v¢g¢ig. E t¢ny maga is
el¢g lenne a jelzett taglalÀsra, mert innen kezdve van sajÀt folyÂirata s teljes kritikai
f¡ggetlens¢ge. Akad¢miÀban, Kisfaludy TÀrsasÀgban ez ¢vtizedben (1870-esben)
kezd nevezetesebb szerepet jÀtszani, ugyanabban lesz egyetemi tanÀr (1876). Mindez,
mint a maga hely¢n majd kifejtj¡k, nagy jelentûs¢gü vÀltozÀs. LÀssuk tehÀt egyelûre
az odÀig terjedû tÁz ¢vet, ÀllandÂ pesti tartÂzkodÀsÀnak ez oly sok tekintetben gazdag,
elsû ¢vtized¢t.

Mint lÀttuk, 1862. jÃnius v¢g¢n k´lt´z´tt fel Pestre. Innen kezdve a k´vetkezû hi-
vatalai voltak: mindjÀrt jÃlius elej¢n Àtveszi Pomp¢rytûl a Magyar írÂk Seg¢ly-
egylet¢nek titkÀri teendûit, s v¢gzi eg¢szen 1876-ig; ez el¢g sok dologgal, levelez¢ssel
jÀrt, s a hÁrlapokban is negyed¢venk¢nt k´zz¢ kellett tennie az egylet p¢nztÀrnoki je-
lent¢seit. ä Seg¢dkezett Arany JÀnosnak az 1860 november¢ben megindult Sz¢piro-
dalmi Figyelû, majd az 1863. januÀr 4-tûl 1865. jÃnius 25-ig fennÀllott KoszorÃ szerkesz-
t¢s¢ben. A Sz¢pirodalmi Figyelû szerkeszt¢se Pestre ¢rkez¢se utÀn csakhamar reÀ ma-
radt. àBezzeg magadra hagytalak a FigyelûvelÊ ä Árja neki Arany SzliÀcsrÂl, 1862. augusz-
tus 28-Àn, ekkor mÀr k¢t szÀmot kapott belûle ott. SzliÀcsi kÃrÀja k´r¡lbel¡l szeptem-
ber 10-ig fog tartani. àBolond MiskÀt, lÀtom, megfüs¡lted egy kiss¢. Ne gyüjts sok eleven szenet
a fejemreÊ ä Árja tovÀbb. (TÂth KÀlmÀn ¢lclapjÀnak KATANGKñRñK cÁmü cikksorozatÀt
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figurÀzta ki az augusztus 21-i szÀmban). A KoszorÃ szerkeszt¢s¢ben is r¢szt vett. 1862.
december 19-¢n Árja GÀspÀr JÀnosnak, hogy most Arany lapjÀba kell Árnia, mert nincs
egy betü k¢ziratuk, s egy h¢t mÃlva mÀr szerkeszteni´k kell az elsû szÀmot. Sokszor
reÀeshetett a szerkeszt¢s nehezebb fele. 1865 elej¢n Aranyn¢ sokÀig vesz¢lyes beteg
volt, s Ágy dolgai a szerkesztûs¢gben megszaporodtak. Ugyanekkor Ãj, veszûds¢ges
hivatala, a szÁnitanoda is sok idej¢t elrabolja. (LÀsd level¢t SzabÂ KÀrolyhoz, 1865. feb-
ruÀr 2.) TanÁtott 1864-ig a pesti reformÀtus gimnÀziumban (ott, 1864ä1869, Thaly
KÀlmÀn lett az utÂda); 1864-tûl 1870-ig a szÁnik¢pezde aligazgatÂja s dramaturgiai
szaktanÀra volt; tagja a Nemzeti SzÁnhÀz drÀmavizsgÀlÂ bizottsÀgÀnak is. Csengerynek
is seg¢dkezett a Budapesti Szemle szerkesztûs¢g¢ben, illetûleg maga szerkesztette 1865ä
66-ban, mikor Csengery orszÀggyül¢si k¢pviselûv¢ vÀlasztatott. 1866. januÀr 2-Àn Árja
SzabÂ KÀrolynak, hogy most a Budapesti Szemle szerkesztûje; Csengery rÀbÁzta, mÁg az
orszÀggyül¢s tart. Az Akad¢miÀban (melynek 1867. januÀr 30. Âta rendes tagja) 1872
januÀrjÀban az I. osztÀly titkÀrÀvÀ vÀlasztatott meg (ekkor mondott le szÁnik¢pezdei
ÀllÀsÀrÂl). Az 1867-i k¢pviselû-vÀlasztÀskor fell¢pett jel´ltnek, de megbukott (ifj. Kos-
suth Lajossal szemben, ki tulajdonk¢ppen el se fogadta a jel´lts¢get). SzabÂ KÀroly
k´zli vele azon àn¢pgyül¢sÊ lefolyÀsÀt, melyen Kossuth Lajost jel´lt¢k, bÀr tÀviratÀt is
felolvastÀk, mely szerint nem fogadta el a jel´l¢st. Gyulai PÀl neve itt nem fordult elû:
àlett volna m¢g nagyobb zaj s bizonyos scandalumÊ. Gyulai PÀlnak nem fÀjt a bukÀs; ¢letben,
irodalomban volt mÀr el¢g r¢sze benne. A pÀrt l¢ptette fel; nem û bukott, hanem a
DeÀk-pÀrt, s ezt fÀjlalja. DeÀknak is rosszulesett a kudarc, MikÂnak m¢g inkÀbb. Mint-
hogy Kossuth Lajos m¢g nincs huszonn¢gy ¢ves, a vÀlasztÀst meg fogjÀk semmisÁteni.
(LÀsd SzabÂ KÀroly level¢t hozzÀ, 1867. oktÂber 25. ¢s Gyulai PÀl level¢t SzabÂ KÀ-
rolyhoz, 1867. oktÂber 30.)

Mindez t´m¢rdek munkÀt jelent. Irodalmi nagy tev¢kenys¢g¢n kÁv¡l pedig m¢g
kiadta: a R°SZV°T K¹NYV°-t (a Magyar írÂk Seg¢lyegylet¢nek albumÀt), 1863; PETýFI
SçNDOR VEGYES MþVEI -t hÀrom k´tetben, elûszÂval, 1863 (ezt a rendûrs¢g lefoglalta
el¢bb, Gyulai PÀlnak sokat kellett ez ¡gyben futkosnia: lÀsd level¢t GÀspÀr JÀnoshoz,
1862. december 19.); V¹R¹SMARTY MINDEN MUNKçI-t tizenk¢t k´tetben, V´r´s-
marty ¢letrajzÀval ¢s jegyzetekkel, 1863ä64 (lÀsd level¢t SzabÂ KÀrolyhoz, 1863.
augusztus 15.: àA V´r´smarty kiadÀsa meg´l. Mindennap k¢t Ávet kell revidealnom s ´sszevet-
nem a r¢gi kiadÀsokkal, e mellett a KoszorÃ , feles¢gem betegs¢ge, drÀmabÁrÀlÀs, tanÁtÀs, ÁrÂi
seg¢lyegylet annyira ig¢nybe veszik idûmet, hogy eg¢szen oda vagyokÊ); PÀkh Albert humoros
¢letk¢peit, 1870; KEM°NY ZSIGMOND TANULMçNYAI-t, 1871. K¡l´n´sen elsû pesti
¢veiben volt tÃlterhelve munkÀval, amint lÀthatÂ. SzabÂ KÀroly 1863. szeptember 9-
¢n Árja neki: Ãgy hallja, a pesti igen is munkÀs ¢let nagyon megviselte, kÁm¢lje magÀt;
1864. januÀr 29-¢n pedig: àLÀtom, hogy roppantot bÁrsz dolgozni; irigyellek.Ê

Maga Gyulai PÀl is borzasztÂ k¢t ¢vnek mondja ezeket (SzabÂ KÀrolyhoz, 1865. feb-
ruÀr 2.). A sok dologhoz ugyanis neje betegs¢ge is hozzÀjÀrult.

CsalÀdi k´r¡lm¢nyei. Mikor Pestre j´tt, kis leÀnykÀja, Aranka, hÀrom¢ves volt, fia,
KÀlmÀn egy¢ves mÃlhatott. Egy hÂnappal Pestre ¢rkez¢se utÀn, 1862. augusztus 31-¢n
sz¡letett harmadik gyermek¡k, Margit. (Keresztsz¡lûk: Gr. NÀdasdy LipÂt ¢s feles¢-
ge.) Feles¢ge, Ãgy lÀtszik, sokat betegeskedett e k¢t ¢v alatt; emiatt adÂssÀgba is keve-
redett. 1864 v¢g¢vel azonban javult eg¢szs¢ge; Gyulai PÀl ekkor jobb idûket rem¢lt,
derekabb munkÀra k¢sz¡lt (V´r´smarty ¢letrajza?). 1866 elej¢n (mÀrcius) azonban
feles¢ge, mint Tompa level¢bûl lÀtni, ism¢t betegeskedett. 1866. szeptember 10-¢n
kolerÀban halt meg. Hogy mit veszÁtett benne Gyulai PÀl, azt k´ltem¢nyei mutatjÀk
legjobban. Gyulai PÀl magÀra maradt egy h¢t¢ves meg egy n¢gy¢ves kisleÀnnyal ¢s
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egy ´t¢ves kisfiÃval, a àhÀrom ÀrvÀvalÊ. Nyolc¢vi boldog hÀzas¢let utÀn az ´r´k´s ´z-
vegys¢g negyvenhÀrom ¢ve k´vetkezett, t´bb, mint amennyit Gyulai PÀl odÀig ¢lt. El-
j´ttek azok a szomorÃ napok, melyekrûl boldogsÀga elsû hÂnapjaiban oly balsejtelem-
mel Árt volt Aranynak: àNe sajnÀld tûlem e hÀrom hÂnapot, tÁz sÃlyos ¢v kÀrpÂtlÀsa ez, s ki
tudja, hÀny szomorÃ nappal kell m¢g visszafizetnem.Ê Az öri utcai Orczy-hÀzba, melynek
egy aranymüves boltjÀban vette volt neje mÀtkagyürüj¢t, most mÀr ¢venk¢nt a virÀg-
Àrus boltjÀba jÀrt el, hogy koszorÃt vegyen neje sÁrjÀra.

Nemr¢g, 1863-ban, m¢g b´lcsûdalokat Árt: àHunyd be szemed' ¢s hunyd be a szÀd', F´l
ne riaszd jÂ ¢des anyÀdÊ; feles¢ge mosolygÀsÀban gy´ny´rk´d´tt, mely vidÀm vagy bÃs,
´r´kk¢ szÁvbûl szÁvbe foly, ́ r´mbe-bÃba csak szeret, mely eml¢kezteti boldogsÀga haj-
nalÀra, s ¢veken Àtugorva el¢je varÀzsolja ût, mint anyÀt, aki kislÀnyÀt, fiÀt ringatja,
melyben f´ldi s ¢gi oly enyhÁtûn olvad ´ssze:

àOh e mosoly ûrcsillagom,
çtt´r minden borÃlaton,
VilÀgÁt, biztat, int, vezet,
Megszenteli k¡zdelmimet.Ê

Nemr¢g, csak az elmÃlt ûsszel (1865) meglepte ût is az a m¢la hangulat, mely Petûfi
gy´ny´rü ûszi dalÀt ihlet¢ (ITT VAN AZ ýSZ), s m¢lÀn mosolyogva n¢z idû mÃlÀsÀra,
ifjÃsÀg lassÃ elhanyatlÀsÀra, az à¢szrev¢tlen, loppal l¢pve, csendesenÊ j´vû ûszre ä mert bol-
dogsÀgÀban nem ¢rzi, szÁve nem gondol reÀ; m¢g egy¡tt k¢pzeli meg´reged¢s¡ket, s
az¢rt nem f¢l attÂl: àMÀr feh¢rlik egy-egy f¡rtem, Tied is fog, kedvesem!Ê ä M¢g csak nemr¢g,
1866 valamelyik tavaszi vagy nyÀri hajnalÀn megadatott neki, hogy boldog ihlettel Àt-
¢rezze, megdalolja azt a vidÀmÁtÂ, ¢letkedvet adÂ, ÀlomnÀl is szebb gy´ny´rüs¢get,
mely ¢bred¢skor a csalÀdban fogadja: hitvese ¢des mosolyÀt, a gyermekek elkezdûdû
cseveg¢s¢t, mikor àzend¡l kinn a madÀrseregÊ (HAJNALBAN).

Az a mosoly, ûrcsillaga, egyszerre elborult; az a haj a f´ldi ¢letben meg nem feh¢-
redhetett; ebbûl az ¢bred¢sbûl ´r´kre elmaradt a hitves, az anya, s a vidÀm, boldog
dal k´zvetlen szomsz¢dsÀgÀban felhangzik a k´ltû ´r´k gyÀszÀnak elsû, felejthetetlen
m¢lys¢gü alkotÀsa: àHÀrom Àrva sÁr magÀbanÊ, s nyomÀban hosszÃ ¢veken Àt a bÀnatos
eml¢k fÀjÂ, neh¢z, lassank¢nt enyh¡lû, de soha eg¢szen el nem hallgatÂ sÂhajtÀsai
szÀllnak lantjÀrÂl, k´lt¢szet¢nek e nagy Àron vÀsÀrolt legszebb gy´ngyei.

Gyulai PÀl erûs l¢lek volt. De az ilyenek fÀjdalma m¢lyebb, mert ragaszkodÀsuk is
teljesebb; vesztes¢g¡ket eg¢szen ¢rzik, de elbÁrjÀk. FÀjdalmÀt magÀnak (k´lt¢szet¢-
nek) tartotta meg: a k´z¢letben ment tovÀbb àrendeltet¢se pÀlyafutÀsainÊ. Nem mintha
feledni tudta volna, hanem mert oly erûs volt, hogy magÀval szemben, legnehezebb
¢lm¢nye alatt roskadozva is ¢rv¢nyesÁteni tudta azt az etikai elv¢t, mely a k´z¢letben
a magÀnszem¢lynek nem enged ¢rv¢nyes¡l¢st, de amazt ennek rovÀsÀra is ¢rv¢nyesÁti.

K´ltem¢nyt nem sokat Árt e tÁz ¢v alatt; ¢venk¢nt egyet-kettût, s csak 1868 ¢s '69-ben
t´bbet (n¢gyet, illetve hatot).

öj jelens¢g: a szatÁra nagy t¢rfoglalÀsa. (Eddig csak anekdotikus formÀban: A TU-
DñS, 1846; vagy csattanÂk¢nt: PçRBAJ ELýTT, 1855; müfordÁtÀsban: Heine: 1849 OK-
TñBER°BEN , 1855; ¢s n¢pmesei forrÀsÃ allegÂriÀban, IGAZSçG °S HAMISSçG, 1860.)
Legnagyobbr¢szt kritikusi pÀlyÀjÀn szerzett tapasztalatai adtÀk kez¢be a tollat; a gÃnyt
bÁrÀlataiban el¢gg¢ alkalmazta, mint f¢lelmetes fegyvert, melynek ¢pp az¢rt lehet ha-
tÀsa, mert f¢lnek tûle. Az azonban szem¢lyi gÃny volt, bÀr tÀrgyi ¢rdekbûl. TalÀlunk
ilyet szatÁrÀi k´zt is, de k´zt¡k a legjelesebbek, m¢g ha r¢szben szem¢lyi forrÀsÃak is
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v¢geredm¢nyben: ÀltalÀnos k´z¢leti hibÀkat vagy tÁpusokat, vagy olykor az eg¢sz nem-
zetet teszik meg tÀrgyuknak. A SZ°CHENYIESKEDýK  (A R°SZV°T K¹NYV°-ben, 1863):
r¢szben T´r´k JÀnosra c¢loz, aki az '50-es, '60-as ¢vekben Sz¢chenyi t´bb kiadatlan
iratÀt tette k´zz¢, magÀt Sz¢chenyi tanÁtvÀnyÀnak hirdette, 1863-ban SZ°CHENYI PO-
LITIKAI ISKOLçJA cÁmen aff¢le gy´ngysorokat adott ki: ezt Gyulai PÀl megbÁrÀlta; talÀn
¢ppen e bÁrÀlat idej¢n fogamzott meg benne a szatÁra gondolata. Az korÀntsem T´r´k
ellen irÀnyul mÀr, hanem egy ÀltalÀnos hipokrÁzis ellen: a Sz¢chenyi-kultusz ´nzû ki-
sajÀtÁtÀsa ellen, melynek t´bbf¢le tÁpusa van (T´r´k csak egy; megnevezetlen). így
ÀltalÀnos nemzeti ¢s morÀlis szempontÃvÀ vÀlik a szatÁra. MÀr indokolÀsa k¢sz szatÁra:
nem sÁrt, mikor Sz¢chenyit mindenki siratta; oly f¢rfiÃ, ki szÀzadoknak ¢lt, nem akkor
hal meg, mikor àporh¡velyt cser¢lÊ (1860. Àprilis 8.), hanem mikor mÀr nem ¢rtik, mit
besz¢lt, mi¢rt k¡zd´tt, s hamisÁtott tant hirdetnek felûle. ý hÀt most siratja, most, mi-
kor Ãgynevezett hÁvei, tanÁtvÀnyai mindennap csÃfot üznek belûle. A szatÁra lÁrai ru-
gÂja tehÀt azon bÀntÂ ellent¢t m¢ly Àt¢rz¢se, mely a k´ltût a hangoskodÂk sereg¢vel
szembeÀllÁtja: az igaz embert a k¢pmutatÂkkal; Sz¢chenyi igazi, ¢rtû tisztelûj¢t az ́ nzû
kisajÀtÁtÂkkal; azt, aki a k´z¢letben a magÀnembert mindenkor n¢masÀgra utalja,
azokkal, akik a k´z¢letet a magÀnember ¢rv¢nyes¡l¢s¢re hasznÀljÀk fel; a becs¡letes,
komoly meggyûzûd¢st a nyegles¢ggel. A k´z¢leti nyegles¢g utÀlata Gyulai PÀl f¢rfias
l¢ny¢nek egyik legjellemzûbb jegye s legk´zvetlenebb indulata. Kritikai munkÀssÀgÀ-
ban is lÁrai elem volt ez, tudniillik nemcsak a bÁrÀlÂ ¢rtelem, az Át¢let t¢nye, hanem
´szt´nszerü indulat. Hogyne lehetne ez k´lt¢szetben is inspirÀlÂja? Sût ez az a pont,
melyen a k´ltû ¢s kritikus Gyulai PÀl ugyanazon m¢ly forrÀsbÂl, sajÀt l¢nye v¢gsû, eti-
kai kÃtfej¢bûl merÁt. SzatÁrÀknak '60-as ¢vekbeli k´lt¢szet¢ben elszaporodÀsa az egy¢n
teljes kiforrottsÀgÀra vall: kifejez¢sben, irodalmi jelentkez¢sben is ugyanazon egys¢g
¢s azonossÀg el¢r¢s¢re.

MÀsik tanulsÀgunk e szatÁrÀbÂl: azt mondja, û most siratja Sz¢chenyit, a nagy, a
t´meges siralmak elhangzÀsa utÀn, elmaradva, utoljÀra. Elk¢pzelhetn¢nk k´ltût, ki
erre valÂban valamely nagyarÀnyÃ siralomra zendÁten¢ meg lantjÀt, s megmutatvÀn,
mit kell valÂban sÁrnia az ûszintes¢gnek, egyÃttal visszÀs humorral sÃjtanÀ a k¢pmu-
tatÂkat. Valami nagyarÀnyÃ, romantikusan vegyes, viharzÂ, dÃlt lÁraisÀg lenne az,
shakespeare-i, Lear kirÀlyszerü siralom. ä De û maga mondja: à°n elmaradtam, utoljÀra
sÁrok, S Ám Âda helyett rÁmes prÂzÀt Árok.Ê ä Nos, Âdai siralmak megkÁs¢rt¢se ekkor mÀr
k´ltûiverseny-szÀmba menne (Arany utÀn!), s ideje el is mÃlt. Az û àsÁrÀsaÊ, Sz¢chenyi-
siratÀsa voltak¢pp nem lÁrai t¢nye a k´ltem¢nynek, hanem csak inspirÀlÂja, ´szt´n-
zûje, mire? ä arra, hogy egyszer v¢gre leÀlcÀzza a nyegles¢get, s megmutassa a kopÀr
valÂsÀgot. LÁrai indulata jellemz¢sre ́ szt´nzi: sÁrÀsÀbÂl ä mint n¢mi ́ ngÃnnyal mondja
ä àrÁmes prÂzaÊ k¢l ki! Nem a kritikus Gyulai PÀllal valÂ azonossÀgra ismer¡nk-e ezÃttal
is: aki àn¢mi indulatÊ n¢lk¡l alig tud k´z¡gyekhez hozzÀszÂlani, bÁrÀlni. ä Ami e szatÁ-
rÀban van, az voltak¢pp bizonyos k´ltûi formÀjÃ bÁrÀlat. E bÁrÀlati szÀnd¢k is benne
van szatÁrÀja fogantatÀsÀban a àmost-aktuÀlisÊ siratÀs gondolata mellett: mikor rÀmu-
tat (II. szakaszÀban), mennyire nem türnek bÁrÀlatot minÀlunk (àHogy nem is ÁrÂ aki
nem vÁvott ä S eltür satirÀt vagy bÁrÀlatotÊ). Az indulat nem maga szÂlal meg, hanem ¢lesÁti,
t´m´rr¢ stilizÀlja a jellemz¢st, a hamissÀg vonÀsait osztÀlyozza, tÁpusokkÀ formÀlja, s
Ágy aztÀn kiszolgÀltatja a megvet¢s vagy kinevet¢s szÀmÀra. (TÁpusok: 1) a Sz¢chenyit
k¡lsûleg utÀnzÂk: egypÀr k¡lf´ldi lovat hozatnak, k´zc¢lra adnak egypÀr szÀz forintot,
ÀllÁtÂlag àkev¢sbûl sokatÊ, rossz gazdÀk, de a nemzetgazdasÀgrÂl Árnak, terveket kohol-
nak szÀzÀval: s mindezek alapjÀn Sz¢chenyi tanÁtvÀnyÀnak mondjÀk magukat. 2) Sz¢-
chenyi kritikai szellem¢t ¡res cinizmussÀ torzÁtjÀk: ami csak ¢rz¢s, kinevetik, gÃnyol-
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nak minden szellemet, lelkesed¢st, Mammont imÀdjÀk. 3) Minden¢rt a nemzetet szid-
jÀk: m¢ltatlan hozzÀjuk! 4) PrÂf¢tÀk: itt eddig semmi sem volt, Sz¢chenyi is elavult,
most ûk j´nnek ä s Sz¢chenyibûl lopkodjÀk ´ssze ÃjdonsÀgaikat. 5) A szer¢ny tanÁt-
vÀny, a jÂ ¡gy napszÀmosa; mÁg ¢lt Sz¢chenyi, ellens¢ge volt ä de meghalt, s û ́ r´k´lte
eg¢sz szellem¢t, egyed¡li valÂdi tanÁtvÀnya Sz¢chenyinek. 6) ànem igaz, mert mi Àruljuk
Sz¢chenyi szellem¢t, hozzÀnk gyertek, olcsÂbb!Ê)

MÀsik nagy szatÁrÀja: A N°PSZERþS°G (1868; Kisfaludy tÀrsasÀgbeli sz¢kfoglalÂja,
1868). Kritikusi pÀlyÀja tapasztalataibÂl merÁt ez is: ´nmaga sokszor bÁrÀlt ellent¢teit:
a k´z´ns¢g gy´ng¢inek sajÀt n¢pszerüs¢g¡k kedv¢¢rt hÁzelgû ÁrÂkat, az eg¢sz igazsÀ-
got kimondani nem merû vagy viszont az ÁrÂk gyenges¢geinek hÁzelgû, hiÃsÀgukat
legyezgetû kritikusokat, mÀr csaknem k¢t ¢vtizede lÀthatta, tanulmÀnyozhatta; de a
k´z´ns¢get is, melyet hÁzelg¢ssel oly k´nnyen f¢lrevezethetni. A k´z¢leti szerepl¢sben
oly ÀltalÀnosan megnyilatkozÂ hiÃsÀg szatÁrÀja ez. E hiÃsÀgban, kivÀlt a k´z´ns¢g r¢-
sz¢n, valami naivsÀg is van, ¢pp az¢rt a szatÁra nem oly puszta kÁm¢letlen jellemz¢sbûl
Àll, mint az elûbbi; mÀsfelûl a gÃnyolt hiba nemcsak idûszerü (t´rt¢neti), mint a sz¢-
chenyiesked¢s, hanem ÀllandÂ magyar gy´nges¢g, mely a nemzeti er¢nyek k´z¢ oly
sajÀtsÀgos, alig ¢rthetû mÂdon van elvegy¡lve: innen a kÁm¢let, sût a melegs¢g mÀsik
forrÀsa a szatÁrÀban. LÁrailag gazdagabb, s vÀltozatosabb hangÃ, s egyszersmind r¢sz-
leteiben is elm¢lyedûbb, t´m´rebb ez a szatÁra az elûbbin¢l. E nemben legkivÀlÂbb
alkotÀsa Gyulai PÀlnak; s legteljesebben mutatja egy¢nis¢g¢t: benne van nemcsak a
morÀlis ellenszenv indulata, nemcsak az ettûl vezetett (s mintegy azt indoklÂ) jellem-
z¢s, bÁrÀlat, hanem a szeretet melegs¢ge is, mely a hibÀk feltÀrÀsÀt a maga jogÀn m¢ltÀn
gyakorolja. ä Kritikusi pÀlyÀjÀval valÂ szoros kapcsolatra vall az ÁrÂknak szÂlÂ sok ¢les
r¢sz. (Felolvasni!)

A N°PSZERþS°G gondolatmenete. A k´teked¢s biztonsÀga; mÀr tÀrgykitüz¢s¢n¢l
szatirizÀl, hirtelen (k´ltûtûl kezdve) mindenkire, az eg¢sz magyarsÀgra kiterjeszti a
hibÀt (1. szakasz). E tÀrgyi oldal utÀn a szubjektÁv. Mit akar egy k´ltû a n¢pszerüs¢get
n¢pszerütlen¡l tÀrgyalva? Nem tapsot keres, csak hallgassÀk meg, hÁzelg¢st Ãgyis t´b-
bet hallanak; vagy f¡ty´lj¢k ki ûszint¢n: neki az is jÂ, mert szatÁrÀja talÀlt. Vagyis vagy
megszÁvlelik, vagy legalÀbbis igazoljÀk (2. sz.). SzÂsz¢k, sajtÂ: hatalom szolgÀja; feje-
delem¢, n¢p¢; egyre megy; udvaronca mindkettûnek van (3. sz.). Neked is, magyar
n¢pem; mert vannak gy´ng¢id (4. sz.). A magyar n¢p gy´ng¢i. Elsû felmeleged¢s; az-
tÀn a hibÀk; sajÀt erûfeszÁt¢seit idû elûtt cserbenhagyja; illÃziÂk, naiv hisz¢kenys¢g,
¢rdemteleneknek osztja kegyeit (5. sz.). Nem a n¢pet, hanem àtanÀcsadÂjÀtÊ, az udva-
roncokat szÂlja; a gûg´s tribunt, ki b¢rbe adta tollÀt, hÁzeleg, hazudik, bosszÃt Àll, ÀmÁt:
zsarnok szerep¢t tanulta el (6. sz.). HiÃsÀg, rajongÀs, ´n¢rdek, gyÀvasÀg: n¢pszerüs¢-
g¢rt. P¢ldÀk (7ä8. sz.). Az ellenszenv nagy ́ sszefoglalÂ szeml¢je: mi minden gyarlÂsÀg,
hitvÀnysÀg nem bitorolja a n¢pszerüs¢g kegyeit! (9. sz.) FÀjdalmas ¢rz¢s: hirtelen be-
fejezi (10. sz.).

HasonlÂ, az eg¢sz nemzetet illetû szatirikus, de m¢g melegebb, aggÂdÂbb jellem-
z¢sek: SOK BESZ°D (1869) ¢s OH NEMZETEM... (1872, ez a leglÁraibb; hiÃsÀg, k´nnyel-
müs¢g, hÁzelg¢s m¢ltatÀsa, hisz¢kenys¢g). TÁpust illet a kitünû, n¢pies dalszerüs¢gü
A TçBLABíRñ (1868). Szem¢lyt illet (JÂkait): EGY DRçMAíRñ POLITIKUSRA (1869). Ez
mÀr epigrammaszerü, csattanÂs. Müfajilag az EGY K°PVISELý EML°KK¹NYV°BE
(1869) is epigrammaf¢le, de t´m´rs¢ge Àltal az; hangja a csaknem lemondÂ, felszÀ-
molÂ szomorÃsÀg¢.

CsodÀlatos, hogy a helyes, t´m´r megÀllapÁtÀsban mennyi k´ltûi erû lehet; m¢g
prÂzÀban is; mi¢rt? mert ¢lm¢ny ÃtjÀn jut el odÀig az ember. Gyulai PÀlnak egyik leg-



m¢lyebb nagy ¢lm¢nye a morÀlis felismer¢s; az folyvÀst foglalkoztatja ût. Ez¢rt egyik
legkivÀlÂbb szatirikusunk. A magyar ´nismeretben Sz¢chenyi egyik legigazibb tanÁt-
vÀnya; a kritikai hazafisÀgban Petûfinek, Aranynak m¢ltÂ tÀrsa. K¢sûbb inkÀbb refle-
xiÂkba hajlik; vagy xeniÀkba t´m´rÁti szatÁrÀjÀt, aggodalmait.

Szatirikus k´lt¢szete csaknem eg¢szen ez ¢vtized tulajdona. Sz¢chenyi halÀla, az al-
kotmÀnyos Àllapot lassÃ visszat¢r¢s¢nek hangulati k´vetkezm¢nyei a nemzetben, a ki-
egyez¢s k´r¡li pÀrtmegoszlÀsok, az orszÀggyül¢s elsû ¢vei: mind hatÀssal voltak rÀ,
r¢gebbi s egyidejü irodalmi tapasztalatain kÁv¡l.

SzatÁrÀin kÁv¡l jÂformÀn csak csalÀdi ¢let¢vel kapcsolatos k´ltem¢nyeket Árt: B¹L-
CSýDALOK-at (1863), OH MOSOLYOGJ RçM! (1864), ýSZI D°LUTçN (1865), HAJNALBAN
(1866). Feles¢ge halÀla utÀn a boldog, ÀbrÀndos, bizakodÂ vagy vidÀm hangulat ́ r´k-
re megvÀltozik. HatÀr a kettû k´zt: °JI LçTOGATçS (1866). Figyelemre m¢ltÂ: veszte-
s¢ge utÀn sokÀig nem t´r elû szubjektÁv hang; ahelyett ez a csudÀlatos tÀrgyilagossÀgÃ
apoteÂzisa az anyai szeretet halhatatlansÀgÀnak. (LÀtni: vesztes¢g¢t is mennyire az el-
vesztett nû szempontjÀbÂl ¢lte Àt teljesen, mintegy annak a fÀjdalmÀval helyettesÁtv¢n
ä s m¢lyÁtv¢n a magÀ¢t: az anyÀt lÀtja, kinek el kellett szakadnia gyermekeitûl; k¢pze-
let¢ben mintegy tovÀbb ¢lteti annak anyai szeretet¢t, holta utÀn is). FÀjdalma is r¢szv¢t
jellegü.

A k´vetkezû ¢v remeke: A BUDAI RñZSAHEGYEN (1867): egyed¡li k´ltem¢nye ez ¢v-
ben. A seb m¢g Ãj; m¢g minden csaknem a r¢gi, de elevenen fÀjdul a nagy, ́ r´k hiÀny;
hallja a sÁri dalt; s mint az elûbbi k´ltem¢nyben az anyÀt, itt a hitves szerelm¢t ¢rzi
tova¢lûnek, s fohÀszkodik hozzÀ. LeÀnya, eml¢kezteti rÀ, ¢desanyja k¢pe mÀsa; ha mo-
solyog, szinte boldog csalÂdÀsba esik tûle (LEçNYOMHOZ, 1868); Szamos-parti hÀzuk
elûtt reÀ eml¢kezik (EGY HçZ ELýTT, 1868). AZ AKçCFçK ALATT (1869): itt is gyerme-
keivel kapcsolatban (àOh Istenem, ha lÀtnÀdÊ). Enyh¡l lassan, megnyugszik, lemond, de
m¢g a sÁrban is szerettei szent eml¢k¢t kÁvÀnja ´r´k ÀlmÀnak (OH AZ IDý..., 1870).

Ugyanazon okok, melyek szatÁrÀk ÁrÀsÀra k¢sztett¢k, magyarÀzzÀk t´red¢k¡l ma-
radt k´ltûi besz¢ly¢nek, ROMHçNYI-nak a keletkez¢s¢t is (1869ä72). HÀrom ¢nek k¢-
sz¡lt el belûle, s a IV.-bûl huszonhÀrom versszak (I. ¢nek: VasÀrnapi öjsÀg, 1869; II.:
uo. 1871; III.: Budapesti Szemle, 1877; IV.: uo. 1874). SzatÁrÀja tÀrgyai itt n¢mely r¢sz-
letekben a korÀbbiak maradnak: a Sz¢chenyieskedûk (Ãj Sz¢chenyi, a f¡ggetlenek jel-
szavÀval s àeg¢sz democrat alaponÊ; r¢gebben Sz¢chenyi ellens¢ge, most hü aprÂdja, amit
Sz¢chenyi meg¢rt, most elmondja, mint Ãj dolgot; a hiÃsÀgbÂl vÀllalt politikai szerep;
a honfifrÀzisok; JÂkai ànagy, csodÀs, sz´rnyü, sz¢pÊ k¢pzelm¢nyei; pÀrtszenved¢ly, mely
a honv¢d dicsûs¢g¢t kiaknÀzza). ögy, mint tÀrgyalt k´ltem¢nyeiben, szatÁrÀja itt is fel-
emelkedik a lÁrai jellemz¢s magaslatÀra; s kimutatja a maga pozitÁv, meleg forrÀsait is
(a honv¢d magasztalÀsa a II. ¢nek elej¢n; a nû apoteÂzisa, szemben a àhiÃ ¢rdekÊ k¢p-
viselûj¢vel, Matilddal).

Sok van e müben Gyulai PÀl sajÀt ¢lm¢nyeibûl ¢s tapasztalataibÂl, magÀn- ¢s k´z-
¢letiekbûl egyarÀnt, melyeket most egy k´ltûi alkotÀs eg¢sz¢be kÁvÀnna ́ sszeolvaszta-
ni. Befejezni talÀn ¢pp az¢rt nem volt k¢pes, mert eszmei koncepciÂja igen sok szÀl
egybefonÀsÀt kÁvÀnta meg. MagÀn¢let¢bûl k¢ts¢gkÁv¡l gernyeszegi eml¢keibûl merÁt-
hetett, talÀn nemcsak szÁneket ¢s hangulatokat, hanem jellemeket ¢s esem¢nyeket is
(lÀsd a II. ¢nek utolsÂ szakaszÀt). Alapja azonban az a nagy politikai tapasztalat, melyre
a balsorsÃ '48/49 szorÁtotta rÀ a nemzetet, mely a politikai ¢s irodalmi ¢let kivÀlÂbbjait
jÂzansÀgra, m¢rs¢kletre, kritikai ÂvatossÀgra, az ´nismeret fegyelm¢re tanÁtotta meg,
s mely hatÀrt von a magyar romanticizmus ¢s a Gyulai PÀltÂl is k¢pviselt nemzeti
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klasszicizmus magyarsÀgeszm¢nye k´z´tt. Sz¢chenyi kritikai hazafisÀga ez, de mÀr az
Àltala elûre lÀtott bajok megt´rt¢nte utÀn, tehÀt a t¢nyektûl igazoltan; mÀsfelûl a sza-
badsÀgharc nagyszerü erûkifejt¢seivel egyet¢rtû nemzeti szolidaritÀs, dicsûs¢g¢¢rt va-
lÂ lelkesed¢s, de oly idûben, mikor arrÂl szinte besz¢lni is tilos.

Klasszicizmusunk hÀrom vez¢regy¢nis¢ge (DeÀkrÂl nem is szÂlva) a maga mÂdjÀn
leszÀmolt e nagy t¢nnyel. Arany (1851) keserü humorral, àk¢ts¢gb'esett kacajjalÊ (NAGY-
IDA), Kem¢ny kritikai tanulmÀnnyal (A FORRADALOM UTçN, 1850; M°G EGY SZñ A FOR-
RADALOM UTçN, 1851); legk¢sûbb Gyulai, de aztÀn ÀllandÂan: bÁrÀlatai eg¢sz szelle-
m¢ben, melyek a magyar lelkiismeretnek ¢ppoly ¢rz¢keny Át¢letei, mint az Ázl¢sbeli-
nek. SzatÁrÀit is ez a szellem sugalmazta. Mert v¢g¡l, mikor a kiegyez¢ssel '67 ¢s '48
ellent¢te, bÀr alkotmÀnyos formÀk k´zt ism¢t aktuÀlissÀ lett: e nagy ellent¢t Àltal l¢te-
sÁtett vagy meghatÀrozott ¢lm¢nyeit ¢s gondolkodÀsmÂdjÀt k´ltûi alkotÀs eg¢sz¢be kÁ-
vÀnta ́ sszefoglalni. Azok, akik ROMHçNYI  lassÃ haladÀsa, majd v¢glegesnek felismert
f¢lbeszakadÀsa miatt annyit gÃnyoltÀk Gyulai PÀlt, s ezzel r¢szben bizonyÀra okozÂi
is lettek ihlete eloszlÀsÀnak, nem is sejtett¢k, mily korszakos ¢rtelmü alkotÀs k¢sz¡lt
itt, s hogy e müben irodalmunk klasszikus korÀnak egy sarkalatos ÀllÀsfoglalÀsa: àma-
gyarsÀgfogalmaÊ jutott volna el poeticokritikai megnyilatkozÀsra, amint az mÀr a t´-
red¢kbûl is kitetszik.

K¢t f¢rfialakja: RomhÀnyi ¢s Telegdi grÂf, k¢t '48 elûtti politikustÁpus k¢pviselûi.
RomhÀnyi hiÃsÀgbÂl keresi a n¢pszerüs¢g tapsait, ellenz¢ki sz¢lsûbal; Telegdi kon-
zervatÁv, pÀlyÀjÀt mÀrcius 15. szakasztja meg, a forradalmat, mely j´vûj¢t meg´lte,
gyül´li, sem honja ellen, sem honjÀ¢rt nem foghatvÀn fegyvert, magÀnyba vonul. ýt
RomhÀnyi a k´zpÀlyÀn csak hazaÀrulÂnak titulÀlgatta.

S mi e k¢t tÁpussal szemben a k´ltû ÀllÀsfoglalÀsa? Egyik sem az û embere '48 elûtti
mivoltÀban (RomhÀnyit erûsebben elÁt¢lni, sût szatirizÀlni lÀtszik, de ez a benyomÀs
csak onnan szÀrmazik, hogy RomhÀnyinak, mint fûhûs¢nek, korÀbbi pÀlyÀjÀt is r¢sz-
letesebben ismerteti, mÁg Telegdi¢t csak jelzi). De '49 utÀn, Ãgy lÀtszik, mindkettû nyer
rokonszenv¢ben. RomhÀnyi nemcsak szÂnokolni tudott, hanem ́ nfelÀldozÂn, vit¢z¡l
harcolni: ezzel kiengesztelte büneit; Telegdi pedig a haza balsorsÀban megtalÀlja a
testv¢ri kapcsot honfitÀrsaihoz, s û mondja ki a k´ltû Át¢let¢t:

àA Nemesis fenyÁtû Ãjja
Sujtott reÀtok ¢s reÀnk,
MindnyÀjan bün´sek valÀnk.Ê

A k´ltem¢ny folyamÀn egy, ugyanez ellent¢tekkel kapcsolatos, csaknem mÀig ak-
tuÀlis nagy politikai vita bemutatÀsÀra s elint¢z¢s¢re is mÂdot talÀl Gyulai PÀl. ä Kos-
suth ¢s G´rgey megÁt¢l¢se ez: melyik tette t´nkre a hazÀt? ez az akkor szokÀsos pÀrt-
k¢rd¢s. Gyulai PÀl RomhÀnyival v¢deti meg G´rgeyt ä s ez k´ltem¢nye szempontjÀbÂl
szerencs¢s int¢zked¢s; de nem volna Gyulai PÀl, ha (bÀr k´ltûi müben) a maga hatÀ-
rozott v¢lem¢ny¢t is ki nem mondanÀ: ember volt, s t¢vedt mindenik, a nemzet¢letre
mindenik d´ntûleg hatott, s hogy el nem veszt¡nk nyomorultul, sût hogy ànemzet¡l
nagyobbÀ lett¡nkÊ: mindkettûj´knek k´sz´nhetj¡k. Ez az û igazsÀga: neki nincs bÀlvÀ-
nya, se bünbakja (a IV. ¢nek v¢gsû hat strÂfÀja). Mindk¢t ÀllÀsfoglalÀs ¢rtelme: pÀrt-
szenved¢lyek letompÁtÀsa.

A k´ltem¢nynek e politikai talapzatÀra ¢s oszlopaira kezd a t´red¢kben fel¢p¡lni
egy tragikus k´ltûi koncepciÂ (Arany ¢s Kem¢ny tragikumfogalma ¢rtelm¢ben). Rom-
hÀnyi, csak hogy egy grÂfnûnek, kinek udvarolgat, f¢lt¢kenys¢g¢t fel¢bressze, udva-

56 ã HorvÀth JÀnos: Gyulai PÀl



rolni kezd CsÀth IlonkÀnak, s frivol c¢ljait el¢rv¢n, otthagyja; Ilont ¢desapja Telegdi-
hez akarja adni, ki a leÀnyt valÂban m¢lyen, ûszint¢n szereti; a leÀny, hosszas habozÀs
utÀn, Àrva, hiÃ dacbÂl hozzÀ is megy Telegdihez, s mÀr oldalÀnÀl, Telegdi kast¢lyÀban
¢li Àt a szabadsÀgharc idej¢t. RomhÀnyi mint osztrÀk zsandÀroktÂl ¡ld´z´tt honv¢d
menek¡l kast¢lyukba. RomhÀnyi ¢s Ilonka tragikumÀnak az alapja ezzel meg van
vetve.

Hogy azonban a k´ltû ihlet¢ben a politikai anyag ingere talÀn m¢g erûsebb volt,
mint a szerelmi tragikum koncepciÂja, az abbÂl sejthetû, hogy ¢ppen a KossuthäG´r-
gey-p´r elint¢z¢s¢vel szakad meg a k´ltem¢ny. M¢g akkor G´rgey mellett szÂlani nagy
mer¢szs¢g volt; Kossuth n¢pszerüs¢ge mintegy sz¡ks¢gk¢pp velejÀrt G´rgey n¢psze-
rütlens¢g¢vel, sût felt¢telezte, hogy hazaÀrulÂ. E nagy igazsÀgtalansÀg, a nemzeti hÀ-
lÀtlansÀg, egy kivÀlÂ embert meggyalÀzÂ, eg¢sz ¢let¢t t´nkretevû k´nnyelmü vÀd l¢p-
ten-nyomon bÀntotta-ingerelte Gyulai PÀl igazsÀgszeretet¢t, s k¢pzelet¢ben felid¢zte
mindazon nagy nemzeti hibÀk rendszer¢t, melyekbûl e vÀd mintegy l¢lektani sz¡k-
s¢gszerüs¢ggel Àllt elû. ýt lelkiismerete nem hagyta nyugodni, mÁg ki nem mondta a
n¢pszerütlen valÂt: G´rgey àa nemzet-hiÃsÀg ÀldozatjaÊ. De amint ezt kimondta, belsû
fesz¡lts¢ge ä ihlete ä megszünt, s ROMHçNYI befejezetlen maradt.

(NB. G´rgeyvel ekkor ismerkedett meg. Elk¡ldte neki k´ltem¢ny¢t; ez csak 1874-
ben lehetett, mert akkor jelent meg a G´rgeyre vonatkozÂ r¢sz; ezzel kezdûd´tt holtig
tartÂ meleg barÀtsÀguk. L¢vayval is Gyulai PÀl r¢v¢n ismerkedett meg G´rgey. LÀsd
Voinovich: G¹RGEI °S AZ IRODALOM. Budapesti Szemle, 158. k. 1914. 270ä272. o. (A
Budapesti Szeml¢ben jelent aztÀn meg G´rgeytûl ä DemÀr JÀnos Àln¢ven ä a DEM-
BINSZKY EML°KIRATAI-nak bÁrÀlata: 1875; Kossuth IRATAI-ra egy helyreigazÁtÂ cikk:
1881. mÀrcius; majd G´rgey IstvÀntÂl: KOSSUTH °S G¹RGEY, 1891. januÀr.)

1862ä72 k´zt Árt k´ltem¢nyeiben egy¢bk¢nt a megszokott diszkr¢t m¢rt¢kben a n¢-
pies hang is felbukkan; Ágy a B¹LCSýDALOK-ban (1863), A SZERETýK-ben (1864); n¢-
mely gyermekmes¢i is m¢g ez ¢vk´r elej¢re esnek; A TçBLABíRñ (1868) szint¢n n¢pies
Ázü. 1864-ben lefordÁtott n¢metbûl egy portugÀl n¢promÀncot is (KATHRIN°TA HAJñ;
a KoszorÃban) egy cikk¢ben, melyet egy n¢met nyelven megjelent portugÀl n¢pk´lt¢si
gyüjtem¢nyrûl Árt.

NovellÀt mÀr csak kettût Árt:
NýK A TºK¹R ELýTT (KoszorÃ, 1863). ögy lÀtszik, Arany nÂgatta. (LÀsd level¢t

Aranyhoz, 1877. oktÂber 20.: à¢n is Ártam egyszer ¢rted egy besz¢lyt, bizony nem jÂ kedvembûl,
s azÂta sem Ártam ÃjabbatÊ. öjabbat ugyan Árt, vagy kiadott m¢g egyet, de talÀn erre nem
jÂl eml¢kszik ekkor. Viszont Arany¢rt aligha Árhatott mÀst, mert ez az egy jelent meg
Arany folyÂiratÀban.) E keretes elbesz¢l¢s utolsÂ nûalakjÀt feles¢g¢rûl mintÀzta (lÀsd
Galamb SÀndor: GYULAI PçL NOVELLçI. Itk, 1921. 126. o.): nev¢t is meghagyta (Mari).
A novella bevezet¢se szerint pÀrizsi tartÂzkodÀsa idej¢n, lÀzbeteg ÀlmÀban vonultak
el szeme elûtt e nûalakok. M¢g az idûpontot is megmondja: 1856. Àprilis elej¢n. Ha
ez nem volna fiktÁv idûponthoz k´t¢s, akkor az k´vetkezn¢k belûle, hogy Szendrei
Marit mÀr ekkor szerette. (Elsû verse hozzÀ 1858 mÀrciusÀban jelent meg!)

EGY ANYA (VasÀrnapi öjsÀg, 1866 ¢s A Kisfaludy-TÀrsasÀg °vlapjai III., 1869). Ez volt
utolsÂ novellÀja. K¢sûbb ugyan akart Árni m¢g egyet. 1875-ben elhatÀrozta, hogy a
Budapesti Szeml¢nek ezutÀn lehetûleg minden szÀmÀban ad egy besz¢lyt; Ãgy lÀtszik,
ezzel a szÀnd¢kÀval f¡gg ´ssze terve, hogy az 1876-i Ãj¢vi szÀmba û is Ár egyet, àha
valahogy siker¡lneÊ. Nem Árta meg. (LÀsd level¢t Nagy P¢terhez, 1875. jÃlius 23.)

K´zli Korompay H. JÀnos
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KovÀcs AndrÀs Ferenc

ARANY JçNOS AZT ºZENTE

MadÀchnak, a tragikusnak

Kedves MadÀch Imre! Jobban mondva çdÀm!
T¢ged is hiÀba kÁs¢rtget a SÀtÀn...
Lett¢l volna inkÀbb B¢ry Balogh çdÀm:
Kurucz most a mÂdi, nÀlunk ahogy lÀtÀm!
MagyarsÀgunk m¢ri B¢ry Balogh çdÀm:
Vit¢zk´t¢s mell¢n, vit¢zk´t¢s hÀtÀn,
Hisz nagyon vit¢z volt B¢ry Balogh çdÀm!
Brigad¢ros b¢rrel meg¢lt mÀsok lÀbÀn:
Ember volt a talpÀn B¢ry Balogh çdÀm,
Mik¢nt °va honlÀny s asszony volt a hÀtÀn!
No, ha te se lett¢l B¢ry Balogh çdÀm ä
°n se koptatom mÀr ¢pikusi svÀdÀm...
Nyugodj¢k b¢k¢ben B¢ry Balogh çdÀm ä
Let¢szem a pennÀm, f¢lnivalÂ spÀdÀm.
Maradj tragikusnak, k¡szk´dj fiam, çdÀm:
Kifogyott a rÁmbûl tulipÀntos lÀdÀm...

RçADçSUL

SzÂtlan ¹cs¢m, szomorÃbb ma a szÂ zsigerek zsivajÀnÀl!
Nemzeti gûg, galibÀk, kicsiny ÃjdonatÃj garibaldik
Bûsz kora jû... NagyidÀra vez¢nyli a vajda a n¢p¢t,
Ott seregelteti mÀr, telep¡ff´gi diccsel a lelk¢t:
Rendi gy¡l¢sre rohan, potyalesre ahÀny pecsovics van...
çllÀst foglal a rend: NagyidÀn ki a szebb, ki a cifrÀbb?
Nemzetes Ãr valahÀny, ha rikoltani f¡rge nagyobbat,
Hajt, aki bÁrja hamar ä ki-ki marja a koncot a honbÂl...
Fr´csk´l a szÀj, hadovÀl, beleszellen a szÂlam a l¢gbe,
Duzzad a b¡szke kebel, nagyidû ha feszÁti, dagasztja,
H´rg a gyomor, viharoz, s a belek szele zÃg vad agyakban ä
R¢gi dicsûs¢g¡nk hol sz¢kel az ¢szi homÀlyban!
R¢szeg a fûben az ür: nekip´ffed az elme falÀnak!
V¢rmes a szem: vakulÂs heveny eszm¢k puskaporÀtÂl!
Egyre j´vûbe guvad, no de m¢gis a mÃltba csipÀzik...
GyÀszvigalomba botorkÀl balhite pÀr ezer ¢vnek ä
Vers, csiba, csitt! NyomorÃbb ma a szÂ zsigerek zsivajÀnÀl.
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N°PK¹LT°S

S ha elÀtkozza szÀzszor Pusztaszer,
M¢gis gyûztes, m¢gis Ãj ¢s magyar.

TurulmadÀr, szÂlj, galambom,
Mi¢rt kotolsz oly alanton?
Az¢rt k´lt´k oly alanton,
Hogy dicsûn danolj a lanton!
Hadd a kortÀrs szurkapiszkÀt,
Mert a fajtÀd burka tisztÀbb!
°leszd inkÀbb kebled t¡z¢t ä
Tojok t¢mÀt, tervet, sz¡zs¢t...
P¢ldÀul, n¢zd, itt van Botond:
BizÀnci v¢rt, bitangot ont...
Zengjen ¢nek sz¢p levent¢t,
Napkelt¢t meg n¢plement¢t!
Csaba n¢p¢t, Etel¢t,
Balsorsot, mi betel¢k ä
AbbÃl nem lehet el¢g!
Sohasem lehet el¢g...
Hadd a gyÀva piszkaszurkÀt ä
Majd a hÀla szittya hurkÀt,
Nagyobb koncot vet el¢d,
Balsorsod ha betel¢k.

VOJTINA VçZLATFºZET°BýL

KÀnyÀdi SÀndornak szeretettel

d¢dapÀink szemet hunnak
ha elmegy¡nk kunnak hunnak
avagy inkÀbb besenyûnek
fejeink mÀr be se nûnek
de beÀllunk ennek-annak
v¢res kardk¢nt vesznek-adnak
belûl¡nk is tÀmad sz¢k´l
ki nagyerdûn fÀkat l¢k´l
lehet¡nk m¢g kazÀr csÀngÂ
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ha fogunk k´zt hazÀnk rÀng Â
habzÂ szÀj¢rt enned adnak
elszegûd¡nk ennek-annak
jÀsznak gyÀsznak heves hunnak
ûsapÀink szemet hunnak
vakulj magyar porladj szikla
forr a vilÀg hol vagy nyikla
ÀdÀz erynnisnek lelke
ezer¢ves v¢tkek telke
v¢res kardk¢nt vesznek-adnak
ba beÀlltunk ennek-annak
tÀn apÀink szemet hunnak
jÀtszott gyÀsznak sebes hunnak
j´vendûnek bÀrmi l¢gyen
honfigûg turÀni sz¢gyen

Kukorelly Endre

LEV°L A àPOEMS FOR BOSNIAÊ CíMþ
ANTOLñGIA SZERKESZTýJ°HEZ

(az a n¢hÀny l¢lek)
(az a n¢hÀny l¢lek pedig, az az egy legalÀbb, aki valami miatt verseket olvas el)
(neki Ãgyis tudnia kell, hogy)
(¢pp azokrÂl, ¢pp arrÂl a dologrÂl Árni) (igen) (nem lehet)
(nem lehet, ¢n nem tudok, mert) (hiÀba, nem)
(nem szabadulunk meg soha attÂl, hogy mi)
(mi, igen, meg´lj¡k egymÀst, csak meg´li egyik a mÀsikat)
(kicsinÀlja)
(hiÀba, nem szabadulok meg attÂl soha, mert nem is vagyok vele)
(nem vagyok vele, ha nem gondolok rÀ)
(ha n¢zem, egy film, az egy film csak, nem vagyok ott, az nem ¢n vagyok)
(mint egy kisgyerek, mindenki Ãgy n¢z, ha belelûnek) (nem valÂdi) (csak n¢zz¡k azt
a gyereket, de nem gondolunk oda, olvasol valamit, az ́ sszes olyan dolog megt´rt¢nik,
lehet tudni, hogy igen, de lehet-e ¢rezni is)
(igyekezet) (¢n igyekszem)
(¢n)
(igyekszem arra gondolni, hogy mi, igen, tehÀt meg´lj¡k egymÀst, a faszom tudja,
hogy mi¢rt, most ezeket leÁrtam, igyekszem odafigyelni, nyilvÀn oda is figyelek, ¢s
m¢gis, a legkev¢sb¢ se figyelek oda)
(igen, de akkor meg hova figyelsz, apÀm, lehet az is)
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(azt hiszem, hogy szarok rÀ)
(p¢ldÀul, hogy hÀt akkor d´g´ljenek meg, ez jut az eszembe, ¢s lehet, hogy szarok
rÀjuk, t¢nyleg, szarok rÀtok, most ezt gondoltam el, hogy semmire se gondolok, mert
nem is tudok, ¢s m¢g csak el se tudom k¢pzelni, mÀsvalaki ezeket hogy int¢zi el ma-
gÀval, ahogy a leveske szagÀra vonul v¢gig egy hosszÃ-hosszÃ elûszobÀn a konyha fel¢)

Srba MitroviÔ

     EL°GIA A DISZNñHOZ,     
AVAGY A GYAKORLATI °SZ KRITIKçJA

Hajnalban pÁc¢zt¢k ki aklÀbÂl a hasongondolkodÂaknak
A kiher¢lt, elhÁzott el¢gedetlenkedût,
R´f´g´tt, ¢tel¢t vÀrvÀn, ´nn´n rabsÀgÀban volt
K¢t¢rtelmüs¢gek n¢lk¡l ¢s lÀgyan radikÀlis.

AkasztvÀn kampÂt tokÀjÀba a tisztÀsra kivezet¢k,
Majd kalapÀccsal csapatvÀn fej¢re a f´ldre d´ntet¢k,
°s û zavarodottan ¢s taknyosan gondolt k¢t¢rtelmüt
M¢g mindig ´nn´n ¢hs¢g¢rûl, s hogy ez csak Àtmenet.

Led´fve, hogy elv¢rezn¢k, s´rt¢j¢t meggyÃjtÀk p´rk´lûvel
°s fekete k´rmeit kampÂkkal kiszaggatÀk:
Fek¡dt feh¢ren, lemosva, emberk¢nt megf¡r´sztve
G´rbe lÀbait emelv¢n szokÀsainak rabja.

Akkor cs´rlûkkel f´lemel¢k, ¢s fejjel lefel¢ f´lakasztÀk,
MÁg orrÀrÂl a v¢r a sÀrba taposott füre cs´p´g´tt,
°s zsÁrrakott bûr¢t lerÀntvÀn abbÂl hasÁtÀnak szÁjakat,
°s szubjektÁv sz¢gyen¢t eltÀvolÁtÀk b¢v¡lsû r¢szeivel.

Pontosan f´ldarabolva nyugszik b¢kess¢gben immÀr
Rendezetten ¢s tÀplÀlÂn a jeges polcokon,
°s felkoncolt lelke lobog mindenekfelett ¢s messze,
Messzire minden sietûs szÀnakozÀstÂl.

Nakovo, 1993. jÃnius 16.

Csorba B¢la fordÁtÀsa
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Joyce Carol Oates

EGY AMERIKAI KºLF¹LD¹N
Nemes Anna fordÁtÀsa

Az olajz´ld ablakÃ, felirat n¢lk¡li Àllami kocsiban, amely az autÂktÂl ¢s bicikliktûl ke-
v¢sb¢ hemzsegû z´ldebb vÀrosr¢szen Àt a fûkonzul rezidenciÀja fel¢ tartott, a kultÃr-
attas¢ feles¢ge elûrehajolt, ¢s fojtott hangon ezt mondta Caroline Carmichaelnek: ä
Ne szÂljon rÂla ma este senkinek, Carmichael kisasszony, de elÀrulom, hogy Price Ãr
az utÂbbi idûben igen neh¢z helyzetben van. Figyelmeztet¢st kaptunk a hÁrszerz¢stûl,
hogy egy irÀni terroristacsoport kip¢c¢zte magÀnak. A lÀnya... ä Price Ãr, azaz Nor-
man Price nem mÀs, mint a fûkonzul, akihez Caroline Carmichael aznap est¢re va-
csorÀra hivatalos; a vacsorÀt egyenesen Caroline tisztelet¢re adjÀk: az amerikai ven-
d¢get k´sz´ntik szem¢ly¢ben, a àfeministaÊ müv¢szett´rt¢n¢szt, aki a kultÃra irÀnt
elk´telezett amerikai ¡gyn´ks¢g tÀmogatÀsÀval v¢gigutazza EurÂpÀt. Az elmÃlt har-
minc´t nap sorÀn Caroline Carmichael jÂ n¢hÀny szÀllodÀt megjÀrt, csupa olyat, ami-
lyenre az ¡gyn´ks¢g szer¢ny napidÁjÀbÂl a riasztÂ dollÀrÀrfolyam-es¢sben futotta, r´-
vid ¢s jobbÀra zajos rep¡lûutakat tett, Ãjabb ¢s Ãjabb termekben adott elû, hol ¢rthe-
tetlen okbÂl zsÃfolt, hol meg ¢ppoly ¢rthetetlen¡l ¡res sz¢ksorok elûtt, ÀlmatlansÀggal
¢s b¢lrenyhes¢ggel bajlÂdott, Ãgyhogy lassank¢nt harcedzett, de legalÀbbis elszÀnt
utazÂnak tartotta magÀt, a kultÃra panasztalan, buzgÂ k´vet¢nek ä annak, aminek
minden bizonnyal az ¡gyn´ks¢g is tekintette. Na de egy terroristacsoport? M¢ghozzÀ
irÀni? àKip¢c¢zte magÀnakÊ? Az odavetett megjegyz¢s megrendÁtette Caroline-t, de
az¢rt siker¡lt puszta bÂlintÀssal nyugtÀznia a hÁrt, higgadt ¢s egy¡tt¢rzû bÂlintÀssal,
mintha ez a k´zl¢s, a diplomata ¢let¢be betolakodÂ drÀmai fesz¡lts¢g nem volna szÀ-
mÀra sem ismeretlen, sem ijesztû.

A kultÃrattas¢, aki el´l ¡lt a sofûr mellett, hÀtrapillantott a feles¢g¢re, alighanem fi-
gyelmeztet¢s¡l, de az asszony ¡gyet se vetett rÀ, l¢legzetv¢tel n¢lk¡l folytatta. ä A lÀ-
nyÀt, Ing¢t, akivel ´n is talÀlkozni fog ma este, ¢s aki az Egyes¡lt çllamokbÂl van itt
a sz¡leit meglÀtogatni, tegnap este ÂrÀkon Àt k´vett¢k. De mÀs incidensekrûl is tu-
dunk. Price-¢k m¢gsem akartÀk lemondani a mai est¢t. Annyi ember van meghÁva, a
kultÃra minden ter¡let¢rûl. Ez roppant fontos esem¢ny. A rezidenciÀt persze szigo-
rÃan ûrzik. Ezen a poszton sose t´k¢letes a biztonsÀg. A hetvenes ¢vek eleje Âta ugyan
nem volt baj, de... ä A kultÃrattas¢ hirtelen hÀtrafordult, mint akinek eleven¢re ta-
pintottak: ä SzÀmtalanszor ig¢nyeltem pÀnc¢lozott kocsit. Vannak a konzulÀtusnak
limuzinjai, t´bbnyire biztonsÀgi kivitelben, de ez, ami a mi osztÀlyunknak jutott... ä
Hangja elÃszott a k´d´s cs´ndben.

A sofûr, aki besz¢lni nem besz¢lt, de szemlÀtomÀst ¢rtett angolul, mintha a meg-
jegyz¢s hallatÀn taposott volna bele a gÀzba; a hÁdon z´tyk´lûdtek ¢ppen, a sz¢lesen
folydogÀlÂ, csendes ¢s jobbÀra esûverte csatornÀk egyike f´l´tt. Caroline Carmichael
szÁvver¢se is felgyorsult; kibÀmult a sz¡rke t¢glÀs sorhÀzakbÂl meg b¢rkaszÀrnyÀkbÂl
¢s kopott el´ljÀrÂsÀgi ¢p¡letekbûl ÀllÂ sivÀr vÀrosi tÀjra, melyet itt is, ott is megszakÁ-
tottak a àmodernizÀlÀsÊ jelei: egy-egy toronymagas, olcsÂ iroda-, lakÂ- vagy parkolÂ-
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hÀz. Az volt a legidegesÁtûbb ¢s leglehangolÂbb ä Caroline csak egy napja ¢rkezett a
vÀrosba ä, hogy a falakon, a jÀrdÀkon, a k´zt¢ri padokon, sût a fÀkon is ä tiszteletet
parancsolÂ hatalmas szilfÀkon, t´lgyeken ¢s platÀnokon ä rikÁtÂ, vilÀgÁtÂ szÁnekkel mÀ-
zolt falfirkÀk ¢ktelenkedtek. De furcsa! De ronda! A fiatalok indulatos, de c¢ltalan iko-
nogrÀfiÀjÀt mintha a New York-i metrÂbÂl importÀltÀk volna ebbe a mesebeli vÀrosba.
Caroline Carmichael mÀr kifaggatta vend¢glÀtÂit errûl ä ki müveli ezt ¢s mi¢rt, hogy-
hogy eltürik, mi¢rt nem mossÀk le ä, de meglehetûsen t¢tova vÀlaszokat kapott. Fia-
talok csinÀljÀk. Drogosok. Forradalom n¢lk¡li àforradalmÀrokÊ.

Caroline most eltünûd´tt: ki tudja, a k´vetkezû sarkon vagy amikor a sofûr befordul
egy cs´ndesebb fasorba, a semmibûl nem leselkedik-e rÀjuk a halÀl? G¢ppuskatüz?
Bomba? Caroline Carmichael ahhoz a modern, sût posztmodern generÀciÂhoz tarto-
zott, melynek tagjai korÀntsem Ãgy gondolnak sajÀt halÀlukra, mint egy etikailag ko-
herens lelki algoritmus utolsÂ elem¢re, de m¢g csak Ãgy sem, mint egy logikus vagy
kiszÀmÁthatÂ esem¢nysor zÀrÂakkordjÀra; akkor hÀt mi¢rt ne halhatna meg ¢pp ezek-
nek a rÀn¢z¢sre Àtlagos ¢s jÂ szÀnd¢kÃ amerikaiaknak a tÀrsasÀgÀban (a kultÃrattas¢
¢s neje, akÀrcsak Caroline Carmichael, a k´z¢pnyugatrÂl szÀrmazott: jellegzetes be-
sz¢d¡ket ¢rintetlen¡l hagyta a k¡lf´ld´n t´lt´tt k¢t ¢vtized), mi¢rt ne egy ilyen Àtlagos
automobilban, mi¢rt ne hirtelen¡l, mer¢nylet k´vetkezt¢ben? T¢ves politikai mer¢ny-
let k´vetkezt¢ben? Zavartan f´lnevetett, ¢s azt k¢rdezte: ä De az¢rt ugye nincs igazi
vesz¢ly?

Bonner¢k, miutÀn Ágy megriasztottÀk vend¢g¡ket, most igyekeztek gyorsan meg-
nyugtatni: az asszony m¢g a karjÀt is megveregette. Dehogy, nyugtatgattÀk, persze
hogy nincs igazi vesz¢ly, k¡l´nben a biztonsÀgiak ragaszkodtak volna hozzÀ, hogy
Price-¢k mondjÀk le az est¢lyt.

ä Mi¢rt akarjÀk Price urat meg´lni az irÀniak? ä ¢rdeklûd´tt Caroline.
ä Nem az irÀniak, hanem bizonyos irÀniak ä igazÁtotta ki a kultÃrattas¢. ä A terroris-

tacsoport nev¢t m¢g nem siker¡lt kiderÁteni, alighanem egy kisebb szakadÀr csoport,
mind´ssze n¢hÀny tagÃ. Ezek a legveszedelmesebbek... Az¢rt akarjÀk meg´lni Price
urat, mert v¢ges-v¢gig ott volt IrÀnban. Rengeteg irÀni barÀtja van IrÀn hatÀrain bel¡l
is, kÁv¡l is.

ä Nagyon szerett¢k az ottaniak, ût is meg Georgine-t is ä magyarÀzta Bonnern¢
szenved¢lyesen.

ä °rtem ä mondta Caroline, noha nem eg¢szen ¢rtette.
A fûkonzul rezidenciÀja hatalmas, n¢gysz´gletes kû- ¢s stukkÂpalota volt, valÂszÁ-

nütlen, de sz¢p sÀpadt rÂzsaszÁnüre festve; erûdk¢nt magasodott a hÀrom m¢ter ma-
gas kûkerÁt¢s meg a k´z¢pkorinak hatÂ kovÀcsoltvas kapu m´g´tt, amely mellett ûr-
bÂd¢ Àllt, benne tenger¢szgyalogos ûr. Caroline Carmichael nem szÁvelhette ezeket a
borotvÀlt fejü ¢s c¢ltudatosan kifejez¢stelen tekintetü amerikai fiatalembereket: a nyu-
gat-n¢metorszÀgi amerikai nagyk´vets¢gen egyszer v¢letlen¡l meghallotta, mit besz¢l
rÂla hanyagul ¢s el¢g hangosan k¢t ilyen fickÂ, aki alighanem n¢met nûnek n¢zte,
mert ¢pp nem k´vets¢gi vend¢glÀtÂival besz¢lgetett, hanem egy pillanatig egyed¡l
ÀlldogÀlt. Ez az aprÂ ¢lm¢ny f´lingerelte, sût m¢lyebb ¢s maradandÂbb hatÀst tett rÀ:
nemcsak azt ¢rezte meg, milyen v¢gtelen¡l kiszolgÀltatott a nû a f¢rfivilÀgban, hanem
azt is, milyen kiszolgÀltatott a nem-amerikai a hatalom ¢s a befolyÀs katonai erûvo-
nalaira ¢p¡lû vilÀgban. çm ma este elûz¢kenyen ä bÀr g¢piesen ä bÀntak vele a ten-
ger¢szgyalogos ûr´k, hiszen Caroline Carmichael Ãtlev¢llel j´tt, megfelelû papÁrokkal
¢s konzuli kÁs¢rettel.
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EurÂpa k¡l´nb´zû tÀjain, amikor meg¢rkezett egy-egy palotÀba, sokszor arrÂl tÀ-
j¢koztattÀk Caroline Carmichaelt, hogy a jelenleg amerikai kormÀnytulajdonban l¢vû
ingatlant a mÀsodik vilÀghÀborÃ idej¢n a nÀcik katonai c¢lokra hasznÀltÀk, s hogy alig-
hanem maga Adolf Hitler is ¢jszakÀzott ez alatt a fed¢l alatt. Caroline most Bonne-
r¢ktûl is vÀrta ezt a megjegyz¢st, amelyet rendszerint zavart nevet¢s kÁs¢rt, de hiÀba.
ä Gy´ny´rü! ä szÂlalt meg hÀt û, az elegÀns homlokzatra, a kecses oszlopokra tekintve.
ä Georgine Price m¢gis szÁvesebben lakna akÀrhol mÀsutt ä felelte a kultÃrattas¢ fe-
les¢ge.

A hÀz oldalsÂ bejÀratÀhoz citromsÀrga, aranyszÁnü ¢s halvÀny narancssÀrga rÂzsÀk
kettûs sora vezetett, s Ãgy virultak mind, akÀr a feltÀrt aranytel¢r a fakulÂ naps¡t¢sben.

Hiszt¢rikus ugatÀssal aprÂ terrier rontott elû a kis tÀrsasÀg ¡dv´zl¢s¢re, nyak´rv¢n
rÂzsaszÁnü masni fityegett. V¢g¡l az egyik fiatal tenger¢szgyalogosnak kellett megfog-
nia a kutyÀt, amikor kitÀrult az ajtÂ, ¢s Price-n¢, ez a hosszÃ brokÀtest¢lyibe ´lt´z´tt,
kirÀlynûi termetü, sovÀny arcÃ h´lgy ¡dv´z´lte ¢s betess¢kelte a vend¢geket, s k´zben
egyfolytÀban a terrierhez besz¢lt, aki Caroline Carmichael lÀba k´r¡l ugrÀlt, ¢s nedves
szarvasbûrre eml¢keztetû nyelv¢vel a kez¢t nyalogatta. ä Suzie, l¢gy jÂ kutya! ä szÂlt
rÀ Price-n¢. ä ögyis el¢g idegesek vagyunk. ä Ez olyan vilÀgos c¢lzÀs volt a terrorista-
fenyeget¢sre, hogy Caroline azt gondolta, az ¡gy nyÁlt titok, de persze nem szÂlt sem-
mit. Ma este û a dÁszvend¢g, jÂl akar viselkedni.

Price-n¢, aki szerette a szÁnpadias gesztusokat, megragadta Caroline Carmichael
kez¢t, kebl¢hez vonta, s k´zben faggatta, hogy van, hogy bÁrja ezt a sok utazÀst, nincs-e
kimer¡lve, mindnyÀjan rem¢lik, hogy nincs... ä Ez utÀn a prÁma d¢lutÀni elûadÀs utÀn.
Annyit, de annyit tanultam belûle!

KarjÀt Caroline karjÀba füzve viharos gyorsasÀggal bevezette vend¢g¢t a hatalmas
szalonba, ahol a bemutatkozÀsok ¢s k¢zfogÀsok mozgalmas pillanatai k´vetkeztek, Ca-
roline tanulmÀnyozhatta az ÂvilÀgi galant¢riÀt, a d¢lutÀni elûadÀs ism¢tlûdû ¢s talÀn
ûszinte dics¢ret¢t (àA nûi v¢rtanÃsÀg ikonogrÀfiÀja az eurÂpai müv¢szetbenÊ), az Ãjabb
¢s Ãjabb pohÀr feh¢rborokat ¢s rafinÀlt ¢tvÀgygerjesztûket, amiket az egyenruhÀs sze-
m¢lyzet hordott k´rbe ez¡sttÀlcÀkon. Caroline Carmichael, ahogy a hasonlÂ helyze-
tekben mindig, most is diamagnetikus impulzusokat ¢rzett: hol azt kÁvÀnta, hogy bÀr-
csak mÀshol lehetne, akÀrhol, hol meg az a meggyûzûd¢s jÀrta Àt, hogy igen, a hely¢n
van, ¢s ki¢rdemelte ezt a szerencs¢t.

Ugyan mi mÀs vÀlasztÀsa volna?
Price-n¢ tapsolt egyet, ¢s ¢les hangon megszÂlalt: ä Norman eln¢z¢st k¢r, de kicsit

k¢sni fog ä aztÀn megism¢telte, mintegy azoknak, akik nem fogtÀk f´l teljesen: ä A
fûkonzul meg¢rt¢s¡ket k¢ri, ami¢rt n¢hÀny percet k¢sik. ä Price-n¢, jÂllehet hatvanas
¢vei k´zep¢n jÀrt, fiatalos, sût viharos jelens¢g volt; tÀgra nyÁlt szeme, mozg¢kony szÀja
¢s az arca k´r¡l elektromosan g´nd´r´dû ûszes haj az Aliz T¡k´rorszÀgban V´r´s
KirÀlynûj¢t juttatta Caroline Carmichael esz¢be Ãgy, ahogy John Tenniel rajzÀn lÀt-
hatÂ. V¢gtelen, bÀr zavart aggÂdÀssal n¢zett Caroline-ra. ä Nincs nagyon kimer¡lve,
Carmichael kisasszony? Nem akarna pÀr percre ledûlni odafent? ä k¢rdezte hirtelen.

Mindenki vÀrakozÂn Caroline Carmichaelre n¢zett, û pedig zavartan eltünûd´tt,
vajon ennyire sz´rnyen n¢z-e ki, s k´zben megnyugtatta a hÀziasszonyt, hogy egyÀl-
talÀn nincs kimer¡lve: ä IgazÀn nagyon ́ r¡l´k, hogy itt lehetek. ä De Price-n¢ vibrÀlÂ
figyelm¢t mÀr az Ãjonnan ¢rkezûk vontÀk magukra, illetve az elûcsarnokbÂl behallat-
szÂ vad csaholÀs.
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Enyh¢n reszketû k¢zzel Caroline Àtvett egy pohÀr feh¢rbort, s mÀris abban a be-
sz¢lgetû csoportban talÀlta magÀt, melyben ott Àcsorgott a kiÀllhatatlan àpÀrizsi mü-
Át¢szÊ, aki d¢lutÀn bemutatta ût; nem talÀltak mÀst, aki alkalmas lett volna, magyarÀzta
tapintatlanul Bonner, hogy àtisztess¢gesenÊ bemutassa Caroline Carmichaelt egy
olyan k´z´ns¢gnek, amelyik egyÀltalÀn nem ismeri a munkÀssÀgÀt. Fran§ois-nak hÁv-
tÀk a v¢konydongÀjÃ, k¢k szemü, fiatalos f¢rfit, akinek nagyon feh¢r volt a fogsora,
¢s udvariasan leereszkedû a modora, s most mintha Caroline Carmichael felborzolt
idegeit akarnÀ megnyugtatni, bizalmasan a f¡l¢be sÃgta: ä Ne nyugtalankodj¢k, Car-
michael kisasszony, az ´n´k CIA-emberei bizonyosan a helyzet magaslatÀn Àllnak. ä
Nem nyugtalankodom ä felelte riadtan Caroline. Nem akart bizalmas eszmecser¢be
bonyolÂdni, most aztÀn igazÀn nem.

V¢gtelen¡l hosszÃ idûnek tetszett, pedig nemigen tartott tovÀbb f¢lÂrÀnÀl, ameddig
a k´r¡lbel¡l tizen´t vend¢g ä k´zt¡k egy holland ÃjsÀgÁrÂ, egy holland dokumentum-
filmes, egy n¢met egyetemi tanÀr ¢s müfordÁtÂ, a vÀrosi modern müv¢szeti mÃzeum
igazgatÂja, az amerikai konzulÀtus t´bb munkatÀrsa a feles¢g¢vel meg egy lÀtogatÂban
itt l¢vû Zaller nevü amerikai k´zgazdÀsz, aki meggyÃjtatlan pipÀjÀt babrÀlta bal kez¢-
ben ä ¢l¢nk tÀrsalgÀst folytatott Price-¢k szalonjÀban; a semleges szeml¢lû talÀn meg-
¢rzett volna a levegûben valami tapinthatÂ fesz¡lts¢get vagy ideges vibrÀlÀst, de alig-
hanem a kokt¢lpartik szokÀsos izgalmÀnak szÀmlÀjÀra Árja. K´zeledett a vacsora ideje,
de a fûkonzul csak nem ker¡lt elû; maga Price-n¢ is hol eltünt a tÀrsasÀgbÂl, hol meg-
jelent, sokgyürüs kez¢t mell¢re szorÁtotta, kiss¢ fÀtyolos tekintete ide-oda cikÀzott, de
nem lÀtott semmit. A hÀziasszony lÀzÀlma, gondolta Caroline Carmichael. Mi¢rt nem
megy¡nk haza valamennyien? Esz¢be jutott anyja, akit annyira imÀdott, ¢s aki majd-
nem tÁz ¢ve halott. Esz¢be jutott ´regedû, betegeskedû apja, akitûl annyira eltÀvolo-
dott, s arra gondolt, vajon milyen tÀviratban ¢rtesÁten¢ az Egyes¡lt çllamok kormÀnya
az ´reget, ha lÀnya hirtelen meghalna. Carmichael, akit sz¢l¡t¢s ¢rt, sajÀtos mÂdon
fejtette meg a vilÀg hieroglifÀinak miriÀdjait: az û kozmolÂgiÀjÀba nem f¢rt bele az
olyan egyszerü ¢s nyers valami, amilyen egy baleset.

Caroline-nak lÀtomÀsa tÀmadt, futÂ, hangtalan, filmszerü lÀtomÀsa, melyben rob-
banÂ lÀnggolyÂ r´p¡l be a szalon szat¢nf¡gg´ny´s ablakÀn, s mindenkit iszonyÃ tüz-
halÀlra Át¢l. Megr¢m¡lt, m¢gis megvigasztalÂdott: hiszen ha egyszer meg kell halni,
nem jobb-e hirtelen s bizonyos ¢rtelemben n¢vtelen¡l, idegenek k´z´tt? Anyja hosszÃ
haldoklÀsa mindannyiukat ́ sszet´rte, s apja alighanem sose heverte ki teljesen, noha
elk¢pesztû mÂdon mÀsf¢l ¢v mÃlva Ãjranûs¡lt ä olyan nût vett el, aki k´zkeletü kife-
jez¢ssel ¢lve a lÀnya lehetett volna, bÀr sajÀt lÀnya mell¢ sehogy sem illett testv¢rnek.
Carmichael az Oberlin College nyugalmazott filolÂgiaprofesszora volt, valaha tekin-
t¢lyes ¢s kedvesen bogaras Ãriember, ma megt´rt ´reg, akit a k¢t ¢vvel ezelûtti enyhe
sz¢l¡t¢s ¢s a vele jÀrÂ idûszakos afÀzia nyomÀn valÂdi ¡ld´z¢si mÀnia kerÁtett hatal-
mÀba: vilÀg¢let¢ben megl¢vû hajlama, hogy azt k¢pzelje, Át¢lkeznek f´l´tte ¢s ´ssze-
fognak ellene, most kiteljesedett, ¢s a f¢lelem, a vÀdaskodÀs, a k¢tely, a bocsÀnatk¢r¢s
¢s a bÃcsÃzkodÀs shakespeare-i intenzitÀsÃ, lÀzas ¢s szünni nem akarÂ ciklusaivÀ fej-
lûd´tt. ApÀm eg¢sz ¢let¢ben Hamletnek hitte magÀt, mondta Caroline Carmichael a
barÀtainak; most pedig Learnek. Carmichael sose helyeselte igazÀn lÀnya pÀlyavÀlasz-
tÀsÀt ä hiszen a feminizmus mÀr jelens¢gnek is alacsonyrendü ¢s k´z´ns¢ges ä, de
szÂban az¢rt biztatta. A sz¢l¡t¢se Âta, ha csak meglÀtta Caroline-t, vagy meghallotta
kiss¢ emelt, ¢rvelni igyekvû hangjÀt, d¡h´s sÁrÀsra fakadt. Az volt a vÀdja, hogy lÀnya
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nem szereti ût, vagy nem szereti el¢gg¢. ä De hÀt mennyi lenne az el¢g? ä faggatta Ca-
roline Carmichael a mÀsodik feles¢get, akinek keserü mosolya ¢s kicsinyes tekintete
nem sok jÂt Ág¢rt. Ezt a leplezetlen¡l ûszinte vÀlaszt kapta: ä Szerintem semmi se lenne
el¢g, Caroline. TalÀn az a legokosabb, ha b¢k¢n hagyod apÀdat.

A vilÀg mÀsik fel¢n, mintha t¡k´rben lÀtszana, Caroline Carmichael iker¢nje javÀ-
ban ¢li rutinmindennapjait, jÂllehet ek´zben itt, ebben a pazar, sût kiss¢ tÃlzottan dÁ-
szes szalonban Caroline Carmichaelt kit¡ntetû ¡nnepl¢sben r¢szesÁtik. Odahaza a b¢-
relt kis hÀzban, a sz¢tter¡lû ¢s jellegtelen k´z¢pnyugati amerikai vÀros kertvÀrosÀban,
egyÂrÀnyi bumlizÀsra az Àllami egyetemtûl, ahol tanÁt, most alighanem a barÀtaival
vacsorÀzik, vagy egy f¢rfival (fennmaradt m¢g kettû-hÀrom, inkÀbb barÀt, mint hÂ-
dolÂ, egyetemi koll¢ga), bÀr valÂszÁnübb, hogy egyed¡l eszik, szokÀsos szÂrakozott
mÂdjÀn, k´zben Àtn¢zi a postÀt vagy a mÀsnapi elûadÀs jegyzeteit, esetleg egy szak-
k´nyvet lapozgat ä mindig elvÀllalja, hogy kritikÀt Ár rÂluk, ¢s mindig le van maradva
vel¡k. Aki egyed¡l ¢l, az bizony k´nnyen rÀszokik, hogy ev¢s k´zben olvasson vagy
dolgozzon ä Caroline Carmichael jÂl tudja ezt, Àm a mÀsik lehetûs¢g nem valami von-
zÂ: nem nagyon esik jÂl az ¢tel, ha magÀban eszi az ember. Odahaza a f´ldrajzi k´zel-
s¢g (n¢gyszÀzhatvan-valahÀny m¢rf´ld, mind´ssze egynapi autÂzÀs) apjÀt is gyakrab-
ban juttatja esz¢be, mint szeretn¢, hiszen ezeknek a gondolatoknak semmi c¢ljuk, s
r´videsen ´nsajnÀlatba torkollnak.

Caroline Carmichael nem kifejezetten az apja elûl menek¡lt, amikor elfogadta a
kormÀny ajÀnlatÀt, hogy tavasszal ¢s kora nyÀron utazza be Nyugat-EurÂpÀt, hanem
be kellett vallania, hogy az àotthonl¢tnekÊ a szÂ semmilyen ¢rtelm¢ben nem lÀtja sok
hasznÀt. Paves¢t olvasott, s inkÀbb el¢gedetten, mint riadtan hÃzta alÀ a k´vetkezûket:
Az utazÀs kegyetlens¢g. Arra k¢nyszerÁt, hogy idegenekben bÁzzunk, ¢s szem elûl t¢vessz¡k ottho-
nunk ismerûs k¢nyelm¢t ¢s a barÀtokat. TartÂsan kibillenti az embert az egyensÃlyÀbÂl. Semmi
sem a mi¢nk, csak a legalapvetûbbek: a levegû, az alvÀs, az Àlom, a napf¢ny, az ¢g ä mindaz,
ami az ´r´kk¢valÂ fel¢ t´rekszik, vagy afel¢, aminek ezt k¢pzelj¡k. çmde ez az eksztatikus
menek¡l¢s nem Caroline Carmichael ¢lm¢nye volt, hiszen az û napjait bet´lt´tte a
sok ember ¢s a kakofÂnia: jobbÀra nagyon szimpatikus emberek, de az¢rt emberek,
egytûl egyig idegenek, akik mosolyognak, kezet fognak, k¢r¢sekkel ¢s k¢rd¢sekkel Àll-
nak elû, nagy mügonddal megformÀlt, de olykor zavarbaejtû angolsÀggal. Caroline
szesz¢lyes hurkokat ¢s cikcakkokat Árt le, mik´zben mind ¢szakabbra jutott, k¡l´nf¢le
vÀltozatokban mondta el elûadÀsÀt, talÀlkozott diÀkokkal, tanÀrokkal, müfordÁtÂkkal,
müv¢szett´rt¢n¢sz- ¢s feministakoll¢gÀkkal, k¡lf´ld´n ¢lû amerikaiakkal; Ath¢nban
kezdte a k´rutat, ¢s OslÂban fogja befejezni tizenk¢t nap mÃlva ä ha k´zbe nem j´n
valami v¢gzetes: hirtelen fizikai ´sszeroppanÀs, àpolitikaiÊ gyilkossÀg. Harminch¢t
¢ves, vonzÂ nû, szeme egyenes vÀgÀsÃ ¢s kiss¢ ÀbrÀndos, haja szûk¢re melÁrozott, fi-
nom ¢s puha, szokÀsa, hogy tÃlsÀgosan k´nnyen ¢s ûszint¢tlen¡l mosolyog, termete
magas, hÀta egyenes ¢s kiss¢ merev ä Ãgy tartja magÀt, mint egy megfeszÁtett Áj, Àlla-
pÁtotta meg rÂla undokul egyik volt szeretûje. Noha hivatÀsÀban sikeres nû ä mÀr
amennyire a àsikerÊ cinizmus n¢lk¡l, nyilvÀnos ¢s hivatalos m¢rc¢vel m¢rhetû ä, m¢gis
valami kamaszlÀnyos, romantikus vÀgyat d¢delget, hogy utazÀs k´zben talÀlkozni fog
a àsorsÀvalÊ: elsû lÀtÀsra felismeri azt a szem¢lyt vagy azokat a szem¢lyeket, azt a hely-
szÁnt vagy lÀtomÀst, amely ÃtjÀt egyedi ¢rv¢nyess¢ggel ruhÀzza fel. K¡l´nben mi ¢r-
telme volna elj´nni hazulrÂl?

Caroline-t Ágy aztÀn m¢rt¢ktelen¡l kiborÁtotta a mes¢s vÀros, Amszterdam: ez a
szÀmtalan csatornÀval, tizenhatodik-tizenhetedik szÀzadi ¢p¡lettel ¢s mÃzeummal
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b¡szk¢lkedû csoda fel¢rt egy szem¢lyes s¢rt¢ssel. Az elhanyagoltsÀg mÀr a rep¡lût¢ren
elkezdûd´tt; a vÀrosba vezetû Ãton Caroline szinte csupa elcsÃfÁtott falat, ¢p¡letet ¢s
jÀrdÀt lÀtott, fakÂ ¢s friss falfirkÀkat egymÀs mellett, olyan esztelen k´zszennyez¢st,
ami mintha valamif¢le Át¢letet hordozna a kultÃra f´l´tt, de vajon milyen Át¢letet? M¢g
a parkok is, amelyek mÀs nyugat-eurÂpai vÀrosokban a polgÀri b¡szkes¢g oÀzisai, itt
m¢g azok is sivÀr ¢s szomorÃ lÀtvÀnyt nyÃjtottak; f¢nyes nappal alvÂ fiatalok hevertek
szanasz¢t a f¡v´n, mÀsok a padokon gubbasztottak kÀbÁtÂszermÀmorban, s ¡res, bÀr-
gyÃ tekintettel meredtek maguk el¢, szemlÀtomÀst el¢gedetten. A jÂl¢ti Àllam lid¢rce,
gondolta Caroline Carmichael, ¢s arra figyelmeztet, hogy az egy¢n teljess¢ge ¢s m¢l-
tÂsÀga nem is olyan evidens dolog. A vÀros majd ́ sszeroskad a n¢pjÂl¢ti kiadÀsok ter-
he alatt; nûtt´n-nû a profi munkan¢lk¡liek serege; van mÀr szakszervezet¡k az ´nk¢-
nyes lakÀsfoglalÂknak, sût a drogosoknak is...! Caroline-nak az eurÂpai müv¢szetben
megjelenû nûi v¢rtanÃsÀgi ikonogrÀfiÀjÀra m¢gis akadt kereslet: meglepûen n¢pes
k´z´ns¢g j´tt ´ssze. Nincs magÀnyosabb a hallgatÂsÀga el¢ ÀllÂ elûadÂnÀl, v¢lekedett
Caroline, Àm ez a magÀnyossÀg kedv¢re volt: felvillanyozta, s olyan ¢kesszÂlÀssal ¢s
vad szenved¢llyel t´lt´tte meg, ami illett elûadÀsa ellentmondÀsos gondolataihoz.

A pÀrizsi kritikus bevezetûje viszont nyÀjas volt, tÀj¢kozatlan ¢s bÀjosan leereszkedû;
àFran§oisÊ nyilvÀnvalÂan semmit sem olvasott tûle, semmit se tudott rÂla, bebiflÀzta
hÀt azt az adatlistÀt, amit a konzulÀtuson a kez¢be nyomtak. Egyvalami k¡l´n´sen
megnyerhette a tetsz¢s¢t, mert egyre csak ezen csÀmcsogott: egyetem¢nek Caroline
Carmichael az elsû kinevezett nûi professzora; a müv¢szett´rt¢n¢sz tÀrsasÀgnak û az
elsû nûi tiszts¢gviselûje; û az elsû müv¢szett´rt¢n¢sz-nû, akit az amszterdami amerikai
konzulÀtus meghÁv elûadni. Caroline Carmichael m¢ltatÀsÀnak ¢s az amerikai szerve-
zûk dics¢ret¢nek ´rve alatt (àv¢gre elhoztÀk hozzÀnk a kitünû Carmichael profesz-
szornût!Ê) a mosolygÂs, f¡rge kis emberke a maga egzotikus angolsÀgÀval tulajdon-
k¢ppen s¢rtegette Caroline-t. ý azonban sztoikus mÂdon megûrizte higgadt, sût de-
rüs arckifejez¢s¢t. MÀsok elûtt soha ki nem mutatnÀ, mit ¢rez. MÀsok elûtt m¢g azt
sem ÀrulnÀ el, ha ¢ppen ´lni tudna.

Caroline kegyes mosollyal l¢pett f´l Fran§ois hely¢re az emelv¢nyre, ¢s abban a
biztos tudatban lÀtott neki a k´z´ns¢g megnyer¢s¢nek, hogy nem vallhat kudarcot.
Milyen t´k¢letes volna Caroline Carmichael, gondolta magÀban, milyen v¢gtelen¡l
jÂsÀgos, kedves, bÀtor, ha eg¢sz ¢let¢t mÀsok elûtt ¢ln¢ le.

ä RagyogÂ volt az elûadÀsa, Carmichael kisasszony. Vagyis ´n volt a ragyogÂ. ä
Price-¢k hÃsz¢ves lÀnya, Inge, akit Price-n¢ mutatott be Caroline Carmichaelnek, va-
dul szorongatta Caroline kez¢t, szinte birtokba vette, s annyira k´zel hajolt hozzÀ ¢s
olyan hirtelen¡l, hogy egy zavarbaejtû pillanatig mÀr-mÀr Ãgy tünt, mindjÀrt szÀjon
csÂkolja. Micsoda roppant energikus fiatal nû! Mennyire mÀs, mint azok az egyetemi
hallgatÂnûk, akiket Caroline Carmichael tanÁt! Inge Price szem¢ben d¡h´s kis f¢ny
villant, mintha v¢delm¢be venn¢ Caroline-t; sz¢les csontozatÃ, hÃsosan telt, szeplûs
arca melegen rÂzsÀllott, mintha megpofoztÀk volna, s Ãgy f¢nylett, akÀr a holdvilÀg.
Puha, fiatal teste csupa energia, akarÀs, hetykes¢g. Elsû pillantÀsra Ãgy tetszett, ron-
gyokban jÀr, Àmde a k¢t-hÀrom r¢teg szoknya, a g¢zbûl k¢sz¡lt, nyitott nyakÃ pa-
rasztblÃz ¢s az idomtalan fekete k´t´tt kabÀt vagy k¢zi k´t¢sü sÀl, amely a hÀtÀn mÀr
fesl¢snek indult, m¢gis mintha valamif¢le logika vagy sebt¢ben ki´tl´tt toprongystÁlus
jegyeit viseln¢ magÀn. Inge pompÀs bronzv´r´s haja hosszÃ volt, g´nd´r ¢s gubancos,
s belelÂgott arcÀba-szem¢be; telt melle puhÀn ringott a ruha alatt; csÁpûje sz¢les volt,
g´mb´lyü ¢s lomha; Caroline Carmichaelnek egy flamand festm¢ny jutott esz¢be rÂla:
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gondtalan, sz¢p fiatal lÀny, aki majd kicsattan az eg¢szs¢gtûl. Inge anyjÀt szemlÀtomÀst
egyszerre t´lt´tte el a b¡szkes¢g meg a riadalom, amikor a lÀny, aki azzal viharzott be
a szalonba, hogy segÁt a szem¢lyzetnek (talÀn lelki rokonsÀg füzi hozzÀjuk?), egyszer
csak a legcsek¢lyebb elfogÂdottsÀg n¢lk¡l ¢l¢nk tÀrsalgÀsba elegyedett a dÁszvend¢g-
gel, sût k¢rd¢sekkel ostromolta. Roppantul ¢rdekli a nûi v¢rtanÃsÀg ikonogrÀfiÀja,
mondta Caroline Carmichaelnek, mivelhogy a jelenre is ¢rv¢nyes, nemcsak a mÃltra;
szeretne t´bbet hallani az àinkvizÁciÂs politikÀrÂlÊ (amit Caroline csak r´viden ¢rintett
elûadÀsa v¢g¢n), mert ez korÀntsem csak azokon a r¢gi müalkotÀsokon ¢rhetû tetten,
amiket jÂformÀn senki se n¢z meg, hanem a valÂsÀgban. ä Meddig lesz Amszterdam-
ban? Nem talÀlkozhatnÀnk valamikor? Esetleg holnap? Min¢l korÀbban... mondjuk
reggelin¢l? ä k¢rdezte egy szuszra Inge Caroline-t, s k´zel hajolva rÀmeresztette ned-
vesen csillogÂ, kiss¢ d¡lledt z´ld szem¢t. Neh¢z, bÂdÁtÂ illat Àradt belûle, pÃderes, for-
rÂ, a nem gyakori mosdÀs, a r¢gÂta viselt ruha, a hasznÀlt Àgynemü Àporodott szaga.
A brokÀtest¢lyiben ¢s handzsÀrszerü nyak¢kben pompÀzÂ Price-n¢t anyai r¢m¡let
fogta el, vagy talÀn csak egyszerü zavar. ä Na de Inge, az ¢g szerelm¢re, Carmichael
kisasszony nem ¢r rÀ, nyilvÀn rengeteg helyre vÀrjÀk holnap, interjÃkra... ä Caroline
Carmichael az im¢nt ´nk¢ntelen¡l visszahûk´lt egy kicsit a szemtelen, fiatal Ing¢tûl,
most meg majdnem elÀllt a l¢legzete elk¢ped¢s¢ben. Zavartan f´lnevetett, ¢s moso-
lyogva azt felelte: ä Az¢rt nyugodtan talÀlkozhatunk... p¢ldÀul a reggelin¢l.

Annyira nyilvÀnvalÂ volt a lÀny gyûzelme az anya f´l´tt, hogy Inge megb´kte anyjÀt,
¢s odasÃgta neki: ä JÂl van, mama, menj csak, nek¡nk besz¢d¡nk van Carmichael
kisasszonnyal. ä Price-n¢ meghÀtrÀlt, ¢s r´gt´n visszavonult, Caroline Carmichael pe-
dig csak mosolygott, kiss¢ sz¢d¡lten, olyan figyelemre m¢ltÂ fiatal teremt¢s volt ez az
Inge, olyan szembesz´kû ¢s erûteljes jelens¢g, tüzgolyÂ mÂdjÀra csapÂdott be ebbe a
m¢ltÂsÀgteljes idûsebb tÀrsasÀgba, fÀjdalmas kontrasztk¢nt az Àpolt ¢s mügonddal ́ l-
t´z´tt, sût elegÀns vend¢gsereg jobbÀra k´z¢pkorÃ tagjai k´z¢. Caroline-nak most
esz¢be jutott, hogy d¢lutÀn az elûadÀsÀn mÀr feltünt neki ez a fiatal amerikai lÀny,
annyira hevesen bÂlogatott, ¢s amikor a k¢rdezz-felelekre ker¡lt a sor, nem eg¢szen
odaillû k¢rd¢st tett f´l Caroline azon megÀllapÁtÀsÀval kapcsolatban, hogy a k¢sû k´-
z¢pkor ¢s a kora reneszÀnsz vallÀsos müv¢szet¢ben àenantiomorfikusÊ ä vagyis t¡k´r-
k¢pi ä kapcsolat Àll fenn az aszk¢zis ¢s a szadizmus k´z´tt, pimasz ¢s egyÃttal ¢leslÀtÂ
k¢rd¢st ä az aszk¢zis meg a szadizmus nem egyszerüen a patriarchÀlis szeml¢let talÀl-
mÀnya-e? ä, s harsÀny, magabiztos ¢s jellegzetes amerikai besz¢de az eg¢sz k´z´ns¢g
figyelm¢t magÀra vonta. Caroline persze nem tudta, hogy a szÂkimondÂ fiatal nû a
fûkonzul ¢s Price-n¢ lÀnya: az elûadÀs utÀn Inge bemutatkozÀs n¢lk¡l eltünt.

Inge most valÂsÀgos szÂzuhataggal Àrasztotta el Caroline Carmichaelt, k´zben le-
fegyverzûn mosolygott, Ãgy szorongatta Caroline csuklÂjÀt, mintha r¢gi ¢s meghitt
barÀtsÀg füzn¢ ´ssze ûket, nem gyûzte dics¢rni az elûadÀsÀt, hogy mennyire feldobÂ-
dott tûle, egyik-mÀsik diÀjÀtÂl meg egyenest kifek¡dt, azok a kinyomott szemek, a
mÀrtÁrnûk tÀlcÀra helyezett keblei, na ¢s az a betegesen z´ld madonna azzal a komisz
k¢pü kis J¢zussal, az n¢met? k´z¢pkori? vagy flamand? vagy ez tulajdonk¢pp egyre
megy? ý, mondta Inge, a mÀsodik ¢v k´zep¢n kimaradt a BenningtonrÂl, ¢s nincs is
szÀnd¢kÀban visszamenni, ha netÀn m¢gis, akkor se most; nem fog engedni a sz¡lûi
nyomÀsnak. ä Ezt csak az tudja, aki benne van, Caroline! K¡l¡gy¢rgyerek vagyok, ¢s
a papÀm, akÀrhovÀ helyezik, minden¡tt a legnagyobb kutya. Az eg¢szben az a legpo-
kolibb ä hÃzÂdott k´zel, hogy egyenesen Caroline Carmichael f¡l¢be sÃghasson ä,
hogy nagyon szeretem a PapÀt, remek, ¢des, drÀga ember, gyakorlatilag egy szent,
mindenki mondja. A Mama dettÂ, ha a lÀtszat netÀn mÀst mutatna. Merthogy egy
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kicsit fura alak. De mind a ketten jÂ emberek, ¢s ha k´teless¢grûl van szÂ, vagyis az
Egyes¡lt çllamok kurva k¡lpolitikÀjÀnak a k¢pviselet¢rûl, hÀt akÀr meghalni is k¢szek,
Ãgyhogy a papÀmat tudomÀsom szerint k¢tszer mÀr majdnem meg´lt¢k, ¢s volt m¢g
egypÀr eset, amikrûl nekem nem szabad tudnom. JÂ emberek, ¢s k¢sz. Szeretem ûket,
csak az a fura, hogy nem normÀlisak. Viszont nem gonoszak. Az elûadÀsÀban id¢zte
azt a feministÀt, nem jut eszembe a neve, gondolom, û volt az egyik elsû sz¡frazsett,
aki azt mondta, àa nûkben nincs el¢g gonoszsÀgÊ...?

Caroline Carmichael jÂlesûn f´lnevetett, mert ¢vekkel ezelûtt, amikor elûsz´r hal-
lotta, ût is magÀval ragadta ez a gondolat. ä Ezt Rebecca West mondta. Csakhogy û
az angol nûkrûl besz¢lt, azoknak is egy kasztjÀrÂl, 1912-ben...

Inge hevesen bÂlogatott, de aligha figyelt, mert Ãjra Caroline Carmichaelhez ha-
jolva azt k¢rdezte ä nedves, d¡lledt szeme olyan volt, akÀr egy gy´ny´rü, Àttetszû, z´ld
¡veggolyÂ ä: ä BemutattÀk mÀr azt a pipÀzÂ pasast ott az ajtÂnÀl, Peter Zallert? CIA-
ember, de nem àtitkosÊ, hanem àelemzûÊ, vagy hogy hÁvjÀk. ä FelhÀborodott horkan-
tÀst hallatott, s alsÂ ajkÀt megvetûen lebiggyesztette. ä Mintha nem is tudnÀ, mi az,
hogy aljas hÀborÃ vagy barÀti b¢rgyilkossÀg! ä Caroline odapillantott a meglehetûsen
k´znapi k¡lsejü Ãriemberre, ¢s megk¢rdezte, mi az, hogy àelemzûÊ; Àmde Ing¢t mÀr
nem ¢rdekelte Zaller Ãr. Visszat¢rt korÀbbi, szenved¢lyes t¢mÀjÀra, a Caroline elû-
adÀsÀban emlÁtett levÀgott kezekre, levÀgott fejekre, v¢rtanÃmadonnÀkra, a halÀl
eksztÀzisÀra; megmondanÀ-e neki Caroline, milyen k´nyveket olvasson el, milyen
festm¢nyeket n¢zzen meg, kik a legjelentûsebb radikÀlis feministÀk odahaza az çlla-
mokban. °s mikor talÀlkozhatnÀnak? T¢nyleg talÀlkozhatnak holnap? Valamikor d¢l-
elûtt Caroline szÀllodÀjÀban? Melyik hotel is az? ä Az elûadÀsa Âta eg¢szen mostanÀig
jÀrkÀltam ä mondta lÀzasan a fiatal nû, s ahogy tekintet¢t ek´zben Caroline-ra szegez-
te, az egyszerre volt idegesÁtû ¢s hÁzelgû ä, leginkÀbb a csatornÀk k´rny¢k¢n, bÀr ezt
nem szeretik, mert valami gond van a biztonsÀggal, ¢s mit gondol, mire gondoltam
eg¢sz idû alatt?

Olyan ÀthatÂn n¢zett, hogy Caroline Carmichaelbe bel¢hasÁtott a f¢lelem. ä Mire?
ä Hogy azt szeretn¢m, ha ¢n voln¢k maga.
A mondat megÀllt a levegûban ä a szÀj kimondta, de a f¡l nem fogadta be ä, ugyanis

Caroline Carmichael teljesen elk¢pedt tûle.
Ekkor visszaj´tt Price-n¢, nyomÀban a fûkonzul, mert legalÀbb û, Price Ãr haza¢r-

kezett: feh¢r hajÃ, magas Ãr, meglehetûsen hamuszÁnü arcÀban szomorÃ szem ¢s sz¢p
metsz¢sü, arisztokratikus szÀj. ä Carmichael kisasszony! Mennyire ´r¡l´k! °s v¢gte-
len¡l sajnÀlom, hogy elk¢stem! ä kiÀltott fel Price olyan hangon, mint aki komolyan
gondolja; mintha ÂrÀk Âta csakis az¢rt loholna, hogy vele talÀlkozz¢k. Igazi diploma-
taviselked¢s volt, ¢s Caroline Carmichaelnek, bÀr ÀtlÀtott a szitÀn, m¢gis jÂlesett. Kezet
fogott a fûkonzullal; a f¢rfi k¢zszorÁtÀsa meleg volt, szÀraz, erûs ¢s megnyugtatÂ. Mi-
k´zben besz¢lgettek, Caroline cs´ppnyi sajnÀlkozÀssal ä vagy tÀn puszta megk´ny-
nyebb¡l¢ssel ä vette ¢szre, hogy Inge elpÀrolog. V¢gre elj´tt a vacsora ideje.

Az elûkelû ¢tkez¢s alatt Caroline Carmichael figyelm¢t szabÀlyos, szinte kiszÀmÁthatÂ
idûk´z´nk¢nt Inge megjelen¢se vonta magÀra: segÁtett felszolgÀlni az egyenruhÀs sze-
m¢lyzet k¢t tagjÀnak. AkÀr egy napkit´r¢s jelent meg a konyhÀba vezetû lengûajtÂban,
kez¢ben tÀlca, alsÂ ajka beharapva, der¢kig ¢rû v´r´sr¢z-szÁnü haja csak Ãgy f¢nylett
a statikus elektromossÀgtÂl. DerekÀra karmazsinv´r´s, sz¢les selyemszalagot k´t´tt
szorosan, n¢pies stÁlusban, mintha fiatal teste telt, formÀs bujasÀgÀt akarnÀ hangsÃ-
lyozni. ValahÀnyszor k´zeledett Caroline Carmichaelhez ä s Inge mintha Ãgy int¢zte
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volna, hogy az asztal Caroline ¢s Price Ãr fel¢ esû v¢g¢t mindig û szolgÀlja ki, ne a
t´bbiek ä, Ãgy mosolygott, mint egy igyekvû kisgyerek. °lvezte a k¢zilÀnyszerepet, ¢s
szemlÀtomÀst nem most alakÁtotta elûsz´r: bizonyÀra rendszeresen besegÁt a sz¡lûk
tÀrsasÀgi ́ sszej´vetelein. Az is nyilvÀnvalÂ volt, hogy barÀti viszonyban van a szem¢ly-
zettel. Micsoda figyelemre m¢ltÂ jelens¢g, gondolta Caroline, s igyekezett levenni rÂla
a tekintet¢t. °s micsoda perverz ´tlet, hogy arra gondol, jÂ lenne, ha û volna ¢n.

MindazonÀltal hÁzelgû. Gondolatban Caroline Carmichael sebesen sorra vette, mi-
lyen müveket ¢s neveket ajÀnl majd Ing¢nek holnap d¢lelûtt. Igen, ¢s el ne felejtse
elk¢rni a cÁm¢t, hogy elk¡ldhesse neki sajÀt k¢t k´nyve egy-egy puha fedelü kiadÀsÀt.

Az asztalfûn ¡lû fûkonzulon, akinek jobbjÀn Caroline Carmichael kapott helyet,
nem lÀtszott semmi nyugtalansÀg, ami pedig megbocsÀthatÂ lett volna olyasvalakitûl,
aki bizonyÁtottan szerepel a terroristÀk feketelistÀjÀn; sût: udvariasan ¢s ¢l¢nken dis-
kurÀlt dÁszvend¢g¢vel, ¢rdeklûd´tt Caroline k´r¡lm¢nyei ¢s munkÀja felûl, megk¢r-
dezte, mi a benyomÀsa EurÂpÀrÂl ¢s eddigi k¡l¡gyi vend¢glÀtÂirÂl, ¢s hogy tetszik
neki Amszterdam. ä Gy´ny´rü vÀros ä felelte Caroline, majd kis t¢tovÀzÀs utÀn hoz-
zÀtette ä, csak kiss¢ elhanyagolt. ä HÀt igen ä d¡nny´gte Price Ãr mosolyogva ä, csak-
ugyan elhanyagolt. ä A pazarul megterÁtett asztal tÀvoli v¢g¢n, a sokÀgÃ gyertyatar-
tÂtÂl alig lÀthatÂan Price-n¢ folytatott temperamentumos hÀziasszonyi tÀrsalgÀst a
vend¢gekkel, s k´zben bakfis mÂdjÀra fel-felkacagott. A felszolgÀlt men¡ k´zel-keleti
volt, pontosabban irÀni, csupa laktatÂ, finom ¢s Caroline Carmichael szÀmÀra teljesen
Ãj dolog; finom volt a bor is, ¢s gyorsan a fej¢be szÀllt. Inge jelent meg a lengûajtÂban,
hogy leszedje a tÀny¢rokat az elsû fogÀs utÀn: frontÀlis harcmodorÀban volt valami
ÀrtatlansÀg. RÀmosolygott Caroline Carmichaelre.

Caroline szÁv¢t egyszerü ́ r´m ́ nt´tte el. ä De gy´ny´rü ez az eg¢sz! ä mondta Price
Ãrnak. ä A terem, az asztal, minden! Milyen szenzÀciÂs az ¢let¡k!

Norman Price Caroline Carmichaelre n¢zett, ¢s elmosolyodott; elûsz´r udvariasan,
de aztÀn kiss¢ ¢l¢nkebben. ä Igen, tudja ä felelte elgondolkodva ä, tulajdonk¢ppen
Ágy van. Idestova negyven ¢ve csinÀlom Georgine-nal egy¡tt, ¢s igen, t¢nyleg szenzÀ-
ciÂs.

Price-¢k dolgoztak a SzovjetuniÂban, Nyugat-AfrikÀban, IrÀnban, JapÀnban, N¢-
metorszÀgban, megint IrÀnban, aztÀn Norv¢giÀban. A k¡lf´ldi szolgÀlatot washing-
toni ¢vek szakÁtottÀk meg, de a Price hÀzaspÀr a gyereknevel¢ssel jÀrÂ neh¢zs¢gek el-
len¢re mindig szÁvesebben ¢lt k¡lf´ld´n. Price Ãr minden olyan orszÀg nyelv¢t meg-
tanulta, ahol szolgÀlatot teljesÁtett, az illetû n¢p t´rt¢nelm¢t ¢s kultÃrÀjÀt is igyekezett
a lehetû legjobban megismerni, ¢s igen, bÂlintott Caroline k¢rd¢s¢re, IrÀn nûtt leges-
legjobban a szÁv¡kh´z: ä M¢g most is nagyon-nagyon visszavÀgyunk, Georgine is, ¢n
is. ä A forradalom elûtt, amikor Price Ãr a teherÀni k´vets¢g mÀsodik embere volt,
csupa olyan irÀnit ismertek ä nem a sahrÂl meg a k´rnyezet¢rûl besz¢lek, hanem a
t´bbiekrûl ä, akik egytûl egyig rendkÁv¡l ¢rz¢keny, müvelt ¢s nagyszerü emberek vol-
tak, ¢rtelmis¢giek: tanÀrok, orvosok, tudÂsok, müv¢szek. Micsoda csapÀs ¢rte ûket!
°s milyen csapÀs ez a vilÀgnak! ä NyilvÀn nagyon fel volt dÃlva, amikor... ä ¡gyetlen-
kedett Caroline. ä A feldÃltsÀg szÂ ä jegyezte meg Price mosolyogva ä nem szerepelhet
egy diplomata szÂtÀrÀban, Carmichael kisasszony. ä Nem szedte szaporÀn a levegût,
de m¢lyeket l¢legzett; most meglÀtszott rajta a kor ¢s valami zaklatottsÀg. Caroline
¢szrevette, hogy Price az utolsÂ cseppig kiitta a borÀt, s a pohÀr aljÀn meggyült ¡le-
d¢kre sz´gezi tekintet¢t.

K¢sûbb, a vacsora k´zepe tÀjÀn Price Ãrba mintha visszat¢rt volna az ¢rdeklûd¢s
Caroline Carmichael irÀnt, ¢s a sz¡leirûl tudakozÂdott: ¢lnek-e. Caroline besz¢lt neki
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az apjÀrÂl, de meglehetûsen szükszavÃan, s leginkÀbb eredm¢nyeit meg hosszÃ, ter-
m¢keny ¢s alighanem boldog szakmai pÀlyafutÀsÀt hangsÃlyozta. Elv¢gre Ágy akar rÀ
eml¢kezni. így fog rÀ eml¢kezni. Az û apja, mondta most Price szeretetteljes ¢s nosz-
talgikus mosoly kÁs¢ret¢ben, ezermester volt, sût ifjÃkorÀban f¢lprofi bokszolÂ, aki
New York k´rny¢ki klubokban, valÂszÁnüleg nem teljesen legÀlis klubokban bokszolt.
ä N¢ha csak karÂrÀk¢rt szÀllt ringbe ä mondta Price Ãr. ä Egy r¢gi f¢nyk¢pen mind
a k¢t karjÀn vagy f¢l tucat Âra dÁszeleg. ä IgazÀn? ä kiÀltott fel Caroline. A meghatottsÀg
k´nnyeket csalt a szem¢be, mintha legalÀbbis ott volna elûtte a sz¢piabarna tÂnusÃ,
t´redezett f¢nyk¢p. Ahogy felpillantott, lÀtta, hogy Inge Price ¢pp most l¢p ki a len-
gûajtÂn, karjÀn hatalmas metszett ¡veg salÀtÀstÀl.

MiutÀn felszolgÀltÀk a salÀtÀt, Price Ãr azt mondta: ä LÀtom, ´sszeismerkedett a
lÀnyommal, Carmichael kisasszony ä, mire Caroline t¢tova igent mormolt. ä A legki-
sebb lÀnyunk sz¢lsûs¢gesen ́ nÀllÂ teremt¢s ä folytatta Price semleges hangon ä, talÀn
mert mindig û volt a kisbaba a csalÀdban, hiszen tizennyolc ¢v van k´zte meg Robert,
a legidûsebb k´z´tt. Inge p¢ldÀul fogta magÀt, ¢s otthagyta Benningtont, nem szÂlt
sem itthon, sem az egyetemen, ¢s egy szÀl hÀtizsÀkkal elment KanadÀba. Egy idûre. ä
Elhallgatott, fej¢t ingatta, sÂhajtozott. Caroline nem tudta eld´nteni, k¢nyszeredett-e
a hangja vagy gondterhelt. VigyÀzva, nehogy tÃlsÀgosan kÁvÀncsinak tünj¢k, f´ltett
egy-k¢t Âvatos k¢rd¢st Inge Price-rÂl: mit tanul szÁvesen, hogyan viselte, hogy k¡l´n-
f¢le idegen orszÀgokban nevelkedett, mennyi idûre van most itt nÀluk, Amszterdam-
ban. ä ñ, rem¢lem, nem sokÀ ä felelte Price Ãr ä, ...Amszterdam vesz¢lyes. ä Caroline
k¢rdû pillantÀsÀt lÀtva hozzÀtette: ä MÀrmint a fiataloknak. Az olyan fiataloknak, akik-
nek nincsen munkÀjuk ¢s j´vedelm¡k, viszont szeretnek... ä kereste a megfelelû szÂt
ä szeretnek àsodrÂdniÊ.

SodrÂdni! Caroline Carmichael, akinek az ¢lete csupa program, beosztÀs, hatÀridû
¢s k´telezetts¢g, roppant vonzÂnak talÀlta ezt a gondolatot.

A hosszÃ asztal t´bbi r¢sz¢n jÂval elvontabb ¢s kev¢sb¢ szem¢lyes tÀrsalgÀs folyt, s
most a fûkonzul is meg Caroline Carmichael is igyekezett bekapcsolÂdni valamelyikbe,
hiszen ilyen formÀlis ´sszej´vetelen nem szokÀs, hogy ketten ennyire csak egymÀssal
besz¢lgessenek; a levegû, a vÁz meg a talaj szennyez¢s¢rûl volt szÂ (àKelet-N¢metorszÀg
a leggyalÀzatosabb, de FranciaorszÀg se nagyon marad el m´g´tteÊ), az eurÂpai AIDS-
helyzetrûl (àMi nem fogjuk elk´vetni azt a hibÀt, amit az Egyes¡lt çllamok, hogy nem
ad ingyenes tüket a kÀbÁtÂszereseknekÊ) ¢s mÀsodik vilÀghÀborÃs eml¢kekrûl, ame-
lyek m¢g mindig fÀjdalmasan elevenek (àA hollandok m¢g 1945 derekÀn is ¢heztek
¢s Àllati sorban ¢ltek, amikor EurÂpa jÂ r¢sze mÀr r¢g felszabadultÊ). SzÂ esett, bÀr
futÂlag ¢s k´d´sen a CIA-rÂl ¢s legutÂbbi k´z¢p-amerikai akciÂirÂl, melyeket az az-
napi International Herald Tribune szalagcÁme hozott, s Peter Zaller azzal vonta magÀra
az asztaltÀrsasÀg figyelm¢t, hogy gyÀszos hangon megjegyezte: ä ögy lÀtszik, senki se
gondol arra, m¢g a legtÀj¢kozottabbak sem, hogy a K´zponti HÁrszerzû SzolgÀlat dol-
ga elsûsorban az elemz¢s, s a munkatÀrsaknak csupÀn hÀrom szÀzal¢ka foglalkozik
titkos akciÂkkal. ä °s nincs k´zvetlen kapcsolat a kettû k´zt? ä tudakolta szkeptikusan
egy n¢met professzor. ä Alig-alig kommunikÀlnak ä felelte Zaller. ä Akkor talÀn t´bbet
k¢ne kommunikÀlniuk ä szürte le a n¢met professzor. Eljutottak a kÀv¢ig; Zaller, aki
talizmÀnk¢nt szorongatta meggyÃjtatlan pipÀjÀt, elpÀrolgott az asztaltÂl ä telefonÀlni
megy, tünûd´tt Caroline, vagy csak a vend¢gf¡rdûszobÀba? ä, Price-n¢ pedig jÂked-
vüen megÀllapÁtotta: ä Micsoda v¢gtelen tapintat van ebben a Peterben, egyszerüen
imÀdom ezt az embert, hogy tÀrsasÀgban semmi Àron rÀ nem gyÃjtana arra a sz´rnyü
pipÀra. ä A tÀrsalgÀs Ágy a dohÀnyzÀsra terelûd´tt, kifejtett¢k v¢lem¢ny¡ket a hajdani
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dohÀnyosok, akik mÀr leszoktak, kifejtett¢k v¢lem¢ny¡ket az aktÁv dohÀnyosok, akik
szeretn¢nek felhagyni a kÀros szenved¢llyel, ¢s kifejtett¢k v¢lem¢ny¡ket azok, akik
dohÀnyoznak, ¢s szilÀrd meggyûzûd¢ssel folytatni akarjÀk, Price-n¢ pedig, aki nem-
igen figyelt, csak eufÂriÀban Ãszott, mivel immÀr Ãgy festett, baj n¢lk¡l lezajlik a va-
csora, pedig a hÀziasszony eleinte a legrosszabbtÂl tartott, most ¢les hangon lesz´gezte:
ä Mindent csak mÂdjÀval, mondta mindig ¢desapÀm! A bünt is! ä Ekkor a n¢met pro-
fesszor, Price-¢k r¢gi barÀtja, Friedrich nevü, szem¡veges, k´v¢rk¢s, neh¢zkes f¢rfi,
aki alaposan benne volt a korban, ¢s amerikai irodalmat tanÁtott a Mainzi Egyetemen,
elmes¢lte az asztaltÀrsasÀgnak, hogyan vett r¢szt a mÀsodik vilÀghÀborÃban àk´r¡l-
bel¡l tizen´t percigÊ: 1943-ban tizennyolc ¢vesen ejtûernyûvel ledobtÀk a sz´vets¢ge-
sek Àltal megszÀllt francia ter¡letre, ott azonnal fogsÀgba esett, s a hÀborÃ hÀtral¢vû
r¢sz¢t az Illinois Àllambeli Galesburg hadifogolytÀborÀban t´lt´tte. ä Galesburg! ä ki-
Àltott fel ´nk¢ntelen¡l Caroline Carmichael. ä °n Galesburgban sz¡lettem! ä Fried-
rich rÀmosolygott, elûtüntek elszÁnezûd´tt, sz¢les fogai. ä De biztosan jÂval k¢sûbb,
mint hogy ¢n ott voltam, Carmichael kisasszony! ä mondta gÀlÀnsan.

Ekkor szÂlalt meg a v¢szcsengû.
HarsÀny, sivÁtÂ hangja volt, erûsebb, mint egy sÁp¢, m¢gsem szir¢nahang ä ¢s Ca-

roline Carmichael majdhogynem nyugodtan azt gondolta, most j´n.
Price-¢k ¢s a konzulÀtus emberei nyomban kez¡kbe vett¢k az irÀnyÁtÀst, olyan gyor-

san, ¡gyesen ¢s mÂdszeresen int¢zkedtek, mintha mÀr szÀmtalanszor elprÂbÀltÀk vol-
na ezt a jelenetet. Georgine Price, akirûl bÁzvÀst k¢pzelhette az ember, hogy hiszt¢ri-
kussÀ vÀlik, azonnal akciÂba l¢pett, sz¢k¢rûl f´lkelve kitÀrta a hÀta m´g´tt l¢vû fran-
ciaablakokat, ¢s segÁtett kitess¢kelni r¢m¡lt vend¢geit a teraszra, majd a n¢hÀny l¢p-
csûfokon le a füre. Caroline Carmichael, akÀrcsak a t´bbiek, r´gt´n engedelmeske-
dett, hiszen nem is volt rÀ idû, hogy pÀnikba essen, s a fûkonzul halk ¢s bÀmulatosan
hatÀrozott hangja Ãgy megnyugtatta, mint egy diÀklÀnyt, aki iskolai tüzrend¢szeti gya-
korlaton vesz r¢szt. ä Itt tess¢k kimenni. Ezen az ajtÂn. Inge, gyere. Erre, kifel¢. Igen.
AztÀn r´gt´n jobbra. ä Caroline Carmichael borzongva ÀlldogÀlt a f¡v´n, beszÁvta a
csÁpûsen friss, nedves ¢jszakai levegût, amely tele volt rÂzsaillattal, vagy legalÀbbis ezt
k¢pzelte, s ́ sszefonta magÀn a karjÀt, hogy g´rcs´s fogvacogÀsÀt megÀllÁtsa. Beleiben
¢rezte legerûsebben a d´bbenetet, a sors irÂniÀjÀt, hogy a lehetûs¢g, melynek gondo-
latÀval ÂrÀk Âta jÀtszik ä kÀosz t´r ki, s ût arc n¢lk¡li idegenek tÀmadjÀk meg ¢s gyil-
koljÀk le ä, immÀr nem puszta k¢pzelg¢s.

A rezidenciÀn mÀsodpercek alatt teljes k¢sz¡lts¢g alakult ki. Minden ablak kivilÀ-
gosodott, s a bokrokban felgyulladÂ reflektorok f¢ny¢ben Ãgy festett a rÂzsaszÁnü kû-
¢s stukkÂpalota, mint valami Ázl¢stelen hollywoodi dÁszlet. F¢rfihangok hallatszottak
¢s neh¢z l¢ptek. A sivÁtÀs rend¡letlen¡l szÂlt. Caroline Carmichael eltünûd´tt: vajon
ostrom alatt Àll a rezidencia? Lûttek mÀr? MindjÀrt bomba robban? HÀtrÀlni kezdett
a füben, torkÀt szorongatta a f¢lelem. Nem akar meghalni. F¢l a halÀltÂl. Odafent na-
gyon fekete volt az ¢jszakai ¢g, Caroline lÀtÀsÀt szÀmtalan hunyorgÂ csillag kuszÀlta
´ssze, esz¢be jutott az apja, a magÀnyos, r¢m¡lt, haldoklÂ ´reg, akit koponyÀja, ez az
esendû tok tart fogva. Ha most ¢letben marad, gondolta Caroline, azonnal hazarep¡l,
¢s bocsÀnatot k¢r tûle. Mert apjÀnak igaza van: sose szerette el¢gg¢.

Egy k¢z fogta meg a kez¢t, ¢s megszorÁtotta. Inge suttogott a f¡l¢be: ä Ne f¢ljen. A
papa nem hagyja, hogy t´rt¢njen vel¡nk valami!

A riasztÂ hirtelen hallgatott el. Price Ãr, aki az elûbb nyilvÀn visszament a hÀzba,
most megjelent az ajtÂban, ¢s tenyer¢bûl t´lcs¢rt formÀlva, hangjÀban keresetlen de-
rüvel kikiÀltott: ä BocsÀnat! T¢ves riadÂ! Csak a f¡stdetektor jelzett!



ä Sz´rnyen sajnÀlom, ¢s sz´rnyen r´stellem ä vallotta be Peter Zaller v´r´sen ¢s kÁn-
jÀban verejt¢kezve, de megnyugtattÀk, hogy cseppet se sajnÀlkozzon ¢s restelkedjen,
elv¢gre szÀzszor inkÀbb û meg a pipÀja, mint egy igazi riadÂ. ä De hÀt olyan h¡ly¢n
¢rzem magam ä mondta Zaller, mire Price-n¢ vadul f´lnevetett, megragadta a legk´-
zelebb ¡lû h´lgyvend¢g kez¢t, ¢s azt mondta: ä Dehogy, dehogy, dehogy. Mi vagyunk
a h¡ly¢k. TÃlsÀgosan ¢rz¢keny az az Àtok f¡stdetektor!

Az este r´pke tovÀbbi r¢sze ebben a ked¢lyes, kiss¢ kÂtyagos hangulatban telt, ¢s
Caroline Carmichael eltünûd´tt, milyen komikus az ¢let, milyen velej¢ig ostoba ¢s bo-
hÂzatba illû, sût tulajdonk¢ppen anekdotikus, elv¢gre eg¢sz takaros kis t´rt¢net ke-
rekedne abbÂl, hogy az amszterdami fûkonzul rezidenciÀjÀn a tisztelet¢re adott elûke-
lû fogadÀs vend¢gei az¢rt szaladtak sz¢t ¢s r¢m¡ltek halÀlra, mert valaki a f¡rdûszo-
bÀba osont be mindenhonnan szÀmüz´tt pipÀjÀt elszÁvni, s az illetû nem volt mÀs, mint
a CIA tisztje.

A vacsoravend¢gek mintegy vez¢nyszÂra pontban tizenegykor sz¢tsz¢ledtek. Caro-
line, mielûtt Bonner¢k hazavitt¢k volna a Stedelijk MÃzeum melletti kis szÀllodÀjÀba,
megbesz¢lte Ing¢vel, hogy mÀsnap reggel kilenckor talÀlkoznak a szÀlloda kÀv¢zÂjÀ-
ban. (ä Ott leszek! °s aztÀn elviszem mÃzeumokba! ä Ág¢rte Inge.) Price Ãr a bÃcsÃ-
k¢zfogÀsnÀl ûszint¢n sajnÀlta, hogy Caroline mÀr csak k¢t napot marad Amszterdam-
ban: ä Annyira kellemesen besz¢lgett¡nk, Carmichael kisasszony. ä Price-n¢ olyan me-
legen ´lelte meg Caroline-t, mintha valÂdi ostromot ¢ltek volna Àt egy¡tt, s rekedten
a f¡l¢be sÃgta: ä De jÂ lenne, ha a lÀnyomat olyan ember tanÁtanÀ, mint ́ n, Carmichael
kisasszony! Ha mÀsk¢pp nem, hÀt levelezû Ãton! Nagyon jÂt tenne neki, ha v¢gre-va-
lahÀra hasznÀlnia k¢ne a fej¢t. Mert csak vesztegeti az idût, kac¢rkodik a vesz¢llyel:
´r´k´sen csavargÂkat vesz pÀrtfogÀsÀba, szerencs¢tleneket... ä A fûkonzul megfogta
feles¢ge karjÀt, ¢s szelÁden figyelmeztette: ä Georgine, kedvesem, Carmichael kis-
asszonyt vÀrja a kocsi. ä Suzie, az izgÀga terrier, akit a riasztÂcsengûtûl meg a hÀz ki-
¡rÁt¢s¢tûl szemlÀtomÀst csillapÁthatatlan izgalom fogott el, vadul csaholt, k´rme meg-
ÀllÀs n¢lk¡l kopogott az elûcsarnok mÀrvÀnypadlÂjÀn, nedves ¢s hideg kis orra pedig
egyre ott okvetetlenkedett Caroline Carmichael t¢rde k´r¡l.

Odakint, a kocsi kitÀrt hÀtsÂ ajtajÀnÀl tenger¢szgyalogos ûr Àllt, arcÀra rÀdermedt
a d¡h, a megvet¢s vagy csak a k´z´ns¢ges unalom.

Reggel azutÀn, noha Caroline Carmichael t¡relmesen vÀrt a szÀlloda kÀv¢zÂjÀban,
kÀv¢jÀt kortyolgatta, ¢s Ãjabb müveket meg neveket Árt hozzÀ az Inge Price-nak szÀnt
listÀhoz, a fiatal nû m¢g jÂval tÁz utÀn se j´tt meg. Caroline asztala az utcÀra n¢zett, s
a kinti mozgÀs ä a sok autÂ, jÀrÂkelû, biciklista ä lek´t´tte a figyelm¢t. De Inge se nem
j´tt, se nem telefonÀlt.

Caroline szer¢nyen megreggelizett, szikkadt lekvÀros zseml¢t meg egy pohÀr meg-
lehetûsen müÁzü narancsl¢t; c¢dulÀt hagyott Ing¢nek a szÀlloda tulajdonosnûj¢n¢l
(àTizenegyig odaf´nt leszek a szobÀmban, egyenesen j´jj´n fel: 302Ê), ¢s azzal ment
vissza a szobÀjÀba, hogy ha Inge tizenegyig se j´n meg, akkor elmegy a Stedelijk MÃ-
zeumba. °s mert ez annyira k´zel van, talÀn a Van Gogh MÃzeumba is.

így hÀt azzal ¡lt le a szük ¢s el¢g barÀtsÀgtalan kis szobÀban, hogy igazÀbÂl nem is
vÀr, hanem egyszerüen olvas, hiszen mindig is szerette volna elolvasni az Anna Frank
naplÂjÀt, s adÂdhat-e jobb alkalom, mint ¢pp most, amikor itt van, alig n¢hÀny
m¢rf´ldnyire a Frank csalÀd hÀzÀtÂl? A k´nyv pedig olyan elragadÂ volt, a fiatal lÀny
hangja olyan sz¢pen ¢s tragikusan Àrnyalt, hogy majdnem f¢l tizenkettû lett, mire
Caroline megn¢zte az ÂrÀt. Idegess¢g¢ben, amelyet k¢ts¢gkÁv¡l az elûzû esti riadalom
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meg a rÀ k´vetkezû Àlmatlan ¢jszaka okozott, k¢ptelen volt kronolÂgiai sorrendben
olvasni a naplÂt; az izgalom ¢s a fesz¡lts¢g fokozÂdÀsÀtÂl tartva ide-oda lapozgatott,
s a k´nyv v¢ge fel¢ zsibbadt r¢m¡lettel ezt olvasta: àBÃcsÃzom tûled, mielûtt meghalunk.
DrÀga Papa: bÃcsÃzom tûled. Annyira szeretn¢nk ¢lni, de most mÀr minden oda van: nek¡nk
mÀr nem szabad ¢ln¡nk! Annyira f¢lek ettûl a halÀltÂl, mert a kisgyerekeket ¢lve dobjÀk a sÁr-
g´d´rbe. Isten veled mind´r´kre. CsÂkollak.Ê

Caroline Carmichael kapta a viharkabÀtjÀt meg az esernyûj¢t, ¢s elrohant hazulrÂl.
Amikor odakint s¢tÀlt az esûben, a megd´nt´tt esernyû alatt, ki-kit¢rve a szÀguldÂ
biciklistÀk elûl, azt mondta magÀban: ez semmis¢g, ez a s¢relem ¢s csalÂdÀs semmis¢g,
gondolj csak az igazi csalÂdÀsra, az igazi s¢relemre, az igazi terrorizmusra ¢s terrorra,
gondolj Anna Frankra ¢s a t´bbi sok milliÂra, a sÁrg´d´rbe l´k´tt ¢lû gyerekekre, gon-
dolj bÀrkire ¢s bÀrmire, csak ne a harminch¢t ¢ves, egyed¡lÀllÂ Caroline Carmi-
chaelre, aki itt s¢tÀl vakon egy Ânsz¡rke vÀrosban, ¢s azt mondja magÀban: csavargÂk
meg szerencs¢tlenek, hÀt mire szÀmÁtottÀl?

Azt szeretn¢m, ha ¢n voln¢k maga.
Elm¢ly¡lt mÀsf¢l ÂrÀt t´lt´tt a Stedelijk MÃzeumban, aztÀn megeb¢delhetett volna

az Ázl¢ses kÀv¢hÀzban, de inkÀbb visszament a szÀllodÀba, hÀtha, mÁg oda volt, befutott
Inge Price l¢lekszakadva, szabadkozva, szem¢be lÂgÂ hajjal... Caroline Carmichael,
noha lÀtta, hogy fachjÀban semmi, csak a hatalmas szobakulcs, az¢rt megk¢rdezte a
portÀst, nincs-e valami ¡zenet. Nincsen, hangzott a vÀlasz.

így hÀt û Árt c¢dulÀt Ing¢nek, hogy ha megj´n, a portÀs Àtadja neki, aztÀn Ãjra
nekivÀgott az esûnek, egyed¡l megeb¢delt egy k´zeli zsÃfolt vend¢glûben, amelyik
rÀn¢z¢sre nem tünt se drÀgÀnak, sem elegÀnsnak, de mivel az amerikai dollÀr olyan
keveset ¢rt, v¢g¡l m¢giscsak el¢g drÀga volt. Mintha szükmarkÃsÀgra hajlÂ term¢-
szet¢vel dacolna, busÀs borravalÂt hagyott az asztalon. AztÀn elment a Van Gogh MÃ-
zeumba, n¢mik¢pp szint¢n valamif¢le dacbÂl, mert Inge Price minden mÃzeum k´z¡l
biztosan a Van Goghba vitte volna el ä van-e stÁlusosabb amszterdami program k¢t
amerikai szÀmÀra? D¢lutÀn hÀromkor interjÃt kellett adnia a szÀlloda kÀv¢zÂjÀban,
Ágy hÀt hazament, s szinte jÂlesûn hallgatta a fiatal holland riporternû jÂl ¢rtes¡lt ¢s
provokatÁv k¢rd¢seit; az Inge Price tÀvolmaradÀsa okozta s¢rtetts¢g¢nek, rosszkedv¢-
nek ¢s zavarodottsÀgÀnak, ha volt is ilyen, nem adta semmi jel¢t.

AztÀn megint Ãtnak indult: vÀgyott a szabadba. Nem bÀnta a szakadatlan esût, a
szembÀntÂ falfirkÀkat. Magas nyergü, magas kormÀnyÃ, komor, ´reg bicikliken su-
hantak el mellette a hollandok, festetlen bicikliken, sÀpadtak ¢s komorak voltak a hol-
land arcok is, sÀpadt, kem¢ny, ÂnszÁnü arcok, nem n¢lk¡liek, csontosak. Reggel majd
felhÁvja a konzulÀtust, mielûtt kimegy a rept¢rre, ¡zenetet hagy Inge Price-nak, szük-
szavÃ ¢s tÀrgyszerü ¡zenetet, s majd elk¡ldi a lÀnynak a mü- ¢s n¢vjegyz¢ket is ä attÂl,
hogy a mÀsik faragatlan, û m¢g lehet nagyvonalÃ. MÀr eld´nt´tte, hogy folytatja a
k´rutazÀst; tovÀbbmegy Hamburgba, KoppenhÀgÀba, Stockholmba, OslÂba. Nem
utazik haza az apjÀhoz, hogy aztÀn megint goromba elutasÁtÀst kapjon ä k¢ptelen ́ tlet
volna, szentimentÀlis ¢s c¢ltalan. Caroline Carmichael pedig igazÀn c¢ltudatos l¢ny.

ä Amerikai vagyok ä gondolta ä ...legalÀbb. ä VirÀgpiac mellett haladt el, s mert az
esû mÀr csak szitÀlt, ´sszecsukta ¢s hÂna alÀ vette az esernyût. A komiszsÀgban fogant
gondolat kivirult a szÁv¢ben, s annyira ÀtformÀlta az arcÀt, hogy sorra utÀnafordultak
a jÀrÂkelûk, n¢melyik talÀn honfitÀrsa, kiss¢ f¡rk¢szû tekintettel, f¢lmosollyal, mÀr-
mÀr ismerûsk¢nt.
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Pacskovszki Zsolt

A VçROS EREZETE

à...n¢ha kedvem volna kimenek¡lni a vÀros sz¢l¢re, ¢s teljes erûbûl ordÁtaniÊ, mondta
M. A.-nak egy bÀrnak nevezett, zajos presszÂban, p¢ntek este volt, amikor egyetlen
kocsma az eg¢sz vÀros, k¢t langyos s´r elûtt ¡ltek, a zeneg¢pbûl egy àszirupos slÀgerÊ
harsogott, àmost isÊ, tette hozzÀ M. a nedves, csikkekkel ¢s feket¢v¢ Àzott hamuval teli
reklÀmhamutartÂba meredve, majd csodÀlkozva, ¢rtetlen¡l a pinc¢rnûre emelte a te-
kintet¢t, aki vÀratlanul k¢t konyakot tett le az asztalukra, unottan b´kve a pult fel¢:
àaz az Ãr k¡ldiÊ, M. komoran kapta hÀtra a fej¢t, ¢s kiss¢ megvetûen m¢rte v¢gig a
pult mellett ÀlldogÀlÂ, napcserzette bûrü, ´regedû f¢rfit, aki felemelte a poharÀt, rÀ-
mosolygott A.-ra, majd lassan odabaktatott hozzÀjuk, egy n¢vjegyet nyÃjtott Àt M.-
nek, angolul hebegve valamit, aztÀn nyomban vissza is s¢tÀlt a poharÀhoz, a pult mellûl
figyelte ûket, ûk pedig t¢tovÀn n¢ztek egymÀsra, v¢g¡l is Ãgy d´nt´ttek, hogy meg-
isszÀk a konyakot, de alig h´rp´lt¢k fel, mÀris ott volt k¢t Ãjabb pohÀr az asztalukon,
a f¢rfi is ott Àllt ism¢t, ¢s nem ¢ppen kedvesen megdorgÀlta M.-et, ami¢rt az asztalon
hagyta a n¢vjegyet, holott Ãgy illett volna, hogy a zseb¢be csÃsztassa, àyou are not
gentlemanÊ, mondta, k´zben vÀgyakozÂ pillantÀst vetett gÀtlÀstalanul A.-ra, ¢s ûk
most mÀr jobbnak lÀttÀk, ha tÀvoznak, a f¢rfi azonban valahogy megelûzte ûket, mire
kifizett¢k a s´rt, ¢s kitÀmolyogtak az utcÀra, mÀr ott Àllt a presszÂ elûtt a Mercedes¢vel,
¢s felajÀnlotta (àI am gentlemanÊ), hogy elviszi ûket egy darabon, talÀn a k¢t konyak
miatt volt, ami a fej¡kbe szÀllt, hogy ezÃttal alig ellenkeztek, ¢s akkor sem kezdtek el
tiltakozni, amikor mÀr sejtett¢k, hogy a f¢rfi a lakÀsÀra viszi ûket, egy park m´g´tt
lakott, a szekr¢ny tetej¢n, a nappaliban rengeteg teli ¡veg sorakozott, mÀrkÀs t´m¢-
nyek ¢s furcsa szÁnü likûr´k, a f¢rfi Ãjra meg Ãjra szÁn¡ltig t´lt´tte M. poharÀt, û azon-
ban csak QUEEN-t ivott, f¢nyk¢peket mutogatott nekik a nyaralÂirÂl, a volt feles¢g¢-
rûl, a bÀtyjÀrÂl, àaki miniszterÊ, Àt´lt´ztek, bû, hÁmzett selyem hÀlÂingeket ´lt´ttek
magukra, M. megtÀntorodott, ¢s a f¢rfi nyomban karon ragadta, hogy a sz¢les fran-
ciaÀgyhoz kÁs¢rje, aludjanak csak itt, û majd a mÀsik szobÀban, a kerevetre dûl le, M.
sz¢gyellte magÀt, lelkifurdalÀs fogta el, ami¢rt ennyire gyenge, de A. hamarosan oda-
bÃjt mell¢je, az arca zaklatott volt, àelûvette a farkÀtÊ, suttogta lihegve, àalighogy le-
fek¡dt¢l, elûvette a farkÀt, hatalmas nekiÊ, Àt´lelte a r¢szeg M.-et, àegy kicsit gyere
bel¢mÊ, suttogta, ¢s mohÂn csÂkolni kezdte a szÀjÀt, àde nincs nÀlam ÂvszerÊ, ny´gte
M., ànem baj, csak egy kicsitÊ, halkan, fojtottan szeretkezni kezdtek, a f¢rfi azonban,
mintha lesben Àllt volna, hirtelen odafek¡dt a lÀny mell¢, megprÂbÀlta magÀhoz hÃzni
a szÀjÀt, A. felsikÁtott, mind a hÀrman talpra ugrottak, àfinish, finishÊ, morogta s¢rtû-
d´tten a f¢rfi, ûk pedig n¢mÀn vetett¢k le a hÀlÂingeket, n¢mÀn, sÀpadtan rÀncigÀltÀk
magukra a g´nceiket, ¢s kullogtak le az utcÀra, ahol aztÀn egyszerre csak kirobbant
belûl¡k a nevet¢s, nevettek, az oldalukat fogtÀk, ¢s hitetlenkedve kiabÀltak: àvan
ilyen?Ê, fel¢bresztve ezzel I.-t, aki n¢hÀny l¢p¢snyire szendergett, elnyomta az Àlom
egy padon, miutÀn elmenek¡lt F.-¢ktûl, aki k¢t ¢vig padtÀrsa volt a k´z¢piskolÀban,
a napokban v¢letlen¡l mell¢je ¡lt le egy villamoson, ¢s F. meghÁvta vacsorÀra: àvan
egy kis szer¢ny lakÀsunkÊ, I. azonban k¢nytelen volt lenyelni egy hernyÂt abban a
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k¢tszintes, àszer¢ny lakÀsbanÊ, tulajdonk¢ppen mÀr az elsû pillanatokban ¢rezte, hogy
baj lesz, mÀr a tÀgas elûszobÀban, az volt a megr´gz´tt szokÀsa ugyanis, hogy mihelyt
bel¢pett egy idegen lakÀsba, lopva v¢gigrÀntotta az ujjÀt mindjÀrt az elsû szekr¢ny
tetej¢n, a k´vetkezû alkalmas pillanatban pedig megvizsgÀlta az eredm¢nyt, s ha a
bûrredûkbe, a finom m¢lyed¢sekbe nem ragadt semmi kosz, k¢sûbb m¢g Âvatosan
megprÂbÀlkozott az ablakkal is, amelyet az¢rt nem szoktak naponta lemosni, nem sze-
rette, ha tiszta maradt az ujja, igaz, azt sem, ha tÃlzottan sok mocskot talÀlt, valami
arÀnyos mennyis¢get keresett, de F.-¢kn¢l egyetlen porszemet sem talÀlt, egyetlen ap-
rÂ porszemet sem, Ágy aztÀn kiss¢ kedveszegetten ¡lt oda a vacsorÀhoz, jobbÀra F. be-
sz¢lt, idegesÁtûen nevetve fel a sajÀt, v¢gsûkig erûltetett àpo¢njainÊ, azt hitte magÀrÂl,
hogy van humora, I. egyre jobban feszengett, a szeme sarkÀbÂl lÀtta, hogy F. ¢lettÀrsa,
egy hirtelenszûke lÀny, aki olyan ¢desk¢sen szÂlalt meg n¢ha, mintha cukrot szopo-
gatott volna, kritikusan m¢regeti ût, ami¢rt nincs elragadtatva F. àzsenialitÀsÀtÂlÊ, mÀs
nyelvet besz¢ltek, ez mÀr r´gt´n a vacsora elej¢n kider¡lt, ez mÀr valahogy nem az az
idû volt, amikor m¢g lyukakat furkÀltak, û meg F., a lÀny´lt´zûk falaiba, I. egyre gyor-
sabban t´mk´dte a szÀjÀba az ¢telt, mÁgnem hirtelen megÀllt a levegû az asztal felett,
hirtelen valami lehetetlen t´rt¢nt: I. salÀtÀjÀn egy hernyÂ, egy kifejlett kÀposztalep-
ke-hernyÂ, egy Pieris Brassicae araszolgatott, a lÀny tüzv´r´s lett, nem mert feln¢zni,
nem mert szÂlni, ahogy F. sem, I. lÀtta, hogy abban rem¢nykednek titkon, hogy a
mÀsik talÀn nem vette ¢szre a hernyÂt, f¢l k¢zzel turkÀltak a tÀny¢rjukban, a mÀsikat
valÂszÁnüleg ´sszekulcsoltÀk az asztal alatt, I. sem mert felkiÀltani meglepet¢s¢ben,
vagy legalÀbb rosszallÂan megcsÂvÀlni a fej¢t, komoran g´ngy´lte be a fesz¡lt csend-
ben a hernyÂt a salÀtalev¢lbe, àmi¢rt nem esztek?Ê k¢rdezte halkan, az eg¢sz falatot
szinte rÀgÀs n¢lk¡l nyelte le, ¢s hÀnyingerrel roskadt le az elsû padra az utcÀn, ahol
most fel¢bresztette a fiatalok f¢ktelen nevet¢se, rosszkedvüen Àllt fel, ¢s sz¢delgett
od¢bb, egy borozÂig, de m¢g csak le¡lni sem volt ideje, mert a m¢lyv´r´s hajÃ, àma-
dÀrarcÃÊ pinc¢rnû, Sz., aki ¢ppen a sarokba, L. asztalÀhoz igyekezett, ellens¢gesen
rÀmordult: àzÀrÂra van!Ê, majd durvÀn rÀzogatni-keltegetni kezdte az asztalra borul-
va alvÂ L.-t, aki n¢hÀny vÀrakozÀssal teli, boldog nap utÀn most teljesen magÀba ros-
kadt, n¢hÀny nappal korÀbban ism¢t megpillantotta X.-et egy buszmegÀllÂban, v¢gre
´sszeszedte a bÀtorsÀgÀt, ¢s megszÂlÁtotta, vÀltott vele n¢hÀny szÂt, Ãgy tünt, a lÀny
m¢g nagyobb zavarban van, mint û, zavartan mosolygott, àmost sietekÊ, mondta, de
felÁrta a telefonszÀmÀt, û pedig napokig hÃzta-halasztgatta, hogy felhÁvja, valahogy jÂ
volt halogatni, min¢l tovÀbb vÀrakozÀsban ¢lni, àszerelem, szerelem, e kettû kell ne-
kemÊ, ¢s: àa legszebb lÀny ¢letembenÊ, mosolygott est¢nk¢nt a t¡k´rbe, de aztÀn m¢g-
iscsak el kellett szÀnnia magÀt, ¢s tÀrcsÀznia a szÀmot, a kagylÂt azonban egy idûs nû
vette fel, ànem, itt nem lakik, kedvesem, semmif¢le X.Ê, mondta szinte sajnÀlkozva,
L. gyomrÀban, a nemi szerve tÀj¢kÀn pedig bizserg¢s tÀmadt, egyszerüen nem akarta
elhinni, hogy X. hamis szÀmot adott meg neki, ¢s most, ahogy k¢nytelen volt felÀllni
az asztaltÂl, ¢s otthagyni a borozÂt, Ãgy ¢rezte, nincs ereje semmihez, nincs ereje to-
vÀbbcsinÀlni àezt az eg¢szetÊ, minden hiÀbavalÂ ¢s ¢rtelmetlen, m¢g a halÀl is, leverten
l¢pkedett a s´t¢t utcÀkon, ¢s mint ilyenkor mindig, D. jutott v¢g¡l esz¢be, a mÃlt, az
àegyetlen szerelemÊ, tizenh¢t ¢ves kora ¢s D., a csÂkok a kapualjakban ¢s egy der-
mesztû hajnalon a hullÀmvasÃt tetej¢n, D., akibûl egy viaszt´mb, egy gondosan ki´n-
t´tt lÀbnyom maradt csupÀn, amelyet f¢ltve ûrz´tt a fiÂkja m¢ly¢n, D., akinek ä ezt
nem tudta ä nemr¢giben meghalt az apja, hirtelen nem volt t´bb¢, ¢s D. tehetetlen¡l
ÀlldogÀlt a sÁr elûtt a temet¢st k´vetû napokban, n¢ha ÂrÀkig ott maradt, az ´kl¢t ha-
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rapdÀlta, ¢s k´nnyes szemmel bÀmulta a sÁrfeliratot, miÂta azonban megismerkedett
K.-val, f¢lt mÀr kimenni a temetûbe, lelkiismeret-furdalÀst ¢rzett az apjÀval szemben,
ami¢rt a àszeme lÀttÀraÊ fogadta el K. k´zeled¢s¢t, aki ä mint bevallotta ä maga is n¢mi
lelkifurdalÀssal bolyongott a sÁrok k´z´tt, àegy novellÀhoz keresek neveketÊ, mondta,
àmit gondol, maga szerint szents¢gt´r¢s ez?Ê, D.-nek tetszett, hogy a fiÃ magÀzza, volt
ebben valami titokszerü, gyermekkorÀban mindig a t¡kr´k m´g¢ szeretett volna n¢z-
ni, most azonban, huszonegy ¢vesen tudta mÀr, hogy a szerelmeket a tÀvolsÀg ¢s a
titkok ¢ltetik, à¢n bel¢legezni szeretn¢m csupÀn az embereketÊ, ism¢telgette az egyik
kedvenc k´nyv¢ben talÀlt gondolatot, ¢s egyik este, amikor mÀr-mÀr elindult volna
egymÀs fel¢ a szÀjuk, az utolsÂ pillanatban mindketten visszahÃztÀk, K. arcÀn lÀgy mo-
soly futott Àt, furcsa, ismeretlen boldogsÀg jÀrta Àt, mik´zben hazafel¢ s¢tÀlt, otthon
azonban lassan inger¡lts¢g fogta el, talÀn mert nem tudta egyik csalÀdtagjÀval sem
megosztani ezt a boldogsÀgot, talÀn mert miÂta szerelmes volt, csak k¡szk´d´tt az ÁrÀs-
sal, a sz´vegei valahogy nem akartÀk àÁrni ´nmagukatÊ, ¢s ÀllandÂan az ´ccs¢t pisz-
kÀlgatta, J.-t, àcsinÀlj mÀr valamit a pattanÀsaiddal, hogy n¢zel ki!Ê, f´rmedt rÀ Ãjra
meg Ãjra, mÁg J. sÁrva nem fakadt, àelmegyek vilÀggÀÊ, szipogta duzzogva, àmit
akarsz?Ê, ugrott oda hozzÀ az egyik ilyen alkalommal az apja, Gy., ¢s az inge gall¢rjÀnÀl
fogva a levegûbe rÀntotta, àmit akarsz te?Ê, rossz napja volt, ingÀzott, ¢s aznap d¢lutÀn
egy csoport kisiskolÀst fogott ki a vonaton, zsivajgÂ kisiskolÀsokat, akik k´z´tt, amikor
rÀgyÃjtott egy cigarettÀra, sugdolÂzÀs tÀmadt, majd ä mintegy vez¢nyszÂra ä vala-
mennyien k´h´gûrohamot szÁnleltek, n¢melyik¡k annyira erûltette, hogy eg¢szen el-
lilult tûle az arca, aztÀn mÀr a hamutartÂkat is csapkodtÀk, ¢s Gy., mielûtt annyira
feld¡h´d´tt volna, hogy rÀjuk ordÁt, gyorsan kimenek¡lt a WC-re, ahol, miutÀn be-
reteszelte az ajtÂt, valahogy olyan szerencs¢tlen¡l hajolt elûre, hogy egy n¢gyr¢t haj-
tott papÁr, amelyre egy fontos telefonszÀmot firkantott fel, kicsÃszott az inge zseb¢bûl,
egyenesen a WC-kagylÂ fel¢ pottyant, û pedig riadtan, reflexszerüen kapott utÀna, ¢s
siker¡lt is megragadnia, csakhogy a k´vetkezû pillanatban r¢m¡lten kellett tapasz-
talnia, hogy nem bÁrja kihÃzni a kez¢t a lyukbÂl, egyre sÀpadtabb lett, egyre ijedtebb,
mÁg v¢gre, n¢hÀny horzsolÀs ÀrÀn ki tudta rÀncigÀlni az ´kl¢t, az idegei azonban any-
nyira elgyeng¡ltek k´zben, hogy amikor leszÀllt a pÀlyaudvaron, ¢s elindult a metrÂ
fel¢, durvÀn vÀllon taszÁtotta a n¢mi aprÂ rem¢ny¢ben el¢je toppanÂ C.-t, annyira dur-
vÀn, hogy k¢sûbb el is sz¢gyellte magÀt, àeredjen innen a pokolba!Ê, kiÀltott rÀ az ́ reg-
re, aki a f´ldre tÀntorodott, ¢s az ´kl¢t rÀzva elÀtkozta ût, àszemetek vagytok mind-
ahÀnyanÊ, emelte homÀlyos tekintet¢t a mellette elhaladÂ U.-ra, az azonban pillan-
tÀsra sem m¢ltatta, k¢t rendûrt figyelt ¢ppen, akik egy pilÂtakabÀtos, z´m´k, kopasz
f¢rfit nyomtak az egyik falhoz, hogy tetûtûl talpig megmotozzÀk, sût m¢g a szÀjÀba is
belen¢ztek, sz¢tfeszÁtve az ÀllkapcsÀt, àhagyjanak!Ê, ordÁtott fel magÀbÂl kikelve a f¢rfi,
H., olyan hangos ¢s fÀjdalmas ordÁtÀs szakadt ki belûle, hogy m¢g Zs. is felkapta a
fej¢t, aki a k´zelben, egy kût´mb´n ¡lt ç.-val, egyre fÀradtabban szorÁtva az arcÀt a
k¢t tenyere k´z¢, àveled nem lehet besz¢lni ma? hallod ä sÂhajtott fel ä, megbÀntot-
talak valamivel? vÀlaszolj, l¢gy szÁves, megbÀntottalak valamivel?Ê, ç. az ÀdÀz pillan-
tÀsokat vetû f¢rfit, H.-t bÀmulta, àfÀj a fogamÊ, mondta, majd kis sz¡net utÀn megis-
m¢telte, nyafogÂ orrhangon Zs. utÀn kiÀltotta: àa fogam!Ê, Zs. ugyanis felpattant, hogy
mosolyogva odal¢pjen N.-hez, aki tûl¡k n¢hÀny m¢ternyire ¢ppen a metrÂbÂl kizÃ-
dulÂ t´megen prÂbÀlt ÀtkÁgyÂzni, kezet fogtak, od¢bb hÃzÂdtak, àmegyek, visszacse-
r¢lek egy k´nyvetÊ, mondta N., àmajdnem minden mÀsodik lap ¡resÊ, egy darabig
n¢mÀn ÀlldogÀltak m¢g, aztÀn ism¢t kezet szorÁtottak, àmajd valamikorÊ, mosolygott
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rÀ N. Zs.-re, ¢s energikus l¢ptekkel tovÀbbindult a k´nyvesbolt fel¢, ahol nyomban
lelohadt a kedve, a fiatal eladÂlÀny csak a vÀllÀt vonogatta, ¢s a fej¢t rÀzta: à¢rtse meg,
uram, nem nem akarom, hanem nem tudom kicser¢lniÊ, ami igaz is volt, N. azonban,
mintha nem is hallotta volna, idegesen lapozott tovÀbb a reg¢nyben, àtess¢k, ez is
¡res!Ê, csapott rÀ a tenyer¢vel az egyik feh¢r oldalra, à¢s ez is! vagy maga lÀt rajta
valamit? most mondja meg ûszint¢n, lÀt rajta valamit?Ê, ¢s a lÀny szem¢hez emelte a
k´nyvet:

...v¢g¡l keserüen legyintve tovÀbbment, leballagott egy nyilvÀnos vizeld¢be, az asztal
m´g´tt k¢t hosszÃ hajÃ lÀny ¡lt, azazhogy az egyik¡k ¢ppen felemelkedett, à1990-ben
ekkorÀt lÀttamÊ, mutatott a kez¢vel vagy harminc centit, majd n¢mÀn bekasszÁrozta
tûle a tÁzest, mind a kettû rongyos, àMAKE LOVE, NOT CHILDREN!Ê feliratÃ trikÂt
viselt, û azonban nem tudott angolul, otthagyta ûket, bel¢pett a f¢rfimosdÂba, ahol az
egyik t¡k´r elûtt egy meztelen felsûtestü fiatalember, B. m¢regette az izmait, majd a
levegûbe ´kl´z´tt, ¢s odakiÀltotta egy mÀsik, egy kockÀs inges fiatalembernek, aki az
egyik piszoÀr elûtt Àllt: à¢s a barÀtnûj¢t lÀttad mÀr?Ê, E.-rûl besz¢lgettek, egy festû-
grafikusrÂl, egy volt ¢vfolyamtÀrsukrÂl, akinek ä àki tudja, hogyanÊ ä t´bb vÀszna is
elkelt nemr¢giben, holott nem voltak t´bbek egyszerü Edward Hopper-utÀn¢rz¢sek-
n¢l, gunyoros-ep¢s megjegyz¢seket tettek, mit sem sejtve arrÂl, hogy mennyire szen-
ved E. ¢ppen ettûl az àeredetietlens¢gtûlÊ, hogy bel¡l fojtogatÂ ¡ress¢g kÁnozza, amely
elûl egyre gyakrabban prÂbÀlt porok àszÁnes ÀlmaibaÊ menek¡lni, ¢s olyankor R.
k´nnybe lÀbadt szemmel hagyta ott, de mÀr nem az anyjÀhoz ment, nem T.-hez, ha-
nem vakon bele az ¢jszakÀba, mert az asszony, ha meglÀtogatta, egyre csak a kez¢t
t´rdelte, a szem¢ben vÀd volt, ami¢rt elk´lt´z´tt tûle, ¢s sosem mulasztotta el nekisze-
gezni a k¢rd¢st: àmikor voltÀl utoljÀra templomban?Ê, inkÀbb kÂborolt tehÀt, bolyon-
gott az utcÀkon, mÁg v¢g¡l le nem roskadt egy kerÁt¢s vagy egy fal t´v¢be, ¢s csak ¡lt
felhÃzott t¢rddel, arcÀn fekete keretes szem¡veg¢vel, akÀr egy ejtûernyûs, aki hirtelen
odapottyant az ¢gbûl, vagy ä mint legutÂbb ä felment a barÀtnûj¢hez, S.-hez, akit G.
tÀrsasÀgÀban talÀlt, a lÀny ¢ppen a f¢rfi k´rmeit vagdosta, mosolyogtak, olyanok vol-
tak, mintha csendes meghitts¢gben ¢ln¢nek, de ez csupÀn a lÀtszat volt, mert ha S.
nem volt is k´z´mb´s a jÂk¢pü, àkiss¢ mastroiannisÊ f¢rfi szÀmÀra, ¢rezte, hogy az, bÀr
szemlÀtomÀst szÁvesen szerelmeskedett vele, gyakran gondol k´zben valaki mÀsra, va-
lÂjÀban azonban G. elûtt egyre ritkÀbban k´dl´tt mÀr csak fel O. àÀlmatag szeme, a
seprüs szempillÀi, az ¢rz¢ki mosolya ¢s soha nem lÀtott, bÀrsonyos ´leÊ, tudta, hogy
mÀr illÃziÂkkal sem szabad ¢lnie, tudta, hogy a lÀny egyetemista barÀtja, P., M. bÀtyja,
O. beleegyez¢s¢vel koccantotta ût Àllon nemr¢giben, n¢mi szÂvÀltÀst k´vetûen, talÀn
abban rem¢nykedtek titkon, hogy majd vissza¡t, àfelfedve az igazi ¢nj¢tÊ, ¢s akkor O.
Ãgy emlegetheti az esetet, mint ami àegyszer ¢s mindenkorra lehetetlenn¢ tesz min-
dent k´z´tt¡kÊ, de G.-nek volt annyi l¢lekjelenl¢te, hogy ne ¡ss´n vissza, hanem a
legk´zelebbi rendûrûrsre siessen, onnan azonban, azelûtt, hogy v¢gigmondhatta vol-
na, mi is t´rt¢nt pontosan, az ¡gyeletes tiszt, V. az orvoshoz irÀnyÁtotta, hogy k¢szÁt-
tessen elûbb lÀtleletet, de az arcÀn nem lÀtszÂdott semmi nyom, mÀr nem is ¢rezte az
¡t¢s hely¢t, ¢s maga V. is rem¢nykedett, hogy nem zaklatja ÃjbÂl G., mivel n¢hÀny
perccel k¢sûbb zilÀltan, az egyik kez¢vel a kislÀnya kez¢t fogva, a mÀsikban pedig egy



vulkÀnfÁber bûr´nd´t cipelve A. (egy mÀsik A.) l¢pett a szobÀba, kivette V. ujjai k´z¡l
a cigarettÀt, nagyot szippantott belûle, majd ellihegte, hogy torkig van, hogy prÂbÀljÀk
meg egy¡tt, ezÃttal v¢gleg szakÁtott az ¢lettÀrsÀval, Z.-vel, aki, miutÀn A. fak¢pn¢l
hagyta, egy f¢mcsûvel leverte a csillÀrt a nappaliban, majd bevÀgÂdott a kocsijÀba, ¢s
keringeni kezdett a vÀrosban, ÂrÀk teltek el, mÁg v¢g¡l lef¢kezett egy benzinkÃtnÀl,
¢s kiugrott a VolkswagenbÂl, hogy egy m¢g parÀzslÂ cigarettav¢get csippentve fel a
f´ldrûl, inger¡lten odarontson egy n¢met lÀnyhoz, aki ¢ppen stopolni prÂbÀlt a kÃt
kijÀratÀnÀl, rÀf´rmedt, izgÀgÀn hadonÀszott, csaknem meg¢getve a parÀzzsal a meg-
szeppent lÀny arcÀt, aztÀn fÀradtan legyintett, visszabotorkÀlt a kocsihoz, a csikket oda-
p´ck´lte egy s´t¢t, lassan n´vekvû benzintÂcsa mell¢, ¢s szinte szÂrakozottan, moso-
lyogva egy falevelet kezdett el bÀmulni, egy f¢reg rÀgta falevelet, amely meg-megrez-
zent a k´nnyü esti sz¢lben...

KÀntor P¢ter

A NAGYN°N°M

R´vid tollÃ,
´reg, sovÀny madÀr,
frissen fodrÀszolva,
csûr¢t cs¡cs´rÁtve,
a siets¢gtûl
billegve szinte,
gyors l¢ptekkel
igyekszik, hogy igyekszik,
a hajnali LukÀcs uszoda tudja, hogy igyekszik,
a turistabakancsa tudja, hogy igyekszik,
a sÂneh¢z medicinlabda tudja,
hegyesedû k¢t pofacsontja,
b¢v¡l a lÀthatatlan
sz¡rke ac¢llemezekbûl sodort ac¢lk´t¢l,
az az ac¢lsz¡rke k´t¢l,
hetvenh¢t micsoda ¢v sodorta
micsoda ac¢lk´t¢l!...
de m¢g az se! az se tudja, hogy igyekszik
a metrÂ fel¢
a nagyn¢n¢m.
NÀdszÀlkarcsÃ,
ibolyak¢k szemü,
vilÀgsz¢p szûke nû.
¹sszezÀrt szÀjjal,
egyenes der¢kkal,
mint egy jezsuita rendfûn´k,
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igyekszik Àt, Àt, Àt, Àt, Àt,
Àt a zebrÀn.
LazÁts mÀr!
K¢ptelen lazÁtani,
mindig is k¢ptelen volt lazÁtani,
mintha a vilÀg nem engedn¢,
mintha tûle f¡ggne,
sz¢thullik-e a vilÀg darabokra,
mert ha egyszer elbÀm¢szkodna,
a nap ´sszevissza s¡tne,
a sz¢l ´sszevissza fÃjna,
ha egyszer elbÀm¢szkodna,
este megint cs´ngetn¢nek,
elvinn¢k megint a f¢rj¢t ´r´kre,
de hiszen mÀr elvitt¢k r¢gen,
hiszen nincs mÀr f¢rje azÂta,
megint feldÃlnÀk a lakÀst, megint
elszÀllÁtanÀk a k´nyveket,
¢s nem adnÀnak semmilyen magyarÀzatot,
vagy csak semmilyen magyarÀzatot,
¢s a k¢t kicsi gyerek
nem szabad, hogy tudja,
¢s nem lehetne sÁrni,
¢s nem sÁrna,
vagy m¢g rosszabb lenne,
emberek j´nn¢nek lÀmpÀkkal,
bevilÀgÁtanÀnak a lelk¢be,
faggatnÀk, mikor t¢r belÀtÀsra,
mikor vÀlaszt magÀnak Ãj f¢rjet,
mikor vÀlaszt Ãj eszm¢t,
hoznÀnak neki Ãj ruhÀkat,
vagy m¢g rosszabb lenne,
ha csak egyszer is meginogna,
ha t¢vedne, ha k¢telkedne,
ha azt k¢rdezn¢: most merre?
vagy ha egyszer nem ¢rdekeln¢,
ha f¡ty¡lni tudna mindenre,
de akkor û mÀr nem û lenne,
akkor elpattanna az a k´t¢l,
elpattanna, ha lazÁtana,
ha nem igyekezne szakadatlan,
ha nem hinn¢, hogy mindennek
c¢lja van ¢s oka van,
igazsÀga ¢s hamissÀga,
haszna, kÀra ¢s ¢rtelme,
ha nem hinn¢, hogy k¢pes rÀ,
¢s hogy az û feladata
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istÀpolni a gyeng¢ket,
kÀdba dugni, lecsutakolni,
¢s megmutatni nekik,
megmutatni mindenkinek,
megmutatni, megmutatni,
ha nem akarnÀ, ha nem volna
muszÀj neki megmutatni,
akkor û mÀr nem û volna.
HomlokÀbÂl f´lfele f¢s¡lt
r´vid, barna tolla
frissen fodrÀszolva;
ahogy elbilleg mellettem sietve,
´reg madÀrforma,
arcÀbÂl kiÀll az orra.

*
Megy a metrÂ fel¢,
a CsalogÀny utca fel¢,
csattog a CsalogÀny utca;
kis sÂs pogÀcsÀkat fÃj a sz¢l,
fÃjja eg¢sz este, eg¢sz ¢jszaka,
z´r´gnek, mint a platÀnlevelek;
ezeket a kis sÂs pogÀcsÀkat
û s¡ti,
û s¡t´tte mindig,
a sz¡let¢snapomra.
àRÂlam ne Árj soha!Ê
Soha, soha,
csak most az egyszer.

1988ä1993. oktÂber 25.

SZEPTEMBER V°GE

Pakol a nyÀr. MÀr ¢g veled!
Mi b¢v¡l bÃjt, mÀr bennreked.
Eresztv¢n a levelek sz¢lnek,
kis semmis¢gekrûl besz¢lnek.
¹sszeverûdik, susog, zs¢mbel
platÀnlev¢l platÀnlev¢llel.
Egy geszteny¢t szedek neked.
Pakol a nyÀr. MÀr ¢g veled.



SZERB ANTAL LEVELEI
SZENTKUTHY MIKLñSHOZ

N¢hÀny h¢ttel ezelûtt Szentkuthy MiklÂs
k´nyvtÀrÀban egy Szerb Antal-k´tetet
vettem le a polcrÂl, ¢s kihullott belûle az
alÀbb k´z´lt h¢t lev¢l; t´bb mint hatvan-
¢ves b¢k¢s Àlmukat zavartam meg... (A 8.
levelet a PIM k¢zirattÀrÀban Hegyi Ka-
talin talÀlta meg a Szentkuthy-levelez¢s
rendez¢sekor.) Szentkuthy MiklÂstÂl
nemegyszer hallottam, mint megem¢szt-
hetetlen pszicholÂgiai t¢nyt k´z´lve a t´r-
t¢netet: egy alkalommal k¢rte Szerb An-
talt, adja vissza egyik neki Árt level¢t, mert
abban olyan gondolatokat fejtett ki, me-
lyek nincsenek meg mÀsolatban, ¢s sz¡k-
s¢ge volna rÀjuk. Szerb Antal vÀlasza az
volt, hogy sajnÀlja, de û soha egyetlen le-
velet nem tart meg. Mind megy a papÁr-
kosÀrba, miutÀn elolvasta.

Ezt a t´rt¢netet alÀtÀmasztja az, hogy
nemr¢giben, Szerb Antaln¢ halÀla utÀn,
Szerb Antal hagyat¢kÀban nagyon kev¢s
levelet talÀltak a PIM munkatÀrsai.

Itt, e levelek olvasÀsakor ¢rezz¡k, hogy
ez mekkora kÀr. Mert igaz, hogy nagyon
jÂl kirajzolÂdik e levelekbûl Szerb Antal
jÀt¢kos, charme-os intellektusa, melegszÁ-
vü barÀtsÀga, sût a hÀtt¢rben Szentkuthy
(akkor m¢g Pfisterer) MiklÂs jelleme is.
De sajnos ez utÂbbi¢ nagyon is hiÀnyosan,
¢s kettej¡k viszonyÀra vonatkozÂlag el-
mosÂdottan. Pontosan e levelek ¢lettel te-

li hangv¢tele az, amely oly jÂvÀtehetetlen
ürt hagy benn¡nk a Pfisterer-levelek hiÀ-
nya miatt. M¢g szerencse, hogy a FRIVO -
LITçSOK °S HITVALLçSOK ´n¢letrajzi val-
lomÀs X. fejezet¢ben (egyetemi ¢vek,
1926ä31) Szentkuthy r¢szletesen besz¢l
Szerb Antallal sz´vûd´tt barÀtsÀgÀrÂl. ä
Szerb Antal k¢t Ázben Árt Szentkuthy Mik-
lÂs munkÀirÂl. (PRAE. Erd¢lyi Helikon,
1934; FEJEZET A SZERELEMRýL. VÀlasz,
1936), Szentkuthy hÀrom essz¢ben eml¢-
kezett barÀtja munkÀssÀgÀra (GONDOLA-
TOK A K¹NYVTçRBAN. VÀlasz, 1946;
SZERB ANTAL. Magyarok, 1946; SZERB AN-
TAL NOVELLçI. Bevezet¢s a MADELON, AZ
EB-hez. 1947; mindhÀrom ÁrÀs Ãjrak´z´l-
ve: MöZSçK TESTAMENTUMA. Magvetû,
1985.)

Szerb Antal tanulmÀnya John Smithrûl:
CAPTAIN JOHN SMITH IN TRANSYLVANIA .
Hungarian Quarterly, 1940. ä àLa chair est
triste, h¢las! et j'ai lu tous les livresÊ ä St¢-
phane Mallarm¢ BRISE MARINE cÁmü ver-
s¢nek elsû sora; Illy¢s Gyula fordÁtÀsÀ-
ban: àSzomorÃ, Âh a test, s olvastam minden
k´nyvet.Ê ä Szerb Antal tanulmÀnya W. B.
Yeats-rûl: YEATS MAGYAR TçRGYö K¹L-
TEM°NYE. Debreceni Szemle, 1930.

Tompa MÀria
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111 Gower Street, London W.C.1. 1930. mÀrcius 15.
Kedves MiklÂs,
k¢pzelheti, hogy meglepû levele sÃlyos feladatok el¢ ÀllÁt. Elûsz´r is szokÀsomtÂl elt¢-
rûleg k¢zzel kell Árnom, mert a g¢pÁrÀsnak Maga esetleg szimbolikus szem¢lytelens¢-
get tulajdonÁtana. MÀsodszor ¢s fûk¢pp: level¢t, a tÃl-szenzitÁv emberek furcsa takti-
kÀjÀval, olyan ¡gyesen formulÀzta meg, hogy belek¢nyszerÁt engem valami s¢rtû ¢s
jogtalan szuperioritÀs attitüdj¢be, amitûl iszonyodom.
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N¢zze, MiklÂs, egyelûre, munka-hipoth¢zisk¢nt, vegy¡k Ãgy, hogy teljesen term¢-
szetes dolog, hogy Maga Ár nekem. Hiszen (Ãgy tudom) HalÀsz GÀbornak ¢s mÀs in-
timebb barÀtaimnak a k´r¢hez tartozik, azok k´z¢, akik nekem levelet szoktak Árni, ¢s
ha t´rt¢netesen otthon voln¢k, valÂszÁnüleg minden h¢ten egy¡tt volnÀnk, ¢s jÂban
lenn¢nk egymÀssal. Aminthogy jÂban is voltunk, amÁg otthon voltam, legalÀbbis ¢n
MagÀt mindig a Nagyon °rdekesek kisszÀmÃ csoportjÀba osztottam, ¢s ´r¡ltem, ha
rÀm szÀnta idej¢t.

TehÀt: ha idûk´zben nagyon sz¢gyelln¢, hogy levelet Árt nekem, rosszul teszi. °s
Árjon mÀskor is.

MÀs dolog az, hogy meg vagyok gyûzûdve ä ha Maga nem is ÁrnÀ expressis ver-
bis ä, hogy level¢t elsûsorban f¢lt¢kenys¢gbûl Árta. Csak azt nem tudom, hogy ez a
f¢lt¢kenys¢g szem¢lyes (egy bizonyos szem¢lyre vonatkozÂ) vagy pedig inkÀbb valami
komplikÀlt ¢s intellektuÀlis dolog. Ha intellektuÀlis: nagyon boldoggÀ tesz, ne hara-
gudj¢k, mert a legszebb bÂk, amit ¢letemben kaptam. Ha szem¢lyes: csacsisÀg ä ¢s
ebben az esetben igen fontos t¢nyeket tudn¢k MagÀnak Árni, de MagÀnak kell kezdeni,
k¡l´nben megbocsÀthatatlan indiszkr¢ciÂt k´vetek el. Ha nem ¢rti, rendben van, ¢s
menj¡nk tovÀbb.

MagamrÂl ä mit tudok Árni; tudja, ki vagyok. SzentimentÀlis str¢ber, aki teljesen
megbÁzhatatlan, mert a sajÀt ¢let¢t elhanyagolja a munkÀja kedv¢¢rt, ¢s a munkÀjÀt
elhanyagolja eg¢szen jelent¢ktelen kis szem¢lyes ¡gyek miatt, mÀskor. A barÀtaim TÂ-
ninak szoktak szÂlÁtani, ¢s nem Szerb Antal dr. Ãrnak. A barÀtaim tegezni is szoktak,
de ehhez jelen esetben k¢t pohÀr whisky is sz¡ks¢ges volna (amit k¡l´nben ma este
meg fogok inni a Maga eg¢szs¢g¢re, ¢s a legk´zelebbi levelemben tegezni fogom).

Komoly dolgok: d¢lelûtt´nk¢nt a British Museumban teny¢szek, ¢s a r¢gi angol
irodalom magyar vonatkozÀsait bogarÀszom. By-the-way, MiklÂs, mindjÀrt megk¢-
rem egy szÁvess¢gre, mert praktikus term¢szetü vagyok. Nem n¢zne utÀna, hogy Ár-
tak-e magyarul bizonyos Captain John Smithrûl, aki a XVI. szÀzad v¢g¢n Magyaror-
szÀgon ¢s Erd¢lyben jÀrt, ¢s kalandjait k¢sûbb igen ¢rdekes mÂdon Árta meg? Tudom,
hogy Kropf Lajos foglalkozott vele a kilencvenes ¢vekben, ¢s t´bb cikket Árt rÂla angol
lapokba ä nagyon k¢rem, ÀllÁtsa ́ ssze a rÀ vonatkozÂ magyar bibliogrÀfiÀt. N¢zze meg
k¢rem a Budapesti Szemle, az E. Ph. K. ¢s talÀn a VasÀrnapi öjsÀg 1890 ¢s azt k´vetû
k´teteit, a MÃzeum ¢s az Egyetemi K´nyvtÀr c¢dula-katalÂgusÀt John Smith ¢s Kropf
Lajos alatt, ¢s k¢rdezze meg HalÀsz GÀbort, aki mindent tud. Hallatlan szemtelens¢g
az embernek Ãj barÀtjÀtÂl mindjÀrt k¢t d¢lelûttnyi munkÀt k¢rni, sût egy kicsit ame-
rikaias is, bÀr ahogy Maga gondolja. Ha nincs kedve, ne csinÀlja.

Mondom, ezt csinÀlom d¢lelûtt. D¢lutÀn a hotelem k´z´s termeiben lÂgok. Hol ol-
vasok, hol tÀrsalgok. °s hallatlanul egyed¡l ¢rzem magam. De ¢rdekes: ez is olyan
dolog, amit meg lehet szokni. Meg az esem¢nytelens¢get, amibe csak az a szenzÀciÂ
vilÀgÁt bele, hogy hetenk¢nt ellopjÀk egy-k¢t zsebkendûmet a mosÀsban. Most nem
jut eszembe, melyik angol mondja (talÀn Hergesheimer, aki amerikai): ha volna olyas-
mi, mint pokol, az elkÀrhozottak mÀr r¢g otthonosan ¢rezn¢k magukat benne.

VÀlaszoljon.
Szerb TÂni

London, 1930. Àpr. 4.
Kedves MiklÂs,
szÂval nem szeretsz k´nyvtÀrba jÀrni; enyh¢n szÂlva nem ¢rtem. R¢szemrûl nem tu-
dok mÀs megoldÀst elk¢pzelni, r¢szben a filolÂgiai k¢rd¢sek, r¢szben a sajÀt ¢letem



szÀmÀra. àK´nyvtÀr n¢lk¡l semmi vagyunkÊ, mondhatta volna K´nyves KÀlmÀn, a
jeles magyar kirÀly, ha nemzet¡nk rendelkezett volna az û idej¢ben k´nyvtÀrakkal.

De hagyjuk a halandzsÀt, amÁg nem tudom, hogy mi a v¢lem¢nyed ÀltalÀban a ha-
landzsÀrÂl. °n nagyon szeretem, mert oly szelÁd ¢s biztos mÂdja az ´nkifejez¢snek,
oly nyÁltan ¢s f¢lre¢rthetetlen¡l kimondja: n¢zz nyugodtan a fejembe, Â atyÀm fia,
nincs benne semmi, semmi. De a legt´bb ember nem veszi jÂ n¢ven.

Hon- ¢s nû-talansÀg (sût nyug- is) egyarÀnt gy´t´r, a torkom is fÀj, ¢s fÀradt is va-
gyok. Roskatag ´nbizalmamat az tartja fenn, hogy tegnapelûtt csinÀltam egy Àlom-
analÁzist, ami k¢sûbb olyan helyesnek bizonyult, hogy magam is meg voltam d´bben-
ve. A mai este, Ãgy k¢pzeltem, hogy az intelligens heidelbergi ifjÃval leszek, aki kedden
tünt fel a lÀtÂhatÀron, de a heidelbergai fiatalember reggel letelefonÀlt, kifogÀstalan
n¢met nyelven, ¢s a vacsora-utÀn probl¢mÀja megint elûttem Àll, szokott megd´bben-
tûs¢g¢ben. S´r´zni nem megyek, mert fÀj a torkom, ¢s nem ¢rzem eg¢szen jÂl magam.

La chair est triste h¢las et j'ai lu tous les livres. Azt hiszem, Ágy mondja az illetû. De
a n¢velûkre sose merek megesk¡dni.

Olvastad halhatatlan V´r´smarty-tanulmÀnyom bevezetû r¢sz¢t az utolsÂ MinervÀ-
ban? Ha nem, halad¢ktalanul olvasd el, ¢s Árj rÂla, alkalomadtÀn.

Oly r¢mes, hogy az Enyedi utcÀban lakol. °n is laktam ott, ¢s a neve hallatlanul
evokatÁv a szÀmomra, dolgokat, amikrûl jobb nem besz¢lni.

AjÀnlom figyelmedbe W. B. Yeats k´lt¢szet¢t. Szerettem volna nagy tanulmÀnyt
Árni rÂla, de aztÀn ´sszezsugorodott n¢gy g¢pelt oldallÀ, ¢s csak egy magyar tÀrgyÃ
vers¢rûl szÂl. AmiÂta Pestrûl elmentem, nem tudok Árni, ¢s ezt ´rvendetes esem¢ny-
nek tartom. Azt hiszem, a stÁlusom most van sz¡letûben valahol.

MiklÂsom, ¢rd be ma ennyivel, n´vekvû torokfÀjÀsomra valÂ tekintettel. °s Árj az¢rt,
vÀltozatlan buzgalommal,

ûszint¢n a ti¢d
TÂni

PÀris, 1930. Àpr. 17.
Kedves MiklÂs,
szellemt´rt¢netileg el¢g neh¢z volna skatulyÀzni lev¢lÁrÂi stÁlusodat; Sturm und
Drangnak el¢gg¢ st¡rmisch, de ez a folytonos ´nkÁnzÀs minden mell¢kmondat ¢l¢n
csak egy post-dosztojevszkiÀnus periÂdusban lehets¢ges, ¢s a modern iskolÀbÂl, amit
Yeats a tragikus nemzed¢k utÀn k´vetkezû komikus nemzed¢knek minûsÁt, Àtvetted
a perspektivikus ¢s tanult irÂniÀt. MindazonÀltal sajnÀllak, hogy àsz¢pirodalmiÊ vÀ-
gyakat engedsz sarjadni magadban, mert ´nn´n tapasztalatombÂl tudom, mennyire
el tudja ez savanyÁtani az ember ¢let¢t. UtÂbbi idûben k¢tszer is nekifutottam egy-egy
mer¢sz g¢ppel Árt kalandnak, ¢s a lÀzas izgalomban megÁrt obligÀt 40 oldal utÀn (nÀ-
lam, ha megmozdulok, az 40 oldal) m¢ly sÂhajjal t¢rtem vissza a filolÂgiÀhoz. F¢lek,
hogy ez lesz a te sorsod is. Nagyon is minden hÀjjal megkentek vagyunk, nagyon is
tudjuk, hogy nem szabad Árni, semhogy valaha is tudjunk produkÀlni. De hidd el,
nem fontos. Gondold el, micsoda barmok olvasnÀk legf¢ltettebb perverzitÀsaidat, ha
reg¢nyt ÁrnÀl, ¢s vonulj vissza a nem-produkÀlÀs gûg´s szem¢rm¢be.

SzemrehÀnyÀsokat teszel, hogy egymÀs mell¢ levelez¡nk, de szemrehÀnyÀsaidnak
a konkr¢t ¢rtelme az, ha jÂl lÀtom, hogy ¢n vagyok az, akinek kutya k´teless¢ge a te
problematikÀdba belehatolni, ha ´ssze akarunk hangolÂdni. Lehet, hogy igazad van,
de ÀllÀspontod enyh¢n szÂlva egocentrikus, ¢s attÂl f¢lek, hogy a tudatod m¢ly¢n va-
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lami olyasfajta vÁziÂ ¢l a barÀtsÀgrÂl, hogy te szidod magadat, ¢s a mÀsik m¢gis csodÀl
t¢ged. MiklÂs, sokkal ´regebb egyedlelk¢r vagyok, semhogy ne lÀtnÀm meg a gûg´t
minden alÀzatossÀgban, ¢s jobb szeretn¢m, ha egy kicsit nyÁltabban gûg´s volnÀl.

MindazonÀltal ne vÀrd tûlem ÀllandÂan azt, hogy leborulva imÀdjalak. °n csak nû-
ket szoktam leborulva imÀdni, ¢s azokat is csak r¢gebben. T´rûdj bele a distanciÀba
¢s a k´z´nybe, ami minden barÀtsÀg alapja, ¢s ne akard, hogy mi ketten mithoszt va-
lÂsÁtsunk meg.

BocsÀsd meg, hogy ilyen nyers vagyok. TalÀn ez m¤nnlicher Protest, ami¢rt a le-
veledben femininnek minûsÁtett¢l. Nagyon sokf¢le vagyok, mint mindenki, ¢s a lev¢l-
ben az ember tetsz¢s szerint vÀlaszthatja meg az attitüdjeit.

Egy¢bk¢nt PÀrisban vagyok egy-k¢t h¢tre hÃsv¢ti alkalombÂl, a vÀlaszod akÀr PÀ-
risba, akÀr Londonba Árod, megkapom, de jobb, ha PÀrisba Ársz. V´r´smartymra vo-
natkozÂ v¢lem¢nyedre ûr¡lt kÁvÀncsi vagyok.

Oelel:
TÂni

35 rue de Lyon, Paris

London, 1930. Àpr. 29.
Kedves MiklÂs,
I am so sorry. IgazÀn nem gondoltam komolyan utolsÂ levelemet, ¢s teljesen igazad
van, hogy felhasznÀltam az elsû kezem ¡gy¢be esû pszichiÀtriai gorombasÀgot, hogy
a fejedhez vÀgjam. De amilyen nyakatekert idegismerû vagy, talÀn meg fogod ¢rteni:
emberek, akik, mint ¢n, eg¢sz ¢let¡ket valami csakugyan feminin kedvess¢ggel sza-
ladgÀljÀk le, akik minden kiskutyÀval elbesz¢lgetnek az idûjÀrÀsrÂl, ¢s zokognak, ha
egy hordÀr nem szereti ûket, idûnk¢nt ellenÀllhatatlan k¢nyszert ¢reznek, hogy nyer-
sek legyenek, term¢szetesen azokkal szemben, akik legk´zelebb Àllnak. Leveleddel
egyidejüleg egy eg¢sz csomÂ goromba levelet menesztettem Pestre, melyre megannyi
s¢rtûd´tt vÀlasz ¢rkezett, ¢s most hatalmas munkÀmba ker¡l pacifikÀlni a barÀti ke-
d¢lyeket.

°s szerettem a felh´rd¡l¢sedet, m¢ltÂsÀgteljes volt, ¢s nem volt m¢rt¢ken fel¡l go-
romba. A k¢t oldalnyi vilÀgn¢zet is jÂlesett, ¢s milyen igazad van, hogy a probl¢ma
probl¢matikÀja az egyed¡l ¢rdekes. Az ¢n n¢zetem szerint, akÀrhogy is megvetsz ¢rte,
ez inkÀbb idegorvosi, semmint filozÂfiai k¢rd¢s ä az ´reged¢s, az anyagi gondok, a
fej¡nkre n´vû szexuÀlis nyomorÃsÀgok ¢s a s´rivÀs az ä egyetemi-hallgatÂ-korunkbeli
ä probl¢mÀkat nagyobbÀra megsz¡ntetik. Igaz, hogy jut is, marad is. Eljutottam va-
lamihez, amit n¢mi eufemizmussal vilÀgn¢zetnek lehetne hÁvni, ha a szÂ nem volna
olyan utÀlatos; az az egy jÂ tulajdonsÀga megvan, hogy szorosan a testemhez van szab-
va ä de az ellentmondÀsok egy kicsit id¢tlenn¢ teszik. Meg aztÀn olyan ́ sszetÀkolt do-
log: egy kis Bergson, egy kis pragmatizmus, hogy ´ssze ne dûlj´n, egy kis Nietzsche,
Lautsprecher gyanÀnt, sok pszichoanalÁzis a pinc¢ben, ¢s aztÀn eg¢szen inadekvÀt
¡gyek: jÂ r¢gi preraffaelita eszt¢tasÀg, az Action Fran§aise HalÀsz GÀboron Àt, szelÁden
´lelkezve az Economic Interpretation of Historyval, Novalis k¢k virÀgja ¢s a sajÀt eny-
he lefolyÀsÃ neurÂzisom.

De ¢n nem tartozom azok k´z¢, akik àelv¢reznek egy gondolatonÊ. Az emÂciÂimba
halok bele, ¢s m¢g inkÀbb az emÂciÂim hiÀnyÀba. Die Niederlage des Gef¡hls vor dem
Leben. Errûl k´teteket lehetne Árni ä de minek, mondd, minden tudatosÁtÀs csak el-
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m¢rgesÁti a dolgot. Az ¢letem aprÂcseprûs¢geirûl szÁvesebben Árn¢k, de nem tudom,
hogy ¢rdekel-e. Nemr¢giben Ãgy ¢reztem, hogy valami misztikus megoldÀs fel¢ k´-
zeledem, vagy hogy visszatalÀlok a fiatalsÀgom els¡llyedt kertj¢be, de most mÀr megint
fakul az ¢rz¢s. Most mÀr valami settled, valami v¢g¢rv¢nyes van bennem, valami nyu-
godt, amit utÀlok, ¢s a àsajÀtÊoshoz oly neh¢z az Ãt. Az ´sszetett szavak nem j´nnek
mÀr maguktÂl, mint neked, ¢s k´nnyebben megy k´z¢rthetûen kifejeznem magam.

De az¢rt... de az¢rt. JÀt¢kos kis eksztÀzisok m¢g felemelik olykor a hÀzak tetej¢t, ¢s
az irracionÀlis m¢g ¢l valahol bennem. Nem tudok mÀsokat meg¢rteni, sohase tudtam,
de idûnk¢nt m¢g meg tudom ¢rezni a nagy Àramot, a Delejt, ahogy MadÀch ûexcel-
lenciÀja nevezi az ember trag¢diÀjÀra vonatkozÂ leiratÀban, a Delejt, mondom, ami
egy¢bk¢nt nem l¢tezik.

De hagyjuk. LÀtod, k¢ptelen vagyok levelet Árni, a lev¢lforma ´nellentmondÀs,
mert az ember nem lehet egyszerre irodalmi ¢s k´zvetlen, hacsaknem egy mÂdon: ha
´sszevissza fecseg. °s azt se te, se mÀs komoly ¢s ¢rt¢kes barÀtaim, nem szeretik. ñ,
Ãgy megnehezÁtitek a dolgomat!

Isten veled, MiklÂs, Árj mielûbb. Addig is.
T.

111 Gower Street, London W.C.1. 17/5/30.
Kedves MiklÂs,
Szombat ¢s vacsora elûtt ä ez mÀr nagyon weekend, a nagyÀruhÀzak d¢lben becsuktak,
az utcÀn most csak ¢hes hinduk jÀrnak, ¢s aki sz¢p lÀny van Londonban, most mÀr
valÂszÁnüleg mind nagyon jÂl ¢rzi magÀt...

...kezdhetn¢m impresszionista modorban, ¢s most is, mint mindig, valahÀnyszor
George Moore v¢gtelen ´n¢letrajzainak valamelyik k´tet¢t olvasom, megÀllapÁtom,
hogy a szÁvem m¢ly¢n impresszionista vagyok, ¢s amiÂta ez a àmüfajÊ kiment a divat-
bÂl, tulajdonk¢ppen nem talÀlom a helyemet, irodalmilag, ¢s a filolÂgiÀba menek¡l´k,
ÀbrÀndos fÂliÀnsok k´z¢. A fen¢kig ¢rû prousti analÁzisek, a f¢l-asszociÀciÂk idû elûtti
fel´klendez¢se ¥ la Joyce, a hitteljes ÁrÀsok, a n¢pl¢lek izomzata, Cocteau ¢s a pÀn-
emocionalizmus nem sokat mondanak nekem, ¢s a hÀborÃs reg¢nyek azt hiszem senki
rendes embernek nem mondanak semmit. Azokat szeretem, akik hÁvek maradtak az
impresszionizmus bensûs¢ges impotenciÀjÀhoz, akik m¢g mindig nem akarnak sem-
mit, pedig ÀllÁtÂlag kereszt¡lest¡nk a vilÀghÀborÃ cezÃrÀjÀn, mint egy rosszul siker¡lt
alexandrin: Giraudoux-t, Paul Morand-t, Virginia Woolfot, Huxleyt, Stracheyt,
Katherine Mansfieldet, George Moore-t, Rebecca Westet ¢s mÀs divatosokat, akik tu-
lajdonk¢pp mÀr kimentek a divatbÂl, csak a divat nem tudja. A magyar irodalombÂl
nem szeretek senkit, SzabÂ Laci novellÀit ¢s a magam kiadatlanjait kiv¢ve. AzonkÁv¡l
van egy MolnÀr çkos nevü fiatalember, aki tudna Árni, ha nem kereskedelmi ¢retts¢git
tett volna. De ez k´zt¡nk maradjon.

Apropos Seventeenth Cent. Engl. Criticism, ma a kezemben volt a Palladis Tamia
eredeti kiadÀsa; Istenem, mily ostobÀk voltak az emberek hajdanÀn. Ez a Francis
Meres folyton egy l¢legzetre f¡ty¡li Shakespeare-t ¢s Warnert, az Albions England szer-
zûj¢t. De az¢rt ne f¢lj a szakdolgozattÂl; Árd meg olyan rosszul, ahogy csak tudod ä
annÀl jobban fog tetszeni illet¢kes k´r´knek. °s vigasztaljalak... de mi¢rt? nincs semmi
bajod, eltekintve attÂl, hogy a vilÀgon vagy. °s erre nincs vigasztalÀs. Ha nem venn¢d
cinizmusnak, azt mondanÀm, igyÀl s´rt rendszeresen. Rajtam is az segÁt legjobban.
De fiatalemberek ezen meg szoktak s¢rtûdni, nem tudom, mi¢rt.
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Isten veled, MiklÂsom, szeretn¢m, ha itt volnÀl, holnap kimehetn¢nk a z´ld fen¢be,
pl. Hampton Courtba, Wolsey eml¢kezet¢hez, ott m¢g nem voltam. írj.

T.

111 Gower Street, W.C.1. 18/6/30.
Kedves MiklÂs,
kis hamis, led¢r ¢s kicsapongÂ mÃltkori levelednek nagyon ´r¡ltem, mert igen jÂl
esett olvasni, ¢s mert gondolom, neked is jÂt tesz az ilyesmi. Hogy olyan sokÀig nem
vÀlaszoltam, az fûk¢pp az¢rt volt, mert sz¢gyelltem magam. Ti. hogy nem tudok ha-
sonlÂ csemeg¢vel kedveskedni, itteni tÃlsÀgos ¢letszents¢gem miatt. De azÂta mÃlt va-
sÀrnap siker¡lt n¢mi tapasztalatokat gyüjtenem az angol nûi bûrfel¡letekre vonatko-
zÂan ä amiket ugyan nem fogok k´z´lni veled, l¢nyem csodÀlatos diszkr¢ciÂjÀnÀl fog-
va (vagy mondjuk velemsz¡letett szer¢nys¢gemn¢l fogva, ahogy str¢berek szoktÀk
mondani); de mindenesetre elmÃlt veled szemben valÂ Minderwertigkeitsgef¡hl´m,
¢s Ãjra nyugodtan Árok.

Ami megd´bbentett leveledben, az a fiatal-prousti attitüd volt, ahogy te az esem¢ny-
¢lm¢nyt r´gt´n irodalommÀ akarod Àt¢rt¢kelni. MiklÂsom, ez nagyfokÃ ¢s veszedel-
mes naivitÀs. Hogy utrÁrozva fejezzem ki magam: az irodalomban egyed¡l az irodalmi
¢lm¢nyek szÀmÁtanak, az olvasmÀnyok, a gondolatok etc. azok a dolgok, amiket Gun-
dolf¢k Bildungserlebnisnek neveznek. N¢zetem (szer¢ny) szerint csakis ezek formÀl-
jÀk az alkotÀst, az Urerlebnisek eg¢szen irrelevÀnsak, ¢s k´r¡lbel¡l a v¢letlen, a kiszÀ-
mÁthatatlan szerep¢t jÀtsszÀk az alkotÀsban.

De amellett nemcsak hogy nem lehet jÂ ÁrÂ az, aki azt Árja meg, amit szem¢lyesen
¢lt Àt, hanem az ¢let¢nek a vitÀlis ¢rt¢k¢t is rettenetesen lecs´kkenti az ÁrÂi cenzÃra
az eksztÀtikus pillanatokban. Az ember bassz¢k ¢s grejfoljon ¢s szeresse a jÂ vacsorÀkat
¢s a s´rt fûk¢pp ¢s az okos embereket ä ¢s azutÀn mindettûl eg¢szen f¡ggetlen¡l zÀr-
kÂzz¢k be a k´nyvtÀrba vagy a dolgozÂszobÀjÀba, ¢s olvasson ¢s Árjon. A kettû k¡l´n
szÀmlÀra megy. Egy¢bk¢nt: 1. Tonio Kr´ger ¢s Th. Mann egy¢b iratai ä nem tudom,
mi a v¢lem¢nyed, de azt hiszem, hogy û korunk legnagyobb àalkotÀspszicholÂgusaÊ,
ahogy halhatatlan N¢meth TÂnink mondanÀ.

Egy kicsit atyai voltam, talÀn, de Ãgy ¢rzem, hogy ebben a t¢mak´rben bizonyos
fokig fel vagyok jogosÁtva, ¢veim ¢s tapasztalataim nagyobb szÀma Àltal. Ami engem
illet, iskolÀkat lÀtogatok ¢s n¢pi jellegü vasÀrnapi ¢s szentimentÀlis jellegü ¢jszakai par-
kokat Londonban ¢s a k´rny¢k¢n ä ¢s visszat¢rtem William Blake prof¢tikus ÁrÀsaihoz,
amiket tulajdonk¢ppen sosem szerettem, de annyira idegesÁtenek, hogy szeretek ve-
l¡k foglalkozni. A v¢g¢n egy nagy pszichoanalitikus lÂfasz fog ebbûl kij´nni. (Apropos,
nem is hiszed, hogy megd´bbentett az elsû csÃnya szÂ leveledben). Legk´zelebbi le-
veledet PÀrisba Árd, 35 rue de Lyon.

Oelel:
TÂni

Budapest, 1931. jan. 17.
Kedves MiklÂs,
¢n majdnem minden este a CentrÀlban vagyok, ¢s mindig nagyon ´r¡ln¢k neked.
ñvatossÀgbÂl telefonÁts be, mielûtt odaj´nn¢l, ¢s ha ott vagyok, akkor telefonon k´z-
l´m veled jelenl¢temet. H¢tfûn egy¢bk¢nt vÀrunk oda.

Oelel:
Szerb TÂni
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Mr. MiklÂs Pfisterer
55 Cleveland Square,
London W.2.

Budapest, 1931. dec. 26.
Kedves MiklÂs,
àrapszÂdikus barÀtsÀgunk m¢lypontjÀrÂlÊ, mondod, hadd Árjak ¢n is, most rajtam a
sor, mert te vagy Londonban, ¢s ¢n vagyok elkeseredve ¢s m¢lyponton. Nem tudom,
melyik az a Cleveland Square, de a W.2. utÀn Át¢lve igen elûkelû lehet, talÀn bizony
Mayfair, ¢s k´nnyü neked.

Nem nagyon tetszenek nekem a te stÃdiumaid, azt hiszem, Ãgy fogok veled jÀrni,
az anglisztika ter¢n, mint az irodalom ter¢n SzabÂ Lacival, aki egyre-mÀsra Árja meg
az ¢n novellalehetûs¢geimet, de jobban, mint ¢n. Az ilyesmit neh¢z elviselni.

°s ¡berhaupt neh¢z elviselni, ami t´rt¢nik ¢s aki van. T´bb kellemetlens¢gem, gon-
dom, m¢rgem, ellens¢gem van, mint egy textilkereskedûnek. Ha r´videsen nem t´r-
t¢nik velem valami eg¢szen vÀratlan nagyszerü, hÀt nagyon d¡h´s leszek. Most lÀtom,
hogy tavaly milyen jÂl ment nekem. (Gondolod, hogy j´vûre is ezt fogom mondani?)
Tulajdonk¢ppen annyit kerestem, amennyi idût hajlandÂ voltam p¢nzkeres¢sre for-
dÁtani. Id¢n? direkt idealista lettem a p¢nztelens¢gtûl. MiutÀn se fordÁtÀs, se tanÁtvÀny,
se megÁrandÂ disszertÀciÂ, se elhelyezhetû essay nincs, kijelentem, hogy megvetem a
banausikus munkÀt, ¢s magamnak dolgozom, mint a madÀr a virÀgos Àgon. Azzal
kezdtem, hogy felfrissÁtettem g´r´g nyelvtani ismereteimet, ¢s egy tiszteletre m¢ltÂ
barÀtom oldalÀn neki¡ltem PlatÂn eredeti sz´veg¢nek. De ha a vilÀg nem hajlandÂ
meggondolni magÀt ¢s megsz¡ntetni ezt a vÀlsÀgot, ami van, m¢g a szanszkritra is sor
ker¡lhet.

Nagyon vÀgyÂdom Londonba. R¢szint oda ¢s r¢szint innen el. Hogy utÀlok n¢me-
lyeket! MegkÂstoltad mÀr az angol s´rt? Hogy bÁrod az ¢letet?

Egy barÀti tanÀcsot: ne hanyagold el az ¢lû angol ÁrÂkat, itthon Ãgysem juthatsz
hozzÀjuk nagyobb mennyis¢gben, ¢s a XVII. szÀzadi pr¢dikÀtorokrÂl szÂlÂ müveket
Ãgysem szokta az ember megÁrni, viszont a modern reg¢nyekkel nagyon intelligens
lehet tÀrsasÀgban. K¡l´nben oly mindegy. Rengeteget olvasok, de fûk¢pp az¢rt, hogy
magamnak hangsÃlyozzam, hogy ¢n olyan vagyok, aki olvas, ¢s hagyjanak b¢k¢ben.

Szeretem azokat, akik nincsenek Pesten, a tÀvolsÀg jÂl Àll archoz. Szervusz, ÁrjÀl,
k¢zcsÂk, ¢s k´sz´n´m a karÀcsonyi lapot,

TÂni



Kardos DarÂczy GÀbor

 AZ ¹NMAGçT °RTELMEZý Mþ 
MINT AZ INTERPRETçCIñ

KIERKEGAARD-I ALTERNATíVçJA1

Az interpretÀciÂ ´konÂmiÀja ¢s a cenzÃra hermeneutikÀja

àEt hic diversi abeunt interpretesÊ
(SV XIII, 446; OC IV, 324)

Captatio malevolentiae

Egy elûadÀs t¢tje ÀltalÀban az, hogy mennyire autentikus filolÂgiai, t´rt¢neti-kritikai,
egyszÂval tudomÀnyos vagy esetleg exisztenciÀlis szempontbÂl az elûadott interpretÀ-
ciÂ, Kierkegaard eset¢ben viszont k¡l´n´sk¢ppen az vÀlik k¢rd¢sess¢, hogy egyÀltalÀn
interpretÀljuk. Mivel azonban elm¢leti ÀltalÀnossÀgban neh¢z megragadni az interp-
retatÁv ¢s a metainterpretatÁv k¢rd¢sfeltev¢s k´zti k¡l´nbs¢get, jobb talÀn elûsz´r egy
eg¢szen konkr¢t p¢ldÀn szeml¢ltetni, mirûl is van szÂ, illetve milyen jelentûs a meta-
interpretatÁv szempont mellûz¢s¢bûl eredû f¢lre¢rt¢sek kockÀzata.

MagyarorszÀgon sem csupÀn a àn¢haiÊ LukÀcs Gy´rgy Kierkegaard-olvasata miatt
fontos azzal a megÀllapÁtÀssal kezdeni, hogy a Kirkegard (kirkegÀrd) nevü ¢szakger-
mÀn exisztenciafilozÂfus nem azonos Kierkegaard-ral (kirkegÂrral), a dÀn gondolko-
dÂval, aki a legkev¢sb¢ sem kÁvÀnta, hogy exisztenciafilozÂfusnak2 tartsÀk. Nev¢nek
¢s gondolatisÀgÀnak ilyet¢n kisajÀtÁtÀsa a n¢met filozÂfia Àltal, illetve az exisztenciafi-
lozÂfia szÀmÀra merûben ellent¢tes Kierkegaard legalapvetûbb gondolkodÂi t´rek-
v¢seivel, hiszen az egzisztencializmus alapmüvek¢nt szÀmon tartott LEZçRñ TUDO-
MçNYTALAN UTñIRAT konklÃziÂjÀban szerzûnk nagy j´vût jÂsol ugyan az exitencia-
gondolatnak, mely àÃj irÀnyzat l¢trehozÀsÀra hivatottÊ,3 de sietve hozzÀteszi, hogy û a
t´rt¢nelmi felelûss¢get nem vÀllalhatja mindez¢rt. MÁg tehette, minden eszk´zzel til-
takozott tehÀt eszm¢i azon alapvetû elferdÁt¢se ellen, melynek legt´m´rebb kifejezû-
d¢se ¢s legjellegzetesebb lapsusa, hogy nem nevezz¡k nev¢n a szerzût. A n¢vvÀltoztatÀssal
vagy n¢vferdÁt¢ssel is fel¢rû n¢vfordÁtÀs (hogy, hogy nem) mindig t´rt¢neti eszmeha-
misÁtÀssal jÀr egy¡tt. Azonban Kierkegaard esete az¢rt sajÀtos, mert Àln¢vhasznÀlata
r¢v¢n maga a àKirkegardÊ n¢v is mintegy egyik Àlnev¢v¢ vÀlt, melyet a kommentÀto-
rok pontosan ugyanÃgy azonosÁtanak magÀval a szerzûvel, mint t´bbi Àlnev¢t, me-
lyekkel kapcsolatban pedig szint¢n az volt a szerzû egyetlen k¢r¢se, hogy olvasÂja le-
gyen tekintettel sajÀtos pszeudonÁmiÀjÀra, ¢s ne azonosÁtsa egyetlen Àlnev¢vel sem.4
A meg¢rt¢s szempontjÀbÂl korÀntsem mindegy ugyanis, hogy magÀt a szerzût ¢rtj¡k-e meg vagy
valaki, illetve valami mÀst. ArrÂl az alapvetû k¡l´nbs¢grûl van itt szÂ, mely a mü ¢s az
interpretÀciÂ k´z´tt eredendûen fennÀll, s amelyet hermeneutikai differenciÀnak is
nevezhet¡nk. A mü ¢s interpretÀciÂja k´zt fennÀllÂ nyilvÀnvalÂ hermeneutikai differen-
cia sz¡ks¢ges ahhoz, hogy egyÀltalÀn lehessen besz¢lni müvekrûl ¢s interpretÀciÂrÂl,
de egyszersmind mÀr e differencia l¢tez¢se is eleve k¢rd¢sess¢ teszi az autentikus in-
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terpretÀciÂ lehetûs¢g¢t. Kierkegaard sajÀtos ´n¢rtelmez¢se segÁts¢g¢vel ¢rthetûbb¢
vÀlik, hogy az autentikus interpretÀciÂ valÂjÀban maga a mü, ¢s ez¢rt, illetve ehhez
k¢pest, minden mÀs kommentÀr felesleges, sût f¢lrevezetû.

El´ljÀrÂban m¢g egy mÂdszertani probl¢mÀra ki kell t¢rni: Kierkegaard-t sokan
stÁlusa miatt olvassÀk vagy nem olvassÀk, pedig ez mindk¢t esetben a gondolkodÂ f¢l-
re¢rt¢s¢hez vezetû pszichorelatÁv attitüd.5 Mennyivel egyszerübb a heideggeri exisz-
tenciagondolat kierkegaard-i elûzm¢nyeinek feltÀrÀsÀnÀl egy sommÀs megjegyz¢ssel
elint¢zni a dolgot, mondvÀn: àKierkegaard nem gondolkodÂ, hanem vallÀsos ÁrÂÊ (HOLZ-
WEGE [230]), amihez rendszerint elfelejtik hozzÀtenni azt, amit maga Heidegger m¢g
hozzÀtett: àfelt¢ve, hogy egy ilyen kijelent¢s nem f¢lre¢rt¢sÊ... Bizonnyal az, hiszen mÀshol
maga Heidegger is gondolkodÂnak nevezi Kierkegaard-t, sût Nietzsche mellett mint
a filozÂfia megÃjulÀsÀnak mÀsik nagy elûfutÀrÀt emlÁti.6 Kierkegaard Hegel, illetve
hegelianizmuskritikÀja egy¢bk¢nt mutatis mutandis meglepû ¢less¢ggel alkalmazhatÂ
Heideggerre ¢s a heideggeriÀnusokra mint filozÂfiat´rt¢neti jelens¢gre, azonban egy
ilyen d´ntû konfrontÀciÂ lehetûv¢ t¢tel¢hez elûbb elengedhetetlen¡l sz¡ks¢ges a Kier-
kegaard Àltal k´vetkezetesen bÁrÀlt hegeli mediÀciÂfogalomnak megfelelû interpretÀ-
ciÂfogalom konzekvens meghatÀrozÀsa ¢s bÁrÀlata.7

Itt jegyzem meg, hogy amikor a paradigmatikus autoritÀsk¢nt fell¢pû InterpretÀ-
ciÂra utalok, mindig ànagybetüsÊ (azaz eszmeileg totalizÀlt) formÀban ¢rtem ezt a ter-
minust, ahogyan Kierkegaard is totalizÀlÂ tendenciÀjuk miatt bÁrÀlja a Rendszer ¢s a
MediÀciÂ terminusokat, illetûleg e jelszavak hÁveit.

Az interpretÀciÂ analÂgiÀja a hegeli k´zvetÁt¢ssel legegy¢rtelmübben a szÂ etimolÂgiÀjÀbÂl
der¡l ki: az interpres latin szÂ ugyanis elsûsorban àk´zbeszÂlÂt, k´zbenjÀrÂt, alkuszt, il-
letve a bÁrÀkat megvesztegetû szem¢lytÊ jelent, s csupÀn k¢sûbb vette fel a àmagyarÀ-
zÂÊ, valamint a àfordÁtÂÊ ¢s a àtolmÀcsÊ jelent¢st. E szÂ k¢tes, mondhatni vÀsÀri eredete
korÀntsem esetleges, hanem a szÂ jelent¢s¢nek mÀig eleven ´konÂmiÀjÀt fedi fel. Ez-
Àltal mindjÀrt ÀtlÀthatÂbbÀ vÀlnak az interpretÀciÂ ¢s a kultÃripar k´z´tti titokzatos
´sszef¡gg¢sek, amennyiben az interpretÀciÂs szolgÀltatÂipar (a Kulturbetrieb) hatÀ-
rozza meg, mely szerzû mely müveit milyen p¢ldÀnyszÀmban kell kiadni, illetve kit
nem. TovÀbbmenve: az olvasÂk ¢rdeklûd¢s¢nek k´zvetlen befolyÀsolÀsa r¢v¢n az in-
terpretÀciÂs ipar hatÀrozza meg nemcsak a publikÀciÂk piaci n¢v¢rt¢k¢t (pretium),
hanem az egyes gondolatok eszmei ¢rt¢k¢t is, mint t´rt¢neti n¢v¢rt¢ket. Alighanem
ennek ismeret¢ben kezdi Kierkegaard a F°LELEM °S RESZKET°S elûszavÀt a k´vetkezû
megÀllapÁtÀssal: àKorunk nem csupÀn a kereskedelem, hanem az eszm¢k vilÀgÀban is valÂsÀgos
kiÀrusÁtÀst rendez. Minden olyan potom Àron megszerezhetû, hogy k¢rd¢s, vajon akar-e m¢g va-
laki licitÀlni.Ê8 A mÀsodik mondat egyben az interpretÀciÂ ́ konÂmiÀjÀval sz¡ks¢gk¢ppen
egy¡tt jÀrÂ inflÀciÂ ¢s krÁzis jelens¢g¢re is utal. A k´nyv epilÂgusa elej¢n az interpre-
tÀciÂtÂl elvÀlaszthatatlan inflÀciÂs vÀlsÀg gondolata vÀratlanul visszat¢r: àAmikor egyszer
HollandiÀban a füszerÀrak valamelyest estek, a kereskedûk n¢hÀny hajÂrakomÀnyt a tengerbe
´nt´ttek, hogy az Àrakat felsrÂfoljÀk. Ez megbocsÀthatÂ, talÀn elker¡lhetetlen csalÀs volt. De sz¡k-
s¢g¡nk van-e valami hasonlÂra a szellem vilÀgÀban?Ê Ez a àvalami hasonlÂÊ a müvek ¢r-
t¢kel¢s¢vel ¢s ¢rt¢kesÁt¢s¢vel foglalkozÂ Inter-pretÀciÂ, mely a mütÀrgy-kereskede-
lemhez hasonlÂ, de sokkal diszkr¢tebben mük´dû mükereskedelem, a müvekkel t´r-
t¢nû valÂsÀgos spekulÀciÂ. Az¢rt fontos ezt tudatosÁtani, mert a legszer¢nyebb interp-
retÀciÂs megÀllapÁtÀs is ¢rt¢kel ¢s ¢rt¢kesÁt, Ágy p¢ldÀul paradox mÂdon e szavaim is a
Kierkegaard-k´nyvek promÂciÂjÀt biztosÁtjÀk, amennyiben (¢s ezt rendkÁv¡l fontos

90 ã Kardos DarÂczy GÀbor: Az ´nmagÀt ¢rtelmezû mü mint az interpretÀciÂ kierkegaard-i alternatÁvÀja



hozzÀtenni), amennyiben inter-pretÀciÂk¢nt ¢rtelmezik a mondottakat. TehÀt, ha ́ n-
magÀban a kultÃra nem is lenne Àru, az InterpretÀciÂ kultÃripara r¢v¢n azzÀ vÀlik.
K¢rd¢s azonban, hogy szubjektÁve is sz¡ks¢gszerü-e ez a folyamat, hogy a àszellem
vilÀgÀban isÊ el kell-e k´vetn¡nk ¢s el kell-e fogadnunk az im¢nt id¢zett ´ncsalÀst...
T¢ny, hogy a t´rt¢neti-kritikai paradigmÀnak mÀr a neve is krÁzisrûl Àrulkodik, az
Át¢lûerû olyan t´rt¢neti vÀlsÀgÀrÂl, mely az interpretÀciÂs inflÀciÂval l¢nyegileg ´sz-
szef¡gg, s jÂr¢szt annak kivÀltÂ oka. Hogy n¢mileg nehezebben feledkezhess¡nk meg
az interpretÀciÂ eredeti ¢rtelm¢nek v¢szterhes ´konÂmiÀjÀrÂl, a tovÀbbiakban idûn-
k¢nt mementÂ gyanÀnt k´tûjellel elvÀlasztott formÀban Árjuk, ami akadÀlyozza az ere-
deti jelent¢s elhomÀlyosulÀsÀt.

A Kierkegaard elûtt ÀllÂ k¢t p¢lda, SzÂkrat¢sz ¢s J¢zus tanÁtÀsa ÁratlansÀga r¢v¢n egy-
arÀnt elej¢t vette annak, hogy (mint minden Árott sz´veg eset¢ben) az interpretÀciÂ
relativizÀlja a tanÁtÀs megszÂlÁtÂ erej¢t ¢s exisztenciÀlis k´vetelm¢ny¢t. Amennyiben
Kierkegaard Àln¢vhasznÀlatÀt a szÂkrat¢szi maieutik¢ tekhn¢re (a bÀbÀskodÀs müv¢-
szet¢re) vezette vissza, mÂdszere tulajdonk¢ppen az Áratlan szÂkrat¢szi irÂnia paradox
adaptÀciÂja az ÁrÀsra, melynek c¢lja az Inter-pretÀciÂ lehetetlenn¢ t¢tele.9

Ha ezenfel¡l m¢g àtÀrgyi bizonyÁt¢kraÊ van sz¡ks¢g¡nk a Kierkegaard-interpretÀ-
ciÂ lehetetlens¢g¢re, egy naplÂjegyzetben megtalÀlhatjuk: àUtÀnam senki sem talÀl ma-
gyarÀzatot papÁrjaim k´zt (¢s ez a vigaszom) arra vonatkozÂan, hogy voltak¢ppen mi t´lt´tte be
az ¢letemet. Nem fogjÀk megtalÀlni minden legm¢ly¢n azt a sz´veget, mely mindent megmagya-
rÀz.Ê10 Term¢szetesen ez az id¢zet, melyet szint¢n szerzûnk papÁrjai k´zt talÀltak, szin-
t¢n nem szolgÀlhat teljes magyarÀzattal, a titok megoldÀsÀval, csupÀn arra figyelmez-
tet, hogy az interpretÀciÂ Ãgysem akadhat a legfontosabb nyomÀra, ez¢rt nem is ¢r-
demes ezen az Ãton, a kutatÀsra jellemzû nyomozÂi, kvÀzi inkvizÁtori allürrel nekiin-
dulni. Mint SzÂkrat¢sz, a kierkegaard-i ÁrÀsos maieutika hivatÀstudatunkra apellÀlÂan
a szÂ eredeti ¢rtelm¢ben provokatÁv, a kommentÀtortÂl elsûsorban ¢rtelmez¢si mÂdjÀ-
nak megalapozatlansÀgÀt k¢ri szÀmon, ¢s minduntalan prÂba el¢ ÀllÁtja, àÀlmatlannÀ
tesziÊ professzionÀlis olvasÂjÀt, amÁg az le nem mond k´z´ns¢ges interpretÀciÂs gya-
korlatÀrÂl, ahogyan SzÂkrat¢sz besz¢lgetûpartnerei is elûbb-utÂbb k¢nytelenek voltak
revideÀlni hivatÀsukrÂl alkotott elk¢pzel¢seiket. Persze az, aki t´rt¢netkritikailag ol-
vassa a LezÀrÂ tudomÀnytalan utÂirat szerzûj¢t, mindezt (mint ad hominem ¢rvel¢st)
a tudomÀnyos kutatÀs ¢rdekeire hivatkozva elutasÁtja, illetve nem hajlandÂ tudomÀst
venni rÂla. Pedig egyed¡l az InterpretÀciÂ tudomÀnyossÀgÀnak alapjÀra rÀk¢rdezû
gondolatmenet igazolhatja magÀt a tudomÀnyossÀg k´vetelm¢ny¢t is, e gondolatme-
net princÁpiuma azonban sz¡ks¢gk¢ppen nem lehet àeleveÊ tudomÀnyos.

A kommentÀrirodalom inflÀciÂjÀnak leg¢rz¢kletesebb leÁrÀsÀt az ELýSZAVAK  cÁmü
ÁrÀsban talÀlhatjuk meg: àManapsÀg semmi sem k´nnyebb, mint k´nyvet Árni:11 a bevett szo-
kÀst k´vetve vesz¡nk tÁz korÀbbi munkÀt, mely ugyanarrÂl a k¢rd¢srûl szÂl, ¢s csinÀlunk belûl¡k
egy tizenegyediket, [...] az ilyen tizenegyedik k´nyvet gyakran ¢rdemes münek tekintik [...] egy
´nmagÀban meglehetûsen mÀsodrendü dolog Ágy most lelkesÁtû c¢llÀ vÀlt, mely minden firkÀsz
figyelm¢t magÀra vonja, ¢s biztosÁtja szÀmukra, hogy a tizenegyedik munka nagyobb jelentûs¢ggel
fog bÁrni, mint minden elûzû.Ê (SV V, 43; OC VII, 294) ValÂjÀban a legÃjabb interpretÀciÂ
vonzerej¢nek ´konÂmiÀja ugyanaz, mint bÀrmely mÀs àÃjÊ vagy àlegÃjabbÊ cÁmk¢vel
megjelenû (modern vagy posztmodern) term¢k¢. àA tizenegyedik munka, azaz a mediÀciÂ
[illetve az inter-pretÀciÂ] semmilyen Ãj gondolatot sem hoz, csupÀn abban k¡l´nb´zik az
elûzûktûl, hogy a MediÀciÂ minden oldalon t´bbsz´r szerepel, ¢s a szerzû minden Ãjabb r¢szre
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rÀt¢rve kenetteljesen elmondja olvasÂjÀt [rÂzsaf¡z¢r¢t]: nem szabad megmaradni az elûzû tÁz
ÀllÀspontjÀn, hanem mediatizÀlni [azaz interpretÀlni] kell.Ê (SV V, 44; OC VII, 295)

Kierkegaard igen szeml¢letesen Árja le a kritikai szenzÀciÂhajhÀszÀs ¡ress¢g¢t:
àEgy ilyen tizenegyedik munkÀt olvasva gyakran az t´rt¢nt velem, mint egyszer [amikor] [...]

n¢hÀny mÀs naiv arra jÀrÂval egy¡tt belen¢ztem egy panorÀmakaleidoszkÂpba, hogy mik´zben
szemem gy´ny´rk´dik a lÀtvÀnyban, hallgathassam a mutatvÀnyos patetikus magyarÀzatait. A
tizenegyedik munka szerzûje [...] avagy a panorÀmakaleidoszkÂp tulajdonosa ¢s tartalmÀnak
´sszehasonlÁthatatlanul legkitünûbb interpretÀtora egyre csak hajtotta a kintornÀjÀt.Ê àT´rt¢nt
pedig, hogy egy k¡l´n´s v¢letlen folytÀn a k¢p eltünt. Semmi sem jelent meg a camera obscurÀban,
hacsak nem maga az ¡ress¢g. A der¢k kintornÀs viszont, mintha mi sem t´rt¢nt volna, tovÀbb
hajtotta kintornÀjÀt, ¢s tovÀbb hajtogatta mondÂkÀjÀt, ami persze a lehetû legkifogÀstalanabb
lett volna... felt¢ve, hogy lehetett volna valamit lÀtni. ögy foszlik szerte a mediÀciÂ [az Interp-
retÀciÂ hermeneutikai d¢libÀbja], ¢s minduntalan csak a szerzû melodramatikus magyarÀ-
zatÀt lehet hallani.Ê

àTerm¢szetesen az olvasÂ ker¡l a legnehezebb helyzetbe ez Àltal a mediÀciÂ Àltal, hiszen a szerzû
rÀ rÂja a sÃlyos felelûss¢get ¢s a kÁnos feladatot, hogy ¢rtelmet talÀljon szavai szÀmÀraÊ (SV V,
44; OC VII, 295), mivel az Inter-pretÀciÂ, nev¢nek megfelelûen ¢s l¢nyeg¢bûl faka-
dÂan, k´zvetÁtûk¢nt l¢p fel, be¢kelûdve a mü ¢s az olvasÂ k´z¢.

°s megfogalmazÂdik a d´ntû k¢rd¢s: àNem lehetne-e a r´videbb utat vÀlasztva kihagyni
a tizenegyedik k´nyvet?Ê (SV V, 46; OC VII, 297), ami egy¢rtelmüen azt jelenti, hogy
az InterpretÀciÂ mint olyan f´l´sleges kit¢rû, ez¢rt magÀtÂl ¢rtetûdik a k´vetkeztet¢s:
Vissza a müvekhez!12

Ergo minden mÀs kommentÀr helyett Kierkegaard müveibe foglalt ́ n¢rtelmez¢s¢t
kell kiolvasnunk, illetve rekonstruÀlnunk a rendelkez¢s¡nkre ÀllÂ sz´vegek alapjÀn,
ha nem akarjuk eleve mÀsk¢nt ¢rtelmezni, azaz f¢lre¢rteni. E tekintetben csak egyet-
¢rthet¡nk Gadamerrel, aki szerint a meg¢rt¢s elsûsorban àegyet-¢rt¢sÊ (Einverst¤nd-
nis).13

A kommentÀroktÂl valÂ elfordulÀs Kierkegaard ¢rtelmez¢s¢ben nem jelenthet mÀst,
mint a müvek fel¢ valÂ fordulÀst. Ha tetszik, a fenomenolÂgia jelszavÀval ellent¢tben,
minden hermeneutika alapimperativusa Ágy hangzik: àVissza magukhoz a müvek-
hez!Ê Mert a szerzû meg¢rt¢se teljess¢ggel ezen a mÂdszertani vagy szeml¢letbeli ko-
pernikuszi fordulaton mÃlik, azon, hogy minden szerzû minden müv¢t sajÀt (´n)meg-
¢rt¢se ¢s sajÀt (´n)¢rtelmez¢se alapjÀn ¢rts¡k meg, hiszen maga az ¢letmü sem mÀs, mint
ez az ´nmeg¢rt¢s, illetve ennek formÀja.14 Az ´n¢rtelmez¢sen alapulÂ megk´zelÁt¢si mÂd
a t´rt¢neti-kritikai paradigmÀban korÀntsem magÀtÂl ¢rtetûdû, hiszen minden kritika
alapelve a meghaladÀs elve, mely szerint amint azt Gadamer Kant ¢s Schleiermacher
utÀn megfogalmazta, àaz ÁrÂt jobban kell ¢rteni, mint ahogy az sajÀt magÀt ¢rtette, ezt
a formulÀt azÂta ÀllandÂan ism¢telgetik, s vÀltozÂ ¢rtelmez¢seiben kirajzolÂdik az Ãjabb herme-
neutika eg¢sz t´rt¢nete. ValÂban ebben a t¢telben rejlik a hermeneutika voltak¢ppeni probl¢mÀja.Ê
(IGAZSçG °S MñDSZER. 146. o.) BÀr n¢mileg elhatÀrolja magÀt e t¢teltûl, m¢gis szÀm-
talanszor alkalmazza a meghaladÀs elv¢t, ez¢rt logikailag ¢s hermeneutikailag egy-
arÀnt ´nellentmondÀsba keveredik, amennyiben n¢hÀny oldallal k¢sûbb azt ÀllÁtja,
hogy àv¢gsû soron minden meg¢rt¢s ´nmeg¢rt¢sÊ (idem, 188. o.), ami alkalmasint felfedi
annak okÀt, hogy mi¢rt hiÀnyzik a meghaladÀs kritikai elv¢nek hermeneutikai alap-
felt¢tele.15 Kierkegaard ellenben egy naplÂjegyzet¢ben hatÀrozottan mÀsk¢pp foglal
ÀllÀst ez ¡gyben: àMindenki sajÀt szavainak legjobb tolmÀcsa [vagy interpretÀtora, hiszen
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Fortolker dÀnul mindkettût jelenti].Ê (PAP. X 2 A 556) Ennek az ´ninterpretÀciÂnak
a formÀja nÀla a pszeudonÁmia, mely biztosÁtja a szerzû ´nelemz¢s¢hez sz¡ks¢ges dis-
tanciÀt. Az Àln¢vhasznÀlatra hivatkozva Kierkegaard mÀr a VAGY-VAGY  elsû interpre-
tÀciÂi kapcsÀn megjegyzi: àEt hic diversi abeunt interpretes.Ê16 Az interpretÀciÂt anticipÀlÂ
¢s lehetetlenn¢ tevû Àln¢vhasznÀlat nemcsak a sz´veg k´zvetlen ¢rtelmezhetûs¢g¢t
vonja meg, hanem magÀt a szerzût is megsz¡nteti mint autoritÀst,17 akire hivatkozni
lehetne, ami pedig az InterpretÀciÂ alapfelt¢tele. (ValÂ igaz, hogy a gondosan okada-
tolt bibliogrÀfiai utalÀsok ¢s az eg¢sz kritikai apparÀtus sz¡ks¢gess¢g¢t is alighanem
az el¢rhetûs¢g ¢s a k¢zn¢llevûs¢g18 k´vetelm¢nye diktÀlja. Kierkegaard pedig ennek
alapjÀt sz¡nteti meg az autoritÀs visszavonÀsÀval.)

Ez¢rt mondja: àezek a müvek minden olyan ismertet¢st lehetetlenn¢ tesznek, mely megfeled-
kezik a legfontosabbrÂl, ¢s eltorzÁtja ûket, hogy iskolÀs disszertÀciÂt csinÀljon belûl¡k, ez¢rt a szer-
zûknek t´k¢letesen igazuk van abban, hogy t´bbre becs¡lik n¢hÀny igazi olvasÂjukat, mint a fe-
csegûk t´meg¢t, akiket egy ismertet¢s megt¢veszt. Mint szerzû magam is Ágy v¢lekedemÊ. (SV VII,
269ä270; KW XII, 251ä252; OC X, 263)

EzÀltal term¢szetesen nemcsak a k´nyvismertet¢seket utasÁtja el, hiszen minden
interpretÀciÂ l¢t¢nek ¢rtelme az ismertet¢s l¢nyeg¢t k¢pezû rez¡m¢struktÃra, az Àtte-
kint¢s ¢s a parafrÀzis, vagyis a legtÀgabb ¢rtelemben vett ismertet¢s (illetve àismeret-
terjeszt¢sÊ): à°ppen ezt szeretn¢k az olvasÂk, Ãgy akarjÀk olvasni a k´nyveket, mint a kirÀly a
hozzÀ int¢zett beadvÀnyokat, amelyekn¢l egy r´vid ́ sszefoglalÂ megszabadÁtja a k¢relmezû alkal-
matlan bûbesz¢düs¢g¢tûl. Ami az Àlneves szerzûket illeti, aki Ágy akarja olvasni ûket, bizonyosan
nagy mell¢fogÀst k´vet el.Ê (SV VII, 285ä286; KW XII, 264; OC X, 277) MÀshol m¢g
nyersebben fogalmaz: àha valaki valÂban eg¢sz szem¢lyis¢g¢t belefoglalta müv¢be, ugyanolyan
visszataszÁtÂ, ha ismertet¢s tÀrgyÀvÀ teszik, mint amikor egy fodrÀszleg¢ny maszatos k¢zzel fog-
dossa az arcunkatÊ (SV V, 29; OC VII, 280, ELýSZAVAK  II, in fine).

Elsû megk´zelÁt¢s¡nket tehÀt szerzûnk e kijelent¢s¢vel zÀrhatjuk: àmidûn egy jelen-
s¢grûl kimutathatÂ, hogy minden mÀs mÂdon megmagyarÀzhatatlan, ellenben minden r¢szlet¢ben
magÀtÂl ¢rtetûdûen magyarÀzza ´nmagÀt [az ´n¢rtelmez¢sre valÂ] hivatkozÀs ilyen esetben
teljesen nyilvÀnvalÂan igazolÂdikÊ. (SZERZýI °LETMþVEM MAGYARçZñ SZEMPONTJA. SV
XIII, 559; KW XIII, 15; OC XVI, 11) Ergo, ha meg akarjuk ¢rteni Kierkegaard szer-
zûi ¢letmüv¢t, ´nmagÀt ¢rtelmezû mük¢nt kell magyarÀznunk, vagyis Ãgy, ahogyan
maga a szerzû ¢rtette. ögy a pszeudonÁmia lehetûv¢ teszi, àhogy egyed¡l a müvel ker¡l-
j¡nk kapcsolatbaÊ (SV XIII, 447; OC IV, 325).

CsupÀn az interpretÀciÂ ilyen radikÀlis megk¢rdûjelez¢se teszi lehetûv¢ az interp-
retÀciÂ vÀlsÀgÀbÂl kifejlûd´tt posztmodern krÁzistudat, illetve a benne tovÀbb¢lû t´r-
t¢neti-kritikai paradigma meg¢rt¢s¢t ¢s megoldÀsÀt avagy feloldÀsÀt. A moderns¢g
kritikai ¢s kritikus l¢nyeg¢t kifejezû interpretÀciÂfogalom radikÀlis v¢giggondolÀsa r¢-
v¢n a filozÂfia v¢g¢vel ¢s halÀlÀval kapcsolatos lamentÀciÂ is, mint pusztÀn a moderns¢g
kritikai paradigmÀjÀnak vÀlsÀga ¢s ´nsiratÀsa leplezûdik le.19

Heidegger szint¢n felhÁvta a figyelmet az interpretÀciÂ fogalmÀval valÂ sÃlyos ¢s
szimptomatikus vissza¢l¢sre, amikor a L°T °S IDý-ben a meg¢rt¢s ¢s az interpretÀciÂ
k´zti alapvetû differenciÀra vonatkozÂ k¢rd¢s kapcsÀn megÀllapÁtotta: az interpretÀ-
ciÂ an¢lk¡l vÀlt a meg¢rt¢s kulcsfogalmÀvÀ, hogy valaha is komolyabb kritikai vizsgÀlat
tÀrgyÀt k¢pezte volna.20

Heidegger azonban nem dolgozta ki az Àltala sz¡ks¢gesnek tartott interpretÀciÂel-
m¢letet tematizÀlt formÀban, mint fundamentÀlhermeneutikÀt, bÀr müveiben sok elszÂrt
megjegyz¢s utal e k¢rd¢s fontossÀgÀra. Jellemzû a t´rt¢neti kritikai mÂdszer tÀrgya-

Kardos DarÂczy GÀbor: Az ´nmagÀt ¢rtelmezû mü mint az interpretÀciÂ kierkegaard-i alternatÁvÀja ã 93



lÀsmÂdjÀra, hogy bÀr maga Heidegger elÁt¢lûleg megk¢rdûjelezte az interpretÀciÂ kri-
tikÀtlan felhasznÀlÀsÀt, kommentÀtorai t´bbnyire ugyanolyan megalapozatlanul ¢l-
nek az interpretÀciÂ mÂdszertani fogalmÀval, mint annak elûtte, sût az id¢zett heideg-
geri gondolatot is alkalmasint a gondolat l¢nyeg¢vel ellent¢tes mÂdon interpretÀljÀk...
HasonlÂan Kierkegaard Hegel-kritikÀjÀt, melynek l¢nyege a t´rt¢neti szeml¢let meg-
k¢rdûjelez¢se, a kommentÀtorok ugyanolyan t´rt¢neti mÂdon kezelik, mintha ¢szre
sem venn¢k, hogy a szerzû nemcsak a hegeli t´rt¢netis¢g bÁrÀlatÀt adja, hanem az û
megk´zelÁt¢s¡k¢t is. Nem arrÂl van itt szÂ, hogy a kommentÀtorok rosszul interpre-
tÀljÀk Heideggert vagy Kierkegaard-t, hanem maga az vÀlik k¢rd¢sess¢, hogy egyÀlta-
lÀn interpretÀljÀk ûket, hiszen az interpretÀciÂ mindk¢t gondolkodÂ eset¢ben (de Kier-
kegaard-nÀl k¡l´n´sen egy¢rtelmüen) a meg¢rt¢s inautentikus alternatÁvÀja, illetve
pÂtl¢ka. A legmeglepûbb ¢s a legl¢nyegesebb mozzanat talÀn ¢ppen az, hogy a legjobb
interpretÀciÂ is inautentikus, amennyiben interpretÀciÂ ¢s nem meg¢rt¢s, amennyiben
nem t´rekszik az ¢rtelmez¢si folyamat meg¢rt¢s¢re sem, hanem a hermeneutikai k´r
lÀtszÂlagos àmegker¡l¢s¢velÊ, illetve r´vidre zÀrÀsÀval mintegy àmeg akarja takarÁta-
niÊ a meg¢rt¢shez sz¡ks¢ges legalapvetûbb erûfeszÁt¢st.

Ism¢telten meg kell jegyezn¡nk ezzel kapcsolatban, hogy nem az eddigi Kierke-
gaard-interpretÀciÂk elvet¢s¢rûl van szÂ, mintha lehets¢ges volna egy Ãjfajta, jobb,
radikÀlisabb interpretÀciÂ, ami nyilvÀn az Ãjabb kommentÀtor el¢v¡lhetetlen ¢rdeme
lenne. Mivel azonban nem lehets¢ges eredetibb Kierkegaard-¢rtelmez¢s, mint magÀ¢
Kierkegaard-¢, egy nem l¢tezû eredetis¢g bizonygatÀsa helyett talÀn meghatÀrozÂbb
jelentûs¢gü, ha a Kierkegaard-interpretÀciÂk jellegzetes elûÁt¢leteit prÂbÀljuk megra-
gadni ¢s eltÀvolÁtani, azÀltal, hogy Kierkegaard idevÀgÂ megÀllapÁtÀsai segÁts¢g¢vel
megfigyelj¡k ¢s felfedj¡k vulgÀris interpretÀciÂfogalmunkat ¢s a h¢tk´znapisÀg gon-
dolkodÀsmÂdjÀtÂl (das Man mindentudÂ relativizÀlÀsÀtÂl) elszakadni nem tudÂ in-
terpretÀciÂs attitüd¡nket, mely nem engedi meg p¢ldÀul azt sem, hogy az elûadÂ, il-
letve a szerzû egyes szÀm elsû szem¢lyben nyilvÀnuljon meg, pedig a szÂkrat¢szi bÀ-
bÀskodÀs v¢gc¢ljÀnak megfelelûen Kierkegaard szÀmÀra is az egy¢nis¢gen tÃli egy¢n
(az Enkelte) megszÂlÁtÀsa, illetve megszÂlÁttatÀsa ¢s megszÂlalÀsa volt a legfontosabb.
¹nmagÀ¢rt besz¢l az is, hogy az InterpretÀciÂ megk¢rdûjelez¢se is csak akkor vÀlik
elfogadhatÂvÀ, ha visszavezetj¡k egy t´rt¢neti autoritÀsra (eset¡nkben Kierkegaard-
ra), m¢ghozzÀ egy t´rt¢neti-kritikai interpretÀciÂ keret¢ben, ami lÀtszÂlag eleve elej¢t
veszi metakritikai t´rekv¢s¡nk radikalitÀsÀnak.21

Amikor az egyes szerzûk mai aktualitÀsÀt hangsÃlyozzÀk, a kommentÀtor tÀrsadal-
mi hasznossÀgÀnak eff¢le bizonygatÀsa minden esetben a t´rt¢neti-kritikai mÂdszer
apolÂgiÀja ¢s parÂdiÀja egyben, l¢v¢n hogy a t´rt¢neti aktualitÀs fogalma contradictio in
terminis, hiszen valami vagy t´rt¢neti, vagy aktuÀlis. A t´rt¢neti szeml¢lettel Kierke-
gaard a korokon ÀtÁvelû szellemi egyidejüs¢g, illetve kortÀrssÀg gondolatÀt ÀllÁtja
szembe, a Heidegger Àltal megfogalmazott, t´rt¢netis¢get ÀthidalÂ gondolatdialÂgus
eszm¢j¢t megelûlegezve. ögy ahelyett, hogy Kierkegaard t´rt¢neti aktualitÀsÀt prÂ-
bÀlnÀnk bizonygatni, inkÀbb azt kell ¢rtelmezn¡nk, mi¢rt nem t´rt¢netileg szÀnd¢-
kozott aktuÀlissÀ vÀlni, illetve a kontemporaneitÀs eszm¢je hogyan leplezi le a t´rt¢-
neti-kritikai mÂdszer inaktualitÀsÀt.

94 ã Kardos DarÂczy GÀbor: Az ´nmagÀt ¢rtelmezû mü mint az interpretÀciÂ kierkegaard-i alternatÁvÀja



BizalmatlansÀgi indÁtvÀny az uralkodÂ interpretÀciÂfelfogÀssal szemben

Kierkegaard egy radikÀlis destrukciÂs programot javasol, azonban nÀla (Heideggerrel
¢s a mai d¢constructeur´kkel ellent¢tben) a felhalmozÂdott f´l´sleges InterpretÀciÂ-
kontingens destrukciÂjÀrÂl van szÂ: àHa valaki annyira megt´mte magÀt, hogy mÀr egyÀl-
talÀban nem tud tÀplÀl¢kot magÀhoz venni, ¢s ilyet¢nk¢ppen ¢hhalÀlra van Át¢lve, segÁthet¡nk-e
rajta azzal, ha folytatjuk a t´m¢st? [...] UgyanÁgy, ha egy igen k¢pzett ember jÂformÀn semmi
hasznÀt nem tudja venni a tudÀsÀnak, b´lcs dolog-e, ha m¢g t´bb tudÀst tukmÀlunk rÀ, m¢g
akkor is, ha fennen hirdeti, milyen nagy sz¡ks¢ge van rÀ; nem hely¢nvalÂbb-e tehermentesÁteni
egy kiss¢? [...] [vagyis] megszabadÁtani mechanikus tudÀsÀtÂl.Ê (SV VII, 262; OC X, 256)
Ezt a mechanikus tudÀst igen pontosan Árja le mÀshol: àegy jÂl kik¢pzett privÀtdocens Ãgy
teszi fel ¢s vÀlaszolja meg a k¢rd¢seket, hogy a szint¢n jÂl k¢pzett olvasÂk a vÀlaszokat elfogad-
hatÂnak tartjÀk. De egy olyan olvasÂ, aki mint aff¢le k´z´ns¢ges halandÂ nem vett r¢szt a kik¢p-
z¢sben, elk¢pedve veszi tudomÀsul az ilyenfajta ¢rvel¢stÊ. (SV VII, 158; KW XII, 154; OC
X, 161) Kierkegaard azonban m¢gsem a destrukciÂt vagy a dekonstrukciÂt tekinti
megoldÀsnak, illetûleg ezeket kizÀrÂlag az InterpretÀciÂra alkalmazza, ellenkezû eset-
ben ugyanis Ãgy jÀrnÀnk, àmint a gyerek, aki sz¢tt´ri az ÂrÀt, hogy meg¢rtse a szerkezet¢tÊ.
De Kierkegaard a historizmusban egy mÀsik, exisztenciÀlis paradoxont is felfedez, mi-
szerint a szerzût t´rt¢netileg ¢rtelmezve, àv¢g¡l [...] magamat is f¢lre¢rtem, mintha mÀr ¢n
is meghaltam volnaÊ. (SV VII, 132; KW XII, 131ä132; OC X, 138)22

¹nmagunk felcser¢l¢se persze r¢sze egy nagyobb csererendszernek:
àEgy¢b okok mellett ebbûl ered a modern filozofÀlÀsi mÂd nagy konfÃziÂja: filozÂfusaink a

rendkÁv¡li feladatokrÂl nagyszÀmÃ sommÀs kijelent¢ssel rendelkeznek, ¢s mindannyian elfogad-
jÀk ezt a papÁrp¢nzt, de szinte soha senkivel sem t´rt¢nt meg, hogy exisztenciÀlisan realizÀlja a
feladat Àltal tÀmasztott k´vetelm¢nyt.Ê (SV VII, 305; KW XII, 282; OC XI, 17)

àA papÁrp¢nz az emberek k´zti tranzakciÂk kitünû eszk´ze, Àm ha v¢gsû soron semmi fedezete
sincsen, illuzÂrikus ¢rt¢k.Ê (SV VII, 536ä537; KW XII, 486; OC XI, 229) A müvek arany-
fedezete n¢lk¡l az Inter-pretÀciÂ mit sem ¢rne, hiszen az Inter-pretÀciÂ egyetlen ¢rt¢ke
puszta csere¢rt¢k, ´nmagÀban pedig ÃgyszÂlvÀn ¢rt¢ktelen. Ebbûl k´vetkezûen in-
terpr(a)estationak, illetve a derridai diff¢rance-hoz hasonlÂan interpr¢tationnak is nevez-
hetn¢nk azt a jelens¢get, amikor a kommentÀtorok v¢g¡l mÀr egymÀst citÀljÀk, ¢s a
fontosabb id¢zetek (bibliogrÀfiai referenciÀk) valÂsÀggal ¢rt¢kpapÁrk¢nt kezdenek
funkcionÀlni, szellemi tûkek¢nt Àramlanak, k´lcs´n¡gyleteket bonyolÁtanak le Àlta-
luk stb.

EzÀltal a mÀr emlÁtett inflÀciÂ Ãjabb aspektusa vÀlik megragadhatÂvÀ:
àA kommentÀrok kommentÀlÀsa ¢s ez az eg¢sz tudomÀnyos egymÀsra licitÀlÀs az apparÀtusban

egyfajta ¡nnep¢lyes komolysÀgot id¢z elû, mely azzal ¢rvel, hogy a sz´veg jobb meg¢rt¢se ¢rdek¢ben
t´rt¢nik mindez: pedig ha jobban megn¢zed, kider¡l, hogy a sz´veggel szembeni v¢dekez¢s ¢rde-
k¢ben jÀrnak el Ágy.Ê (SV XII, 372; KW XXI, 59ä60; OC XVIII, 91) Ezen a ponton mÀr
az interpretÀciÂ alapintencionalitÀsÀnak jÂszÀnd¢kÃsÀga vÀlik k¢rd¢sess¢: àAmikor egy
szabadgondolkodÂ eg¢sz tehets¢g¢t arra hasznÀlja, hogy bebizonyÁtsa: az öJSZ¹VETS°G  valÂjÀ-
ban csupÀn a II. szÀzadban ÁrÂdott, a bensûs¢gess¢gtûl tart, ez¢rt is kell Ãgy kezelnie az öJSZ¹-
VETS°G -et, mint bÀrmely mÀs k´nyvet.Ê (SV IV, 452; KW VIII, 127; OC VII, 239)

(Pedig) àMindezt [mÀrmint az íRçS-t] k´nnyü meg¢rteni, s csupÀn akkor vÀlik homÀlyossÀ,
ha egy eg¢sz k´nyvtÀrnyi irodalom foglalkozik azzal, hogy interpretÀlja.Ê àDe nem m¢ltÂ az em-
berhez, hogy megvÀltoztassa a k¢rd¢s term¢szet¢t, [...] m¢ltatlan, hogy mindezeket az ÀthidalÂ
megoldÀsokat [vagyis az inter-pretÀciÂk eg¢sz sorÀt] iktatom magam ¢s az íRçS szava k´z¢,

Kardos DarÂczy GÀbor: Az ´nmagÀt ¢rtelmezû mü mint az interpretÀciÂ kierkegaard-i alternatÁvÀja ã 95



¢s hogy ezt a kritikai apparÀtust az igazsÀgot buzgÂn kutatÂ komolysÀgnak tekintem.Ê (SV XII,
373; KW XXI, 60; OC XVIII, 91ä92)

Kierkegaard megoldÀsi javaslata egyszerü: àAz isten szerelm¢re, szabadÁtsanak meg min-
ket minden kommentÀrtÂlÊ, àel innen, el minden kommentÀrral!Ê, hiszen àami az öJSZ¹VET -
S°G-ben van [...] egyÀltalÀban nem nehezen ¢rthetû. Nem is itt van a b´kkenû, hanem ott, hogy
nem tetszik nek¡nk a dolog [...] ez hÀt a nagy mi¢rt, az ok, ami¢rt oly nagy sz¡ks¢g¡nk van a
kommentÀrokra [...] dehogyis az a vesz¢ly, hogy k¢tess¢ vÀlik az eg¢sz, ¢ppen ellenkezûleg, minden
vÀgyunk ez [...] lopva abban rem¢nyked¡nk, hogy az eg¢sz k¢tess¢ vÀlhat, hÀla a kommentÀrok-
nak.Ê (PAP. XI 2 A 376) àHa netÀn [...] eszedbe jutna, hogy vajon ezt ¢s ezt megvalÂsÁtottad-e
[...] nem nagy a rizikÂ. Nemde t´bb interpretÀciÂ is lehets¢ges? [...] Milyen szomorÃ
vissza¢l¢s a tudomÀnnyal, amikor ilyen k´nnyen megt¢veszti magÀt valaki!Ê (SV XII, 370; KW
XXI, 56ä57; OC XVIII, 88ä89)

Kierkegaard szerint az interpretÀciÂ csupÀn vizsgÀlgatja az íRçS szavÀnak t¡kr¢t,
ahelyett hogy ́ nmagÀt vizsgÀlnÀ meg azÀltal, hogy belen¢z: àMerthogy legelûsz´r ezt kell
tenn¡nk, ha azt szeretn¢nk, hogy hasznunkra vÀljon a szavak t¡kr¢be valÂ belen¢z¢s, akkor ne
a t¡kr´t n¢zegess¡k, hanem magunkat lÀssuk meg benne!Ê (SV XII, 370; KW XXI, 57; OC
XVIII, 89)

A malum hermeneuticum (a hermeneutikai rossz), ha tetszik, az InterpretÀciÂ l¢t-
alapjÀt k¢pezû prÂton pszeudosz (hamis elûfeltev¢s) gy´ker¢t Kierkegaard az íRçS al-
legorikus ¢s t´rt¢neti-kritikai ¢rtelmez¢s¢ben talÀlta meg. ValÂban, az allegÂria min-
den interpretÀciÂ archetÁpusa, amennyiben l¢nyege ¢s l¢t¢nek ¢rtelme, hogy mÀst
mond, mint az interpretÀlt szerzû, ¢s minden eredetis¢g¢t erre az eredeti sz´vegnek
valÂ ellentmondÀsra ¢pÁti. NyilvÀnvalÂ, hogy az allegorikus interpretÀciÂ alternatÁvÀja
az ism¢tl¢s hermeneutikÀja, mely eredetis¢g¢t a szerzû ¢s az ¢rtelmezendû mü erede-
tis¢g¢nek feltÀrÀsÀban lÀtja.

Az allegÂria etimolÂgiÀja is l¢nyegazonossÀgot mutat az interpretÀciÂval, hiszen al-
losz agoreno nemcsak àmÀst monda-niÊ-t, illetve àk´zhÁrr¢ tenniÊ-t jelent, s nemcsak
az agora intellektuÀlis funkciÂjÀra utal, hanem eredeti jelent¢s¢ben a k´zt¢r piac-
funkciÂjÀra, a piac alapszituÀciÂjÀra utal, ¢ppÃgy, mint az inter-pretÀciÂ, melynek
szerzûje szint¢n àmÀsban kereskedikÊ, mint a kommentÀlt mü szerzûje.23

Az ImprimatÃra ¢s az InterpretatÃra àdialektikÀjaÊ,
azaz hogyan vÀlt az InterpretÀciÂ a hagyomÀnyos cenzÃra ´r´k´s¢v¢

De nem is ez a baj, az InterpretÀciÂ legnegatÁvabb aspektusa nem az ́ konÂmiai k¢ny-
szer, hanem az Àltala megvalÂsulÂ cenzÃra: àa kritikusok, a k´nyvismertetûk, a k´zvetÁtûk,
irodalmi zsürik stb. olyanok az irodalomban, mint a szabÂk ¢s ÏkreÀciÂikÎ a divat vilÀgÀban: ûk
adnak a szerzûnek elegÀns fazont, az olvasÂnak pedig n¢zûpontot. HÀla szem¢ly¡knek ¢s gon-
doskodÀsuknak, egy k´nyv jelentûs¢get kap. [...] V¢g¡l mÀr olyannyira mindennel nekik tarto-
zunk, hogy adÂssÀgunkat egy Ãjabb k´nyvvel sem Àll mÂdunkban t´rleszteni, hiszen ha egyÀltalÀn
jelentûs¢get kap, az is e jÂtevûk gondoskodÂ k´zbenjÀrÀsÀnak ¢s valÂsÀgos müv¢szet¢nek tulajdo-
nÁtandÂÊ. (SV VII, VIII; KW XII, 3; OC X, 4) Tudjuk, mirûl van szÂ. A àr¢gi jÂÊ Im-
primaturt egy sokkal hat¢konyabban mük´dû cenzÃra vÀltotta f´l: az InterpretatÃra,
mely elsûsorban az¢rt hat¢konyabb elûdj¢n¢l, mert az uralkodÂ InterpretÀciÂ r¢v¢n
az ezzel alapjaiban ellenkezû ÀllÀsponttÂl nem egyszerüen megvonja a publikÀciÂs le-
hetûs¢get (vagy csupÀn Ãjfajta interpretÀciÂnak nyilvÀnÁtva ¢s t´rt¢netileg besorozva
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hatÀstalanÁtja),24 hanem legelûsz´r is eleve ¢rthetetlenn¢, ¢rtelmezhetetlenn¢ ¢s fel-
foghatatlannÀ teszi, mik´zben szociÀlisan szalonk¢ptelennek b¢lyegezve ´konÂmiailag
ellehetetlenÁti. A tabukat ¢s a cenzÃrÀt Ãgymond kritikailag elutasÁtÂ moderns¢g Ágy
egy minden eddigin¢l ´ntudatlanabbul mük´dû taburendszert hozott l¢tre, melyben
a tabu leleplez¢se nem botrÀny t´bb¢, hanem egyszerüen felfoghatatlan marad, ¢s
menten semmisnek nyilvÀnÁthatÂ.25 Az InterpretÀciÂ jelens¢ge tehÀt a kritika szelepei
Àltal idûnk¢nt felemlÁtett manipulÀciÂ l¢nyeg¢t fedi fel. ögy siker¡lt el¢rni, hogy ma
mÀr szinte mindenki cenzork¢nt tev¢kenykedik, maguk a szerzûk is, s a vÀlsÀg Ãgy
jelenik meg, az elfojtott Ãgy t¢r vissza, hogy a rengeteg cenzornak mÀr tulajdonk¢p-
pen nincs is kit cenzÃrÀznia, hiszen a kortÀrs müvek eleve ´nn´n cenzÃrÀjukk¢nt,
azaz mint potenciÀlis, sût explicit interpretÀciÂk jelennek meg, ¢s ez¢rt semmi sz¡ks¢g
immÀr arra, hogy el¢j¡k biggyessz¢k: Nihil obstat, mert ehelyett inkÀbb azt k¢ne egy
ma megjelenû mü el¢ Árni, hogy OMNIA OBSTAT.26 Innen a minden¡tt virulens
k´z¢pszer, mert az InterpretatÃra a mediokrÀcia rendszer¢nek alappill¢re. Az Interp-
retÀciÂ a nyugati tÁpusÃ mediokrÀcia l¢nyeg¢t kifejezû nivellÀlÂ elv, sût a mediokrÀcia
eg¢sz ideolÂgiÀja ezen Àll vagy bukik, ¢s az InterpretÀciÂ n¢lk¡l talÀn egyetlen igazo-
lÀsÀt is elveszten¢.27

A kritika mai fogalmÀnak, illetve int¢zm¢ny¢nek nem l¢v¢n egy¢rtelmü latin meg-
felelûje, meglepûdve vehetj¡k ¢szre, hogy a mi àkritikusÊ szavunknak a klasszikus la-
tinban leginkÀbb a àcensorÊ felelne meg... Kierkegaard oly m¢rt¢kben vesz¢lyesnek
tartotta a mÀr korÀbban id¡lt kriticizmust, mint valami a kultÃra immunrendszer¢t
alapjaiban megtÀmadÂ jÀrvÀnyt, ez¢rt kvÀzi rendûri int¢zked¢sek foganatosÁtÀsÀt k´-
vetelte, a dolog lehetetlens¢g¢re is utalÂ irÂniÀval: àNem Àll hatalmamban a kritika erû-
szakoskodÀsÀnak gÀtat vetni, legfeljebb egy k¡l´nbizottsÀg l¢trehozÀsÀt javasolhatnÀm, mely meg-
vizsgÀlhatnÀ, mik¢ppen lehetne v¢get vetni a kritika ¡zelmeinek.Ê (SV V, 29; OC VII, 280)

Ez¢rt javasol Kierkegaard egy alapvetû bizalmatlansÀgi indÁtvÀnyt az interpretÀciÂval
szemben: àAlapszabÀly [vagy kapitÀlis szabÀly]: Az öJSZ¹VETS°G -et mindenekelûtt kommen-
tÀrok n¢lk¡l kell olvasniÊ, mert àa kommentÀtor igen vesz¢lyes betolakodÂÊ (PAP. X 2 A 555),
e szabÀlyt ugyanÁgy minden ÁrÀsra alkalmazza, ¢s az íRçS ezen analÂgiÀja alapjÀn Àl-
lapÁtja meg, hogy az interpretÀciÂ egyetlen mü¢rt¢kü (azaz kreatÁv) formÀja a müfor-
dÁtÀs: àLuther valahol azt Árja, hogy az egyhÀzban tapasztalhatÂ konfÃziÂ oka a doktorokra ¢s
ÁrÀsaikra valÂ sz¡ntelen hivatkozÀs volt. Alapeszm¢je szerint, ha az íRçS-t egyszer vilÀgosan
lefordÁtjuk a n¢p nyelv¢re, ¢s mindenki szÀmÀra hozzÀf¢rhetûv¢ tessz¡k, attÂl kezdve nem lenne
l¢tjogosultsÀga az erudita olvasatoknak.Ê28 Illik eleve kritikusan kezelni, sût lehetetlenk¢nt
elutasÁtani a müfordÁtÀst, pedig a fordÁtÂ minden egyes szÂnÀl ¢rzi azt a müvel (¢s
szerzûj¢vel) szembeni felelûss¢get, amirûl a kommentÀtor tulajdonk¢ppen sohasem
hajlandÂ tudomÀst venni.

K¡l´n´s, hogy a kommentÀtor, a kritikus, egyszÂval az interpretÀtor milyen halÀl-
megvetû magabiztossÀggal besz¢l a szerzûk legintimebb gondolatairÂl, mintha Augus-
tinus àMagister interiorÊ-jÀhoz hasonlÂan, bensûs¢gesebben ismern¢ minden l¢lek tit-
kait, mint maga a l¢lek. Az ÁrÀsok szerint egyvalakinek adatott meg a hatalom, hogy
tudja, àmi van az emberbenÊ an¢lk¡l, hogy mÀsok tanÃsÀgÀra szorult volna (JçNOS 2,24ä
25), de az InterpretÀciÂ csodÀlatosk¢ppen k´ztulajdonnÀ tette a l¢leklÀtÀs eme k¢pes-
s¢g¢t. Tragikomikus helyzet ez, hiszen ebben a pillanatban is szÀmos interpretÀtor
hisz, v¢l ¢s mond ilyen lÀtnokhoz illû kijelent¢seket, mint p¢ldÀul: àHegel t´k¢letesen
tudatÀban van minden restaurÀciÂ lehetetlens¢g¢nekÊ29 vagy: àKant maga is tudatÀban volt
annak, hogy homÀlyos ter¡letre mer¢szkedettÊ.30 Honnan tudjÀk? Honnan ez a vÀllveregetû
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magabiztossÀg, mintha a legnagyobb gondolkodÂk legbensûbb gondolatait is ismer-
n¢nk? Mindenki untig ismeri az eff¢le lÀtszÂlag Àrtatlan retorikai s¢mÀkat... Azonban
szÀnd¢kosan nem k´z¢pszerü p¢ldÀkat vÀlasztottam, hanem (talÀlomra) az elsût Ga-
damer IGAZSçG °S MñDSZER-¢bûl, a mÀsodikat pedig a L°T °S IDý-bûl, Heideggertûl.
Vajon ez a nagyrat´rû cÁmekben is kifejezûdû v¢gletes magabiztossÀg nem a vÀlsÀg-
k¢nt ¢rz¢kelhetû àobjektÁv bizonytalansÀgÊ kompenzÀciÂja? K¢rd¢s: vajon nem pontosan
azÂta besz¢lnek-e krÁzisrûl, amiÂta megjelent a kritika?31

Kierkegaard, akit LukÀcs a L°LEK °S A FORMçK-ban nagy essz¢istak¢nt (s Ágy nagy
kritikusk¢nt) tart szÀmon, a leghatÀrozottabban elhatÀrolta magÀt minden ilyesmitûl:
(mondvÀn) àha a j´vûben arra szÀnnÀm rÀ magamat, hogy a m¢g szÀmomra megengedett sze-
r¢ny irodalmi munkÀssÀgot kritika formÀjÀban folytassam, vagyis mondandÂmat olyan kritikai
tanulmÀnyok formÀjÀban tolmÀcsolnÀm, melyek mÀsok egy-egy ÁrÀsa ¡r¡gy¢n sajÀt gondolatai-
mat fejten¢k ki, oly mÂdon, hogy ezeket az elemzett ÁrÀsban mutatnÀm ki... nemde ez a szerzûs¢g
elker¡l¢s¢nek ¡r¡gye lenne?Ê (PAP. VII A 9), egyszÂval a kritikus nem vÀllalja a szerzû
felelûss¢g¢t, noha m¢giscsak szerzûk¢nt nyilvÀnul meg maga is.

De az id¢zett r¢sz m¢g egy d´ntû motÁvumot feltÀr: a kritikÀra ¢s minden interp-
retÀciÂra jellemzû projektÁv logikÀt, melynek megfelelûen semmi sem gyakoribb, mint
az, ha egyes kommentÀtorok sajÀt lelki konfliktusaikat, komplexusaikat v¢lik felfedez-
ni, Kierkegaard-nÀl vagy mÀsnÀl, ami k¡l´n´sen szeml¢letes LukÀcs Kierkegaard-
essz¢je eset¢ben. àGyÀva kÁs¢rlet ez arra, hogy sohase vÀllaljuk a cselekv¢s kockÀzatÀt, hogy
mossuk kezeinket, ¢s minden felelûss¢get letagadjunk, mintha nem kellene feleln¡nk az¢rt, aho-
gyan egy-egy sz´vegre hivatkozunk.Ê (SV VII, 595; KW XII, 534ä535; OC XI, 282) Min-
den inter-pretÀciÂ kiindulÂpontja ¢s princÁpiuma a hermeneutikai k´rtûl valÂ elvo-
natkoztatÀs, ami Ãgymond minden mÀsnÀl àk´nnyebb¢Ê ¢s àhat¢konyabbÀÊ teszi az In-
terpretÀciÂ mÂdszer¢t, bÀr egy prÂton pszeudosz, egy hamis mÂdszertani elûfeltev¢s
ÀrÀn. Ezzel szemben a szubjektivitÀs kierkegaard-i koncepciÂja teljes m¢rt¢kben vÀl-
lalja a hermeneutikai k´r neh¢zs¢geit.32 Az InterpretÀciÂ alternatÁvÀjÀt, mint az elû-
meg¢rt¢s k´r¢t vÀllalÂ ́ nmeg¢rtû müvet szerzûnk talÀn a SzorongÀs fogalmÀnak ere-
deti elûszavÀban fogalmazza meg a legegyszerübben: àAz itt megjelenû mü Ãgy ÁrÂdott,
ahogyan azelûtt ÁrtÀk a k´nyveket. Szerzûje jÂl v¢giggondolta, ÀtmeditÀlta az Àltala tÀrgyalt k¢r-
d¢st [...] Nem teljesen tudatlan a tekintetben sem, hogy elûtte mit Ártak a t¢mÀrÂl, ¢s mindenkinek
igyekszik megadni azt, amivel tartozik neki. Mivel azonban nem felelhetett meg annak a m¢rhe-
tetlen feladatnak, hogy mindenkit meg¢rtsen, [...] inkÀbb azt vÀlasztotta, hogy ́ nmagÀt meg¢rti,
illetve, eset¡nkben azt, hogy meg¢rti, mi¢rt akar szerzûv¢ vÀlni.Ê (SV V, 48; OC VII, 299)

Az elûmeg¢rt¢s k´re elsûsorban az¢rt d´ntû, mert ha az ¢rtelmezû nem ad rÂla szÀ-
mot, az olvasÂra hagyja a meg¢rt¢s nehez¢t, sût a mü meg¢rt¢s¢hez sz¡ks¢ges fÀrad-
sÀgot m¢g a javasolt interpretÀciÂ meg¢rt¢s¢hez sz¡ks¢ges veszûds¢ggel is tet¢zi.

Alighanem ezen alapul az interpretÀciÂ mindennapos gyakorlata: àezen a feje tetej¢re
ÀllÁtott helyzeten, melyben elûbb meg kell ¢rten¡nk a magyarÀzatot, m¢g mielûtt meg¢rten¢nk azt,
amirûl szÂlÊ, àezen az agyafÃrt helyzeten, melyben Ãgy hasznÀljÀk fel az íRçS-bÂl kiemelt r¢sz-
leteket, ahogyan a perzsÀk kirÀlya v¢dekezett az egyiptomiak ellen, elûrebocsÀtva azok szent Àl-
lataitÊ, hogy ne eshessen bÀntÂdÀsa sajÀt sereg¢nek (SV IV, 344ä345; KW VIII, 36;
OC VII, 142). Valahogy Ágy v¢dekez¡nk a legjobb szerzûk zsenij¢nek ereje ellen, a
müveikbûl kiemelt id¢zetekkel ¢s corpusuk filolÂgiai bebalzsamozÀsÀval.

Ezt a t´rt¢neti approximÀciÂt Kierkegaard vaskos illÃziÂnak tartja: àNemzed¢krûl
nemzed¢kre ÀthagyomÀnyozÂdott az illÃziÂ, hogy a mÂdszer jÂ, csupÀn a tudÂsoknak m¢g nem



siker¡lt megvalÂsÁtaniuk.Ê (SV VII, 18; KW XII, 28; OC X, 25) àA r¢szletek vizsgÀlatÀhoz
sokan ¢rtenek, de an¢lk¡l, hogy az eg¢szet k´zben mindv¢gig ¢szben tartanÀk; pedig az Ágy v¢gzett
kutatÀs, minden ¢rdeme ellen¢re, csak konfÃziÂt eredm¢nyezhet.Ê (SV IV, 382; KW VIII, 68;
OC VII, 176)

Az interpretÀciÂnak mÀr t´bb Kierkegaard-nÀl fellelhetû alternatÁvÀjÀt felsoroltuk,
de a legv¢gsû m¢g hÀtravan. DÀnul a magyarÀzÀst jelentû àforklareÊ ige egyben Àt-
szellem¡l¢st, biblikus ¢rtelemben pedig megdicsû¡l¢st jelentû ÀtvÀltozÀst, transzfigu-
rÀciÂt is jelent, Kierkegaard-nÀl a szavak e jÀt¢ka is arra enged k´vetkeztetni, hogy a
hermeneutikai k´r abszolÃt megoldÀsa maga az ab-solutio, a malum hermeneuticum, il-
letve malum logicum alÂli feloldozÀs, vagyis hogy a hermeneutikai k´r abszolÃt megol-
dÀsa a testet ́ lt´tt logosz Àltali transzfigurÀciÂ, amikor mÀr nem magyarÀzunk valamit,
hanem mi magunk vÀlunk eleven magyarÀzattÀ, logosszÀ. Ebben az ¢rtelemben mond-
ja Kierkegaard, hogy àha nem vÀlunk azzÀ, amit meg¢rt¡nk, akkor nem is ¢rtj¡k megÊ (PAP.
VII A 72), mÀsutt pedig: àKrisztus volt a T´rv¢ny bet´lt¢se. Tûle kell megtanulnunk, hogyan
kell meg¢rteni e gondolatot. Mert hiszen ý volt a magyarÀzat [cf. ekeinosz ex¢g¢szato JçNOS
1,18]; ¢s csak amikor a magyarÀzat az, ami magyarÀz [illetve azzÀ vÀlik], amikor a magyarÀzott
maga a magyarÀzÂ, egyszÂval, amikor a magyarÀzat (Forklaring) transzfigurÀciÂ (Forklarelse),
akkor az, aminek lennie kell. Sajnos semmit sem tudunk megmagyarÀzni ezen a mÂdon, [...] de
legalÀbb megtanulhatjuk belûle az Isten irÀnti alÀzatot. F´ldi l¢t¡nk [azaz vilÀgbanl¢tel¡nk]
t´k¢letlens¢ge [v¢gess¢ge] folytÀn meg kell k¡l´nb´ztetn¡nk a l¢tet ¢s a magyarÀzatot [a logoszt];
az ebben megnyilvÀnulÂ tehetetlens¢g l¢nyeges kifejez¢se a minket Istennel egyesÁtû viszonynak.Ê
(SV IX, 120; KW XVI, 107ä108; OC XIV, 93ä94) A malum logicumbÂl adÂdÂ malum
hermeneuticum t´k¢letes leÁrÀsa olvashatÂ ki az id¢zett sz´vegbûl, ha az ember isten-
k¢pmÀs-term¢szet¢t ¢s Istennel valÂ egys¢g¢t a vilÀgteremtû logoszban lÀtjuk, ¢s a her-
meneutikai differenciÀt, azaz a müvet ¢rtelmez¢s¢tûl elvÀlasztÂ differenciÀt pedig a
logosszal valÂ egys¢g megbomlÀsak¢nt (az inter-pretÀciÂ allegorikussÀgak¢nt) ¢rtel-
mezz¡k. A logosz megtestes¡l¢se Ágy azt jeleti, hogy bÀr a l¢t ¢s a meg¢rt¢s egys¢ge
minden pillanatban àelj´n, ¢s mÀr itt is vanÊ a vilÀgban, amint JÀnos mondja, de mint
szint¢n JÀnostÂl tudjuk, àaz ´v¢i, akik k´z¢ j´n, nem fogadjÀk beÊ, azaz nem ¢rtik meg
ýt.33 így eg¢sz¡l ki az ontolÂgiai differencia ontoteolÂgiai differenciÀvÀ, amit Kier-
kegaard mint malum logicumot legpregnÀnsabban a paradoxon kapcsÀn Árt le.

Szerzûnk a paradoxonra valÂ tekintettel tartja lehetetlennek a k´zvetlen¡l objektÁv
megismer¢st, vagyis az interpretÀciÂt, ¢s az eleve adott paradoxon miatt tartja sz¡k-
s¢gesnek az indirekt kommunikÀciÂt, melynek formÀja nÀla az Àln¢vhasznÀlat incog-
nitÂja. A legexplicitebben ¢s a legradikÀlisabban ¢ppen a paradoxon kapcsÀn k¢rdez
rÀ az interpretÀciÂ megalapozatlansÀgÀra, felvetve a fundamentÀlhermeneutika alapvetû
k¢rd¢s¢t: àMit jelent ez egyÀltalÀn: megmagyarÀzni valamit? Annak megmutatÀsa talÀn,
hogy a k¢rd¢ses s´t¢t valami nem ez, hanem valami mÀs? K¡l´nleges magyarÀzat volna [...] mely
nem azonos ´nmagÀval, hanem helyesbÁt¢s.Ê

A Kierkegaard Àltal javasolt megoldÀs, az ism¢tl¢s hermeneutikÀja, egyben az ́ n¢r-
telmezû mü paradoxonÀnak kulcsÀt is megadja: àA paradoxon megmagyarÀzÀsa tehÀt an-
nak egyre m¢lyebb megragadÀsÀt jelenten¢, hogy mi a paradoxon, ¢s hogy a paradoxon parado-
xon. [...] Csak indirekt mÂdon (negatÁve) lehet minden gondolkodÀs legmagasabb princÁpiumait
bebizonyÁtani.Ê34

UgyanÁgy csak indirekt mÂdon lehet egy ´nmagÀt ¢rtelmezû müvet meg¢rteni ab-
ban a Kierkegaard Àltal kettûs reflexiÂnak nevezett folyamatban, melynek sorÀn a mü-
vet sajÀt (´n)¢rtelmez¢s¡nk keret¢ben ¢rtelmezz¡k, s Ágy a szerzû ´n¢rtelmez¢se sajÀt
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(´n)meg¢rt¢s¡nkk¢ vÀlik, a szÂkrat¢szi gnÂthi szeauton (ismerd meg magad) kierke-
gaard-i Àt¢rtelmez¢se szerint. NyilvÀnvalÂ, hogy a meg¢rt¢s e paradox megvalÂsÁtÀsa
sorÀn mindv¢gig a legsÃlyosabb f¢lre¢rt¢sek vesz¢lye, sût kÁs¢rt¢se fenyeget minket.
Ez¢rt Schleiermacher utÀn Kierkegaard is a f¢lre¢rt¢sek elker¡l¢s¢t tartotta a herme-
neutika legnagyobb feladatÀnak: àEgyed¡l az, aki tudatÀban van annak, hogy a f¢lre¢rt¢s
milyen szÁvÂsan igyekszik kisajÀtÁtani a legkimerÁtûbb magyarÀzÀsi kÁs¢rletet is, mik´zben mind-
v¢gig f¢lre¢rt¢s marad, egyed¡l az veszi ¢szre egy olyan mü neh¢zs¢g¢t, ahol minden egyes szÂra
figyelni kell, ahol minden terminusnak meg kell felelnie a kettûs reflexiÂ k´vetelm¢ny¢nek.Ê (SV
VII, 235; KW XII, 223; OC X, 230) °ppilyen makacsul prÂbÀlja meg kisajÀtÁtani
Kierkegaard ¢letmüv¢t az InterpretÀciÂ, mint minden ´nmagÀt ¢rtelmezû müvet Àl-
talÀban.

KonklÃziÂ helyett

Az InterpretÀciÂ mindig megnyugtatÂan objektÁv vÀlaszokat vagy legalÀbbis egy meg-
nyugtatÂ konklÃziÂt ad, miszerint van m¢g el¢g kutatnivalÂ, de eset¡nkben szÂ sem
lehetett sem arrÂl, hogy a vÀlaszokba, sem arrÂl, hogy a k¢rdez¢s v¢g n¢lk¡lis¢g¢be
belenyugodjunk. Igazi konklÃziÂnk tehÀt az, hogy talÀn legalÀbb azt siker¡lt megmu-
tatni, mennyire lehetetlen egy ilyen helyzetben, a konferencia, illetve az essz¢ alapszi-
tuÀciÂjÀban, melyet az InterpretatÃra kereszt¡l-kasul Àthat, meg¢rteni ¢s meg¢rtetni
az ´nmagÀt ¢rtelmezû mü fogalmÀt. Alighanem ¢ppen ez¢rt volt sz¡ks¢ges megkÁs¢-
relni m¢gis.35 Az elûadÀs monolÂgja tehÀt ott ¢r v¢get, ahol a mü meg¢rt¢se elkezdû-
dik, vagyis a szerzûvel valÂ gondolatdialÂgus k¡sz´b¢n. De aligha k¢ts¢ges, hogy nem
is az interpretatÁv monolÂgok feladata lenne a kon-klÃziÂ. Ne legyen tehÀt az utolsÂ
szÂ az interpretÀciÂ monolÂgjÀ¢, hanem, ha lehet, e monolÂg utolsÂ szava legyen in-
kÀbb a dialÂgus elsû szava. Mert az ´nmagÀt ¢rtelmezû mü alapelve ¢s v¢gc¢lja nem
mÀs, mint az a gondolatdialÂgus, amelyet az InterpretÀciÂ (mint InterpretatÃra) min-
den eszk´zzel megprÂbÀl lehetetlenn¢ tenni. Ceterum censeo Interpretationem esse
delendam.
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Jegyzetek

1. A tanulmÀny jelentûs m¢rt¢kben ler´vidÁ-
tett formÀban hangzott el a àKierkegaard Bu-
dapestenÊ cÁmmel rendezett nemzetk´zi kon-
ferenciÀn 1992. december 2-Àn.
2. Az àegzisztenciaÊ k´znyelvi ¢s filozÂfiai ¢r-
telm¢nek egybemosÂdÀsÀbÂl szÀmtalan t´rt¢-
neti ¢s gondolati f¢lre¢rt¢s szÀrmazik, melyek
k´z¡l talÀn a mÀsodik vilÀghÀborÃ egzisztenci-
Àlis vÀlsÀgÀban l¢trej´tt egzisztencializmus a
legismertebb, ez¢rt tünik sz¡ks¢gesnek a b´l-
cseleti ¢rtelemben vett (¢s etimolÂgiailag is
egy¢rtelmübb) exisztencia megk¡l´nb´ztet¢se

a h¢tk´znapi egzisztenciÀtÂl, noha a kettû
nyilvÀn elvÀlaszthatatlan ´konÂmiai kapcsolat-
ban van, amennyiben a szÂ filozÂfiai jelent¢se
a àpolgÀri egzisztenciaÊ szublimÀciÂjak¢nt is
felfoghatÂ.
3. SV VII, 612ä614; KW XII, 548ä550; OC
XI, 298ä300. Kierkegaard müveire a mÀsodik
dÀn SAMLEDE W²RKER (SV) kiadÀs lapszÀmo-
zÀsa alapjÀn utalok, megadva emellett a fran-
cia kiadÀs (OC, Paris, Orante) megfelelû k´-
tet-, illetve oldalszÀmÀt is, ezenfel¡l pedig,
ahol lehet, az angol fordÁtÀs (KIERKEGAARD'S
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WRITINGS  KW, Princeton U. Press) megfelelû
oldalszÀmÀt is jelzem.
4. Cf. SV VII, 618; KW XII, 552; OC XI, 303.
5. Cf. SV VII, 64; KW XII, 70ä71; OC X, 73.
6. Cf. A SZELLEM FENOMENOLñGIçJç-rÂl tartott
szeminÀriumÀban (19). Egy¢bk¢nt maga
Kierkegaard szÀmtalan helyen kifejti, hogy
SzÂkrat¢szt k´vetve az¢rt nem a tudÂs filozÂ-
fus autoritÀsÀval l¢p fel, hogy annÀl inkÀbb
meg¢rthesse, mit jelent gondolkodÂvÀ vÀlni,
¢s mennyire sohasem k¢sz t¢ny vagy adottsÀg
k¢rd¢se az ilyesmi. K¢sûbb maga Heidegger
is egyre nagyobb hangsÃlyt fektet erre.
7. Sokan tudjÀk, illetve tudnak arrÂl, hogy az
exisztencia ¢s a szorongÀs kategÂriÀja Kierke-
gaard-tÂl szÀrmazik, de az mÀr kev¢sb¢ is-
mert, hogy a heideggeri Stimmung eredetije
a dÀn Stemning, a Wiederholung¢ a dÀn
Gjentagelse, hogy a gond ¢s a gondolkodÀs l¢-
nyegi ́ sszef¡gg¢s¢nek legr¢szletesebb kifejt¢-
s¢t ¢ppen a Heidegger Àltal is ajÀnlott ¢p¡le-
tes ÁrÀsokban talÀlhatjuk meg (melyeket az ifjÃ
Heidegger PÀlrÂl szÂlÂ elûadÀsaira k¢sz¡lve
haszonnal forgathatott), kev¢sb¢ ismert, hogy
Kierkegaard-nÀl is elûfordul mÀr az àexisz-
tenciÀlÊ terminus, s m¢g inkÀbb maga a gon-
dolat (amit pedig Heidegger a L°T °S IDý egy
lÀbjegyzet¢ben megtagad tûle), s az sem k´z-
tudott, hogy a halÀl fel¢ ¢l¢s (a Sein zum Tode)
jelens¢g¢t milyen pontosan Árja le a HALçLBE-
TEGS°G (n¢met¡l KRANKHEIT ZUM TODE) cÁ-
mü ÁrÀs szerzûje, aki mÀshol a das Manra (a
heideggeri AkÀrkire) jellemzû banalitÀs jelen-
s¢g¢t is exisztenciÀlanalitikai pontossÀggal Árja
le, bÀr szÀmÀra az egyszerü ember (den meni-
ge Mand) korÀntsem olyan elÁt¢lendûen banÀ-
lis, mint az absztrakt ¢s spekulatÁv AkÀrkik (ill.
Valakik) mindentudÀsa. HasonlÂan nem k´z-
tudott, mennyire tematizÀlt formÀban ÀllÁtja
szembe Kierkegaard az autentikus ¢s az inau-
tentikus l¢tmÂdot, mint bensûs¢gess¢get, il-
letve k¡lsûlegess¢get (k´zbevetûleg megjegy-
zendû, hogy az authent¢sz szÂ etimolÂgiÀja az
auto-entosz ́ sszet¢tel alapjÀn szint¢n a bensû-
s¢gess¢gre utal, jelent¢se pedig eleve a halÀl-
hoz kapcsolja). HasonlÂan nem k´zismert az
sem, hogy a L°T °S IDý hÀrom Kierkegaard-ra
vonatkozÂ sommÀs lÀbjegyzete k´z´ns¢ges,
elemi t´rt¢neti-kritikai eszk´z´kkel is kimu-
tathatÂ f¢lre¢rt¢sen, illetve f¢lre¢rtelmez¢sen
alapul, k¡l´n´sen az, amelyik szerint (Hegel
hatÀsÀra) Kierkegaard megmaradt volna az

idû àvulgÀrisÊ felfogÀsÀnÀl, amit Heidegger
egy hermeneutikai petitio principiivel bizo-
nyÁt, amennyiben a SzorongÀs fogalmÀnak
pillanatdefinÁciÂjÀt Ãgy id¢zi, hogy az ott ere-
detileg szereplû àidûÊ terminust sajÀt àmostÊ
terminusÀval helyettesÁti, mondvÀn: Kierke-
gaard àa pillanatot a most ¢s az ´r´kk¢valÂsÀg se-
gÁts¢g¢vel hatÀrozza megÊ (SZ [338]), ami jellem-
zû interpretÀciÂs szofizma, k´z´ns¢ges pro-
jekciÂ, hiszen a SzorongÀs fogalmÀnak har-
madik fejezet¢ben Kierkegaard a pillanatot
mint az ¹r´kk¢valÂ ¢s az idû talÀlkozÀsÀt ha-
tÀrozza meg, sût hosszan fejtegeti, mi¢rt nem
autentikus az idû olyan felfogÀsa, mely a szuk-
cesszÁv àmostÊ-ok jelenvalÂsÀgÀra ¢p¡l, mely
az àin-der-Zeit seinÊ alapjÀn t¢rbelileg fogja fel
az idût, vagyis ¢ppen azokat a felismer¢seket,
melyeket ma Heideggernek tulajdonÁtanak,
nem utolsÂsorban a f¢lrevezetû lÀbjegyzet au-
toritÀsa alapjÀn.
8. SV III, 67; KW VI, 22; OC V, 99; illetve a
magyar fordÁtÀsban: 7. o.
9. A àlehetetlenn¢ t¢telÊ itt a szÂ legemberibb
¢rtelm¢ben ¢rtendû (ahogyan valaki viselke-
d¢s¢t szoktuk lehetetlennek minûsÁteni),
amennyiben az IrÂnia Magisztere az Àln¢v-
hasznÀlaton tÃlmenûen is sokf¢lek¢ppen gon-
doskodott arrÂl, hogy rÀmutasson korabeli ¢s
elj´vendû kommentÀtorainak komikus f¢lre-
¢rt¢seire, feltÀrva az ezekben rejlû emberileg,
etikailag lehetetlen hermeneutikai alapszitu-
ÀciÂt.
10. PAPIRER IV A 85, amit a n¢met, angol ¢s
francia kiadÀsokban pontatlanul NAPLñ-nak
fordÁtanak, dacolva a szerzû intenciÂjÀval
¢ppÃgy, mint e feljegyz¢sek müfaji diverzitÀ-
sÀval.
11. Noha Kierkegaard korÀban m¢g nem volt
sz´vegszerkesztû, e jelens¢g m¢ly intuÁciÂjÀ-
val szÂl az àegyes emberÊ helyzet¢rûl, àaki mint-
egy lefordÁtja magÀt az ÀltalÀnos nyelvezet¢re, aki
ÃgyszÂlvÀn maga gondoskodik ́ nmaga tiszta, taka-
ros ¢s, amennyire lehets¢ges, hibÀtlan, mindenki szÀ-
mÀra olvashatÂ kiadÀsÀrÂlÊ. (Cf. SV III, 139;
KW VI, 86ä87; OC V, 166) Ha az inter-pre-
tatio a müvek, id¢zetek, referenciÀk csere¢r-
t¢k¢t ma nagysÀgrendileg hat¢konyabban ka-
matoztatja, ebben nagy r¢sze van a sz´veg-
szerkesztûnek, mely az Inter-pretÀciÂ univer-
zÀlis technikai orgonÀjÀvÀ vÀlt. Ez persze nem
technikai science-fictionk¢nt, illetve fiction-
science-k¢nt ¢rdekes, hanem a tudomÀnyos
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kutatÀs interpretÀciÂs gyakorlatÀban valÂ
uralkodÂvÀ vÀlÀsa r¢v¢n, amennyiben a sz´-
vegszerkesztû tette lehetûv¢, hogy az interp-
retÀciÂ sok ¢vszÀzados gyakorlata totÀlis rend-
szerkontrollÀ vÀljon, hogy az esetleges müve-
ket az Imprimatur-Interpretatur mÀr sz¡le-
t¢s¡k pillanatÀban ellenûrz¢se alÀ vonhassa, s
a kritika ne utÂlagos cenzÃra legyen csupÀn,
hanem a szerzûbe egyre jobban beler´gzûdû,
v¢g¡l automatizmussÀ vÀlÂ interpretatÁv ́ ncen-
zÃrak¢nt mük´dhessen, ami, mint tudjuk, sok-
kal hat¢konyabb.
12. àMit lehet tenni? Hogyan orvosolhatÂ ez a hely-
zet? Ahhoz, hogy az olvasÂ hasznÀra vÀljon ez a szi-
tuÀciÂ, magÀnak is szerzûv¢ kell vÀlnia.Ê (SV V,
45; OC VII, 296)
13. M¢g akkor is, ha ezzel kapcsolatban n¢mi-
leg ellentmondÀsosan fogalmaz, hiszen elûbb
azt mondja ugyan: àAbbÂl a t¢telbûl indulunk ki,
hogy meg¢rteni mindenekelûtt annyi, mint egyet-
¢rteni (einverstanden sein) valakivel. A meg¢rt¢s el-
sûsorban egyet¢rt¢sÊ (IGAZSçG °S MñDSZER. 138.
o.), k¢sûbb azonban mÀsk¢pp fogalmaz: àEl¢g
azt mondani, hogy mÀsk¢pp ¢rt¡nk, amikor
egyÀltalÀn meg¢rt¡nk.Ê (IGAZSçG °S MñDSZER.
211. o.)
14. ögy vÀlik vilÀgossÀ a kritikusok szokÀsos el-
lenvet¢s¢nek alaptalansÀga, miszerint az alko-
tÂk ÀltalÀban nem besz¢lnek ¢rthetûen müve-
ikrûl, ami csupÀn akkor magÀtÂl ¢rtetûdû, ha
(megt¢ve a sz¡ks¢ges distinkciÂt) hozzÀtesz-
sz¡k: stricto sensu az¢rt nem meg¢rt¢s a mürûl
szÂlÂ besz¢d (az interpretÀciÂ, akÀr a szerzû¢,
akÀr mÀs¢), mert maga a mü a szerzû legau-
tentikusabb ´nmeg¢rt¢se, illetve ´n¢rtelme-
z¢se, ez¢rt eleve f¢lre¢rt¢s mÀs magyarÀzatot
vÀrni tûle, sût az InterpretÀciÂ emez elvÀrÀsa
kifejezetten az ´nmeg¢rt¢s kreativitÀsa ellen
dolgozik, az alkotÂ ¢s a befogadÂ maieutikus
(´n)meg¢rt¢se ellen ¢ppÃgy, mint a kritikus
àsajÀtÊ (´n)meg¢rt¢se ellen. Ez¢rt is nem alko-
tÀs a kritika, illetve az interpretÀciÂ semmi-
lyen formÀja, mivel ¢ppens¢ggel a müalkotÀs-
ban megnyilvÀnulÂ (´n)meg¢rt¢stûl valÂ àel-
vonatkoztatÀsonÊ (annak elidegenÁt¢s¢n, illet-
ve objektivÀciÂjÀn) alapul, vagyis azon az àob-
jektivitÀsonÊ, amelyikkel Kierkegaard az alko-
tÀs l¢nyegi szubjektivitÀsÀt ÀllÁtja szembe, ami-
kor azt mondja: àa szubjektivitÀs az igazsÀg, a
szubjektivitÀs a valÂsÀgÊ. Ugyanis az objektÁv
(tudomÀnyos, t´rt¢neti-kritikai etc.) formÀ-
ban jelentkezû InterpretÀciÂ is eredetileg

(amikor szerzûje elm¢j¢bûl kipattan) szubjek-
tÁv, legfeljebb az illetû k¢sûbb megfeledkezik
errûl, vagy letagadja. Ez a hermeneutikai ´n-
feled¢s pedig legalÀbb olyan sÃlyos k´vetkez-
m¢nyekkel jÀr, mint a mÀr jÂl ismert L¢tfele-
d¢s... Ez¢rt is vÀlt az essz¢ a modern gondol-
kodÀs alapmüfajÀvÀ, a par excellence modern
müfajjÀ, melyben a hermeneutikai ´nfeled¢s
r¢v¢n v¢gbement a mü ¢s az interpretÀciÂ t´r-
t¢nelmi kon-fÃziÂja, melyben kiteljesedhetett
a hermeneutikai differencia elfeled¢s¢n ala-
pulÂ kritikai paradigma. Az essz¢ Ágy a mü-
alkotÀs pÂtl¢kak¢nt vÀlik ¢rthetûv¢, ¢s felis-
merhetûv¢ vÀlik, mi¢rt is nevezi magÀt kez-
dettûl fogva àessz¢nekÊ, azaz kÁs¢rletnek, hi-
szen princÁpiuma nem is mÀs, mint kudar-
cÀnak, a müalkotÀssÀ vÀlÀs el¢rhetetlens¢g¢-
nek eleve adott pro-jectuma. Az essz¢ àutoljÀ-
raÊ talÀn a müfaj megalkotÂjÀnÀl, Montaigne-
n¢l jelentett alkotÂ ´nmeg¢rt¢st, de m¢g
Heideggern¢l is a t´rt¢neti-kritikai Interpre-
tÀciÂ-paradigma ́ nfeled¢s¢rûl (¢s l¢nyegi ́ n-
kritikÀtlansÀgÀrÂl) Àrulkodik. Pedig a gondol-
kodÀs Heidegger Àltal javasolt ÃjbÂli meg-
alapozÀsÀnak (EntstiftungjÀnak) hermeneuti-
kai alapfelt¢tele talÀn ¢ppen az essz¢logika
meghaladÀsa, a müvek keletkez¢s¢t ellehetet-
lenÁtû kritikai essz¢forma (´n)felszÀmolÀsa
volna.
15. Ezek utÀn Gadamer k´vetkeztet¢seit is fe-
lett¢bb Âvatosan kell fogadnunk: àEbbûl az k´-
vetkezik, s a hermeneutikÀnak ezt sohasem volna
szabad elfelejtenie, hogy a müv¢sz, aki megalkot egy
k¢pzûdm¢nyt, nem a leghivatottabb interpretÀtora
ennek a k¢pzûdm¢nynek. InterpretÀtork¢nt nem ¢l-
vez elsûbbs¢get a puszta befogadÂval szemben.Ê
(IGAZSçG °S MñDSZER. 146. o.) Itt ism¢t figye-
lemre m¢ltÂ hermeneutikai ´nellentmondÀs-
sal Àllunk szemben, amennyiben Gadamer ki-
jelent¢s¢t ´nmagÀra mint szerzûre alkalmaz-
zuk. Kierkegaard, aki Gadamerrel ellent¢t-
ben lÀthatÂlag sokkal tudatosabban tekintet-
tel van a hermeneutikai k´r ´nellentmondÀs-
zÀtonyaira, az id¢zett ellenvet¢sre azzal vÀla-
szol, hogy Àln¢vhasznÀlatÀra hivatkozva maga
is egyszerü olvasÂnak tekinti magÀt, de ¢ppen
ez Àltal a preventÁv int¢zked¢s Àltal cÀfolhat rÀ
Gadamer kijelent¢s¢re. UgyanÁgy ´nk¢nt
megÀllapÁtja a FILOZñFIAI MORZSçK elûszavÀ-
ban azt, amit Gadamer, nevezetesen, hogy àA
v¢lem¢ny, melyet a müv¢sz reflektÀlÂk¢nt alkot, nem
m¢rvadÂÊ (IGAZSçG °S MñDSZER. 146. o.), csak-
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hogy ezt Kierkegaard ÁrÂk¢nt teszi, vagyis a
szÂ legeredetibb ¢rtelm¢ben vett müv¢szk¢nt
reflektÀlva müv¢re, ami ´nmagÀban is eleven
cÀfolata a kritikus megÀllapÁtÀsÀnak. Kierke-
gaard egy¢bk¢nt a hegeli Aufhebung kritikÀja
kapcsÀn mindannyiszor kit¢r a meghaladÀs
hermeneutikai elv¢nek abszurdsÀgÀra ¢s tart-
hatatlansÀgÀra (p¢ldÀul a F°LELEM °S RESZKE-
T°S legelej¢n ¢s legv¢g¢n), melynek hÀtter¢-
ben az interpretÀciÂ projektÁv intencionalitÀsa
hÃzÂdik meg. Ergo a meghaladÀs elve valÂjÀ-
ban egyed¡l a kritikusra alkalmazhatÂ, Àltala
csupÀn sajÀt meg¢rt¢s¢nek kritikus relativitÀ-
sÀt fejezi ki indirekt mÂdon, mÀsra fogva sajÀt
t´k¢letlens¢g¢t. A meghaladÀs elve tulajdon-
k¢ppen egy mÀsik ´nellentmondÀsos alapelv-
re ¢p¡l, melyet az abszolÃt relativitÀs elv¢nek
nevezhetn¢nk. A TUDOMçNYTALAN UTñIRAT
ironikus megfogalmazÀsÀban ez Ágy hangzik:
àÏamit valaki mond, az csupÀn egy bizonyos fokig
igaz; ez¢rt aztÀn nem is Àllhatunk meg nÀlaÎÊ, ha-
nem tovÀbb kell menn¡nk, meg kell halad-
nunk. Az abszolÃt relativitÀs hermeneutikai elve,
mely szerint az igazsÀg (¢s ÀltalÀban minden
meg¢rt¢s) interpretÀciÂ, illetve àmÂdszerÊ
k¢rd¢se, nem mÀs, mint das Man banÀlis min-
dentudÀsÀnak intellektuÀlis verziÂja, az az un-
tig ismert k´zhely, miszerint àminden rela-
tÁvÊ, egyszÂval a PilÀtusok realizmusa ez, mely
¢pp az igazsÀg k´zel¢ben ¢s az igazsÀggal
szemben Àllva teszi fel legszÁvesebben kedvenc
k¢rd¢s¢t: àMi az igazsÀg?Ê (Cf. SV XII, 226;
OC XVII, 180)
16. à°s itt az interpretÀtorok ÏmegoszlanakÎÊ, illet-
ve eltÀvoznak, elt¢rnek, kit¢rnek, elÀllnak
(szÀnd¢kuktÂl), vagy elmenek¡lnek... (SV
XIII, 446; OC IV, 324)
17. Cf. SV XIII, 535; KW XXII, 155; OC
XVII, 272.
18. A t´rt¢neti-kritikai àbizonyÁtÀsÊ legfûbb
krit¢riuma pedig ugyanazon àlogikaÊ szerint
a k¢zenfekvûv¢ t¢tel, azaz a h¢tk´znapivÀ bana-
lizÀlÀs, amit mÀr Heidegger is leleplezett,
m¢gpedig szokatlanul kem¢ny szavakkal. (Cf.
GRUNDBEGRIFFE  [94ä101])
19. Az, hogy a moderns¢g is csupÀn egy kor-
szak volt, hogy a t´rt¢netis¢g is csupÀn egy
korszak jellemzû gondolkodÀsi s¢mÀja volt,
sz¡ks¢gk¢ppen akkor der¡l ki, amikor a k¢r-
d¢ses korszak valÂban v¢get ¢r, s a posztmo-
dernben megkezdûdik a tradÁciÂ müveinek
utolsÂ auctiÂja (az InterpretÀciÂ v¢gkiÀrusÁtÀ-

sa), melynek sorÀn maga a moderns¢g (a kri-
tikai paradigma) ker¡l kalapÀcs alÀ. így vÀl-
hatnak valÂra a Heideggern¢l, illetve Nietz-
sch¢n¢l megjelenû messiÀsi Ág¢retek a filozÂ-
fia Ãj megalapozÀsÀrÂl, illetve a j´vû filozÂfiÀ-
jÀrÂl.
20. L°T °S IDý. 293. o. A meg¢rt¢s ¢s az in-
terpretatÁv ¢rtelmez¢s (Auslegung) k´zti radi-
kÀlis heideggeri k¡l´nbs¢gt¢tellel kapcsolat-
ban lÀsd m¢g: 32ä33. Ù (v¢gig)!
21. Ha siker¡l t´rt¢neti, ideolÂgiai vagy pszi-
chobiogrÀfiai hatÀst kimutatni, az InterpretÀ-
ciÂ ezzel is relativizÀlja ¢s banalizÀlja a k¢rd¢-
ses szerzû gondolatÀt, hogy aztÀn t´rt¢neti
nagysÀgÀt is csupÀn a t´rt¢neti r´vidlÀtÀs re-
lativitÀsÀn kereszt¡l ismerje el, Ãgy, hogy
ek´zben elhatÀrolja a jelenben megnyÁlÂ j´vû-
tûl, mint valami letünt alakzatot, mely Ãgy-
mond sz¡ks¢gk¢ppen a mÃlthoz tartozik, ¢s
Ágy das Mannak nem kell attÂl tartania, hogy
´nmagÀra kelljen alkalmaznia mint jelenva-
lÂt, hiszen a gondolat aktualitÀsa is Ãgymond
àcsak t´rt¢neti lehetÊ, azaz csak mint elmÃlt ¢s
kvÀzi l¢nyeg¢ben elfeledett vÀlhat aktuÀlissÀ.
Ezzel a platÂni anamn¢sziszre is visszavezet-
hetû nosztalgozÂfiai szeml¢lettel ÀllÁtotta szem-
be Kierkegaard az elûrefordÁtott eml¢kez¢s,
az ism¢tl¢s ¢s a pillanat kategÂriÀjÀt.
22. A destrukciÂ heideggeri eszm¢je sÃlyos
hermeneutikai ellentmondÀstÂl terhelt,
amennyiben csupÀn a filozÂfia g´r´g àanya-
nyelv¢nekÊ latin fordÁtÀsÀban (interpretatiÂ-
jÀban) megnyilvÀnulÂ eszmehamisÁtÀst leplezi
le, ¢s ezt sem mint interpretatiÂt, hiszen maga
is interpretÀl, csupÀn egy mÀsik interpretÀciÂ
nev¢ben utasÁtja el a latint, s nyilvÀn az¢rt,
hogy egy Ãjabbal helyettesÁtse, mely alapjÀban
ugyanÃgy felt¢telezi az interpretatio latin l¢-
nyeg¢t... MagÀtÂl ¢rtetûdik, hogy egy valÂban
radikÀlis destrukciÂs program minden in-
terpretÀciÂra kiterjedne, s nem csupÀn a la-
tinra, hanem az ezt megelûzû g´r´g herm¢-
neiÀra, a hermeneutika eg¢sz¢re is.
23. A sors irÂniÀja, hogy az agora az ageirÂ
ig¢bûl szÀrmazik, mely àk¢regetniÊ-t is jelent.
Ekk¢pp koldulja eredetis¢g¢t minden interp-
retÀciÂ a szerzûktûl, ha ¢pp nem erûszakkal
veszi el. Egy¢birÀnt Herm¢sz egyik attribÃtu-
ma is Agoraiosz.
24. Ezzel kapcsolatban vonja le szerzûnk azt a
meglepû konzekvenciÀt, hogy a negatÁv kriti-
ka sokkal vesz¢lytelenebb a pozitÁvnÀl, mely
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megfellebbezhetetlen¡l kijel´li egy szerzû he-
ly¢t a kultÃrt´rt¢netben. (SV VII, X; KW XII,
6; OC X, 6)
25. A pszichoanalÁzis az InterpretÀciÂ cenzÃ-
rÀjÀnak hatÀsk´r¢t kiterjesztette a tudat leg-
m¢lyebb r¢tegeire is, ÃgyszÂlvÀn a tudat legin-
timebb rejtekeit is kiszolgÀltatta az Interpre-
tÀciÂnak. Belegondolni is riasztÂ, milyen ha-
t¢konyan alkalmazhatta volna az inkvizÁciÂ ezt
a mÂdszert, de nem kev¢sb¢ szorongatÂan ri-
asztÂ e mÂdszer mai kritikai alkalmazÀsa ¢s
ideolÂgiai inkvizÁciÂs szerepe, mely v¢gsû so-
ron das Man volont¢ g¢n¢rale-jÀt (AkÀrki k´z-
akaratÀt) ¢rv¢nyesÁti, a felettes ¢n regulatÁv
szerep¢vel ¢ppÃgy, mint az alantas ¢n, az ýs-
valami meghatÀrozÂ szerep¢nek hangsÃlyo-
zÀsÀval. Mert az Es neutralitÀsa nem mÀs,
mint das Man neutralitÀsa, mely a legt´bb
nyelvben a szexus tabujÀra utal, elsûsorban az
ilyen kifejez¢sekben, mint: àMindegyik csak
Arra gondolÊ (franciÀul az e kifejez¢sben sze-
replû a az ýsvalami francia fordÁtÀsa). MÀs-
felûl pedig a pszichoanalitikus megk´zelÁt¢s
az eszmet´rt¢netben a determinisztikus rela-
tivizÀlÀs egyik leghat¢konyabb eszk´ze, hiszen
mi sem k´nnyebb, mint egy-egy nagy gondol-
kodÂ legnagyobb eszm¢i hÀtter¢ben alantas
pszichobiogrÀfiai motÁvumokat felfedezni,
amire a kommentÀtornak m¢lys¢ges kisebb-
rendüs¢gi ¢rz¢se kompenzÀlÀsÀra oly nagy
sz¡ks¢ge van. Ahogyan a t´rt¢neti kritika a
t´rt¢neti determinizmusnak, a kultÃrt´rt¢ne-
ti hatÀsoknak prÂbÀlja kiszolgÀltatni a t´rt¢-
netis¢ggel szemben àrebellisÊ kreativitÀst, Ãgy
a pszichobiogrÀfia a g¢niuszt sz¡lei vagy csa-
lÀdja dasmansÀgÀnak szolgÀltatja ki, amint azt
Kierkegaard müveinek pszicholÂgiai meg-
k´rny¢kez¢se ¢kesen bizonyÁtja. CsupÀn azt
hagyjÀk figyelmen kÁv¡l, hogy Kierkegaard
(mint minden valamirevalÂ zseni) zseniÀlis
pszicholÂgiai ¢rz¢kkel rendelkezett, mÀrpe-
dig annak, aki rajta akarnÀ kapni valami
àdisznÂsÀgonÊ, nÀla is jobb l¢lekismerûnek
kellene lennie. TovÀbbmenve, felmer¡lhet
egy alapvetû k¢tely az eg¢sz pszichoanalitikus
megk´zelÁt¢ssel szemben: vajon nem kelle-
ne-e a pszichoanalitikus megk´zelÁt¢s alap-
attitüdj¢vel kapcsolatban felvetni egyfajta
Freud-komplexus lehetûs¢g¢t? Vajon nem szen-
vedett-e az eg¢sz XX. szÀzadi gondolkodÀs va-
lami olyasf¢le sorsneurÂzisban, amit legin-
kÀbb ¢ppen Freud-komplexusnak nevezhet-

n¢nk? E k¢rd¢sek feltev¢s¢vel ¢s megvÀlaszo-
lÀsÀval alighanem az egyik legl¢lek´lûbb cen-
zÃrÀtÂl ¢s a kreativitÀst leginkÀbb kikezdû
modern interpretÀciÂs tabutÂl szabadulhat-
nÀnk meg. Nemde ez volna a legfreudibb apa-
gyilkossÀg is egyben?... egyszÂval Freud mü-
v¢nek igazi bev¢gz¢se.
26. ögy teljesedik be a àNihil obstatÊ rejtett
¢rtelme, mely szerint àa nihil Àllja utunkatÊ, s
bÀr semmi k¡lsû akadÀly nem lenne, ´nn´n
nihilizmusunk m¢gis meggÀtol benn¡nket
mindenben. Ez¢rt hihetetlen¡l hat¢kony a ni-
hilizmus, a totÀlis szabadsÀg (az ´nk¢nyelem)
cenzÃrÀja, mert teljess¢ggel belsûv¢ vÀlÂ ´n-
cenzÃra, das Man diktatÃrÀja.
27. NB. A kultÃrdemokrÀcia gyenges¢ge ¢s
ereje egyarÀnt abban van, hogy mediokrÀcia-
k¢nt funkcionÀl, azaz mediÀciÂs rend-
szer¢ben, az itt InterpretatÃrÀnak nevezett
InterpretÀciÂ diktatÃrÀjÀban (v´. a àkonszen-
zusraÊ, illetve a àk´zv¢lem¢nyreÊ valÂ mindig
egy¢ni ¢s szubjektÁv hivatkozÀs, a politikai
reprezentÀciÂ ¢s a m¢diÀk ´sszefonÂdÀsa
stb.).
28. PAP. X 4 A 428. Kierkegaard felveti egy
mÀsik autentikus interpretÀciÂ lehetûs¢g¢t is,
amit exisztenciÀlis interpretÀciÂnak, illetve le-
fordÁtÀsnak nevez, a àtettekkel olvasÀsÊ ¢rtelm¢-
ben: cf. SV VII, 177, 382, 395 ¢s 494; KW XII,
171, 352, 363ä364 ¢s 450ä451; OC XI, 89,
101, 190ä191 ¢s OC X, 178.
29. Gadamer: IGAZSçG °S MñDSZER. 128. o.
30. Heidegger: L°T °S IDý. 116. o.; SZ (23).
31. Kierkegaard k¡l´n´sen ¢lesen bÁrÀlja a
romantikus àkriticizmusÊ prenihilizmusÀt a
n¢met romantikusok irÂniafelfogÀsa kapcsÀn:
àAz irÂnia hamis kapcsolata a valÂsÀggal [...] l¢nye-
gileg kritikai. [...] Ez¢rt van az, hogy ezen a hetedik
napon, melyhez ÀllÁtÂlag el¢rkezt¡nk [...] mindenki
a kritikÀnak szenteli magÀt, ahelyett hogy kipihen-
n¢nk a t´rt¢neti mü fÀradalmaitÊ, Àm ez a kritika
v¢gleg igazolhatatlannÀ vÀlik, amikor àaz eg¢sz
realitÀs ellen fordulÊ (SV XIII, 377; KW II, 293;
OC II, 250), à¢s az ironikus [vagyis a kritikus],
aki szabadnak hiszi magÀt, ezÀltal a vilÀgirÂnia kÁ-
m¢letlen t´rv¢nye alÀ esik, s a legrettenetesebb
szolgasÀgban kÁnlÂdikÊ. (SV XIII, 385; KW II,
301; OC II, 257) ValÂban, a k´nyvtÀrban vagy
a sz´vegszerkesztûje elûtt g´rnyedû kommen-
tÀtor sorsa a l¢nyeget illetûen azonos a gÀlya-
rab¢val. Interpretari necesse est?...
32. Az elûmeg¢rt¢s k´r¢nek probl¢mÀjÀt mÀr
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az IrÂnia fogalmÀban minden ÀrnyalatÀban
megfogalmazta: àminden eredm¢ny egy k´lcs´n-
hatÀs szint¢zis¢bûl adÂdik: melyben koncepciÂnk
mintegy vonzÀst gyakorol az adott tÀrgyra, melyet
magyarÀz, mik´zben persze az is vonzÀst gyakorol a
koncepciÂra. Az utÂbbi tehÀt vizsgÀlatunk sorÀn
alakul ki, bÀr mÀs szempontbÂl kezdettûl jelen van.
Nem is lehet mÀsk¢ppen, hiszen az eg¢sz megelûzi r¢-
szeit. [...] Az igazsÀgos olvasÂ, legalÀbbis Ãgy hi-
szem, egyszerü elûvigyÀzatossÀgot lÀt majd tehÀt eb-
ben r¢szemrûl, bÀr ily mÂdon ¢rtekez¢sem a mai
[egy¢birÀnt nyilvÀn ¢rdemekben gazdag] tu-
domÀnyos mÂdszertûl n¢mileg elt¢rû formÀt ́ ltÊ. (SV
XIII, 258ä259; KW II, 184; OC II, 143)
33. Cf. JçNOS 1, 9ä11. o.
34. KIERKEGAARD íRçSAIBñL. Gondolat, 1982.
410ä412. o. SV VII, 204; KW XII, 196; OC
X, 203.
35. Az ´nmeg¢rt¢sre ¢p¡lû ¢rtelmez¢shez va-

lÂ eljutÀs n¢lk¡l´zhetetlen elûfelt¢tele az elû-
zûekben vÀzolt interpretÀciÂkritika, az ´nma-
gÀt ¢rtelmezû mü puszta eszm¢je azonban
nem elegendû ahhoz, hogy teljess¢g¢ben
meg¢rts¡k, voltak¢ppen mi is ez, hiszen ez a
meg¢rt¢s egyed¡l a müben, illetve a mü Àltal
hozzÀf¢rhetû, sût ez maga az ´nmagÀt ¢rtel-
mezû mü, amit ¢ppÃgy, mint Kierkegaard
müveinek elolvasÀsÀt (a rÂla szÂlÂ kommentÀ-
rok, essz¢k ¢s elûadÀsok helyett) semmilyen
interpretÀciÂ sem pÂtolhat, Ágy az Àltalunk ja-
vasolt metainterpretatÁv ¢rtelmez¢s sem pÂ-
tolhatja. A àVissza a müvekhezÊ jelszÂszintü
hangoztatÀsa ´nmagÀban ugyanÃgy nem je-
lent semmit, mint a fenomenolÂgia àVissza
magukhoz a dolgokhoz!Ê jelszava. De nem is
ez a fundamentÀlhermeneutika igazi feladata,
hanem az ¢rtelmez¢s ¢s az ´nmeg¢rt¢s k´l-
cs´n´s felt¢teleinek feltÀrÀsa.

TakÀts Gyula

ELTITKOLT JELEKKEL

Csu Fu megitta mÀr borÀt.
TÀn t´bbet is, mint k¢ne.
M¢regeti a poharÀt,
s holdf¢nyben lebeg a pinc¢je.

Arany k´rÁv ¢s ez¡st d¢betü
dagad ¢s benne a vilÀg
valami eltitkolt jelekkel
szÀll Csu ¢s asztala f´l´tt tovÀbb.



MINT A TELJES R°SZE

ä N¢zi a ceruzÀt Csu Fu,
ä amellyel Ár ¢s rajzolt is sokat.
ä °s mosolyog, mert tudja jÂl,
ä tÃl¢li csonkja is e sorokat
ä ¢s rajzait is arrÂl, ami van...

ä F´l´tte csak a nagy madÀr
ä z´ld szÀrnya ¢s szava
ä biztatja Csut, hogy
ä ceruzÀja is vele,
ä mint a teljes r¢sze...
ä °s ÀsÂjÀval vÀllÀn
ä nem is a kertbe,
ä kamrÀjÀbÂl mÀr mintha oda menne...

N°ZI S A MINDEN TºKRE

ä A vanban nincs ¡res! ä
ä Kinek is Árta ezt Csu Fu?
ä Keresg¢li ¢s betüi felett,
ä k¢t ujja k´zt, ahogy a tollat,
ä kez¢ben tart egy b¡kkfalevelet...

ä N¢zi s a minden t¡kre, mintha
ä e b¡kk-ÀgbÂl reÀ ragyogna...
ä E fÀcska lenne az talÀn ä
ä k¢rdi ¢s n¢zi egyre, csak tovÀbb,
ä amelyben olyan ÂriÀs kicsi
ä e nagyt¡krü vilÀg?...
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AZ ASZTALçRñL

N¢gy lÀba van, kettûvel t´bb,
mint Csunak ¢s BuddhÀnak.
A f´ld´n-¢gen is talÀn
ez¢rt ´r¡l az asztalÀnak.

Rajta az ÁrÀs ¢s a k´nyv
¢s a rejtett messzi rend
biztosabban Àll s nemcsak ig¢r
ez a riasztÂ n¢ma csend

tÀrgyak, betük, az Egy ¢s az Eg¢sz
k´z´tt, de ez a g´rbe gyertya
e pince-lÀng n¢gylÀbÃ asztalÀn
kormÀval mintha Árna,

akÀr a szent vakok, akik
k´z´tt¡nk jÀrva, megfogjÀk kezed,
s kinyitjÀk ¢s szem¡nk el¢ teszik
a teljes k´nyvet sugÀrzÂ levelet.

MÀndy IvÀn

A L°GYVADçSZ

VÀr az ablak mellett. Nem hajszolja a legyeket. Nincs hajsza. Nincs ¡ld´z¢s. Nincs
kapkodÀs. Se kapkodÀs, se csapkodÀs. A legyek elûbb-utÂbb az ¡vegre rep¡lnek. In-
kÀbb utÂbb. Egy¢bk¢nt akad, aki mintha mÀr n¢hÀny napja ott mÀszkÀlna valami v¢g-
telen lassÃsÀggal.

Nincsenek szabÀlyok. Egy biztos. Ott ¢s csakis ott lehet ûket elint¢zni. Egy Âcska
ronggyal. Mondjuk egy pizsama szakadt darabja, kiszuperÀlt port´rlû, szennyes ron-
gyok, konyharongyok. °s egy f¢l pÀr kesztyü. Ki¢ lehetett? F¢lig se j´n fel. Gyanakod-
va vizsgÀlgatta. Nem, ez valahogy nem megy. De hÀt ez mÀr egyÀltalÀn nem fontos.
Most mÀsrÂl van szÂ. A kesztyü mÀr nem kesztyü.

Ki tudja? TalÀn a nûv¢r¢¢ lehetett m¢g valamikor r¢gen.
Forgatta, n¢zegette. °s megism¢telte. M¢g valamikor r¢gen.
Mikor is halt meg az Ica? ñ, annak mÀr jÂ n¢hÀny ¢ve. Oly mindegy.
Most mÀr csak egy a fontos.
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A l¢gyvadÀsz kidolgozta a mÂdszer¢t. Persze, ha bÀrkit megk¢rdezne a hÀzban.
Esetleg Czillei Ulrikot, Schamberger Rezsût... oly ¢rtetlen k¢pet vÀgnÀnak. Szinte lÀtja
Schamberger d´bbent k¢p¢t:

ä Nagy ´tlet... k¢ts¢gtelen. SzÂval, ´n a legyeket simogatja az ablak¡vegen.
Czillei egy d¡hrohamban:
ä Dehogy! Itt eg¢sz mÀsrÂl van szÂ!
T´bbet nem Àrulna el. Aljas, ronda eljÀrÀsnak tartanÀ az eg¢szet. HÀt persze! Ala-

muszi, kegyetlen mÂdszer.
A vadÀszt mindez nem ¢rdekli. Gondoljanak, amit akarnak. ý v¢gzi a maga dolgÀt.

A maga dolgÀt a maga mÂdjÀn.
S¢ta a szobÀban. Egy v¢gtelen s¢ta a ronggyal az ablakok mellett.
L¢gyzÃgÀs.
Zizeg¢s.
DongÀs.
K¢rkedû kopogÀs az ¡vegen.
Egy l¢gy halÀlt megvetûen nekifutott az ablak¡vegnek. °ppen csak egy pillanatra.

Jelezni akarta, hogy itt van.
A l¢gyzÃgÀs abbamaradt.
Semmi kopogÀs az ¡vegen.
HovÀ tüntek?
Belevesztek a levegûbe?
T¡relem. T¡relem.
VÀrni tudni kell.
Egyik ablaktÂl a mÀsikig osont. S¢ta a lakÀsban, a rongyot lÂbÀlva... Na, ez abba-

marad. GyanÃs mozdulat. Minden mozdulat gyanÃs. A legyeknek semmit se szabad
¢szrevenni.

Egy ember s¢tÀl, ¢s vÀr. Olykor kin¢z az ablakon.
Egy lÀny Àtszalad a t¢ren. K¢ts¢gbeesett hang Ãszik utÀna:
ä Megint nem j´ssz haza?!
ä Soha nem megyek haza!
ä De mi¢rt?! Mi¢rt?!

A l¢gyvadÀsz elfordul az ablaktÂl. Folytatja ÃtjÀt. °s k´zben vÀr valamire. ý aztÀn iga-
zÀn tud vÀrni! °s majd a kellû pillanatban...
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FIGYELý

M°G EGY íRçS
A àBUDçÊ-RñL

 
Ottlik G¢za: Buda
EurÂpa, 1993. 365 oldal, 400 Ft

A müfajilag realistÀnak ¢rtelmezett, hagyo-
mÀnyos szerkezetü reg¢ny az ¢rzelmek as-
pektusÀt tekintve mindig romantikus. Olyan
zÀrt ¢s a valÂsÀgot metak´zegbe Àthelyezû
àmÀsik vilÀgbaÊ vezet Àt, melynek kapuja,
amint Àtl¢pt¡k, azonnal ´sszezÀrul m´g´t-
t¡nk. Ebben az ¢rtelemben a reg¢nyÁrÀs a
csÀbÁtÀs müv¢szete, Àtvezet¢s a àminthaÊ vi-
lÀgÀba, s ezzel az ¢n¢rz¢s àminthÀÊ-jÀt is elû-
id¢zi: a fill¢res reg¢nybe belemer¡lû cse-
l¢dlÀny ¢s a Dosztojevszkijt olvasÂ Pilinsz-
ky ugyanabban a kÀbulatban ¢lnek, az ¢n
¢s a nem ¢n hatÀrÀn, ¢s bizonyos ¢rtelem-
ben ezek a hatÀrÀtl¢p¢sek mindkettûj¡kben
ugyanazokat a katartikus sokkokat vÀltjÀk ki.
Az Àlom ¢s az ¢brenl¢t mÀr az ûsi idûk tudÀsa
szerint is nem ugyanannak a vilÀgnak r¢szei,
hanem k¢t, csak a formÀk ¢s a jelens¢gek
szintj¢n k´z´s univerzum tagjai. Ez¢rt nem
àlek¢pez¢sÊ az irodalom, jobban mondva
nem a valÂsÀgos vilÀg lek¢pez¢se, hanem an-
nak a nagyon nehezen elfogadhatÂ ontolÂ-
giai t¢nynek a bizonyÁt¢ka ¢s ¢reztet¢se, hogy
az ember szÀmÀra sajÀt tudata mint ´nÀllÂ
l¢trend l¢tezik, s hogy a vilÀg homogenitÀsÀ-
nak ¢rzet¢t nem jelens¢geinek tartalmi, vagy-
is anyagi, hanem formai azonossÀga adja. A
fikciÂnak ¢ppen az az egyik legfontosabb jel-
lemzûje ä ¢s funkciÂja is ä, hogy az emberi
l¢lek konzisztens inkonzisztenciÀjÀra vilÀgÁt-
son rÀ, arra a k¢pess¢g¢re, hogy egymÀstÂl
teljesen k¡l´nb´zû valÂsÀgszinteken ¢ljen, ¢s
a fikciÂ valÂsÀgrendszer¢t Ãgy fogadja el tel-
jes univerzumnak, hogy valamik¢ppen m¢gis
tisztÀban legyen ennek nem valÂsÀgossÀgÀ-
val. Az olvasÂt magÀba integrÀlÂ reg¢ny ezt
csakis az ¢rzelmi involvÀlÂdÀs ÃtjÀn k¢pes el-
¢rni, m¢ghozzÀ az¢rt, mert az Àtmenetnek

ezek a jelens¢gei a l¢leknek a tudat¢nÀl m¢-
lyebb, diffÃzabb, inhomog¢nabb k´zeg¢ben,
a nem k´rvonalazottsÀg szintj¢n l¢teznek.
Ottlik azt Árja a BUDç-ban, hogy àaz ¢rz¢s pon-
tatlanÊ ä mÀsutt, hogy egyed¡l a pontatlan hi-
teles (¢s ez ennek a reg¢nynek az ISKOLç-val
´sszehasonlÁtott egyik legfontosabb alapgon-
dolata). A realista reg¢ny àpontossÀgÀnakÊ
l¢nyege a pontatlansÀg ¢rzelmi k´zeg¢ben
megelevenedû hiteless¢g, mely mint pÀra le-
beg a dolgok konkr¢t leÁrÀsa felett. Nem mÀs
ez, mint a konkr¢tbûl felszÀllÂ, azt hitelesÁtû
¢rzelmi bizonyossÀg.

Az ¢rzelmi azonosulÀs e szintj¢n Ottlik IS-
KOLç-ja teljesen hagyomÀnyos reg¢nynek
tarthatÂ. A rendkÁv¡lien sokf¢le kapcsolÂdÀs
k´z¡l, mely benn¡nket a klasszikus, a r¢gi ¢r-
telemben vett àrealizmushozÊ füzhet (kÁvÀn-
csisÀg, az izgalmak vÀgya, azonosulÀs vala-
mely szereplûvel, a t´rt¢nettel, atmoszf¢rÀ-
val, a kifejez¢s stilÀris jelleg¢vel), Ottlik ÁrÂi
àk¢szlet¢bûlÊ (m¢g mindig az ISKOLç-rÂl be-
sz¢lek) k¢t alapvetû ¢rz¢st emelek ki. Ezek
egyike igen k¡l´n´s mÂdon a szerelem egy
kezdûdû, kifejletlen, mondhatnÂk kamaszos
formÀjÀra hasonlÁt, ¢s a mÀsik is a fiatalsÀg
jellemzû vonzalmainak egyike: a rejt¢lyess¢g
kihÁvÀsa. Elsûsorban ebbûl a k¢t elembûl ke-
veri ki Ottlik az ISKOLA k¡l´n´s atmoszf¢rÀ-
jÀt, kimondÀsait ¢s elhallgatÀsait, azt a titok-
zatossÀgot, aminek ez a k´nyv ä v¢lem¢nyem
szerint ä megjelen¢sekor ¢s mindmÀig ä fû-
leg az elûsz´r olvasÂk szem¢ben ä megrendÁ-
tû hatÀsÀt ¢s egy nyomÀban kialakulÂ eg¢sz
irodalmi iskola a kialakulÀsÀt k´sz´nheti.

Abban a fûleg MÀrai ¢s Ill¢s Endre k¢pvi-
selte ÁrÂi hagyomÀnyban, melyhez Ottlik m¢g
az ISKOLA elûtti prÂzÀjÀban csatlakozott, for-
mailag ugyanez a kicsit c¢lzatos, akart, kiszÀ-
mÁtott rejt¢lyesked¢s lÀthatÂ. Az elegÀns el-
hallgatÀsok ¢s elegÀns indÁtÀsok müv¢szete
ez, minden m¢lybe nyÃlÂ homÀlya mellett
m¢giscsak sÁkmüv¢szet, a dekorativitÀs egy
k¡l´n´s müfaja. A mü sz´vete a müv¢szien
csipk¢zett kivÀgÂs papÁrok¢ra hasonlÁt, ahol
a nem l¢tezû r¢szek teremtik meg az ´ssze-
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f¡gg¢seket: a hatÀsos fejezetv¢gek, a sokat-
mondÂ utolsÂ mondatok, melyek felkeltik azt
a kÁvÀncsisÀgot, mely oldalakkal vagy fejeze-
tekkel k¢sûbben csillapulhat. Ahhoz, hogy az
ilyen reg¢ny valÂban eleven ¢s hatÀsos le-
gyen, az ÁrÂban nagy erûvel kell ¢lnie a mü
teljess¢g¢nek, a t´rt¢net ´nmagÀbÂl fakadÂ
spontÀn sodrÀsÀnak ä de az eg¢sszel egy idû-
ben a r¢szletek finom Àrnyalatainak is. A mü
olyat¢n belsû biztonsÀgÀt, a tudÀs olyan, mÀr
az ´ntudatlant is kit´ltû r¢szletismereteit je-
lenti ez, aminek birtokÀban r¢szleteinek el-
rendez¢se mÀr nem a megalkotÀsnak, hanem
a megcsinÀlÀsnak k¢rd¢se. Ha valahol is,
akÀr csak egyetlen r¢szletben megrend¡l az
olvasÂ bizalma, ha tekintet¢nek fÂkusza el-
csÃszik a konstrukciÂ szintj¢n, azon tÃl mÀr
csak a technikÀra k¢pes figyelni. Az ilyet¢n
megalkotott mü nagyon k´nnyen megmere-
vedett struktÃrÀvÀ vÀlhat, amelyben az alko-
tÂ vagy az alkotÀsmÂd k¡lsûleges vonatkozÀ-
sai az ÁrÂ ¢s az olvasÂ teljess¢gk¢pe k´z¢ to-
lakszanak.

A modern irodalom egyik alapvetû k¢rd¢-
se, hogy ez az ÁrÀsmÂd, ami a szubjektÁv mÀr
tÃlsÀgos eluralkodÀsÀnak ellensÃlyozÀsÀra
minden szubjektivitÀst lefosztana magÀrÂl, ez
az àÃjmanierizmusnakÊ nevezhetû forma ho-
gyan viszonyul a klasszikus reg¢ny nem ke-
v¢sb¢ megformÀlt, de spontÀnnak hatÂ konst-
rukciÂjÀhoz. NyilvÀnvalÂ, hogy egyes kivÀgÀ-
sok, a nagyjelenetekre koncentrÀlt drÀmai ki-
¢lezetts¢g, a cselekm¢ny fordulatai mint sa-
rokpontok minden klasszikus reg¢ny szerke-
zet¢nek tartÂoszlopai. De a modern (poszt-
modern) stilizÀltan klasszicizÀlÂ reg¢nyekben
ezek a drÀmai sürüs´d¢sek nem a t´rt¢n¢s-
nek, hanem csak az elbesz¢l¢snek sarokpont-
jai. Nem elûreviszik, hanem indoklÀs n¢lk¡l
lezÀrjÀk a cselekm¢ny egyes r¢szleteit: az elûb-
biekben megmagyarÀzatlan r¢szek magyarÀ-
zatÀt a bizonytalan j´vûbe vetÁtik, ´sszeke-
verik az idûsÁkokat ä s bÀr ez m¢lys¢g¢ben az
idûnek a klasszikustÂl elt¢rû felfogÀsÀbÂl, ab-
bÂl a t¢nybûl fakad, hogy a reg¢ny c¢lja nem
egy t´rt¢net k´vet¢se, hanem egy Àllapot t´r-
t¢neti indokolÀsa, az egyensÃly m¢gis a for-
ma hangsÃlyozÀsÀnak irÀnyÀba tolÂdik. Az
idûsÁkok alkalmank¢nt a lassÁtÀs, a vÀrakozÀs
fokozÀsa, a hatÀsossÀg n´vel¢se c¢ljÀbÂl to-
lÂdnak messze egymÀstÂl ä s ez a manipulÀlt
kÁvÀncsisÀg hozza l¢tre a rejt¢lyess¢g ¢rzet¢t.

Az ISKOLA rejt¢lye azonban enn¢l sokkal
m¢lyebb r¢tegben titokzatos ä abban a m¢ly-
s¢gben, melyet a felszÁn e mesters¢ges jÀt¢ka
fel sem borzol. LegalÀbbis amikor Àtl¢p¡nk
a reg¢ny k´zeg¢be, appercipiÀljuk ugyan a
felszÁn cizellÀlt t´k¢ly¢t, de mÀr az elsû meg-
k´zelÁt¢sben ezt teljes m¢rt¢kben a tartalom
egyetlen adekvÀt nyelv¢nek is tartjuk. Az IS-
KOLA t´rt¢nete ugyanis szavakkal nem, ha-
nem csak szerkezetekkel kifejezhetû. Ottlik
abbahagyÂs-elhallgatÂs technikÀja ez¢rt Àll
k´z¢p¡tt, mintegy ÀthidalÀsk¢nt MÀrai tech-
nikailag ¢s M¢sz´ly tartalmilag hasonlÂ ÁrÀs-
mÂdja k´z´tt.

De van Ottlik reg¢ny¢nek m¢g egy fontos
aspektusa is. KoncepciÂjÀban ugyanis az IS-
KOLA beavatÀsmiszt¢rium, valÂsÀgos alvilÀgra
szÀllÀs a majdani felemelked¢s ä a majdani
szabadsÀg ¢rdek¢ben. Mint ilyen, a megha-
lÀsnak, a szem¢lyis¢gtûl megfosztatÀsnak, te-
hÀt a szem¢lyis¢g elpusztulÀsÀnak-elpusztÁt-
tatÀsÀnak t´rt¢nete ä de ¢ppen erre, a meg-
semmis¡l¢sre nincsenek ¢s nem is lehetnek
szavaink. Minden beavatÀs l¢nyege az, hogy
´rv¢ny¢nek m¢lypontjÀn a tudat kialszik,
vagy Àtl¢p egy olyan mÀs jellegü Àllapotba,
melyre nem eml¢kezhet¡nk. A reg¢ny Àtme-
neti ä vagy hatÀr- ä jelleg¢t, benne a l¢t ha-
tÀrhelyzet¢nek ÀbrÀzolÀsÀt r´gt´n az elej¢n
meg¢rezz¡k, de a cselekm¢ny mesteri szer-
kezete miatt ez mindv¢gig oly rejtett marad
elûtt¡nk, hogy minduntalan megfeledke-
z¡nk rÂla. PszicholÂgiailag az ISKOLA k¢t egy-
mÀssal ellent¢tes lelki motivÀciÂ keresztezû-
d¢si pontjÀban Àll: az egyik Ottlik realitÀsig¢-
nye (a makacs ¢s Ãjra meg Ãjra nekifesz¡lû
k¡zdelem az¢rt, hogy azt ¢s Ãgy mondja el,
ahogyan a dolgok t´rt¢ntek), a mÀsik az ir-
racionÀlis irÀnti vonzalom, mely a t´rt¢n¢sek
realitÀssÀ t´rt¢nû redukciÂjÀt hasonlÂan ma-
kacs k¡zdelemmel igyekszik eltÀvolÁtani ma-
gÀtÂl. Ottlik irracionalizmus¢lm¢ny¢nek ä
melyrûl nem tudhatjuk, hogy a gyermekko-
rinak Ãjrafelid¢z¢se-e vagy a felnûttnek a
gyerekkorra visszavetÁtett, k¢sûbben kiala-
kult ¢let¢rz¢se ä ¢s ezzel az eg¢sz ISKOLç-nak
alapprobl¢mÀja az, hogy ez az irracionalitÀs-
¢lm¢ny minden transzcendens vonatkozÀst
kizÀr magÀbÂl. Ennek a beavatÀsi folyamat-
nak irracionalizmusa nagyon k´zeli rokon-
sÀgban Àll az irracionalitÀs rendszer¢nek
szimbÂlummÀ emel¢s¢vel ä ami szinte elke-
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r¡lhetetlenn¢ tenn¢ egy transzcendens irÀ-
nyultsÀgÃ rendszer l¢trej´tt¢t. LegalÀbbis
azt, hogy a k¢rd¢s k´z¢ppontjÀban ä mint
formÀlisan igen gyakran MÀrainÀl, tartalmi-
lag felt¢tlen¡l M¢sz´ly ATL°Tç-jÀban, maga a
rejt¢ly emelkedj¢k a mü k´z¢ppontjÀvÀ, vÀl-
j¢k tartalommÀ.

OttliknÀl nem az. Az irracionalitÀs nem ti-
tokzatos rejt¢ly (mÀs az, ami titokzatos) ä az
irracionalitÀs a racionÀlis megjelen¢si formÀ-
ja. Ami titokzatos, az a viszonyok probl¢mÀja
ä s valÂszÁnü, hogy a reg¢ny valamelyest sze-
m¢rmes ¢s burkolt mÂdon ezekkel a viszo-
nyokkal kÁvÀn foglalkozni; valÂszÁnü, hogy
igazi tartalma e viszonyok, pontosabban von-
zalmak kialakulÀsÀnak t´rt¢nete. Formailag
ez¢rt nem lehet mÀs, mint minden emberi
kapcsolat: titokzatos. Ottlik instrukciÂja sze-
rint e kapcsolatok paradoxak is (az ISKOLç-
ban ä nem Ágy a BUDç-ban, ami ¢ppen ez¢rt
is lÀtszik egy mÀsik irodalmi müfaj term¢k¢-
nek). Mert ezek a katonaiskolÀban l¢trej´tt
´sszefonÂdÀsok abban a k´zegben sz¡letnek
¢s m¢ly¡lnek az emberi ¢let mindenn¢l fon-
tosabb ¢s tartÂsabb kapcsolataivÀ, melynek
alapelve az emberi l¢t m¢ltÂsÀgÀnak elt¡nte-
t¢se, ennek pedig egyetlen igazi mÂdja van:
az emberek egymÀs ellen fordÁtÀsa. Ez az va-
jon, amit k´z´ns¢gesen terrornak nevez¡nk?
A terror nemcsak a fizikum f¢lelme, az Àllati,
vegetatÁv f¢lelem kihasznÀlÀsa, hanem leg-
alÀbb annyira a v¢gsû magÀramaradottsÀg,
az emberektûl elhagyatottsÀg, az emberi ki-
szolgÀltatottsÀg retteg¢se. Minden szenved¢st
hajlandÂk vagyunk elviselni, ha ¢rezz¡k egy
r¢szv¢tteli k¢z fogÀsÀt: a terror azt az ¢rz¢st
erûsÁti meg, hogy nemcsak magunk vagyunk,
hanem szenved¢s¡nknek, kÁnzatÀsunknak
´r¡lnek is, szÂrakoznak is rajtunk; a mÀsik,
a kÁnzÂ, egyszerre t¢telezi fel ember voltun-
kat ä hiszen megalÀzÀsunk csak ebben a kon-
textusban ¢rv¢nyes ä, ¢s veszti el azt az
egyezm¢nyes felt¢telt, ami kÁnzÂt ¢s kÁnzottat
egyarÀnt emberr¢ tesz. Ebben az ¢rtelemben
az ISKOLç-ban leÁrt kezdeti ¢lm¢nyek valÂjÀ-
ban a legkegyetlenebb terrort, a fasizmus ä
minden fasizmus ä l¢nyeg¢t id¢zik; s ez annÀl
is kÁnzÂbb, mert mi, kÁv¡lrûl szeml¢lû felnût-
tek azt a megkettûzûd´tt tudÀst is elviselj¡k,
hogy a reg¢ny modellje bÀr az Àt¢l¢sben v¢g-
zetesen ¢s visszafordÁthatatlanul rem¢nytelen
pokol lehetett, a valÂsÀgban sokak szÀmÀra

kivÀlÂ ¢s jÂ eml¢keket hagyÂ iskola volt. Ab-
ban a diffÃz depressziÂban, mely a mÀsodik
vilÀghÀborÃ fiatalsÀgÀt belengte, az ISKOLA
rettenete feltehetûen a konkr¢tumhoz k´tû-
d¢s ugyanolyan belsû ig¢ny¢vel sz¡letett,
mint Pilinszky KZ-versei. Mindk¢t t¢ma egy-
szerre elsûdleges, a k´ltûi, illetve ÁrÂi megszÂ-
lalÀst megteremtû hÁvÂ szÂ olyan, az eg¢sz lel-
ket bet´ltû ¢lm¢ny, mely felt¢tlen¡l ig¢nyli
megfogalmazÀs okozta integrÀlÂdÀsÀt: nem
az elviselhetetlen elviselhetûv¢ t¢tel¢t, hanem
azt a mindkettûj¡k müveiben kimutathatÂ
paradoxont, amit nem tudok mÀsnak nevez-
ni, mint az elviselhetetlennek l¢t¡nkbe integ-
rÀlÀsÀt. De mÀsodlagos is abban az ¢rtelem-
ben, hogy ennek a feladatnak beteljesÁt¢s¢-
hez mindenk¢ppen sz¡ks¢g¡nk van egy nem
mindenki Àltal Àt¢lhetû lelki beÀllÁtottsÀgra, a
tragikum irÀnti elemi vonzÂdÀsra (melyrûl
megint csak nem lehet tudni, hogy az ÁrÀs¢rt
van-e, vagy az ÁrÀs van ennek levezet¢s¢re).
A tragikum ¢rzete elsûdlegesebb, mint a tra-
gikum tÀrgya: mert az abszurditÀs megnevez-
hetetlens¢g¢bûl fakad. Ottlik ez¢rt a belsû k¢-
pess¢g¢¢rt tudott tizenegy ¢ves kori ¢lm¢-
nyeibûl m¢lys¢gesen drÀmai t´rt¢netet Árni ä
t´rt¢netet, valÂdi epikumot, mely folytono-
san a drÀma àutolsÂ pillanatainakÊ fesz¡lts¢-
g¢t ¢li, s amely formÀjÀban, kihagyÀsaiban,
sz¡neteiben, jeleneteinek ki¢lezetts¢g¢ben
nemcsak a reg¢ny, hanem a drÀmai k´lte-
m¢ny, pontosabban a drÀmai miszt¢riumjÀ-
t¢k liturgiÀjÀt is felid¢zi. DrÀma ¢s drÀmai
miszt¢rium pedig abban k¡l´nb´zik, hogy az
utÂbbiban a fesz¡lts¢g sohasem k´zvetlen,
hanem mindig jelk¢pes tartalmÃ ä mindig ki-
mutat sajÀt sz´veg¢bûl egy ÀltalÀnos ¢s rituÀ-
lis szerepjÀt¢k fel¢. Valaha, elsû megk´zelÁt¢-
semben, az ISKOLç-t azzal a megvÀlaszolha-
tatlan k¢rd¢ssel jellemeztem: realista elbesz¢-
l¢s-e vagy modell? Term¢szetes, hogy ez a
k¢rd¢s elsûsorban tartalmÀra vonatkozott ä
ma mÀr tudom, hogy a tartalmi k¢rd¢s elsû-
sorban a megformÀlÀs prÂbÀja, a formÀnak
mint a tartalom vilÀgba helyez¢s¢nek ¢s nem
mint elmondhatÂsÀgÀnak technikai k¢rd¢se.
Ottlik az ÀtdolgozÀsokban, ÃjraÁrÀsokban, a
megretten¢sekben ¢s az elhallgatÀsokban
megnyilvÀnulÂ formÀk mestere volt ä s a re-
g¢ny nagysÀga abbÂl fakad, hogy tartalma,
eg¢szen m¢lyen, nem mÀs, mint a formÀnak,
az emberi magatartÀsnak megteremt¢se.
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Az ISKOLç-ban, kimondÀs n¢lk¡l, minden
a l¢tez¢s legm¢lyebb szintj¢n t´rt¢nik ä az¢rt
kimondÀs n¢lk¡l, mert ezeknek a t´rt¢n¢sek-
nek nincs nyelvi megfelelûj¡k. A mü rejt¢-
lyess¢g¢nek egyik kulcsa, egyben megÁrÀsÀ-
nak egyik legnagyobb ¢rdeme, hogy ezek a
belsû t´rt¢n¢sek semmik¢ppen nem a pszi-
cholÂgia formÀlis nyelv¢n megfogalmazottak.
Ez ism¢t korunk egyik legnagyobb eszt¢tikai-
filozÂfiai probl¢mÀjÀt veti fel, melyet nem is
elsûdlegesen OttliknÀl elemezhet¡nk. Az IS-
KOLA t´rt¢n¢sei ä k¡l´n´sen a BUDA magya-
rÀzataibÂl, hozzÀfüz¢seibûl visszak´vetkeztet-
ve ä t´bb¢-kev¢sb¢ a m¢lyl¢lektan eszk´zeivel
is elemezhetûk lenn¢nek. Ottlik elbesz¢l¢s-
mÂdja azonban ennek a szeml¢letmÂdnak
nyomait sem tartalmazza. Tartalma, term¢-
szetesen, ennek a szeml¢letmÂdnak segÁts¢-
g¢vel is bonyolult ¢s ´sszetett szinteken lenne
vizsgÀlhatÂ. Ottlik azonban, minden bi-
zonnyal, m¢lys¢gesen idegenkedett volna az
ilyet¢n megk´zelÁt¢stûl ä s valÂban: attÂl fosz-
tatott volna meg Àltala, ami az ISKOLA l¢nye-
ge: a v¢gzetszerünek elfedett, titokzatos, f´ld
alatti meg-megcsillanÀsÀtÂl. Nem csak szem¢-
lyes adottsÀga volt ez; a m¢lyl¢lektan szeml¢-
letmÂdja meglehetûsen tÀvol Àllott az öjhold
szerzûinek k´r¢tûl. E megk´zelÁt¢s, melynek
alapelve az analÁzis ¢s a megmagyarÀzÀs, egy
sokkal v¢gzetszerübben patetikus ÀbrÀzolÀs-
mÂdba transzcendÀlÂdik: a l¢lek rejtett titkait
magukba zÀrva ¢s egyben ´nmaguktÂl az
idegens¢g ¢s a titokzatossÀg szf¢rÀjÀba emel-
ve. S itt mÀr eml¢keztetn¡nk kell a BUDç-ra
is, ami sok vonatkozÀsban (ha ugyan nem
mindenben, ¢s mindenesetre ez a BUDA leg-
fontosabb k¢rd¢se) az ISKOLA kommentÀrja-
k¢nt olvashatÂ, s ahol mindazok a meghatÀ-
rozÂ ¢s m¢lyre rejtett ¢rzelmek, amelyek a
ànagy reg¢nyÊ t´rt¢n¢s¢nek motivÀciÂjÀt k¢-
pezik, a magyarÀzat rejtett vÀgyÀval t´rnek
elû. Ottlik vilÀglÀtÀsÀban ä k¡l´n´sen a BU-
Dç-ban ä a pszicholÂgiai szempontokat t´bb¢-
kev¢sb¢ mindig megelûzik a szociolÂgiaiak, a
tÀrsadalmi-t´rt¢nelmi k´zeg meghatÀrozÂ
szerep¢nek ¢rz¢keltet¢se.

Bennem az ISKOLA olvasÀsa ¢s ÃjraolvasÀ-
sa sorÀn, de talÀn leginkÀbb m¢gis a BUDA
megjelen¢sekor vÀlt vilÀgossÀ (mert Ottlik
m¢giscsak egyk´nyvü, de talÀn m¢g inkÀbb
f¢lk´nyvü ÁrÂ), hogy a megfogalmazhatatlan-
sÀg ¢rz¢keltet¢s¢nek is t´bb szintje l¢tezik.

Ottlik reg¢ny¢nek kimondhatatlansÀga a tra-
gikum egy felsûbb ä felszÁnesebb ä szintj¢n Àll
vagy Àll meg; a megrÀzÂnak, a m¢lyre hato-
lÂnak, de m¢g nem a katarzisnak egziszten-
ciÀlis fesz¡lts¢gü r¢teg¢ben. Akkor, amikor
elsû, kezdeti lelkesed¢sem utÀn rÀj´ttem,
hogy az ISKOLA sajnos m¢gsem tartozik szÀ-
zadunk legnagyobb vilÀgirodalmi alkotÀsai
k´z¢, elbüv´lts¢gembûl fel¢bredve (¢s ez Ott-
lik olvasÀsÀnak mechanizmusa!) k¢nytelen
voltam az ÁrÂ belsû tudÀsÀnak ¢s az ezt kife-
jezû k´zl¢snek diszkrepanciÀjÀt felismerni.
JÂval k¢sûbben aztÀn ennek a belsû tudÀsnak
m¢lys¢ge is k¢rd¢sess¢ vÀlt bennem ä nem
valÂdi ¢rt¢ke, hanem belsû formÀja, inherens
k´z´lhetûs¢ge ä ami ´sszef¡gg e tudÀs Àr-
nyaltsÀgÀval vagy, hogy m¢g kÁm¢letleneb-
ben fejezzem ki magam: e tudÀs vÀllalÀsÀval.

S itt vissza kell t¢rnem arra a k¢rd¢sre,
amit az ISKOLA legfontosabb probl¢mÀjak¢nt
emlÁtettem: a viszonyok k¢rd¢s¢re. Mert ki
mondhatnÀ el annak a belsû megsemmis¡l¢s-
nek t´rt¢net¢t, amit e k´nyv ÀbrÀzol? Csak
¢n, a reg¢ny virtuÀlis ¢nje, aki Àt¢ltem ä de
hiszen ¢n a n¢masÀgig semmiv¢ lettem. Ez¢rt
az elmondÀsra nem vÀlaszthatÂ mÀs szem¢ly,
mint egy mÀsik, az ¢n kivet¡l¢se, a majdnem
¢n te; de te m¢giscsak mÀsk¢ppen ¢lted Àt,
mint ¢n; azzal, hogy elismerem magamtÂl
f¡ggetlen l¢tedet, azt is elfogadom, hogy te
¢s a te szeml¢leted mindig elcsÃszik az
eny¢mtûl. Csakhogy ¢ppen az¢rt fogadtalak
el tenek, mert szinte ¢n voltÀl, sorsod azonos
az eny¢mmel, de szeml¢lhetû ¢s e szeml¢let-
ben megelevenedû, e szeml¢letben valÂsÀgos
akkor is, amikor magam mÀr szeml¢lhetetlen
lettem ä ¢s nemcsak az¢rt, mert az elsû dolog,
amitûl ebben az iskolÀban (ebben a lÀgerben)
megfosztottak, a t¡k´r volt ä hanem az¢rt,
mert valamitûl m¢g elûbb: a t¡k´rbe n¢z¢s
vÀgyÀtÂl, ´szt´n¢tûl, k¢sztet¢s¢tûl. Az embert
´nmaga t¡k´rk¢pe csak a vilÀg vonatkozÀsÀ-
ban ¢rdekli. De itt, az ISKOLç-ban, valami
t´rt¢nik az emberrel: àM. n¢zte az eget, ¢s lÀtta
is, amit n¢z. K´zel kilencszÀzszor fog m¢g Ágy le-
szÀllni a nap az Alpok nyÃlvÀnyai m´g¢, de û soha
t´bb¢ vagy legalÀbbis rettenetesen sokÀig nem fogja
lÀtni, amit n¢z.Ê

Nem, ahogyan Medve, B¢b¢ sem lÀtja
majd ¢vekig az all¢t, a szombathelyi utat,
m¢g eml¢keiben is csak olyannak, mint a
hosszÃ menetgyakorlatokon, nem lÀtja, csak
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rugdalja a vadgeszteny¢ket ä valamit azon-
ban lÀt, ¢s ezt olyan ¢lesen, mint soha k¢sûb-
ben: ez az emberek tekintete, mozgÀsa, visel-
ked¢se. B¢b¢ Ãgy lÀtja Medv¢t ä azzal a szinte
csukott szemü biztonsÀggal, ahogyan az
ember ´nmagÀt ¢rzi, an¢lk¡l hogy lÀtnÀ ma-
gÀt ä, azzal a t´k¢letes ¢n¢rz¢ssel, melynek
nincs sz¡ks¢ge t¡k´rre, amit a t¡k´r csak tor-
zan k¢pes k´zvetÁteni ä azzal az iszonyÃ m¢ly-
s¢gü tudÀssal, amit csak akkor vagyunk k¢-
pesek elsajÀtÁtani, ha magunkat elvesztve pil-
lantjuk meg a mÀsikat ä olyan k´zelrûl, oly-
annyira bel¢olvadva, mintha mi lenn¢nk az
a mÀsik. Csak a szerelem ritka eksztÀzisÃ pil-
lanataiban vagyunk k¢pesek ennek az ab-
szurditÀsnak Àt¢l¢s¢re: arra, hogy egyszerre
lÀssuk ´nmagunkat a mÀsikban, de a mÀsik-
ban m¢gsem ´nmagunkat, hiszen magunk
nem l¢tez¡nk; hiszen nem lÀt az, aki lÀt, csak
attÂl lesz lÀthatÂvÀ, hogy a mÀsik lÀtja. Hogy
a mÀsik szem¢vel lÀtjuk Ãgy azt a mÀsikat,
mintha û sajÀt magunk lenne.

Ez¢rt ¢rdektelen a k¢rd¢s, hogy a reg¢ny
hÀnyadr¢sze van leÁrva, hogyan is van leÁrva
Medve k¢ziratÀban ä az eg¢sz ISKOLA-e, amit
Ottlik lassan-lassan Ãgy àolvasottÊ bele a ma-
ga ÁrÀsÀba, hogy abbÂl valÂban a maga ÁrÀsa
lett? Hogy Medv¢nek vagy ¹rleynek, Medve
modellj¢nek, Ottlik iskolatÀrs-barÀtjÀnak, a
korÀn meghalt ÁrÂnak sajÀt, szem¢lyes naplÂ-
jegyzetei-e; vagy akÀr csak ¡res papÁrlapok
talÀn. Mindegy, mert Ottliknak Medve sz´ve-
g¢t kellett lÀtnia a sajÀtjÀban ahhoz, hogy
v¢gtelen¡l sok gÀtlÀsa, Ãjrakezd¢se ¢s abba-
hagyÀsa utÀn m¢giscsak v¢gigÁrja ezt az elk¢-
sz¡lt reg¢nyt.

Az ISKOLA t´rt¢net¢t Ottlik csak mint
Medve k¢ziratÀnak olvasatÀt tudja leÁrni ä
m¢g akkor is, ha a sajÀt nev¢ben, mint B¢b¢
Árja. Csakis Medve k¢zirata lehet ennek az el-
mondhatatlan ¢s leÁrhatatlan t´rt¢netnek az
alapja. Itt csak Medve besz¢lhet ä mert akkor,
amikor a t´rt¢net elmes¢l¢se elkezdûdik, û
mÀr halott. Ezzel pedig beteljesedhet a re-
g¢ny halÀlp¢ldÀzata, s az ÁrÂ felment¢st kap-
hat tÃl¢l¢s¢nek indokolatlansÀgÀ¢rt. Az ex-
pozÁciÂ, Szeredy ¢s B¢b¢ a LukÀcs uszodÀ-
ban, besz¢lget¢s¡k, visszautalÀsuk a hÀborÃs
¢jszakÀra ä mely logikus visszavezet¢se Sze-
redy bejelent¢s¢nek, hogy à´sszek´lt´ztem
MagdÀvalÊ ä, mindez bevezeti, izgalmassÀ ¢s
vÀrakozÀsteliv¢ teszi az iskolÀnak, a gyermek-

kornak bemutatÀsÀt ä de miutÀn ez mÀr
megt´rt¢nt, n¢mileg indokolatlannÀ vÀlik.
Pontosabban: alighanem az az ¢rtelme, hogy
megfelelû elûk¢szÁt¢s utÀn tudassa Medve ha-
lÀlÀt.

N¢zz¡k csak meg pontosan, hogyan kez-
dûdik az ISKOLA: k¢t felnûtt, javakorabeli,
sok mindent meg¢lt f¢rfi besz¢lget. Nem fon-
tos, hogy mirûl ä a reg¢ny szempontjÀbÂl
nem besz¢lget¢s¡k tartalma, hanem e tarta-
lom kifejez¢s¢nek mÂdja ¢s az a jelz¢s ¢rde-
kes, melynek nyomÀn az esem¢nyek lelki fel-
dolgozÀsa megindulhat. Mintha ennek a ti-
zenegy oldalas bevezet¢snek minden sora ä
nem is sora ä, minden szava kiszÀmÁtottan
fontos volna. A felvezet¢snek ä a bevezet¢s
sorrendj¢nek ä menete a k´vetkezû: a k¢t
f¢rfi magatartÀsÀnak leÁrÀsa, lÀtszÂlagosan
hüv´s tÀrgyilagossÀggal, azonban a dolgok
meglÀtÀsa Àltal a legkev¢sb¢ sem tÀrgyilago-
san. Olyannyira nem, hogy mÀr maga a kez-
det valamelyes sokk¢nt ¢ri az olvasÂt. S m¢g
valami: mÀr e kezdetben ¢rezhetû n¢mi tÃl-
dimenzionÀltsÀg, a spontaneitÀs hiÀnya.

Az ISKOLA kezdete a kompozÁciÂ t´k¢ly¢-
nek ¢rzet¢t kelti, alighanem az¢rt, mert a
normÀl emberi figyelem szÀmÀra szinte ¢sz-
revehetetlen jelens¢gekre koncentrÀl ä de
mintegy jelk¢pesen. Ha a l¢pcsûn jÀrÀs spon-
tÀn k´nnyeds¢g¢t ¢szrevessz¡k, akkor a szavak
egymÀs utÀni l¢pcsûit is ¢szre kell venn¡nk,
spontaneitÀsuk ¢ppoly kev¢ss¢ term¢szetes,
mint B¢b¢ ¢s Szeredy szavai¢.

A bevezet¢s elsû r¢tege tehÀt ez a lÀtszÂlag
hanyag besz¢lget¢s: a szavak gesztenyerug-
dalÀsa, egy sok-sok ¢vvel ezelûtti vadgeszte-
nye-rugdalÀs ´nk¢ntelenn¢ lett, term¢-
szetesen k´z´s, egyezm¢nyes jeleivel. A lÀ-
bak, a geszteny¢k, az all¢, az ûszi k´d besz¢l
itt ä mert azok a szavak, amelyek a k¢t f¢rfi
k´zt elhangzanak, egy r¢ges-r¢gen meg¢rt¢s-
s¢ lett cs´nd foszlÀnyai. Ennek a cs´ndnek
m¢lyre zengû akusztikÀja kell ahhoz, hogy
Szeredy bejelent¢se megfelelû ¢rtelmet nyer-
jen, hogy megelevenedj¢k a àmikor kezdû-
d´ttÊ hÀborÃs NagyvÀrada, felszÀlljon a ha-
tÀrsz¢li iskola avar-, k´d-, t¢lillata ä hogy ki-
bomolj¢k Medve csomagolÂpapÁrba k´t´z´tt
k¢zirata.

Az ISKOLA eg¢sz sz´veg¢ben az olvasÂt az
a k¢rd¢s foglalkoztatta (n¢mÀn, szinte tudata
m¢ly¢n), hogy az elbesz¢lû, maga az ÁrÂ kivel
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azonosÁtja magÀt ä B¢b¢vel, aki a t´rt¢netet
k´zvetlen¡l, vagy Medv¢vel, aki Àtt¢telesen
mondja el. Ez az a k¢rd¢s, ami meghatÀrozza
a k´nyvh´z füzûdû ¢rzelmi kapcsolatunkat,
ez az ISKOLA ¢rzelmi hatÀsÀnak alapja, ez te-
szi hatÀrmüv¢ a klasszikus ¢s a modern iro-
dalom k´z´tt. L¢nyeg¢ben ebben a kettûs-
s¢gben elevenedik meg az a viszony is, mely
az olvasÂ ¢rzelmeit az ISKOLç-hoz füzi, sût
talÀn az, ami az ISKOLA rejt¢ly¢hez. TalÀn ez
az a viszony, ami alapvetûen rejt¢lyes, talÀn
ez¢rt siker¡l az eg¢sz k¢sûbbi t´rt¢netet fe-
sz¡lts¢gben tartani. Az elbesz¢lû ¢nje nem
k¢pes megÀllapodni B¢b¢ ¢s Medve k´z´tt, s
bÀrmennyire mÀsrÂl szÂl is itt a t´rt¢net, ez
a meghatÀrozhatatlan ¢npont, ez az imboly-
gÀs a kivetÁtett nÀrcizmus ¢s az interiorizÀlt,
m¢g m¢ly ÀlmÀt alvÂ, sohasem fel¢bredû sze-
relem k´z´tt, Medve rejt¢lyes halÀla, melyet
´nk¢ntelen¡l a gyermekkori t´rt¢net folyta-
tÀsÀnak ¢rz¡nk, valamelyes kvÀzi-erotikus fe-
sz¡lts¢gbe sodorja az olvasÂt. A tizenegy ¢ves
Medve GÀbor alrealista korÀban mÀr az a ka-
tonatiszt, aki k´r¡l a f¢rfiassÀgnak ¢s a halÀl-
nak az a k¡l´n´s villÂdzÀsa remeg, melyet Pi-
linszky egy vers¢ben v¢l¡nk megfogalmazott-
nak: à¢n, kadettja valami mÀsnakÊ. (Egy¢bk¢nt
valÂszÁnünek is tarthatjuk, hogy ez a Pi-
linszky-verssor csakugyan az ISKOLA hatÀsÀra
sz¡letett.) Ez¢rt merhettem leÁrni bevezetû¡l
¢s a BUDA kontrasztjÀul azt, hogy az ISKOLA
olvasÂi reakciÂja a rejt¢lyess¢gbûl ¢s a szere-
lemhez asszociÀlÂdÂ fesz¡lts¢gbûl eredû le-
nyüg´z´tts¢g.

Ezt a lenyüg´z´tts¢get veszi vissza Ottlik a
BUDç-ban. Ez¢rt volt szÀmomra keserves ki-
ÀbrÀndulÀs v¢gigolvasni a k´nyvet: mert ä s
ez, most mÀr, a mi nemzed¢k¡nkben, mind-
annyiunkkal Ágy van ä a BUDç-t nem mint
olyan ÁrÀsmüvet olvastam, melynek megvan-
nak a sajÀt egy¢ni t´rv¢nyei, sajÀt tartalma,
stÁlusa, ´nÀllÂ szeml¢letmÂdja. M¢g csak nem
is mint reg¢nyt ä mert, ellent¢tben az ISKO-
Lç-val, a BUDA müfajilag sem sorolhatÂ
egy¢rtelmüen a reg¢ny kategÂriÀjÀba ä, in-
kÀbb reg¢nyt´red¢kek ¢s memoÀrok egyve-
leg¢nek nevezhetû. °s k¢nytelen vagyok be-
vallani, hogy nem tudom, a BUDA cÁmszavÀ-
val jelzetten l¢tezik-e egy olyan ´nÀllÂ ÁrÀs-
mü, melynek kezdete ¢s v¢ge, bensû, csak
´nmagÀban zÀrt vilÀga van, melynek szerep-
lûi oly mÂdon azonosak az ISKOLç-¢ival, mint

ahogyan Ottlik korai elbesz¢l¢seiben is sok-
szor tünnek fel ugyanazok a szem¢lyek. En-
gem egyszer az ISKOLA szerzûje meghÂdÁtott,
¢s azÂta Medve GÀbor büv´let¢ben ¢lek, ha-
sonlÂan a szerelmeshez, aki az idegens¢get,
a vÀratlanul rejt¢lyeset szereti kedves¢ben,
aki talÀn nem is a mÀsikba, hanem a mÀsikat
k´r¡llengû titokzatossÀgba szerelmes. Egy-
szer azt Ártam, hogy az ISKOLA m¢gsem olyan
rendkÁv¡li jelentûs¢gü reg¢ny, mint amilyen-
nek elsû olvasatomban lÀttam: mert az alvi-
lÀgba mer¡l¢s leszÀllÂ szÀrÀt igen, de a fel-
szÀllÂt mÀr korÀntsem volt k¢pes hasonlÂ
erûvel ¢s szuggesztivitÀssal ÀbrÀzolni. Az elsû
r¢sz, amit m¢g k´tetbeli k´zl¢se elûtt a BU-
Dç-bÂl elolvastam, Medve betegs¢g¢nek leÁrÀ-
sa volt ä ma is azt hiszem, hogy a BUDA leg-
szebb r¢sze. Ebben a fejezetben mÀr-mÀr
megvalÂsult a csoda: a kicsit mÀsrÂl besz¢l¢s,
a testi t¡netek, a betegszoba atmoszf¢rÀjÀnak
¢rz¢keltet¢s¢vel, k´zvetetten ¢s m¢gis hitele-
sen ä nem, nem is el¢g az a szÂ, hogy hitele-
sen ä, m¢gis elhihetûen t´rt¢nt meg, sze-
m¡nk elûtt, az, ami lÀthatatlan s ez¢rt kife-
jezhetetlen: az Àrnyalatnyi belsû Àtrendezû-
d¢s, mely egy minden irÀnyban nyitott gyer-
mekbûl az ¢rett f¢rfi struktÃrÀjÀt hirtelen ki-
emeli. ögy tünik, hogy itt, ebben az egyetlen
fejezetben az elbesz¢l¢s epikÀja m´g´tt meg-
elevenedett a drÀma ä de ez a fesz¡lts¢g az-
tÀn mÀr soha t´bb¢ nem lesz ¢rz¢kelhetû.

S vajon mi¢rt nem? Hiszen a lehetûs¢gek
adottak: az iskolÀs ¢vek, Medve ¢s Hilbert
Korn¢l k¡l´n´s vonzalma, Lexi rejt¢lyes ¢le-
te ¢s magÀnya, a hÀborÃ utÀni idûk sorsokat
deformÀlÂ k´r¡lm¢nyei, a megvalÂsÁthatat-
lan lehetûs¢gek ¢s a g´rcs´s erûfeszÁt¢s a
fennmaradÀsra, a visszat¢r¢s a gy´kerek fel-
ismer¢s¢ig, a k¢ts¢gbeesett k¡zdelem az¢rt,
hogy m¢g egyszer felid¢zhetûv¢ tegy¡k a l¢-
nyeget, a f¢nycsÁkot a Feh¢rvÀri Ãti eb¢dlû-
ben, JÃlia zongorajÀt¢kÀt, a gyerekkort, mely
minden pillanat ¢s minden kapcsolat meg-
hitts¢g¢ben Ãjra ¢s Ãjra megcsillan. Vajon
mindezekben, a meg¢l¢s szintj¢n benne rej-
lett-e az ISKOLA drÀmaisÀga ä vagy ez a drÀ-
ma egyszer, egyetlenegyszer t´rt¢nt meg az
ÁrÂ ¢let¢ben? Az, ami az ISKOLA l¢nyege, az
iszonyÃ fegyelem t¡kr´zûd¢se az ÁrÀsmü iszo-
nyÃ fegyelm¢ben, a BUDç-ban szertefoszlik;
egy v¢gtelen¡l okos ¢s v¢gtelen¡l szomorÃ
ember besz¢lget vel¡nk s velem, akit oly fur-
csÀn, egyszerre nagyon k´zelrûl ¢s nagyon



tÀvolrÂl ismertem; besz¢l fiatalsÀgÀrÂl, a tit-
kokrÂl, melyeket azÂta meg¢rtett ä mert
Medve tekintet¢bûl, amikor Hilbert Korn¢lt
megpillantja, mindent megtudhatunk B¢b¢
¢s Medve viszonyÀrÂl; besz¢l az anyÀkrÂl, a
nûkrûl, MÀrtÀrÂl, a k¢nyszerü hallgatÀsrÂl,
megnyomorÁttatÀsrÂl. De a besz¢d nem volt
Ottlik müfaja, û a magyar irodalom nagy
cs´ndje volt, az az egyetlen hang, mely meg-
pend¡lve, a fizikai t´rv¢nyekkel ellent¢tben,
sohasem hallgatott el, s amelyet az iszonyatos
semmi vett k´r¡l. Nem tudok a BUDç-rÂl ob-
jektÁven Árni; az, amit az ISKOLA olvasatÀrÂl
mint szubjektÁv ¢lm¢nyemrûl Ártam, a müre
reagÀlÂ szubjektivitÀs volt. A BUDA szerzûj¢-
ben minduntalan ott ¢rzem azt az embert,
akit szerettem, tiszteltem, csodÀltam is ä ¢s
akit most mÀr m¢rhetetlen¡l sajnÀlok. Mint-
ha ott Àlln¢k elûtte, lehajtott fejjel, zavarban,
tehetetlen¡l, ¢s feln¢zve, k´nnyekkel k¡sz-
k´dve mondanÀm-dadognÀm: ne, ne, Cipi!
vÀrjon, vigyÀzzon, bÁrja ki hallgatÀsÀnak sÃ-
lyÀt! A Maga ¢lete, müve ¢s hallgatÀsa a szer-
kezet finomsÀgÀnak aszketikus erûvonal-
rendszere volt ä ne engedjen e konstrukciÂ
feszess¢g¢bûl, k¢rem, ne roppanjon meg ma-
gÀnyÀnak terhe alatt ä ne avasson be titkaiba!
Nem vagyunk m¢ltÂk MagÀhoz.

Beney Zsuzsa

DE PROFUNDIS...

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

Adva van egy prÂzaÁrÂ, Tar SÀndor, aki a ma-
gyar irodalom egyik legk¡l´n´sebb zÀrvÀ-
nyÀnak lÀtszik: elsû k´nyve negyven¢ves ko-
rÀban jelent meg. çm nemcsak k¢sei indulÀ-
sa miatt, hanem egy¢bk¢nt is tÀrstalan. Nem-
zed¢kileg besorolhatatlan, s ahovÀ valamely
felszÁni jegy (p¢ldÀul tematikÀja) alapjÀn k´t-
hetû lenne, oda sem illik be szeml¢lete miatt.
RendkÁv¡l keveset Àrul el sajÀt magÀrÂl:
k´nyveinek szükszavÃ ´n¢letrajzi f¡lsz´vegei-
bûl csak annyit tudhatunk meg, hogy tech-

nikumi ¢retts¢gije Âta ¡zemben dolgozik.
BÀr ez szint¢n szokatlannak tetszik ä egy prÂ-
zaÁrÂ k´vetkezetesen vÀllal egy nem ÁrÂi ¢let-
formÀt ä, de az¢rt az e t¢nybûl elvont kriti-
kusi k´zhely, miszerint Tar munkÀs lenne, le-
egyszerüsÁtû ¢s szociolÂgiailag pontatlan Àl-
talÀnosÁtÀs. Errûl azonban nem is ¢rdemes
tÃl sokat elm¢lkedni. Tar SÀndor igazi ä s
nemcsak irodalomszociolÂgiai ä egyedis¢ge
ugyanis nem ezekben a müv´n kÁv¡li k¡lsû-
s¢gekben Àll, hanem abban, hogy novelliszti-
kÀjÀban Ãgy teremtette meg a kortÀrs prÂza
egyik legnagyobb teljesÁtm¢ny¢t, hogy lÀtszÂ-
lag korszerütlen maradt. K¢pes volt f´nntar-
tani egy olyan narrÀciÂs technikÀt po¢tikai
t¢nyezûk¢nt, amelyben nem mer¡l f´l k´z-
ponti probl¢mak¢nt az elbesz¢lhetûs¢g ¢s a
nyelvszerüs¢g k¢rd¢se. Az ÁrÂrÂl szÂlvÀn in-
kÀbb ez a mozzanat ¢rtelmezendû, mint a t¢-
mavÀlasztÀsban megragadhatÂ ä s egy¢bk¢nt
t´bbnyire pontatlanul ¢rtelmezett ä ÀllandÂ-
sÀg, amelyet a gyüjtem¢nyes k´tet f¡lsz´vege
is csak azzal v¢l magyarÀzni, hogy Tar az¢rt
jÂ ÁrÂ, mert ä Ãgymond ä àhangulatjelent¢seketÊ
ad a munkÀssÀgrÂl. Ez az ÀllÁtÀs azonban
nemcsak pontatlan, hanem le is fokozza ezt
az ÁrÀsmüv¢szetet a t¢nyr´gzÁt¢s szintj¢re.

Tar ugyanis alapvetûen nem szociolÂgiai
kategÂriÀkban gondolkodik, vagyis ä ami ez-
zel majdnem azonos ä nem ideologikus Àb-
rÀzolÀsra t´rekszik. Ez az egyik magyarÀzata
annak, hogy alkalmatlannak bizonyult az
ideologikus kisajÀtÁtÀsra mÀr elsû k´tete
(1981) megjelen¢sekor is. Pedig A 6714-ES
SZEM°LY publikÀlÀsakor m¢g Ãgy tünhetett,
az ÁrÂt legalÀbb k¢t erût¢r magÀhoz rendel-
heti a tovÀbbiakban: vagy a n¢pi irodalom ta-
lÀlja meg benne sajÀt ¢letk¢pess¢g¢nek esz-
t¢tikai ¢rv¢t, vagy pedig a munkÀsszociogrÀ-
fiÀk felûl indulÂ, tÀrsadalomkritikai, kvÀzi-
politikai t´lt¢sü t¢nyirodalom, amelynek p¢l-
dÀja Haraszti MiklÂs DARABB°R-e lehet. A pÀ-
lyakezdû k´tet sokkolÂ ÃjdonsÀgÀt az adta,
hogy rendkÁv¡l k´vetkezetesen ä bÀr e tuda-
tossÀg elm¢leti reflektÀltsÀga akkor vagy nem
lÀtszott, vagy f´l sem t¢teleztetett ä f´lÃjÁtott
egy rejtve l¢tezû magyar prÂzahagyomÀnyt:
a szeg¢nys¢gnek mint l¢tÀllapotnak ¢s tudat-
minûs¢gnek az ÀbrÀzolÀsÀt. Mivel azonban
akkor, a nyolcvanas ¢vek elej¢n a szeg¢nys¢g
irodalmi vagy szaktudomÀnyos r´gzÁt¢se a
politikai rendszer propagandÀjÀnak nyÁlt
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k¢ts¢gbevonÀsÀt jelentette, a befogadÂi k´zeg
is ¢rz¢kenyebb volt mindennek a szociolÂgiai
vet¡let¢re, mint egzisztenciÀlis tartalmÀra.
Tar ennek a beÀllÁtÂdÀsnak sokat k´sz´nhe-
tett, leginkÀbb a kiugrÀs lehetûs¢g¢t; k¢rd¢-
ses maradt viszont, hogy ez a fajta ÀltalÀnos
olvasat mik¢nt hat vissza az ÁrÂra: nem old-
ja-e f´l a pontosan kijel´lt hatÀrokat a novella
¢s a szociogrÀfia k´z´tt, nem robbantja-e sz¢t
a szigorÃ megkomponÀltsÀgot. A gyüjtem¢-
nyes k´tet, A TE ORSZçGOD felûl visszate-
kintve azonban nem ez a ä szerencs¢sen el-
ker¡lt ä vesz¢ly lÀtszik a legizgalmasabbnak,
hanem az az ideolÂgiat´rt¢neti paradoxon,
hogy az ÁrÂ milyen po¢tikai hagyomÀnyvÀ-
lasztÀssal indulhatott neki a szeg¢nys¢g f´ltÀ-
rÀsÀnak.

A tematikÀra rÀtalÀlhatott volna a n¢pi
irodalom k´zvetÁt¢s¢vel, ha a magÀt 1945
utÀn idesorolÂ ÁrÂi csoport ¢ppen ezt, a har-
mincas ¢vekben legjelentûsebb szeml¢leti
¢rt¢ket nem szÀmolta volna f´l szinte tel-
jesen, egy teleologikus t´rt¢nelemszeml¢let-
hez valÂ ragaszkodÀs Àltal sz¡ntetve meg az
empirikus valÂsÀgmegismer¢s mÂdszertanÀt.
TarnÀl ugyanis kimutathatÂ a n¢pi irodalom
klasszikus, 1945 elûtti korszakÀnak Àtt¢teles
hatÀsa, elsû k´tet¢ben m¢g ott volt egy mÂ-
riczi po¢tikÀjÃ novella, az çRVçCSKç-t Ãjrafo-
galmazÂ ¹R¹KK°. Persze jellemzû, hogy az
ÁrÂ mÀr ekkor is mihez nyÃlt: egy t´bbsz´r´-
sen, nyelvileg is korlÀtozott gyermek tudat-
minûs¢g¢nek az ÀbrÀzolÀsÀhoz. S ez az ÁrÀs
m¢g Ágy sem ker¡lt bele a gyüjtem¢nyes vÀ-
logatÀsba. Tar teljesen intakt maradt k¢sûbb
is a n¢pi irodalomnak az àÃritÊ opponÀlÂ szo-
ciÀlis indulatÀtÂl (amelynek persze MÂricz
çRVçCSKç-ja a leginkÀbb spirituÀlis vet¡lete,
ha ¢rdemes odavonni egyÀltalÀn), de a szÀ-
mÀra mÀr k´zvetlenebb k´rnyezetet jelentû
k¢sei n¢pis¢gnek az eszt¢tikai ´nt´rv¢nyüs¢-
get korlÀtozÂ, ´ncenzurÀlis ideolÂgiai elûfel-
tev¢seitûl szintÃgy elhatÀrolÂdott. Azaz nem
volt hajlandÂ a szeg¢nys¢get historizÀlva Àb-
rÀzolni (visszahelyezve abba a t´rt¢nelmi idû-
metszetbe, amelyben a klasszikus ÁrÂi szociog-
rÀfiÀk mint szinkrÂn jelens¢get mutattÀk fel),
s nem akarta az ¢rv¢nyess¢get azzal sem kor-
lÀtozni, hogy csak etnikai diszkriminÀciÂk¢nt
(¢rtsd: cigÀnyk¢rd¢s) t¡nteti f´l. Mindezek
igen erûsen elvÀlasztottÀk a n¢pi irodalomtÂl,
az irÀnyzathoz kapcsolÂdÂ kritikai fogalom-

apparÀtus ¢s nyelvhasznÀlat nem is tudta
integrÀlni. Tar mindazonÀltal legalÀbb eny-
nyire tÀvol maradt a munkÀsszociogrÀfiÀk
k¢tpÂlusÃ, hatalmi-ideolÂgiai, ellenz¢ki logi-
kÀjÀtÂl is. R¢szben talÀn az¢rt, mert novellÀ-
inak elsûsorban po¢tikai szervezetts¢ge nem
tette lehetûv¢ a valÂsÀgreferenciÀlis mozza-
natok szociografikus eluralkodÀsÀt. Bizonyos
azonban, hogy Tar SÀndor igazi jelentûs¢g¢-
nek a f´lismer¢s¢hez nem ez a t¢mat´rt¢neti
megk´zelÁt¢s vezethet el: nem c¢lszerü a po-
¢tikai elemz¢st megtakarÁtva rÀcsodÀlkozni
az ÀbrÀzolt tÀrgyiassÀgokra. Az ¢letmü eddigi
kritikai visszhangja ebbûl a szempontbÂl leg-
alÀbbis f¢loldalas; ritka az olyan recenziÂ,
mint M¢szÀros SÀndor¢ (Alf´ld, 1993/9. 63ä
66. o.), ahol e novellisztika belsû k´vetkeze-
tess¢g¢nek kimutatÀsa eszt¢tikai ¢rvrendsze-
ren alapulÂ tipolÂgiai vÀzlat segÁts¢g¢vel t´r-
t¢nt meg.

A novellÀk egyik vonulata, amely egy¢b-
k¢nt a legkorÀbbinak lÀtszik, hiszen az el-
sû k´tetet hatÀrozta meg, t´bb ¢rtelemben
is zÀrtnak mutatkozik. Legelûsz´r narratÁv
szempontbÂl: szigorÃan r´gzÁtett, k¡lsû n¢-
zûpontbÂl ÀbrÀzoltatnak az esem¢nyek, a
narrÀciÂ v¢gig egyszÂlamÃ, hiÀnyoznak a ref-
lexiÂk, rejtve marad a mindentudÂ narrÀtor
müv´n bel¡li pozÁciÂja is. Mindez olyan po-
¢tikÀt t¢telez f´l, amelynek problematikussÀ-
ga mÀr jÂ ideje nyilvÀnvalÂ: a t´rt¢netekhez
füzûdû k¢tely n¢lk¡li viszony, az elmondha-
tÂsÀg k¢rd¢se a vilÀgszeml¢let oldalÀrÂl alap-
vetûen vÀlt k¢rd¢sess¢. RÀadÀsul szembe kell
n¢zni azzal is, hogy a mindehhez hozzÀren-
delûdû eredeti valÂsÀgfeltÀrÂ attitüd nem k¢-
pes szÀmot vetni a toposzok variÀlÂdÀsÀval,
ami az irodalom ÀltalÀnos t´rv¢nyszerüs¢ge,
f¡ggetlen¡l a szerzûi szÀnd¢koktÂl. Tar eze-
ket az ÁrÀstechnika szintj¢n is hatÂ gondokat
Ãgy szÀmolta fel, hogy funkcionÀlissÀ tette
po¢tikÀjÀt, s ezÀltal a lÀtszÂlag megoldhatat-
lannak tünû szeml¢leti k¢rd¢seket a mü vi-
lÀgszerüs¢g¢be tudta visszakapcsolni. A zÀrt
narrÀciÂ Ágy rendelûd´tt hozzÀ egy zÀrt, Àlla-
potszerü vilÀghoz. A figurÀk ¢let¢nek Àllan-
dÂ, behatÀrolt szÁnhelye ¢s a tev¢kenys¢g mo-
notÂniÀja erûs hangsÃlyt kapott. A vÀltozat-
lansÀg az emberi viszonylatokra ¢ppÃgy ki-
terjedt, mint a k¡lsû determinÀciÂkra ä a no-
vellÀk m¢gsem repetitÁv szerkezetet k´vettek.
Az aprÂl¢kosan, jÂ retorikai ¢rz¢kkel kimun-
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kÀlt monotÂniÀba szinte ¢szrev¢tlen¡l szerve-
s¡lt bele az az egyszeri esem¢ny, amely a
klasszikus novellaforma tragikumot elûreve-
tÁtû fordulÂpontjÀt l¢trehozta ä Àm az Àllan-
dÂsÀgba valÂ beÀgyazottsÀga miatt ez a tragi-
kum le is fokozÂdott, a szÂ szoros ¢rtelm¢ben
h¢tk´znapinak minûs¡lt. A novellÀk zÀrt te-
r¢bûl a katarzis sem vezethetett ki. Ilyenfor-
mÀn az elbesz¢l¢sekben felsejlett egy megvÀl-
tozhatatlannak tünû, l¢tszeml¢leti jellegü
rend k¢pzete, amely azonban korlÀtozÂ erû-
k¢nt mutatkozott meg, s ekkor m¢g nem azo-
nosÁtÂdott semmif¢le transzcendenciÀval. Sût
a novellÀk kilÀtÀstalansÀga ¢ppen ebbûl a hi-
ÀnybÂl fakadt: a szereplûk eredendûen ¢s
´r´kre kiszolgÀltatottak, de ennek nincs oka
s c¢lja sem, csak t¡netei vannak. Az ÀllandÂ
brutalitÀs (az erûszak, a gyilkossÀg, az ¢let-
csûd) szint¢n ´nmagÀ¢rt van, ¢s magÀba zÀ-
rul. Erre a szeml¢leti alapr¢tegre olyan no-
vellÀk ¢p¡ltek rÀ, mint az °JSZAKAI MþSZAK,
a CELOFçNVIRçGOK vagy a DçLIçK, de m¢g a
leginkÀbb szociografikus karakterü A 6714-ES
SZEM°LY is. Ez a ä mind szerkezet¢t, mind vi-
lÀgszerüs¢g¢t tekintve ä rendkÁv¡l zÀrt elsû
k´tet nem adott biztosÁt¢kot arra, hogy Tar
innen tovÀbb tud l¢pni: a teljes elhallgatÀs
es¢lye ¢ppÃgy felmer¡lhetett, mint az ¢rdek-
telen ´nism¢tl¢s¢. Az ÁrÂ elementÀris tehets¢-
g¢t mutatja azonban, hogy egyik sem k´vet-
kezett be. A k¢sûbbi ÁrÀsok felûl visszatekint-
ve mÀr lÀtszik, hogy az elsû k´tet szÂrvÀnyos
jelz¢seit a tematikus szÁnesed¢s lehetûs¢g¢rûl
komolyabban kellett volna venni, annÀl is in-
kÀbb, mert mindez a kiszolgÀltatottsÀg Ãjabb
k´reit vonta bele az ÀbrÀzolÀsba (nota bene:
v¢gleg megsz¡ntetve a àmunkÀsÁrÂÊ minûsÁ-
t¢s ¢rv¢ny¢t). A CELOFçNVIRçGOK-ban a tra-
gikum az ¢letformavÀltÀs (a tanyasi l¢tbûl a
gyÀri munkÀssÀgba k¢nyszer¡l¢s) feldolgoz-
hatatlan tudati-mentalitÀsbeli terheibûl veze-
tûdik le, an¢lk¡l azonban, hogy ezt a r¢gi
¢letmÂd irÀnti nosztalgia k´z´mb´sÁten¢; A
6714-ES SZEM°LY-ben (s kisebb r¢szben a CE-
LOFçNVIRçGOK-ban) alÀrendelten, de felbuk-
kan az etnikai (magyaräcigÀny) konfliktus le-
hetûs¢ge; a DçLIçK-ban egymÀsba fonÂdik a
t´rt¢nelmi trauma s az ebbûl levezetett gyen-
geelm¢jüs¢g. Mindezek a szeg¢nys¢g Àllapo-
tÀnak kiterjeszthetûs¢g¢t ¢s ÀltalÀnosÁtÀsÀt
lopjÀk bele Tar novellisztikÀjÀba, s ez a lehe-
tûs¢g a tovÀbbiakban ki is teljesedik.

Ez azonban a tovÀbbl¢p¢snek csak az
egyik oldala. Az ÁrÂ ugyanis mindek´zben
kimunkÀlt egy Ãj novellatÁpust. Ebben a mo-
nolÂgszerü narrÀciÂban lÀtszÂlag a n¢prajzi-
szociografikus ¢letÃtinterjÃ egyik vÀltozatÀ-
rÂl van szÂ, amelyet sz¢pirodalmi müfajk¢nt
a hetvenes, nyolcvanas ¢vekben Csalog Zsolt
dolgozott ki: egy szem¢ly szÂlama t´lti ki a
novella kereteit, az elbesz¢lû hatÀrozottan el-
k¡l´nÁthetû a mindezt r´gzÁtû, de nem kom-
mentÀlÂ mÀsik szem¢lytûl, aki azonban hoz-
zÀszÀmÁtandÂ a mü vilÀgÀhoz; az elbesz¢lt
t´rt¢net pedig a sajÀt ¢letsors valamilyen
szinten ÀltalÀnosÁtott tanulsÀgÀval azonosÁt-
hatÂ. Tar azon ÁrÀsai, amelyek erre a szerke-
zetre eml¢keztetnek (OTTHONAIM, HEGYI BE-
SZ°D, A F¹LD SZAGA, ELEJ°TýL A V°G°IG, VIN-
CE MES°L, M°SZTELEP), jÂval tÃlmutatnak
ezen a s¢mÀn. Az ÁrÂ egyr¢szt visszafogottabb
a nyelvi egy¢nÁt¢sben, vagyis nem c¢lja a be-
sz¢lt nyelv fonetikai-nyelvjÀrÀsi pontossÀgÃ
r´gzÁt¢se; ugyanakkor viszont nagyon erû-
teljesen t´rekszik a nyelvhasznÀlaton keresz-
t¡li tudatÀbrÀzolÀsra. EzÀltal az ¢lethez füzû-
dû viszony ÀltalÀnosÁthatÂsÀga ¢rz¢keltetûdik
egy ember szÂlamÀn Àt; s ennek a viszonynak
a tartalma tovÀbbra is a megalÀzottsÀg. Az
¢letpÀlyÀk summÀzata ä a müfaj ÀltalÀnossÀ-
gainak megfelelûen ä a lezÀrtsÀg tudata; Tar-
nÀl azonban ez tovÀbbÀrnyalÂdik. A monolÂ-
gokbÂl hiÀnyzik a j´vûtudat, az ¢letÃt ¢let ¢s
halÀl mezsgy¢j¢n nyeri el ÀltalÀnos ¢rv¢ny¢t.
A sz¢trothadÂ harmÂnia, a pusztulÀs vÁziÂja
azÀltal lesz egzisztenciÀlisabb, hogy magÀban
foglalja az ´reged¢s folyamatÀnak vagy az
¢let lezÀrultÀnak tudomÀsulv¢tel¢t is. A sze-
m¢lyes ¢letcsûd a halÀl elûtti idûtlen pillanat
rezignÀciÂjÀban, az ekkor feltÀrulÂ meg¢rt¢s-
ben fogalmazÂdik meg a tapasztalati ÀltalÀ-
nosÁtÀs k´r¢n bel¡l maradva ä s ennek tragi-
kumÀhoz k¢pest a t´rt¢neti-szociolÂgiai di-
menziÂ egy¢bk¢nt kÁm¢letlen politikai kon-
notÀciÂi is alÀrendelt szerepet kapnak csu-
pÀn. A kifosztottsÀg pedig Ãjabb dimenziÂval
gazdagodik attÂl, hogy nyelvi idegens¢gk¢nt
is megmutatkozik. Ez a novellatÁpus arra is
alkalmat nyÃjt, hogy Àllapotszerüv¢ sürÁtsen
egy kronologikus t´rt¢netet: az ¢letÃt folya-
mata nem ok-okozatisÀg vagy idûbelis¢g
alapjÀn id¢ztetik f´l csupÀn, hanem motivi-
kusan. Ezzel Tar meg tudta ûrizni korÀbbi
novellÀinak szeml¢leti zÀrtsÀgÀt, amely lÀtha-
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tÂlag ÁrÂi tehets¢g¢nek leginkÀbb megfelel.
Ezek a novellÀk a tudati belehelyezked¢s r¢-
v¢n nem a t´rt¢n¢sekre, hanem a reflexÁv fel-
id¢z¢sre koncentrÀlnak, s ezÀltal tudjÀk elke-
r¡lni azt a buktatÂt, amelyen Tar hosszabb l¢-
legzetü, nagyobb idûmetszetet ÀtfogÂ, r´gzÁ-
tett n¢zûpontÃ Ãjabb novellÀi (ZçRTKERT, A
TE ORSZçGOD) sokat vesztenek: a hely-, de
leginkÀbb az idûkezel¢s nagyobb szÂrtsÀga
miatt ezekben az ÁrÀsokban a drÀmaisÀg ereje
cs´kken, illetve csak azokban a r¢szletekben
lesz ism¢t Àt¡tû, ahol a felgyorsÁtott esem¢ny-
sor egy szükre vont t¢rben ¢s idûpillanatban
jÀtszÂdik le.

MindazonÀltal ezekben az utÂbb emlÁtett
novellÀkban legalÀbb annyira hangsÃlyos az
elt¢r¢s az elsû k´tet tipikus formaeszm¢ny¢-
tûl, mint amennyire a n¢zûpont ¢s a narrÀ-
ciÂs technika miatt a folytonossÀg is nyilvÀn-
valÂ. A szereplûk l¢tszeml¢let¢nek lezÀrtsÀga
¢s tÀvlattalansÀga ezekben az ÁrÀsokban fel-
erûs´d´tt, ¢s ¢ppÃgy tetten ¢rhetû, mint a
monologikus szerkeszt¢süekben; rÀadÀsul a
novellazÀrlat t´bbnyire a halÀl ÀllapotÀt r´g-
zÁti vagy imitÀlja (FORGñSZ°L, AZON IS TöL) ä
sût egy hely¡tt ironikusan jelenik meg,
Brezsnyev halÀlÀnak jelent¢ktelens¢g¢t vetÁt-
ve rÀ egy ´ngyilkos kiskatona ¢lett´rt¢net¢re
(GYURI).

Tar novellÀira ÀltalÀnosan ¢rv¢nyes ma-
radt ä ez a vonÀs csak jellegzetesebb¢ vÀlt ä,
hogy az egzisztenciÀlis vet¡letek ¢s az arche-
tipikus emberi viszonylatok Àllnak benn¡k az
elût¢rben, s ehhez k¢pest a szociolÂgiai k´zeg
ÀbrÀzolÀsa mÀsodlagos. Ennek aprÂ, de fon-
tos jelz¢se, hogy az etnikai diszkriminÀciÂt, a
cigÀnyk¢rd¢st mind´ssze egy novellÀjÀban Àl-
lÁtja a k´z¢ppontba (CSñKA), egy¢bk¢nt azon-
ban a mell¢kszereplûk cigÀny mivolta csak ki-
mondatik, de semmif¢le hangsÃlyt nem kap
(A TE ORSZçGOD, ZçRTKERT). Ez ism¢t visz-
szavezet az ÁrÂ szeml¢let¢nek legfûbb sajÀtos-
sÀgÀhoz: az ÀbrÀzolandÂ vilÀg partikulÀris
rekvizitumai megûrzik nÀla eszk´zjelleg¡ket,
s Tar m¢g az implicite nyilvÀnvalÂ politikai
k´vetkeztet¢seket sem aknÀzza ki. Erûsebb
benne az antropolÂgiai-egzisztenciÀlis r¢sz-
v¢t, amely azonban rendkÁv¡l finom eszk´-
z´kkel, bÀntÂan lÁrai hangsÃlyok n¢lk¡l nyil-
vÀnul meg.

Az egy¢ni sors ÀltalÀnosÁtÀsÀt az ÁrÂ nem
metonimikusan vagy diszkurzÁv kijelent¢sek

segÁts¢g¢vel ¢ri el, hanem mitikus-transzcen-
dens elemek motÁvummÀ emel¢s¢vel. Ilyen
eszk´z a fûhûs Àltal elmes¢lt Àlom: az EGY
RENDES NAP-ban a lÀtszÂlag sikeres müvezetû
monolÂgjÀban a nyomasztÂ korlÀtozottsÀgot
az Àllati l¢tbe valÂ Àlomb¢li menek¡l¢s mu-
tatja meg; az EZ IS ELMöLT-ban a fûhûs Àlma
ä vend¢gmunkÀsnak lÀtja magÀt sajÀt hazÀ-
jÀban ä jÂslatszerü ´sszegz¢se az Àt¢lt vÀlto-
zÀsoknak. HasonlÂ metaforikus ÀbrÀzolÀssal
talÀlkozunk akkor, amikor az otthonossÀgot
hordozÂ term¢szeti vilÀg jelszerü elemeinek
az elpusztÁtÀsa foglalja ´ssze egyetlen k¢pbe
a v¢gpusztulÀst: a domb¢ a HEGYI BESZ°D-
ben ¢s az ûsfa szerep¢ben megmutatkozÂ
nyÀrfÀ¢ A F¹LD SZAGç-ban. öj fejlem¢ny a
novellÀkban a biblikus utalÀsok ¢s toposzok
feltün¢se ä erûs kontrasztjak¢nt annak, hogy
a Tar Àltal teremtett tÀvlattalan vilÀgban a
transzcendenciÀnak is csak hiÀnyk¢nt van he-
lye. A HEGYI BESZ°D-ben ä nem szÂlva most
a cÁm nyÁlt evang¢liumi allÃziÂjÀrÂl ä a domb
eltün¢s¢nek v¢gsû pillanata azonosul Isten
szÁnrûl szÁnre valÂ meglÀtÀsÀval, ami a novel-
la kontextusÀban egy¢rtelmüen a halÀlt je-
lenti. A F¹LD SZAGç-ban a fûhûst ä sajÀt meg-
gyûzûd¢se szerint ä ¢lete m¢lypontjÀn el-
hagyja az Isten, s szinte ugyanakkor bel¢k´l-
t´zik a halÀlos betegs¢g is: Isten ¢s a halÀl itt
is egymÀst kieg¢szÁtû princÁpiumok lesznek.
Az ELEJ°TýL A V°G°IG-ben a fûhûst elhagyÂ
asszony, az egyetlen szerelem lehetûs¢g¢t
megadÂ nû utoljÀra DÀniel prÂf¢ta lÀtomÀ-
sait olvassa fel a f¢rfinak, vagyis ide¢rthetû az
agyaglÀbÃ kolosszusrÂl szÂlÂ t´rt¢netfilozÂ-
fiai kinyilatkoztatÀs, amely a vilÀgkorszakok
egymÀsra k´vetkez¢s¢ben a tendenciaszerü-
en beteljesedû romlÀs k¢p¢t lÀttatja ä ez az
utalÀs ebben a monologikus novellÀban egye-
sÁti a szem¢lyes ¢letsorsbÂl levonhatÂ k´vet-
keztet¢st a t´rt¢nelem apokaliptikus mivoltÀ-
val. A TE ORSZçGOD-ban hasonlÂ a MiatyÀnk
szerepe, amelynek novellav¢gi felid¢z¢s¢vel a
tapasztalati vilÀg tÀvolsÀga mutatkozik meg
az imÀdsÀg Ág¢ret¢tûl; annÀl is inkÀbb, mert
a fûhûs m¢g ezt az elhagyatottsÀgot is k¢pte-
len megfogalmazni, egyszerüen ànem jutott
esz¢be semmiÊ.

Mindezek a po¢tikai eszk´z´k pedig az
Ãjabb novellÀkban az¢rt erûsÁtik a l¢tszeml¢-
leti jelleget, mert Tar a szeg¢nys¢g ÀllapotÀ-
nak egyre bûv¡lû variÀciÂit tudja bevonni no-
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vellisztikÀjÀba: a paraszti l¢t kiszolgÀltatottsÀ-
gÀt (HEGYI BESZ°D, A F¹LD SZAGA), mÃltb¢li
t´rt¢nelmi traumÀkat (ELEJ°TýL A V°G°IG), a
gyengeelm¢jüs¢get ¢s a lelki egy¡gyüs¢get
(VíZIPñK, M°SZTELEP, ZçRTKERT), a ter¡leti
szegregÀciÂt (M°SZTELEP, ZçRTKERT), a fel-
dolgozhatatlan gyermekkori megalÀztatÀso-
kat (VçNYA), a katonasÀgot (GYURI).

Tar birtokÀban van a szatirikus ÀbrÀzolÀs-
nak is: ezek a novellÀk k¡l´n vonulattÀ Àlltak
´ssze a gyüjtem¢nyes k´tetben. Az alaps¢ma
e gyÀri szÁnhelyen jÀtszÂdÂ elbesz¢l¢sekben a
hozzÀ nem ¢rtû, de mindig a hely¢n maradÂ
fûn´knek ¢s a kiszolgÀltatott beosztottaknak
a szembenÀllÀsa; a meghatÀrozÂ n¢zûpontot
¢s vele egy¡tt az erk´lcsi f´l¢nyt az utÂbbiak-
hoz k´tûdû, a bornÁrt ostobasÀgot ÀtlÀtÂ, Àm
azon vÀltoztatni k¢ptelen k´z¢pvezetû k¢pvi-
seli. E novellatÁpus keveredik a monologikus
formÀval (EGY RENDES NAP, V INCE MES°L), de
ÀltalÀban a zÀrt szerkezetü novellÀkhoz k´ze-
lÁt (MINDENT MEGBESZ°LTºNK, T¹R°SPRñBA,
NINCS V°GE). Ezekben a müvekben szintÃgy
a romlÀs, a sz¢tes¢s tapasztalata a meghatÀ-
rozÂ, mint egy¢bk¢nt TarnÀl mindig, csak itt
jelzi legalÀbb ennek r¢szletes okÀt: a szatiri-
kusan, ironikusan kezelt fûn´k´k totÀlis al-
kalmatlansÀgÀt, amely a mük´d¢sk¢pes ¢let-
rendet teljesen felszÀmolja. Ez azonban nyil-
vÀn ugyanaz a szeml¢leti alapÀllÀs ä m¢g ha
annak mÀsik oldala is ä, amely az eddig elem-
zett novellÀkban kimutathatÂ: az ember k¢p-
telen ´nmaga lenni, mert kiteljesed¢s¢nek
k¡l´nb´zû meghatÀrozottsÀgok ÃtjÀt ÀlljÀk.
Tar hûseire az a jellemzû, hogy bensûv¢ sa-
jÀtÁtjÀk a kiszolgÀltatottsÀgot, s ez¢rt harmÂ-
nia n¢lk¡li, vegetÀlÂ l¢tbe k¢nyszer¡lnek,
megfosztatva az ¢nk¢p kialakÁtÀsÀnak es¢ly¢-
tûl ¢s az ezt kifejezni k¢pes nyelvtûl. A nyelvi
kiszolgÀltatottsÀggal totÀlissÀ tett elhagyatott-
sÀgban az intimszf¢ra megûrz¢se is lehetet-
lennek bizonyul. A szerelem TarnÀl szinte
mindig k¢t irÀnyba torzul el: vagy nemi erû-
szak helyettesÁti, vagy egy Âhatatlanul erodÀ-
lÂdÂ, ´nfelszÀmolÂ emberi kapcsolat kez-
det¢nek bizonyul. Nem mond ennek ellent
az Alf´ld 1993/9. szÀmÀban publikÀlt kitünû
Ãj novella sem (EGY R°GI HANGRA VçRVA),
noha itt ¢ppen az (elsû) szerelem bizonyul a
legnagyobb emberi ¢lm¢nynek, olyannyira,
hogy mellette minden k¢sûbb Àt¢lt borzalom,
sût m¢g a le¢lt hÀzassÀg is szinte emlÁtetlen

marad; csakhogy itt a hangsÃlyozottan az
eml¢kekben ¢lû ¢s sÁrig tartÂ ¢rzelem infer-
nÀlis, ember alatti l¢tfelt¢telekkel ellenponto-
zÂdik.

Nem v¢letlen¡l emlÁtettem egy, a k´tetben
nem szereplû Ãjabb ÁrÀst: szÀmon kell ugyan-
is tartanunk, hogy szÀmos, a gyüjtem¢nybûl
kimaradt vagy kihagyott Tar-novella olvasha-
tÂ m¢g k¡l´nb´zû folyÂiratokban (p¢ldÀul
2000, Tekintet, HatÀr, Alf´ld). Ezek egy r¢sze
pedig kiemelkedûen jÂ. ögy tünik tehÀt,
hogy bÀr A TE ORSZçGOD valÂban reprezen-
tÀlja emez ¢letmü arÀnyait, a teljess¢g¢t nem
mutatja f´l. Az egyik legfontosabb s igen ritka
t¡nem¢ny azonban Ágy is lÀtszik: egy lÀthatÂ-
lag igen lassan gyarapodÂ oeuvre (tizenk¢t ¢v
alatt hÀrom novellÀsk´tet) hihetetlen¡l erûs
dinamikÀt mutat, amellett pedig minimÀlis
hibaszÀzal¢kot. S talÀn ezzel a novellavÀloga-
tÀssal megt´rt¢nik Tar SÀndor ÁrÂi rangjÀnak
igazi felismer¢se is.

SzilÀgyi MÀrton

HíDAVATçS

Temesi Ferenc: HÁd
Pannon K´nyvkiadÂ, 1993. 465 oldal, 435 Ft

LassacskÀn h¢t esztendeje, hogy ä n¢hÀny
hÂnapnyi k¡l´nbs¢ggel, 1986 tel¢n, illetve
1987-ben, k´nyvh¢t havÀban ä megjelent a
POR ezeregyszÀz oldalnyi k¢t k´tete. A àFon-
dor Nagy MutatvÀnyÊ (JobbÀgy Tiham¢r), f´l-
tÀrva àsok f¢ligazsÀgÀt ¢s igazsÀgtalansÀgÀt, gon-
dolkodÀsmÂdjÀnak gyakran p´khendis¢g¢t ¢s nagy-
szÀjÃsÀgÀtÊ (Balassa P¢ter); a àfelemÀsÊ, àrop-
pant munkaÊ, melyben àa vÀrt formÀtum nem
sz¡letik megÊ (Kis Pint¢r Imre). A reg¢ny, a àfe-
sz¡lts¢gterhes egyensÃlyÊ reg¢nye (¹rd´gh Szil-
veszter): az ÁrÂ àaz ´nismeret magasabb fokÀra
l¢pettÊ, àmegtalÀlta m¢ltÂ t¢mÀjÀtÊ (Mezû Ferenc)
az àÂriÀsi vÀllalkozÀs, enciklop¢dikus szÀnd¢kÃ
müÊ Àltal (D¢rczy P¢ter). àAz elmÃlt ¢vek egyik
legjelentûsebb alkotÀsÀbÂlÊ ànagyon sok mindent le-
het megtudni arrÂl, hogyan telt az idûnk ilyentÀjtÊ
(Siposhegyi P¢ter); a àn¢lk¡l´zhetetlen szÂpor-
tÀrÊ-t a szÂtÀrformÀban Árt kritikÀk legszelle-
mesebbike àOlvassÀtok, feleimÊ biztatÀssal ajÀn-
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lotta a publikum figyelm¢be (Vasy G¢za). Aki
rosszat mondott, mondott jÂt is, aki jÂt mon-
dott, mondott ä egy-k¢t kiv¢tellel ä rosszat is.
Temesi ¡gyelt arra, hogy tÃl hamar ne ¡lj´n
el a bÁrÀlÂi csinnadratta (az elsû k´tet, az AäK
amÃgy is a Magvetû alaposan beharangozott
5000. kiadvÀnya volt): folyÂiratban k´z´lte,
3. K¹NYV cÁmü, kollÀzstechnikÀjÃ kieg¢szÁtû
reg¢ny¢be is f´lvette a àport´rlûkÊ ÁrÀsainak
maga k¢szÁtette, kurtÁtotta ¢s kommentÀlta
gyüjtem¢ny¢t. M¢g nagyreg¢ny is ritkÀn ka-
pott ilyen dÁszkÁs¢retet, de hÀt ez a magyar
irodalomban àaz elsû tudatosan posztmodern
müÊ (Temesi Ferenc), àa szÀzad mÀsodik fel¢nek
egyik legnagyobb reg¢nyeÊ (Temesi Ferenc).

BÀr indokolt volt az Át¢letek viharzÂ sok-
szÂlamÃsÀga, bû f¢l ¢vtized telt¢vel nincs
okunk megk¢rdûjelezni a reg¢ny t´rt¢neti ¢s
formai jelentûs¢g¢t (hogy az ÁrÂ nagyon tehet-
s¢ges, arrÂl eleve nemigen volt vita, csupÀn
e tehets¢g t¢kozlÀsÀnak ¢s t¢veszt¢seinek
m¢rt¢k¢rûl). Igazi prÂzapo¢tikai bravÃr,
hogy a por szÂ hÀrom betüj¢be siker¡lt be-
fogni a nemzed¢keket dajkÀlÂ ¢s temetû tÀ-
jat, a KosztolÀnyi-mottÂval is konkretizÀlt Al-
f´ldet; k´zelebbrûl az Àldott ¢s gyül´lt vÀrost
ä a provinciÀt ä, PorlÂdot (Szegedet); a sok
halÀl ¢s sok ¢lûhalott lÀttÀn edzûdû l¢tfilozÂ-
fiÀt (memento homo, si pulvis es); ¢s magÀt a szÂ-
tÀrreg¢nyformÀt, a cÁmszavak szemcseszÀl-
longÀsÀt: azt a szÀnd¢koltan sz¢ttagolt alakÁ-
tÀsmÂdot, amelyet molekulÀris epikÀnak ne-
vezhet¡nk, s mellyel nem csak Temesi prÂ-
bÀlja Ãjrakezdeni az elhasznÀlÂdott prÂzai
nagyformÀk t´rt¢net¢t.

Ennyi visszatekint¢s elengedhetetlen,
mert a HíD ott kezdûdik, ahol a POR befeje-
zûd´tt, ¢s ott fejezûdik be, ahol sajÀt kezdet¢t
vette. Vagyis a POR 1973. jÃnius 30-Àn, az
esztendû elsû fel¢nek legutolsÂ napjÀn bal-
eseti halÀllal zÀrja le az alakmÀs-fûszereplû,
ifj. Szeles AndrÀs (az ifj. igen l¢nyeges!, a Sze-
les is!) fiatal ¢let¢t, viszont term¢szetszerüleg
megkÁm¢li a t´rt¢netmondÂt, a SzÂtÀrÁrÂt,
aki àt´bb mint k¢ts¢ges...: valÂszÁnüÊ, hogy azonos
(cÁmszÂ!) volt Szelessel. A nem-û ý, a halott
¢lû Ágy a HíD-ban f´lveheti a ZoltÀn IstvÀn
nevet, ¢s 1973-tÂl folytatÂdhat a mÀr csak
vizsgatanÁtÀsÀval adÂs b´lcs¢sznek, a buda-
pesti Egyetemi K´nyvtÀr Ãjdons¡lt alkalma-
zottjÀnak az ¢lethistÂriÀja. Elsû Ãtja egy te-
metûbe vezet, ahol a balesetn¢l elhunyt sze-

relmese (Katalin, Katlan, Kati) nyugszik (¢lt
21 ¢vet), ¢s a k´nyv v¢g¢n egy mÀsik temetû-
ben, a nagyapja sÁrjÀnÀl bÃcsÃzunk tûle,
amint a virÀgÀgyÀst borÁtÂ hÂba egy k´rt ¢s
egy keresztet rÂ (AZOKAT SZERETTºK, KIK
SZERETTEK MINKET,   SZíVºKBEN, LEL-
KºKBEN ýRZIK EML°KºNKET; ¢lt k´zel 90
¢vet). Az ´n¢letrajzi ¢n jelenl¢te a k´nnyü-
szerrel ellenûrizhetû adatok ¢s t¢nyek n¢lk¡l
is nyilvÀnvalÂ, illetve valÂszÁnü. ZoltÀn IstvÀn
ugyanazon a napon, november 30-Àn ¡nnep-
li a sz¡let¢snapjÀt, mint a ÁrÂ. A PEJOTE
(1992) cÁmü à¢rzelmes valamibenÊ (melynek
sz´vege itt-ott egybeesik a HíD-¢val) a fûsze-
replût, Mr. Ferenk Tengoedit ugyancsak k´-
sz´nt´tte a happy birthday to you ä àa POR utÀn,
valahol a HíD fel¢n¢lÊ. Nota bene: a HíD-ban
nem PorlÂd, hanem a PorlÂdhoz k´zel esû
Tengûd a àprovinciaÊ.

A POR mesteri tervre ¢s a jÀt¢kos elme
nagyvonalÃ kompozÁciÂjÀra engedett k´vet-
keztetni, p¢ldÀul az ¢ppen 666 cÁmszÂ szÀm-
misztikÀjÀval. Sajnos Temesi nem volt a leg-
jobb pall¢rja m¢rn´ki ¢nj¢nek. Munka k´z-
ben rengeteg f´l´sleges anekdotatornyocskÀt
emelt, ¢s tarkabarka szentenciÀkkal ¡vege-
zett be szesz¢lyesen vÀgott, sehovÀ sem nyÁlÂ
ablakokat. ý azt ¢szlelte, hogy àegyre hosszab-
bakÊ lettek a cÁmszÂfejezetek; ez¢rt roskadt
unalmasan ¢s ism¢tlûen tereb¢lyess¢ az elsû-
n¢l sokkal ¢rdektelenebb mÀsodik k´tet. RÀ-
adÀsul minden negyedik t¢glÀba b¡szk¢n be-
lekarcolta a nev¢t, s m¢g a mondatok k´tû-
anyaga is azt hirdette: habarta Temesi.

Az Ãjabb hÀrombetüs szÂ, a HíD m¢g k´z-
vetlenebb¡l utal az Àtgondolt, m¢rn´ki ala-
pozÀsra. A szÂ szoros ¢rtelm¢ben k¢tpill¢rü
ä k¢t t´rt¢netet futtatÂ ¢s ´sszefuttatÂ ä re-
g¢ny a korÀbbinÀl jÂval kisebb, szinte csak
harmadakkora teret enged¢lyez. Sürübbek,
dÃsabbak az ÁrÂi er¢nyek; sürübbek ä Àm rit-
kÀbbak ä a hibÀk. A HíD szorosan a POR-hoz
tartozik. Az ezerszÀlÃ k´tûd¢st legpontosab-
ban a szerzûi vallomÀs sejtette meg: a korÀbbi
volt az ¢desapa reg¢nye (noha az ajÀnlÀs egy
àvÀlasztott apÀnakÊ szÂlt: àA boldog eml¢kezetü
BÀlint SÀndornak, az utolsÂ sz´gedinekÊ), az
Ãjabb pedig elsû lapjÀn is hirdeti: °desanyÀm-
nak. A mogorva, leplezett, gyilkos ¢s izzÂ sze-
retet k´nyve mindkettû. Az ¢letszeretet¢, a
hazaszeretet¢, az igazsÀgszeretet¢, a szerele-
m¢, az ´nszeretet¢ (ama sÁreml¢k mÀrvÀny-
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tÀblÀjÀn nem v¢letlen¡l ism¢tlûd´tt a szeretni
ige, nagybetükkel, az utolsÂ elûtti reg¢ny-
mondat vez¢rszavak¢nt). A POR cÁmzettje el-
sûsorban a sz¡lûvÀros, a HíD-¢ a csalÀd. Azt
is, ezt is az àegymÀs mellett megszÂlalÂ kisvilÀg ¢s
nagyvilÀg kontrasztjaÊ ¢lteti.

A por szÂ lÀttatÂan megmutatta az epikai
konstrukciÂt ä a hÁd szÂ kulcsszÂk¢nt viseli az
¢pÁtm¢ny terh¢t. HÁd-szÂtÀr k´veti a szÂtÀrre-
g¢nyt. ZoltÀn IstvÀn nem tagadja: àEngem
igazÀbÂl csak a szÂtÀrak ¢rdekelnek. LegszÁveseb-
ben nem is olvasn¢k mÀst.Ê Egy hely¡tt t´preng-
ve keresgeti az angolul is, magyarul is jelen-
t¢ses betüsorokat (here, comb, eleven stb.). SzÂ-
ba ker¡l az çLMODñK SZñTçRA is, hÀromezer
Àlom leÁrÀsÀval ¢s magyarÀzatÀval. A (hÁd-)
SzÂtÀrÁrÂ majdnem minden lapra bedolgozza
ä tolakodÀs n¢lk¡l, ´tletesen, emblematiku-
san ä a hÁdat ¢s olykor a szinonimÀit. A borÁ-
tÂn, Regûs IstvÀn festm¢ny¢n is a LÀnchÁd
lÀthatÂ. àA f´llobogÂzott LÀnchÁdonÊ t¡ntetûket
ejt foglyul a n¢pk´ztÀrsasÀg hÀzilagos kokÀr-
dÀkat nem kedvelû rendûrs¢ge; az ´reg
k´nyvtÀros Berci bÀcsitÂl àtanÁtvÀnya ¢s barÀt-
jaÊ, grÂf Sz¢chenyi IstvÀn àgyakran k¢rdezgette:
kell-e nek¡nk a LÀnchÁd...Ê. ParttÂl partig fesz¡l
a t´bbsz´r emlegetett Erzs¢bet hÁd, a porlÂdi
Tisza-hÁd, Àzsiai vÁz f´l´tt a FelszabadulÀs
hÁd, szÀmba v¢tetnek àa vilÀg leghosszabb, leg-
sz¢lesebb, legmagasabban futÂÊ (amerikai) hÁdjai.
àA vilÀg elsû hÁdjaÊ a Jangc¢nak szolgÀlt, a
n¢prajzban jÀratlan àa h¢tfejü sÀrkÀny feles¢g¢-
nekÊ hiszi a kilenclyukÃ hidat.

àçtvittebb hÁdÊ Zilahy¢ (àOlvassa Zilahy Lajos
lapjÀt, a HÁdatÊ), a PorlÂdi HÁd cÁmü sajtÂter-
m¢k, RÂnay Gy´rgy 1932-es versesk´tete, a
HíD. (àMÀr a tavalyi, elsû k´nyv¢t is megvette, azt
m¢g a cÁme miatt: A TULIPçNOK ELHERVADTAKÊ
ä olvassuk a k´lt¢szettel is kac¢rkodÂ TÂth
PÀl, vagyis mint kivilÀglik: a nagyapa literÀ-
tussÀgÀrÂl. Ravasz ÁrÂi megoldÀs: ¢ppens¢g-
gel a HíD kell a cÁme ä a szÂ ä miatt. Viszont
a POR-ban a TulipÀnok voltak a PorlÂdot ¢s
a megy¢t 1945 utÀn kiskirÀlyokk¢nt birtoklÂ
kÀdercsalÀd tagjai... Mire a HíD megÁrÂdott,
megjelent, a TulipÀnok elhervadtak: kivesz-
tek a politikai ¢letbûl.)

Lehetetlen ¢s sz¡ks¢gtelen minden hÁdat
elûszÀmlÀlni, a segÁtû k¢rd¢sek szamÀrhÁdjÀtÂl
az °g HÁdjÀig, àa szerelmesek egymÀsba kulcsolt
karjainakÊ hÁdjÀig, a àV´r´s R¢b¢k Àltal m´nt a
keskeny pallon s elr´p¡ltÊ pompÀs id¢zetintarzi-

ÀjÀtÂl a l¢lek (a halÀl) tÃlpartra vezetû hÁdjÀig,
a hÁd egyszerüsÁtett kÁnai jel¢tûl a àMennyi
hÁd!Ê oly jellemzû f´lkiÀltÀsÀig. A hÁdszenten-
ciÀk, hÁdb´lcselmek vagy tartalmasak, vagy
k´zhelyesek: àAz ember mindjÀrt bÀtrabb lesz, ha
nincs m´g´tte hÁdÊ; àEgy emberben k¢t ¢n lakik, a
jÂ ¢s a rossz. S k´zt¡k hÁd a lelkiismeretÊ; àAzt lehet
szeretni az emberen, hogy û csak hÁd ¢s nem c¢lÊ;
àMinden hÁdnak megvan a maga ûrizûjeÊ; àA hÁd
foly¢kony, sosem a vÁzÊ; àNem biztos, hogy ott kell
Àtmenni a folyÂn, ahol nincs hÁdÊ; àEgy leszakadt
hÁd fel¢ robogÂ vonatban legfontosabb eszk´z a
v¢szf¢kÊ stb. Summa (fejezetkezdû mondat):
àA hÁd, ami szÀmÁt.Ê

A kulcsszÂ megleli ¢s bet´lti hely¢t. A hÁd
objektuma ¢s alapmetaforÀja, faktuma ¢s cÁ-
mere, teste ¢s lelke a sz´vegnek. °bren tartja,
indokolja ¢s befogja azt a k¢tpÂlusossÀgot,
amely a mü sajÀtja. Egyfelûl (az elsû fejezet-
tûl) kibomlik TÂth PÀl az ör 1890. esztende-
j¢ben kezdett, majd' kilenc ¢vtizedes ¢letÃtja,
mÀsfelûl (az utolsÂ fejezetben elnyugtatva)
el¢nk rajzolÂdik a fiatal felnûtt ZoltÀn IstvÀn
k¡szk´d¢se. A k¢t sors nagyjÀbÂl vÀltakozva
k¢r szÂt. A doktori cÁmig jutÂ fÀradhatatlan
parasztpolgÀr az egyik oldalon ä a kallÂdÂ if-
jÃ ¢rtelmis¢gi a t´rt¢nelem ¢s az idû mÀsik
partjÀn. Az egyiknek a tengûdi otthonossÀg,
az ¢vszÀzados tradÁciÂ a megtartÂ erû jÂban
¢s rosszban, jÂhoz ¢s rosszhoz, kergesse bÀr-
merre a Teremtû. A fûvÀrosba sz´k´tt, ´nma-
gÀt keresû mÀsik a nagyvilÀgban (az Àlomvi-
lÀgban) is ´nmagÀtlanul tengûdik. °sz, tehet-
s¢g, energia az¢rt mük´dik a sokat italozÂ ¢s
jobbÀra m¢ltatlanul szeretkezû ZoltÀn IstvÀn-
ban is. Volt honnan ´r´k´lnie. TÂth PÀltÂl
p¢ldÀul. Merthogy az ´-zû tÀjnyelvbe ¡ltetett
r¢gimÂdi t´rt¢net, az ¢vszÀzadnyi ¢letkaland
meg a trehÀny, szabados, villogÂ ¢rtelmis¢gi
szlengbe szÁnezett ÃjmÂdi t´rt¢net, az 1980
tÀjt meg¢lt vesszûfutÀs ä a csalÀdban maradva
ä egy eg¢sz k¢t fel¢t alkotja. A fiÃnak amo-
lyan mell¢kmunkÀja, aztÀn mÀr szenved¢lye
a TÂth-hagyat¢k historizÀlÂ, szociografikus
b´ng¢sz¢se, f´ldolgozÀsa. V¢g¡l rÀ¢bred,
hogy ez a TÂth, a csalÀdot elviselû, teremtû,
sz¢tdÃlÂ ¢s vesztû TÂth az û nagyapja, akirûl
(mert a lÀnyÀt, IstvÀn ¢desanyjÀt egykor ki-
tagadta) odahaza r¢gÂta nem esett szÂ. A l¢-
lektan Àltal jÂl ismert nagysz¡lû-unoka ´sz-
szehangoltsÀg az idegens¢g ¢s a k¡l´nb´zû-
s¢g egyre t´m´rebb ¢s gondolkodtatÂbb
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cs´ndj¢ben j´n l¢tre, amikor az ´reg mÀr
nincs, a fiatal ä mint ¢letk¢sz f¢rfi ä m¢g
nincs. E mintÀtlan mintaviszony meg¢rz¢kÁ-
t¢s¢re Temesinek elsûrangÃ eszk´zei akad-
nak. A gyermek TÂth Pal-kÂ azt tanulja
Cs´ngey D¢nestûl, àa szûk¢n kopaszodÂ, de lo-
bogÂ, fekete szemüÊ tanÁtÂtÂl, hogy az ÁrÀst àegy
Tha-ot vagy Thot ne-vü em-ber fe-dez-te fel. HÃ,
de sze-ret-te ezt a Thot ne-vü em-bert, hi-szen majd-
nem Ãgy Ár-ta a ne-v¢t, mi-k¢nt ûÊ. A nebulÂ a
nevet ¢s az ÁrÀst szereti ä az unokÀnak a TÂth
n¢v ¢s az ÁrÀs (irodalom ä vagy Àlom?) hoz
majd kegyelmet. HozzÀ m¢g àThot alias Her-
m¢sz alias MerkÃriuszÊ nem mÀs, mint àa k´nyv-
tÀrak ûreÊ. ý vigyÀz a k¢t k´nyves emberre, a
k¢t ÁrÂ emberre, a sok Temesi-f¢le jÀt¢k k´zt
a n¢vjÀt¢kkal.

TÂth PÀl igaz ¢letmes¢je: reg¢ny a reg¢ny-
ben. E hÁdf¢l cselekm¢nysz´v¢se, tÀjszÂlÀsos
nyelvhasznÀlata, t´rt¢nelmi ¢s n¢prajzi do-
kumentÀciÂja (minden posztmodernek ´r´-
m¢re p¢ldÀul egy tizenhÀrom oldalas, sok
szÀz t¢teles, 1950-bûl valÂ vagyonelkobzÀsi
jegyzûk´nyvvel) igazi remekl¢s. A dr. TÂth
PÀllÀ f´lvergûd´tt TÂth PÀl a vid¢ki-kisvÀrosi
MagyarorszÀg egyik legkivÀlÂbban megÁrt
alakja az eg¢sz magyar reg¢nyirodalomban.
Alkata (persze nem az ÀbrÀzolÀs mÂdja) sze-
rint v¢rbeli N¢meth LÀszlÂ-i ember. M¢g ab-
ban is a jellem¢t hordozza, hogy mindenf¢le
keserü ¢s mulatsÀgos leveleket, k¢rv¢nyeket
kopogÂ ÁrÂg¢p¢n rossz a k (K) betü: Temesi
a megannyi kurzÁv k-val (K-val) is hiÀnytala-
nul Árja le a figurÀt. TÂth bÀcsi ä bÀr adÂdott
Ãgy, hogy el kellett adnia magÀt, bÀr d´nt´tt
rosszul, bÀr kitagadta a leÀnyÀt, bÀr megle-
gyintette a rÀtartisÀg ä aggkori holtÀban is
àsz¢pen alszikÊ. RÀszolgÀlt.

Term¢szetesen kellene lennie m¢g egy re-
g¢nynek a reg¢nyben, az unoka reg¢nye
azonban siker¡letlenebb. Ezen a hÁdfûÀllÀson
ki¡tk´znek az ÁrÂi gyarlÂsÀgok. A belevalÂ
fickÂ szÂszaporÁtÂ portretizÀlÀsa ¢s k´rnye-
zet¢nek eksztatikus nûi arcoktÂl, r¢szeg cim-
borÀktÂl hemzsegû tablÂja nem versenghet a
nagyapÀrÂl ¢s a karakteres famÁliÀrÂl, isme-
rets¢gi k´rrûl festett k¢ppel. Noha ¢ppen ez
a nem versenghet a fû mondandÂk egyike, a c¢l
el¢r¢s¢hez alkalmatlan eszk´z az eszk´z hiÀ-
nya. Temesi azt müveli legesendûbben, ami-
rûl pedig nyilvÀn azt hiszi, hogy a legavatot-
tabb, legjÀratosabb benne: ´nmagÀnak ¢s

nemzed¢k¢nek ÀbrÀzolÀsÀt. ZoltÀn IstvÀn ak-
kor is TÂth PÀl unokÀjak¢nt szerepelhetne a
k´nyvben, ha ZoltÀn IstvÀn ZoltÀn IstvÀn
lenne. Ha mÀsk¢pp, t¢nyleg, sajÀt arccal veszne
el az ezredv¢gk´zeli pikareszk hajsza post-
beat ricsajÀban, egyszerre valamennyi konti-
nensen, nemcsak Tengûd ¢s Budapest, ha-
nem a VilÀg Fiatalemberek¢nt.

ZoltÀn IstvÀn k´r¡l Temesinek a legs´t¢-
tebb ¢s a legnemesebb ÁrÂi szÀnd¢kai sem na-
gyon vÀlnak be. GÃnyiratai, tÀmadÂ pamflet-
jei szervetlenek, sz¡ks¢gtelenek ä ¢s igazsÀg-
talanok. (Rûzner, a k´nnyen àdekÂdolhatÂÊ
ÁrÂ-filmrendezû biztosan nem talentumhi-
Ànyban marasztalhatÂ el. Akit viszont az ÁrÂ
szeret, becs¡l, azt barÀtian gunyoros kisszitu-
ÀciÂkban, szellemes skiccekben szereti. Vagy
valÂdi nev¢n, vagy kitalÀlt n¢ven ä Cs´ngey
D¢nestûl Szabolcsi JÀnosig.) A torzk¢pek k´-
z¡l csak Zempl¢ni¢ fontos ¢s talÀlÂ: az Egye-
temi K´nyvtÀr (egy hegys¢ggel àelmozdÁtottÊ
nevü) egykori fûigazgatÂja nem belecs´ppen,
de beletartozik a t´rt¢netbe. NagyjÀbÂl elfo-
gadhatÂ ¢s indokolt egy levit¢zlett politikus
kegyetlen fotogrÀfiÀja is.

A nemes szÀnd¢kok a monumentÀlis
ÀlomutazÀsokban teremten¢nek izgatott ¢s
izgatÂ valÂdi vilÀgot IstvÀnnak, az itthoni ¢s
nem l¢tezû helyett, a vergûdû pÂtl¢t helyett.
A kÁnai, az amerikai, a holland, a finn, a me-
xikÂi utazÀsok szÁnesek, mozgalmasak, a jel-
lemk¢pek elevenek. Csakhogy ezek nem Àl-
mok, hanem valÂsÀgok! BÀr ÀllÁtÂlag IstvÀn
àaz Àlmokat olyan ¢lesre csiszolta, hogy minden ap-
rÂ rezd¡l¢s lÀtszÂdjon benn¡k, eltakarjÀk a homÀly-
ba fÃlt, szinte nem is l¢tezû ¢letetÊ, ¢s àigazÀbÂl
csak azok vagyunk, amit ÀlmodunkÊ, sût ànem
igaz, hogy az Àlom mindenkibûl a legrosszabbat
hozza kiÊ (m¢g valamif¢le àÀlom-tÁzparancsolatÊ
is akad), az alakmÀs fûszereplû mintha valÂ-
ban utazna. Temesi, aki a KI KICSODA lexi-
koncikk¢ben is (vagy p¢ldÀul a PEJOT°-ben
is) tudÂsÁt egyes nagy utazÀsairÂl, nem tudta
vagy nem akarta elv¢gezni a sz¡ks¢ges ÀttÀ-
volÁtÀst. Nem volt szÁve lemondani az ¢l-
m¢nybeszÀmolÂrÂl. ötinaplÂkat ¢s helyen-
k¢nt ÀlomfilozÂfiÀt, Àlomtant nyÃjt Àlmok he-
lyett. így hûs¢tûl elveszi, amit az nem kap meg.
Ha vilÀgÀrva, mÀr eg¢szen mÀsk¢pp vilÀgÀr-
va, aki beszÀguldozta a glÂbuszt. Az Àlom, a
f¢lÀlom szürts¢g¢nek ÁrÀstechnikÀja nem je-
lenthetett volna gondot Temesinek, Àm itt el-
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kapta a àt´bb reg¢nyre elegendû anyagÊ sod-
ra, fûk¢nt KÁna ¢s a szeretett kÁnai kultÃra,
vilÀglÀtÀs büv´lete.

A HíD gerinc¢n ¢s helyenk¢nt sz´veg¢ben
kÁnai ÁrÀsjelek, szavak is f´lbukkannak. Az ûsi
kÁnai VçLTOZçSOK K¹NYVE pÀlcikÀi adnak
(k¢p-, jel-) àcÁmetÊ az IstvÀn-fejezeteknek. A
64 kua az û tere. A TÂth PÀl-fejezetek àini-
ciÀl¢itÊ a tarot-kÀrtya 78 lapja alkotja. Ez a
k¢t (k¡l´nf¢le) jÂslÀsi mÂd is k¢t hÁdpill¢r. Az
egy¡ttesen 142 egys¢g ugyanÃgy preformÀlt
keret, mint a POR ¢ppen 666 cÁmszava. A re-
velÀlÂ ¢s ism¢telhetetlen¡l eredeti reg¢nyesz-
me itt is, ott is behajtja a magÀ¢t. Nincs mese,
v¢gig kell Árni a 142-t, amik¢nt a 666 sem le-
hetett se t´bb, se kevesebb. A 142 megint
meghaladja az ideÀlis szÀmot. Temesiben
persze van annyi virtus, hogy nem enged a
142-bûl. Ami egybef¡gg, kett¢osztja. Egyso-
ros fejezetet iktat be. LeltÀrozÂ-mell¢rendelû
megoldÀssal szaporÁtja a k´nyv mindk¢t fel¢t.
Viszont a nyitÂ tarot- vagy I Tying-jelek m¢-
lyebb ¢rtelm¢vel csak û lehet tisztÀban. HiÀba
reflektÀl a sz´veg mindk¢t jÂslÀsi rendszerre,
keleti lÀtnok vagy kÀrtyavetû b´lcs kellene az
´sszef¡gg¢sek f´lfejt¢s¢hez. (NehezÁti a dol-
got a k´nyv bÀntÂan sok durva, f¢lrevezetû
sajtÂhibÀja, ¢vszÀmv¢t¢se, azaz ä Temesivel
egy¡tt m¢rgelûdve ä àa F¢nyszedû ÃrÊ szÀmos
àbeleÁrÂÊ hibÀja.) A pÀlcikarajzok ¢s a kÀrtya-
lapok ¢rezhetûen sorsd´ntûk az ÁrÂnak, az ol-
vasÂ azonban Ãgy lÀtja, mindk¢t sziszt¢ma
idegen¡l feszeng a bridge-ben. (A bridzs àhÁd-
jaÊ a HíD-nak ¢rthetûen nem kell.)

A talÀl¢kony ¢s ´tletdÃs apparÀtus sok kis
hibÀt, stilÀris tÃlkapÀst, f´l¢nyeskedû kiszÂ-
lÀst elfed. T. S. Eliot, THE WASTE LAND (itt:
çTOKF¹LD) cÁmü nagy müv¢nek tanÃsÀga
szerint, à¢rtett a tarothozÊ? MÀris egy tekin-
t¢ly¢rv az ÁrÂ m´g´tt. N¢ha nagyon is eltelik
magÀval a fûszereplû, vagy a (hÁd-)SzÂtÀrÁrÂ?
àA Temesi agrÀrtakar¢kp¢nztÀrrÂlÊ, àa Temesi Tar-
tomÀny egyik legcifrÀbb ¢p¡let¢rûlÊ ¢rtekezû Te-
mesi ´nirÂniÀja lerÂja az ÁrÀstudÂ peniten-
ciÀjÀt.

A hÁdkoncepciÂ legs¢r¡l¢kenyebb pontjÀt
is finom motÁvumpÂlyÀval igyekszik Âvni a
szerzû. Egy bizonyos, ´r´klûdû, Ábisz alakÃ
anyajegy mÀr a n¢ha sz¢pen csillanÂ k´ltûi
motivikÀhoz tartozik. HiÀba. A k´nyvre n¢z-

v¢st sorsd´ntû, hogy ZoltÀn IstvÀn csak na-
gyon k¢sûn, legv¢getÀjt d´bbenjen rÀ arra,
amit magunk laprÂl lapra egyre inkÀbb sej-
t¡nk: a vizsgÀlt hagyat¢k a TÂth nagyapa ha-
gyat¢ka. Hûs¡nk ¢vekig forgatja a sÀrgult pa-
pirosokat. Csakhogy nincs olyan felnûtt fiÃ-
gyermek a vilÀgon, aki a sajÀt sz¡lûanyjÀnak
a nev¢re ne kapnÀ f´l a fej¢t. Tengûd´t, Por-
lÂdot, a kitagadÂ nagyapÀt el lehet feledni ä
azt, hogy TÂth Etelka, nem. S e n¢v, mely majd
´sszek´ti a hÁd k¢t fel¢t, a k¢t nemzed¢ket,
az Àlomelemet ¢s a valÂsÀgelemet, ´sszek´ti
a nagyapa halÀlÀt az unoka: a fiÃ (Ãj?) ¢let¢-
vel ä ez a n¢v sz¡ks¢gk¢pp mÀr jÂval hama-
rabb megjelenik a dokumentumokban, Ten-
gûd´st¡l, PorlÂdostul, csalÀdostul. Elk¢sz¡l a
hÁd, de e roppanÀs hangja nem ¡l el.

A HíD-ban m¢g benne van a POR, ¢s mÀr
benne van ä rejtve ä egy k´vetkezû reg¢ny
struktÃrÀja. Sok az er¢nye, sok a fogyat¢kos-
sÀga is, Àm a fogyat¢kossÀgokbÂl er¢nyt ko-
vÀcsol, ¢s ami megoldatlan, arra kÁnÀlkozik
f´loldÂ indoka, vÀlasza. Alig ¢rintett r¢tegei
ä a rejtv¢nyes, a jÀt¢kos, a zenei ä nem felejt-
hetûk ki az ´sszk¢pbûl. Az sem, hogy a POR
elsû k´tet¢hez hasonlÂan ez is elragadÂ ¢s
(TÂth PÀl!) maradandÂ olvasmÀny¢lm¢ny.

A v¢gsû ä ¢s legelsû ä k¢rd¢s a ki besz¢l?
k¢rd¢se. ZoltÀn IstvÀn az elsû fejezet (û-feje-
zet: nagyapa-fejezet) elsû mondatÀban az
àanyÀm apjaÊ terminusban ¢l, tehÀt ez nem
hagyat¢ki textus. Az ¢n-fejezetek: az unoka-
fejezetek is rendre ¢rv¢nyesÁtik a àk¡lsûÊ ¢s
àbelsûÊ k´zl¢s vÀltogatÀsÀt, a mÀs-mÀs szem¢-
lyü ¢s jellegü besz¢det, a meg¢l¢st ¢s a kom-
mentÀlÀst. Ez a sz´vegringÀs mindk¢t (hÁd-)
f¢lre ¢rv¢nyes, ¢s l¢nyeg¢ben mindv¢gig. A
legutolsÂ mondatbÂl pedig Ágy szÂl ki az û ¢n-
je, az ¢n ûje, talÀn az ¢n-°n: àEg¢szen k´zel l¢-
pett a sÁrhoz, ¢s a virÀgÀgyÀst borÁtÂ hÂba egy k´rt
rÂttam, rajta kereszttel.Ê A hÁd¢pÁt¢snek ez a
k¢tpill¢rü szem¢lyis¢g¢pÁt¢s az ¢rtelme.

A reg¢nyben mind´ssze k¢t id¢zûjel talÀl-
hatÂ. A legeslegelej¢n nyÁlik, a legeslegv¢g¢n
zÀrul a macskak´r´m. Egy id¢zûjelpÀr k¢t
pill¢re k´z¢ csak egy megszÂlalÂ egyetlen be-
sz¢de f¢r. Egyetlenegy mondat hÁdja.

Fut alant a vÁz; ¢s f´l´tt a hÁdbÂl van a HíD.

TarjÀn TamÀs
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AZ ýSI JUSS

Kontra Ferenc: ýs´k jussÀn
Forum, öjvid¢k, 1993. 168 oldal

Kontra Ferenc fiatal d¢lvid¢ki ÁrÂ immÀr hÀ-
rom k´tettel van jelen a kortÀrs prÂzairo-
dalomban. A k´ltem¢nyekkel (JELEN°SEK,
1984; FEH°R TºKR¹K, 1986) indulÂ szerzû
1988-ban adta ki DRçVASZ¹GI KERESZTEK cÁ-
mü kisreg¢ny¢t, amit 1991-ben k´vetett a
NAGY A SçTçN BIRODALMA, majd id¢n ta-
vasszal az ýS¹K JUSSçN cÁmü elbesz¢l¢sgyüj-
tem¢ny. Ez utÂbbi ismertet¢se elûtt ¢rdemes
r´viden Àttekinteni az ¢letmü eddigi Àllo-
mÀsait.

Kontra ÀltalÀban a tradicionÀlis, t´rt¢-
netelvü prÂzamodellt ´tv´zi a modernebb
narratÁv po¢tikai eszk´z´kkel. Ez teszi ¢rthe-
tûv¢, hogy elsû k´zelÁt¢sben a DRçVASZ¹GI
KERESZTEK a n¢pi irodalomra jellemzû vonÀ-
sokat mutat. Ide sorolhatja a vÀlasztott (pa-
raszti) tÀrgy ¢s annak realisztikus ÀbrÀzolÀsa,
vagy az, hogy a mü fabulÀris szintje a hagyo-
mÀnyos ´n¢letrajzi eml¢kid¢z¢s besz¢dmÂd-
jÀra ¢p¡l. A pontosabb olvasat azonban olyan
po¢tikai szervezetts¢get tÀr fel, amely v¢le-
m¢ny¡nk megvÀltoztatÀsÀra k¢sztet. Feltünû
p¢ldÀul a r´vid kijelentû mondatok monotÂ-
niÀjÀbÂl ¢s az elbesz¢l¢s szenvtelen, minden-
fajta ¢rt¢kel¢stûl tartÂzkodÂ dikciÂjÀbÂl adÂ-
dÂ, szokatlanul hüv´s narrÀciÂ. Emellett a
paraszti vilÀg rajzÀbÂl a szerzû kizÀrja a tÀj-
egys¢g ¢s az ¢letforma helyi sajÀtossÀgainak
r¢szletez¢s¢t, minthogy valÂjÀban nem is a
DrÀvasz´g bemutatÀsÀt tartja feladatÀnak.
Oly m¢rt¢kben koncentrÀl a mindenhol ¢r-
v¢nyes emberi l¢thelyzetek ä nemritkÀn is-
mert irodalmi toposzokkal t´rt¢nû ä ÀbrÀzo-
lÀsÀra, valamint parasztportr¢i oly kev¢ss¢
egy¢nÁtettek, hogy a megformÀlÀs mÂdjÀban
joggal ¢rezz¡k dominÀnsnak az absztrakt fel¢
hajlÂ stilizÀlÀs szÀnd¢kÀt. A reg¢ny t¢nyleges
¡zenete tehÀt m¢lyebb r¢tegben talÀlhatÂ, a
mü csupÀn a hiteless¢g ¢rdek¢ben hasznÀlja
fel a szociografikus tÀrgyat. Innen vÀlik vilÀ-
gossÀ a gyermekfûhûs ¢lm¢nyeit elrendezû
t´rekv¢s is. Az elbesz¢lû az ´r´m pillanataival
alig, Àm egyre t´bb halÀlesettel szembes¡l (a
reg¢ny csaknem ´sszes epizÂdja ¢s anekdo-
tÀja szerencs¢tlens¢grûl, erûszakrÂl vagy ´n-

gyilkossÀgrÂl szÂl), s ebbûl nem neh¢z azt a
k´vetkeztet¢st levonnia, hogy ebben a vilÀg-
ban a megannyi aprÂ, mük´dû t´rv¢nyszerü-
s¢g ellen¢re a l¢t ä Istentûl elhagyatva ä v¢g-
eredm¢nyben teljesen kilÀtÀstalan, az egy¢n-
nemzet-emberis¢g hÀrmassÀgÀban megÀllÁt-
hatatlan erÂziÂ ¢rv¢nyes¡l.

Figyelemre m¢ltÂ a sz´veg ´sszetett szim-
bÂlumrendszere: a vez¢rmotÁvumk¢nt alkal-
mazott archetoposzok az individuÀlis szinttûl
a kozmikusig a l¢t eg¢sz¢t ÀtfogjÀk. Kiemelt
fontossÀgÃak a term¢szeti jelens¢gek (k´d,
tüz, j¢g); a szereplûk testi ¢rintkez¢sei a ha-
lÀllal ¢s a k´z´ss¢gi rÁtusok. UtÂbbiak szere-
p¢t a kompozÁciÂ is hangsÃlyozza: az emberi
¢let temet¢sek lÀncolata, ahol a sz¡let¢s misz-
t¢riuma, a karÀcsony ¡nnepe is (a sz´veg
aranymetsz¢spontjÀn) gyermekhalÀllal ellen-
pontozÂdik. A befejez¢s pedig mindezek csÃ-
csak¢nt egy Nagy LÀszlÂt id¢zû jelenetbe sü-
rÁt menyegzût ¢s gyilkossÀgot, tüzv¢szt ¢s
gyÀszt, Ãgy, hogy e v¢gsû vÁziÂ a nemzetsors-
analÁzis lehetûs¢g¢t se zÀrja ki.

A NAGY A SçTçN BIRODALMA egyszerre
nyÃjt t´bbet ¢s kevesebbet a reg¢nyn¢l. K¢t-
s¢gtelen pozitÁvumk¢nt ¢rt¢kelhetj¡k a tema-
tikai sokoldalÃsÀgot ¢s a müfaji vÀltozatossÀ-
got, illetve a legjobb elbesz¢l¢sek (GOMBOK A
SZ°NAKAZALBAN; ¹R¹K¹LT V°R; FELSíRNAK
çLMUKBAN) technikai kidolgozottsÀgÀt. Ezzel
szemben n¢hÀny novella kiss¢ elnagyolt; a
t´rdel¢s itt-ott funkciÂtlannÀ vÀlik, ¢s modo-
rossÀ teszi a sz´veget ä egyszÂval az ÁrÂ nem
tudta el¢rni a DRçVASZ¹GI KERESZTEK szÁnvo-
nalÀt.

Az idei k´tet Àttekint¢se elûtt megjegyez-
z¡k, hogy ennek a k´nyvnek, ¢s ÀltalÀban a
mai d¢lvid¢ki irodalomnak egy tÀgabb ¢rte-
lemben vett jelentûs¢ge is van: Ãjra hÀborÃs
tematikÀval kÁs¢rletezik a kortÀrs prÂza. Tisz-
tÀznunk kell viszonyunkat ehhez a hÀborÃ-
hoz, hiszen magyar katasztrÂfa is, de maga-
sabb szempontbÂl sem mell¢kes mint skanda-
lum, EurÂpÀban a XX. szÀzad v¢g¢n. E prob-
l¢mak´r mell¢ odaker¡l tovÀbbÀ egy szakmai
k¢rd¢s is: mi ¢s hogyan k´z´lhetû m¢g hite-
lesen a harcolÂ emberrûl, mert ebben a lÀtszÂ-
lag egyszerü t¢mÀban k´ztudottan ÂriÀsi a se-
matizÀlÀs vesz¢lye. Kontra Ferenc ¢rdeme,
hogy mindezekre megkÁs¢rli a vÀlaszadÀst,
ami n¢hÀny elbesz¢l¢s¢ben meggyûzûen si-
ker¡lt.

124 ã Figyelû



Az ýS¹K JUSSçN ä legjobb darabjait tekint-
ve ä Ãjabb fejlûd¢si fokot jelent a szerzû pÀ-
lyÀjÀn. TÃll¢p¢st az eddigi formai esetleges-
s¢geken ¢s tovÀbbl¢p¢st a müvek hordozta
l¢t¢rtelmez¢s ter¢n. írÂi eszk´ztÀra ¡tûk¢pe-
sebb, biztosabban kezeli a nyelvet, stÁlusa ki-
forrottabb, ¢s mentes a korÀbbi modorossÀ-
goktÂl. SokatmondÂ vÀltozÀs, hogy szÀmotte-
vûen visszaszorult a sz´vegek lÁrai hangv¢te-
le, s ez mÀr a tartalmi elmozdulÀs k´vetkez-
m¢nye. Az elûbbi k´tet ugyanis m¢g megen-
gedett valamif¢le b´lcseleti alapozottsÀgÃ l¢t-
uralmat, most azonban a klasszicizÀlÂdÂ for-
ma jÂval vigasztalanabb vilÀglÀtÀst hordoz, a
sz´vegekbûl fel¢p¡lû univerzum ¢ppen elvi-
selhetetlen Àttetszûs¢ge miatt lehet f¢lelmete-
sebb. A l¢t abszurd, k´z¢ppontjÀban az elmÃ-
lÀs, a teljess¢g el¢rhetetlens¢g¢nek oka ¢s
szimbÂluma Àll, melynek objektÁv t´rv¢nye a
müvek m¢lyr¢teg¢ben funkcionÀl jelent¢s-
szervezû elvk¢nt. A halÀl merûben idegen az
emberi l¢ttûl, absztrakt ¢s transzcendens jel-
legü ä tehÀt rem¢nytelen valamif¢le szem¢-
lyes viszonyt kialakÁtani hozzÀ ä, Ágy soha
nem vÀlhat szabadsÀgt¢nyezûv¢, az egzisztenci-
Àlis ´nmeghatÀrozÀs r¢sz¢v¢.

A k´nyv er¢nyei k´z¢ tartozik az az Àtgon-
dolt nagyszerkezet is, mely az egyre biztosabb
tÀrgyvÀlasztÀs ¢s ´konÂmia eredm¢nye, s ami
Àltal az elbesz¢l¢scsoportok kompozÁciÂs ´ssz-
hatÀsa A SçTçN BIRODALMç-hoz m¢rten sok-
kal erûsebben ¢rv¢nyes¡lhet. Erre sz¡ks¢g is
van, hiszen amÁg ott egy fiktÁv szem¢lyis¢g-
rajz kibontÀsa t´rt¢nt, addig itt k¢pl¢ke-
nyebb ¢s nehezebben megfoghatÂ k¢rd¢sk´r
Àll elût¢rben, egy vesz¢lyhelyzetbe ker¡lt k´-
z´ss¢g (nemzet) sorsÀnak ¢rtelmez¢se. Majd-
nem ugyanaz, mint a DRçVASZ¹GI KERESZ-
TEK-ben, Àm az ÁrÂ most tÀgabb idûdimenzi-
Âval dolgozik, ¢s Ãj szempontok alapjÀn Át¢l.

Az elbesz¢l¢seket a k´tetben hÀrom, arÀ-
nyait tekintve szimmetrikus egys¢gre feloszt-
va talÀljuk. A kompozÁciÂ sz´veg feletti t´bb-
letjelent¢st biztosÁt a sz´vegek lineÀris sorÀ-
nak ä n¢mileg persze mÂdosÁtva az egyes no-
vellÀk primer ¡zenet¢t. Mind a hÀrom egy-
s¢g a pusztulÀs elemi szerep¢t ¢s erej¢t sugall-
ja, Ágy az ezzel ellent¢tes szeml¢letü (amÃgy
sem szÀmos) novella hatÀsa eleny¢szik (ami-
hez az alacsonyabb szÁnvonal is hozzÀjÀrul-
hat, p¢ldÀul a TEMPLOM A HñBAN vagy az
ADVENT SZLAVñNIçBAN eset¢ben). Az elbe-

sz¢l¢scsoportok a k´vetkezû fogalompÀrok-
kal ÁrhatÂk le: a) t´rt¢nelmi konkr¢t ä mÃlt; b)
elvont ÀltalÀnos ä ´r´k; c) kortÀrs konkr¢t ä jelen.
Az idûsor megbontÀsa ¢s az idûtlens¢g kate-
gÂriÀja mint k´z¢ppont fontos funkciÂt t´lt
be, ezÀltal k¢pes az ¢rtelmezû a j´vû sÁkjÀra
is reflektÀlni. Az elj´vendû ennek f¢ny¢ben
nem kev¢sb¢ iszonyatos a mÀr megvalÂsult-
nÀl ä ez metaforikusan az el¢rhetetlenre irÀ-
nyulÂ mozgÀs kimerevÁtett k¢p¢re: az el-
szÀnt, Àm eleve rem¢nytelen hazafel¢ igyek-
v¢s ûsi motÁvumÀra ¢p¡l.

N¢zz¡k r¢szletesebben a novellÀkat. N¢-
gyet talÀlunk az elsû ciklusban, k´z´s jellem-
zûj¡k a szociografikus hang, a t¢nyfeldolgo-
zÀs, a dokumentarista stÁlus. A V¹R¹SBOROS
POHARAK melodramatikus Áz¢tûl eltekintve jÂl
megformÀlt ÁrÀs, a valÂsÀg ¢s a narrÀciÂs
helyzetbûl fakadÂ alakÁtÀs pontosan adagolt
fesz¡lts¢get tud teremteni. Mind a n¢gy el-
besz¢l¢s a kisebbs¢gi sors fikciÂnak tünû for-
dulatairÂl besz¢l, ami individuÀlis szinten hi-
hetetlen m¢rt¢kü l¢tredukciÂt eredm¢nyez. A
KIV°GZ°S ELMARADT nyitÀsa p¢ldÀul Ágy
´sszegez: àçtok a k´zeli hatÀr, mert minden csapat
gyûztesk¢nt ¢rkezik, ¢s vesztesk¢nt megy el, k´zben
mi vagyunk a f´ld a talpuk alatt, melyen az a ke-
ny¢r is megterem, amit mindig meg kell osztanunk
vel¡k.Ê

Egy kiv¢tel¢vel ezek a novellÀk nem ad-
nak t´bbet a kisreg¢nyn¢l, tulajdonk¢ppen
az ott megragadott tÀrgyk´r variÀciÂjÀnak te-
kinthetûk. Az ESýS NAPOK viszont ä mely a
V°RBOSSZö BçCSKçBAN ellendarabja, s kon-
cepciÂjÀt tekintve ig¢nyesebb Cseres Tibor
reg¢nyein¢l ä ¢rdekes k¢rd¢seket vet fel, s
belsû adottsÀgainÀl fogva a k´nyv egyik ki-
magaslÂ teljesÁtm¢nye lehetett volna. çm ¢r-
z¢s¡nk szerint a szerzû ezt a lehetûs¢get ki-
hasznÀlatlanul hagyta.

A mü alapstruktÃrÀjÀt k¢t t´rt¢n¢ssor k´l-
cs´n´s relÀciÂja hatÀrozza meg (az 1944-es is-
terbÀci t´meggyilkossÀg mint hÀtt¢r; a nar-
rÀtor tudatmozgÀsa mint elût¢r), a sz´veg te-
hÀt k¢t besz¢dmÂd vÀltakozÀsÀbÂl Àll. A jelen
sÁkjÀn az elbesz¢lû a kiv¢gz¢sekrûl titokban
k¢sz¡lt f¢nyk¢pek utÀn nyomoz, s azok, va-
lamint a àballadÀs eml¢kez¢sÊ r¢v¢n rekonstru-
Àlja fokozatosan a t¢nyeket, illetve füzi hoz-
zÀjuk reflexiÂit. A k´zl¢s ezÀltal nyilvÀnvalÂ-
an t´bb lesz az egykori esem¢nyek epikus be-
mutatÀsÀnÀl, tiltott tabuk lerombolÀsÀnÀl ä az
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ESýS NAPOK valÂdi szÀnd¢ka az, hogy az utÂd
szÀmÀra ¢rtelmezze a felfoghatatlan ¡zenet¢t,
s a megt´rt¢nthez valamif¢le autentikus vi-
szonyt alakÁtson ki. Ez a c¢l azonban a felid¢-
z¢s-meg¢rt¢s-feldolgozÀs olyan fokÃ harmÂ-
niÀjÀt, az elût¢r-hÀtt¢r olyan pontos arÀnyÀt
ig¢nyeln¢, amit a novella nem tudott el¢rni.
A t´meggyilkossÀg szuggesztÁv megjelenÁt¢se
ugyanis sokkal nagyobb sÃlyra tesz szert,
mintsem hogy az elm¢lkedû r¢szek ezt meg-
felelûen ellenpontozhatnÀk, Ágy maga az Àb-
rÀzolt botrÀny marad megrÀzÂ ¢s nem a tel-
jes sz´veg.

Az ýS¹K JUSSçN tengely¢ben l¢vû hÀrom
elbesz¢l¢st a t´rt¢nelmi f´l¢ emelkedû, elvon-
tabb n¢zûpont k´ti ´ssze. Szint¢n a bün ¢s a
halÀl t¢mak´r¢ben mozognak, de mivel az
egyetemes oldalÀrÂl k´zelÁtenek e k¢rd¢sek-
hez, vilÀguk a konkr¢t helyett inkÀbb ÀltalÀ-
nos ¢rv¢nyüre stilizÀlt. Lehet, hogy ¢ppen
emiatt, de k´z¡l¡k kettû nem igazÀn meg-
gyûzû. A KÀin-mÁtoszra rÁmelû SçRMADçR
motivÀlatlan cselekm¢nye, a PçRBESZ°D HOL-
DAS °JSZAKçN gyenge dialÂgusai k´vetkezt¢-
ben veszÁt ¢rt¢k¢bûl ä A TöL°L°S VIGASZTA-
LANSçGA azonban a k´tet egyik legjobb ÁrÀsa.
Term¢szetes erejü, szikÀr-lÁrai hangÃ Biblia-
parafrÀzis ez, mely d´ccen¢s n¢lk¡l k¢pes
egyesÁteni a hagyomÀny ¢s az egy¢ni interp-
retÀciÂ ellentmondÀsait. Az enigmatikus sz´-
veg formai megoldÀsai r¢v¢n v¢gig ûrzi nyi-
tottsÀgÀt; az olvasÂ t´bbsz´r k¢nytelen vÀltoz-
tatni ¢rtelmez¢s¢n, mÁg azutÀn hirtelen ´sz-
szeÀll a kietlen k¢p. Archetipikus volta elle-
n¢re itt m¢lyebb a hÀborÃ analÁzise, mint a
k´vetkezû ciklus harci beszÀmolÂinak n¢me-
lyik¢ben.

A harmadik egys¢g novellÀi a HorvÀtor-
szÀg elleni szerb agressziÂ ter¢ben jÀtszÂd-
nak. Kontra szÀmÀra az a legnagyobb kihÁ-
vÀs, hogy a hÀborÃs szituÀciÂk (mint ´r´k
irodalmi t¢ma) mellett a hÂdÁtÀsnak a szÂr-
vÀnymagyarsÀgra gyakorolt hatÀsÀt, tulaj-
donk¢ppen e k´z´ss¢gek l¢t¢nek a v¢g¢t hi-
telesen tudja ÀbrÀzolni. Elbesz¢l¢sei teljesÁtik
ezt a c¢lt. Horizontjuk ä r´vids¢g¡k ellen¢re
ä meglehetûsen sz¢les, a hÀborÃ szem¢lyis¢-
get deformÀlÂ k´vetkezm¢nyei (TçNCOL A
HOLD), a ànemzetis¢gi tisztogatÀsÊ enyh¢bb
¢s radikÀlisabb mÂdszerei (D°LJçT°K; APIS
MELLIFICA; FELCSER°LT OTTHONOK), vala-

mint a kitartÀs vagy menek¡l¢s egy¢ni dilem-
mÀi (A HOLD HAZAVEZET) alkotjÀk ä k¡l´n-k¡-
l´n ¢s ´sszefonÂdva is ä a müvek vilÀgÀt.

A szÁnvonal azonban itt sem egyenletes.
Fûleg azok a novellÀk erûtlenebbek, melyek
egy elavult ÁrÂ-nemzet viszonyrendszer alap-
jÀn Àllnak (DRçVASZ¹GI REKVIEM; TEMPLOM A
HñBAN; ADVENT SZLAVñNIçBAN), vagy ame-
lyek ä a mÀr emlÁtett ä ÀltalÀnosÁtÂ jelleggel
dolgoznak (D°LJçT°K; TçNCOL A HOLD). Ma-
radandÂ ¢rt¢k sz¡letik viszont akkor, ha a
sz´veg Ãgy k¢pes kibontakoztatni a szerzûi
¡zenetet, hogy k´zben nem s¢rti az epikum
´nt´rv¢nyüs¢g¢t, ha az egy¢nÁtett sorspilla-
nat vagy jelenet eszt¢tikailag zÀrt szerkezete
megmarad. HÀrom elbesz¢l¢s emelkedik ki a
tizenegybûl. A MI BöVñHELYºNK finoman csi-
szolt vallomÀsos monolÂgja a helyben ma-
radÀs megvalÂsÁthatatlansÀgÀrÂl, illetve a
sz¢tdÃlt ¢let Ãjrakezd¢s¢nek es¢lyeirûl szÂl. A
RIVER OF NO RETURN a hadvisel¢s k´r¡lm¢-
nyei Àltal elfojtÀsra Át¢lt emberi igazsÀg¢rzet
mük´d¢s¢t ÀllÁtja a k´z¢ppontba. E klasszikus
hÀborÃs novellÀban a kifejez¢smÂd a valÂban
figyelemre m¢ltÂ. A zÀrÂfordulat hihetûs¢-
g¢t, rejtett elûk¢szÁt¢s¢t tudniillik egy olyan
ä Hemingwayre eml¢keztetû ä narrÀciÂ biz-
tosÁtja, mely k¢psÁkvÀltÀsos technikÀja, hü-
v´s hangneme, r´vid mondatainak kopÀrsÀ-
ga, de fûk¢nt a r¢szletez¢s-kihagyÀs v¢gig
pontos egyensÃlya r¢v¢n a besz¢lû akaratlan
tudati ´nkorlÀtozÀsÀt stilisztikailag is imitÀlni
tudja.

Nem v¢letlen¡l maradt utoljÀra a FORGñ-
SZíNPAD, mely k¡l´nben aprÂbb elt¢r¢sekkel
mÀr olvashatÂ volt a 2000 MCMXCII Àprilisi
szÀmÀban. Ez az elbesz¢l¢s jÂl p¢ldÀzza, hogy
a szerzû akkor van igazÀn ereje telj¢ben, ha
ä mint a jelen esetben is ä a trag¢diÀba sod-
rÂdÂ ember rettenet¢t a l¢lek belsû intimitÀ-
sÀban mutatja meg. A sz´vegfolyamat meste-
rien bontja ki az egyszerü cselekm¢nyvÀzban
rejlû vertikÀlis tartalmakat. Kontra minden
ÁrÂi er¢nye egyes¡lt a konstrukciÂ sorÀn, s ez-
Àltal egy t´m´r, de optimÀlisan teljes, inten-
zÁv hatÀsÃ müvilÀgot siker¡lt l¢trehoznia. A
FORGñSZíNPAD nemcsak a k´tet legjobbja,
hanem megÁt¢l¢s¡nk szerint objektÁv irodal-
mi m¢rc¢vel m¢rve is biztos elismer¢sre szÀ-
mÁthat.

KovÀts ZoltÀn
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K°T BíRçLAT
EGY K¹NYVRýL

 
KomorÂczy G¢za:
BezÀrkÂzÀs a nemzeti hagyomÀnyba
Az ¢rtelmis¢g felelûss¢ge az Âkori Keleten
TanulmÀnyok Âkori keleti sz´vegek ¢rtelmez¢se
k´r¢bûl
SzÀzadv¢g, 1992. 404 oldal, 360 Ft

I

A MçSSçG MINT SZELLEMI
MAGATARTçS

 
Hadd kezdje a recenzens bÁrÀlatÀt ezÃttal egy
sommÀs megÀllapÁtÀssal! KomorÂczy G¢za az
utÂbbi ¢vek (egyik) legfontosabb tÀrsada-
lomtudomÀnyi munkÀjÀt tette le az asztalra,
amikor k´tetbe gyüjt´tte az elmÃlt ¢vtized-
ben megjelent ÁrÀsait, egyetemi ÂrÀkon, tu-
domÀnyos kongresszusokon, felolvasÀsokon
elhangzott elûadÀsait. Noha az ¢rdeklûdû ol-
vasÂ figyelm¢t bizonyÀra nem ker¡lt¢k el a
MedvetÀncban, a ValÂsÀgban vagy az utÂbbi
¢vekben a 2000-ben ¢s a Holmiban megjelent
tanulmÀnyok ä a k´tet v¢gigolvasÀsa m¢gis je-
lentûs ÃjdonsÀgokkal szolgÀl. MÀr csak az¢rt
is, mert az egyes sz´vegek egymÀsra ¢p¡lnek
¢s egymÀsra utalnak, mert a k´nyv eg¢sz fel-
¢pÁt¢se ¡zenete(ke)t hordoz, amely(ek) nem
az egyes ÁrÀsokban, hanem a k´tet szerke-
zet¢ben van(nak) elrejtve. A tanulmÀnyok
ugyanis nem az eredeti megjelen¢s idûrend-
j¢ben, hanem egyfajta tematikus csoportosÁ-
tÀsban k´vetik egymÀst. Ily mÂdon egyr¢szt
jÂl nyomon k´vethetû egy szellemi pÀlya Áve,
ahogy gondolatok felvillannak, eltÀvolodnak
¢s visszat¢rnek, kikristÀlyosodnak; mÀsr¢szt
pontosan kirajzolÂdnak azok a tanulmÀnyok
ÁrÂja szÀmÀra meghatÀrozÂ fontossÀgÃ szem-
pontok, amelyek az ¢ppen feldolgozÀsra ke-
r¡lû t¢mÀtÂl f¡ggetlen¡l ä vagy ¢ppen annak
megfelelûen ä jellemzû gyakorisÀggal buk-
kannak fel. A sz´veg Ágy a vilÀg szeml¢l¢s¢-
nek egy lehets¢ges mÂdjÀt p¢ldÀzza.

Mindenekelûtt az egyes ÁrÀsokban megje-
lenû ä egymÀssal kapcsolatban ÀllÂ ¢s egy-
mÀsra utalÂ ä k¡l´nf¢le toposzokat ¢rdemes
szÀmba venni. KomorÂczy nemzetk´zileg is-
mert ¢s elismert t´rt¢n¢sz (asszirolÂgus, heb-

raista), akit tudomÀnyos munkÀssÀga az Âko-
ri Kelethez, az Âkori Kelet Àllamainak t´rt¢-
net¢hez k´t. A tanulmÀnygyüjtem¢nynek
mint egys¢ges sz´vegnek az elsû szintj¢t ä ta-
lÀn Ãgy is fogalmazhatn¢k, KomorÂczy mon-
danivalÂjÀnak keret¢t ä az Âkori Kelet t´rt¢-
nete alkotja. BabilÂniÀban, MezopotÀmiÀ-
ban, AsszÁriÀban jÀrunk, az Âsz´vets¢gi Izra-
elt barangoljuk be, szembe talÀljuk magun-
kat mindenki szÀmÀra ismert bibliai szerep-
lûkkel ¢s senki Àltal sem ismert t´rt¢neti ala-
kokkal. Mindek´zben szÂ van csillagjÂslÀsrÂl,
Àlomfejt¢srûl, az asszÁr birodalom sz¢thullÀ-
sÀrÂl, JeremiÀs ¢s Ill¢s prÂf¢tÀkrÂl, DÀvidrÂl,
asszÁrokrÂl, babilÂniaiakrÂl, zsidÂkrÂl, vallÀs-
rÂl, harcrÂl, fogsÀgrÂl, halÀlrÂl. Az ember ä
legalÀbbis a hozzÀm hasonlÂ, a t¢mÀban jÀ-
ratlan olvasÂ ä mik´zben alig tudja kibetüzni
a kimondhatatlan neveket (NabÃ-Zuqup-K¢-
na, CidqijjÀhu stb.), s tanÀcstalanul keres va-
lamif¢le Âkori t¢rk¢pet, hogy egyÀltalÀn t¢r-
beli elk¢pzel¢se legyen e vilÀgrÂl (hol is lehe-
tett HarrÀn, az egykori AsszÁria utolsÂ fûvÀ-
rosa?) ä szÂval a tÀj¢kozatlan olvasÂ lenyü-
g´zve k´veti KomorÂczyt tÀvoli idûkben, tÀ-
voli vilÀgokban tett szellemi vÀndorÃtjÀn.
Nemcsak az¢rt, mert a àtÀvoli vilÀgokÊ min-
dig varÀzslatosak; nemcsak az¢rt, mert Ko-
morÂczy tÀrgyra vonatkozÂ tudÀsa ´nmagÀ-
ban lenyüg´zû; hanem leginkÀbb a sz´vegek
stÁlusa, az elemz¢s mÂdszere miatt. Amikor
azonban stÁlusrÂl ¢s mÂdszerrûl besz¢lek, ak-
kor nem az egyedi, stilÀris megoldÀsokrÂl,
nem a szerzû ÁrÂi k¢pess¢geirûl, hanem a t´r-
t¢nelemnek arrÂl a szeml¢let¢rûl besz¢lek,
amelyet à¢rtelmezû t´rt¢nettudomÀnynakÊ
nevezhet¡nk. E szeml¢letmÂd egyik legfon-
tosabb jellemzûje az, hogy nem ¢rtekezik, ha-
nem elbesz¢l, elmes¢l. Gondoljunk csak Je-
remiÀs prÂf¢ta fell¢pt¢nek szeml¢letes leÁrÀ-
sÀra (200. o.) vagy ¢ppen a nippuri kert¢sznû
¢s a tudÂs orvos besz¢lget¢s¢re (307. o.)!
Ezek a kis t´rt¢netek, anekdotÀk, a k´znapi
fogalmazÀs ¢s ÀltalÀban az ÁrÀsmÂdja à¢let-
szerüv¢ teszikÊ a t´rt¢n¢seket, ÀthidaljÀk a je-
len olvasÂja ¢s a mÃlt szereplûi k´z´tti irdat-
lan tÀvolsÀgokat. S itt ¢rdemes elgondolkod-
ni e k´zhelyszerü megÀllapÁtÀs tartalmÀn.
Mif¢le tÀvolsÀgrÂl van itt szÂ? A t¢r ¢s idû tÀ-
volsÀgÀrÂl vagy a t¢r ¢s idû tÀvolsÀga Àltal
megjelenÁtett gondolkodÀsbeli k¡l´nbs¢gek-
rûl? Mirûl is besz¢l¡nk, amikor az Âkori Kelet
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ismeretlen vilÀgÀrÂl van szÂ? KomorÂczy G¢-
za nem ker¡li meg ezeket a k¢rd¢seket, noha
csak k´zvetve vÀlaszol rÀjuk. A k´nyv ugyanis
nem a tÀvolsÀgrÂl, hanem az ellenkezûj¢rûl
besz¢l. Nincsenek Àthidalhatatlan tÀvolsÀgok
ä mondja KomorÂczy ä, az Âkori Kelet em-
bereit ugyanÃgy meg lehet ¢rteni, mint kor-
tÀrsainkat, csak megfelelû mÂdon kell rÀjuk
tekinteni. Nem kell helyett¡k besz¢lni, hagy-
ni kell, hogy ûk mondhassÀk el sajÀt t´rt¢-
neteiket ä a tudÂsnak nincsen mÀs feladata,
mint hogy segÁtse kifejteni ezeket a t´rt¢-
neteket, hogy kommentÀrokat füzz´n ezek-
hez a t´rt¢netekhez azokon a helyeken, ahol
az idû àelnyomtaÊ az elbesz¢lû hangjÀt. S ez
az a pont, ahol a stÁlus mÀr t´bb, mint egy¢ni
Ázl¢s k¢rd¢se, ahol a stÁlus ismeretelm¢leti
funkciÂkkal bÁr. S noha KomorÂczy k´vetke-
zetesen ker¡li a sajÀt tÀrgyalÀsmÂdjÀval kap-
csolatos k´zvetlen filozÂfiai reflexiÂkat, m¢gis
felvÀzolhatÂ az a tudomÀnyelm¢leti horizont,
amely e szeml¢let m´g´tt hÃzÂdik.

Az ¢rtelmezû t´rt¢nettudomÀny ahhoz a
tudomÀnyelm¢leti felfogÀshoz kapcsolÂdik,
amely szerint a tÀrsadalomtudomÀnyok nem
rendelkeznek semmif¢le privilegizÀlt megis-
mer¢si mÂddal, a tudomÀny nem abszolÃt
¢rt¢kü, nem kizÀrÂlagos igazsÀgok felderÁtûje
¢s tudÂja, hanem àcsupÀnÊ a tÀrsadalmi disz-
kurzusnak egy meghatÀrozott mÂdja. A tÀr-
sadalomtudomÀnyokban a kutatÀs tÀrgya, il-
letve a kutatÀs eszk´zei ugyanabbÂl a minde-
n¡tt jelen levû kontextusbÂl, azaz az emberi
vilÀgbÂl szÀrmaznak. A tudomÀny szÀmÀra
nincs ezen a valÂsÀgon kÁv¡l mÀs àt¢rÊ; a tu-
domÀny a sajÀt nyelv¢t ä absztrakt fogalmait,
kategoriÀlis rendszer¢t ä ugyanebbûl a valÂ-
sÀgbÂl merÁti, ¢s ugyanennek a valÂsÀgnak a
segÁts¢g¢vel hozza l¢tre. A valÂsÀg, a àvilÀgÊ
nem ÁrhatÂ le àkÁv¡lrûlÊ, a valÂsÀg, a vilÀg, a
kutatÂ ¢s a àkutatÀs tÀrgyaÊ szÀmÀra ugyan-
az. A vilÀg szeml¢let¢nek ez a mÂdja abbÂl
indul ki, hogy nem l¢tezik mÀs valÂsÀg, mint
az emberi praxis Àltal folyamatosan l¢treho-
zott, mük´dtetett ¢s fenntartott ¢letvilÀg va-
lÂsÀga; ettûl elvonatkoztatni, ezt àkÁv¡lrûlÊ
szeml¢lni, ettûl f¡ggetlen kutatÀsi strat¢giÀt
fel¢pÁteni ä eredendû k¢ptelens¢g. A tÀrsada-
lomtudomÀnyi kutatÀs àtÀrgyÀtÊ ez az ¢letvi-
lÀg alkotja, amely sajÀt belsû, tÀrsadalmi lo-
gikÀval bÁr, s amely a meg¢lt emberi tapasz-
talatok, a meg¢lt t´rt¢neti esem¢nyek ¢s a

meg¢lt tÀrsadalmi struktÃrÀk szürûj¢n, k´z-
vetÁt¢s¢n kereszt¡l ragadhatÂ meg. Az ¢letvi-
lÀg k´z¢ppontjÀban a tÀrsadalmi akciÂk lebo-
nyolÁtÀsÀban, az ¢letvilÀgot alkotÂ jelent¢sek
àtermel¢s¢benÊ ¢s megjelenÁt¢s¢ben aktÁv
mÂdon r¢szt vevû cselekvû Àll. A tÀrsada-
lomtudomÀnyi megismer¢s ä ¢s ennek meg-
felelûen az ¢rtelmezû t´rt¢nettudomÀny ä ar-
ra t´rekszik, hogy megÀllapÁtsa, mit jelente-
nek a tÀrsadalmi akciÂk ¢s a kulturÀlis jelen-
t¢sek a cselekvûk szÀmÀra; illetve, hogy a je-
lent¢sek ¢rtelmez¢s¢n kereszt¡l nyert tudÀs
mit mond el, mit bizonyÁt azzal a tÀrsada-
lommal kapcsolatban, amely az adott jelen-
t¢seket l¢trehozta. Ebbûl k´vetkezûen az ¢r-
telmezû t´rt¢nettudomÀny nem makrot´rt¢-
neti folyamatokat elemez, hanem egy-egy
egyedi eset, t´rt¢n¢s elemz¢s¢bûl indul ki, s
annak keretein bel¡l igyekszik megtalÀlni az
ÀltalÀnosÁthatÂ tendenciÀkat. Az ¢rtelmez¢s
Ãgy tekint az egykori esem¢nyekre, mint sz´-
vegekre, amelyek akkor vÀlnak ¢rthetûv¢, ha
a kutatÂ sz¢tfejti a àsz´vegÊ egyes r¢tegeit, ha
megprÂbÀlja lÀthatÂvÀ tenni azokat az in-
terpretÀciÂs eljÀrÀsokat, amelyek segÁts¢g¢vel
a tÀvoli korokban ¢lû emberek kÁs¢relt¢k
meg ¢rtelmezni sajÀt vilÀgukat. KomorÂczy
G¢za pontosan ezt csinÀlja. Nem û besz¢l, ha-
nem az Âkori Keleten ¢lt àtÀrsadalmi cselek-
vûkÊ, a prÂf¢tÀk, az Árnokok, a kirÀlyok vagy
a mÀr emlÁtett nippuri kert¢sznû ä mind-
azok, akiknek àhangjaÊ megûrzûd´tt a r¢gi
feljegyz¢sekben. A t´rt¢n¢sz szerepe àcsu-
pÀnÊ annyi, hogy ezeket a sz´vegeket felfejti,
a mondatokhoz magyarÀzatokat füz, majd
visszahelyezi ûket eredeti kontextusukba,
azaz a szerzû olvasatokat ÀllÁt elû. S ezÀltal
egy vilÀg ¢rthetûv¢ vÀlik. De nem az empati-
kus bele¢l¢s, hanem azon felismer¢s okÀn,
hogy az ember k¢pes mÀs vilÀgokat, mÀs vi-
lÀgok gondolkodÀsi rendszer¢t ¢rtelemmel
teli mÂdon megjelenÁteni ¢s Ágy meg¢rteni.
Csak a megfelelû mÂdszert kell megtalÀlni, ¢s
a vilÀg kinyÁlik. KomorÂczy kinyitott egy vi-
lÀgot, s ha az olvasÂt lenyüg´zi az olvasmÀny,
akkor az ¢ppen a àmegnyÁlÀsÊ ¢lm¢ny¢nek
k´sz´nhetû.

A k´tet tanulmÀnyai ä nem t¢rve ki a r´-
videbb tudomÀnyt´rt¢neti ÁrÀsokra, amelyek
Hahn IstvÀn, Ioszif D. Amuszin, PolÀnyi KÀ-
roly ¢s Martin Buber munkÀssÀgÀval foglal-
koznak ä hÀrom nagyobb tematikus csoport-
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ba sorolhatÂk. K¢t mÀr cÁm¢ben is ÀrulkodÂ
ÁrÀs (A TUDOMçNYOS VILçGN°ZET CSAPDçJç-
BAN. A BABILñNI CSILLAGTUDOMçNY, RANG-
JAVESZTETT TUDOMçNY. çLOMFEJT°S AZ ñKO-
RI MEZOPOTçMIçBAN) a tudomÀny mibenl¢-
t¢vel, szerep¢vel, jelentûs¢g¢vel foglalkozik.
Az elsû r´gt´n felvetûdû k¢rd¢s magÀra a
tudomÀnyra vonatkozik, hiszen az asztrolÂ-
gia vagy ¢ppen az Àlomfejt¢s aligha nevezhe-
tû tudomÀnyos elfoglaltsÀgnak. KomorÂczy
azonban arra figyelmeztet, a k¢rd¢s rosszul
van felt¢ve, a feladat nem az, hogy mai meg-
Át¢l¢s¡nk, vilÀgk¢p¡nk alapjÀn minûsÁts¡nk
¢vezredekkel ezelûtti gyakorlatokat ¢s eljÀrÀ-
sokat. A babiloni tudomÀnyrÂl besz¢lve àazt
kell tudomÀnynak elfogadnunk, tetszik vagy nem
tetszik, amit az adott kor annak tekintett, m¢g ha
e tudomÀny eg¢sze vagy meghatÀrozott elemei a mi
filozÂfiai vagy operatÁv tudomÀnyfogalmainkhoz
m¢rve mÀs minûsÁt¢st kapnÀnak isÊ. (13. o.) T´bb-
sz´r´sen is fontos ez a mondat. Egyr¢szt arra
figyelmeztet, hogy a tudomÀny fogalma, ki-
terjed¢se, gyakorlata t´rt¢netileg vÀltozik,
azaz a tudomÀny nem valamif¢le abszolÃt ¢r-
t¢k vagy entitÀs; a tudomÀny a tÀrsadalmi
diszkurzus egyik mÂdja, enn¢l nem t´bb (de
nem is kevesebb), s ennek megfelelûen csakis
t´rt¢netileg ä azaz sajÀt kontextusÀban ä ke-
zelhetû. MÀsr¢szt pedig azt hangsÃlyozza,
hogy a t´rt¢nelem, a mÃlt k¡l´nb´zû jelen-
s¢geinek elemz¢se sorÀn nem lehet ä meto-
dikailag, ismeretelm¢letileg nem lehet! ä mai
szempontjainkat, ¢rt¢keinket, vilÀgk¢p¡nket
¢rv¢nyesÁteni, hiszen ezÀltal az elemz¢s tÀr-
gyÀt vÀltoztatjuk meg, alakÁtjuk Àt sajÀt, mai
elk¢pzel¢seink szerint. BabilÂnia, MezopotÀ-
mia, az Âkori Kelet tudomÀnyÀt csak akkor
tudjuk ¢rtelmezni, ha ugyanazokat az eljÀrÀ-
sokat tekintj¡k tudomÀnynak, amelyeket az
akkor, ott ¢lt emberek tudomÀnyk¢nt defini-
Àltak. Ennek az ¢rtelmez¢snek a nyomÀn ki-
der¡l, hogy a babiloni, mezopotÀmiai tudo-
mÀnynak mÀs volt ugyan a tÀrgya, de eljÀ-
rÀsait, mÂdszereit tekintve zavarbaejtû ha-
sonlÂsÀgokat fedezhet¡nk fel. A tudomÀny-
nak az Âkori Keleten is ugyanaz volt a l¢nye-
ge, mint ma: a megfigyel¢s, az Ágy szerzett
adatok ÀltalÀnosÁtÀsa, egy a lehetûs¢gekhez
k¢pest teljes rendszer, elm¢let ki¢pÁt¢se (28ä
29. o.). A lassan felsejlû hasonlÂsÀgok nyo-
mÀn ¢rzett zavar csak fokozÂdik, ha figyel-
m¡nket a tudomÀnnyal szembeni elvÀrÀsok-

ra, a tudomÀny tÀrsadalmi funkciÂira fordÁt-
juk. A tudomÀnynak ugyanis ä akÀrmi volt is
a tartalma ä ugyanaz volt a feladata az Âkori
Keleten, mint a modern tÀrsadalmakban,
hogy megalapozza ¢s megerûsÁtse a bizton-
sÀgos vilÀg elk¢pzel¢s¢t, azt az illÃziÂt, hogy
a vilÀg a tudomÀny segÁts¢g¢vel ellenûrizhe-
tû, irÀnyÁthatÂ. A tudomÀny igazsÀgai ä le-
gyen szÂ asztrolÂgiÀrÂl, atomfizikÀrÂl vagy
¢ppen tÀrsadalomelm¢letrûl ä megk¢rdûje-
lezhetetlenek, abszolÃt ¢rv¢nyüek, az à´r´k
igazsÀgÊ ¢s egy rendÁthetetlen, àbiztosÊ vilÀg-
n¢zet alapjai. KomorÂczy szÀmÀra a babiloni
csillagjÂslÀs ¢s a mezopotÀmiai Àlomfejt¢s ä a
t¢nylegesen csak kevesek szÀmÀra vitathatÂ
szakprobl¢mÀkon tÃl ä àarra jÂÊ, hogy meg-
mutassa ennek a tudomÀnyfelfogÀsnak a
tarthatatlansÀgÀt. A tudomÀny mint a vitat-
hatatlan igazsÀgok forrÀsa, a tudomÀny mint
a vilÀg ellenûrizhetûs¢g¢nek ¢s àbizton-
sÀgossÀ t¢tel¢nekÊ az egyik mÂdja ä minde-
nekelûtt a t´rt¢neti, tÀrsadalmi, politikai
rendszerek stabilitÀsÀt ¢s ÀllandÂsÀgÀt szolgÀ-
lÂ t¢nyezû (f¡ggetlen¡l attÂl, hogy maga ez
a tudomÀnyfelfogÀs felismeri-e ezt a t¢nyt
vagy sem). Nemcsak az¢rt, mert a tudomÀny
mint int¢zm¢ny a tÀrsadalmi rendszer r¢sze,
sût gyakran f¡ggv¢nye (s most ne is emlÁts¡k
a politikai rendszereket k´zvetlen¡l ¢s tuda-
tosan kiszolgÀlÂ àtudomÀnyosÊ teljesÁtm¢nye-
ket!); hanem az¢rt is, mert a tudomÀny ab-
szolÃt ¢rt¢k¢be vetett hit a tudomÀnyos atti-
tüd l¢nyege, a àk¢rdezû magatartÀsÊ ellen¢-
ben hat, àmely ¢ppen a biztosnak hitt ¢s magabiz-
tos tudÀsra k¢rdez rÀÊ. (41. o.) Ez a t¢ny azon-
ban megvÀltoztathatatlan, hiszen a tudo-
mÀny mint int¢zm¢ny nem tud a tÀrsadalmi-
politikai rendszer keretein kÁv¡l l¢tezni, hisz
¢ppen ez a rendszer hozza l¢tre. àIly mÂdon,
term¢szetesen, a tudomÀnynak nincs valÂdi felelûs-
s¢ge, ¢s nem is igen lehet, a tev¢kenys¢g¢¢rt. [...]
Felelûss¢ge csak a tudÂsnak lehet, mindig csak sze-
m¢lyes, ¢s mindig csak erk´lcsi, mert azon m¢rhetû,
hogy Àt tudja-e, Àt meri-e t´rni azokat a korlÀtokat,
amelyeket akÀr a tartalom, akÀr a mÂdszerek vagy
viselked¢s tekintet¢ben a k´zeg, melyben ¢l, k´r¢je
ÀllÁt, mintegy kijel´lve a tev¢kenys¢ge szÀmÀra a
megengedhetû mozgÀsteret.Ê (40ä41. o.) A tudo-
mÀny mint a àrendszerstabilitÀsÊ int¢zm¢nye,
illetve a mindent megk¢rdûjelezû, a korlÀtolt
magabiztossÀggal szembeni ÀllandÂ, k¢rlel-
hetetlen ¢s k´vetkezetes kritikai magatartÀs;
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a tudomÀnyos igazsÀg konszenzusokon
nyugvÂ kategÂriÀja, illetve a àk¢telkedû k¢r-
d¢sÊ; a rendszer ¢s a szem¢lyes vÀlasztÀs
szembenÀllÀsa ä Áme a csillagjÂslÀs ¢s az Àlom-
fejt¢s elemz¢se m´g¡l kirajzolÂdÂ tudo-
mÀnyfelfogÀs pill¢rei. Az elemz¢seknek az a
kiindulÂpontjuk, hogy azt kell tudomÀnynak
tekinteni, amit a r¢gis¢gben annak tekintet-
tek. Az ¢rtelmezû t´rt¢nettudomÀny, vala-
mint a tudomÀnynak ez a most emlÁtett
felfogÀsa szorosan ´sszetartoznak, s van egy
k´z´s mozgatÂrugÂjuk, às ez: a mÀsf¢l¢nek
(az adott esetben: a mÀsf¢le r¢gis¢gnek) az elfogu-
latlan szeml¢lete, esetleg ¢ppen a meg¢rt¢seÊ.
(52. o.) KomorÂczy arra hÁvja fel a figyelmet,
hogy a mÀsf¢les¢g, a k¡l´nb´zûs¢g a tu-
domÀnyban is ugyanaz, ami az emberi ¢let
minden mÀs ter¡let¢n: a t´rt¢neti vÀltozÀsok
k´vetkezm¢nye. Nem az¢rt kell a r¢gis¢g tu-
domÀnyos gyakorlatÀt vizsgÀlni, hogy egzoti-
kus jelens¢geken elcsodÀlkozhassunk, vagy
f´l¢nyesen legyinthess¡nk elûdeink àprimi-
tivitÀsÀraÊ. Hanem mindenekelûtt az¢rt,
hogy meg¢rts¡k, mik¢ppen tekintettek a r¢-
giek a tudÀsra, hogyan kezelt¢k azt; hogy tu-
datosÁtsuk, a tudomÀny reflektÀlt gondolko-
dÀs; hogy felismerj¡k, a mi tudÀsunk sorsa
ugyanaz lesz, mint a babiloni csillagjÂsok¢¢
lett: a tudomÀny csupÀncsak t´rt¢neti jelen-
s¢gk¢nt ¢rt¢kelhetû t¢telek halmazÀvÀ vÀlik,
azazhogy sajÀt helyzet¡nket kritikailag tud-
juk szeml¢lni, hogy reflektÀlhassunk sajÀt
helyzet¡nkre.

A k´tet tanulmÀnyainak talÀn legfonto-
sabb t¢mÀjÀt ä amint arra a tanulmÀnyk´tet
cÁme, nyilvÀn nem v¢letlen¡l, utal ä a nemzeti
identitÀs sz¢lesen ¢rtelmezett k¢rd¢sk´re,
problematikÀja alkotja (ARANY FEJ, AGYAGLç-
Bö SZOBRON. AZ ASSZíR VILçGBIRODALOM
SZ°THULLçSA, BEZçRKñZçS A NEMZETI HAGYO-
MçNYBA. ILL°S PRñF°TA °S IZRçEL POLITIKçJA
AZ I. E. 9. SZçZADBAN, A BABILñNI FOGSçG.
EGY°NI °S K¹Z¹SS°GI STRAT°GIçK AZ IDENTI-
TçS MEGýRZ°S°RE KISEBBS°GI HELYZETBEN,
MEDDIG °L EGY NEMZET? NEMZETI IDENTITçS-
VITçINKHOZ: EGY MçSK°NT GONDOLKODñ N°-
ZETEI AZ ñKORI KELETRýL). Az olvasÂ itt per-
sze joggal h´kken meg, ¢s k¢rdi, a tudo-
mÀnyrÂl eddig mondottakkal hogyan egyez-
tethetû ´ssze, hogy a szerzû az Âkori Keletrûl,
annak egyes t´rt¢neti folyamatairÂl szÂlva a
modern eurÂpai t´rt¢nelem egyik kategÂriÀ-

jÀt hasznÀlja. Ha az elûzûkben emlÁtett tudo-
mÀnyfelfogÀs jegy¢ben azt kell tudomÀnynak
tekinten¡nk, amit a r¢gis¢g embere annak
tekintett, akkor mik¢nt lehet p¢ldÀul Ill¢s
prÂf¢ta t´rt¢net¢t a nemzeti kategÂriÀjÀnak
kontextusÀban ¢rtelmezni? Hogyan lehet a
XIX. szÀzadban kialakult koncepciÂkat az
Âkori Kelet viszonyaira alkalmazni an¢lk¡l,
hogy sajÀt mai szempontjainkat k¢rn¢nk szÀ-
mon az i. e. esem¢nyeken? A k¢rd¢sek valÂ-
sak, KomorÂczy azonban biztonsÀggal ker¡li
ki a m´g´tt¡k felsejlû ismeretelm¢leti t¢ved¢-
seket. Nem tesz ugyanis mÀst, mint rÀmutat
a zsidÂ t´rt¢nelem n¢hÀny jÂl adatolhatÂ ese-
m¢ny¢re, s azokat elemzi, ¢rtelmezi. A kivÀ-
lasztott t´rt¢nelmi esem¢nyek ä p¢ldÀul a ba-
biloni fogsÀg ä megd´bbentû mÂdon hason-
lÁtanak a jelen egyes t´rt¢n¢seihez. Ez a ha-
sonlÂsÀg nem a jelens¢gek, a helyzetek konk-
r¢tsÀgÀban, megt´rt¢nts¢g¢ben, hanem min-
denekelûtt a rÂluk valÂ gondolkodÀsban fi-
gyelhetû meg. A szerzû megk¡l´nb´zteti a
t´rt¢netileg k´zvetlen¡l ä azaz az egykorÃ
forrÀsokon kereszt¡l ä megragadhatÂ esem¢-
nyeket, valamint az ezek m´g´tt hÃzÂdÂ ä ¢s
csak k´zvetve el¢rhetû ä tÀrsadalmi, politikai,
kulturÀlis jelent¢seket, s azt mondja, a t´rt¢-
nelmi esem¢nyek, jelens¢gek k¡l´nb´z(het)-
nek egymÀstÂl, az a mÂd azonban, ahogyan
a m´g´tt¡k meghÃzÂdÂ tartalmakrÂl gon-
dolkodunk, l¢nyeges hasonlÂsÀgokat, azo-
nossÀgokat mutat(hat). àA mindennapi gondol-
kodÀs a t´rt¢nelmet nagy, ism¢tlûdû periÂdusokba
rendezi. AsszÁria sz¢thullÀsa aktuÀlis esem¢ny. [...]
Van tehÀt k´zvetlen, majdhogynem ¢letrajzi ta-
pasztalatunk a t¢ren, hogy mit jelent a birodalom,
s mit jelent a birodalmi rendszer felbomlÀsa. TalÀn
jobban ¢rtj¡k az asszÁr helyzetet is. De talÀn
AsszÁria is segÁteni tud abban, hogy meg¢rts¡k a
sajÀt helyzet¡nket.Ê (108. k. o.) íme a vÀlasz az
elûbbi k¢rd¢sekre. Nem arrÂl van tehÀt szÂ,
hogy a modern eurÂpai fejlûd¢s Àltal kidol-
gozott kategÂriÀkat rÀerûltetn¢nk a r¢gis¢g-
re, hanem csupÀn arrÂl, hogy KomorÂczy rÀ-
mutat s ezÀltal lehetûv¢ teszi annak meg¢rt¢-
s¢t, az Âkor embere szÀmos vonatkozÀsban
ugyanazokkal a probl¢mÀkkal k¡zd´tt, mint
mÀban ¢lû tÀrsa.

Ugyanakkor itt persze t´rt¢neti essz¢krûl
van szÂ, azaz a szerzû csak olyan esem¢nye-
ket, probl¢mÀkat emelt ki, amelyek vitatha-
tatlanul r¢sz¢t k¢pezt¢k az egykorÃ t´rt¢ne-
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lemnek ¢s t´rt¢neti gondolkodÀsnak. MÀs-
k¢nt fogalmazva: KomorÂczy a ànemzetiÊ, a
nemzeti identitÀs kategÂriÀjÀrÂl besz¢lve csak
azokat a k¢rd¢seket vizsgÀlta, amelyek r¢szei
voltak a zsidÂ ¢s ÀltalÀban az Âkori t´rt¢ne-
lemnek (nem pedig e kategÂria mai probl¢-
maszerkezet¢t vetÁtette vissza). így ker¡l az
elemz¢s elûter¢be a hagyomÀny kategÂriÀja,
illetve e kategÂria tÀrsadalmi, politikai funk-
ciÂja. A hagyomÀny a r¢gis¢gben is ugyanazt
a tartalmat hordozta, mint ma, a k´z´s mÃlt
tudatÀnak elevenen tartÀsÀt. Csakhogy e fo-
galmazÀsmÂd m´g´tt meghÃzÂdik egy l¢nye-
ges neh¢zs¢g, mivel a hagyomÀny megnyil-
vÀnulÀsai elvÀlaszthatatlanok a hagyomÀny
funkciÂitÂl, felhasznÀlÀsÀtÂl. A hagyomÀny
l¢te ¢s hasznÀlata k´z´tt annyira eredendû a
kapcsolat, hogy az ember hajlik annak felt¢-
telez¢s¢re, hagyomÀny az¢rt van, mert fel-
hasznÀlhatÂ. M¢gpedig tetszûlegesen, k¡l´n-
b´zû politikai c¢lok ¢rdek¢ben, amely politi-
kai szÀnd¢koknak van egy k´z´s nevezûj¡k:
a hagyomÀnyra akkor volt/van sz¡ks¢ge a ha-
talomnak, amikor a tÀrsadalmat a vÀltozÀsok-
kal szemben ä szimbolikus eszk´z´kkel ä àim-
munizÀlniÊ akarta/akarja; amikor a hagyo-
mÀnyt, az àÀthagyomÀnyozott normÀkatÊ a
tÀrsadalmi gondolkodÀs megmerevÁt¢s¢re, a
tÀrsadalmi mentalitÀs vÀltozÀsainak feltartÂz-
tatÀsÀra kÁvÀnta/kÁvÀnja felhasznÀlni. S hogy
ez a politikai intenciÂ mennyire nem csak a
modernitÀst jellemzi, azt p¢ldÀzza Komo-
rÂczy a felbomlÂban l¢vû asszÁr birodalom-
mal. àSzÁn-sar-iskunnak az ûsi hagyomÀnyokra
van sz¡ks¢ge. Assur orszÀga neh¢z idûket ¢l Àt. Az
Ãj kirÀly, hogy megtartsa vagy Ãjra f´l¢pÁtse, amit
elûdei megszereztek ¢s a kez¡kben tartottak: az Ãj
kirÀly a tiszta nemzeti hagyomÀnyhoz fordul erûsÁ-
t¢s¢rt.Ê (111. o.) Azaz a hagyomÀny mint legi-
timÀciÂ, a hagyomÀny mint hivatkozÀsi alap.
Ismerûs k¢plet i. e. 618-bÂl! A legitimÀciÂ
persze a hagyomÀnynak csupÀn az egyik
funkciÂja, s ott rejlik m´g´tte egy talÀn m¢g
l¢nyegesebb mozzanat, a àmiÊ ¢s az àûkÊ
szimbolikus oppozÁciÂja. Hogy meg¢rts¡k
ezen szembenÀllÀs konstitutÁv jelentûs¢g¢t, ki
kell v¢gre mondanom, hagyomÀny mint
olyan nincs, a hagyomÀnyt àcsinÀljÀkÊ, l¢tre-
hozzÀk azok, akiknek sz¡ks¢g¡k van rÀ. A
àhagyomÀny csinÀlÀsaÊ persze nemcsak a
hobsbawm-i àinvention of traditionÊ-t jelenti,
hanem a Max Weber-i àgeglaubte Gemeinsam-

keitÊ-et is; azt az igyekezetet is jel´li, amely a
hagyomÀnyt a k´z´s eredet szimbÂlumÀnak
tekinti, elfelejtkezve arrÂl, hogy àA k´z´s ere-
det nem mÀs, mint metaforikus fikciÂÊ. (322. o.)
A t¢nylegesen l¢tezûnek tekintett hagyomÀny
azt a krit¢riumot szolgÀltatja, amelynek alap-
jÀn a tÀrsadalomban ¢lû emberek egyik r¢sze
àmiÊ lesz, a mÀsik r¢sze pedig àûkÊ, azaz ide-
genek. A hagyomÀny birtokosai, r¢szesei
àmiÊ vagyunk, akik pedig a hagyomÀnyon kÁ-
v¡l rekedtek: àûkÊ, idegenek. S innen mÀr
csak egyetlen, nem tÃl nagy l¢p¢sre van sz¡k-
s¢g annak felismer¢s¢hez, a hagyomÀny
Ãgyis kialakÁthatÂ, l¢trehozhatÂ, hogy azok,
akiket akÀrmilyen oknÀl fogva a tÀrsadalom
szimbolikus hatÀrain kÁv¡l akarunk tudni,
automatikusan kirekesztûdjenek. Az àûkÊ ¢s
vele szemben àmiÊ, az àidegenÊ ¢s a àsajÀtÊ
oppozÁciÂja az Âkori Keleten is a tÀrsada-
lomszervezûd¢s egyik fontos szimbolikus me-
chanizmusÀt alkotta. BÀr hogy itt nemcsak
szimbolikus dimenziÂkrÂl van szÂ, azt tragi-
kus ¢less¢ggel p¢ldÀzza °lijÀhu t´rt¢nete a
KIRçLYOK K¹NYV°-bûl ä hogy csupÀn egyet-
len p¢ldÀt emlÁtsek. (191. kk. o.) A hagyo-
mÀny, valamint az ezen a hagyomÀnyon ala-
pulÂ oppozÁciÂ mÀr az Âkori Keleten is ideo-
lÂgiak¢nt mük´d´tt, ¢s t´bbf¢le funkciÂt t´l-
t´tt be. Egyr¢szt a tÀrsadalmi, politikai fe-
sz¡lts¢geket magasabb morÀlis ¢rt¢kek szint-
j¢re àfordÁtotta ÀtÊ, s ily mÂdon semlegesÁtet-
te, illetve legitimÀlta azokat (Jahve az ûsi, az
igazi isten, nem pedig BaÀl; a gyül´let nem
az idegeneknek, hanem az idegen isteneknek
szÂl); mÀsr¢szt a szolidaritÀs alapjÀn à´ssze-
tartottaÊ mindazokat, akik a hagyomÀny ha-
tÀrain bel¡l helyezkedtek el. Olyan ideolÂgia
volt tehÀt, amelynek kiterjed¢se egyben a tÀr-
sadalom hatÀrait is kijel´lte ä term¢szetesen
nem f´ldrajzi, hanem szimbolikus ¢rtelem-
ben. Ugyanakkor ez az ideolÂgia ä mÀr
AsszÁria eset¢ben is ä magÀtÂl ¢rtetûdû mÂ-
don termelte ki az ellens¢gektûl k´r¡lvett or-
szÀg, a magÀrahagyatottsÀg, a felsûbbrendü-
s¢g ¢s a k¡ldet¢studat mÁtoszÀt, s kapcsolta
´ssze ezeket k´zvetlen politikai c¢lokkal.

A àsajÀtÊ ¢s àidegenÊ oppozÁciÂjÀnak van
egy k¡l´nleges esete is ä a szÂnak nem àrend-
kÁv¡liÊ, àritkaÊ ¢rtelm¢ben, hanem a szem-
benÀllÀs minûs¢g¢t illetûen. Ez a kisebbs¢gi
l¢t, a àmÀs n¢pek k´z´tt ¢lni, idegenk¢ntÊ
esete. A zsidÂ t´rt¢nelem a kisebbs¢gi l¢t t´r-
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t¢nelmek¢nt is felfoghatÂ, s e t´rt¢nelem
àkezdet¢nÊ a babiloni fogsÀg Àll. A babiloni
fogsÀg, amely a zsidÂ n¢p szÀmÀra k¢rlelhe-
tetlen k´ny´rtelens¢ggel vetette fel az àalkal-
mazkodni ¢s megmaradniÊ k¢rd¢s¢t. S hogy
ez a k¢rd¢s nemcsak a zsidÂsÀg t´rt¢nelmi
k¢rd¢se volt, hanem minden kisebbs¢gben
¢lû n¢p¢; s hogy a k¢rd¢s nem vagylagos, ha-
nem az alkalmazkodni ¢s megmaradni k¢rd¢-
se ä nos e problematika ¢rtelmez¢se ism¢tel-
ten a mÀba vezetû tanulsÀgokkal jÀr. A jelen
K´z¢p- ¢s Kelet-EurÂpÀja Ãgy tekint a ki-
sebbs¢gekre, mint egykor a zsidÂsÀg tekintett
a galutban ¢lû tÀrsaira, àûk voltak IzrÀelnek a
Ïmarad¢kÎ-a, akik fenntartottÀk IzrÀelt, a n¢p ¢s
a vallÀs kontinuitÀsÀtÊ. (282. o.) A kisebbs¢g
mint a n¢p (a nemzet) egyed¡l hiteles àmag-
vaÊ, akik egyed¡l ûrzik az ûsi ¢rt¢keket; a ki-
sebbs¢gek mint a tÀrsadalmi, politikai, kultu-
rÀlis imaginÀciÂ tÀrgyai ä mik´zben a t´rt¢-
neti elemz¢sek sokkal inkÀbb az identitÀs vÀl-
tozÀsÀrÂl ¢s vÀltÀsÀrÂl, az asszimilÀciÂ term¢-
szetess¢g¢rûl szÂlnak. A kisebbs¢gben valÂ
¢l¢s alapvetûen k¢tf¢le strat¢giÀt kÁnÀl ä n¢mi
leegyszerüsÁt¢ssel az elzÀrkÂzÀs ¢s a beillesz-
ked¢s strat¢giÀjÀt. A babiloni fogsÀg ¢rtelme-
z¢se sorÀn azonban KomorÂczy G¢za arra
int, hogy nemcsak sz¡ks¢gszerü, hanem szin-
te k´telezû ezeknek a kategÂriÀknak az Ãjra-
gondolÀsa. Mindenekelûtt azt kell lesz´gezni,
amit JeremiÀs level¢ben (JER 29) megfogal-
mazott: a àmÀs n¢pek k´z´tt idegenk¢nt ¢l-
niÊ helyzet¢ben az elzÀrkÂzÀs, a t´bbs¢ggel
szembeni gyül´leten alapulÂ ´sszetartozÀs,
szolidaritÀs ¢s identitÀs nem adekvÀt vÀlasz ä
¢s csak egyetlen eredm¢nnyel, a kisebbs¢g
szimbolikus vagy t¢nyleges elpusztÁtÀsÀval
jÀrhat. A kisebbs¢gben valÂ ¢l¢s nem a t´bb-
s¢g gyül´let¢t, de nem is a kisebbs¢gi identi-
tÀs feladÀsÀt k´veteli meg, hanem sz¡ks¢g-
szerüen alkalmazkodÀst jelent a tÀrsadalmi,
politikai, kulturÀlis rendhez, alkalmazkodÀst
a nyelvhez, a szokÀsokhoz, a kultÃrÀhoz, al-
kalmazkodÀst a mÀsik hagyomÀnyhoz ä alkal-
mazkodÀst, amely megteremti a r¢szv¢tel, a
mÀsik tÀrsadalomban valÂ ¢l¢s lehetûs¢g¢t.
à[...] ahhoz, hogy megmaradjatok zsidÂnak, akik
vagytok, mÀsk¢ppen kell ¢lnetek, mint ahogy eddig
¢ltetek.Ê (246. o.) Ennek a mÀsk¢ppen valÂ
¢l¢snek az egyik lehets¢ges p¢ldÀja TÂbi, aki
àk¢ts¢gkÁv¡l mint zsidÂ ¢lt Niniv¢ben, a sajÀt hÀ-
zÀban ¢s zsidÂ ismerûsei k´r¢ben, de egy¢bk¢nt min-

denki mÀs asszÁrnak tekinthette; zsidÂsÀga nem
kapcsolÂdott int¢zm¢nyekhez, mondhatni, a ma-
gÀn¡gy¢nek szÀmÁtottÊ. (240. o.) A àzsidÂ va-
gyok, de csak annak, aki tudjaÊ attitüdje nem
heroikus magatartÀst megkÁvÀnÂ, nem szen-
ved¢sen, szenved¢lyen ¢s az ezekkel oly
gyakran ´sszekapcsolÂdÂ gyül´leten alapulÂ
identitÀs, hanem a magÀn¢let àrejtûzk´dûÊ
identitÀsa. KÀr lenne azonban a magÀn¢let
keretein bel¡l maradÂ identitÀst alacsonyabb
rendünek vagy ¢ppen rejtett asszimilÀciÂnak
tekinteni, mivel nem az. Hanem az identitÀs
megûrz¢s¢nek, fel¢pÁt¢s¢nek egy mÀsik mÂd-
ja; olyan mÂd, amely a kisebbs¢gi helyzet k´-
vetelm¢nyeinek leginkÀbb megfelel, s amely
nem szembenÀllÀson ¢s elk¡ĺ n¡l¢sen, hanem
az àindividuÀlis integrÀciÂnÊ ¢s a àkorporatÁv szo-
lidaritÀsonÊ, azaz az egy¢ni boldogulÀs lehetû-
s¢g¢n ¢s ä azzal ´sszerendezhetû mÂdon ä a
csoport belsû ´sszetartozÀsÀt erûsÁtû ¢s elsû-
sorban a csoporttagok szÀmÀra szÂlÂ megk¡-
l´nb´ztet¢sen alapul. °s egy a mindennapi
¢lethez hozzÀtartozÂ racionÀlis felismer¢sen:
a kisebbs¢gi helyzet nem egy gyorsan meg-
szünû, Àtmeneti Àllapot. Nem, a kisebbs¢gi
helyzet az a tÀrsadalmi t¢r, amelyben ¢lni kell
¢s ¢lni lehet. M¢gpedig egy¡tt kell ¢lni, ¢s
egy¡tt kell boldogulni. MÀs Ãt nincs, r¢szt kell
venned, r¢szes¢v¢ kell lenned annak a hely-
zetnek, amelybe beleker¡lt¢l, hiszen egyetlen
¢let¡nk van csupÀn, s ebben àotthonra kell ta-
lÀlnia mindenkinekÊ. Ahogyan KomorÂczy fo-
galmaz: àBabilÂnt nem kell szeretni. [...] BabilÂn-
ban ¢lni kell. Amit JeremiÀs mond, valÂban char-
ter: hÀzat ¢pÁteni, kertet ¡ltetni, gyermekeket nevel-
ni. MegtalÀlni a mÂdjÀt, hogy a ÏfogsÀgÎ-ban,
mely kegyetlen is lehet, megmaradhass annak, aki
vagy. Ahogyan az orszÀg boldogul, Ãgy boldogulsz
te is. Most mÀr itt, a ÏfogsÀgÎ-ban van szÀmodra
otthon.Ê (287. o.) A megmaradÀs a vÀltozÀsra,
a vÀltoztatÀsra ¢s a vÀltÀsra valÂ k¢szs¢g ¢s
k¢pess¢g f¡ggv¢nye ä azaz a kisebbs¢gi iden-
titÀs nem mÀs, mint ä k´lcs´nv¢ve Charles
Taylor sz¢p kifejez¢s¢t ä a normÀlis ¢let igen-
l¢se. °s az asszimilÀciÂ nem morÀlis k¢rd¢s,
nem bün, hanem a normÀlis ¢let igenl¢s¢nek
lehetûs¢ge.

Ha akarnÀm sem tagadhatnÀm JeremiÀs
level¢nek vagy inkÀbb ennek a szeml¢letnek
a jelentûs¢g¢t ebben a minket k´r¡lvevû, el-
butult vilÀgban, amely a nemzeti identitÀs
büvszavÀt a nemzeti l¢t kitalÀlt formÀinak
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vÀltozatlan megûrz¢s¢re igyekszik felhasznÀl-
ni. Az asszimilÀciÂ, az identitÀs vÀltÀsa ¢s vÀl-
tozÀsa, a t´bbf¢le kultÃrÀhoz valÂ tartozÀs, a
t´bbkomponensü identitÀs ä ma mÀr nem-
csak negatÁv tartalmÃ kifejez¢sek, hanem
EurÂpa nagy r¢sz¢n valÂsÀgos ´rd´gi prakti-
kÀk szimbÂlumai. A nemzet ¢s a nemzeti
identitÀs ma mindenekelûtt egys¢get ¢s egy-
formasÀgot, hasonlÂsÀgot ¢s azonossÀgot je-
lent. Mivel azonban ilyen mindenre ¢s min-
denkire kiterjedû egyformasÀg nincs, ¢s soha
nem is l¢tezett ä akkor l¢tre kell azt hozni,
hiszen ez a fennmaradÀs v¢lt Àra. A vÀltozÀs
pusztulÀst jelent, csak az ÀllandÂsÀg ¢s a sta-
bilitÀs biztosÁthatja a fennmaradÀst. çt kell te-
hÀt Árni a mÃltat, Ãjra kell formÀlni a t´rt¢-
nelmet, a k¡l´nb´zû jellegü ¢s tartalmÃ ha-
gyomÀnyokat egys¢gesÁteni kell, s aki nem
àegys¢gesÁthetûÊ ä azt ki kell szorÁtani. Ebben
a vilÀgban fel¡d¡l¢st ¢s rem¢nyt jelent Jere-
miÀs level¢nek szelleme: àºres ÀbrÀndok utÀn
futtok.Ê (245. o.)

S v¢g¡l a tanulmÀnyok harmadik ä terje-
delm¢t tekintve legkisebb ä csoportja az ¢rtel-
mis¢g helyzet¢vel, feladatÀval foglalkozik (NA-
Bö-ZUQUP-K°NA, ADAD-SUM-USZUR, MçR-IS-
TAR. AZ °RTELMIS°G HELYZETE °S LEHETýS°-
GEI A BIRODALMI ASSZíRIçBAN; JEREMIçS, JE-
RUZSçLEM, NEBöKADRECCAR. KRITIKAI °RTEL-
MIS°GI AZ ñKORI KELETEN A NEMZETI °S BI-
RODALMI POLITIKAI ERýTER°BEN). Az ¢rtelmi-
s¢g kifejez¢st hallvÀn az olvasÂ persze megint
felszisszen, hiszen hogyan lehetne ¢rtelmi-
s¢grûl besz¢lni az Âkori Keleten. S a fenntar-
tÀsokkal maga a szerzû is egyet¢rt, mondvÀn,
az Âkori ¢rtelmis¢grûl besz¢lve mindig ¢s
sz¡ks¢gszerüen historizÀlunk, àsajÀt vilÀgunk
k¢p¢t vetÁtj¡k vissza a mÃltbaÊ (90. o.). S ezzel a
f¢lmondattal minden tovÀbbi n¢lk¡l egyet is
lehetne ¢rteni, ha nem k´vetn¢ egy r´vid ki-
eg¢szÁt¢s. àçmde a t´rt¢neti kutatÀsnak eredendû-
en ez a term¢szete: sajÀt helyzet¡nkbûl, a magunk
fogalmait hasznÀlva n¢zni a mÃltat. A mÃlt ¢ppen
ez¢rt ¢rdekes.Ê (90. o.) E ponton az olvasÂ v¢g-
k¢pp Ãgy v¢lheti, a szerzû az egyes tanul-
mÀnyokban egymÀstÂl elt¢rû, sût gyakran
egymÀsnak ellentmondÂ megk´zelÁt¢seket al-
kalmaz. A tudomÀny mibenl¢t¢rûl szÂlÂ ÁrÀ-
sokban azt hangsÃlyozta, nincs jogunk a tu-
domÀny mai koncepciÂjÀt a r¢gis¢gen szÀ-
mon k¢rni, azt kell tudomÀnynak tartanunk,
amit a r¢giek annak tartottak. A nemzeti

identitÀs k¢rd¢s¢vel kapcsolatban ez az elv
mÀr s¢relmet lÀtszott szenvedni; az ¢rtelmi-
s¢grûl szÂlva pedig mÀr nyÁltan is megfogal-
mazÂdott: csak a magunk fogalmait hasznÀl-
va tudjuk ¢rtelmezni a mÃltat. Az ellentmon-
dÀs persze csak lÀtszÂlagos, hiszen itt ugyan-
annak a megk´zelÁt¢snek k¢t, egymÀssal ´sz-
szef¡ggû oldalÀrÂl van szÂ. Egyr¢szt l¢tezik a
mÃlt valÂsÀga, mÀsr¢szt pedig l¢tezik az ¢r-
telmezû jelenben gy´kerezû valÂsÀga. A tu-
domÀnyos ¢rtelmez¢s semmi mÀst nem tud
tenni, mint a vilÀgot sajÀt fogalmai segÁts¢g¢-
vel kibontani. Ez azonban nem azt jelenti,
hogy a mÃltra rÀerûltetn¢nk sajÀt kategÂriÀ-
inkat, koncepciÂinkat. A r¢gis¢g vilÀga meg-
marad annak, ami volt. A csillagjÂslÀs tudo-
mÀnynak, JeremiÀs pedig baljÂs prÂf¢tÀnak.
Senki sem gondolja, hogy a Jahve tamplomÀ-
nak udvarÀn prÂf¢tÀlÂ JeremiÀst az ût hall-
gatÂ t´meg ¢rtelmis¢ginek tekintette volna.
Ha azonban mi, akik ebben a jelenben ¢l¡nk,
meg akarjuk ¢rteni, hogy mi t´rt¢nt egykor
Niniv¢ben vagy JeruzsÀlemben, hogy mi t´r-
t¢nt elûdeinkkel; ha tudatosÁtani akarjuk, az
Âkori Keleten ugyanolyan emberek ¢ltek,
mint mi vagyunk ä akkor nincs mÀs vÀlasz-
tÀsunk, mint az egykori t´rt¢n¢seket sajÀt fo-
galmaink segÁts¢g¢vel kibontani. Az ¢rtelme-
z¢s, az ¢rthetûv¢ t¢tel pontosan ezt jelenti ä
a r¢gis¢g tapasztalatait le kell fordÁtani a jelen
nyelv¢re ahhoz, hogy meg tudjuk ¢rteni. A
àfordÁtÀsÊ nyomÀn persze megvÀltozik a mÃlt
k¢pe is; nemcsak Ãj dimenziÂkat nyer, nem-
csak mÀsk¢nt lÀtszik, hanem szÀmunkra ¢rt-
hetû ¢rtelemmel is telÁtûdik. De hÀt pontosan
ez az ¢rtelmez¢s l¢nyege, ¢s Ágy tekint Komo-
rÂczy G¢za is az Âkori ¢rtelmis¢gre. S hogy
az ¢rtelmez¢s milyen dimenziÂkat, tÀvlatokat
nyit meg, azt jÂl mutatja az asszÁr ¢rtelmis¢g-
gel foglalkozÂ tanulmÀny, amelynek szerep-
lûi az ¢rtelmis¢g à´r´kÊ k¢rd¢seivel viaskod-
nak. A hatalomhoz valÂ viszony, a tudomÀny
haszna ¢s funkciÂja, a k¢rdez¢s joga, a vilÀg
alakÁthatÂsÀga... A vilÀg, amiben az asszÁr ¢r-
telmis¢g mozgott, aligha tekinthetû ismeret-
lennek, hacsak nem ragadunk le az Âkori ¢r-
telmis¢gi l¢t jelens¢gein¢l (mÀjjÂslÀsnÀl, a j´-
vendûmondÀsnÀl stb.); ha ¢szrevessz¡k, az
¢rtelmis¢get egy horizont, egy kontextus ä a
gondolkodÀs horizontja ¢s kontextusa ä ala-
kÁtja ki ä f¡ggetlen¡l az ¢rtelmis¢g Àltal v¢g-
zett munkÀtÂl. Az ¢rtelmis¢g mindenekelûtt
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magatartÀs, helyzet, a vilÀg dolgaihoz valÂ vi-
szonyulÀs. Ezt mi sem bizonyÁtja jobban, mint
JeremiÀs t´rt¢nete, aki ä legalÀbbis a forrÀ-
sokbÂl Ãgy tünik ä mindig a legnehezebb
utat vÀlasztotta. Jahve templomÀnak udva-
rÀn a templom lerombolÀsÀrÂl, JeruzsÀlem
pusztulÀsÀrÂl prÂf¢tÀlt; levelet Árt a babiloni
fogsÀgban ¢lû zsidÂknak, s az egy¡tt¢l¢sre
buzdÁtotta ûket. JeremiÀs l¢tformÀja az Àllan-
dÂ kritikai tev¢kenys¢g volt. A JeremiÀs alak-
jÀban megtestes¡lû Âkori ¢rtelmis¢gi legfûbb
feladata a k´vetkezetes k¢rdez¢s, az ÀllandÂ
kritika, a t¢nyekkel, a vilÀggal valÂ megalku-
vÀs n¢lk¡li szemben¢z¢s. A kritika azonban
vÀlasztÀs ¢s vÀllalÀs k¢rd¢se, mert a kritika, a
l¢tezû ¢s uralkodÂ elvek, t¢telek, v¢lem¢nyek
megk¢rdûjelez¢se mÀr az Âkori Keleten sem
volt k´zkedvelt. àMÀr r¢gÂta jÂl ismert strat¢gi-
Àja a hatalomnak az Âkori Kelet orszÀgaiban: a po-
litikai v¢lem¢nyk¡l´nbs¢g kriminalizÀlÀsa. ºgy-
n´krûl besz¢lni ott, ahol valÂjÀban a hivatalossal
ellent¢tes felfogÀs van; idegen hatalom ¢rdekeit
szolgÀlÂ, tudatos, sût megfizetett ä felb¢relt ä
bomlasztÂrÂl, egyszÂval ÀrulÂrÂl, aki rosszat akar
ennek a n¢pnek.Ê (218. o.) A k¢telked¢s, a k¢r-
dez¢s, az ÀllandÂ kritika persze nem ´nma-
gÀban bÁr jelentûs¢ggel, hanem azÀltal, àhogy
ÀllÀsfoglalÀs. [...] amely ¢lesen elûrajzolja a cse-
lekv¢s lehets¢ges alternatÁvÀitÊ. (217. o.) Az ¢rtel-
mis¢gi szerep ¢s magatartÀs erre az attitüdre
vonatkozik, ez alkotja a tartalmÀt. A helyze-
tek àfelbontÀsaÊ, a cselekv¢si lehetûs¢gek
kibontÀsa ¢s megmutatÀsa, a gondolkodÀs
t´rv¢nyeinek àalkalmazÀsaÊ, az elemz¢s, a
helyzetekkel valÂ szembes¡l¢s, reflexiÂ ¢s ´n-
reflexiÂ s mindek´zben a szem¢lyes f¡g-
getlens¢g ¢s autonÂmia ûrz¢se ¢s megûrz¢se.
A kritikai ¢rtelmis¢g tÁpusa ä mondja Ko-
morÂczy, akinek az a feladata, àhogy gyomlÀlj
¢s rombolj, / pusztÁts ¢s sz¢tszÂrj, / ¢pÁts ¢s ¡ltessÊ.
(JER 1, 10.)

Amint azt ez a r´vid Àttekint¢s talÀn ¢rz¢-
keltette, a k´tet igen k¡l´nb´zû t¢mÀkkal
foglalkozik, szÀmos k¡l´nb´zû irÀnyba kalan-
dozik. Ugyanakkor azonban jÂl megfigyelhe-
tûk azok az egyes tanulmÀnyokon v¢gighÃ-
zÂdÂ szempontok, amelyek az elt¢rû t¢mÀjÃ
ÁrÀsokat egys¢ges sz´vegg¢ szervezt¢k. így
p¢ldÀul a mÀssÀg ¢s a sokf¢les¢g, mint az em-
beri t´rt¢nelem ¢s tÀrsadalom l¢tez¢smÂdja.
KomorÂczy nem gyûzi el¢gg¢ hangsÃlyozni,
a t´rt¢nelem tanulmÀnyozÀsÀnak ä legyen

szÂ a t´rt¢nelem bÀrmely szelet¢rûl ä legfûbb
tanulsÀga, hogy a sokf¢les¢g, a k¡l´nb´zû-
s¢g, a mÀssÀg mindig ¢s feltartÂztathatatlanul
Ãjratermelûdik. AkÀr ¢letformÀkrÂl, akÀr
kulturÀlis jelens¢gekrûl, akÀr gondolkodÀsi
mÂdokrÂl, akÀr vilÀgk¢pekrûl van szÂ, azok
legfûbb sajÀtossÀga a sokf¢les¢g¡k, a mÀssÀ-
guk. Az elt¢r¢sek, a k¡l´nbs¢gek alkotjÀk az
emberi l¢tez¢s àalaphelyzet¢tÊ. Ami persze
nem jelenti azt, hogy a t´rt¢nelemben ne let-
tek volna ä ¢s ne lenn¢nek ma is ä ÀllandÂan
visszat¢rû kÁs¢rletek ezen eredendû sokf¢le-
s¢g egys¢gesÁt¢s¢re. A t´rt¢nelem Ãgy is fel-
foghatÂ, mint az egys¢gesÁt¢sre tett k¡l´nb´-
zû tartalmÃ prÂbÀlkozÀsok, illetve az ezekkel
a szÀnd¢kokkal szembefordulÂ, ezek elûl ki-
t¢rû sokf¢les¢gek egymÀssal valÂ vet¢lked¢se.
A dolgoknak ez a rendje ä sugallja a k´nyv,
sût ez volt a rendje mÀr az Âkori Keleten is.
Baj csak akkor van, amikor a homogenizÀlÂ
tÀrsadalmi, politikai, kulturÀlis t´rekv¢sek
normÀvÀ, programmÀ vÀlnak ä mert ez az a
pont, ahol megjelenik a mindenf¢le mÀssÀg-
gal szembeni elutasÁtÀsban gy´kerezû, azt
tÀrsadalomszervezû erûv¢ emelû fundamen-
talizmus. A fundamentalizmus persze min-
dig is szÀmot tarthatott bizonyos n¢pszerü-
s¢gre, hiszen a biztonsÀgos vilÀgnak egy k´ny-
nyen meg¢rthetû elk¢pzel¢s¢t kÁnÀlta ¢s kÁ-
nÀlja fel. A fundamentalizmus vilÀga az¢rt
biztonsÀgos, mert egyformasÀgon alapszik,
mert ebbûl k´vetkezûen k´nnyen ÀtlÀthatÂ,
rend uralkodik benne, mert àegy szük k´z´ss¢gi
¢s szellemi ÏmiÎ keret¢beÊ (195. o.) valÂ bezÀr-
kÂzÀs jelenti filozÂfiai alapjÀt, ¢s mert benne
a minden baj okozÂinak tekintett idegenek
k´nnyen felismerhetûk, azonosÁthatÂk. A
mÀssÀg ¢s a sokf¢les¢g filozÂfiÀjÀra ¢p¡lû vi-
lÀgk¢p ¢ppen ezzel ellent¢tes elveket vall; s
csak azt a vilÀgot tekinti biztonsÀgosnak, ahol
a tÀrsadalom ¢s a kultÃra a k¡l´nb´zûs¢gek
´sszerendez¢s¢nek terep¢t alkotjÀk; ahol az
emberek k´z´tti ´sszemük´d¢s alapja a k¡-
l´nb´zûs¢g, a sokf¢les¢g tudomÀsulv¢tele,
szimbolikus ¢s gyakorlati ´sszeilleszt¢se. A
t´rt¢nelem tanulmÀnyozÀsa ä t´bbek k´z´tt
ä azzal a haszonnal jÀr, hogy nyomon k´vet-
hetû, a mÀssÀg ¢s az azonossÀg szembenÀllÀ-
sa, fesz¡lts¢ge egyÀltalÀn nem a modernitÀs
k´vetkezm¢nye. A r¢gis¢g embere ä ha mÀs
formÀkban is ä de ugyancsak szembes¡lt
ezekkel a probl¢mÀkkal. A t´rt¢nelem kuta-
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tÀsa azt mutatja meg, hogy az ember szÀmÀra
minden helyzetben t´bbf¢le lehetûs¢g l¢te-
zik, t´bbf¢le megÁt¢l¢s lehets¢ges. V¢gleges,
minden helyzetre ¢rv¢nyes igazsÀgok nincse-
nek; csupÀn m¢rt¢k van ¢s a d´nt¢sek sze-
m¢lyes felelûss¢ge; vÀlasztania, cselekednie
mindenkinek egyed¡l kell. A mÀssÀg ¢s a
sokf¢les¢g nemcsak t´rt¢neti t¢ny, hanem
szellemi magatartÀs is. Azaz a t´rt¢nelem ku-
tatÀsa ä akÀrmilyen tÀvoli korokba hÃzÂdunk
is vissza ä mindig ¢s sz¡ks¢gszerüen ´nma-
gunkrÂl, a jelenrûl szÂl. ArrÂl a jelenrûl,
amely ¢rthetetlen a m´g´tte ÀllÂ mÃlt n¢lk¡l.
àA tanulmÀny, amit a talmud szÂ is jelent, v¢gsû
soron helyzettudat; ´nmagunk meg¢rt¢se. A helyzet-
tudat talÀn csak reflexmozdulat: k´r¡lpillantÀs. De
lehet enn¢l t´bb ä ¢s k¡l´nb is. Lehet intellektuÀlis,
azaz kritikai reflexiÂ. Az ¢n, a r¢gi sz´veg ¢s a vi-
lÀg: ez m¢giscsak hÀromsz´gel¢si pont mÀr. A r¢gi
sz´veg ¢ppen azt nyithatja fel, ami k¡l´nben biz-
tosan hiÀnyozn¢k a helyzettudatbÂl: a mÃlt dimen-
ziÂjÀt.Ê (355. o.) Errûl szÂl ez a k´nyv, ez az
¡zenete.

Niederm¡ller P¢ter

II

àALKALMI T¹RT°NELEMÊ

1

àAz asszÁr vilÀgbirodalom sz¢thullÀsÀrÂl Árni: al-
kalmi t´rt¢nelem. Nem keresn¡nk kell az alkalmat:
magamagÀt kÁnÀlja.Ê (ARANY FEJ, AGYAGLçBö
SZOBRON. 108. o.) ä olvashatÂ KomorÂczy
G¢za mÀsodik tanulmÀnyk´tete id¢zett esz-
sz¢j¢nek ¢l¢n. (Az elsû k´tet 1979-ben lÀtott
napvilÀgot, A óUMER IRODALMI HAGYOMçNY
cÁmmel.) Mif¢le àt´rt¢nelemÊ (mÃlt, hagyo-
mÀny, textus) az, amelyik ä Ãgymond ä tÀlcÀn
kÁnÀlja ´nmagÀt?, s ezzel egy¡tt: mif¢le t´r-
t¢netÁrÀs k´rvonalai bontakoznak ki ä az ava-
tatlanok elûtt is nyilvÀnvalÂ mÂdon nem csak
az asszÁr p¢lda nyomÀn ä az elmÃlt ¢vek so-
rÀn megint tÃlÀradÂ mÃlt(-nyomozÀs) hoza-
d¢kak¢ppen? RÀadÀsul olyan pozÁciÂbÂl
szeml¢lve ä mik¢nt ez KomorÂczy tanul-
mÀnyainak olvastÀn nyilvÀnvalÂ ä, ahol szin-
te mindenf¢le kor- ¢s idûhatÀr megker¡l¢s¢-
vel, az adott esetben archaikusnak tetszû je-

len ¢s a megeleven¡lû r¢gmÃlt metsz¢spont-
jain prÂbÀlunk kedvezû kilÀtÀshoz jutni.

HagyomÀnyosnak tekinthetû müfajok ä
k´zt¡k term¢szetesen a t´rt¢netÁrÀs elerût-
lened¢s¢nek vagy àhervadÀsÀnakÊ t¡netei
majdnem mindig a formÀval kapcsolatban
k¢sztetnek a krÁzisjelens¢gek ÀtgondolÀsÀra.
A t´rt¢net, a t´rt¢nelem ä àhisztori¢Ê, àhistoriaÊ
¢s az im¢nti gy´k´kbûl szÀrmazÂ modern ki-
fejez¢sek ä a megesett dolgokra irÀnyulÂ tu-
datos reflexiÂt ûrzik a szavak m¢ly¢n, nem
pedig az idûben sodrodÂ esem¢nyek ÀrjÀt. A
àhûsi mÃltÊ epikus, vagy ¢ppen a h¢rodotoszi
hisztori¢ mithografikus reflexeit tekintve egy-
arÀnt jÂl lÀthatÂ, hogy a t´rt¢netÁrÀs az Âkori
g´r´gs¢g szÀmÀra efemernek tünû dolgok
k´r¢bûl emelkedett ki ä mint valami egzoti-
kus sz´rnyl¢ny a tenger m¢ly¢rûl ä, s vÀlt ä
egyfajta Ãj, a kereszt¢ny aiÂnnal szorosan
egybefonÂdÂ t´rt¢netfilozÂfiai horizonton ä
¢gi ¢s f´ldi histÂria egy¡ttes szeml¢l¢s¢nek
´r´k´s¢v¢. çm manapsÀg megint Ãgy tünik:
a hajdani megÁt¢l¢s Ãjra kÁs¢rt, s a t´rt¢net-
ÁrÀs visszat¢rhet hütlen¡l elhagyott sz¡lûha-
zÀjÀba, az efemernek minûsÁtett szeml¢letmÂ-
doknak, mi t´bb, maguknak az efemer dol-
goknak a tartomÀnyÀba. Mintha àsemmi sem
t´rt¢nt volnaÊ ä mondhatnÀnk n¢mi ironikus
¢llel, Àm ehelyett ÃjbÂl azt k¢rdezem: mit je-
lent ma v¢g¡l is (az àorthodoxÊ formÀkat, a
XVIII. szÀzad v¢g¢tûl kialakulÂ modern t´r-
t¢netÁrÂi hagyomÀnyokat persze figyelembe
v¢ve) a t´rt¢nelemrûl besz¢lni, na ¢s persze
Árni? HistoriographiÀt müvelni s egyÃttal a va-
lÂdi logographoi (=àbesz¢d-ÁrÂkÊ) hagyomÀ-
nyait k´vetni, azaz igazi, elbesz¢lhetû (be-
sz¢des) t´rt¢netÁrÀst l¢trehozni; ek´zben pe-
dig ä sz¡ks¢gszerüen ä az efemert mÃlhatat-
lank¢nt felmutatni?

2

A BEZçRKñZçS A NEMZETI HAGYOMçNYBA
(nyilvÀn a mai kor aktualizÀlÂ indulatainak ¢s
a mÃlt legitimÀciÂja irÀnti à¢hs¢g¢nekÊ k´-
sz´nhetûen) talÀn a legizgalmasabb magyar
t´rt¢netÁrÂi munka, amelyet Szücs Jenû hÃsz
¢ve megjelent NEMZET °S T¹RT°NELEM cÁmü
tanulmÀnyk´tete Âta olvastam. Az er¢nyek
katalÂgusa helyett pusztÀn hÀrom szempon-
tot szeretn¢k az im¢nti ä teljess¢ggel szubjek-
tÁv ä ÀllÁtÀs indokolÀsÀra f´lhozni. Az elsû
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szempont mÀr Szücs Jenû k´tet¢nek cÁm¢ben
ott rejlik: a k´z¢p- ¢s kelet-eurÂpai orszÀgok
nemzetÀllamokra t´rt¢nû tagolÂdÀsÀt k¡l´-
n´sen figyelembe v¢ve a natio-, valamint az
Â- ¢s a legÃjabb kori t´rt¢nelmet valÂban
ugyanazon a szeml¢leti horizonton lÀttatni
engedû imperiumk¢rd¢s sz¡ks¢gszerü oppo-
zÁciÂjÀnak (torz)szürûj¢n kereszt¡l megjele-
nÁtve. A mÀsodik szempont a szaktudomÀny,
az Âkort´rt¢nelem à¢rz¢ki varÀzsÀraÊ vonat-
kozik; amilyen k´zvetlens¢ggel besz¢l Komo-
rÂczy a t´rt¢nelmi identitÀskeres¢s t´bb ezer
¢ves paradigmÀirÂl az i. e. X. szÀzadi Nip-
purban vagy az I. e. VI. szÀzadi Babilonban,
¢ppen olyan k´zvetlens¢ggel tÀrja elû ä p¢l-
dÀul ä a XX. szÀzadi antiszemitizmus àarchai-
kusÊ vonÀsait: mintha csak egypÀr nappal
korÀbban f¢lbehagyott, hosszÃ t´rt¢net foly-
tatÀsÀrÂl volna szÂ, s aligha k¢ts¢ges, errûl is
àvanÊ szÂ! Nem ÀllÁthatÂ ä mik¢nt Szerb An-
tal k´zismert figurÀjÀnak, a rokonszenves ex-
hibicionizmussal f´lruhÀzott Waldheim Rudi-
nak eset¢ben ä, hogy az ÂkortudomÀny Ãgy-
mond àk¢zbûl vehetû tÀplÀl¢kÊ volna (sût nem
zÀrhatÂ ki itt a recenzensnek az emlÁtett tÀrgy
irÀnti enyh¢n perverz ¢rdeklûd¢se sem), az
à¢rz¢ki varÀzsÊ l¢trej´tt¢ben k¢ts¢gtelen¡l
meghatÀrozÂ szerep jut a t´rt¢netÁrÂ epikus
hajlandÂsÀgainak.

Harmadsorban emlÁtem azt a szempontot,
amit a t´rt¢netÁrÀs hagyomÀnyait ¢s Komo-
rÂczy munkÀssÀgÀt illetûen egyarÀnt a leg-
fontosabbnak v¢lek: az idûvel egy¡tt tovamÃ-
lÂ, Àm ä mint oly sokszor ä f´ltorlÂdÂ dolgok
ÀradÀsÀt elbesz¢lû forma rendj¢t, magÀt az el-
besz¢l¢st, a t´rt¢netÁrÀs hagyomÀnyos epikai
sajÀtossÀgait. A VII. szÀzadban ÁrÂ sevillai ¢r-
sek, Isidorus nevezi nagy müv¢ben, az ETY-
MOLOGIARUM SIVE ORIGINUM LIBRI-ben a
t´rt¢neti f´ljegyz¢seket àf¡z¢rnekÊ, m¢gpe-
dig az egymÀssal ´sszefüz´tt virÀgokrÂl, àa
sertis florumÊ. (I. m. Lib. I. cap. XLI.) ValÂ-
ban, az epopeia, a nemes ¢s veretes esem¢-
nyek elbesz¢l¢se, valamint a t´rt¢netÁrÀs k´-
z´s, egy tûrûl sarjadzÂ volta ¢ppen Isidorus
àseriesÊ-¢rûl ismerszik meg (hasonlÂan a mÀ-
sik àvirÀgf¡z¢rhezÊ, a kezdetben el¢giagyüj-
tem¢nyk¢nt dÁszelgû àantholÂgiÀhozÊ). A t´r-
t¢netek, mitholog¢mÀk eredeti elbesz¢l¢s¢-
nek, illetve k¢sûbbi megszÂlaltatÀsÀnak rend-
je egyetlen textus (àsz´ved¢kÊ, àsz´vegÊ) zeg-

zugos sz´vev¢ny¢be illeszkedik. ValÂban,
mintha mi sem t´rt¢nt volna, a (tegnap? ¢v-
szÀzadokkal korÀbban?) f¢lbehagyott t´rt¢-
net epikus szÀlai tovÀbbszûhetûk ¢s tovÀbb-
bogozhatÂk...

°rdekes mÂdon KomorÂczy munkÀssÀgÀ-
ban is megfigyelhetû egy vÀltÀs, amit az jel-
k¢pez, hogy a hûsi epika irÀnti ¢rdeklûd¢s az
Âkori K´zel-Kelet ÀltalÀnos t´rt¢neti k¢rd¢sei
fel¢ fordul. A óUMER IRODALMI HAGYOMçNY
cÁmü, mÀr emlÁtett k´tet szinte m¢g a tÀrgyÀ-
ban hordozza mindazt, ami a mostani k´nyv-
ben mÂdszerr¢ alakul; a textus mÃlhatatlan-
sÀgÀra vonatkozÂan (egy a babiloni asztronÂ-
mia s ÀltalÀban a àbabiloni tudomÀnyÊ utÂ-
¢let¢vel kapcsolatos gondolatmenet konklÃ-
ziÂja gyanÀnt) KomorÂczy az irodalmi sz´veg
tartÂsabb anyagÀban bÁzik ä szemben a virÀg-
f¡z¢r hervad¢kony voltÀval. àA tudomÀnyos
sz´veg tartÂsabb, idûtÀllÂbb sz´veg lehet. A textus
´nt´rv¢nyü vilÀg, el tud vÀlni a paradigmÀtÂl,
amely l¢trehozta, s ¢lni tud most mÀr a sajÀt jogÀn.
A tudomÀnyos sz´veg legjobb es¢lye ez: irodalommÀ
vÀlni. Nem lesz, nem lehet minden akad¢miai ¢r-
tekez¢sbûl k´nnyü olvasmÀny avagy leÀnyreg¢ny;
de hÀt az irodalom egy¢bk¢nt sem ez. Az igazÀn jÂ
tudomÀnyos sz´veg a l¢trej´tte idej¢n vilÀgot terem-
tett, a maga vilÀgÀt...Ê (RANGJAVESZTETT TUDO-
MçNY. çLOMFEJT°S AZ ñKORI MEZOPOTçMIç-
BAN. 75. o.)

Ha belegondolunk abba, hogy a maga ide-
j¢n Herman OttÂ a pÂkokrÂl Árott müv¢t
kifejezetten a magyar Ãrinûk asztali olvas-
mÀnyÀnak (ha tetszik, àleÀnyreg¢nynekÊ)
szÀnta, akkor nyilvÀnvalÂ, hogy a szellemtu-
domÀnyokkal foglalkozÂ filosz es¢lyei egye-
nesen szemkÀprÀztatÂk. No de hÀt, noblesse
oblige; most mÀr tudjuk, hogy a àjÂ tudo-
mÀnyos sz´veg vilÀgot teremtÊ, Àm mi a helyzet
KomorÂczy tanulmÀnyait illetûen?

3

A t´rt¢netek ä s vel¡k a àhûsi mÃltÊ ä elbe-
sz¢l¢s¢nek rendje a spengleri Untergang, a
huizingai Herbst szellem¢ben veszi kezdet¢t;
m¢g a KomorÂczy-tanulmÀnyokat leginkÀbb
´sszefogÂ t´rt¢netfilozÂfiai k¢rd¢s, a biroda-
lomgondolat tÀrgyalÀsa is a filolÂgiai ¢rtelem-
ben felfogott àhervadÀs-korÊ sz¡l´tte: Mane-
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thon, B¢rÂszosz, az egyiptomi ¢s a babiloni
hûsi mÃlt, a sz¢tbomlott textus Ãjrasz´v¢s¢t
jelenti, pÀrhuzamosan a àthuk¡did¢szi ref-
lexszelÊ, a jelenkor epikus felmagasztalÀsÀ-
nak ig¢ny¢vel. Gyûztes hÀborÃk, nagyszabÀ-
sÃ hÂdÁtÀsok ä tehÀt a valÂban meg´r´kÁt¢sre
m¢ltÂ tettek ä hely¢n, mik¢nt azt SzÁn-sar-is-
kun 618-ban, vagyis az asszÁr birodalom bu-
kÀsÀt k´zvetlen¡l megelûzû idûszakban kelet-
kezett assuri feliratÀnak elemz¢s¢vel kapcso-
latban KomorÂczy szellemesen el¢nk tÀrja,
adott esetben pusztÀn az ¡res forma marad.
Egyfelûl az à°n SzÁn-sar-iskun a nagy kirÀly erûs
kirÀly a Mindens¢g kirÀlya Assur orszÀgÀnak ki-
rÀlyaÊ titulus, mÀsfelûl pedig (HatÀr Gyûzû
apokrif jÀt¢kÀban a bÀbeli torony¢pÁtûk da-
lÀhoz nagyon hasonlÂ mÂdon) Nabu isten
templomÀnak ¢pÁt¢s¢t meg´r´kÁtendû a he-
roikus tett ismertet¢se k´vetkezik; a szorgo-
san munkÀlkodÂk àvidÀm dalolÀs k´zben t´lt´t-
t¢k napjaikÊ.

KommentÀr gyanÀnt mindehhez pedig a
k´vetkezûket olvashatjuk: àSzÁn-sar-iskun fel-
iratÀban nincs tartalom. A kirÀlynak nincs mit el-
besz¢lnie. Az eg¢sz felirat szinte csak a hagyomÀ-
nyos formulÀkbÂl Àll. Minden a hely¢n van benne,
de nem mond semmit.Ê (ARANY FEJ, AGYAGLçBö
SZOBRON. 114. o.) íme egy kiragadott szim-
bolikus pillanat, amikor nemcsak a tudo-
mÀnyos sz´veg, hanem annak k´zvetlen tÀr-
gya, a filolÂgiai ¢rtelemben f´ltÀrandÂ mÃlt
vÀlik irodalommÀ ä az ¡res formÀk, klis¢k
müv¢szi kezel¢se r¢v¢n. A meg¢rett ûsz vagy
az Âtestamentumi metafora, a àjÂllakott ´reg-
korÊ hely¢n dÁszelgû, agyonkozmetikÀzott ri-
pacsmÃlt ez, amely a perverziÂ szellem¢t fel-
magasztosÁtva mindenkor k¢tfel¢ Àgazik: egy-
r¢szt idûben àvisszafel¢Ê, a szÀnalmat keltû
lÀrvaarcok, a monumentÀlis bÀbok (az ´r´k
Brezsnyevek), illetve mÀsr¢szt àelûreÊ, a gib-
boni àFallÊ ä s annak àkistestv¢reÊ, a grego-
roviusi k´z¢pkori RÂma ä, valamint ÀltalÀban
v¢ve a fin de siªcle divat fel¢.

°rdekes, Àm ¢rthetû mÂdon, amint a mÃ-
l¢kony t´rt¢nelmi alakulatok ¢s a mÃlhatat-
lan formÀk egymÀssal mindig feleselû jÀt¢ka
ker¡l napirendre, az ellentmondÀsok egyfaj-
ta t´rt¢netfilozÂfiai megk´zelÁt¢smÂdot mun-
kÀlnak ki: a hervadÀs-kor szellem¢ben fogant
hûsi epika ¢s a t´rt¢netÁrÀs hasonlÂ indÁtta-
tÀsÀt ez a mindenrûl valÂ besz¢d ig¢nye sürÁti

egyetlen, a filozÂfia irÀnyultsÀgÀ¢val rokon
szeml¢letmÂdba. Term¢szetesen csak akkor,
ha mind az epikÀnak, mind pedig a t´rt¢-
netÁrÀsnak kellû nyelvi àtartal¢kaiÊ vannak; s
ez a megszorÁtÀs a tudomÀnyos nyelv roha-
mos elszeg¢nyed¢s¢nek lÀttÀn manapsÀg k¡-
l´n´sen aktuÀlis.

Ami a t´rt¢netÁrÀs ¢s az epopeia rendj¢t szer-
vesen ´sszek´ti, az a KomorÂczy 1979-es ta-
nulmÀnyk´tet¢ben sürün alkalmazott s Mil-
man Parry klasszikus elm¢lete kapcsÀn (THE
MAKING OF HOMERIC VERSE) ismertetett
àStoff Ê, àtoposzÊ vagyis az ism¢tlûdû klis¢k
szerepe. ValÂban, az egyszer megtalÀlt for-
mula k¢nyszerÁtû erûvel hat ä az archaikus
gyûzelmi szt¢l¢ n¢vtelen szerzûj¢n¢l ¢s a mo-
dern t´rt¢netÁrÂnÀl egyarÀnt. Az àepikus tel-
jess¢gÊ nem a megmozgatott (f´lelevenÁtett)
t´rt¢nelmi mÃlt monumentalitÀsÀnak vagy
h¢tk´znapisÀgÀnak a f¡ggv¢nye, hanem az
im¢nt emlÁtett ism¢tlûdû formÀknak a hoza-
d¢ka. A textus ä legyen bÀr k¢zirat, nyomtat-
vÀny vagy ¢lûszÂban megûrz´tt eml¢kezet ä
ily mÂdon nem tünhet el. àA sz´vegek, ha egy-
szer k¢szen vannak, alakjukat l¢nyeg¢ben vÀltozat-
lanul ûrzik, akÀr az ¢lûszÂ tartja fenn ûket, akÀr
az ÁrÀs. Az uruki epika rÀnk maradt eml¢kei vala-
mely anatÂmiai metszethez hasonlatosak: mindegyi-
k¡k a ÏStoffÎ vÀltozÀsainak, ÀtalakulÀsÀnak egy-
egy pillanatnyi ÀllapotÀt r´gzÁti.Ê (àFOLKLñRÊ,
IRODALOM, àFOLKLORISZTIKAÊ A óUMER IRO-
DALMI HAGYOMçNYBAN. In: A óUMER IRODAL-
MI HAGYOMçNY. 19. o.)

Az irodalom ä m¢ghozzÀ a t´rt¢netÁrÀst is
magÀba foglalÂ irodalom ä jelent¢sk´re Ko-
morÂczy felfogÀsÀban filolÂgiai ¢rtelemben is
tovÀbb bûv¡l; az ism¢tlûdû mintÀk alkalma-
zÀsa jelenti az egyik logikai pÂlust, a mÀsikat
az ÁrÀs ¢rz¢ki, metafizikai varÀzsa ä k¡l´n´s
tekintettel a àk´nyv n¢peÊ metaforÀra, ahol
a megillÀk àf´ltekercselt mÃltjaÊ JesajÀnÀl
m¢g az ¢gboltozat felg´ngy´lÁt¢s¢nek apoka-
liptikus k¢p¢t is meghatÀrozza! Ez utÂbbi ¢r-
telemben pedig ä valamif¢le szellemi entrÂ-
piat´rv¢nynek engedelmeskedve ä a textus,
a k¢zirat sz´vege valÂban nem tünhet el.
àRukopiszi ne gorjat ä olvashattuk egy reg¢nyben
(A MESTER °S MARGARITA). Nem szÀll el a szÂ
sem, a kritikai: eml¢ke megmarad. A levegûben: a
l¢gk´rben.Ê (JEREMIçS, JERUZSçLEM, NEBö-
KADRECCAR. 215. o.)
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Az elpusztÁthatatlan sz´veg pedig ott rejtezik
az aktualizÀlÀsokkal (¢rtelmis¢g az Âkori K´-
zel-Keleten, nacionalizmus, antiszemitizmus
stb.) füszerezett t´rt¢netÁrÂi megk´zelÁt¢sek
m¢lyÀramÀban. Mindamellett a f´ldi histÂ-
riÀ¢n tÃl az ¢ginek horizontja (szÂ szerint a
kompetenciak´r´ket behatÀrolÂ funkciÂja) je-
lenti e sz´vegek ¢rtelmez¢s¢nek elsûdleges
mik¢ntj¢t, m¢g akkor is, ha KomorÂczy a tu-
domÀny nev¢ben besz¢l, az exeg¢zist nem te-
kinti vÀllalt feladatÀnak. (Mik¢nt p¢ldÀul DÀ-
niel ÀlmÀnak ¢rtelmez¢s¢t illetûen.) M¢gis, a
kommentÀr mint l¢tforma, mint àszellemi
magatartÀsÊ eset¢ben m¢g a àk´nyv n¢peÊ
titulus is vilÀgos ¢rtelmet nyer: a (vilÀg) t´r-
t¢nelem-mü, mint a megvÀltÀs-mü let¢tem¢nye-
se ä bÀrmely, a kabalÀra utalÂ intuÁciÂ n¢lk¡l
ä maga is textus, legombolyodÂ sz´vev¢ny,
amelynek mÀr nem kell irodalommÀ vÀlnia.
De ha mÀr a kabala szÂba ker¡lt, akkor egy,
az e hagyomÀnyk´rbûl szÀrmazÂ megk¡l´n-
b´ztet¢s ä a feh¢r ¢s a fekete TÂra ä szolgÀljon
tÀmpontul: MÂse Maimuni szerint MÂzes a
SzinÀjon minden parancsot annak magyarÀ-
zataival egyetemben kapott (A KOMMENTçR
MINT SZELLEMI MAGATARTçS. 354. o.); a totÀlis
magyarÀzat elve pedig a Feh¢r TÂrÀt ä s vele
a megvÀltÀsmüvet ä juttatja ¢rv¢nyre.

Term¢szetesen az im¢nti exegetikai elv a
k´tet tanulmÀnyainak a kommentÀrmüfajjal
(midrÀs, peser, mukallimtu, muttÀbiltu stb.)
kapcsolatos ÀllÀspontjÀt is kijel´li. A teljes ¢s
autentikus magyarÀzat ig¢nye ä akÀr az Âtes-
tamentumi prÂf¢ciÀk, akÀr pedig a babiloni
orÀkulumok ker¡lnek szÂba ä Àt- meg Àtsz´vi
a kommentÀrirodalom textusÀt.

Amikor a bibliai vilÀgt´rt¢net ¢s a g´r´g
t´rt¢netÁrÀs k´z´s theatrum mundijÀnak ä fi-
lolÂgiai ¢rtelemben a perzsa vilÀgbirodalom
kialakulÀsÀnak idûszakÀrÂl van szÂ ä f¡gg´-
nye felg´rd¡l, az ¢rintkezû s majdan egybe-
folyÂ mÃltak hatÀrvid¢k¢n egyazon lÀtvÀny-
ba (lÀtomÀsba) illeszkednek az egymÀstÂl ad-
dig elvÀlasztott szellemi horizontok, szimbo-
likus ¢rtelemben DÀnielnek az aranyfejü,
agyaglÀbÃ kolosszust megjelenÁtû Àlomma-
gyarÀzatÀba. Ettûl fogva ä tematikai ¢s logikai
¢rtelemben egyarÀnt ä KomorÂczy G¢za gon-
dolatmenete Ãjra kettûs szÀlon fut: egyfelûl a

teologizÀlÂ, t´rt¢netfilozÂfiai jellegü okfejt¢-
seket a filolÂgiaiaktÂl elvÀlasztva (DÀniel lÀto-
mÀsÀrÂl szÂlva ism¢t: àA k´nyv eszkhatolÂgiÀjÀt
nem tÀrgyalom, nem ide tartozik.Ê ARANY FEJ,
AGYAGLçBö SZOBRON. 120. o.), mÀsr¢szt pe-
dig az egyetlen àdrÀmai szÁnpadÊ elv¢t a t´r-
t¢nelmi K´zel-Kelet ´r´ks¢g¢nek tekintve, a
formÀlis k¢rd¢seket a filolÂgiai jellegüek k´z¢
visszacsemp¢szve. Pontosan ez az, ami Ko-
morÂczy megk´zelÁt¢s¢ben igazÀn izgalmas,
vagyis nemcsak a t´rt¢neti filolÂgia hozzÀ¢r-
tû megjegyz¢seinek hosszÃ sora, illetve a Su-
mer KirÀlylista lineÀris szeml¢let¢nek kivetÁ-
t¢se a bibliaira, hanem az, ahogy a szerzû ä
nem kev¢ss¢ frivol ¢llel ä vÀltogatja a dÀnieli
lÀtÀsmÂdot p¢ldÀul az asszÁr birodalmi sz¢k-
vÀros, Ninive ûrszem¢nek (nyilvÀn szint¢n!)
a v¢gidûkre irÀnyÁtott pillantÀsÀval... àA kû
pÀrtÀzat lûr¢sein Àt Assur ÁjÀsz katonÀi a m¢deket
vigyÀztÀk.Ê (ARANY FEJ, AGYAGLçBö SZOBRON.
120. o.)

5

Amit a birodalomszindrÂma ´sszefoglalÂ ¢r-
telmez¢s¢vel kapcsolatos (az elûbb id¢zett ta-
nulmÀnyban f´llelhetû) Szent Jeromos-id¢zet
p¢ldÀz ä àVivimus quasi altera dienmorituri et
aedificamus quasi semper hoc victuri saeculo.Ê
(àögy ¢l¡nk, mintha mÀr mÀsnap meg kellene hal-
nunk, de Ãgy ¢pÁtkez¡nk, mintha ´r´kk¢ ¢lni akar-
nÀnk ebben a vilÀgbanÊ) ä, az v¢gsû soron min-
den hanyatlÀs v¢gi àRÂmaÊ term¢szetrajzÀt
tekintve igaz. Az igazi eszkhatolÂgiai vÀrada-
lom mindig az àeszkhaton utÀnraÊ irÀnyul, hi-
szen a v¢grûl elm¢lkedni sz¡ntelen¡l, ez ä
t´rt¢neti s nem metafizikai ¢rtelemben ä ¢lû-
halottak dolga! K´vetkez¢sk¢ppen akÀr ha
Flaubert SALAMMBò-jÀt olvasnÀnk, vagy em-
lÁthetn¢m a bibliai B¢lsaccar lakomÀjÀnak
p¢ldÀjÀt ä a v¢grûl csak az ¢rintettek nem
vesznek igazÀbÂl tudomÀst. àMi van a v¢g
utÀn?Ê ä teszi fel a k¢rd¢st KomorÂczy is, de
a birodalmak pusztulÀsÀnak dramaturgiÀjÀn
tÃl ä valamif¢le organikus, kultÃrfilozÂfiai
megk´zelÁt¢smÂdnak engedelmeskedve ä
komplex rendszerekrûl besz¢l, amelyek nem
lehetnek egyetlen porba ä pontosabban rom-
ba ä hullÂ idea hordozÂi.

A translatio imperii k¢rd¢sk´r¢nek ÀltalÀ-
ban vett jellemzûit k´vetve, v¢gigtekintve az
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Âkori vilÀgbirodalmaknak az asszÁrral kezdû-
dû sorÀn, KomorÂczy aktualizÀlÂ okfejt¢se
eg¢szÁti ki a k¢pet; a (vilÀg)birodalmak szÁnre
l¢pt¢nek ¢s bukÀsÀnak m¢g befejezetlen ko-
m¢diÀjÀt szeml¢lve olyan tÁpusokat teremt,
mely tÁpusoknak az eleven formÀk, az elmÃlt
¢vezredek hatalmi alakulatai megfelelni lÀt-
szanak. De ahogy a t´rt¢nelmi ekliptika el-
mozdulÀsa is megkÁvÀnja, az elsû k´z´s ä zsi-
dÂäg´r´g ä vilÀgt´rt¢nelmi szÁnpad àbeÀllÁtÀ-
saÊ t´rt¢nelmi ¢s ¡dvt´rt¢neti ¢rtelemben
egyarÀnt megvÀltozott; a kereszt¢nys¢g for-
rÀsvid¢k¢n regnÀlÂ birodalomnak, a rÂmai-
nak az arculata (bele¢rtve a dÁszleteket ¢s a
jelmezeket is) jelenti mindmÀig a kiindulÂ
p¢ldÀt. K¢sûbb persze r¢szleteiben vÀltozhat
a k¢p ä àPerzsa ´lt´z¢k RÂma elûkelûin, de akÀr
Montesquieu franciÀin, t´r´k´s divat B¢csben,
Nyugat-EurÂpÀban, Arafat-kendû az egyetemistÀk
vÀllÀn, az egy¢bk¢nt valÂban kitünû Sztolicsnaja
vagy Moszkovszkaja az Egyes¡lt çllamokban, di-
vat is, t¡ntet¢s is, ez utÂbbi inkÀbb bel¡lre. Kac¢r
vakmerûs¢g, nyelves puszi a medv¢vel. Aki erre
vÀllalkozik, t¢nyleg bÀtorsÀgot mutatÊ (ARANY FEJ,
AGYAGLçBö SZOBRON. 124. o.) ä, mindegy, a
àreflexekÊ globÀlis ¢rtelemben is hatnak. A
m¢d ¢s perzsa birodalom, Nagy SÀndor Àlla-
ma ä k´dbe veszû k¢pek, a àpogÀny RÂmaÊ
elûk¢peinek idûben visszafel¢ szaporÁthatÂ
sora. Persze az elûrehaladÂ idû ment¢n is
gyarapÁthatÂ e p¢ldatÀr: RÂma utÀn a fran-
kok ¢s BizÀnc k´vetkeznek, s noha a N¢met-
rÂmai Birodalom 1806-os kimÃlta v¢get vet-
ni lÀtszik a t´rt¢netnek, Àm BizÀnc jogÀn Àll
a keleti RÂma, akÀr szükebb ¢rtelemben ä
OroszorszÀg ä, akÀr pedig tÀgabban ä a àprÀ-
voszlÀvÊ, ortodox kereszt¢ny vilÀg. Az egy-
mÀst k´vetû birodalmak (amelyeket Isten az
Âtestamentumi Ág¢retnek megfelelûen b¡nte-
tû akaratÀnak beteljesÁt¢s¢re hÁvott ¢letre)
azonban ä ¢ppen a t´rt¢nelmi RÂma jelk¢-
pezte cezÃrÀhoz m¢rten, egyfajta szimmet-
riatengely ment¢n ä bizonyos megfeleltethe-
tûs¢gi viszonyban Àllanak egymÀssal. A jelen-
kor teremtette igazi globÀlis rendszerekhez
viszonyÁtva ugyanis a kivÀlasztott birodalmak
szÀma mintha v¢ges volna... Ahogy a v¢dûgÀt
ment¢n a hullÀmok, Ãgy t´rnek meg ¢s tor-
lÂdnak fel a hagyomÀnyos lineÀris s¢ma je-
l´ltjei ¢s ´njel´ltjei egy ä ¡dvt´rt¢neti ¢rte-
lemben sejthetû ä v¢gidû elûtt¡k terpeszkedû

falÀn. De voltak¢ppen ez a jelens¢g sem tü-
nik igazÀn vadonatÃjnak, nem v¢letlen¡l
mondja KomorÂczy: àAz ´r´k birodalom
mindig az lesz, amelyiket ¢ppen akarjuk.Ê (I. m.
119. o.) K¢ts¢gtelen, a profÀn ¢s a hÁvû n¢-
zûpont k´z´tti àk¡l´nbs¢gÊ mind´ssze a hul-
lÀmt´rû gÀt vagy a fal im¢nti metaforÀiba sü-
rÁthetû. Az egyik szerint az àimperium aeter-
numÊ-ok szÀma ä elvileg ä tetsz¢s szerint s az
idûben elûrehaladva szaporÁthatÂ. Az utÂbbi
n¢zûpont szerint viszont ez nincs Ágy, az idû-
ben t´rt¢nû elûrehaladÀs Ãtja v¢ges. Mind-
amellett a àmiÊ t´rt¢nelmi gondolkodÀsunk
ä minimum k¢tgy´kerü (hell¢n ¢s zsidÂ) vol-
ta dacÀra is ä meglepû egy´ntetüs¢get mutat;
a hullÀmt´rû gÀt (a àv¢gidûÊ bibliai metafo-
rÀja ¢s a posztmodern sejt¢sek àt´rt¢nelem
utÀnijaÊ) egyÀltalÀn nem teszi szellemk¢pess¢
a histÂria eg¢sz¢rûl ä szer¢ny dombocskÀrÂl
megbÀmult monumentÀlis sÁksÀg! ä el¢nk tÀ-
rulÂ lÀtvÀnyt...

6

A birodalomszindrÂma behatÂ elemz¢se Ko-
morÂczynÀl term¢szetszerüleg nem pusztÀn
a formÀlis anakronizmusokra, illetve az anak-
ronisztikus formÀkra irÀnyul, hanem ä diva-
tos szÂhasznÀlattal ¢lve ä arra a (mindenkori)
àmelting potÊ-ra is, amely a meghÂdÁtott kis
n¢peket, kultÃrÀkat, vallÀsokat prÂbÀlja vala-
mi mÂdon k¢miai eleggy¢ ´sszeolvasztani.
Paradox mÂdon azonban az igazi term¢keny
n¢zûpontot itt ä Ãgy tünik ä elsûsorban a
meghÂdÁtott¢ jelenti, a àrÂmai g´r´g¢Ê, aki a
tradÁciÂ megûrz¢s¢vel szinte ´nn´n ¢let¢t
menti, mÀsr¢szrûl pedig a àrÂmai gÂt¢Ê vagy
àlangobÀrd¢Ê, aki a mÀr nem l¢tezû birodal-
mi ´ntudatot Àpolja ä merûben anakronisz-
tikus mÂdon.

GenocÁdium, kitelepÁt¢s, nyÀjas csalogatÀs
(a p¢lda itt elsû¡l az asszÁrok¢: lÀsd Rabsak¢,
a àfûpohÀrnokÊ hadvez¢r besz¢d¢t az ost-
romlott JeruzsÀlem falainÀl) vagy ¢ppen
àmegsz¡ntetve megûrz¢sÊ, mindegy, a kis n¢-
pek ¢bredezû birodalmi ´ntudata viharos se-
bess¢ggel s´pri el a k´zelmÃlt valÂsÀgos t´r-
t¢nelmi dicsûs¢g¢t, s helyettesÁti azt rend-
szerint valami t´rt¢nelmi fantazmÀval, kol-
lektÁv pszichÂzis sz¡lte t¢bollyal, a sajÀt mÃlt
f´l¡lmÃlhatatlanul t¡nd´klû glÂriÀjÀval. JÂl-
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lehet ä KomorÂczyval ellent¢tben ä nem hi-
szem, hogy az lesz a zsÁros ¡lep¢vel rajtunk
terpeszkedû à´r´k birodalomÊ, amelyiket ¢p-
pen akarjuk, s a t´bb szÀz ´njel´lttel szemben
egyetlen vÀlasztott n¢prûl tudok, az k¢ts¢gte-
len, hogy az ¡dvt´rt¢neti reflexek àprofÀn
Àtt¢telekkelÊ is t´k¢letesen mük´dnek ä csak
¢ppen az ûket megÁt¢lû n¢zûpont lehet gy´-
keresen mÀs. çm a tudomÀny ezekre a refle-
xekre eo ipso Ãgy tekint, mint ÀltalÀnos ¢s
formÀlis jelens¢gekre.

A birodalom´ntudat alakvÀltozÀsai mellett
KomorÂczy tanulmÀnyaiban ott sorjÀznak a
gens, a natio, a nemzet, az Àllam, a faj, a nyelv
lehets¢ges ¢s abszurd kombinÀciÂi is. Ebben
a megk´zelÁt¢smÂdban pedig aligha tekint-
hetûk anakronisztikusnak azok az Âkori Izra-
el vagy AsszÁria t´rt¢net¢re utalÂ p¢ldÀk,
amelyek ugyanakkor a magyarsÀg jelenkori
t´rt¢net¢re n¢zve is besz¢desnek bizonyul-
nak. Nem, mert valÂban ism¢tlûdû tÁpusok-
rÂl van szÂ, olyanokrÂl, amelyek az imperium
t´rt¢nelmi megjelen¢smÂdjÀnak voltak¢ppe-
ni hatÀrait, limeseit jelk¢pezik. így ä bÀr n¢-
mik¢pp bizarr p¢ldÀnak tünik az çhÀb-di-
nasztia ¢s Ill¢s prÂf¢ta korÀnak Izraele, vala-
mint a kortÀrs, jelent¢ktelennek beÀllÁtott Ju-
da viszonyÀt adott esetben magyar t´rt¢nel-
mi helyzetelemz¢shez k´tni ä az okfejt¢sek jÂl
¢rz¢keltetik a kozmopolitizmus (ma Magyaror-
szÀgon zsidÂ ¢s zsidÂb¢renc ´sszeesk¡v¢s),
valamint a nacionalizmus (megint csak a sz¢l-
sûs¢get megc¢lozva: m¢lymagyar analfabetiz-
mus) szembeÀllÁtÀsi mÂdozatait. A fejlettebb
Izrael s a f¢nylû ¢szak Àrny¢kÀban megbÃvÂ,
szer¢nyebb d¢l viszonya ä k¡l´n´sen Izrael
elpusztultÀval ä KomorÂczynÀl Ágy fest:
àMintha csupÀn Ugocsa volna MagyarorszÀg:
Nagysz´llûs (Vinogradov). Ne gondoljuk, hogy en-
nek a korlÀtozottsÀgnak nem volt k´vetkezm¢nye
valamifajta closing of the mind, korlÀtoltsÀg. Vajon
JeremiÀs olyan el¢gedett volt a jeruzsÀlemi ûrs¢g-
udvar ciszternÀjÀban kirÀlya, CidqijjÀhu valÂban
m¢lyen Àt¢lt jahvizmusÀval?Ê (BEZçRKñZçS A
NEMZETI HAGYOMçNYBA. 195ä196. o.) Nem
gondoljuk. çm azt sem gondoljuk, hogy ez a
n¢zûpont az eg¢sz Ill¢s kontra çhÀb/JezÀbel
konfliktust valÂban lÀttatni engedn¢. àNem
volt olyan veszedelmes az a t¡roszi BaÀl, hogy in-
dokolttÀ tegye az aut (vagy et?) pereat mundus jel-
szavÀt. Nem BaÀl volt a vesz¢lyes! Mert hÀt mit
hozott magÀval T¡roszbÂl Izebel? A nagyvilÀg kul-

tÃrÀjÀt, a politikai sz´vets¢get, kapcsolatot a vilÀg-
gazdasÀggal, es¢lyt a fennmaradÀsra. Senki sem t¢-
veszti ´ssze sajÀt hagyomÀnyait a mÀssal? De hÀt
a sajÀt is volt mÀs, legalÀbb elemeiben. Az ¢rint-
kez¢s csak gazdagÁthat. A nemzeti szembeÀllÁtÀsa az
idegennel, a kozmopolitÀval, Jahve szembeÀllÁtÀsa
BaÀllal, az idegen elutasÁtÀsa elszigetelûd¢st hozott,
closing of the mind.Ê (I. m. 195. o.)

àAz ¢rintkez¢s csak gazdagÁthatÊ megÀllapÁ-
tÀs, a kozmopolitizmus gazdagÁtÂ erûtere,
vagy annak bizonyÁtÀsa, hogy az Omri-di-
nasztia ä bele¢rtve az àigaz jahvista vallÀsossÀ-
gotÊ is! ä m¢ltÂ ´r´k´se volt/lett volna a dÀ-
vidi/salamoni hagyomÀnyoknak, nos, ezek az
elsû k¢zbûl vett analÂgiÀk a àprofÀnÊ szeml¢-
let exponÀlta k¢p szelÁd tajt¢kjai a àszakrÀlis
histÂriaÊ kÁnÀlta haragvÂ hullÀmver¢s lÀtvÀ-
nyÀval egyetemben m¢rhetûk; mik¢ppen is
festenek ezek egymÀs mellett?

ArrÂl nincs mit szÂlni, hogy àaz igaz jahvis-
ta vallÀsossÀgÊ megsp¢kelve a t¡roszi BaÀl kul-
tuszÀval, ama bizonyos àgazdagÁtÂ vonÀsokkalÊ
(a TíZPARANCSOLAT ez irÀnyÃ ÀllÀsfoglalÀsÀt
akÀr figyelmen kÁv¡l hagyva is!) ä ordÁtÂ el-
lentmondÀs. De arrÂl mÀr semmik¢ppen
sem feledkezhet¡nk meg, hogy amik¢nt a va-
lÂban nem tÃl kifinomult intellektuel benyo-
mÀsÀt keltû Ill¢s ¢s az amÃgy szint¢n ¢szaki
szÀrmazÀsÃ JeremiÀs el¢gedetlens¢ge m¢ly-
s¢gesen egy tûrûl fakad a Jahve/BaÀl oppo-
zÁciÂ f¢ny¢ben vagy Àrny¢kÀban, Ãgy az Â- ¢s
legÃjabb kori Izrael (Juda) fennmaradÀsÀt
biztosÁtani hivatott theokratikus Àllamrend si-
ne qua nonja a gazdagodÀs jegy¢ben teljess¢g-
gel elsikkadni lÀtszik. MagÀn¡gy. MondhatnÀ
erre bÀrki, hiszen az elûbb emlegetett szem-
pontok kÁv¡l esnek a tudomÀny kompeten-
ciak´r¢n. Legyen. çm ha ez Ágy van, akkor a
k¢rd¢s eleve k¢toldalÃ; akkor p¢ldÀul a je-
lenkori magyar Àllameszme nemcsak àT¡rosz
f¢nyeivelÊ gazdagodhat, hanem AmmÂn,
MoÀb, EdÂm hagyomÀnyaival is (sz¢ljÀrta
szittya pusztÀk, ahol igricek ¢nekelnek egy,
csak a vÀlasztottak Àltal jÀrhatÂ gyalog-
´sv¢nyrûl, amÃgy pedig ne feledj¡k, ez a me-
tafora is az àigaz jahvista vallÀsossÀgotÊ hirdetû
Âtestamentumi prÂf¢tÀk szÂtÀrÀbÂl bukkan
elû: ilyen Ãt Ável majd akkor, amikor J¢sajÀ-
nÀl virÀgba borul a pusztasÀg...). JezÀbel t¡-
roszi hozomÀnya ä egyebek k´z´tt ä az ilyen
¢s ehhez hasonlÂ k¢rd¢sek k´r¡l kavargÂ
khaosz...
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SzÂ esett mÀr (rukopiszi ne gorjat) Bulga-
kov nagy reg¢ny¢rûl; most egy mÀsik, ¢rz¢k-
letes p¢ldÀt szeretn¢k f´lid¢zni belûle. àNap-
szÀlltakor, magasan a vÀros felett ketten Àlltak egy
mintegy mÀsf¢l szÀz esztendeje ¢p¡lt hÀz, Moszkva
egyik legszebb ¢p¡lete tetûteraszÀn...Ê A k¢t Àcsor-
gÂ figura, Woland, valamint Azazello (Azaz¢l
alig elt¢veszthetû alakvÀltozata) az à¢rdekes
vÀrosnakÊ minûsÁtett MoszkvÀrÂl besz¢lget, s
amikor Azazello ä n¢mileg zavartan ä RÂmÀt
r¢szesÁti elûnyben, a SÀtÀn Ágy felel: àízl¢s dol-
ga.Ê ValÂban, a sÀtÀni preferenciÀk, amelyek
egy k¡l´n´s, letagadhatatlan kozmopolitiz-
mus ism¢rveit hordozzÀk, a k´z¢p-kelet-eu-
rÂpai t´rt¢nelem legutÂbbi idûszakÀig n¢mi
cinkos ¢llel ugyan, de ott rejtûztek a t´rt¢-
nelmi ¢rz¢k m¢lyÀramÀban; vagy mÀsk¢nt
fogalmazva: e t´rt¢nelmi ¢rz¢ket meghatÀro-
zÂ reflexek Bulgakov WolandjÀnak tünûd¢-
sein alapultak; a àsÀtÀni igazsÀgszolgÀltatÀsÊ
ä egy, m¢g a sÀtÀninÀl is às´t¢tebbÊ realitÀs
megÁt¢l¢s¢nek ä hozad¢kak¢ppen.

Nem kis dolog ä mÀr ´nmagÀban v¢ve is
ä (meg)szabadulni az im¢nti àreflexektûlÊ.
°ppen ez¢rt KomorÂczy azon tanulmÀnyai,
amelyek k¡l´n´sen m¢lyen nyÃlnak bele a
darÀzsf¢szekbe, vagyis a nemzet ¢s az Àllam, va-
lamint a (megint csak Âtestamentumi mintÀ-
jÃ) nemzetÀllam k¢rd¢sk´r¢ben vizsgÀlÂdnak,
k¡l´n is figyelmet ¢rdemelnek ä abszolÃt hig-
gadt ¢s nagyvonalÃ megk´zelÁt¢smÂdjuk¢rt.
Tudniillik szinte minden ilyen tÀrgyÃ vizsgÀ-
lÂdÀs pillanatok alatt abba a nyilvÀnvalÂ fel-
ismer¢sbe torkollik, miszerint az identitÀs na-
gyobb Ãr, mint a megismer¢s. Nincs ebben a
megÀllapÁtÀsban semmi heurisztikus, semmi
megrÀzÂ. AnnÀl megrÀzÂbb viszont, hogy er-
rûl az elemi distinkciÂrÂl nemcsak az utca
embere vagy a felhev¡lt publicisztika feled-
kezik el, hanem unos-untalan a tudomÀny is!
Ez¢rt is hatnak ¡dÁtûen KomorÂczy t¢nyleg
hatalmas tÀvlatai, a vizsgÀlÂdÀsok sorÀn be-
kalandozott n¢gy-´tezer ¢v.

A birodalom ideÀjÀnak tovÀbb¢l¢se ä fÀbÂl
vaskarika! ä a nemzetÀllam legÃjabb kori el-
gondolÀsaiban, a nyelv ¢s a nemzet kizÀrÂlagos
egymÀshoz rendel¢se, mind-mind olyan pa-
radoxon, amely nacionalista vagy kozmopo-
lita szÀnd¢ktÂl f¡ggetlen¡l pimaszul az
elût¢rbe tolakodik, akÀr tetszik ez nek¡nk,

akÀr nem. KomorÂczy ÀtfogÂ kiindulÂ p¢ldÀ-
ja egy az i. e. IX. szÀzadbÂl szÀrmazÂ t´red¢-
kes sz´veg, amelynek tanÃsÀga szerint a ko-
rabeli Nippurban m¢g tudnak sumer¡l, az
utca n¢pe is besz¢li e r¢g halottnak v¢lt idiÂ-
mÀt. JÂllehet a sz´veg tanÃsÀga semmi esetre
sem tekinthetû perd´ntûnek, Àm mondandÂ-
ja ä sz¡ks¢gszerüen ä nem pusztÀn az ûst´r-
t¢net, hanem a hun, dÀk, trÀk eredetmÁto-
szok k¢rd¢s¢t is ¢rinti. Mikor halt ki v¢g¡l is
a sumer? Ki az a sumer? S per analogiam:
hol v¢gzûdik a hûsi mÃlt?, az archaikus nyo-
mok hol vÀlnak ism¢t lÀthatÂvÀ, ¢rz¢kelhetû-
v¢ ä mik¢nt mÀr szÂ esett rÂla ä az identitÀs-
nak a megismer¢s¢n¢l mindig m¢lyebb r¢-
giÂiban? T́ bb ezer ¢ves tÀvlatokbÂl szeml¢l-
ve is szinte ugyanazok a dolgok ism¢tlûdnek:
àaÊ birodalombÂl kiszakadt n¢pek ÃjraalakÁt-
jÀk az oikoumen¢ ¢s a àbarbaricumÊ hatÀrait ä
elsûsorban szellemi, de politikai ¢rtelemben
is. A àdicsû mÃltÊ a legt´bb esetben pedig
egyfajta szellemi halottkultusz perverz megnyi-
latkozÀsait jelenti; soha nem lÀtott n¢pek vo-
nulnak fel a histÂria k¢pzeletbeli szÁnpadÀn,
s a t´rt¢netÁrÀs, valamint az epopeia ä Ãjab-
ban ä beteljes¡letlen¡l maradt hierosz gamo-
szÀt illetûen egy¢rtelmüv¢ vÀlik, hogy a kiel¢-
g¡letlens¢g hely¢n eml¢kek sokasodnak ä
ahogy nû a sÂvÀrgÀs, egyre inkÀbb ä: az em-
l¢kek egyidejüs¢g¢ben pedig ´sszemosÂdnak
a àm¢lys¢gÊ ¢s a àgy´k¢rtelens¢gÊ fogalmai
is. R¢g kihaltak, barbÀrok, ¢bredû tetszhalot-
tak, neofitÀk ä itt vannak mind pusztÁtÂ egy-
idejüs¢gben, s a jussukat k´vetelik! àMintha
feltÀmadt volna a XIX. szÀzad: EurÂpÀban a nem-
zeti ´ntudatra ¢bred¢s koraÊ (MEDDIG °L EGY
NEMZET? 312. o.) ä Árja KomorÂczy. De nem-
csak a XIX. szÀzad, hanem akÀr az V. is, a
germÀn ¢s t¡rk n¢pek¢, a sz¢tesû birodalom
à´r´k´sei¢Ê, vagy ¢ppen az a klasszifikÀlha-
tatlan àszÀzadÊ, amely nem k´tûdik a krono-
m¢terrel m¢rhetû idûh´z, s amely az emle-
getett dicsf¢nyt efemer pillanatok k´r¢ vonja.
çm minden ilyen pillanat egyÃttal mÃlhatat-
lan is; biztonsÀgosan tÀvoli p¢ldÀt emlÁtve
gondoljunk a kassuk szerep¢re MezopotÀmi-
Àban vagy a h¡kszoszok¢ra Egyiptomban! S
vajon ki vitathatja el a kassuk ¢s a h¡kszoszok
´r´kr¢sz¢t?

Persze, a bosszÃ mindig ¢des, s pontosan
ilyen a t´rt¢nelem àmoirÀi¢Ê is; mik¢nt Ko-
morÂczy k´nyv¢nek olvastÀn is kider¡l, az
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im¢nti ´r´kr¢sz adott esetben olyan, mint a
halhatatlanok sorsa az ismert Borges-novel-
lÀban: testi-szellemi troglodita l¢t. Ahogy p¢l-
dÀul az orosz/szovjet polgÀrhÀborÃban buz-
gÂn pusztÁtott, s a mostani Petropoliszban a
cipûpucolÂk kasztjÀvÀ nemes¡lt àajszerikÊ
eset¢ben; ûk ugyanis a hajdani asszÁrok v¢r
szerinti ´r´k´sei...

çm a t´rt¢nelmi eml¢kezet ¢s feled¢s
(Nietzsche Àltal f´lvetett) k¢nyes egyensÃlya
nem igazodik sem a nemzeti, sem pedig a
kozmopolita lÀtÂsz´gh´z. Ugyanis ´nmagÀ-
ban mind a kettû torzÁt. Amik¢nt p¢ldÀul bi-
zonyos n¢pnevek eredendûen semmif¢le et-
nikai meghatÀrozÀshoz nem k´tûdnek ä az
àamurruÊ, a àhabiruÊ, a àmaryannuÊ megne-
vez¢sek esete KomorÂczynÀl ä, Ãgy a t´rt¢-
nelem f´l´ttit nagytotÀlban lÀttatni engedû
beÀllÁtÀs is csalÂka ´nmagÀban. àA nemzeti lÀ-
tÂsz´g nem azt mutatja a t´rt¢nelemben, ami a r¢-
giek vilÀga volt: pontosan azt, ¢s csak azt, amit mi
szeretn¢nk, amit mi akarunkÊ ä olvashatÂ a MED-
DIG °L EGY NEMZET? cÁmü essz¢ben (319. o.).
Ez aligha k¢ts¢ges. çm Rabsak¢ ä mÀr citÀlt
ä besz¢d¢vel szemben (amely ¢letbiztonsÀgot,
jÂ f´ldet, gazdagsÀgot Ág¢rt, csak ¢ppen m¢r-
hetetlen tÀvolsÀgra az àanyaf´ldtûlÊ, a àVater-
landÊ-tÂl) Kavafisz AntoniusÀt emlÁthetn¢m,
aki ä a k´ltû szelÁd unszolÀsÀra ä vÀlasztott
mÃltjÀtÂl (az à´r´k AlexandriÀtÂlÊ) vesz bÃ-
csÃt, nem sajÀt pÀtriÀjÀtÂl. AkÀr Ágy, akÀr Ãgy,
a tulajdon mÃltbÂl valÂ szÀmüzet¢s nem je-
lenti okvetlen¡l a t´rt¢nelembûl valÂ szÀm-
üzet¢st is. A k¢tgy´kerü eurÂpai t´rt¢neti
szeml¢let mind a k¢t eleme ä mind a g´r´g,
mind pedig a zsidÂ ä ismeri ezt a kegyetlen
(az antikvitÀs nyelv¢n: àÀtkozottÊ) Àllapotot.
Ha p¢ldÀul a filozÂfus (Empedokl¢sz), a tra-
g¢diak´ltû (Aiszkh¡losz) vagy a t´rt¢netÁrÂ
(H¢rodotosz) egy¡ttes tanÃsÀga szerint vala-
kit (az àÀtkozottatÊ) az elemek egyike sem
fogadja be ä a lakott vilÀgrÂl nem is besz¢l-
ve ä, az egyszerüen àkihullikÊ a kozmoszbÂl.
Bibliai ¢rtelemben pedig hasonlÂ ä mÀig is ä
a kanaÀnita n¢pek (lÀsd a palesztinok, àfilisz-
teusokÊ, àpelistimÊ eset¢t) sorsa. Ha pedig
valakit a jelenvalÂ t¢r be nem fogad, az k¢ny-
telen egy mÀsik idûbe tÀvozni. Nem ¢ppen
XIX. vagy XX. szÀzadi jelens¢g, hogy ezek a
kitaszÁtottak egyszer csak kopogtatni kezde-
nek az ajtÂn, kopogtatnak, ¢s bebocsÀtÀst k´-
vetelnek...

Ezen a ponton azonban a t´rt¢netÁrÂ
kompetenciÀja alighanem kimer¡l; hiszen û
mindenkor ajtÂt akar nyitni, hogy megmu-
tassa azt, àami a r¢giek vilÀga voltÊ. Az aktua-
lizÀlÂk szÀnd¢ka azonban gy´keresen mÀs
(ûk azok, akik miutÀn a mÃltbÂl is ki akarnak
rekeszteni mÀsokat, vÀllukkal veselkednek
neki annak a bizonyos ajtÂnak, ¢s semmif¢le
kopogÀst nem hallanak meg!), s ez a mÀssÀg
ä aprÂ szÂjÀt¢k ä a àzeitlose ZeitwortÊ para-
doxonÀn alapul: a àr¢giek vilÀgaÊ nem volt
tehÀt, hanem van...
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A megelevenedû ä legalÀbbis a nemzetÀllam
ideÀjÀt d¢delgetve megelevenedû ä XIX. szÀ-
zad nemcsak a megoldatlan k¢rd¢sek ´z´n¢t
zÃdÁtja az utÂkorra, hanem ´r´ks¢g¡l hagyja
azt a mÂdszertani paradoxont is, amely a his-
torizmusnak a mÃlt szÀzad k´zep¢tûl fogva a
pozitivizmussal ´sszefonÂdÂ reflexein alapul;
e t¢ren ugyanis szinte semmi sem vÀltozott:
az epikus t´rt¢netÁrÀs (ide¢rtve a Nagy Elbe-
sz¢l¢s posztmodern ideÀjÀt is) a leggondo-
sabb elleplezûje egy mÀsik à´r´ks¢gnekÊ, a
hegelinek, melynek ¢rtelm¢ben a t´rt¢nelem
tanulmÀnyozÀsa sorÀn levont k´vetkeztet¢-
sek arrÂl tanÃskodnak, hogy a (DE CIVITATE
DEI-tûl szÀmÁtott) t´rt¢netfilozÂfia eredendûen
m¢giscsak a t´rt¢nelem filozÂfiÀja volt. AmÃgy
pedig mindent elborÁthat ä ¢s el is borÁt ä a
t´rt¢ntek ¢s a t´rt¢nendûk csillapÁthatatlan
Àradata, s a mÂdszertani k¢rd¢sek is beleol-
vadnak KomorÂczy k´nyv¢nek mottÂjÀba:
àVita est historiarum magistra.Ê Mi mÀst mond-
hatnÀnk erre, mint hogy sic! S ha ezt az Àlta-
lÀnos ¢rv¢nyü szofizmÀt elfogadjuk, akkor a
k´tet elsû alcÁme ä AZ °RTELMIS°G SZEREPE AZ
ñKORI KELETEN ä voltak¢ppen mÀr semmi-
f¢le kommentÀrra nem szorul. JeremiÀs vagy
a hÀrom asszÁr à¢rtelmis¢giÊ (NabÃ-Zuqup-
K¢na, Adad-Sum-Uszur ¢s MÀr-Istar), illetve
az elsû vilÀghÀborÃ utÀni divatos szellemt´r-
t¢neti megk´zelÁt¢s ä àaz ÁrÀstudÂk felelûss¢geÊ
(Julien Benda, Babits, Ortega, Huxley, az
orosz emigrÀnsok, Bergyajev, Sesztov) ä ta-
nÃsÀga alig-alig k¡l´nb´zik egymÀstÂl; a
mÂdszer is besorolÀsra ker¡l a filolÂgiai ¢r-
telmü t¢nyek (a szÂtÀr cÁmszavai) k´z¢.

A nagybetüs Vita mostohagyermeke, a t´r-
t¢netÁrÂ ä TEXTOLñGIA °S SZABADSçG, e so-
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katmondÂ cÁmet viseli az Amuszin-portr¢! ä
minden leÁrt mondata m´g´tt ott talÀlhatÂ a
jelen s¡rgetû ¢s k¢nyszerÁtû hatalma: nem-
csak a textus (a àhûsi mÃltÊ) megelevenedû
sz´vete az igazÀn fontos, hanem a monumen-
tum, a jelennek ÀllÁtott eml¢kmü is; a pillanat
meg´r´kÁt¢se, ahogy az efemer bet´r ä mi-
k¢nt barbÀr lovas n¢pek a halÂdÂ Birodalom
hatÀr k´zeli tartomÀnyaiba ä az ´r´kk¢valÂ
dolgok sorÀba. Az epikus mÃlt h´mp´lyg¢s¢-
nek hely¢n ä merthogy ànincs idûÊ! ä a jelen-
kornak a t´rt¢n¢szhez int¢zett ¡zenete k´r-
vonalazÂdik, amely Ágy hangzik: a t´rt¢nett¢
¢rlelûd¢shez nem sz¡ks¢ges a mÃlÂ idû, az
àeleven epopeiaÊ tarka sz´ved¢ke ´nmagÀrÂl
¢s ´nmagÀ¢rt besz¢l. Persze nem mÀs ez az
à¡zenetÊ, mint Hom¢rosz szir¢njeihez m¢ltÂ
csalÀs; a vilÀg dicsf¢nye ä amelybe ily mÂdon
beleburkolÂzik ä olyan, mint a hajnali k´d,
pillanatok alatt szertefÃjja a legenyh¢bb sz¢l
is! Ahhoz pedig, hogy mindez nyilvÀnvalÂvÀ
vÀlj¢k, megint csak kifejezetten elûny´s a
mÀr emlÁtett hatÀrpozÁciÂ: e vilÀg t¡nd´kl¢-
s¢nek let¢tem¢nyese, a Birodalom limesein¢l
¢lni. Hajdan, nyolc ¢vszÀzada, Barbarossa
Frigyes krÂnikÀsa, Freisingi OttÂ ¢ppen a li-
meseken (Ostmarkt) fogalmazta meg becs¡-
lets¢rtû kijelent¢seit az akkori magyarsÀgrÂl,
a birodalom v¢gein tehÀt; rÀnk testÀlva azt a
nehezen eld´nthetû k¢rd¢st: vajon a limese-
ken tünûdû ä szellemi polgÀrjogÀt illetûen ä
a àcivilizÀltÊ vagy a àbarbÀrÊ vilÀg r¢sze-e?
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Az im¢nt emlÁtett hatÀrok term¢szetesen mÀ-
ig sem t´r´ltettek el, s ez a t¢ny nemcsak a
birodalmak mezsgy¢j¢n ¢lû kis n¢pek szÀmÀ-
ra szemet szÃrÂ. Ahogy a KomorÂczy elsûd-
leges szakter¡let¢nek szÀmÁtÂ Âkori Kelet
mindens¢g¢nek egy r¢sze be¢p¡lt a helle-
nisztikus oikoumen¢be, Ãgy az utÂbbi idû-
ben az àidegennekÊ tetszû mÃltak szinte
mindegyike be¢p¡lt egy ä a szÂ etimolÂgiai
¢rtelm¢ben vett àglobÀlisÊ ä technikÀra ala-
pozott oikoumen¢be, amelyet sokan ¢s sok-
szor neveznek nagy elûszeretettel keresz-
t¢nys¢g utÀni aiÂnnak. A globÀlis birodalom
f´lderengû àhatÀraiÊ pedig sejteni engedik:
mintha a GlÂbusz valamif¢le nagy entrÂpia-
t´rv¢nynek engedelmeskedne, falainÀl ä a

hajdani martu vagy kÁnai Nagyfalak ment¢n
ä most is ott Àllanak a barbÀrok, csakhogy
nem kÁv¡l, hanem bel¡l; e vilÀg ugyanis, mi-
k¢nt szellemi ¢rtelemben a kereszt¢ny koz-
mosz, t´k¢letesen zÀrt, megsz´kni belûle nem
lehet. A barbÀrok azonban most is magukkal
hozzÀk azt az ¢vezredes felismer¢st, hogy aki
most ¢kesen szÂlÂ, az hajdan mind dadogÂ (bar-
barus) volt. A prehistorikus ûsk´dbe, ha tet-
szik, a K¢zai-f¢le MeÂtisz mocsarainak ûsk´-
d¢be veszû n¢peket nem szÀmÁtva vilÀgos,
hogy minden §i-devant l¢t sz¡ks¢gszerüen
barbÀrsÀgba torkollik, errûl ä kegyesen ä az
Ãjonnan j´ttek gondoskodnak majd! Errûl
nem lehet tenni, de ä Nietzsche egyik ifjÃkori
ÁrÀsÀt id¢zve ä az is vilÀgos, hogy a kezdetek,
az eredet utÀni f´lfokozott ¢rdeklûd¢s majd'
mindig barbÀrsÀgba torkollik...

Kavafisz ismert verse, A BARBçROKRA VçR-
VA szinte enigmatikus k¢pe lehetne az elûbb
taglalt jelens¢gnek. A csÀszÀr ¢s a szenÀtus
fel¢kesÁtve a vÀroskapunÀl vÀrakozik (csak a
r¢torok nincsenek jelen, hiszen a barbÀrokat
nem ¢rdeklik a sz¢p szavak); Àm estefel¢ hÁr-
n´k´k j´nnek a limesekrûl, s k´zhÁrr¢ teszik,
hogy a vÀrakozÀs hiÀbavalÂ volt, barbÀrok
t´bb¢ mÀr nincsenek. V¢gkorszakukat ¢lû
csÀszÀrvÀrosok megmentû orvossÀga Odoa-
ker, Alarik ¢s a t´bbiek; m¢g akkor is, ha
pusztÁtanak ä àmegoldÀst jelenthetnek valahogyÊ!
ValÂban, n¢hÀny kiv¢teltûl eltekintve a her-
vadÀs-koroknak a barbÀrok jelentik a megol-
dÀst; kiv¢telt k¢peznek a gy´k¢rtelen kozmo-
poliszok ¢s kultÃrÀk (Alexandria, a normann
SzicÁlia stb.), ahol ä megint csak Kavafisz ki-
fejez¢s¢vel ¢lve ä a k´ltû ionikusan ¢rtelmezû
lÀtÂsz´ge jelent n¢mi v¢detts¢get a t´rt¢ne-
lem rombolÂ müv¢nek ellen¢ben.

De mi a helyzet a t´rt¢netÁrÂ, illetve ä mo-
dern szÂhasznÀlattal ¢lve ä a t´rt¢n¢sz hason-
irÀnyÃ v¢detts¢g¢t illetûen? Lehets¢ges-e
egyÀltalÀn ilyesmi? A vÀlaszt, legalÀbbis Ko-
morÂczy tanulmÀnyai alapjÀn, A KOMMENTçR
MINT SZELLEMI MAGATARTçS cÁmü essz¢ben
v¢lem felfedezni. àA tanulmÀny, amit a talmud
szÂ is jelent, v¢gsû soron helyzettudat; ´nmagunk
meg¢rt¢se. A helyzettudat talÀn csak reflexmozdu-
lat: k´r¡lpillantÀs. De lehet enn¢l t´bb ä ¢s k¡l´nb
is. Lehet intellektuÀlis, azaz kritikai reflexiÂ. Az ¢n,
a r¢gi sz´veg ¢s a vilÀg: ez m¢giscsak hÀromsz´ge-
l¢si pont mÀr. A r¢gi sz´veg ¢ppen azt nyithatja fel,
ami k¡l´nben biztosan hiÀnyozn¢k a helyzettudat-
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bÂl: a mÃlt dimenziÂjÀt. Egy k´zismert ¢nek mind-
annyiunk el¢ programul tüzte ki: Ïa mÃltat v¢g-
k¢pp elt´r´lniÎ. Reg¢nyben ä 1984-ben ä a mÃlt
tetsz¢s szerint ÀtÁrhatÂ (¢s a gÃnyos prÂf¢cia, sajnos,
beteljes¡lt). PÀtosz n¢lk¡l akarom mondani: mind-
ezzel csak ä de mondjam Âvatosabban: leginkÀbb ä
a kommentÀrmagatartÀs tud szembeszeg¡lni.Ê (I.
m. 355. o.)

àK´r¡lpillantÀsÊ ä a limeseken ¢lûk szinte
k´telezû szellemi gesztusa ez, minden zakla-
tottsÀg ¢s n¢ha mesters¢gesen f´lsrÂfolt intel-
lektuÀlis àizgalmakÊ ellen¢re is. KomorÂczy
kivÀlÂ tanulmÀnyk´tet¢nek amÃgy elt¢rû tÀr-
gyÃ ÁrÀsait az im¢nti ÀllandÂan jelen l¢vû
gesztus illeszti valÂdi eg¢ssz¢, s egyÃttal jÂ el-
lenszer¢v¢ szellemi/intellektuÀlis kisstÁlüs¢g-
nek, a kisstÁlüs¢g kompenzÀciÂjÀbÂl fakadÂ
agressziÂnak egyarÀnt. Hogy ez persze mire
el¢g? K¡l´n´sen a v¢ghez simulÂ mÃlt men-
t¢n, a barbÀrok ÀllandÂ bet´r¢s¢tûl zaklatot-
tan, nem tudom. Ugyanis ä amiÂta vilÀg a vi-
lÀg ä sem a kommentÀr (mint àszellemi ma-
gatartÀsÊ), sem a t´rt¢netÁrÀs thuk¡did¢szi,
tacitusi vagy mondjuk Ammianus Marcelli-
nus-i tanÃsÀga nem Âvott meg senkit a pusz-
tulÀstÂl. (Hacsak nem a àvivat opus, pereat vi-
taÊ perverz jelszava Àltal?!) Mindenesetre a
mÃlt, s ez az id¢zett sz´vegbûl vilÀgosan ki-
der¡l, ´nmagÀban nem oriens, nem ad csal-
hatatlan tÀmpontokat a tÀj¢kozÂdÀsban;
k´nnyen elbÀnik azzal, aki tudatlanul k´ze-
ledik fel¢je, s ily mÂdon ä d¡hvel vagy pÀ-
tosszal, ¢des mindegy! ä prÂbÀlja tovÀbbszûni
az epikus mÃlt nagybetüs TextusÀt.

RugÀsi Gyula

TºND°RMESE °S HORROR

Angela Carter: A kÁnkamra
FordÁtotta Greskovits Endre
EurÂpa, 1993. 222 oldal, 210 Ft

MeseolvasÂk k´r¢ben nem ritka az a v¢leke-
d¢s, hogy a n¢pmes¢k egy r¢sze, k¡l´n´sen
a Grimm testv¢rek gyüjtem¢nye mutat n¢mi-
nemü kapcsolatot a horror borzalmaival.
Az¢rt csak a Grimm-f¢le gyüjtem¢nyt ¢rhetik

ezek a t´bbnyire igazsÀgtalan vÀdak, mert
Charles Perrault francia, Straparola ¢s Basile
olasz, Afanaszjev orosz, Àrtatlan dajkames¢k-
nek egyÀltalÀn nem nevezhetû gyüjtem¢nyei
mÀig lefordÁtatlanok. Pedig ahhoz p¢ldÀul,
hogy Angela Carter k´nyve minden r¢szlet¢-
ben igazi k´nyvcsemege lehessen, nem Àrt is-
merni ezeket a mes¢ket sem.

A nemi erûszak, az anya- ¢s gyerekgyilkos-
sÀg, szodÂmia, v¢rfertûz¢s ¢s nekrofÁlia valÂ-
ban nem idegen a t¡nd¢rmes¢k vilÀgÀtÂl, no-
ha mindezek burkolt, szimbolikus ä a pszi-
choanalitikus mesemagyarÀzÂk szÀmÀra k¡-
l´n´sen izgalmas ä formÀban vannak jelen
benn¡k. A manapsÀg megjelenû mesek´ny-
vek azonban mÀr nem a gyereket csonkÁtjÀk
meg a mes¢ben, hanem a mes¢t magÀt a
k´nyvekben. így fordulhat elû, hogy a gye-
rekek egy r¢sze Ãgy ismeri a PIROSKA °S A
FARKAS mes¢j¢t, mint egy kellemes ipiapacs-
jÀt¢kot, amelyben Piroska ¢s a nagymama vi-
dÀm bÃjÂcskÀt jÀtszik a pajkos farkassal.

Ezek a gyerekek sok egy¢b mellett attÂl is
megfosztatnak, hogy valaha is nagy gy´ny´-
rüs¢ggel forgathassÀk Carter kivÀlÂ ä mese-
kutatÂi szempontbÂl pedig valÂsÀgos kincses-
bÀnyÀnak tekinthetû ä k´nyv¢t.

SajnÀlom, hogy jelen ÁrÀs keretei k´z´tt a
mes¢k elemz¢s¢hez nem Àll mÂdomban a
legfontosabb szempontokat ä a mese mint
t´rt¢nelmi dokumentum; a mese mint szocia-
lizÀciÂs folyamat; a mese mint l¢lektani prob-
l¢magyüjtem¢ny ä figyelembe venni. Mind-
ezek helyett azt vizsgÀlnÀm meg, hogy a me-
s¢k ÀtÁrÀsa, az egyes motÁvumok felcser¢l¢se
hogyan mÂdosÁtja a mese jelent¢s¢t abban az
esetben, ha a mes¢lû nem ¢rinti a mese l¢-
nyeg¢t, azaz nem vÀltoztatja meg, hanem
m¢g nyilvÀnvalÂbbÀ teszi annak rejtett ¡ze-
net¢t. A PIROSKA °S A FARKAS-t p¢ldÀul nem
ipiapacsjÀt¢kkÀ, hanem a szexuÀlis csÀbÁtÀs
egy¢rtelmü t´rt¢net¢v¢ nyilvÀnÁtja. Az ´sz-
szehasonlÁtÀshoz felhasznÀlom Bruno Bettel-
heim n¢hÀny, a t¡nd¢rmes¢k l¢lektani gy´-
kereit vizsgÀlÂ megjegyz¢s¢t (A MESE BþV¹-
LETE °S A BONTAKOZñ GYERMEKI L°LEK. Gon-
dolat, 1985), a pszichoanalitikus mesekutatÀs
minden nagyszerü eredm¢nye ellen¢re azon
megszorÁtÀssal, hogy ideje lenne, ha a mese
szerepelne gyakrabban a pszichoanalÁzisben
s nem a pszichoanalÁzis a mes¢ben.

A mes¢k hozzÀ¢rtû felhasznÀlÂi t´bbsz´r´-
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sen is bebizonyÁtottÀk mÀr, hogy a tradicio-
nÀlisan hagyomÀnyozÂdÂ sz´vegek sem az
ÁrÀsbeli r´gzÁt¢s, sem az adaptÀlÀs ellen¢re
nem veszÁtik el a tovÀbbi ÀtformÀlÀsra valÂ
k¢pess¢g¡ket ¢s Ãjabb jelent¢ssel valÂ gazda-
godÀsukat. Carter sajÀt vilÀgk¢p¢re formÀlja
az ûsi t¡nd¢rmes¢ket, ¢s emellett arra is kÁ-
s¢rletet tesz, hogy a mes¢k k¢pzelet terem-
tette (bÀr valamikor nagyon is valÂsÀgos)
alakjait ¢s a hiedelmek mÀig ¢lûnek tartott,
a t´megkultÃra müfajai Àltal k¡l´n´sen ked-
velt f¢ll¢nyeit (vÀmpÁr, farkasember) ´ssze-
hozza egy-egy mes¢ben, kiprÂbÀlva: vajon
ezek engedelmeskednek-e a t¡nd¢rmese ¢v-
szÀzados t´rv¢nyeinek vagy amazok a r¢mre-
g¢ny ¢s horrorfilm müfaji szabÀlyainak?

Az eredm¢ny: kitünû, a mese müfajÀt
messzemenûkig tiszteletben tartÂ, de a XX.
szÀzadi mesemondÂ e vilÀgi ¢s tÃlvilÀgi ta-
pasztalatait sem n¢lk¡l´zû mesef¡z¢r; egy
olyan àalternatÁv mesevilÀgÊ, mely az alapve-
tû l¢tk¢rd¢sek feszeget¢s¢vel k¡l´nleges, a
mes¢tûl m¢gsem idegen vÀlaszokat konst-
ruÀl.

A t¡nd¢rmes¢k k¡l´nb´zû csoportjai az
¢letkonfliktusok mÀs-mÀs formÀjÀt tÀrgyal-
jÀk, an¢lk¡l hogy àindividuÀlisan komplikÀlt
k¡lsû t´rt¢netetÊ keresn¢nek hozzÀ. Carter ä
a n¢pmesegyüjtem¢nyek, vÀmpÁrmonogrÀfi-
Àk, t´rt¢nelmi feljegyz¢sek, romantikus r¢m-
mes¢k ¢s gÂtikus reg¢nyek ismeret¢nek bir-
tokÀban ¢s forrÀsk¢nt valÂ felhasznÀlÀsÀval ä
hÀromf¢lek¢ppen bÀnik a kivÀlasztott mesei
sz´veggel. A KíNKAMRA, a CSIZMçS KANDöR,
az OROSZLçN öR UDVARLçSA eset¢ben p¢ldÀul
¢rintetlen¡l hagyja a szerkezetet, ¢s csak
egyes motÁvumokat vÀltoztat meg. EzÀltal a
mese csak r¢szleteiben mÂdosul. MÀsik mÂd-
szere az alapmese sajÀt ellent¢t¢v¢ valÂ for-
dÁtÀsa, de ez sem a felismerhetetlens¢gig vÀl-
toztatja meg az eredeti sz´veget, m¢g annak
ellen¢re sem, hogy a jelent¢se inverze lesz
annak (A TIGRIS MENYASSZONYA; A TºND°R-
KIRçLY; A HñLEçNY; A SZERELEM HçZçNAK
öRNýJE).

A FARKASEMBER; a FARKASOK TçRSASçGA ¢s
a FARKAS-ALICE a tulajdonk¢ppeni àkevert
mes¢kÊ, a t¡nd¢rmese ¢s a horror metsz¢s-
pontjÀn. Carter t´rt¢neteiben a mesehûs´k ä
azÀltal, hogy az ÁrÂnû megvÀltoztatja vala-
mely t´bb szÀz ¢ve biztos tÀj¢kozÂdÀsi pont-
jukat ä elt¢vednek sajÀt mes¢j¡kben, vagy

bet¢vednek egymÀs¢iba. A k¡l´nleges hely-
zetekben tÀmadt szerepzavarok, szerept¢-
veszt¢sek egyr¢szt veszt¡ket okozzÀk, mÀs-
r¢szt ¢pp ezek lesznek boldogulÀsuk forrÀsai.

Carter a f¢rfi-nû, Àllat-ember viszonyÀt
tÀrgyalÂ mesetÁpusokbÂl vÀlogatja anyagÀt. ý
nem hûs´kre ¢s Àlhûs´kre, jÂkra ¢s gono-
szokra osztja fel a vilÀgot, hanem f¢rfiakra ¢s
nûkre. Egyik legmegh´kkentûbb ÃjÁtÀsa ¢pp
az, hogy a nû ä m¢ghozzÀ a serd¡lûkor v¢ge
fel¢ jÀrÂ nû ä szemsz´g¢bûl gondolja Ãjra a
mes¢ket. Hûsnûinek ¢let¢t vagy erk´lcs´ss¢-
g¢t egyetlen irÀnybÂl fenyegeti vesz¢ly: vala-
mennyien szexuÀlis ¢rtelemben kiszolgÀlta-
tottak. De ez a kiszolgÀltatottsÀg ¢s fenyege-
tetts¢g t¡nd¢rmesei seg¢dlettel beavatÀsi
szertartÀssÀ is Àtalakulhat, m¢gpedig az ero-
tika, a varÀzslÀs, a csÀbÁtÀs, a bizarr ¢s az ¢r-
z¢ki, a sejtelmes ¢s a titokzatos egymÀsba
jÀtszÀsÀval.

A K°KSZAKçLLö HERCEG histÂriÀja Perrault
1697-es n¢pmesegyüjtem¢nye (HISTOIRES
OU CONTES DU TEMPS PASS°, AVEC DES MORA-
LIT°S) nyomÀn ker¡lt a k´ztudatba ¢s indÁ-
totta el a t´rt¢neti kutatÀsok sorÀt a valÂdi
K¢kszakÀll utÀn. A t´rt¢nelmi t¢nyekn¢l
azonban fontosabbak azok a folklÂrkutatÀ-
sok, melyek bebizonyÁtottÀk, hogy a t´rt¢net
ä k´z¢ppontjÀban a àtiltott szobaÊ, àa nûi kÁ-
vÀncsisÀg b¡ntet¢seÊ ¢s àa hüs¢g prÂbÀjaÊ
motÁvumÀval ä szinte az eg¢sz vilÀgon ismert.
Meglepû, hogy MagyarorszÀgon nincs n¢p-
mesevÀltozata, ez¢rt r´viden ismertetn¢m a
Perrault-f¢le sz´veget: K¢kszakÀllÃ sokadik
feles¢ge megszegi f¢rje tilalmÀt, ¢s kinyitja a
tiltott kamrÀt. V¢rbe fagyott asszonyokra,
K¢kszakÀllÃ elûzû feles¢geire bukkan ott, s
mikor ijedt¢ben menek¡lni kezd, leejti a
kamra kulcsÀt. Az let´r´lhetetlen¡l v¢res
lesz, s az ÀrulÂ v¢rfolt nyomÀn K¢kszakÀllÃ
Ãj feles¢g¢nek is kijel´li hely¢t az asszonyok
k´z´tt. A nû egy imÀnyi halad¢kot k¢rve test-
v¢r¢hez siet, ¢s megk¢ri, adjon seg¢lyk¢rû
jelt bÀtyjaiknak. A testv¢rek az utolsÂ pilla-
natban ¢rnek a helyszÁnre, meg´lik K¢ksza-
kÀllÃt, kinek meg´r´k´lt vagyonÀbÂl a meg-
mentett nû az eg¢sz csalÀdjÀt gazdaggÀ teszi,
majd û is Ãjra f¢rjhez megy.

Carter a Perrault-mese szerkezet¢re ¢pÁti
sajÀt t´rt¢net¢t, de hosszasan elidûz a r¢szle-
tekben, s konkretizÀlt helyszÁnekkel, tÀrgyak-
kal teszi idûszerüv¢ a mes¢t. A àszexualitÀs
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pusztÁtÂ aspektusairÂlÊ, a àszexuÀlis meggondolat-
lansÀg elk´vet¢s¢rûl szÂlÂ tanmeseÊ (Bettelheim)
a tizenh¢t ¢ves szüz lÀny elbesz¢l¢se nyomÀn
kettûs ¢rtelmüv¢ vÀlik azÀltal, hogy megjele-
nik benne a szexualitÀs irÀnti ambivalencia,
a vÀgy ¢s az undor. Ennek a mes¢nek nincs
k´ze a szerelemhez, a f¢rfi àaz ÀrtatlansÀg ¢s a
bün tÀrsasjÀt¢kÀtÊ üzi eleve vesztesnek tartott
ÀldozatÀval, a lÀnyt pedig csak a f¢rfi àvÀgyÀ-
nak m¢rhetetlen sÃlyaÊ vonzza. Carter nem a
szexuÀlis hütlens¢get tartja b¡ntetendûnek,
mint ahogy azt a Perrault-mese egyik olvasa-
ta sugallja, hanem a szerelem n¢lk¡li kapcso-
latot: a let´r´lhetetlen v¢r a kulcson motÁ-
vum a mese v¢g¢re ez¢rt is vÀltozik a let´-
r´lhetetlen jel a homlokon motÁvumÀra. Az
analitikusoknak valÂszÁnüleg igazi csemege,
hogy Carter t´rt¢net¢ben a lÀnyt nem seg¢ly-
k¢rû jeladÀs, hanem az anyai telepÀtia menti
meg a lefejez¢stûl, s hogy a sz´rnyü ¢jszakÀn
a lÀny ¢pp egy vak fiÃba szeret bele, akivel
k´z´s ¢let¡k megkezd¢se utÀn àvakok iskolÀ-
jÀvÀÊ alakÁtjÀk K¢kszakÀll hajdani kast¢lyÀt.

Ha a szerelem n¢lk¡li szexualitÀs¢rt b¡n-
tet¢s jÀr, a nem ¢ppen f¢rfias k¡lsû elfoga-
dÀsÀ¢rt, az egy embert Àllat alakban valÂ
megszeret¢s¢rt a legnagyobb jutalom. Az
OROSZLçN öR UDVARLçSA cÁmü mese A SZ°P-
S°G °S A SZ¹RNYETEG mesetÁpus feldolgozÀsa.
Az egyik legszebbnek, legjelk¢pesebbnek ¢s
¢rzelmileg is a legkiel¢gÁtûbbnek tartott t¡n-
d¢rmese legkorÀbbi (1757) vÀltozata szerint
egy gazdag csalÀd vÀratlanul elszeg¢nyedik,
s ezt csak a legkisebb leÀny türi b¢k¢sen.
Amikor egyik ÃtjÀrÂl hazat¢rûben az apa tel-
jesÁti lÀnya k¢r¢s¢t ä rÂzsÀt szakÁt neki egy is-
meretlen kertbûl ä, megjelenik elûtte a kert
tulajdonosa, a Sz´rnyeteg, s a rÂzsÀ¢rt cser¢-
be a lÀnyÀt k¢ri tûle. Az el is megy hozzÀ, kel-
lemes napokat t´ltenek egy¡tt, de a hÀzassÀgi
ajÀnlatot nap mint nap visszautasÁtja. Mikor
beteg apjÀhoz egyszer hazalÀtogat, nûv¢rei
cselt eszelnek ki, hogy a kijel´lt idûpontra ne
t¢rjen vissza a Sz´rny hÀzÀba. HÃguk elve-
szejt¢s¢t rem¢lik az akciÂtÂl, de a lÀny egy
Àlomb¢li lÀtomÀs hatÀsÀra az utolsÂ pillanat-
ban visszat¢r a haldoklÂ Sz´rnyh´z, ´leli, csÂ-
kolja, mindent megÁg¢r neki, s a Sz´rny a
megvÀltÂ szerelem hatÀsÀra visszakapja f¢rfi-
alakjÀt. K¡l´n´s gonddal kidolgozva az apa
irÀnt ¢rzett tÃlfüt´tt szeretet motÁvumÀt,
Carter mes¢je is errûl szÂl, n¢hÀny l¢nyeges

elemtûl eltekintve. Az eredeti mes¢ben a
Sz¢ps¢g a Sz´rny hÀzÀban j´n rÀ arra, hogy
meglehetûsen unalmas az, ha valakinek min-
den kÁvÀnsÀga azonnal teljes¡l. A modern
Sz¢ps¢g London nagyvÀrosi forgatagÀban, a
nagyvilÀgi ¢let ¡ress¢g¢ben gyüjt hasonlÂ ta-
pasztalatokat, mik´zben nem nûv¢rei Àr-
mÀnykodÀsa, hanem sajÀt hÀlÀtlansÀga s az
OroszlÀnrÂl valÂ megfeledkez¢s tartja ott-
hon. Az û ¢rz¢kszervei mÀr nem alkalmasak
arra, hogy jÂslÂ vagy seg¢lyk¢rû Àlmot jele-
nÁtsenek meg neki, û¢rte el kell menni,
ahogy az OroszlÀn egyetlen segÁtûtÀrsa, a
King Charles spÀniel meg is teszi. àHa kellek
neked, sosem hagylak el!Ê ä mondja ki a lÀny a
varÀzsmondatot, s àamikor ajka meg¢rintette a
horgas karmokat, azok visszahÃzÂdtak pÀrnÀikba,
¢s a lÀny lÀtta, hogy bÀr a Sz´rnyeteg mindig
´sszeszorÁtva tartotta mancsÀt, most v¢gre fÀjdal-
masan, puhatolÂzva nyÃjtogatni kezdte ujjait. A
lÀny k´nnyei Ãgy hullottak a Sz´rnyeteg arcÀra,
mint a hÂ, ¢s szelÁd ÀtalakulÀsuk sorÀn a csontok
Àt¡t´ttek az irhÀn, a hÃs a sz¢les, rût homlokon. °s
mÀr nem oroszlÀnt tartott a karjÀban, hanem f¢rfit,
f¢rfit, akinek torzonborz s´r¢nye ¢s ä mily k¡l´n´s
ä t´r´tt orra volt, mint a visszavonult bokszolÂk-
nak, ami tÀvoli, emberf´l´tti hasonlÂsÀgot k´lcs´n-
z´tt neki minden vadak legszebbik¢hez.Ê

A meseirodalom egyik legszebb ÀtvÀltozÀsi
jelenet¢t az¢rt is id¢ztem ilyen hosszan, mert
Carter a finom r¢szletekkel mindig elbizony-
talanÁtja az olvasÂt a mese ¢s a valÂsÀg hatÀ-
rait illetûen. Valamennyi t´rt¢nete konkr¢t
helyszÁnen ¢s konkr¢t idûben (¢vben ¢s ¢v-
szakban) jÀtszÂdik; Bretagne, Toscana tÀjai
¢ppÃgy hideg, zord arcukat mutatjÀk àa hol-
das, metamorf idûbenÊ vagy àa napfordulÂ ¢jjel¢n,
amikor a dolgok nem illeszkednek Ãgy, ahogyan
kelleneÊ, mint a felf´ldi titokzatos erdûk. S ha
a mese nincs az àegyszer volt, hol nem voltÊ
formulÀval t¢ren ¢s idûn kÁv¡l helyezve, a
t´rt¢net azt sugallja, hogy mindez bÀrmikor
megt´rt¢nhet bÀrkivel, semmi csodÀlkozni-
valÂ nincs azon, ha valaki egy reggel orosz-
lÀntestü sz´rnyetegre bukkan a kertj¢ben.

Az Àllatvûleg¢ny-tÁpusba tartozÂ mes¢k
mÀsik lehets¢ges, csupÀn elsû olvasÀsra bi-
zarr megoldÀsÀt kÁnÀlja Carter A TIGRIS
MENYASSZONYç-ban: a kÀrtyÀn elnyert leÀny
elsû szexuÀlis tapasztalatainak megszerz¢se
k´zben nem megvÀltja a bel¢je szeretû Àlla-
tot, hanem hozzÀidomul; hasonÁtÀs helyett
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hasonul. V¢gsû soron tehÀt nemcsak Ãgy vÀl-
toztathatjuk meg korÀbbi viszonyunkat a
szexhez, hogy valamilyen Àllatot nagyszerü
emberi l¢nny¢ varÀzsolunk, hanem Ãgy is, ha
mi magunk vÀltozunk ÀllattÀ.

A fordÁtÂnak nem volt k´nnyü dolga, hi-
szen olyan sz´vegekkel kellett megbirkÂznia,
melyek egy r¢sze valamilyen formÀban mÀr
k´zismert, ¢s akÀr el is torzulhat vagy ¢rtel-
mezhetetlenn¢ vÀlhat egy-egy rosszul megvÀ-
lasztott szÂ, kifejez¢s nyomÀn. Carter eset¢-
ben a fordÁtÀs ez¢rt k¢tszeresen is neh¢z: egy-
r¢szt figyelembe kell venni az ûsi sz´veget a
maga formulÀival, mÀsr¢szt egy¢rtelmüen je-
lezni kell azokat a r¢szeket, ahol tudatos
megvÀltoztatÀsuk nyilvÀnvalÂ. Greskovits End-
re kitünûen oldotta meg feladatÀt, s k¡l´n
¢rdeme, hogy a mesesz´vegek mindv¢gig a
legnagyobb term¢szetess¢ggel kapcsolÂdnak
a tûl¡k elt¢rû nyelvi k´zegekhez. Greskovits
arra is k¡l´n´s gonddal ¡gyelt, hogy a mon-
datok hosszÃsÀgÀval, sût egyes helyeken m¢g
a magÀn- ¢s mÀssalhangzÂk arÀnyÀval is ä
akÀrha verset fordÁtana ä visszaadja a sz´veg
zeneis¢g¢t, dallamÀnak Áv¢t.

S nem csupÀn a mesenyelv, hanem a àkar-
nevÀli nyelvÊ fordÁtÀsÀban is bravÃros, akÀr-
csak Carter a hasznÀlatÀban. A CSIZMçS KAN-
DöR ugyanis stÁlusÀban ¢s az elbesz¢lûi ¢n te-
kintet¢ben elt¢r a t´bbi mes¢tûl. A szeg¢ny
leg¢ny szÀmÀra gazdag feles¢get szerzû macs-
ka t´rt¢net¢t egy ´nmagÀt ànagyvilÀgi, kozmo-
polita, kifinomult bundÀs barÀtnakÊ meghatÀ-
rozÂ KandÃr szemsz´g¢bûl halljuk Ãjra,
m¢gpedig a vÀsÀri kom¢diÀk trÀgÀrsÀgÀnak
¢s az arisztokratikus finomkodÀs kever¢k¢-
nek nyelv¢n. A Carterre oly jellemzû sejtel-
mes ¢s baljÂslatÃ mesevilÀg fergeteges humo-
rÃ helyzetkomikumok sorÀvÀ vÀltozik itt, bi-
zonysÀgÀul annak, hogy egy kiss¢ unalmas
feles¢gszerzû mes¢t is ¢rdekfeszÁtûv¢ lehet
tenni n¢mi hÀzassÀgt´r¢ssel ¢s vesz¢lyes csÀ-
bÁtÀsi manûverekkel megfüszerezve.

A k´tet egyetlen problematikus t´rt¢nete
A TºND°RKIRçLY, de a neh¢zs¢g¢t nem elsû-
sorban nehezen megfejthetû szimbÂlum-
rendszere okozza, hanem az, hogy a cÁmben
szereplû l¢ny MagyarorszÀgon ismeretlen.
Az, akit ugyanis ez a n¢v rejt, nem a t¡nd¢r-
mes¢k nemes uralkodÂja, hanem halÀlt hozÂ
d¢mon: Erlk´nig-Erlking, akit Vas IstvÀn VIL-
LIKIRçLY-nak, SzabÂ Lûrinc R°MKIRçLY-nak

fordÁtott Goethe vers¢ben. A magyar hiede-
lemvilÀgbÂl hiÀnyzik ez a term¢szetf´l´tti
l¢ny, legalÀbbis a t¡nd¢rek listÀjÀrÂl.

Alakja Cartern¢l sem egy¢rtelmü, t´bb
l¢ny is ´tv´zûdik benne: egyr¢szt û az erdû
¢s a term¢szet ura, aki mindent tud az erdû-
rûl ¢s a benne ¢lû teremtm¢nyekrûl, àhaja szÁ-
ne a halott levelek¢Ê, àteste ugyanabbÂl az anyagbÂl
van, mint azok a levelek, amelyek lassan f´ldd¢
vÀlnakÊ; mÀsr¢szt van benne valami a vÀmpÁ-
rokbÂl is (àfogaid a torkomba m¢lyesztedÊ), a far-
kasemberekbûl is (àMily nagy a szemed. PÀrat-
lan f¢nyess¢gü szem, a farkasemberek szem¢nek is-
teni foszforeszkÀlÀsaÊ), a szeleket zsebkendûj¡k-
be k´t´zû ¢szaki boszorkÀnyokbÂl is (àKitünû
gazdaasszony. Rusztikus otthona tipp-topp. KisÃ-
rolt serpenyûj¢t ¢s lÀbasÀt, mint egy pÀr kitisztÁtott
cipût, takarosan egymÀs mell¢ helyezi a tüzhelyreÊ).
Kortalan, nemtelen, a mindens¢get egyszer-
re birtoklÂ l¢ny, ¢let ¢s halÀl ura, aki kalitkÀ-
ban gyüjti elcsÀbÁtott, meg´lt ¢s madÀrrÀ vÀl-
toztatott Àldozatait. Csak egy van k´z´tt¡k, ki
sorsÀt elker¡lni igyekszik, k´telet fonva alvÂ
kedvese, a T¡nd¢rkirÀly hajÀbÂl, hogy aztÀn
k´nnyü k¢zzel megfojtsa vele. àA lÀny aztÀn
kitÀr minden kalitkÀt, ¢s szabadon engedi a mada-
rakat; azok egytûl egyig fiatal lÀnyokkÀ vÀltoznak
vissza, ¢s mindûj¡k nyakÀn ott a szerelmi harapÀs
bÁborv´r´s lenyomata.Ê De a mes¢nek m¢g nincs
v¢ge, a T¡nd¢rkirÀly hajÀbÂl k¢sz¡lt hegedü-
hÃrok vÀdlÂ dala a megfejthetetlennek tetszû
csattanÂ: àAnyÀm, anyÀm, meg´lt¢l engem!Ê

A mÀsik szimbolikus mese A HñLEçNY,
amely a HñFEH°RKE egy kev¢sb¢ k´zismert
vÀltozatÀnak az Àtv¢tele, mÂdosÁtÀsa ¢s a
CSIPKERñZSIKA egy ismert ¢s egy kev¢sb¢ is-
mert motÁvumÀval valÂ ´tv´z¢se. A HñFE-
H°RKE ezen vÀltozata szerint nem a nû, ha-
nem a f¢rfi vÀgyakozik leÀnygyermek utÀn az
ismert formulÀval (àBÀrcsak lenne egy...Ê), s
amikor kocsikÀzÀs k´zben talÀlnak is egyet,
magukhoz veszik; a grÂf imÀdja, de a grÂfnû
gyül´li, ¢s meg akar szabadulni tûle. Kiteszi
a hintÂbÂl, lehetetlen feladatokkal bÁzza meg,
majd elhajtat, s otthagyja a lÀnyt. Bettelheim
¢rtelmez¢se szerint àaz anya f¢lt¢kenys¢g¢tûl kÁ-
s¢rt apa ¢s lÀnya k´zti ´dipÀlis konfliktusrÂl van
szÂÊ. Carter egy mondat k´zbeszÃrÀsÀval ä àA
grÂf f´lemelte a lÀnyt, ¢s maga el¢ ¡ltette a nyereg-
beÊ ä ¢rv¢nytelenÁti ezt a feltev¢st, s a csalÀdi
drÀmÀbÂl szerelmi hÀromsz´get csinÀl,
amelyben a vÀgyott leÀnygyermek hely¢t a
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vÀgyott szeretû foglalja el. A t´rt¢net innen-
tûl kezdve szinte p¢ldÀzat¢rt¢kü: a grÂfnû el-
sû k¢t elveszejt¢si kÁs¢rlet¢t a grÂf megaka-
dÀlyozza, mik´zben a figyelem, a szerelem ¢s
a vÀgy irÀnyultsÀgÀnak megfelelû k¢pi szim-
bÂlumk¢nt a grÂfnû ruhÀi ÀtszÀrmaznak a
lÀnyra. àMost a grÂfnû volt csupasz, mint a csont,
¢s a lÀnyon volt bunda meg csizma; a grÂf meg-
sajnÀlta feles¢g¢t.Ê A k´vetkezû k¢r¢st mÀr
nem tudja megtagadni tûle. A lÀny let¢pi a
k¢rt rÂzsÀt, ¢s halÀlra szÃrja magÀt vele. A
f¢rfi sajnÀlata Ãjra az ´v¢, s immÀr nemcsak
k¢pletesen, hanem a valÂsÀgban is vÀgyÀnak
tÀrgya lesz a lÀny (Ãgy, ahogy a halottnak hitt
alvÂ CsipkerÂzsika is egy arra jÀrÂ kirÀly-
nak): àa grÂf k´nnyezve szÀllt le lovÀrÂl, kigom-
bolta nadrÀgjÀt, ¢s hÁmvesszej¢t a halott lÀnyba
d´fte. A grÂfnû megzabolÀzta toporz¢kolÂ kancÀjÀt,
¢s szigorÃan figyelt; a f¢rfi hamarosan befejezteÊ.
A lÀny ezutÀn elolvad, s a grÂfnûn Ãjra ruha
van. De az im¢nt leszakÁtott rÂzsÀt hiÀba
nyÃjtja Àt neki meghajolva f¢rje, annak m¢-
regfoga van, àcsÁpÊ, jelezve, hogy a kaland,
ha a valÂsÀgban nem is maradt nyoma, m¢g-
sem nyomtalan t´bb¢.

A TºND°RKIRçLY-ban rejtetten, a k´tet
utolsÂ n¢gy mes¢j¢ben a maguk valÂsÀgÀban
bukkannak f´l a hiedelmekbûl kiemelt, nap-
jainkban inkÀbb a t´megkultÃra müfajaiban
àtovÀbbhagyomÀnyozÂdÂÊ f¢ll¢nyek, Àtme-
neti l¢nyek, a vÀmpÁrok ¢s a farkasemberek.
A SZERELEM HçZçNAK öRNýJE àutolsÂ sarja an-
nak a m¢regfÀnak, mely a NyÀrsalÂ Vlad Àgy¢kÀbÂl
eredt, aki Erd¢ly rengeteg¢ben piknikezett a halot-
takonÊ. De az Àrnyak ´r´kletes parancsnoka
ezÃttal k¢ptelen megfelelni az ¢vszÀzados el-
vÀrÀsoknak, s àk´z´mb´s tulajdon term¢szetf´l´tti
hatalmÀval szemben, mintha ÀlmodnÀ azt. çlmÀ-
ban ember szeretne lenni; de nem tudja, lehets¢ges-e
ezÊ. A vÀmpÁrszereptûl valÂ idegenked¢s ¢s a
vÀmpÁr´szt´n ´ssze¡tk´z¢se k¡l´n´s szem¢-
lyis¢gzavart id¢z elû, holott a vÀmpÁr l¢nye
komplikÀciÂk n¢lk¡l is meglehetûsen ´sz-
szetett, egyes¡l benne erûszak, szexualitÀs,
erotika, szerelem ¢s halÀl. A nûi vÀmpÁr ¢lete
m¢g enn¢l is bonyolultabb: az elbüv´lûen ¢r-
z¢ki k¡lsû ¢s az ellenÀllhatatlan csÀberû csu-
pÀn a f¢rfi szÂ szerinti elfogyasztÀsÀra irÀnyu-
lÂ c¢l seg¢deszk´ze, s mint ilyen nem szexu-
Àlis kell¢k. Carter vÀmpÁrnûje nemcsak sze-
repeit ¢s arisztokratikusnak immÀr aligha ne-
vezhetû k´rnyezet¢t tekintve mutÀns p¢ldÀ-
nya fajÀnak, hanem k¡lsej¢ben is. çldozata

àfelcicomÀzott madÀrijesztûnekÊ lÀtja, s azt terve-
zi, hogy àZ¡richbe vissz¡k, egy klinikÀra; ideges
hiszt¢ria ellen kezelik majd. AztÀn egy szemspecia-
listÀhoz f¢ny¢rz¢kenys¢ge miatt, ¢s egy fogorvoshoz,
hogy jobb Àllapotba hozza a fogait. BÀrmely hoz-
zÀ¢rtû manikür´s elbÀnik a karmaival. çtvÀltoztat-
juk azzÀ a bÀjos lÀnnyÀ, aki; kigyÂgyÁtom mindeb-
bûl a lid¢rcnyomÀsbÂlÊ. Carter a klasszikus vÀm-
pÁrt´rt¢netek struktÃrÀjÀt k´veti, s csak a
szertartÀsos vacsora ä melynek k´z¢ppontja
a brutÀlis ¢jszakÀra elûreutalÂ ujjmegvÀgÀsi
jelenet ä menet¢n vÀltoztat: a vend¢g helyett
az ÀldozatÀba beleszeretû hÀziasszony vÀgja
el az ujjÀt, Ágy az el¡gyetlenkedett szertartÀs
´nmaga ellent¢t¢be fordul. A f¢rfi àa gyermek-
szoba Àrtatlan orvossÀgait hozza ebbe a gonosz ¢s
gyilkos szobÀbaÊ, s csÂkjaival itatja fel a ki´mlû
v¢rt. A t´rt¢net itt akÀr le is zÀrÂdhatna a
megvÀltÂ szerelem t¡nd¢rmesei t´rv¢ny¢vel,
de a mesebeli fiÃ ¢s a horrorisztikus f¢ll¢ny
talÀlkozÀsa rem¢nytelen: a fiÃ nem a szere-
lemre, hanem a halÀlra vÀltja meg a lÀnyt,
ami ä gyanÁtom ä egy vÀmpÁr szÀmÀra leg-
alÀbb olyan jelentûs, mint az elûbbi. Gyûztese
tehÀt e lehets¢ges szerelemnek nincs: akinek
szerepe szerint nem k¢ne, az belehal, aki a
megmentû lehetne, az vÀmpirizÀlÂdik.

A mÀsik ¢lûhalÀlmÁtoszban, a farkasember
mÁtoszÀban szint¢n a harapÀs a k´zvetÁtû
elem az Àt´r´kÁt¢sben, de mÁg a vÀmpÁr az
¢let-halÀl mezsgy¢j¢n ¢l kettûs ¢letet, a far-
kasember szÀmÀra az ember-Àllat hatÀrvona-
la problematikus. Carter mintegy az Àtmene-
ti l¢nyek kettûss¢g¢t ¢s hatÀrvonalait is hang-
sÃlyozandÂ, itt is a mese-valÂsÀg hatÀrait
mossa egybe. MiutÀn bemutat n¢hÀny igaz ä
àbÀrki megmondhatjaÊ ä farkasember-hiedel-
met (A FARKASEMBER), megÁrja a PIROSKA °S
A FARKAS modern vÀltozatÀt (FARKASOK TçR-
SASçGA). Ennek l¢nyege, hogy Piroska nem
azÀltal sz¡letik ÃjjÀ, hogy kiveszik a farkas
gyomrÀbÂl, hanem azÀltal, hogy ä a mese ezt
ilyen k´z´ns¢gesen k´zli ä lefekszik vele. A
csÀbÁtÂ maga a vadÀszbÂl lett farkas, àakit csak
a szeplûtlen hÃs engesztel megÊ. A farkas abban
k¡l´nb´zik az Àllatvûleg¢nytûl, hogy nincse-
nek gy´ng¢d ¢rzelmei, c¢lja is csupÀn egy:
magÀ¢vÀ tenni a nût. A farkas nem vÀrja ki,
amÁg erre a nû ´nmagÀtÂl k¢pes lesz, s ´n-
k¢nt felajÀnlkozik; a farkas birtokba vesz.
Ez¢rt nem is nyer megvÀltÀst az egy¡ttl¢ttûl,
marad, aki volt, s mivel a mese elej¢n tisztÀ-
zÂdott, hogy alakja a vadÀsz alakjÀval k´z´s,
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a mese v¢g¢n nem ¢rkezhet segÁts¢g, de ä s
ez a modern PiroskÀrÂl is mindent elÀrul ä
nincs is sz¡ks¢g rÀ: àLÀm! ¢desen ¢s m¢lyen al-
szik a lÀny a nagyanyÂ ÀgyÀban, a gy´ng¢d farkas
mancsai k´zt.Ê

A FARKAS-ALICE cÁmü t´rt¢netben az ÁrÂ-
nû Ãjra megkÁs¢rli azt, ami A SZERELEM Hç-
ZçNAK öRNýJ°-ben nem siker¡lt: k¢t k¡l´n´s
szem¢lyis¢get talÀlkoztat ´ssze. A farkasok
szoptatta lÀnyt, akiben ànincs semmi emberi, ki-
v¢ve, hogy nem farkasÊ, s aki àcsak a jelen idûben
lakozik, a folytonossÀg fÃgÀjÀban, az ¢rz¢ki k´zvet-
lens¢g vilÀgÀban, rem¢ny ¢s k¢ts¢gbees¢s n¢lk¡lÊ,
valamint egy Ãjabb genetikailag hibÀsan kÂ-
dolt vÀmpÁrt àbezÀrva a k¡l´n´s, f¢lig ilyen, f¢lig
olyan Àllapotba, a cs´kev¢nyes ÀtalakulÀsba, a t´-
k¢letlen titokzatossÀgbaÊ. A m¢lyen filozofikus
t´rt¢net arrÂl szÂl, hogy mik¢nt vÀlik foko-
zatosan emberr¢ k¢t k¡l´nb´zû k´zegbûl ä az
Àllatok ¢s a halottak vilÀgÀbÂl ä ¢rkezû sze-
m¢ly. Az egyik azÀltal, hogy az idû ¢rz¢kel¢-
s¢vel (menstruÀciÂs ciklusok) pÀrhuzamosan
´ntudatra ¢bred, ¢s k¢pes ´nmaga hely¢t a
vilÀgban meghatÀrozni, majd pedig ´szt´ne-
inek àgy´ng¢d megfontoltsÀggÀÊ vÀlÀsÀval a mÀ-
siknak segÁteni abban, hogy Ãjra lÀthatÂvÀ
vÀlj¢k arca a t¡k´rben. Az ¢let perif¢riÀjÀra
szorult k¢t hûs talÀlkozÀsa t´bbek k´z´tt
az¢rt is ÃjdonsÀg a meseirodalomban, mert
a mes¢k nemigen foglalkoznak dupla meg-
vÀltÀst´rt¢nettel, s ´nmegvÀltÀssal is ritkÀn,
az pedig k¡l´n´sen idegen a mese term¢-
szet¢tûl, hogy szimbolikus forma helyett
konkr¢t ÀllomÀsokban mutassa be egy szem¢-
lyis¢g fejlûd¢s¢nek fokozatait.

Angela Carter k´nyve egy¢rtelmü vÀlaszt vÀr
arra a k¢rd¢sre, hogy vajon mi¢rt veszÁti hi-
tel¢t az egyik mese, s mi¢rt nem a mÀsik az
ÀtÁrÀsok nyomÀn, holott mindk¢t esetben va-
lami olyan àÃjÊ j´n l¢tre, amely vagy cÀfol
minden elûzetes mesei tapasztalatot, vagy
nem teljesÁt be szint¢n elûzetes mesei elvÀrÀ-
sokat. BizonyÀra arrÂl van szÂ, hogy a hite-
l¡ket (¢s ¢rtelm¡ket) vesztett mes¢ket csupÀn
k¡lsû rendezûelvek (¢letkor, nevel¢si szÀn-
d¢k) szerint igazÁtottÀk (torzÁtottÀk) avatatlan
kezek, mÁg a mÀsik esetben a mese l¢nyegi,
¢vszÀzadok Âta ¢rintetlen¡l tovÀbbadott
magja k´r¢ sz´vûdtek a megvÀltozott ¢let-
probl¢mÀkhoz a megvÀltozott vÀlaszok.

Jung Árja: àAz ember mitikus fele manapsÀg
sajnos a r´videbbet hÃzza. Nem mes¢lgethet t´bb¢

k¢pzelt t´rt¢neteket. EzÀltal sokat veszÁt; mert fontos
¢s gyÂgyhatÀsÃ, ha f´lfoghatatlan dolgokrÂl is be-
sz¢lhet¡nk. Olyan ez, mint egy jÂ kÁs¢rtethistÂria, a
kandallÂ t¡ze mellett ¡ld´g¢lve ¢s pipÀzgatva.Ê

T́ rt¢neteink immÀr vannak ä kinek a
kandallÂ, kinek a pipa hiÀnyzik hozzÀjuk...

BoldizsÀr IldikÂ

A TELJESS°G FELID°Z°SE

Gy´rgy P¢ter: Az els¡llyedt sziget
K¢pzûmüv¢szeti, 1992. 258 oldal, 150 Ft

Mi a müv¢szet helye, funkciÂja a tÀrsadalom
¢let¢ben? Ez lehetne az a legÀltalÀnosabb
k¢rd¢s, amely ´sszefüzi Gy´rgy P¢ter k´tetbe
gyüjt´tt tanulmÀnyait. Ez a v¢gsû k¢rd¢s fog-
lalkoztatja ût akkor is, amikor a k´nyvnek cÁ-
met adÂ ä ¢s az ´sszeÀllÁtÀsban elsû helyre ke-
r¡lt AZ ELSºLLYEDT SZIGET cÁmü ä tanul-
mÀnyÀban a magyar avantgÀrd k¢pzûmüv¢-
szet tÀrsadalmi beilleszked¢s¢nek, befogadÀ-
sÀnak t´rt¢net¢t vizsgÀlja, ¢s akkor is, amikor
egy-egy reprezentatÁv alkotÂ munkÀssÀgÀt
elemzi, vagy a magyar film t´rt¢net¢nek spe-
ciÀlis r¢szletk¢rd¢seit tÀrgyalja. ögy gondo-
lom, csak ez a k´z´s problematika indokolja,
indokolhatja az ÁrÀsok k´tett¢ formÀlÀsÀt,
k´nyvk¢nt valÂ Ãjramegjelentet¢s¢t.

A cikkek kivÀlasztÀsa ¢s sorrendje azon-
ban m¢g Ágy is vitathatÂ: az ÁrÀsok ugyanis
nem megjelen¢s¡k idûrendj¢ben, nem is t¢-
mÀk vagy müv¢szeti Àgak szerint csoporto-
sulnak, talÀn leginkÀbb tÀrgyuk t´rt¢neti
rendj¢t k´vetik. °s beker¡ltek olyan ÁrÀsok is,
amelyek semmilyen szÀlon sem kapcsolÂd-
nak a t´bbiekhez. K¡l´n´sen a NapzÀrta cÁmü
t¢v¢müsorrÂl szÂlÂ elemz¢s lÂg ki a sorbÂl,
amelynek müv¢szethez v¢gk¢pp semmi k´ze,
s amellett annyira k´tûdik az akkori napi ak-
tualitÀsokhoz, hogy ma mÀr jegyzetek-ma-
gyarÀzatok n¢lk¡l nem is ¢rthetû; Ágy legfel-
jebb csak azt tanÃsÁtja, milyen sz¢les k´rü a
szerzû ¢rdeklûd¢se.

Ez a sz¢les k´rü ¢rdeklûd¢s ¢s a modern
vizuÀlis kultÃra eg¢sz¢t ÀtfogÂ alapos tÀj¢ko-
zottsÀg persze egyik legfûbb er¢nye a szerzû-
nek, ehhez tÀrsul a szociolÂgiai k´r¡lm¢nyek



irÀnti ¢rz¢kenys¢ge, valamint az a k¢pess¢ge,
hogy meg tudja ¢rteni a müv¢szeti jelen-
s¢gek ideolÂgiai-vilÀgn¢zeti jelent¢s¢t, ¢rtel-
mezi, tolmÀcsolja a müvek nek¡nk szÂlÂ ¡ze-
net¢t.

A müv¢szet hely¢nek, szerep¢nek vizsgÀ-
lata sorÀn l¢nyeg¢ben k¢tf¢le megk´zelÁt¢si
mÂdot alkalmaz a szerzû, a t´rt¢netit ¢s az
eszt¢tikait. A kettû nem vÀlik el ¢lesen, a t´r-
t¢neti ¢rdeklûd¢st, az elsûdleges forrÀsokig
visszamenû alapos kutatÂmunkÀt szerencs¢-
sen eg¢szÁti ki az eszt¢ta jÂ Ázl¢se, biztos ¢r-
t¢krendje. Vajda Lajos, Csernus, Hajas, Jo-
vÀnovics, SzentjÂby kiemel¢se azt tanÃsÁtja,
hogy Gy´rgy P¢ter pontosan tudja, kik a leg-
jelentûsebb meghatÀrozÂ szem¢lyis¢gei egy-
egy korszaknak. (Egyetlen zavarÂ f¢lmondat
van csak a k´tetben: KÀdÀr B¢lÀt ¢s Scheibert
az avantgÀrd k¢pviselûik¢nt semmilyen
´sszef¡gg¢sben sem emlÁten¢m egy sorban
KassÀkkal ¢s VajdÀval. Csak a szerzû Àltal is
sokszor bÁrÀlt ¢s elutasÁtott mükereskedelmi
szeml¢let helyezheti ûket egy szintre, eszt¢ti-
kai rangjuk, t´rt¢neti szerep¡k nem azonos.)

Gy´rgy P¢ter t´rt¢n¢szk¢nt elsûsorban a
magyar avantgÀrd korszakai irÀnt ¢rdeklû-
dik. Az avantgÀrd mozgalmak szerepe, eszt¢-
tikai ¢rt¢ke, sût mibenl¢t¢nek definiÀlÀsa is
¢vtizedek Âta folyÂ ¢l¢nk, idûnk¢nt szenved¢-
lyes, politikai indulatoktÂl sem mentes vitÀk
tÀrgya. A t´rt¢neti ismeretek gyarapodÀsa, a
r¢szletkutatÀsok eredm¢nyeinek felhalmozÂ-
dÀsa egyelûre csupÀn a tÀvolabbi mÃlt meg-
Át¢l¢s¢ben mutat valamilyen m¢rt¢kü k´z-
megegyez¢s fel¢. A szakmÀn bel¡l legalÀbbis
ma mÀr vitathatatlan, hogy KassÀk fell¢p¢se
korszakos jelentûs¢gü, hogy a Tett, a MA, a
Dokumentum, a Munka-k´r, a KepesäKornissä
Vajda generÀciÂ megjelen¢se a magyar mü-
v¢szet t´rt¢net¢nek szerves r¢sze, kirekeszt¢-
s¡k ma mÀr elk¢pzelhetetlen. De hogy a
nagyk´z´ns¢g mennyire ismeri, milyen m¢r-
t¢kben fogadja el az avantgÀrd müv¢szetet,
arra nincsenek szakszerü felm¢r¢seken ala-
pulÂ adataink. FenntartÀs n¢lk¡li elfogadÀs-
rÂl, teljes k´rü elismer¢srûl nyilvÀnvalÂan
nincs szÂ, ezt t´bb Ãjabb keletü ¢les KassÀk-
ellenes kirohanÀs is tanÃsÁtja, bizonyÁtva,
hogy az igazi avantgÀrd müv¢szet a àhagyo-
mÀnytisztelûÊ ideolÂgiÀk szÀmÀra ma is irri-
tÀlÂ ¢s elfogadhatatlan. Az pedig, hogy az
Ãjabb, a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas ¢vek-

ben megjelent t´rekv¢sek k´z¡l mi tekinthe-
tû avantgÀrdnak, az a szakmÀn bel¡l is vita-
tott. Hogy hol hÃzzuk meg a hatÀrt, kit te-
kint¡nk avantgÀrdnak ¢s kit nem, az term¢-
szetesen a definiÀlÀson, a krit¢riumok kivÀ-
lasztÀsÀn, illetve rangsorolÀsÀn mÃlik. Az
avantgardizmus l¢nyeg¢t lehet stilÀris eszk´-
z´kh´z, müv¢szi c¢lokhoz, programokhoz,
manifesztumokhoz, k´z´s fell¢p¢shez, szer-
vezett mozgalmakhoz k´tni, de lehet müv¢szi
magatartÀsformÀnak is tekinteni, sût lehet a
müv¢sz szociolÂgiai helyzet¢t is elsûdleges
krit¢riumnak tartani. Volt idû, amikor min-
dent, ami nem term¢szetelvü, ami nem àrea-
listaÊ, formalizmusnak, modernizmusnak,
avantgÀrdnak b¢lyegeztek. Volt p¢lda arra is,
hogy csupÀn az ellenz¢kis¢g, a politikai szem-
benÀllÀs miatt tekintettek egy-egy csoporto-
sulÀst avantgÀrdnak. De elk¢pzelhetû olyan
ÀllÀspont is, amely mindent, ami szubkultÃ-
rak¢nt funkcionÀl a tÀrsadalomban, avant-
gÀrdnak minûsÁt. Gy´rgy P¢ter ÀllÀspontja
sem teljesen egys¢ges ebben a k¢rd¢sben. AZ
ELSºLLYEDT SZIGET cÁmü tanulmÀnyÀban
p¢ldÀul, amely a magyar avantgÀrd t´rt¢ne-
t¢nek eg¢sz¢t tekinti Àt, mintha szükebb ha-
tÀrok k´z¢ szorÁtanÀ az avantgÀrdnak minû-
sÁthetû jelens¢gek k´r¢t, az Ãjabb fejlem¢-
nyek k´z¡l csupÀn az Erd¢ly MiklÂs ¢s Szent-
jÂby TamÀs nev¢vel jelzett csoportosulÀst so-
rolja k´z¢j¡k. A Vajda-tanulmÀny pedig ä
szÀmomra rokonszenves mÂdon ä m¢g szigo-
rÃbban vonja meg a hatÀrt: àa magyarorszÀgi
avant-garde talÀn utolsÂ, nagyobb l¢legzetü moz-
galmÀÊ-nak a Munka-k´r tev¢kenys¢g¢t jel´li
meg. (Ez persze ´sszef¡gghet a àklasszikusÊ
¢s a àneoÊ-avantgÀrd lehets¢ges megk¡l´n-
b´ztet¢s¢vel is.) A hatvanas ¢vek müv¢szet¢t
bemutatÂ nemzeti gal¢riabeli kiÀllÁtÀs elem-
z¢se sorÀn viszont az ott lÀtott müvek nagy
r¢sz¢t avantgÀrdnak fogadja el. Van, ahol
fontos krit¢rium àa kortÀrs eurÂpai Àramlatokkal
valÂ l¢p¢startÀs ig¢nyeÊ, az EurÂpai IskolÀnak
p¢ldÀul ez a legfûbb er¢nye, avantgÀrd vol-
tÀnak ez a bizonyÁt¢ka. Ugyanezt a àl¢p¢star-
tÀstÊ a nyolcvanas ¢vek t´rekv¢sein¢l, p¢ldÀul
az Ãj szenzibilitÀs ¢rt¢kel¢s¢n¢l viszont mÀr
sokkal kev¢sb¢ m¢ltÀnyolnÀ a szerzû.

Ezek az ingadozÀsok, hangsÃlyeltolÂdÀsok
v¢gsû soron nem zavarÂk. Egy-egy jelens¢g,
mozgalom, irÀnyzat avantgÀrddÀ minûsÁt¢se
a maga konkr¢t t´rt¢neti k´r¡lm¢nyei k´ze-
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pette elfogadhatÂ, annÀl is inkÀbb, mert ez a
minûsÁt¢s Gy´rgy P¢tern¢l nem kÁvÀn egy-
ben eszt¢tikai rangot is jel´lni. Vannak kiv¢-
teles t´rt¢nelmi pillanatok, amikor lehetûs¢g
nyÁlik a ànagy vÀlasztÀsÊ-ra, amikor az avant-
gÀrdot vÀlasztani jelentûs morÀlis tett, de az
eszt¢tikai minûs¢g, a müv¢szi ¢rt¢k nem ettûl
f¡gg. (Ami persze nem jelenti azt, hogy az
avantgÀrd nem hozhat az eszt¢tikai ¢rt¢-
kekben is Ãjat, csak azt, hogy nem sz¡nteti
meg automatikusan minden mÀs t´rekv¢s
¢rt¢k¢t.)

Gy´rgy P¢ter avantgÀrd definÁciÂjÀban
fontos szerepet kap a tiltakozÀs, a szembenÀl-
lÀs, a fennÀllÂ tagadÀsa. Ez teljesen term¢-
szetes. K´z¢leti tev¢kenys¢g¢nek, politizÀlÂ-
szenved¢ly¢nek megfelelûen a müv¢szetben
is ennek a kritikus magatartÀsnak a formÀi
¢s eszk´zei ¢rdeklik. De ez egyÀltalÀn nem
szorÁtja hÀtt¢rbe eszt¢ta voltÀt, eszt¢tikai ¢r-
deklûd¢s¢t. Egy sor ÁrÀsÀban ¢ppen azt vizs-
gÀlja, hogy mik a lehetûs¢gei a grand art-
nak, a katartikus nagymüv¢szetnek vagy,
Ãjabb keletü kifejez¢st hasznÀlva, a l¢t¢rtel-
mez¢sk¢nt interpretÀlhatÂ müalkotÀsoknak,
s hol a hatÀr, amely elvÀlasztja ezt a puszta
dekorativitÀstÂl, a designtÂl. (Itt term¢szete-
sen nem ÀbrÀzolÂmüv¢szet ¢s iparmüv¢szet
elk¡l´nÁt¢s¢rûl van szÂ, hanem technikÀktÂl,
müfajoktÂl f¡ggetlen eszt¢tikai megk¡l´n-
b´ztet¢srûl, hiszen a design kifejez¢st film-
müv¢szetre, tÀblak¢pfest¢szetre is alkalmaz-
za.) Csernus Tibor müv¢szet¢nek jelentû-
s¢g¢t nem avantgÀrd volta ellen¢re elismeri,
¢s ennek okÀt ¢ppen a nagymüv¢szethez va-
lÂ vonzÂdÀsÀban talÀlja. àCsernus mindv¢gig
ÏcsakÎ festû maradt: azaz a szakmÀja egzisztenciÀ-
lis k¢rd¢seire azon bel¡l kereste a vÀlaszt, ¢s soha
nem l¢pte Àt az avant-garde RubiconjÀt, [...] hi-
perrealizmushoz valÂ ragaszkodÀsa, a perfekciÂhoz
valÂ k´tûd¢se, a mesters¢gbeli tudÀs mÀr-mÀr k¢ny-
szeres hangsÃlyozÀsa, a bravÃr irÀnti lek¡zdhetet-
len vÀgy ä mind a fest¢szet egzisztenciÀlis alapk¢r-
d¢s¢re utal vissza. Csernus magÀval a fest¢szettel
k¢rdezi, hogy mik¢nt is lehets¢ges m¢g fest¢szet.
Csernus ugyanis nem az iparmüv¢szett¢ vÀlt
transzavant-garde hiperdesignjÀt tekinti fest¢-
szetnek, hanem ragaszkodik a fest¢szet autonÂmiÀ-
jÀhoz, a vilÀgn¢zeti vonatkozÀsok megragadÀsÀhoz
¢s ¢rv¢nyre juttatÀsÀhoz. Csernus a grand art-t
tekinti mintÀnak...Ê JovÀnovics Gy´rgy eg¢sz
eddigi munkÀssÀga a müfajok ¢s müfajhatÀ-

rok radikÀlis kritikÀja, müv¢szet¢nek l¢nye-
g¢t Gy´rgy P¢ter m¢gis abban lÀtja, hogy àJo-
vÀnovics is reflektÁv viszonyban Àll az avant-
garde-dal, [...] a nagy eurÂpai eszt¢tikai tapasz-
talatrendszer olyan ¢rz¢keny ¢s meghaladhatatlan
pontjaira utal vissza, mint a vilÀgk¢p ¢s müforma
k´z´tti ´sszef¡gg¢s, az ¢szjÀrÀs nyomon k´vet¢s¢nek
kalandja, illetve maga a zÀrt müalkotÀs. A Nagy
Forma rehabilitÀciÂja szÀmÀra nem operai rekvizi-
tumokkal elint¢zhetû k¢rd¢s, hanem maga a l¢-
nyegÊ. De a grand art fel¢ vezetû utak lehe-
tûs¢geit vizsgÀlja Hajas TibornÀl is, ¢s Voj-
nich Erzs¢bet müv¢szet¢nek ¢rtelmez¢sekor
is ez a legfûbb szempont. A rÂla szÂlÂ ÁrÀsban
fogalmazza meg legt´m´rebben magÀt a
probl¢mÀt is: àLehets¢ges-e m¢g, s ha igen, mi-
k¢nt, az autonÂm müv¢szet, a grand art ma, a min-
den eddigi tudÀst Àt¢rt¢kelû, komputerizÀlt, poszt-
indusztriÀlis tÀrsadalom k´r¡lm¢nyei k´z´tt.Ê VÀ-
lasza is t´m´r ¢s egy¢rtelmü: àMorandi pohara
¢s ¡vege, Vojnich Erzs¢bet padja ¢s asztala ¢ppÃgy
alkalmas lehet a teljess¢g felid¢z¢s¢re, a vilÀgÀlla-
pot eg¢sz¢nek rekonstruÀlÀsÀra.Ê

Ezek a fejteget¢sek egy nagyon fontos ¢s
a k¢pzûmüv¢szettel foglalkozÂ irodalomban
meglehetûsen elhanyagolt probl¢mak´rt
¢rintenek. Azt ugyanis, hogy vannak olyan
müalkotÀsok, amelyek k¢pesek katartikus ha-
tÀst gyakorolni, amelyek l¢t¢rtelmez¢sk¢nt
interpretÀlhatÂk, amelyek vilÀgk¢pet k´zve-
tÁtenek, amelyek felid¢zik a teljess¢get, ¢s
vannak olyanok ä a pusztÀn dekoratÁv, orna-
mentÀlis, design jellegü müvek ä, amelyek
erre nem k¢pesek, amelyek nem is tüznek ki
maguknak ilyen c¢lt, vÀllalt feladataikat
azonban szint¢n maximÀlisan megoldjÀk.
Szembe kell tehÀt n¢zn¡nk azzal, hogy az
egyformÀn jÂnak, ¢rt¢kesnek, az ´nmaga
normÀi szerint t´k¢letesnek tartott k¢pzûmü-
v¢szeti alkotÀsok nem m¢rhetûk ugyanazzal
az eszt¢tikai m¢rt¢kkel. K¢rd¢s persze, hogy
lehet-e ¢les hatÀrt vonni, kett¢ lehet-e vÀlasz-
tani a l¢tezû mütÀrgyak halmazÀt katartikus-
ra ¢s design jellegüre? Vagy csupÀn ideÀlis
v¢gletk¢nt l¢tezik ez a k¢t pÂlus, ¢s a müvek
egy r¢sze a k´zt¡k l¢vû skÀlÀn helyezkedik el
valahol? De lehetnek-e Àtmenetek e k¢t
´sszem¢rhetetlen, merûben mÀs minûs¢g k´-
z´tt? °s ha a müvek egy r¢sze nem sorolhatÂ
be e k¢t kategÂria alÀ, van-e harmadik vagy
m¢g t´bb eszt¢tikai kategÂriÀnk minûsÁt¢s¡k-
re? Az nyilvÀnvalÂ, hogy a k¢tf¢le hatÀs ha-
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tÀra a befogadÂn ¢s az interpretÀciÂ minûs¢-
g¢n is mÃlik. A jÂ interpretÀciÂ Ãj m¢lys¢ge-
ket ¢s ´sszef¡gg¢seket tÀrhat fel az addig
meg nem ¢rtett, hatÀstalan alkotÀsban. Le-
hets¢ges persze az is, hogy a legm¢lyebb tar-
talmakat hordozÂ müvet csupÀn artisztikum-
k¢nt ¢lvezi a befogadÂ. FordÁtva viszont nem
lehets¢ges: amiben nincs benne eleve a ka-
tarzis lehetûs¢ge, azt a legbonyolultabb spe-
kulÀciÂkkal sem lehet Àt¢lhetû tartalom hor-
dozÂjÀvÀ, revelatÁv ¢lm¢ny kivÀltÂjÀvÀ tenni.
Ez persze az eszt¢tikai minûs¢gek hierarchi-
kussÀgÀt sugallja, amit korunk k´zgondolko-
dÀsa nehezen tür el. A t´rt¢nelmi k´r¡lm¢-
nyek azonban m¢g kik¢nyszerÁthetik, hogy
ezt a hierarchikussÀgot elfogadjuk. Gy´rgy
P¢ter mindenesetre erre figyelmeztet: àA
sz¢thullÀs, a barbarizmus bizonyos tagadhatatlan
jeleinek elûret´r¢sekor megnû a grand art-ra
visszautalÂ csendes, [...] kivÁvott magÀnyÀhoz tehet-
s¢ggel ragaszkodÂ müv¢szet sÃlya.Ê

TÁmÀr çrpÀd

A MþV°SZET KATONçI

SztÀlinizmus ¢s kultÃra
Szerkesztette Gy´rgy P¢ter ¢s Turai Hedvig
Corvina, 1992. 136 oldal, 108 fekete-feh¢r,
29 szÁnes k¢p, 650 Ft

Van a müv¢szett´rt¢netnek egy fejezete,
mely sehogyan sem illett bele eddig a müv¢-
szet t´rt¢net¢be. Ez az Ãgynevezett szocialista
realizmus. A sz¢kesfeh¢rvÀri IstvÀn KirÀly
MÃzeum 1981-ben ugyan megkÁs¢relt müv¢-
szileg is ¢rt¢kelhetû vÀlogatÀst nyÃjtani az
à´tvenes ¢vekÊ müv¢szet¢rûl a XX. szÀzad
magyar müv¢szet¢t bemutatÂ kiÀllÁtÀssoroza-
tÀban, de a kiÀllÁtÀs rendezûi egyÃttal azt is
megfogalmaztÀk, hogy az akkor k´z´ns¢g el¢
ker¡lt müv¢szet ànem a müv¢szet, hanem csak
egy torzult müv¢szetpolitika t¡kre voltÊ (KovÀcs
P¢ter). Pedig a kiÀllÁtÀs maga Àrnyalt k¢pet
adott a sztÀlinizmus korÀnak magyar müv¢-
szet¢rûl, felvonultatva a rejtett ¢s a kultÃrpo-
litika Àltal m¢g elviselt, noha nem ideolÂgia-
hordozÂ müveket is (rendezte KovÀcs P¢ter,
K. Kovalovszky MÀrta). Az ´sszk¢p m¢gis el-

szomorÁtÂ volt: egy provincializmusba s¡ly-
lyedt/s¡llyesztett, fuldoklÂ ¢s k¡szk´dû kul-
tÃra lenyomata. A katalÂgusnak a korszak
m¢lyebb vizsgÀlatÀra buzdÁtÂ szavai jÂszer¢-
vel hatÀstalanok maradtak az azÂta eltelt tÁz
¢vben.

Hogy a kutatÀs tÀrgyak¢nt v¢g¡l elsûk¢nt
a szocreÀl vÀlasztass¢k ki s legyen egy tanul-
mÀnyk´tet t¢mÀja, bizonyÀra ´sszef¡gg stÁ-
lusszerüs¢g¢vel. Emiatt lehetett inspirÀlÂja ä
t´bbek k´zt ä a nyolcvanas ¢vek müv¢szete
egy szÀmottevû vonulatÀnak is, mely stÁlus-
k¢nt pontosan definiÀlhatÂ müv¢szeti jelen-
s¢geket emelt ki a mÃltbÂl, tett ÀtlÀthatÂvÀ,
fosztott meg a korhoz k´t´tts¢gtûl, Ãj jelen-
t¢sekkel gazdagÁtva ûket. A szocreÀl eset¢ben
azonban nemcsak a jelent¢sk¢pz¢sre, hanem
a àstÁlusÊ mük´d¢s¢nek mechanizmusÀra,
feltÀrÀsÀra is hangsÃly tevûd´tt (szoc art: Ko-
mar ¢s Melamid), ami ´sszef¡gg e àstÁlusÊ
müv¢szeti ¢rtelemben vett jelent¢sn¢lk¡lis¢-
g¢vel, müv¢szeti kontextuson kÁv¡l esû he-
ly¢vel a kultÃrÀban. A szocreÀl a Corvina ta-
nulmÀnyk´tet¢ben ebben a kettûs ¢rtelem-
ben lett a vizsgÀlat tÀrgya. Egy ä kimondat-
lanul is ä pszeudojelens¢g ¢s elterjed¢si-ter-
jeszt¢si mechanizmusÀnak feltÀrÀsÀra vÀllal-
koztak szerzûi eszt¢tikailag ¢rt¢kelhetû minû-
s¢gek felmutatÀsa (eszt¢tikai vizsgÀlat) ÃtjÀn,
tÀrsadalmi kontextusÀnak felvÀzolÀsÀval (szo-
ciolÂgiai aspektusbÂl), valamint a kulturÀlis
jelens¢gek antropolÂgiai ¢rtelmez¢s¢vel, is-
m¢t ä a müv¢szett´rt¢neti k´r¡l elhelyezke-
dû mÂdszerekkel kimondatlanul ä bizonyÁt-
va, hogy a szocreÀl nem müv¢szett´rt¢neti je-
lens¢g. Nem mondott volna mÀst a t´rt¢neti
vizsgÀlÂdÀs sem ä m¢gis, teljesebb¢ tette vol-
na a k´tetet. Ez¢rt hadd csatoljak ide egy r´-
vid t´rt¢neti Àttekint¢st.

Az Ãgynevezett szocreÀl nÀlunk abban az
idûben honolt, amelyet a k¡l´nb´zû krono-
lÂgiÀk egy´ntetüen az absztrakt expresszio-
nizmus korÀnak tartanak (term¢szetesen
nem kizÀrÂlagosan, csak ahhoz a szokÀshoz
igazodva, mely szerint az Ãj jelzi-jellemzi a
kort), amikor tehÀt Rosenberg ¢s C. Green-
berg pÀrviadalozott az akciÂeszt¢tika vagy a
formai minûs¢gek elsûbbs¢g¢¢rt. (Ilyesmire
nÀlunk jÂval k¢sûbb ker¡lhetett volna csak
sor, mikor lehetûs¢g nyÁlott az amerikai negy-
venes ¢vekhez hasonlÂ depolitizÀlÂdÀsra.)
Maga a szocreÀl jÂval korÀbbi a àmi¢nkn¢lÊ.
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Nem voltunk ¢lenjÀrÂi, csak halvÀny visszf¢-
nyei egy vilÀgjelens¢g eltorzulÀsÀnak.

A stÁlus t´rt¢net¢t vizsgÀlva az ¢pÁt¢szet-
ben az egy¢rtelmü klasszicizÀlÂdÀs nyomait
mÀr az 1910-es ¢vek elej¢n megtalÀljuk N¢-
metorszÀgban (a szecessziÂ ¢pÁt¢szet¢nek
klasszicizÀlÂdÀsÀt nÀlunk akkor Lajta B¢la
Vas utcai kereskedelmi iskolÀja vagy Gy´rgyi
D¢nes K´zraktÀr utcai sz¢khÀza mutatta). A
k¢pzûmüv¢szet klasszicizÀlÂdÀsa az 1920-as
¢vek elej¢re tehetû, amint ezt a Pompidou
K´zpont 1981-es nagyszabÀsÃ, REALIZMUSOK
1919ä1939 cÁmü kiÀllÁtÀsa tanÃsÁtotta. A mü-
v¢szet tÀrsadalmi funkciÂvÀllalÀsa, az Ãgyne-
vezett autonÂm müv¢szet ideÀja utÀn egy
mÀsik, XIX. szÀzadi idea felbukkanÀsa a szo-
ciÀlis ¢pÁtkez¢sek mennyis¢gi n´veked¢s¢-
ben, pÀrhuzamosan a k¢pzûmüv¢szet tÀrsa-
dalmi probl¢mÀkkal telÁtûd¢s¢ben, az ¢letk¢p
reprezentÀns müfajjÀ vÀlÀsÀban mutathatÂ
ki. E jelens¢gekre politikai-ideolÂgiai kon-
cepciÂ ¢p¡lt: a birodalmi vagy szocreÀl mü-
v¢szet¢, megcsÃfolva az Ãgynevezett tÀrsa-
dalmi (social) müv¢szet kiÀllÀsÀt a munkÀsok,
n¢gerek, a gyarmatok n¢pei mellett, vala-
mint kapitalizmus- ¢s fasizmuselleness¢g¢t.
Kiragadva a politikai ´sszef¡gg¢sbûl (a mü-
v¢szettel ¢s ¢pÁt¢szettel szemben tÀmasztott
kizÀrÂlagos ideolÂgiai k´vetelm¢nyek rend-
szer¢bûl) a kor reprezentatÁv tÀrsadalmi mü-
v¢szete megfelelûj¢nek tarthatnÀnk ûket. A
t´rt¢neti megk´zelÁt¢st ez az ´sszet¢veszthe-
tûs¢g indokolja, a regionÀlis szocreÀllal kap-
csolatban is.

A nagyszabÀsÃ, reprezentatÁv birodalmi ¢s
szocreÀl müv¢szethez k¢pest jÂval k¢sûbb ho-
nosodott meg nÀlunk ¢s a t´bbi szocialista or-
szÀgban egy mÀsodlagos, cs´kev¢nyes szocre-
Àl: a àfordulat ¢veÊ utÀn, 1949 ¢s 1955 k´-
z´tt, a àtartalmÀban szocialista, formÀjÀban nem-
zetiÊ müv¢szet k´telezûv¢ t¢tel¢vel. E k¢pte-
len logikÀjÃ jelszÂ a tÀrsadalmi funkciÂt ¢s a
müv¢szet attÂl f¡ggetlenÁtett, egy-egy kultÃr-
k´r´n bel¡l sz¡letett ´ndefinÁciÂinak hagyo-
mÀnyÀt hivatott ´sszekapcsolni, ki´lve a mü-
v¢szet belsû dinamikÀjÀt, formÀvÀ fagyasztva
hagyomÀnyÀt. °rdemes megvizsgÀlni az ily
mÂdon gyarmatosÁthatÂvÀ vÀltoztatott müv¢-
szet gyarmatosÁtÀsÀnak mÂdszereit, aminek
eredm¢nyek¢nt ä helyi hasznÀlatra ä jelleg-
zetesen provinciÀlis term¢kek k¢sz¡ltek.

E pszeudoregionÀlis vagy provinciÀlis àstÁ-

lusÊ k´zpontja ä az ELTE müv¢szett´rt¢n¢sz-
hallgatÂinak (ifj. BojÀr IvÀn, Palkovics And-
rea, Vajda LÀszlÂ) publikÀlatlan kutatÀsi
eredm¢nyei szerint ä az 1947-ben l¢tesÁtett
Szovjet Akad¢mia volt, annak k¢t fûiskolÀja:
a leningrÀdi ¢s moszkvai s a mellett¡k mü-
k´dû tudomÀnyos szakosztÀly. A k´vetendû
elveket àutazÂ nagyk´vetekÊ terjesztett¢k,
p¢ldÀul Zamoskin, a Tretyakov K¢ptÀr igaz-
gatÂja, ki ilyen minûs¢g¢ben hazÀnkba is el-
lÀtogatott 1949 tel¢n, s Ãgy nyilatkozott,
hogy àa szovjet müv¢szet eredm¢nyei segÁteni fog-
jÀk a magyar müv¢szeket, hogy kritikusan Àt¢rt¢-
kelj¢k sajÀt realista hagyomÀnyaikat, ¢s ugyancsak
kritikusan Àtvegy¢k a szovjet tapasztalatokatÊ.
1950-ben VarsÂban jÀrvÀn, az ottani kiÀllÁtÀst
bÁrÀlÂ nemzetk´zi ank¢ton is p¢ldak¢nt a
szovjet szocialista realista müv¢szet ÃtjÀt mu-
tatta be. Az 1952-es romÀn k¢pzûmüv¢szeti
tÀrlaton F. P. Resetnyikov festû ¢s G. A. Nyi-
dosivin kritikus vett r¢szt hasonlÂ feladattal.

A provincializÀciÂ eszk´ze volt a k´zvetlen
ajÀnd¢kozÀs is. így a SzovjetuniÂ adomÀnya-
k¢nt ¢p¡lt fel VarsÂban a KultÃra ¢s Tudo-
mÀny PalotÀja. A helyi k´zvetÁtûk az ideolÂ-
gusok voltak. A realizmus normativizÀlÀsa
mint a demokratikus müv¢szet kialakÁtÀsÀ-
nak egyed¡l helyes Ãtja nÀlunk, LukÀcs
Gy´rgy, HorvÀth MÀrton ¢s R¢vai JÂzsef cik-
keiben, besz¢deiben a harmincas ¢vek Szov-
jetuniÂjÀban lezajlott àkulturÀlis forradalomÊ
megk¢sett adaptÀciÂja volt, azzal az elsûdle-
ges kik´t¢ssel, hogy a szovjet kultÃrÀtÂl, szov-
jet müv¢szettûl kell megtanulni, àhogyan kell
a magyar dolgozÂ n¢p szÀmÀra alkotni, hogyan kell
a magyar dolgozÂ n¢p ¢let¢t ¢s harcait ÀbrÀzolni,
hogyan kell a magyar dolgozÂ n¢pnek segÁteni har-
cainak megvÁvÀsÀban ¢s Ãj ¢let¢nek meg¢pÁt¢s¢benÊ
(R¢vai JÂzsef besz¢de a szovjet fest¢szeti kiÀl-
lÁtÀs megnyitÂjÀn 1949-ben). MagyarorszÀ-
gon ¢s LengyelorszÀgban is bizottsÀgokat
hoztak l¢tre, melyek àideolÂgiai ¢s müv¢szeti bÁ-
rÀlatotÊ adtak a kiÀllÁtÀsokra ¢rkezû müvek-
rûl. BulgÀriÀban Georgij Dimitrov ¢s Vilko
Cservenkov elvtÀrsak ÃtmutatÀsa, illetve az
1948-ban l¢tesÁtett KultÃra, Müv¢szet ¢s Tu-
domÀny BizottsÀgÀnak irÀnyÁtÂ munkÀja
adott segÁts¢get a SzovjetuniÂ szocialista mü-
v¢szet¢nek tanulmÀnyozÀsÀn tÃl az osztÀly-
jellegü, realista müv¢szet megteremt¢s¢hez.
HasonlÂ feladatot vÀllalt RomÀniÀban az AR-
LUS (RomÀnäSzovjet TÀrsasÀg) k¢pzûmüv¢-
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szeti csoportja, mely a legsiker¡ltebb romÀn
munkÀkat ki is k¡ldte a SzovjetuniÂba, ahon-
nan ÁrÀsos kritikÀkat vÀrtak ¢s kaptak. A re-
gionalizÀciÂt szolgÀltÀk a SzovjetuniÂba tett
müv¢szeti tanulmÀnyutak, melyek nemcsak
mÃzeumokba, müv¢szeti szabadiskolÀkba ve-
zettek, de ¡zemekbe, g¢pÀllomÀsokra, ter-
melûsz´vetkezetekbe is. A müv¢szk¢pz¢sben
az elm¢let kapott hangsÃlyt: a t´rt¢nelmi ¢s
dialektikus materializmus, gazdasÀgtan.

A sztÀlini jelszÂ megvalÂsÁtÀsak¢nt a szoc-
reÀl nemzeti vÀltozatainak kimunkÀlÀsÀn is
kÁs¢rleteztek. NÀlunk MunkÀcsy ¢s NagybÀ-
nya volt a p¢ldak¢p, N¢metorszÀgban a szÀr-
nyas oltÀrok, amelyeknek osztÀsait k´vetve a
hÀborÃ, fasizmus ¢s atomhalÀl expresszÁv k¢-
pei a b¢ke, harmÂnia ¢s ¢let k¢peivel szem-
besÁtve bontakoztak ki. Bonyolultabb ¢s meg-
oldhatatlannak tünû feladat volt a lengyel
müv¢szet egys¢gesÁt¢se, hiszen itt k¢t akad¢-
mia ¢s szÀmos fûiskola is mük´d´tt, nem be-
sz¢lve a hÃsz müv¢szeti lÁceumrÂl ¢s szÀzhat-
van mük´dû müv¢szeti k´rrûl. A müv¢szeti
¢let decentralizÀlt voltÀnak k´sz´nhetûen a
hivatalos elvÀrÀsok helyett az egy¢ni utak ¢r-
v¢nyes¡ltek (Wojciech Weiss, Tadeusz Kan-
tor), illetve a kor reprezentatÁv müfajÀban, a
plakÀtmüv¢szetben a r¢giÂ egyetlen egyete-
mes ¢rv¢nyü teljesÁtm¢nye sz¡letett meg.

Az ¢pÁt¢szetben is a centrum volt megha-
tÀrozÂ. RÀkosi 1948-ban kijelentette, hogy
nincs nemzeti Ãt az ¢pÁt¢szetben, ragaszkod-
ni kell a SzovjetuniÂ p¢ldÀjÀhoz. Lengyelor-
szÀgban a Marszalkowska lakÂnegyed (VarsÂ)
ki¢pÁt¢se ¢s Nova-Huta bolygÂvÀros alapÁtÀsa
mutatja a szovjet minta terjed¢s¢t, N¢metor-
szÀgban a nagy¡zemek k´r¢ ¢pÁtett lakÂne-
gyedek egyhangÃsÀga, Stalinstadt alapÁtÀsa,
amely SztÀlinvÀrossal, Dimitrovgraddal egy-
ÁvÀsÃ. A klasszicizmuson bel¡l sajÀt hagyomÀ-
nyukat is kerest¢k az orszÀgok. N¢metorszÀg-
ban a schinkeli ´r´ks¢get felelevenÁtû terve-
z¢s ennek p¢ldÀja. NÀlunk a klasszicizmus
mint a nemzeti ellenÀllÀs korÀnak (a reform-
kornak) àhaladÂÊ ¢pÁt¢szete lett a szocialista
realizmus megfelelûje Kardos Gy´rgynek, a
Magyar °pÁt¢szek Sz´vets¢ge eln´k¢nek az
1951 ûsz¢n szovjet mintÀra megrendezett El-
sû °pÁt¢szeti Kongresszuson elhangzott be-
szÀmolÂjÀban. (Az akkori vitÀkrÂl ¢s ¢pÁt¢-
szetrûl a Magyar °pÁt¢szeti MÃzeum °PíT°-
SZET °S TERVEZ°S MAGYARORSZçGON 1945ä

1956 cÁmü kiÀllÁtÀsa ¢s katalÂgusa bûven tÀ-
j¢koztat, regionÀlis ´sszef¡gg¢seirûl A. man
ARCHITECTURE AND IDEOLOGY IN EASTERN
EUROPE DURING THE STALIN ERA cÁmü, 1992-
ben megjelent k´nyve.)

MoszkvÀban nagy sÃlyt fektettek arra,
hogy az Ãj szocialista orszÀgok müv¢szet¢nek
a szovjethez hasonlÂ arculatot adjanak, hogy
Ágy a perif¢riÀn, a provinciÀkbÂl r¢giÂ Àlljon
´ssze. Ez a regionalizmus azonban geopoliti-
kai meghatÀrozottsÀgÃ, Moszkva-k´zpontÃ,
m¢g ha a szovjet megszÀllÀs alatt l¢vû orszÀ-
gokban nemzeti tradÁciÂkra tÀmaszkodtak is.
Hiszen k´z´tt¡k kereszthatÀsra csak nagyon
kev¢s p¢ldÀt talÀlni. Maga a nemzeti eszme
is a àdivide et imperaÊ modernista eszk´ze-
k¢nt a XX. szÀzadi b¢keszerzûd¢sek nyomÀn
eltorzÁtott orszÀgok k´zti szakad¢kot m¢lyÁ-
tette. Az ikonogrÀfia a sztÀlinista (szovjet)
müv¢szeti gyakorlatban csiszolÂdott-kanoni-
zÀlÂdott, XIX. szÀzadi mintÀk alapjÀn. Ehhez
igazodva vonultat fel Ãj hûs´ket: a marti-
nÀszt, traktorista lÀnyt, tanulÂ fiÃkat ¢s lÀ-
nyokat, a k´rzûs (tervezû) müszaki ¢rtelmis¢-
git, a kolhozparasztot stb., a sztÀlini propa-
ganda Àltal befolyÀsolt orszÀgokban azonos
mÂdon, az egyes alakokhoz meghatÀrozott
attribÃtumokat rendelve. A müfajok k´z¡l
Ágy nagy volt a portr¢k szerepe: a SzovjetuniÂ
¢s az adott orszÀg pÀrtvezetûi¢, forradal-
mÀrok¢ ¢s ¢lmunkÀsok¢; jelentûs az ipari ¢s
mezûgazdasÀgi munka ¢letk¢pszerü bemuta-
tÀsa csakÃgy, mint a tanulÂ munkÀsok¢, dol-
gozÂ nûk¢ ¢s sportolÂ ifjÃsÀg¢, a szovjetek ¢s
az adott orszÀg n¢p¢nek talÀlkozÀsÀ¢.

Az elûirÀnyzott müv¢szetet produkÀlÂ
kultÃrpolitika t´rt¢net¢nek Àttekint¢se a k´-
tetben azon egyszerü okbÂl lett volna indo-
kolt, hogy egy¢rtelmüsÁtse a tanulmÀnyk´tet
f¢lre¢rthetû cÁm¢t (A MþV°SZET KATONçI):
nem müv¢szet az, ami nem a müv¢szetet fo-
galmazza (definiÀlja) Ãjra ¢s Ãjra alkotÀsai-
ban, hanem mÀst (ideolÂgiÀt, egyebet) rep-
rezentÀl lÀtszÂlagos müv¢szi (formai) elemek-
kel. A k´tetnek a korszakkal foglalkozÂ egyet-
len müv¢szett´rt¢neti szeml¢letü tanul-
mÀnya, R¢nyi AndrÀs àVIHAR ELýTTÊ cÁmü
munkÀja ¢pp az¢rt ¢rdekes, mert sajÀtos, re-
gionÀlis jelens¢grûl szÂl, olyasmirûl, ami egy-
r¢szt indokolja a müv¢szett´rt¢neti k´zelÁ-
t¢st, mÀsr¢szt a provincialitÀs okÀt rejti ma-
gÀban. Az elemz¢s tÀrgyÀt k¢pezû magyar
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festm¢ny ugyanis azt mutatja, hogy alkotÂink
ismert¢k a pszeudostÁlus mechanizmusÀt,
m¢gis Ãgy v¢lt¢k, hogy egyfajta etikus maga-
tartÀssal, megker¡lve a cinikus igazodÀs lehe-
tûs¢g¢t, a müv¢szet elemeinek felhasznÀlÀsa
ÃtjÀn jelent¢salkotÂ hagyomÀnyÀt fenntart-
hatjÀk. A müv¢szet azonban a sajÀt t´rv¢-
nyein kÁv¡l nem ismer mÀs etikÀt, Ágy a kÁ-
s¢rlet a müv¢szeten kÁv¡li (ideolÂgiai) ¢s mü-
v¢szeti ter¡letek ´sszeegyeztet¢s¢re nem egy-
szerüen stilÀris eklektikÀt sz¡lt, hanem g´r-
cs´s provincializmust a reprezentatÁv birodal-
mi ¢s szovjet szocreÀlhoz k¢pest. A müv¢szet
hagyomÀnyÀhoz ragaszkodÂ, ugyanakkor a
nem müv¢szit is müv¢szik¢nt felmutatÂ gya-
korlat sz¡ks¢gszerüen kudarcra volt Át¢lve.

Ezzel ¢s a müv¢szet egy¢b (technikai, mü-
faji) hagyomÀnyÀt vÀllalÂ k¢pzûmüv¢szettel
szemben az Ãjabb k¢palkotÂ m¢diumok (fotÂ
¢s film) korabeli müfajai (dokumentumfotÂ
¢s filmhÁradÂ) a sztÀlinizmus vizuÀlis kultÃrÀ-
jÀnak eszt¢tikai megk´zelÁt¢s¢hez adnak kul-
csot. Olyannyira, hogy a àdokumentarista alle-
gÂriaÊ PeternÀk MiklÂs Àltal kreÀlt, fotÂkra al-
kalmazott müfajmeghatÀrozÀsa a k¢pzûmü-
v¢szeti munkÀk z´m¢re is kiterjeszthetûnek
lÀtszik. PeternÀk ezzel nemcsak azt jelzi, hogy
nem a müv¢szi ¢rt¢k, inkÀbb a lÀtni kÁvÀnt
valÂsÀg reprezentÀciÂja volt elsûdleges, ha-
nem azt is, hogy a mü valÂban t¡kre a t´rt¢-
nelemnek, a valÂsÀgnak azÀltal, hogy annak
ideolÂgiai meghatÀrozottsÀgÀt ¢s elûÁrÀsos
mük´d¢s¢t az allegÂria k´t´tt, tÀrsadalmilag
szentesÁtett formÀjÀban reprezentÀlja. çltalÀ-
nos ¢rv¢nyü KovÀcs AndrÀs BÀlintnak az a
hÁradÂk¢pekre vonatkozÂ megÀllapÁtÀsa is,
hogy az àesem¢nytÊ (a filmhÁradÂ szÀmÀra)
maga a k¢p hozza l¢tre, mikor meghatÀrozott
ikonogrÀfia szerint ¢letk¢pet mutat, s ilyen-
formÀn az eredetileg informÀciÂhordozÂ
funkciÂjÃ hÁradÂk¢p t´bb¢ nem tartalmaz in-
formÀciÂt. Az ilyen hÁradÂk¢p feltünû hason-
lÂsÀgot mutat a festett k¢pekkel. A PeternÀk
Àltal a fotÂk¢szÁt¢s mÂdszerek¢nt megfigyelt
àtervez¢sÊ a t´bbi k¢palkotÀs eset¢ben is
alapvetû. UgyanÁgy az àÀllamosÁtott lÀtÀsÊ, amit
PeternÀk a demonstrÀciÂk fel¡ln¢zeti ÀbrÀzo-
lÀsÀbÂl vezet le (ami a n¢zûnek azt mutatja,
ahogy a vezetûk ût lÀttÀk, s ezzel û a vezetûk
szem¢vel lÀtja ´nmagÀt).

A fotÂ, a filmhÁradÂk¢p tehÀt e tanul-
mÀnyok alapjÀn a sztÀlinizmus vizuÀlis kultÃ-

rÀja sarkalatos pontjÀnak tünik. UgyanÁgy a
k¢pek funkciÂja is: az eszme minden¡tt je-
lenvalÂsÀgÀt biztosÁtÂ feladata. A szociolÂgiai
szeml¢letü tanulmÀnyok, mint Zwickl AndrÀs
COPYRIGHT cÁmü munkÀja is az eredetis¢g ¢s
egyedis¢g helyett a hasznÀlhatÂsÀgot hangsÃ-
lyozzÀk legfûbb ig¢nyk¢nt a k¢pekkel kapcso-
latban. Ez¢rt a didaktikai c¢lokra k¢sz¡lt mÀ-
solatok, sokszorosÁtÀsok a k¢pzûmüv¢szet-
ben. Sz¡cs Gy´rgy tanulmÀnya, A àK°PFEL-
S°GÊ ELVE, az ilyk¢pp sokszorosÁtott, mÀsolt
müvek Àltal àalkalmassÀÊ tett terekrûl, az
ideolÂgia megjelen¢s¢nek h¢tk´znapi ¢s ¡n-
nepi tereirûl szÂl, ahol tehÀt a fotÂ ¢s fest-
m¢ny funkciÂja azonos. FotÂ ¢s k¢pzûmüv¢-
szet kompozÁciÂs ¢s funkcionÀlis azonossÀga
akÀr egy, a fotÂ ¢s hÁradÂk¢p k´r¢ szervezûdû
tanulmÀnyk´tet sz¡let¢s¢t is indokolnÀ. Hi-
szen m¢g a nagy ig¢nyü t´rt¢nelmi festm¢ny
sem vonhatÂ ki e k´rbûl. A àVIHAR ELýTTÊ
R¢nyi AndrÀs Àltal kimutatott kompilÀciÂs
mÂdszere ugyanis a megrendezett ¢s lefotog-
rafÀlt ¢letk¢pek¢hez hasonlÂ. V¢g¡l mÀsk¢p-
pen, de felveti a k¢pzûmüv¢szeti alkotÀsok
fotÂszerüs¢g¢t Beke LÀszlÂ is, mÀr a szocreÀl
utÂ¢let¢vel foglalkozÂ ismertet¢s¢ben.

A szociolÂgiai szeml¢lettel egyesÁtett eszt¢-
tikai vizsgÀlÂdÀsok nyomÀn kider¡l: a szÀz-
szÀmra k¢sz¡lt portr¢k, ¢letk¢pek, a festett
k¢pek vagy a szobrok funkciÂja alapvetûen
azonos volt a fotÂk¢val. A festm¢ny, szobor
csak annyival volt t´bb a fotÂnÀl, hogy tartÂ-
sabb, reprezentatÁvabb a szÂ konzervatÁv ¢r-
telm¢ben. A pszeudo pedig nemcsak a k¢pe-
ken bemutatott valÂsÀgra, hanem az ¢lû va-
lÂsÀgra is alkalmazhatÂ terminusnak lÀtszik.
A müv¢szet szÁnterei, megjelen¢si helyei
(akÀr mint a k´rnyezetkultÃra müfajai): az
utcak¢p, k´z´ss¢gi t¢r, ¡nnepi dekorÀciÂ,
plakÀt, lakÀskultÃra, divat, amiket elsûk¢nt
Gy´rgy P¢ter vesz szÀmba ¢s rendszerez e k´-
tetben, ¢ppen a pszeudomüv¢szet jelenl¢te
miatt egy mesters¢gesen fel¢pÁtett kultÃra
sz¡l´ttei. A sztÀlinizmus àmüv¢szet¢rûlÊ k´-
z´lt ´sszk¢p tehÀt negatÁv, s ez cs´ppet sem
meglepû.

K¢rd¢s: mi¢rt nem foglalkozik kiadÂk ¢s
kutatÂk sora a kor àrejtettÊ kultÃrÀjÀval (eset-
leg a müv¢szettel) hasonlÂ mÂdszerek segÁt-
s¢g¢vel? A kultÃra antropolÂgiai megk´zelÁ-
t¢se p¢ldÀul, mely e k´tetben kimutatta,
hogy egyes müfajok (a portr¢szobrok) funk-
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ciÂja nem müv¢szeti, nem is eszt¢tikai, ha-
nem kultikus (a diabolizÀciÂ ¢s szakralizÀciÂ
m¢diumai SinkÂ Katalin tanulmÀnya sze-
rint), egy mÀsik k´tetben alkalmas lenne ar-
ra, hogy felderÁtse, mely müfajok az ¢lû kul-
tÃra hordozÂi (amint azt a sz¢pirodalom mÀr
felfedezte magÀnak az anekdotÀban). Nem
lehetne tehÀt energiÀt fordÁtani arra, hogy
felfedezz¡k az Ãgynevezett spontÀn kultÃra
eszk´zeit, müfajait, anyagait, ezek v¢gtelen
vÀltozatossÀgÀt ¢s bÀjÀt, mik¢nt teszik az ant-
ropolÂgiai ¢rdeklûd¢sü eszt¢tÀk is, mÀs ko-
rok eset¢ben? Ezek a kutatÀsok igazolnÀk
Gy´rgy P¢ter t¢tel¢t, miszerint t´megkultÃra
¢s elitkultÃra k´zt nem volt szakad¢k, de
nemcsak a sztÀlinizmus kultÃrÀjÀban, hanem
az akkori csendes ellenz¢ki kultÃrÀban sem.
Azaz jelezn¢k: volt mÀs kultÃra is, m¢gpedig
a kultÃraszervezûd¢s t´rv¢nyszerüs¢geit te-
kintve valÂdibb, mint a nyilvÀnos. De k¢rd¢s:
volt-e?

Az ´sszefoglalÂan pszeudodokumentaris-
tÀnak nevezhetû szocreÀl a kor pszeudÂk¢nt
jellemezhetû kultÃrÀja, mely mint ilyen, je-
lent¢st nem hozott l¢tre, hanem szÀmolatla-
nul ÀllÁtotta elû a megadottat, k´z´ns¢gesen
giccsnek mondhatÂ, mint egy ÀlvalÂsÀg k¢pi
Ãton valÂ, mesters¢ges, informÀciÂmentes
megteremtûje. Komar ¢s Melamid a k´tet-
ben reprodukÀlt festm¢nye, A SZOCIALISTA
REALIZMUS EREDETE ezt a giccset ¢s szellemi
atyjÀt f¢nyesen reprezentÀlja. TalÀn az û
hangv¢tel¡k hiÀnyzik az egy¢bk¢nt p¢ldamu-
tatÂan tÀrgyilagos ¢s a felhasznÀlt elemekbûl
hozzÀjuk hasonlÂan a gondolkodÀs szÀmÀra
Ãj jelent¢seket konstruÀlÂ tanulmÀnyk´tetbûl
ahhoz, hogy a totalitarizmust magunktÂl el-
hÀrÁthassuk. A k´tet bevezetû, feltehetûen e
c¢lbÂl ÁrÂdott tanulmÀnya ugyanis, tÀrgyila-
gosnak egyÀltalÀn nem nevezhetû, meglehe-
tûsen durva aktuÀlis c¢lzÀsaival ¢pp ellenke-
zû hatÀst kelt. Ha mÀs nem, maga ez az in-
dÁtÀs indokolja a korszak kultÃrÀja s ÀltalÀ-
ban a kultÃra Àrnyaltabb, r¢tegzettebb k¢p¢-
nek mielûbbi felvÀzolÀsÀt. (1992)

Keser¡ Katalin

öJ T¹RT°NETíRçS,
R°GI BEIDEGZýD°SEK

 
Arthur E. Imhof: ElveszÁtett vilÀgok. Hogyan
gyürt¢k le eleink a mindennapokat ä ¢s mi¢rt
boldogulunk mi ezzel oly nehezen...
FordÁtotta Gell¢rin¢ LÀzÀr MÀrta
Akad¢miai KiadÂ, 1992. Herm¢sz k´nyvek,
265 oldal, 270 Ft

R¢misztûen biztonsÀgos vilÀgban ¢l¡nk. Ha
egyszer megfogantunk, ¢s sz¡leink is Ãgy
akarjÀk ä legalÀbbis f´ld¡nk fejlettebb r¢giÂi-
ban ä, nagy valÂszÁnüs¢ggel ¢letre segÁtenek
minket szakk¢pzett orvosok. Az elsû ÂrÀkat,
napokat, heteket is k´nnyed¢n Àtv¢szelj¡k ä
elûbb a kÂrhÀzban, majd pedig otthon.
AnyÀnkat sem veszÁtj¡k el. SzÀmÀra a terhes-
s¢g ¢s a sz¡l¢s Àtmeneti tehert¢tel, ¢s csak r´-
vid ideig kell kil¢pnie az ¢let jÂl szabÀlyozott
sodrÀbÂl. ¹regs¢g¡nkig a halÀl alig mer¢sz-
kedik k´zel¡nkbe, ¢s ha valamelyik¡nkre le-
csap is idûnek elûtte, akkor nagyon szem¢ly-
re szabottan, szelektÁven teszi azt. Csak sze-
m¢lyes trag¢dia ¢rhet minket. Az orvosok f¢l-
rekezelhetnek egy szimpla betegs¢get, gye-
rekbiciklivel a teherautÂ alÀ eshet¡nk, autÂ-
val megperd¡lhet¡nk a csÃszÂs Ãton, rep¡-
lûnk lezuhanhat, egyedi genetikai betegs¢-
g¡nk halÀlosra fordulhat. A meggyengÁtett
jÀrvÀnyok csak komplikÀciÂk r¢v¢n ´lnek,
m¢g az AIDS-¢rt is terhel minket bizonyos
szem¢lyes felelûss¢g, s a helyi hÀborÃkat le-
szÀmÁtva (Ágy felt¢ve azt is, hogy p¢ldÀul nem
JugoszlÀviÀban sz¡lett¡nk) erûszak ÀldozatÀ-
vÀ leginkÀbb csak àegyszerüÊ gyilkossÀg vagy
´ngyilkossÀg r¢v¢n vÀlhatunk.

A halÀl kivonult mindennapjainkbÂl, ¢s a
fogantatÀstÂl az ´regs¢gig ¢letre vagyunk
Át¢lve. A kaszÀs ¢let¡nk elsû hatvan ¢v¢ben az
esetlegess¢g birodalmÀba hÃzÂdik, nagy
hasznot hozva Ágy a krimik, a horrorfilmek
¢s a bulvÀrlapok halÀlszenzÀciÂt hajhÀszÂ
szerzûinek. A halottak kiker¡ltek ¢let¡nkbûl,
fekete pokrÂcok alÀ, sz¡rke halottaskocsikba,
kÂrhÀzi hütûkamrÀkba, nejlonzsÀkokba. Hal-
doklÂkat is mÀr csak ÂrÀkra lÀtunk, ha van
lelkierûnk megn¢zni sz¡rke, beesett arcukat
a kÂrhÀzban int¢zm¢nyileg megadott ÂrÀk-
ban, mondjuk vasÀrnap n¢gytûl hatig. Ko-
runkban, mint a hÁres mükedvelû t´rt¢n¢sz
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Ariªs Árja, a halÀl tabuvÀ vÀlt, ¢s pornogrÀfia-
gy´ny´rüs¢ggel, thrillerborzalommal less¡k
ki titkos tetteit.1 Mennyire Ãjszerü ez a mai
vilÀg? Mely korszaktÂl kezdve szÀmÁthattak
elûdeink ä csakÃgy, mint mi most ä hosszÃ,
nem halhatatlan, de szinte halÀltalan ¢letre?
Hogyan, mik¢ppen j´tt l¢tre ez az Ãj helyzet?
Hogyan ¢rt¢kelj¡k a vÀltozÀsokat? ä k¢rdezik
ÁrÂk, publicista-politikusok, filozÂfusok, de-
mogrÀfusok, tÀrsadalomt´rt¢n¢szek immÀr
t´bb ¢vtizede. A felvetett probl¢mÀk ¢s az
azokra adott vÀlaszok egyÀltalÀn nem mutat-
nak egys¢ges k¢pet, s a vÀltozatokat nem-
csak a szerzûk elt¢rû politikai meggyûzûd¢se
hatÀrozza meg, hanem elt¢rû szerepfelfogÀ-
suk is.

Ha a t´rt¢neti, demogrÀfiai irodalmat
n¢zz¡k, a k¢rd¢sek elsû megfogalmazÀsait a
harmincas-negyvenes ¢vekre tehetj¡k, ami-
kor a harmadik vilÀgban lezajlÂ n¢pess¢grob-
banÀs ¢s az eurÂpai term¢kenys¢g zuhanÀsa
lÀttÀn demogrÀfusok, gazdasÀgt´rt¢n¢szek
kidolgoztÀk a demogrÀfiai Àtmenet elm¢le-
t¢t.2 Ez a mi t´rt¢nelemk´nyveinkbûl is is-
mert teÂria nemcsak az elmÃlt hÀromszÀz ¢v
n¢pesed¢si vÀltozÀsait prÂbÀlta rendszerezni
nemzetek, nagyobb r¢giÂk szintj¢n, hanem
egyben receptet is kÁnÀlt a relatÁve elszeg¢-
nyedû nem eurÂpai t¢rs¢gek szÀmÀra. A
XVIII. szÀzad utÀni eurÂpai n¢pesed¢s t´r-
t¢net¢t egys¢ges fÀzisokra osztotta, ¢s azt Àl-
lÁtotta, hogy az igen magas halÀlozÀssal ¢s ter-
m¢kenys¢ggel jellemezhetû preindusztriÀlis
vilÀg egy demogrÀfiai robbanÀst k´vetûen
szÀz-szÀz´tven ¢v alatt Àtadta a hely¢t egy ¢p-
pen csak a n¢pess¢g Ãjratermel¢s¢t biztosÁtÂ,
alacsony halÀlozÀsÃ ¢s term¢kenys¢gü de-
mogrÀfiai rezsimnek. °rvel¢s¡k szerint a mo-
dernizÀciÂ ÃtjÀra l¢pû harmadik vilÀgnak is
hasonlÂ utat kellett volna bejÀrnia. Az elm¢-
let azÂta teljes eg¢sz¢ben megdûlt, ¢s nem-
csak az der¡lt ki ä nem csek¢ly gazdasÀgi ¢s
politikai erûfeszÁt¢s ¢s Àldozat ÀrÀn ä, hogy a
harmadik vilÀgra a recept nem alkalmazhatÂ,
hanem az is, hogy az eurÂpai orszÀgok is el-
t¢rû utat jÀrtak be a XVIII. ¢s XIX. szÀzad
sorÀn. P¢ldÀul eg¢szen mÀsk¢ppen alakult
Anglia n¢pesed¢st´rt¢nete, mint az iparoso-
dÀs sorÀn mindv¢gig hatalmas agrÀrgazda-
sÀggal rendelkezû FranciaorszÀg¢.

Az elm¢let ´sszeomlÀsÀhoz nagyban hoz-
zÀjÀrult a hÁres francia t´rt¢neti iskola, az An-

nales, amely a t´rt¢nelemszeml¢let forradal-
mi megÃjÁtÀsa sorÀn a francia t´rt¢neti de-
mogrÀfusokkal kar´ltve jelentûsen kisz¢lesÁ-
tette statisztikai ismereteinket a preinduszt-
riÀlis EurÂpa n¢pesed¢s¢nek t´rt¢net¢rûl. Az
ebbe az irÀnyzatba sorolhatÂ kutatÂk a sta-
tisztikai felm¢r¢seken kÁv¡l kidolgoztÀk a
preindusztriÀlis vilÀgra vonatkozÂ àklasszi-
kusÊ demogrÀfiai vÀlsÀg elm¢let¢t, amely
egy-egy telep¡l¢s ciklikusan visszat¢rû halan-
dÂsÀgi krÁziseit ¢rtelmezte a gabonaÀrak,
¢hÁns¢gek ¢s jÀrvÀnyok ´sszef¡gg¢sei alap-
jÀn.3 Ezen iskolÀnak csak egyes k¢sûi munkÀi
jelentek meg MagyarorszÀgon, mint p¢ldÀul
a kiadÀsÀban szerencs¢tlen¡l harmadÀban
hagyott braudeli trilÂgia, az ANYAGI KULTö-
RA, GAZDASçG °S KAPITALIZMUS A XVäXVIII.
SZçZADBAN.4 MÀs utakon indult el az ´tvenes
¢vekben a fentiekben mÀr emlÁtett vilÀghÁrü
dilettÀns t´rt¢n¢sz, Ariªs, aki magyarul is ol-
vashatÂ essz¢j¢ben fûk¢pp kvalitatÁv forrÀ-
sok, festm¢nyek, metszetek, kalendÀriumi
ÀbrÀzolÀsok, sz´veges leÁrÀsok alapjÀn prÂ-
bÀlta ¢lesen elhatÀrolni a halÀllal egy¡tt ¢lû,
azt jÂl szabÀlyozott nyilvÀnos esem¢nyk¢nt
meg¢lû k´z¢pkori tÀrsadalmakat ¢s a hely¡-
k´n a XVIII. szÀzadban l¢trej´tt, a halÀlt el-
rejtû modern tÀrsadalmakat.5

Komoly fordulÂpontot jelentett az angol ä
eredetileg eszmet´rt¢n¢sz ä Peter Laslett
1965-ben megjelent munkÀja, amely Imhof
k´nyv¢vel szinte azonos cÁmet visel: A VILçG,
AMIT ELVESZTETTºNK (THE WORLD WE HAVE
LOST).6 Ez a tudomÀnyos k´zv¢lem¢nyt tuda-
tosan provokÀlÂ munka, amely a ma is virÀg-
zÂ cambridge-i iskola alapmüve, szÀmtalan
ponton megk¢rdûjelezte a mÃlttal kapcsola-
tos hiedelmeinket. MÁtoszrombolÂ k¢rd¢sei ä
valÂban ¢heztek-e a parasztok, nagy, t´bbge-
nerÀciÂs csalÀdban ¢ltek-e eleink ä azÂta is
szÀmtalan jelentûs kutatÀst ¢s ÁrÀst inspirÀl-
tak. Ezek k´z¢ tartozik p¢ldÀul a magyarul
1973-ban megjelent N°PESED°S °S T¹RT°NE-
LEM cÁmü munka Anthony Wrigley tollÀbÂl,
¢s ugyanettûl a szerzûtûl ä a MagyarorszÀgon
sajnÀlatos mÂdon alig ismert ä ANGLIA N°PE-
SED°ST¹RT°NETE 1540ä1871 K¹Z¹TT, mely
sikeresen ¢rtelmezte Ãjra a n¢pesed¢si vitÀk-
ban m¢g ma is gyakran id¢zett malthusi el-
m¢letet. De itt emlÁthetj¡k meg Alan Mac-
farlane ä a legutÂbb magyarul is megjelent ä
vitairatÀt az angol individualizmus eredet¢-
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rûl, amely fûk¢pp kvantitatÁv elemz¢sek alap-
jÀn azt prÂbÀlja igazolni, hogy AngliÀban a
XVIII. szÀzad elûtt valÂjÀban sohasem l¢te-
zett ÀllandÂ n¢pesed¢si vÀlsÀgokkal k¡szk´-
dû kollektivista paraszti tÀrsadalom.7 A camb-
ridge-i iskola azonban nemcsak mÁtoszrom-
bolÀsbÂl vizsgÀzott jelesre, hanem szÀmtalan
olyan Ãjonnan felfedezett forrÀs (anyak´nyv,
n¢pess¢g-´sszeÁrÀs) kvantitatÁv hasznosÁtÀsÀ-
nak mÂdszer¢t is kidolgozta, amelyek elem-
z¢se a t´rt¢neti rekonstrukciÂk sorÀn ma mÀr
elengedhetetlen.

A cambridge-i iskolÀt gyakran ¢rte ¢s ¢ri
a vÀd, hogy csupÀn a szÀmokra, a semmit-
mondÂ Àtlagokra ¢pÁt elemz¢sei sorÀn (Àtla-
gos vÀrhatÂ ¢lettartam, Àtlagos csalÀdnagy-
sÀg, Àtlagos gyerekszÀm, Àrak ¢s vÀrhatÂ ¢let-
tartam kapcsolata stb.), ¢s figyelmen kÁv¡l
hagyja, hogy elûdeink mik¢ppen lÀttÀk sajÀt
mindennapjaikat, hogyan viszonyultak ¢let-
hez ¢s halÀlhoz. Mintha erre adna csattanÂs
vÀlaszt a pÀlyÀjÀt t´rt¢neti demogrÀfusk¢nt
elkezdû n¢met tÀrsadalomt´rt¢n¢sz pro-
fesszor, Imhof magyarul most megjelent k´-
tete, az ELVESZíTETT VILçGOK, amely a szer-
zûnek a halÀllal, az ¢lettartam meghosszab-
bodÀsÀval, illetve ennek kulturÀlis, t´rt¢neti
´sszef¡gg¢seivel foglalkozÂ n¢gy k´nyve k´-
z¡l a harmadik.8

Az ELVESZíTETT VILçGOK cÁmü munkÀban
Imhof szÀnd¢ka az, hogy n¢hÀny n¢metor-
szÀgi telep¡l¢s, azon bel¡l is elsûsorban a
schwalmi Leimbach ¢s fûk¢pp egy onnan
kivÀlasztott csalÀd XVIIäXVIII. szÀzadi, azaz
kora Ãjkori t´rt¢net¢n, n¢pesed¢si helyzet¢n
kereszt¡l bemutassa àeleinkÊ gazdasÀgi, ´ko-
lÂgiai viszonyrendszerbe Àgyazott minden-
napjait, tÀrsas hÀlÂjÀt, az azt fenyegetû vesz¢-
lyeket, a hÀborÃkat, jÀrvÀnyokat ¢s ¢hÁns¢ge-
ket, illetve az ezek àtÃl¢l¢s¢tÊ biztosÁtÂ tÀrsa-
dalmi, demogrÀfiai ¢s vilÀgn¢zeti strat¢giÀ-
kat, hogy Ágy adjon t´rt¢neti, kultÃrt´rt¢neti
szempontokat mai àmodernÊ probl¢mÀink
¢rtelmez¢s¢hez.

Sajnos r´gt´n meg kell mondanunk, hogy
noha a szÀnd¢k ä a holt forrÀsokbÂl, szÀmok-
bÂl feltÀmasztani a kora Ãjkori csalÀdok à¢let-
vilÀgÀtÊ, ¢letstrat¢giÀit, ¢s ennek alapjÀn ¢r-
telmezni mai helyzet¡nket ä felt¢tlen¡l m¢l-
tÀnyolhatÂ, ez az ambiciÂzus ¢s egyes tÀrsa-
dalomt´rt¢neti irÀnyzatokat provokÀlÂ mun-

ka m¢gis kudarcot vall, s nem emlÁthetû az
eddig felsorolt müvekkel egy lapon.

Imhof ´tletrohamokban megÁrt, essz¢isz-
tikus, k´nnyed, olvasmÀnyos k´nyve a legke-
v¢sb¢ sem tekinthetû rendszeres t´rt¢neti re-
konstrukciÂnak, inkÀbb valamif¢le, az olvasÂt
tudatosan bombÀzÂ t´rt¢neti pamfletnek. A
szerzû ä annak ellen¢re, hogy ezt jelenti be
ä tulajdonk¢ppen m¢gsem k´ti meg magÀt
sem korban, sem t¢rben. BÀr az elsû fejezet-
ben azt Árja: àt´rt¢net¡nk hÀromszÀz ¢vvel ezelûtt
kezdûdik, egy kis faluban az ¢szak-hesseni
Schwalm-vid¢kenÊ, ¢s k´nyve elej¢n valÂban
kÁs¢rletet tesz a Leimbach nevü falucskÀban
¢lû àmÂdosÊ (negyvenhÀrom hektÀrral ren-
delkezû), sokgyermekes, gazdÀlkodÂ protes-
tÀns csalÀd, a Hooss csalÀd t´rt¢net¢nek Ãj-
ra¢pÁt¢s¢re nemzets¢gi adatbankok ¢s mÀs
forrÀsok, adÂjegyz¢kek, anyak´nyvek (egy-
hÀzk´nyvek ä a t¢ves fordÁtÀs szerint) stb.
alapjÀn, utÀna m¢gis szabadon, szinte ´tlet-
szerüen l¢p tÃl az elsûsorban elemzett XVIIä
XVIII. szÀzadon a XIX.-be vagy vissza a
XVI.-ba. Ugyanilyen k´nnyeds¢ggel ugrik
Hessenbûl D¢l-N¢metorszÀgba, a FrÁzf´ldre,
Berlinbe, vagy ha kedve Ãgy tartja, sz¢ttekint
eg¢sz K´z¢p-EurÂpÀban, Ágy k¢nyszerÁtve
fantasztikus utazÀsokra az olvasÂt. A kor ¢s
hely szerint emiatt nehezen elhelyezhetû em-
berek ¢rdemlik ki az ÀltalÀnos àeleinkÊ meg-
jel´l¢st. A szerzû a felhasznÀlt forrÀsok elem-
z¢s¢nek probl¢mÀival sem traktÀl minket, sût
a szakmabeli olvasÂnak Ãgy kell kibogarÀsz-
nia a tÀblÀzatok aprÂ betüs sz´vegeibûl az
adatok eredet¢t.

Az ELVESZíTETT VILçGOK tudatosan vÀllal-
ja a kapcsolatot Laslett mÀr id¢zett munkÀ-
jÀval, ¢s mÀr a cÁmmel is jelezni kÁvÀnja kri-
tikÀjÀt a t´rt¢neti statisztikÀt elût¢rbe helyezû
cambridge-i iskolÀval szemben. Nem egy
egys¢ges vilÀg elveszÁt¢s¢rûl van szÂ ä mond-
ja Imhof ä, hanem sok kis csalÀdi vilÀg letün-
t¢rûl, amelyek nem hozhatÂk k´z´s nevezû-
re, amelyekbûl nem k¢pezhetûk tÁpusok, Àt-
lagok. De nemcsak ebben az ¢rtelemben sza-
kÁt az angol tÀrsadalomt´rt¢n¢szek megk´ze-
lÁt¢smÂdjÀval, hanem abban is, hogy leg-
alÀbbis c¢lja szerint elûdeink szem¢vel kÁvÀn-
ja lÀttatni a mÃltat. Van azonban egy enn¢l
m¢g fontosabb, a t´rt¢n¢szi szerepvÀllalÀssal
kapcsolatos k¡l´nbs¢g. Az ´r´kk¢ szkeptikus,
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a mÃltra vonatkozÂ k´zhiedelmeket megk¢r-
dûjelezû, az aprÂl¢kos elemz¢st preferÀlÂ
cambridge-iekkel szemben Imhof tudatosan
vÀllalja, hogy ÁrÀsÀval a mÀhoz is szÂl, ¢s a
t´rt¢neti ismeret, vizsgÀlat az û szÀmÀra csak
eszk´z. Ez¢rt nem Árt rendszeres t´rt¢neti
elemz¢st, ¢s ezt jelzi k´nyv¢nek alcÁme is:
HOGYAN GYþRT°K LE ELEINK A MINDENNAPO-
KAT ä °S MI°RT BOLDOGULUNK MI EZZEL OLY
NEHEZEN... De vajon elmondhatjuk-e ma-
gunkrÂl, hogy biztos t´rt¢neti ismeretekkel
rendelkez¡nk a kora Ãjkori ember minden-
napjairÂl, demogrÀfiai viszonyairÂl, a probl¢-
mÀkra adott vÀlaszokrÂl, hogy t´rt¢n¢szk¢nt
ÃtmutatÀssal szolgÀljunk korunk szÀmÀra?
ögy tünik, a legkev¢sb¢ sem, sût mintha Im-
hof k´nyve a tÀrsadalmi ¢s t´rt¢neti k´rnye-
zetbûl kiszakÁtott t´rt¢neti p¢ldÀkkal, megÀl-
lapÁtÀsokkal csak Ãjabb t´rt¢neti mÁtoszokat
kreÀlna, amelyek a legkev¢sb¢ sem segÁtik tÀ-
j¢kozÂdÀsunkat a mÀban. N¢zz¡k fûbb pon-
tokban, milyen mitikus ellenvilÀgot, ma-mÃlt
ellent¢tpÀrokat vÀzol fel Imhof, ¢s mi¢rt nem
lehet szÀmunkra ez Ágy elfogadhatÂ.

Az Imhof Àltal felkÁnÀlt elsû t´rt¢neti kont-
raszt a ma v¢dett vilÀgÀt ÀllÁtja szembe a mÃlt
vesz¢lyekkel terhes mindennapjaival. àA pes-
tistûl, a hÀborÃtÂl, az ¢hÁns¢gtûl ments meg minket,
Urunk!Ê ä szÂlt bizonyos korokban a fohÀsz,
hiszen a hÀrom csapÀs egy¡tt vagy k¡l´n-k¡-
l´n k´nnyed¢n megtizedelhette, megharma-
dolhatta egy-egy telep¡l¢s, orszÀgr¢sz lakos-
sÀgÀt. A hangsÃly azonban a bizonyos szÂra
kell hogy ker¡lj´n, hiszen ä mint arra Imhof
is felhÁvja a figyelmet ä a XX. szÀzad elûtti
EurÂpa b¢k¢sebb idûszakokat is ismert, mi-
kor hosszÃ ¢vtizedekig nem pusztÁtott a fenti
hÀrmas csapÀst megtestesÁtû à´ld´klû an-
gyalÊ. A nagy pusztÁtÂ jÀrvÀnyok a sajÀt cik-
lusaikat k´vetve tÀmadtak, ¢s a XIX. szÀzad
k´zep¢re-v¢g¢re jobbÀra eltüntek, vagy ä
mint a himlû ä gyermekbetegs¢gg¢ szelÁd¡l-
tek. A fohÀszban emlÁtett pestis p¢ldÀul mÀr
a XVIII. szÀzad k´zep¢re visszavonult EurÂ-
pÀbÂl, hogy utoljÀra a XIX. szÀzad v¢gi
Hongkongban ¡sse fel a fej¢t. A hÀborÃk t´r-
t¢nete szint¢n nem folyamatos, ¢s mind he-
lyileg, mind pedig idûben lokalizÀlhatÂ. A
harminc¢ves hÀborÃ utÀn a k´nyvben elem-
zett n¢metorszÀgi ter¡leteknek eg¢szen az el-
sû vilÀghÀborÃig nem kellett elszenvedni¡k
ÀltalÀnos pusztÁtÀst. Az ¢hÁns¢gek sem voltak
ÀllandÂk, ¢s a fennmaradÀshoz sz¡ks¢ges

k¢tezer kalÂriÀt a legt´bb eurÂpai gazdasÀg
biztosÁtani tudta lakosai szÀmÀra a k´z¢pkor
kezdete Âta. E hÀrom csapÀs egy¡tt pedig a
lehetû legritkÀbban sÃjtott le, s mint Imhof
is regisztrÀlja, fûk¢pp a Johannes Hoossnak
¢letet adÂ XVII. szÀzadban pusztÁtottak
egy¡tt, amely minden bizonnyal EurÂpa
egyik legvÀlsÀgosabb idûszaka volt. TehÀt
csak a t´rt¢netis¢g s nagyszÀmÃ t´rt¢neti
munka figyelmen kÁv¡l hagyÀsÀval lehet a
XVII. szÀzadot ¢s a XVIII. szÀzad elej¢t àele-
ink vilÀgak¢ntÊ ÀbrÀzolni.

De nemcsak a t´rt¢neti folyamat rend-
szeres elemz¢se marad el ez esetben, hanem
a csapÀsok hatÀsmechanizmusÀt sem ismer-
j¡k meg. Azok valamif¢le k¡lsûleges vesz¢ly-
k¢nt jelennek meg, amelyek ha fenyegettek,
akkor a tÀrsadalmi rendtûl, a gazdÀlkodÀs
mÂdjÀtÂl f¡ggetlen¡l vesz¢lyeztett¢k a lakos-
sÀg ¢let¢t. Imhof csak mintegy odaveti, hogy
a hideg idûjÀrÀs miatt elûÀllÂ rossz term¢s
nem mindig vezetett ¢hez¢shez, hogy a szü-
k´sebb k¢szlet inkÀbb sÃjtotta a piacrÂl ¢lû
k¢zmüveseket, mint a birtokos parasztokat,
illetve ¢pp csak megemlÁti az utak fontossÀgÀt
a jÀrvÀnyok terjed¢se szempontjÀbÂl. Enn¢l
t´bbre nem vÀllalkozik. F´l sem teszi a k¢r-
d¢st, hogy az ¢hez¢st mennyiben akadÀlyoz-
hatta meg a t´bbf¢le gabona termel¢s¢re rÀ-
ÀllÂ gazdÀlkodÀsi rendszer vagy az ebben a
korban kialakulÂ egys¢ges piac. De egyÀlta-
lÀn az alultÀplÀltsÀg vezetett-e a halÀlozÀs
megn´veked¢s¢hez, s nem a rossz term¢s-
kilÀtÀsok, a cs´kkenû munkalehetûs¢gek mi-
att megn´vekedû vÀndorlÀs ¢s az azzal jÀrÂ
jÀrvÀnyvesz¢ly? Pedig az ezen szempontok
alapjÀn kirajzolÂdÂ k¡l´nbs¢gek ¢letbevÀgÂ-
an fontosak lehettek a kora Ãjkori EurÂ-
pÀban.9

A vesz¢lyeztetetts¢g k¡lsûleges jelleg¢-
nek, a tÀrsadalomtÂl valÂ f¡ggetlens¢g¢nek
felt¢telez¢se m¢g akkor is megmarad, mikor
a k´nyv talÀn egyik legjobb ä bÀr kellûen
nem megalapozott ä elemz¢se sorÀn Imhof
szembeÀllÁtja a d¢l-n¢metorszÀgi Gabelbach
¢s a frÁzf´ldi Hesel halÀlozÀsi viszonyait ¢s az
arra adott kollektÁv vÀlaszokat. Mint ¢rvel, a
forgalmas utakon fekvû Gabelbach gyakrab-
ban tapasztalhatta meg a pestis pusztÁtÀsÀt,
mint a vilÀgtÂl elzÀrt Hesel. Ez¢rt ott a gya-
kori trauma miatt k´z´mb´ss¢ vÀltak az em-
berek az ¢lettel szemben, s a gondatlansÀg
k´vetkezt¢ben is magas csecsemûhalandÂsÀ-
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got, az anyÀk magas gyermekÀgyi halÀlozÀsÀt
csak rendkÁv¡l magas term¢kenys¢g ¢s gyors
ÃjrahÀzasodÀs ellensÃlyozhatta. Ezzel szem-
ben a csecsemûk ¢s anyÀk sorsa irÀnt aggÂdÂ,
az ¢lettel szemben nem k´z´mb´s Heselben
alacsonyabb term¢kenys¢g, kev¢sb¢ gyors Ãj-
rahÀzasodÀs is elegendû volt az ¢let folyama-
tossÀgÀnak fenntartÀsÀhoz. Imhofban fel sem
mer¡l, hogy a f´ldrajzi elhelyezked¢sen kÁv¡l
esetleg az elt¢rû gazdÀlkodÀssal, tÀrsadalmi
´sszet¢tellel is magyarÀzza az Àltala feltÀrt ha-
landÂsÀgbeli k¡l´nbs¢geket. így nem csoda,
hogy csak isteni sorscsapÀsk¢nt ¢rtelmezi a
XVIIäXVIII. szÀzadi embereket fenyegetû
vesz¢lyeket.

Kellû szkepszissel fogadhatjuk tehÀt Im-
hof elemz¢s¢t a korabeli viszonyokra adott
reakciÂkrÂl. Nem marad szÀmÀra mÀs, mint
a àkollektÁv tudattalanÊ, illetve az àeszmeiÊ
biztonsÀgi strat¢gia. Imhof k´vetkezû t´rt¢-
neti ellent¢tpÀrja ennek alapjÀn Ãgy szÂl,
hogy a konkr¢t egy¢ni f´ldi ¢letet elûnyben
r¢szesÁtû individualizmussal szemben elûde-
ink a csalÀdi szerep, a csalÀdi vagyon megûr-
z¢s¢t helyezt¢k d´nt¢seik k´z¢ppontjÀba. A
csalÀdi birtok szempontjÀbÂl àjÂlÊ kellett hÀ-
zasodni. A csalÀdfû csak ideiglenes int¢zûje ¢s
nem tulajdonosa volt a birtoknak. A f´ldet
nem adhatta-vehette, ¢s ha megfÀradt vagy
betegs¢g k´vetkezt¢ben elhalÀlozott, akkor a
birtokot rendezett k´r¡lm¢nyek k´z´tt kel-
lett hÀtrahagynia ´r´k´s¢nek. àEz az ¢n hÀ-
zam, ¢s m¢gsem az eny¢m, s ki utÀnam j´n, az is
Ágy lesz ezzelÊ ä id¢z a szerzû egy hÀzfeliratot.
Ez a t´rekv¢s megjelent aztÀn a n¢vadÀsban
is, ¢s a szerep folytonossÀga ¢rdek¢ben akÀr
t´bb fiÃ´r´k´snek is a csalÀdfû keresztnev¢t
adtÀk. Sût nemcsak az egyes csalÀd kereste az
ÀllandÂsÀgot, hanem a sz¢lesebb faluk´z´s-
s¢g is. P¢ldÀul makacsul a h¢t bizonyos nap-
jain hÀzasodtak, Ágy teremtve valamif¢le kol-
lektÁv hagyomÀnyt, kollektÁv biztonsÀg¢rze-
tet. Ez a tÁpusÃ nosztalgia, amely fel-felbuk-
kan, ismerûs mÀr: a àparaszti vilÀgÊ utÀni
vÀgy gyakran visszak´sz´n a n¢prajzban, a
korai szociolÂgiÀban ¢s a populista, n¢pi-na-
rodnyik ideolÂgiÀkban. MÀra azonban ez a
t´rt¢neti k¢p ´sszet´rt, a k´z´s eurÂpai pa-
raszti mÃlt mÀr keveseket inspirÀl, ¢s a feltÀrt
adatok alapjÀn csak abban lehet¡nk biztosak,
hogy bizonyos k´z¢pbirtokos r¢tegek a kora
Ãjkori K´z¢p-EurÂpÀban hasonlÂ normÀkat
k´vettek, mÀr amennyiben erre mÂdjuk volt

a korabeli demogrÀfiai viszonyok k´zepet-
te.10 Johannes Hooss csalÀdja tehÀt csak az
egyik ilyen birtokos famÁlia lehetett, ¢s stra-
t¢giÀja csak szÁnezi a mÃltk¢pet.

Furcsa csavarral azonban ¢ppen ez lenne
a k´vetkezû kontraszt alapja. A mai vilÀggal
szemben elûdeink k´r¢ben Àtlagos, repre-
zentatÁv à¢letvilÀgÊ nem l¢tezett, hiszen a kor
titka ¢ppen a sokszÁnüs¢g volt ä mondja Im-
hof. Johannes Hooss à¢letvilÀgaÊ csak a
szÀmtalan lehets¢ges strat¢gia egyike ä foly-
tatja ä, aki pedig ezekbûl tÁpust prÂbÀl k¢pez-
ni, az t´rt¢netietlen¡l jÀr el, ¢s megerûszakol-
ja a mÃltat. Az Àtlagos hÀzasodÀsi kor, az Àt-
lagos vÀrhatÂ ¢lettartam csak àa nem tÃl sokÊ
generÀciÂ Âta l¢tezû t´megtÀrsadalmakban
¢rtelmes fogalom, csak azokat Árja le. Imhof-
nak ezt az ÀllÀspontjÀt hermeneutikai gyûze-
lemnek tarthatnÀnk, ha nem bizonytalanÁta-
nÀnak el mÀs adatok, ¢s ha nem lenne hiÀny-
¢rzet¡nk Imhof àt´megesed¢sÊ-elemz¢s¢vel
kapcsolatban. N¢hÀny magyarorszÀgi falu ¢s
kisvÀros hasonlÂ szempontÃ elemz¢se alap-
jÀn (Imhof is csak egy falut vizsgÀl ebbûl a
szempontbÂl) ugyanis Ãgy tünik, hogy leg-
alÀbbis a nûk eset¢ben az individuÀlis ¢s az
Àtlagos hÀzasodÀsi kor a XVIII. szÀzad mÀ-
sodik fel¢ben t´bb¢-kev¢sb¢ egybeesett. M¢g-
iscsak van tehÀt tartalma az Àtlagos hÀzaso-
dÀsi kornak, ¢s ha felrajzolhatÂ valamilyen
tendencia, akkor az ¢ppen ellent¢tes az Im-
hof Àltal felrajzolttal, vagyis idûben elûreha-
ladva egyre nagyobb a hÀzasodÀsi korok szÂ-
rÂdÀsa az Àtlag k´r¡l.11 így hiÀba sugallja ezt
a szerzû ä a t´rt¢neti statisztikÀt m¢gsem kell
f¢lretenn¡nk. HasznÀlatÀtÂl a kora Ãjkori
tÀrsadalmak m¢g nem lesznek t´megtÀrsa-
dalmak. °rtelmez¢sem szerint ugyanis a t´-
megtÀrsadalmak akkor alakulnak ki, amikor
a jogilag k´r¡lbÀstyÀzott feudÀlis stÀtusrend-
szer, rendi normavilÀg felbomlik, s fokoza-
tosan Àtadja hely¢t a presztÁzs, a stÀtus sza-
bad ¢rtelmez¢s¢nek, mikor lassan ¢rv¢ny¡ket
vesztik a felekezeti normÀk, ¢s megindul a
v¢ge¢rhetetlen harc a rendkÁv¡l bizonytalan
r¢gi-Ãj presztÁzsjÂszÀgok¢rt. Johannes Hooss
vilÀga m¢g stÀtusjogilag cizellÀlt kor volt, szÀ-
mÁtott a nemess¢g, voltak àurakÊ ¢s àszol-
gÀkÊ, àmesterekÊ ¢s àleg¢nyekÊ, àfûnemesekÊ
¢s àkisnemesekÊ, àjobbÀgyokÊ ¢s àzsell¢rekÊ.
Sajnos azonban a presztÁzsre valÂ n¢hÀny ho-
mÀlyos utalÀstÂl ¢s egy kellûen ki nem fejtett
tÀblÀzattÂl eltekintve Imhof adÂsunk marad



a kor embereit valÂszÁnüleg erûsen izgatÂ stÀ-
tusszempontok elemz¢s¢vel, ¢s Ágy nemcsak
a àt´megesed¢sÊ folyamata sikkad el, hanem
hermeneutikai gyûzelem helyett hermeneu-
tikai veres¢grûl besz¢lhet¡nk.

Az ¢letrûl ¢s a halÀlrÂl szÂlÂ mitikus t´r-
t¢neti ellenk¢p azonban nem lenne teljes, ha
kimaradna belûle a tÃlvilÀg. Imhof sem fe-
ledkezik meg az ´r´kl¢trûl, ¢s az utolsÂ el-
lent¢tpÀrban azt fogalmazza meg, hogy mÁg
korunk emberei k´z´mb´sek a tÃlvilÀggal
szemben, addig Johannes Hooss kortÀrsai-
ban az e vilÀggal szemben alakult ki indiffe-
rencia. MÁg mi az eg¢szs¢gipar hasznÀt n´-
velve kÁnosan vigyÀzunk fogainkra, sze-
m¡nkre, bûr¡nkre, v¢rnyomÀsunkra, addig
eleink a lelki ÀpoltsÀgot vÀlasztottÀk, bÁzva
abban, hogy Ágy bel¢pût nyerhetnek az ´r´k
¢letbe, a kozmikus rendbe. Ez engedte fel¡l-
emelkedni ûket demogrÀfiai nyomorÃsÀgu-
kon, Ágy talÀltak vigaszt ¢s erût a nyomorÃ-
sÀgos mindennapok tÃl¢l¢s¢re. Nem az szÀ-

mÁtott trag¢diÀnak, ha meghalt a csecsemû,
hanem ha halÀla elûtt nem ¢rte fej¢t szentelt-
vÁz. Gyenge volt az Ãjsz¡l´tt, keresztelt a bÀ-
ba, s ha m¢g Ágy sem siker¡lt megmenteni a
lelk¢t, akkor maradt a Kinderzeichnen szo-
kÀsa, azaz addig hurcoltÀk a halott csecsemût
templomrÂl templomra, kÀpolnÀrÂl kÀpolnÀ-
ra, mÁgnem a sercegû gyertya f¢ny¢ben a ha-
lott arca egy pillanatra kigyÃlt, ¢letjelt adott,
¢s Ágy a szenteltvizet mÀr fogadhatta. Ostoba,
babonÀs tÀrsasÀg ä mondanÀk a XIX. szÀza-
diak (Marx, Macaulay ¢s a t´bbiek), àa kÂrhÀ-
zakkal ¢s a tudÀssal helyettesÁtett¡k a hit ¢s imÀdsÀg
katedrÀlisaitÊ ä szomorodik el Imhof, n´velve
szellemi piacunkon ezÀltal is a transzcenden-
ciakeresletet, amely a legkev¢sb¢ sincs ´ssz-
hangban a kÁnÀlattal. Imhof szerint ugyan
ànincs visszaÃtÊ, de az¢rt a vÀltozÀsok hatÀsÀra
jobban tenn¢nk, ha ism¢t megprÂbÀlnÀnk
szert tenni àa neh¢z dolgokra is kiterjedû vilÀg-
n¢zetreÊ. Lehet. A t´rt¢n¢sz ÀlpapoktÂl azon-
ban a JÂisten mentsen meg minket!
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Kedves Fiatal BarÀtom!
K´sz´n´m, hogy elk¡ldted a verseidet. ArrÂl
tanÃskodnak, hogy nem vagy hÁjÀval sem a
k¢pzelûerûnek, sem az energiÀnak. Hogy n¢-
mileg cs´kkentsem ennek a dics¢retnek az
¢rt¢k¢t, nem hallgathatom el azt sem, hogy
energiÀd java r¢sz¢t mÀsoktÂl k´lcs´nz´d, ¢s
hogy mind energiÀdat, mind k¢pzelûerûdet
sz¢tforgÀcsolod azzal, ahogy ÀllandÂan a f´l-
fokozottsÀg ¢s a kimer¡lts¢g k´z´tt inga-
dozol. (TalÀlomra azt mondanÀm, hogy egy-
felûl tÃlsÀgosan sok Blake-et, Rimbaud-t ¢s
Donne-t olvastÀl ä ez a kever¢k k´nnyen az
ember fej¢be szÀll ä, mÀsfelûl egy adag jÂval
k´nnyebb fajsÃlyÃ ¢s unalmasabb kortÀrs lÁ-
rÀt, mik´zben nem ¢rz¢keled a k¡l´nbs¢get
a kettû k´z´tt.) MÀsk¢nt fogalmazva, a verse-
id formÀtlansÀgban szenvednek. Ezen nem
f´lt¢tlen¡l azt ¢rtem, hogy jobban tenn¢d, ha
szigorÃan k´t´tt formÀkat ¢s rÁmeket hasz-
nÀlnÀl, hanem azt, hogy nem fontolod meg
el¢gg¢, amit mondasz. HozzÀ kell tennem,
hogy v¢lem¢nyem szerint bizonyos szem-
pontbÂl ezek a hibÀk eg¢szs¢gesebbek egy
fiatal k´ltûben, mint a tÃlfejlett forma¢rz¢k
¢s a belûle tÀplÀlkozÂ ´nel¢g¡lts¢g, de azt
tudnod kell, hogy nem a szenved¢ly, nem a
gondolatok, m¢g csak nem is a k¢pzelet te-
szik a k´ltût, hanem az, hogy k¡l´nleges ¢r-
z¢k vagy, ha Ãgy tetszik, ´szt´n ¢l benne a
nyelv irÀnt (mellesleg ezt az ´szt´nt fejleszte-
ni is lehet).

Tudom, hogy amit az im¢nt mondtam,
nem tÃlsÀgosan eredeti. TalÀn eml¢kszel rÀ,
mit mondott Mallarm¢ Rodinnek, amikor az
kijelentette, hogy van n¢hÀny nagyszerü
gondolata, amelybûl szonettet szeretne Árni.
Mire Mallarm¢: a szonettek nem gondolatok-
bÂl k¢sz¡lnek, hanem szavakbÂl. Auden is
valami ilyesmit mondott, ¢s ¢n magam is Ágy
v¢lem. SzÂtagok, szavak, kifejez¢sek, szÂlÀ-

sok, szÂjÀt¢kok, tr¢fÀk, t´bb¢rtelmü kifejez¢-
sek, ritmus, hangsÃly, szÁnek, hangszÁnek,
mindenf¢le verbÀlis mintÀk ä mi, k´ltûk el-
sûsorban ezekben lelj¡k ´r´m¡nket. Mielûtt
bÀrmi egy¢bre gondolnÀl, ´r´m´t kell talÀl-
nod a kimondÀs puszta aktusÀban vagy akÀr
ennek elk¢pzel¢s¢ben, olyannyira, hogy va-
lÂsÀggal szenved¢st okoz, ha azt hallod, hogy
valamit ä bÀrmit ä rosszul mondanak.

Ez az ´r´m term¢szetesen csak akkor vÀlik
term¢kenny¢, ha mozgÀsba hozzÀk a szenve-
d¢lyeid, eszm¢nyeid, hangulataid ¢s gondo-
lataid, vagyis mindazok a l¢lektani Àllapotok
¢s folyamatok, amelyek emberr¢ tesznek
benn¡nket. çm a k´ltûk szÀmÀra az a nyelvi
forma, amelyben ezek jelentkeznek, ugyan-
olyan fontos, mint maguk az Àllapotok. ýk
ugyanis m¢rhetetlen mennyis¢gü ´szt´n´s
tudÀs ¢s tapasztalat segÁts¢g¢vel olyan v¢gte-
len¡l finom verbÀlis k¡l´nbs¢geket hoznak
l¢tre, amelyek a vilÀgra adhatÂ k¡l´nf¢le le-
hets¢ges vÀlaszoknak felelnek meg. A nyelv
a k´lt¢szetben kezd istenigazÀban jelenteni:
ott ¢ri el maximÀlis sÃlyÀt vagy sürüs¢g¢t.
Egy verssor mindazt jelenti, amit egyÀltalÀn
jelenthet. Ennek ellen¢re term¢szetesen f´l
szoktuk ÀllÁtani e lehets¢ges jelent¢sek ¢rt¢k-
sorrendj¢t, ¢s ezÀltal l¢trehozzuk azt, amit a
kritikusok egy-egy vers àolvasatÀnakÊ nevez-
nek. çm ahogy a nyelv szavai szÂtÀri jelen-
t¢s¡k´n tÃl mindenf¢le visszhangokat ¢s
asszociÀciÂkat is keltenek, ugyanÁgy Àll a
helyzet az àolvasatokkalÊ is. Olykor maga a
l¢nyeg, az egy¢rtelmü erk´lcsi ÀllÀsfoglalÀs
puszta gondolata is homÀlyossÀ, ÃgyszÂlvÀn
meghatÀrozhatatlannÀ vÀlik. ManapsÀg diva-
tos dolog eljÀtszani ezzel, pedig ez komoly
dolog, amellett a legt´bb k´ltû mindig is jÂl
tudta, hogy a verset elindÁtÂ ¢rz¢s vagy gon-
dolat gyakran gy´keresen k¡l´nb´zik attÂl,
amiv¢ azutÀn a k¢sz versben alakul. Bizonyos
hatÀrok k´zt ezzel meg is kell b¢k¡ln¡nk, hi-
szen amikor formÀlÂdni kezd benn¡nk egy
vers, annak egyes jelent¢sr¢tegei eleinte
sz¡ks¢gk¢ppen homÀlyosak.

Nem csoda, ha egy fiatal k´ltû mindezt
f´l´tt¢bb gyanÃsnak talÀlja. °n is annak talÀ-
lom, de mit tegy¡nk? Mindenesetre az elsû
¢s legfontosabb tanÀcs, amivel szolgÀlhatok,
az, hogy figyeld Àrgus szemmel a nyelvet,
amelyet hasznÀlsz. TÀvolodj el kiss¢ a versed
tÀrgyÀtÂl ¢s a tulajdon ¢rz¢seidtûl, ¢s hall-
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gasd meg, hogy mit mondasz. Azt mondod,
amit azok a szavak mondanak, amelyeket
hasznÀlsz.

IgazÀn jÂl figyelni term¢szetesen csak ak-
kor tud az ember, ha ¢les a hallÀsa. A k´ltû-
nek a f¡le ä mÀrmint a belsû f¡le ä a legna-
gyobb kincse. Az, hogy valakinek van f¡le a
k´lt¢szethez, nem ugyanaz, mintha jÂ zenei
hallÀsa volna. àMinden müv¢szet ÀllandÂan arra
t´rekszik, hogy zen¢v¢ vÀlj¢kÊ, mondta Walter
Pater. Ne higgy neki. Ha gondolod, kezeld
bizalmasan ezt a vallomÀst, de ¢n a zen¢t
gyakran unom. A szavakat soha. A k´ltû hal-
lÀsa k´znapibb, f´ldh´zragadtabb, speciali-
zÀltabb ¢s ûr¡ltebb, mint a muzsikus¢. SzÀ-
momra a puszta zenei hangok nem jelente-
nek eleget. A szavak nem kifinomult, nem el-
vont, hanem k´znapi dolgok. Olyanok, mint
azok a tÀrgyak, amelyeknek megvan a maguk
t´rt¢nete, nemcsak a müteremben vagy a mü-
helyben l¢teznek. A k´ltûnek tehÀt ¢beren
kell f¡lelnie a k´r¡l´tte f´lhangzÂ nyelvekre.

Ezek egyike k´ltûtÀrsaink nyelve is, sût ¢p-
pens¢ggel azok k´z¢ tartozik, amelyeket a
legnagyobb ¢rdeklûd¢ssel figyel¡nk. A leg-
t´bb k´ltû n¢hÀny mÀsik k´ltû verseinek k´-
sz´nheti, hogy rÀ¢bredt a hivatÀsÀra: meg-
hallottak egy verset, ¢s hirtelen Ãgy ¢rezt¢k,
mintha most hallanÀk csak a nyelvet elûsz´r
igazÀn ¢let¡kben, ¢s ekkor villant az esz¡kbe
elûsz´r a lehetûs¢g, hogy talÀn nekik maguk-
nak is versÁrÀsra kellene adniuk a fej¡ket. Ve-
lem legalÀbbis Ágy t´rt¢nt.

Egy kis kit¢rû: Megesett, hogy olyan nagy-
szabÀsÃ k´ltûi versenyeken kellett bÁrÀskod-
nom, amelyeken bÀrki r¢szt vehetett, ¢s
ilyenkor mindig tisztÀn Àllt elûttem a kÁnos
igazsÀg: sokkal t´bben Árnak, mint ahÀnyan
olvasnak. Az az ¢rz¢sem, hogy legalÀbb egy-
k¢t verset mindenki megÁr ¢lete valamelyik
szakaszÀban. Ezt akÀr biztatÂ jelnek is tekint-
hetj¡k, mivel arra utal, hogy az ig¢ny m¢lyen
gy´kerezik az emberi l¢lekben. Ugyanakkor
lehangolÂ tapasztalat is, hogy milyen tagolat-
lan megnyilvÀnulÀsokra k¢pesek lustasÀgbÂl
¢s tudatlansÀgbÂl olyan emberek, akiknek az
¢lm¢nyanyagÀban semmivel sem kisebb lehe-
tûs¢gek rejlenek, mint a tiedben vagy az
eny¢mben. Biztos vagyok benne, hogy a sz¡-
lei halÀla pontosan annyira megrÀzta azt a
mÀsik embert, mint engem, talÀn m¢g job-
ban is, Àm az ¢lm¢ny ereje elszivÀrog a tar-

talmatlan k´zhelyeken kereszt¡l. Ha mÀr va-
laki k´lt¢szetre adta a fej¢t, jÂl teszi, ha igen
sok verset olvas. AkÀr eg¢szen a megcs´m´r-
l¢sig... Biztosan eml¢kszel Marianne Moore-
nak a k´lt¢szetrûl szÂlÂ vers¢re, amelynek a
r´vidÁtett vÀltozata Ágy hangzik: à°n se vagyok
oda ¢rte. / M¢gis, ha m¢ly megvet¢ssel olvassa az
ember, f´lfedez benne / v¢gt¢re valamit, ami valÂ-
di.Ê çm mielûtt idÀig eljutnÀl, rengeteget kell
olvasnod. °s nemcsak a kortÀrsaid verseit,
hanem mindenf¢le r¢gi k´ltûket is. (Stevie
Smith egy vÀsott pillanatÀban Ãgy nyilatko-
zott, hogy soha egy sort sem olvas el senkitûl
mindaddig, amÁg legalÀbb k¢tszÀz esztendû
el nem telt az illetû halÀla Âta.) Ha ragasz-
kodsz hozzÀ, hogy megalkosd ´nmagad imÀ-
zsÀt, ne piackutatÂk¢nt lÀsd magad, hanem
f´lfedezûk¢nt. Lehetûleg mindig a s´t¢t ¢s el-
hagyatott helyeket keresd f´l!

Mentoraim egyik¢tûl szÀrmazik a mondÀs,
hogy a k´lt¢szet olyan ´r´m, amely f´lforgat-
ja a lelked. K´ltû szÀmÀra legalÀbbis ez a leg-
jobb fajtÀja. Soha ne olvass verset tudo-
mÀnyos vagy elm¢leti szempontok alapjÀn,
ne olvass az¢rt, mert vilÀgos k¢pet kÁvÀnsz
formÀlni magadban a XVI., XVII. vagy
XVIII. szÀzad gondolati irÀnyzatairÂl. Ha a
versekben gondolatokat, elm¢leteket vagy
ideolÂgiÀkat keresel, bÀrmi olyasmit, ami a
szavak m´g´tt rejlik, akkor egyszerüen
rosszul olvasod ûket. Tudom, hogy erûs tÃl-
zÀsnak hangzik, ¢s talÀn kiss¢ romantikusan
is, de azt tanÀcsolom, elsûsorban Ãgy olvass,
mintha az °denkert lakÂja volnÀl, ¢s tiltott
gy¡m´lcs´kk¢nt Ázleln¢d a szavakat.

Arra sem tudok semmif¢le egyed¡l ¡dv´-
zÁtû sziszt¢mÀt ajÀnlani, hogy mit olvass.
Menj mindig az orrod utÀn! A borkÂstolÂk-
nak ¢s a moralistÀknak ÀllÁtÂlag hÁresen jÂ or-
ruk van ä helyes, ha benned mindkettûbûl
van egy adag. Meg persze sok minden mÀs
is. V¢gt¢re is ebben a k¢t emberfajtÀban van
valami visszataszÁtÂ. Te viszont nem egysze-
rüen olvasÂ akarsz lenni, hanem ÁrÂ is. írni
term¢szetesen arrÂl Árj, ami neked magadnak
fontos. Egyik level¢ben Rilke arra int egy fia-
tal k´ltût, hogy lehetûleg ker¡lje az elkopta-
tott t¢mÀkat. Hagyjon b¢k¢t a szerelmi k´l-
t¢szetnek, tanÀcsolja neki, inkÀbb mer¡lj´n
el ´nmagÀban, a gyermekkorÀban, a term¢-
szetben. De vajon mit ¢rts¡nk term¢szeten?
Ismerek embereket, akik szÀmÀra p¢nteken-
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k¢nt a szemeteskocsi ¢rkez¢se ¢ppannyira r¢-
sze a term¢szetnek, mint a fecsk¢k ¢rkez¢se
tavasszal. Ne l¢gy fennk´lt! Ami fennk´lt, az
ritkÀn hat elevennek, mÀrpedig egy versnek
Ágy kell hatnia, amikor elûsz´r olvasod ¢s va-
lahÀnyszor Ãjraolvasod. Ez azt jelenti, hogy
neked kell Ãj szemmel n¢zned a dolgokra:
meg kell ÃjÁtanod ûket.

AttÂl f¢lek, prÂbÀra teszem a t¡relmedet.
Csak m¢g egy megjegyz¢s: Emily Dickinson
Árja valahol, hogy minden vers egy olyan hÀz,
amelyik sajÀt kÁs¢rtetre vÀgyik. A kÁs¢rtet az
a borzongÀs, az a frissess¢g, az ismerûs-isme-
retlennek az az ¢rz¢se, az az energia, amelyet
a vers magÀba sürÁt. A k´ltû mesters¢gbeli tu-
dÀsa adja az ¢p¡let szerkezet¢t. çm sokf¢le
hÀz l¢tezik, ¢s sokf¢le kÁs¢rtet. Akadnak, akik
szerint az ihlethez megfelelû l¢gk´rre van
sz¡ks¢g, akÀrcsak egy spiritiszta szeÀnszhoz:
ezek az emberek csak ¢jszaka tudnak Árni, er-
nyûs lÀmpa mellett, csipkef¡gg´ny´k m´g¡l
beszürûdû k¡l´nleges vilÀgÁtÀsban, lehetûleg
teliholdnÀl. N¢hÀny tÃl¢rz¢keny, depressziÂ-
ra hajlamos k´ltû vÀltig ÀllÁtja, hogy kizÀrÂlag
ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt lehet verset Árni.
Ez azonban szemenszedett ostobasÀg. Ha
megprÂbÀlkozol vele, Ãgy v¢gzed, mint azok
a v¢n sarlatÀnok, akik olyan mennyd´rgû pÀ-
tosszal igyekeznek f´lhÁvni magukra a hallga-
tÂsÀg figyelm¢t, amely valaha talÀn fens¢ges-
nek hatott, mÀra azonban minden energia el-
pÀrolgott belûle. Az ilyesmi elûl a kÁs¢rtetek
unalmukban megsz´knek. Mer¢szen fogj
hozzÀ a hÀzad ¢pÁt¢s¢hez, szÀmolj vele, hogy
k¢sûbb tovÀbbi szÀrnyakkal kell megtolda-
nod, avagy hogy esetleg hibÀsak a m¢r¢seid,
szÀmolj vele, hogy esetleg h¢tk´znapi leszel,
neh¢zkes, sût egyszerüen rossz. A te hÀzad a
nyelvbûl ¢p¡l, az pedig ÀllandÂan morzsÀlÂ-
dik, ¢s veszÁt az erej¢bûl. °n ma mÀr türhe-
tûen ismerem a sajÀt hÀzamat. L¢nyeg¢ben
egy romos, de m¢g lakhatÂ, mÃlt szÀzadi,
klasszicista ¢p¡lett´mb, amely szerencs¢s
esetben kitart a k´vetkezû ¢vezredig (tekint-
ve, hogy az amÃgy sincsen mÀr messze). A
szobÀkban olyan emberekkel szeretn¢k talÀl-
kozni, akik k¡l´nb´znek tûlem, olyanokkal,
akiknek t¢v¢j¡k ¢s telefonjuk van. Szeret-
n¢m, ha a magam k´r¡l lÀtott vilÀgbÂl min¢l
t´bbet tudn¢k bek´lt´ztetni a hÀzamba.
Egyesek csak egy ¢jszakÀra szÀllnak meg ben-
ne, mÀsokat ki se lehetne t´bbet kergetni.

Megeshet, hogy k¢nytelen leszek tovÀbbi szo-
bÀkkal megtoldani. çm a r¢gi lakÂknak, a kÁ-
s¢rteteknek is megvan benne a hely¡k. Ah-
hoz, hogy egy szellem kÁs¢rteni tudjon, nem
el¢g neki mÀs szellemek tÀrsasÀga: arra van
sz¡ks¢g, hogy egy eleven ember ÃtjÀt keresz-
tezze. Neh¢z egy ilyen ¢p¡letben megûrizni
a helyes arÀnyokat. Ismerek egy Ybl tervezte
hÀzat Budapesten, valahol a Magyar utca ¢s
a MÃzeum k´rÃt k´z´tt, amelyben az arÀ-
nyok ¢s a szÁnek szinte ¢nekelnek. Azt szeret-
n¢m, ha az ¢n verseim is ilyenek lenn¢nek.
Lehet, hogy a te hÀzad eg¢szen mÀsf¢le lesz:
talÀn gÂtikus kast¢ly, talÀn Ãt menti bisztrÂ,
talÀn egy Bauhaus-stÁlusÃ lakÂtelepi hÀz,
posztmodern hotel vagy szupermarket: ezek
a dolgok ´szt´n´sen, kinek-kinek v¢rm¢rs¢k-
lete szerint alakulnak, de bÀrmit vÀlassz is, jÂ,
ha mindig tartogatsz egy-k¢t meglepet¢st a
tarsolyodban, ¢s ha a hÀzadban lakni is lehet,
nemcsak futÂlag megszÀllni.

SajnÀlom, hogy ilyen hosszadalmas meta-
forÀkkal traktÀltalak. A l¢nyeg mind´ssze
ennyi: tartsd jÂl nyitva a szemed ¢s a f¡led,
olvass sokat, ne f¢lj kockÀztatni, lepd meg ´n-
magadat, ¢s soha ne felejtsd el: nem ura ¢s
parancsolÂja vagy a nyelvnek, hanem esendû
emberi l¢ny, akit ÀllandÂan fenyeget a kife-
jezûk¢szs¢g elveszÁt¢s¢nek vesz¢lye.

Sok szerencs¢t!
George Szirtes

(Rakovszky Zsuzsa fordÁtÀsa)

A HOLMI POSTçJçBñL
 

BELEBESZ°Lý*

VÀlaszolok, persze, ha mÀr megk¢rdeztetek,
mi¢rt is ne mondanÀm el a v¢lem¢nyemet.
Csak ne jÀrn¢k Ãgy, mint aki verekedûket
akar sz¢tvÀlasztani az iskolaudvaron, s aztÀn
jÂ nagyokat kap a fej¢re. De m¢g ha Ágy lesz
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is, kapok a F´ld¢nyitûl, kapok a RadnÂtitÂl,
akkor is vÀllalom.

Maga a vita tÀrgya, Rudolf Schwarzkogler
müv¢szete sajnos kev¢ss¢ ¢rdekel. BÀr ¢rteni
v¢lem, hogy mit, mi¢rt csinÀltak, a b¢csi ak-
cionistÀk nem nagyon korbÀcsoltÀk f´l soha
a fantÀziÀmat. TalÀn az¢rt van Ágy, mert a sa-
jÀt kicsapongÀsaimat d¢delgetem, s nem f¢r
el bennem a hozott anyag. így aztÀn a k¢r-
d¢s, hogy Rudolf Schwarzkogler vajon levÀg-
ta-e a sajÀt farkÀt, netÀn kiher¢lte-e magÀt,
avagy egyiket se tette, egyÀltalÀn nem vÀg az
elevenembe.

çltalÀnossÀgban szÂlva jobban szÁvelem,
ha egy farok az eredeti hely¢n van, legyen
macskÀ¢ vagy ember¢, Àm ha müv¢szetrûl
van szÂ, akkor bÀrki faszÀt el tudom k¢pzelni
akÀr egy rep¡lû szamovÀrban, akÀr egy s´-
r´skrigliben, s m¢g egy esernyû redûzet¢be
rejtve, egy boncasztalon is. Alkat dolga, hogy
ki hovÀ teszi, s ez¢rt se er¢nyt, se eszt¢tikai
ig¢nyt vagy Át¢letet nem kovÀcsoln¢k abbÂl,
hogy engem hovÀ k´t vagy milyen t¢mÀkhoz
vezet a k¢pzeletem, s ehhez k¢pest hovÀ ¢s
mire vezet el mÀsokat. K¡l´nben is elegem
van a sollenekbûl ¢s a d¡rfenekbûl, s ha mÀr
vÀlaszthatok, akkor inkÀbb savoir vivre, mint
savoir engag¢. R¢gebben se nagyon zavartat-
tam magam, de n¢hÀny ¢ve most aztÀn mÀr
igazÀn szabadon akarok vÀlasztani.

Olvastam egyszer a Margit hÁd budai hÁd-
fûje alatt, az el¢gg¢ ocsmÀnyan mocskos il-
lemhely falÀn egy etikai ¢s eszt¢tikai k¢rd¢-
sekben elirÀnyÁtÂ hirdetm¢nyt. Azt mondja,
hogy jÂ faszÃ fiatal srÀc vagyok. Mindent csi-
nÀlok, mindent engedek. Nemcsak a faszo-
dat, hanem az ´kl´det is f´lnyomhatod a
v¢gbelembe. D¢lutÀn n¢gytûl mindennap itt
vagyok. °jjel is hÁvhatsz. TelefonszÀm. Felte-
szem, hogy nem Rudolf Schwarzkogler ¢s
nem a m¢g elvetem¡ltebb Robert Mapple-
thorpe adta itt meg a telefonszÀmÀt. Persze
csodÀlkoztam ¢n is, hiszen valÂban nem tud-
tam, hogy ilyesmi van a vilÀgon. Hogy van-
nak ilyen jÂ faszÃ srÀcok, akik m¢g ezt is
megengedhetik. MÀsok vizelet¢ben bokÀig
Àllva m¢gse gondoltam, hogy Át¢lnem illene.
Vagy ¢ppen ´ssze k¢ne ût hasonlÁtanom azzal
a n¢nik¢mmel, aki ilyesmit biztosan nem en-
gedett volna meg, de amÃgy ordas nagy kur-
va volt. Hiszen egy olyan vilÀgban, ahol va-
laki el akarja adni a jÂ Àllapotban l¢vû kana-

p¢jÀt, biztosan vannak, akik szint¢n kanap¢n
alszanak, bÀr ebbûl minden valÂszÁnüs¢g sze-
rint nem vonhatÂ le olyan k´vetkeztet¢s, mi-
szerint mindenki kanap¢n aludna, mint
ahogy ¢n sem kanap¢n alszom, hanem sezlo-
non.

HÀt ennyit a valÂsÀgrÂl. °s az ¢lethez el-
engedhetetlen¡l sz¡ks¢ges realitÀs¢rz¢krûl.

AztÀn persze olyan is van, hogy mit sze-
retn¢k. Meg hogy a RadnÂti mit szeretne. °s
mennyivel jobb lenne Ágy meg Ãgy.

Senki ne vÀdoljon azzal, hogy ÀllÀspontom
egykedvüs¢get vagy r¢szv¢tlens¢get takar,
vagy nem venn¢m el¢g komolyan embertÀr-
saim kÁvÀnsÀgait. Nem. A k¢pzeletemmel
rendesen v¢gigjÀrtam ezeket a dolgokat.
Mondtam magamban, v¢g¡l is egy zÀrÂizom
t¢nyleg addig tÀgul, ameddig a farcsont en-
gedi. Arra ugyan semmi nem visz rÀ, hogy a
d¢lutÀn n¢gyet itt vÀrjam ki, s ennyiben a
megismer¢s nekem valÂban v¢get ¢rt. Ez
azonban nem jelenti, hogy ne rendÁtett volna
meg a hirdet¢s. Valami olyasmi rendÁtett
meg, amire a hirdetû nem is gondolhatott.
Az a l¢nyegtelennek tünû k´r¡lm¢ny rendÁ-
tett meg, hogy ennek az embernek minden-
nap n¢gy Ârakor itt kell vÀrnia a jÂ sorsÀra.
Valahol dolgozik, tanul vagy valami mÀst is
csinÀl, de mindennap n¢gy Ârakor itt kezdû-
dik el egy mÀsik ¢rtelmes ¢lete. °s akkor az
egyik ¢let¢nek valahogy mindig el kell fednie
a mÀsik ¢let¢t. HasonlÂk¢ppen ahhoz, ahogy
¢n is elfedem, s embertÀrsaim t´bbs¢ge elfe-
di. EgyszÂval, akaratlanul is talÀltam egy
pontot, ahol talÀlkozott az ¢let¡nk. Ennyit az
erk´lcsrûl.

Mondom, Rudolf Schwarzkogler müv¢-
szete engem kev¢ss¢ ¢rdekel, mint ahogy an-
nak idej¢n Hajas Tibor müv¢szet¢nek ¢lve-
zet¢tûl is inkÀbb tartÂzkodtam. çm az ¢rdek-
lûd¢s hiÀnya vagy a tartÂzkodÀs is hozzÀm
tartozik. S ¢ppen ez¢rt lenne ¢rtelmetlen el-
hallgatnom a vel¡k kapcsolatos megrend¡lt-
s¢gemet. Nem volt titkos ¢let¡k. Nem csinÀl-
tak kettût az egybûl, mint ahogy mi tessz¡k,
t´bbnyire valamennyien. Lehet, hogy a m¢r-
n´ki tudomÀnyok ¢s az eszt¢tikai tudo-
mÀnyok elvannak ilyen emberek n¢lk¡l, a
müv¢szet nincsen el. AkÀr tetszik, akÀr nem,
az ilyesmit becsben kell tartani. Lehet, hogy
¢n nem kanap¢n alszom, hanem sezlonon,
de m¢giscsak alszom. Akkor jÀrathatnÀm a
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szÀmat, ha egyÀltalÀn nem aludn¢k semmin,
sehol, semmikor. Ez pedig a realitÀs¢rz¢knek
megfelelû intelem.

Nem szeretn¢k a b¢kebÁrÂ szerep¢ben tet-
szelegni. Bizony ¢lvezem, ahogy a RadnÂti a
F´ld¢nyit cs¢peli. Vagy legalÀbbis mindenf¢le
kifogÀsokat kiprÂbÀl, mert padlÂra akarja
k¡ldeni. Olyan lÀtszatot se szeretn¢k kelteni,
mintha pÀrtatlan lenn¢k, ¢s azt mondanÀm,
hogy az eszt¢tÀk mind ilyenek, az egyik a sa-
voir vivre, a mÀsik a savoir engag¢ jegy¢ben
t¢nykedik, s ´r´ktûl fogva vÁvjÀk egymÀssal
kilÀtÀstalan harcukat. Nem. RadnÂtinak jÂ
nagy a hangja, nem eg¢szen, de az¢rt ki is
engedi, jobban verekszik, nincsen gy´nge
pont a mÀsikon, mely a figyelm¢t elker¡ln¢,
mÁg a szeg¢ny F´ld¢nyi csak kapÀlÂdzik ¢s
csapkod ´sszevissza, ¢s persze nem megy
semmire. Mikor tÀmadnia k¢ne, akkor tÃl kÁ-
m¢letes, mikor v¢dekeznie, akkor meg f´l´s-
legesen k´r¡lm¢nyeskedik, s Ágy aztÀn in-
kÀbb komikus hatÀst kelt.

Csak ¢ppen a szÁvem hozzÀ hÃz, s ez¢rt
nekem az ¡gyes ¢s erûs RadnÂti lesz az ellen-
szenvesebb ¢s a nevets¢gesebb. Mert a n¢-
metalf´ldi fest¢szet biztosan nagyon ¢rdekes
lenne Bosch v¢gletes k¢pei n¢lk¡l is, mint
ahogy De Sade botrÀnyos sz´vegei n¢lk¡l is
jÂl meglenne a francia irodalom, csak ¢ppen

azzal a k¢rd¢ssel, hogy mi lenne n¢lk¡l¡k,
nem nagyon ¢rdemes foglalkozni. Mint
ahogy annak sincsen sok ¢rtelme, hogy egy
Bosch-k¢p lÀttÀn Brueghelt kiÀltsak, vagy
Flaubert-re hivatkozzam, mik´zben De Sade-
ot olvasok. Ha RadnÂti meg tudja m¢rni a
Bacon ¢s a Schwarzkogler k´z´tti k¡l´nbs¢-
get, akkor arra k¢rn¢m, hogy ne csak a m¢-
reteket adja meg, hanem mutassa be a m¢r-
c¢t is. 

Mik´zben F´ld¢nyi megtekint egy mütÀr-
gyat, s igyekszik szÀmot adni arrÂl, hogy mi-
¢rt ´r¡lt meg neki ennyire, vagy ¢ppen mi¢rt
lett tûle annyira bÀnatos, a RadnÂti azt k¢r-
dezi, nem lenne-e jobb nek¡nk, ha ez a mü-
tÀrgy, aminek a F´ld¢nyi oly indokolatlanul
´r¡l vagy amelytûl oly indokolatlanul bÀna-
tos, egyÀltalÀn nem is lenne, vagy nem olyan
lenne, amilyen, hanem mÀsmilyen, vagy ha
ez se megy, akkor legalÀbb senkinek ne tet-
szene.

Mapplethorpe pedig igazÀn mÀs t¢szta, û
t¢nyleg egy mÀsik eszt¢tikai t´rt¢net hûse.
RÂla eg¢szen k¡l´n k¢ne besz¢lni. RadnÂti
talÀn csak az¢rt tÀrsÁtotta ût ide, mert hogy
û is mennyire erk´lcstelen. °s mÀr a TamÀs
GÀspÀr MiklÂs is mennyire f´l volt hÀborod-
va ettûl a sok erk´lcstelens¢gtûl.

NÀdas P¢ter
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