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KÀnyÀdi SÀndor

AHOGY

ahogy tenyered homlokodra
ellenzûsÁted meg-megÀllva
ahogy el-elmagÀnyosodva
meg-megszÀllsz egy-egy ¢jszakÀra

ahogy az ¡res polcra bÀmulsz
s nem hiÀnyoznak mÀr a k´nyvek
ahogy reggelente az Àgy hÃz
¢s nem-f´lkelni volna k´nnyebb

ahogy otthonod m¢g hiÀnyzik
van-e otthonod igazÀban
ahogy a szÂ is el- s kivÀsik
az otthonokban most lakÀs van

ahogy nyelved a rÁmre rÀjÀr
mint ujjaid a billentyükre
ahogy foncsorosodva mÀr-mÀr
arcod lesz t¡kr´dnek a t¡kre

ahogy a tüznek csak a korma
senki senkinek szÀmadÀssal
ahogy elfac¢rul a forma
s a mÃzsa markÀt tartva hÀzal

ahogy az ismerûst felejted
s az ismeretlen ismerûs¡l
ahogy a r¢g magadba-rejtett
titok veled ´regszik ûsz¡l

ahogy az isten ¢szrev¢tlen
bel¢d ¢p¡l minthogyha volna
ahogy te is valamik¢ppen
vagy a hÀz ¢s annak lakÂja

ahogy az erek mint a hÃrok
aztÀn csak szÀll elszÀll a l¢lek
vagy sortüz nyomÀn tova surrog
rajban akÀr a sereg¢lyek
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RÀba Gy´rgy

A JELENL°T çRA

Aznap hÀromszor loholtam a R¢gi
Kik´tûbe If sziget¢re vÀgytam
de Àrva utast nem vesz f´l a bÀrka
¢s nem akadt r¢ms¢get lesni tÀrsam
csalÂdÀsomat f¢l liter feh¢rrel
nyelvhallal tompÁtottam egy ivÂban
s megpend¡lve egy csupa ideg barna
lÀnyt kifel¢ menet leszÂlÁtottam
Àm amikor k´z´lte tuniszi
villogÀsÀtÂl gyorsan elk´sz´ntem
mivel hirtelen kilenc bÀtyja k¢s¢t
¢reztem mÀris hÀtamban csÁpûmben
azÂta rÀeszm¢ltem soha mÀsk¢pp
mindig Ágy porlottak el napok ¢vek
bet´ltetlen sÂvÀrgÀs sz´rny torokba
hatÀraira pislognom a l¢tnek
s szomsz¢d fenyeget¢s k´zt riadozva
engedm¢nyes jelenl¢temnek Àra
ez az imbolygÀs k¢pletes k´t¢len
v¢ges egyensÃlyba zÀrva

A MEGKERGºLT çRAMM°Rý

çramm¢rûm szÀmlÀlÂja bolondmÂd
egy sz¢p napon csak visszafele forgott
gyÃjthattam lÀmpÀt t¢v¢men a gombot
csavargathattam cs´kkentek a szÀmok
a kacagÀs kis hÁjÀn sz¢tvetett
¢gettem ¢gtem egyre szilajabban
m¢gis k´zelebb-k´zelebb
ker¡ltek hozzÀm a kezdetek
¢letem szakadatlan
hÀtrafel¢ lett t¢resebb
s fÀjlalva bÀr az Áz¡leti ingert
elt´prengtem nem volna-e szerencs¢s
javÁtott kiadÀssal a megismert
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esetben friss es¢llyel megjelenni
mintsem kerengni ism¢t Ãgy elûre
hogy a tekintet lÀtatlanra essen
v¢rfagylalÂra vagy szÁvderÁtûre
s meg´r¡ltem az ember m¢gse müszer
hogy holnapom szerelûj¢t keressem
perd¡l a kocka titkot rejt a gyÂgyszer
Ágy mÃlok nem is pislantva a tÃlra
¢n d´nt´ttem ¢s mÀs v¢gez helyettem

A SIRATçS VISSZAVONçSA

Szeg¢ny füz´m az elmaradhatatlan
jelzût egyik-mÀsik mÀr puszta n¢vhez
kit nem lÀtok t´bb¢ f´ldi alakban
s hiÀba szÂlÁtom nem hall nem ¢rez
kÀrpÂtlÀsul adom neki e jelzût
de van-e s akkor mi a vesztes¢ge
szÀnjam àszeg¢nyÊ v¢gleges jÀtszmavesztût
hisz az û kontinense is meg¢rte
j¢gkorÀnak tengerr¢ olvadÀsÀt
a lÀrmÀt ahogy teny¢szete ¢bredt
s hogy a vÀgy m¢zgÀja term¢sre vÀlt Àt
¢s veszett szÁv kongat l¢givesz¢lyre
sÃjtson le rÀ az Àgyban vagy az ¢gbûl
sajnÀlnÀm mert nem kell lek´tve n¢zni
hogy k´r´tte a sürü egyre gy¢r¡l
s jelfÀnak hagyva nem zÃghat a f¢rfi
nevezt¢k rohanÂ d´rgû folyamnak
medr¢bûl kit´rt partjaira hÀgott
sirassam mint azonosÁthatatlant
ki n¢vjegy¡l kapta a nagyvilÀgot

RÀba Gy´rgy: Versek ã 173



174 ã TakÀcs Zsuzsa: A hasonmÀs

KETTýS PORTR°

K´nnyü volt neki libegett
parÀzson nem a talp a lÀb
s vizen siklott belsû szÀrnyai
ragadtÀk tovÀbb

De aki gyalog sorsokat
vett magÀra ¢les k´v´n
botorkÀlt zÃzÂdott iny¢n
keresü Áz az ´r´m

°gben repes a himnikus
a mÀsik merû disszonancia
¢s ki tolongna Ãjabb
teher¢rt hogy legyen mi¢rt
f´ldvonzÀsra gondolnia

TakÀcs Zsuzsa

A HASONMçS

A legr¢mesebb k¢nyszerk¢pzetem az volt
a szakÁtÀsunk utÀn, hogy t¢ged lÀtlak
az Oktogonon valami rossz eszpresszÂ
utcÀra kitett asztalainÀl,
valahÀnyszor a tanÁtvÀnyaimtÂl hazafel¢
mentem, lÀttam, hogy ott t¢blÀbolsz,
¢s kisebb szÁvess¢gek fej¢ben egy pogÀcsÀt
vagy egy sajtosrolÂt fizetnek neked.
Minden alkalommal elÀllt a szÁvver¢sem:
ugyanaz az alkat, fejforma, k´rszakÀll,
¢s ä ne is haragudj ä ugyanaz a kiss¢
k¢regetû testtartÀs, ki¢heztettek?
vagy csak szeretetet koldulsz?
¢s az arcod k¢jsÂvÀr mindek´zben.
Elk¢pzeltem, hogy te vagy az,
k¢nyszerÁtettem magamat, hogy elengedjem
a buszt, titokban n¢ztelek, f¢ltem persze,
hogy feltünû lesz a viselked¢sem,
¢s f¢lre¢rti az a mÀsik,
hogy biztosan nem hiszi, mi¢rt csinÀlom ezt,
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m¢g jÂ, ha megÃszom annyival,
hogy fizetek egy pogÀcsÀt neki, azaz: neked,
mert hogy mÀsodik szem¢lyben besz¢ltem
magamban rÂla. De indokolatlan volt f¢lnem,
mert ¢szre se vett, azaz: vett¢l,
s a kÁnzÂ gondolat, hogy nem tetszem t´bb¢
az ilyen tÁpusÃ f¢rfiaknak, mint ti,
m¢ly sebet ¡t´tt az ´n¢rzetemen.
MÁg tünûdtem mindezen, borzasztÂ helyzetbe
sodortad magadat, f´ljajdultam szinte,
egy c¢dulÀt bÁztak rÀd ugyanis,
a szomsz¢dos OFOT°RT-ba kellett menned,
a taglejt¢sekbûl erre k´vetkeztettem,
a c¢dulÀn valami durva ajÀnlat Àllhatott,
melyet ha visszautasÁt a f¢nyk¢p¢sz
kisasszony, t¢ged pofoznak fel,
s melyet ha nem, beÀll majd û is
kÁnzÂid k´z¢; de te nyilvÀn azt rem¢lted,
ha visszat¢rsz lihegve, le¡lhetsz Ãjra
a kÀrtyÀzÂk k´z¢, s bÀr elveszÁtetted minden
p¢nzedet, hitelt kapsz (ismertem rÀadÀsul
a jÀt¢k irÀnti szenved¢lyedet).
VÀrtad tehÀt a c¢dulÀt,
magasbÂl nyÃjtottÀk elûsz´r, majd hirtelen
visszavett¢k, s alulrÂl, az asztal lÀbai
k´z¡l lÂgattÀk elû, te utÀnakaptÀl
valahÀnyszor, szakasztott, mint egy kutya
a csont utÀn, ¢n mÀr rosszul voltam,
te k¢szs¢gesen nevett¢l; a nevet¢sed
ostorcsapÀsk¢nt zuhogott rÀm; Ágy szoktÀl
nevetni az eg¢szen magasr´ptü vicceken.
A k´z´ns¢g k´zben cser¢lûd´tt,
a buszok j´ttek-mentek.
Csakhamar befejezted a k¡ldet¢sedet,
p¢nzzel t¢rt¢l vissza. Pecs¢tes ´lt´ny´det
nem ismertem, trÂpusi nyakkendûdet sem:
egy pÀlmafÀrÂl majmok lÂgtak alÀ rajta.
TÃlzÀs volna azt mondani, hogy sÁrtam,
de a k´nnyeim peregtek befele.
R¢v¡lts¢gembûl az unokatestv¢rem
vert fel, azt hitte, buszra vÀrok,
nem tudta, hogy tûled veszem v¢gsû bÃcsÃmat.
Egy¡tt szÀlltunk fel, k¢rdezte, mi t´rt¢nt.
Mondtam, hogy meghaltak a tanÁtvÀnyaim,
utoljÀra j´v´k ezen az Ãtvonalon, ûsz van,
korhadnak a fÀk, kell-e m¢g magyarÀznom,
dûlnek a sÁrkeresztek,
nem kell, azt mondta, meg¢rt.
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NýI REG°NY

Amit tank´nyvek ¢s mÀs k´zk¢zen forgÂ
kiadvÀnyok f´lmutatnak a r¢gi magyar
irodalombÂl, nem sok ¢s egyoldalÃ: szab-
lyÀk SzigetvÀr falainÀl, sokf¢le r¢szege-
sek, n¢hÀny hitvita cÁme, àhol vagy IstvÀn
kirÀlyÊ. Ami az ismeretlens¢g takarÂja
alatt marad: a mindennapi ¢let, k¡l´n´-
sen a nûi, kert, konyha, betegÀgy, szok-
nyasuhogÀs, àtombj KatÂÊ.

R¢gi irodalmunkbÂl nem hiÀnyzik az,
ami n¢lk¡l nincs irodalom: àaz ¢let s min-
den alakjaiÊ (V´r´smarty szavaival) ä meg-
van az, megÁrtÀk, csak f´l kell fedezni, ke-
resû lÀmpÀssal bevilÀgÁtva a rejtett zugok-
ba; amihez persze olyan szeml¢letre van
sz¡ks¢g, mely nemcsak a sz¢pirodalom
kanonizÀlt müfajaira mereszti szem¢t,
hanem az Árott szÂ egy¢b vÀltozataira fi-
gyelni sem rest, legyen az lev¢l, perirat,
gyÀszbesz¢d, diÀkd¢vajsÀg, akÀr egy va-
gyonleltÀr, bÀrmi, ami ¢letet ûriz, ami be-
cses eml¢k akkor is, ha nem irodalomnak
szÀntÀk, s ami megûrzendû hagyomÀny,
mert nyelv¡nk krûzusi kincseit rejtegeti.

Persze van mulasztÀsa is r¢gi literatÃ-
rÀnknak. TÃlsÀgosan f¢rfias: harc, hÁm-
szerelem. NûÁrÂink voltak, Àrva Bethlen
Kata sz¢pen panaszkodott, de a nûi ¢let
reg¢ny¢t nem Árta meg sem û, sem mÀs.
SzÀmon k¢rni anakronizmus volna, in-
kÀbb megprÂbÀlom pÂtolni. Van mibûl,
csak ´ssze kell szerkeszteni.

(A àreg¢nyÊ fejezetei a k´vetkezû k´nyvekbûl ¢s
folyÂiratokbÂl valÂk: çRPçDIA. Szerk. Ko-
vacsÂczy MihÀly. 1833; DeÀk Farkas: MA-
GYAR H¹LGYEK LEVELEI. 1879; Rad-
vÀnszky B¢la: MAGYAR CSALçD°LET °S
HçZTARTçS A XVI. °S XVII. SZçZADBAN.
1879; Lamp¢rt G¢za: R°GI MAGYAR LEVE-
LESLçDA. 1923; Eckhardt SÀndor: K°T
VIT°Z NEMESöR. TELEGDY PçL °S JçNOS
LEVELEZ°SE A XVI.  SZçZAD V°G°RýL.
1944; SzÀzadok, 1869, 1873; Irodalomt´rt¢-
neti K´zlem¢nyek, 1892, 1909.)

LukÀcsy SÀndor

Szerelem

CsÀky PÀl levele ismeretlen h´lgyh´z a XVII. szÀzad elej¢rûl

Teljes ¢letem fogytÀig valÂ alÀzatos engedelmes szolgÀlatomat ajÀnlom, szerelmes, ¢n
¢des holtomig valÂ, ¢des Szerelmem, vilÀgi kincsem, l´lk´m, °desem, minden SzÁvem.

°des ÁrÀsodat alÀzatosan vettem. Adja az ör Isten, szerelmes SzÁvem, °desem, hogy
holtomig meg¢rdemelhessem. De SzÁvem ¢s ¢des Szerelmem, bizony nagy kÁn csak
rem¢nys¢gben lenni, hanem az ör Isten adnÀ mÀr azt a szerencs¢s ÂrÀjÀt, Szerelmem,
SzÁvem, hogy ¢jjel-nappal veled ¢lhetn¢k, halhatn¢k, szerelmes SzÁvem. Bizony, SzÁ-
vem, szerelmedben s szerelmed¢rt csak nem tudok hova lennem. Szerelmes SzÁvem,
alÀzatosan k¢rlek, megbocsÀss, hogy r´viden Árok, SzÁvem, Szerelmem, az n¢met bor-
b¢ly hÂlyagot akar rajtam vonni, mert ¢des SzÁvem, Szerelmem, bizony rosszul voltam
az fejemre. MindazonÀltal, SzÁvem, ¢des Szerelmem, megadhatja az ör Isten azt is,
talÀn meggyÂgyÁt û szent Fels¢ge, ¢n szerelmes SzÁvem. Most semmit nem k¡ldhetek,



mert rosszul vagyok, mindazonÀltal el nem felejtem. AjÀnlja magÀt kegyelmedbe, hol-
tig valÂ szeretetedbe, ¢des kebeledbe

Àrva, holtig valÂ rabszolgÀd
GrÂf CsÀky PÀl

LÀnyk¢r¢s

Bakits Anna levele MÀtyÀs deÀkhoz, 1586

FÀncsy uram megizen¢, hogy û az mi leÀnyunkat, ZsÂfiÀt elvenn¢, ha uram û kegyelme
atyafiÃsÀgÀt ¢s szolgÀlatjÀt elvenni akarnÀ. De a leÀnynak nem tetsz¢k. FÀncsy uram
igen szorgalmaztatÀ a dolgot; mi vÀltig voltunk azon, hogy haladjon, de a leÀny azt
mondotta, hogy û felfogadta, hogy ez farsangon tudni akarja, kit rendelt Isten neki;
hÀrom is vagyon szerencs¢je elûtte, az¢rt ha akarjÀk, most adjanak vÀlaszt.

Mi is bizony mindent meghÀnytunk-vetett¡nk magunkban, azt is, hogy az fû ember
szük, ¢s mi halandÂk vagyunk, az d´g´s idû k´r¡l¡nk sz¡netlen vagyon, ¢s min¢k¡nk
t´bb gyermekeink is vannak; azt is, hogy leÀnyoknak az vÀlogatÀssal mint szokott el-
tÀvozni szerencs¢j´k. így kellet¢k hirtelens¢ggel vÀlaszt adnunk FÀncsy uramnak, ¢s
neki Ág¢r¢ û kegyelme uram leÀnyunkat, ZsÂfiÀt; gyürüt adtak egymÀsnak. M¢g sem-
mit nem v¢gezt¡nk k¢zfogÀsok felûl, hanem most idej´tt¢re halasztottuk FÀncsy
uramnak.

MÀtkasÀg

Telegdy PÀl levele menyasszonyÀhoz, VÀrady KatÀhoz, 1588

Nem tagadhatom, szerelmes atyÀmfia, mi tagadÀs benne, ¢n bizony csak alig vÀrnÀm,
hogy az vadsÀgnak immÀr v¢ge szakadna, ¢s Ãgy besz¢lgetn¢nk egymÀssal, azmint
kÁvÀnnÀm. Nem tudom, mindketten micsoda szem¢rmes plan¢ta ¢s csillag alatt let-
t¡nk volt, hogy ´ssze nem szokhatunk, ¢s annyi bÀtorsÀg egyik¡nkben sem talÀltatik,
hogy minden szem¢rem n¢lk¡l egymÀssal besz¢lhetn¢nk.

K¢rlek, mint ¢nnekem kedvem szerint valÂ szerelmes atyÀmfiÀt, ¢des mÀtkÀmat,
Árj ¢nnekem vÀlaszt, ha t´bbre nem is immÀr, akÀr csak ez egy levelemre. Hiszen nem
fÀradsz avval meg. Nem is tudja felûl¡nk senki, Ãgy k¡ldheted az ¢n inasomtul, kit
most Ecsedre k¡ldtem. Ezelûtt is egyn¢hÀnyszor Ãgy k¢rtelek levelem Àltal, hogy Árj
nekem. Nem tudom, mi az oka, hogy ily kem¢ny szÁvet mutatsz hozzÀm, mert ha az
szem¢rmetess¢get veted elûmbe, az igen kev¢s ments¢g, mert mik´zt¡nk immÀr meg
kell annak alunni, ¢s lassan-lassan bÀtrabban szÂlhatunk egymÀsnak, hogysem mint
ezelûtt, mert r¢gen ismerj¡k szem¢ly szerint egymÀst, ¢s jÂr¢szt erk´lcs¡nkben is. K¢r-
lek az¢rt, ¢n ¢des atyÀmfia, szerelmes mÀtkÀm, Árj nekem, bizony senkinek nem mu-
tatom, senki is nem lÀtja egy¢b nÀlamnÀl.

Az te mindenn¢l jobb akarÂ atyÀdfia, szerelmes mÀtkÀd
Telegdy PÀl
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HozomÀny

Anno 1743. november 6-Àn Berettûben jegyzettem fel, hogy leÀnyomat, Aiszdorffer
ZsuzsÀnnÀt f¢rjhez adtam Brezinai TamÀs vûm uramhoz, mit adtam neki: Gy´ngy´s
fejk´tût, k¢t gy´ngy´s pÀrtÀt, kilenc arany boglÀrt, hajnyomtatÂnak; mell¢je tizenk¢t
aranybÂl ÀllÂ arany lÀncot. HÀromszorra valÂ f¡lbevalÂt; egyet gy¢mÀntost, ki¢rt ad-
tam k¢tszÀz r¢nes forintot, mÀsikat rubintost, harmadikat gy´ngybûl k´rtv¢lyk¢t.
Nyakra tizenk¢t sor orientÀlis gy´ngy´t; mÀs rendbeli hat sor nagy arany nyakszorÁtÂt,
szederjes kûvel; mellre valÂt, gy¢mÀntos nagy rÂzsÀt; k¢zre huszonn¢gy aranybÂl ÀllÂ
arany lÀncot, v´r´s klÀrist is, v´r´s klÀris ´vet, mÀs ez¡st ´vet, harmadikat kirÀlyszÁn
selyem ´vet. Aranyos szoknyÀt, ahhoz vÀllt is aranyos mat¢riÀbÂl, nagy arany csipk¢-
vel; mÀs feh¢r f¢nyes szoknyÀt, hÀrom sorba apÀcavarrÀs ez¡sttel, arannyal s minden-
f¢le selyemmel; k´z´tte hÀrom sorban arany k´t¢s, ahhoz vÀllt is aranyos mat¢riÀbÂl;
harmadika v´r´s karmazsin Ãj elûruhÀval, nagy ´reg ez¡st aranyos csipk¢vel, ahhoz
k¢k bÀrsony vÀll; negyedik: z´ld szoknya, ahhoz z´ld aranyos vÀll; ´t´dik: narancs
szÁnü Ãj atlasz, ahhoz vÀll is olyan; hatodik szoknya; kirÀlyszÁn virÀgos atlasz, magyar
csipk¢vel, ahhoz kirÀlyszÁn bÀrsonyvÀll is; hetedik: mindennapra Ãj k¢k f¢lselyem ka-
muka; nyolcadik: bomba b¡d´skûszÁnü szoknya; k¢t Ãj mente, egyik selyem mat¢ri-
ÀbÂl, nyuszttal pr¢mezett, arany k´t¢ssel, mÀsik barackszÁnü posztÂbÂl, paszamÀny-
nyal. Adtam egy ment¢nek angliai posztÂt ¢s egy szoknyÀnak tarka selyem v´r´s ma-
t¢riÀt, kamuka superlÀtot, paplant is olyat, mÀst mindennapra paplant; alsÂ ingvÀllat,
egy: v´r´s tafotÀn varrott ez¡st arannyal, mÀsik: szil¢ziai gyolcson, karmazsin selyem-
mel varrott; ahhoz tisztess¢ges feh¢r ruhÀt, amint nemesember gyermek¢t illeti. Ab-
roszt, asztalkendût, szegre valÂ kendût, vÀnkos-hajat, alsÂ ¢s felsû lepedût, tizenk¢t
ez¡st kanÀlt, tizenk¢t ÂntÀlat, tizenk¢t tÀny¢rt, k¢t Ân gyertyatartÂt. A bÀrtfai hÀzat,
tizenk¢t bûrsz¢kkel, fasz¢kkel, asztalokkal. A hÀtulsÂ hÀzban kemenc¢ben nagy r¢z
fazekat, egy r¢z katlant, akiben szoktak, mikor sert fûznek, komlÂt fûzni. Vasas szeke-
ret, n¢gy b¢res ´k´rrel, boronÀval s ek¢vel, n¢gy tehenet, holmi aprÂ hÀzi ed¢nyre
tizenk¢t magyar forintot. HÃsz k´b´l vagy talÀn t´bb gabonÀt, bÃzavet¢st, f´ldet ûszi
alÀ; a sÂgorommal levû osztÀlybÂl kitetszik, mennyi szÀntÂf´ldeket ¢s r¢teket, nem-
k¡l´nben kerteket is bÁrtam, azokat eg¢szen odaadtam, s azonkÁv¡l egy majorhÀzat;
f¢lf´delü hÀzacskÀt is adtam; hÀrom gyürüt, egyik gy¢mÀntos, kilenc kûvel, mÀs z´ld
smaragdos, harmadik rubintos.

çrva LipÂczi Keczer Judit

Lakodalom

Jegyz¢k a NyÀry Krisztina menyegzûj¢n, 1618-ban elfogyasztott ¢tel-italrÂl

Gy´mb¢r ä 15 font BÀrÀny ä 60
Fah¢j ä 4 font Juh ä 241
SzerecsendiÂ ä 1 font BorjÃ ä 20
Mandula ä 25 font Malac ä 50
Tengeri szûlû ä 32 font Kappan ¢s TyÃk ä 310
Mazsola szûlû ä 10 font LÃd ä 75
NÀdm¢z ä 40 font TojÀs ä ezer
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Mindenf¢le konfektumbul ä 16 font CsÀszÀrmadÀr ä 70
Narancs ä 100 darab S¡ketfajd ä 2
Feh¢r liszt ä 21 szapu NyÃl ä 50
K´z¢psû liszt ä 35 szapu Szarvas ä 2
Csel¢dnek valÂ liszt ä 16 szapu ýz ä 1
Bor, elûsz´r 7 hordÂ Csuka ä 55
azutÀn m¢g 11 hordÂ Ponty ä 169
Ser ä 160 akÂ PisztrÀng ä 100
¹k´r ä 17 Feh¢r hal ä 500
H¢ring ä 600 írÂs vaj ä 29 icce
Borecet ä 6 akÂ Zab ä 283 szapu
Serecet ä 2 akÂ Sz¢na ä 60 szek¢r
Szalonna ä 8 oldal Szalma ä 100 szek¢r
Fûtt vaj ä 54 icce

TÀncnÂta a XVII. szÀzadbÂl

EsterhÀzy PÀltÂl

F¢nyes palotÀkban, ¢kes kûfalokban
    Vigadjunk,
    Vetett asztalhoz jÀruljunk,
    Malozsa borokat igyunk.

Az soproni bort is, ha elûhozzÀk is,
    Nem bÀnom,
    JÂ kedvvel azt is megiszom,
    BarÀtaimat is jÂl tartom.

Hozzanak jÂ ¢tket, de nem tÃrÂs ¢tket,
    HÀzunkban,
    L¢gyen r¢sz¡nk az s¡lt lÃdban
    Avagy k´v¢r pÂkahÃsban.

Kelj¡nk f´l asztaltÂl, ha jÂllaktunk bortÂl,
    S tÀncoljunk,
    SzÂljon hegedü, s¢tÀljunk,
    DudÀs is bûgj´n, mulassunk.

Gyer, jÀrjunk egy tÀncot, ki ne lÀsson gÀncsot,
    LassacskÀn,
    Ugorjunk bÁzvÀst vÁgacskÀn,
    LÀbunkat rakjuk cifrÀcskÀn.
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FordÁtsd mÀr az tÀncot, s vonj sz¢p olÀh tÀncot
    °kesen,
    Hadd jÀrjuk ezt is elm¢sen,
    Sût igen kellemetesen.

Magyar tÀncot vonhatsz, te dudÀs is fÃjhatsz
    ImmÀron,
    Az k´zrend is hadd tÀncoljon,
    Inn¢t senki ne oszoljon.

Kobzos ide jÀrulj, engem el ne Àrulj
    S muzsikÀlj,
    P´ngesd hÃrjaidat s itt Àllj,
    LÀssad, senkit meg ne tr¢fÀlj.

Trombita, dob szÂljon, vigassÀg hadd folyjon
    Ez hÀzban,
    L¢gyen minden vigassÀgban,
    Senki nem lesz szomjÃsÀgban.

Keresztelû

Darholcz KristÂf meghÁvÂ levele, 1598

Bizodalmas uram ¢s szerelmes atyÀmfia, hiszem, hogy kegyelmedn¢l immÀr nyilvÀn
vagyon, hogy Isten minket hÀzassÀgunkban megÀlda, ¢s az feles¢gemet egy fiÃ mag-
zattal meglÀtogatta, melynek megkeresztel¢s¢re napot rendelt¡nk, ez j´vû hÃsv¢t nap
utÀn elsû vasÀrnapot az r¢gi kalendÀrium szerint, demecsei hÀzamnÀl. K¢rem ez okÀ-
¢rt, hogy kegyelmed azon a napon reggel legyen az ¢n demecsei hÀzamnÀl, kit hogy
kegyelmed meg nem cselekedn¢k, az jÂ atyafisÀg helyt nem adna, Isten is bÀnnÀ. Nagy
bizodalmom vagyon, hogy kegyelmed eljû m¢g az napnak eleire, kire igen k¢rem ke-
gyelmedet.

Asszonyi foglalatossÀgok

A konyhÀban

°telrecept a XVII. szÀzadbÂl

MÀjusban k´ll szedni azt az gy´keret, kit kukuriknak hÁnak, egy d¢zsÀval; azt sz¢pen
meg k´ll tisztÁtani, vÁzben k´ll Àztatni egy ¢jjel, de ha reÀ ¢rkezhetel, az nap elv¢gez-
hetn¢d, annÀl jobb. Meg k´ll vagdalni aprÂra, ¢s az min¢mü vasfaz¢kban ¢getik az
¢gettbort, abba k´ll tenni. MegirÀnyozhatod: ha nagy a vasfaz¢k, k¢tszÀz tyÃkmonyat
k´ll venned, azt igen meg k´ll fûzni, csak az fej¢rit k´ll kivenni az tyÃkmonynak, igen
meg k´ll vagdalni aprÂra, egy cipÂ fej¢r keny¢rnek az b¢lit k´ll bel¢tenni, aprÂra sza-
kasztani, k¢t limoniÀt k´ll bele aprÂra met¢lni, hÀrom diÂnyi nÀdm¢zet k´ll bel¢ tenni,
kecsketejet rÀt´lteni, Ãgy ¢getni.



A pipereasztalnÀl

Morocz Erzs¢bet levele RadvÀnszky Gy´rgyn¢hez, 1684

Isten sok jÂkkal Àldja meg kegyelmedet ezen levelem Àltal. Akartam kegyelmedet
megtalÀlnom, k¢rv¢n szeretettel: azmin¢mü Afrozia vizet Ág¢rt kegyelmed ¢nnekem,
azon vizet ezek alkalmatossÀggal, egy kev¢s rÂzsavÁzzel egy¡tt, megk¡ldeni ne nehez-
telje.

A gyerekszobÀban

LorÀntffy ZsuzsÀnna levele f¢rj¢hez, RÀkÂczi Gy´rgy fejedelemhez, 1621

Az gyermek Àllapotja felûl kegyelmednek azt Árhatom, hogy tegnap hÀrom Âra tÀjban
az gyÃjtvÀny hideg kezdte lelni, de Isten kegyelmess¢g¢bûl megint csakhamar elÀllott
rÂla. Az doktor el¢gg¢ biztat, hogy addig el sem megyen, mÁg jÂ Àllapotra nem hozza
az gyermeket. Igen gelesztÀsnak mondja lenni ¢s arrÂl is italt csinÀlt, s minden nap
azt adjuk innia; reÀ felelt, hogy kiveszi belûle azt is.

A virÀgoskertben

ForgÀch ZsuzsÀnna levele anyjÀhoz, 1600

Szerelmes Asszonyom anyÀm, meghozÀ igen sz¢pen az kegyelmed k´vete az rÂzsa-
bokrokat, kiket, ha Isten ¢ltet, meg igyekezem szolgÀlnom kegyelmednek, mint sze-
relmes asszonyomnak anyÀmnak. Bizony mindjÀrÀst azmint elhoztÀk, ¢n is sz¢pen el-
¡ltettem, ¢s ha Isten azt adja ¢rn¡nk, hogy virÀgozni fog, az ¢n szerelmes uram az
kegyelmed eg¢szs¢g¢¢rt meg akarja az virÀgÀt viselni. °n ¢des szerelmes asszonyom
anyÀm, azonk¢pen az szûlût ¢s barackot meghoztÀk, kit nagy jÂkedvvel az ¢n szerelmes
urammal egyetemben elk´lt¡nk, kegyelmed jÂ eg¢szs¢g¢¢rt.

HÀzastÀrsi figyelmess¢gek

Bakics Anna levele f¢rj¢hez, 1556

SzolgÀlatomnak utÀna, szerelmes uram, nagy szÁvem szerint kÁvÀnom hallanom, hogy
az ör Isten te Kegyelmedet jÂl vitte Pozsonyba, ¢n hÀla Istennek jÂl j´ttem haza. Ke-
gyelmednek egy¢b ÃjsÀgot nem k¡ld´ttem, hanem valami k¢t ludmonyÀt k¡ldtem
Kegyelmednek. TovÀbbÀ szerelmes uram, k¢rem Kegyelmedet, hogy kegyelmed ve-
gyen aprÂ gombot harmincat az ¢n spanyol k´nt´s´mre, feket¢t, mert egy¢bk¢nt k¢sz
volna, csak annak hÁjÀval vagyon. K¢rem Kegyelmedet, szerelmes uram, hogy k¡ldje
el Kegyelmed az gy´ngy´t, ¢s az z´ld selymet el ne feledje.

Ha v¢tkes az ÁrÀs, Kegyelmed megbocsÀssa, mert estve nagy sietve Ártam.
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Milyen legyen a jÂ asszony?

Ismeretlen k´ltû verse a XVII. szÀzadbÂl

A jÂ gazdaasszonyt, ¢kes hÀziasszonyt, ha ki meg nem esm¢rted,
Senkitûl, mint tûlem, csak n¢zd ez ¢nekem, hamar¢bb meg nem ¢rted,
°s amiket rÂlok ¢nekemben szÂlok, tudom, meg is engeded.

Tudja a jÂ asszony, hogy û csak alacsony f¢rje b´cs¡je n¢lk¡l,
Kit ha minden mÂdon û magÀhoz nem von, f¢l, hogy û tûle elh¡l,
°s osztÀn ¢lt¢ben nem f¢rhet kedv¢ben s marad rem¢nytelen¡l.

Soha ennek nyelve f¢rje ellen kelve senkitûl nem hallatik,
Ha mit mÀstÂl hall is, sajnÀlja m¢g azt is, s rajta igen bÀnkÂdik,
Hogyha pedig lehet, rossz hÁrt is eltemet, mert n¢ki sem jÂl esik.

Nem nyitja Ãgy szÀjÀt, f¢rj¢nek orcÀjÀt, hogy azzal megpirÁtsa.
Vend¢g hallatÀra nem morog urÀra, akkor nem is bÃsÁtja;
Hogyha mi nem tetszik, inkÀbb vÀrakozik, vagy csak titkon megsÃgja.

Ha indul haragra, nem szab û urÀra csÃfondÀros titulust,
Maga m¢rs¢kelve szÀll csendes elm¢re, mert szereti a virtust,
Tudja, hogy a dagÀly Àrtalmasb akadÀly, mint a r¢szegÁtû must.

Nem hÁvja JÀnosnak, LukÀcsnak vagy PÀlnak, midûn ûtet szÂlÁtja,
Te s tu besz¢dekkel, vagy ami ezekkel egyez, nem szomorÁtja,
Ellene nem dÃl-fÃl, nem is n¢zi rÃtul, sût soha meg nem szidja.

Ha esz¢be vette, hogy a f¢rj¢t ¢rte valamely felûl rossz hÁr,
ý sem vigad akkor, bÀr legyen k´zel bor, de szÁv¢ben csaknem sÁr,
MÁg pedig f¢rje vÁg, û sem komor addig, de vidÀm elm¢vel bÁr.

ý k¢tszer hat napon, vagy minden szombaton f¢rje lÀbÀt megmossa,
Ha van szolgÀlÂja, annak parancsolja, hogy azt el ne mÃlassa,
Ha pedig fûasszony, parancsol nagy gyorsan, s l¢szen arra inasa.

így keresi kedv¢t, ha szereti f¢rj¢t, urÀnak a jÂ asszony,
Sût ha nem szereti, Ãgy is elk´veti, hogy jÂ hÁre maradjon,
Mert a becs¡letn¢l s a csendes ¢letn¢l nincs nÀla nagyobb haszon.

F¢rje tÀvol l¢v¢n s vend¢ge ¢rkezv¢n, vel¡k egy sz¢ket nem ¡l,
Hanem magÀnyosan, k¡l´n valÂ padon, de m¢gis asztalnÀl ¡l,
KivÀlt ha ifjÃ rend, ki hÀzÀhoz menend, mert gyanusÀgot ker¡l.

Kelletlen vend¢gek oda hogyha mentek urÀnak kedve n¢lk¡l,
Minthogy sokan vannak, kik hasat hizlalnak minden szem¢rem n¢lk¡l,
HosszÃ konyhÀt nem ¡t, hanem tyÃktojÀst s¡t s maga dologhoz k¢sz¡l.

Ha mi f¢lszegs¢ggel, vagy mi betegs¢ggel f¢rje lÀtogattatik,
Nem bÃsÁtja azzal, hogy az Isten Àltal bün¢¢rt verettetik,
hanem ¢jjel-nappal szorgalmatossÀggal mellette forgolÂdik.
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F¢lt¢kenys¢g

R¢vay Erzs¢bet levele RadvÀnszky JÀnoshoz, 1706

Ma vettem level¢t, kiben azt Árja az ¢n uramrÂl (kit elmÃlt h¢tfûn a trencs¢ni h¢vÁzhez
vÀrtak), hogy azonnal erre fel¢ indul, de ha csak oly formÀn bÀnik velem, mint KassÀn,
bizony inkÀbb akarnÀm, ha ott lakna, de ha elj´n, kegyelmed b´lcs tanÀcsÀhoz alkal-
maztatom magamat. LÀtja Isten, attÂl f¢lek, esz¢bûl ki ne forduljon s valami gyalÀzatos
halÀlt magÀnak ne szerezzen, kitûl Isten Âvja s oltalmazza. Nem is csudÀlom, hogy
elidegenedett kegyelmedtûl, ¢s egy jÂakarÂja sincsen. Oly idegens¢get szerzett szÁ-
vemben, kit hosszas bujdosÀsa sem vihetett v¢gbe; ha tovÀbb ezt cselekszik, bizony
nem hÀzastÀrsamnak, de ellens¢gemnek tartom. RaksÀnyi Zsigmondot, az ifjat, Lip-
tÂba k¡ldtem, v¢g¢re jÀrni, ott van-e OkolicsÀnyi MihÀly urammal; ha ott van, vegy¢k
ki belûle: mi¢rt j´tt? s mit hozott? BÀrcsak azt a levelet megkaphatnÀk, azkit a kurvÀ-
jÀtÂl hozott, mindjÀrt megzabolÀztatn¢k vele. °n bizony nem kÁnoztatom magamat
tovÀbb; vagy mondja meg, mi vagyon szÁv¢n, vagy hagyjon el. InkÀbb kÁvÀnok magÀ-
nos ¢letben Istennek szolgÀlni, hogysem mint v¢le bünt vallani.

Ezen levelemet, k¢rem, szakassza el, ne jusson mÀs ember kez¢hez. Ma ¢rkezv¢n
BÂcz GÀspÀr, azt besz¢li, hogy uram ide hozza feles¢g¢t s fattyait, hogy tanÁttassuk ¢s
nevelj¡k ûket. Nem tudja a hamis kutya, hogy k¢szebb voln¢k meghalni, mintsem
uram fattyaira ¢s kurvÀjÀra n¢zni.

ParÀznasÀg

Tolvaj BorbÀla k´telezv¢nye 1711-bûl

°n, ifjabbik Tolvaj BorbÀla adom tudtÀra mindeneknek, valakiknek illik, hogy ¢n
megvetv¢n mind hazÀmnak, mint Istennek t´rv¢ny¢t ¢s parancsolatit, elfelejtkezv¢n
az ¢n jÂ hites uramhoz, nemzetes vit¢zlû Krucsay JÀnos uramhoz û kegyelm¢hez a
szent hÀzassÀgnak k´tele Àltal ´sszesz´vetkezett hites ÀllapotomrÂl s tartozÂ k´teles-
s¢gemrûl, testnek ¢s az ́ rd´g incselked¢seinek s kÁvÀnsÀginak inkÀbb, hogysem Isten
parancsolatÀnak kÁvÀnvÀn engedelmeskedni, bizonyos esztendûktûl fogvÀst nem ke-
r¡lv¢n a sok rossz tÀrsasÀgokat, sok rendbeli irtÂztatÂ ¢s Istent m¢ltÂ haragra indÁtÂ
parÀznasÀgnak undok fertelmes v¢tkeivel ¢letemet megfertûztettem vala, mely go-
nosz, ¢gbe kiÀltÂ mocskos ¢letemet az ¢n jÂ¢letü kereszt¢ny uram, nemzetes vit¢zlû
Krucsay JÀnos uram nem szenvedhetv¢n bennem, mint rossz¢letü feles¢get (szabad
l¢v¢n velem) megfogatvÀn, a kisvÀrdai vÀrban Àrestomban tartatott, ¢s a vÀrmegye
t´rv¢nysz¢k¢n sok parÀznasÀgaimat nemcsak elegendû tanÃkkal megbizonyÁtotta, sût
t´rv¢nyesen fûv¢telre valÂ szentenciÀm is pronunciÀltatott. Mely ellenem m¢ltÀn ki-
adott szentenciÀnak exekuciÂba kellett volna menni, de interveniÀlvÀn mellettem a
nemes vÀrmegye, nevezett jÂ uram Krucsay JÀnos uram ûkegyelme meggrÀciÀzott, s
¢letemet meghagyta ¢s magÀhoz vett. Az¢rt ¢n az ¢n nagy irgalmÃ Istenem elûtt alÀ-
zatosan fogadom, ¢s annak szent malasztja Àltal Ág¢rem ¢s k´telezem magamat, hogy
undok ¢s fertelmes v¢tkeim¢rt eg¢sz holtom napjÀig valÂ t´redelmes penitenciatar-
tÀsommal ¢letemet megjobbÁtom, ¢s nemhogy t´bb¢ azon v¢tkekbe esn¢m, sût m¢g
azoknak alkalmatossÀgitÂl, gyanÃsÀgitÂl is, nem k¡l´nben rossz szÂktÂl, v¢nasszo-
nyok, ÀmÁtÂk, kerÁtûk, r¢szegesek ¢s rossz ¢letben evezûk tÀrsasÀgÀtÂl magamat t´k¢-
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letess¢ggel elvonom ¢s megoltalmazom. Uramat nemcsak megbecs¡l´m, sût magam
jÀmbor, t´k¢letes jÂvisel¢semmel, eddig valÂ v¢tkeimet is û kegyelm¢vel elfelejtetni
igyekezem, ûkegyelme ellen valÂ jÀrÀsommal, zÃgolÂdÀsommal, visszafelelget¢sem-
mel, gondviseletlens¢gemmel, pazarlÀsommal, durcÀssÀgommal ¢s egy¢b haragra in-
dÁtÂ Àllapotokkal soha t´bb¢ meg nem bÀntom, sem meg nem szomorÁtom.

TudÂs nûk

Telegdy Kata levele Sennyey AnnÀhoz, a XVI. szÀzad v¢g¢rûl

Szerelmes Asszonyom, a kegyelmed mesters¢gesen gondolt, jÂ akaratjÀbul formÀlt ¢s
b´lcsess¢gesen Árt level¢t megolvastam, kiben Ãgy gy´ny´rk´d´m, mint az gy´ngy-
halÀszok, mikor hÀlÂjok gazdag sz¢p pr¢dÀval megtelik gy´ngy´kkel. Azok k´z´tt alig
hiszi ´r´miben, melyiket kaphassa, tegye kebeliben, avagy mint az sz¢p parlagon s¢-
tÀlÂ kis nyulakat kik nagy mulatsÀggal vadÀsszÀk ebekkel, mikor f¢l¢sekben egyn¢hÀ-
nyat lÀtnak, v¢letlen talÀlnak, û nagy ´r´m´kben nem tudjÀk, hamarban melyiket
k´lthess¢k, indÁtsÀk üz¢sben. Avagy csak hÀzunknÀl (tudom, voltÀl annÀl) mikor ker-
tecsk¢mbe megyek be kedvembe, hogy ha megtekintem, melyeket k¢t kezem ¡ltetett
vagy vetett az sovÀny homokban, nem tudom, melyiket szakasszam el¢bben. így ¢n
az kegyelmed gy´ny´rüs¢ggel, hozzÀm valÂ jÂakarÂ szeretettel megrakott level¢t ol-
vastatvÀn, ugyan nem tudom, melyik r¢szibe gy´ny´rk´dtessem szÁvemet, vagy me-
lyik r¢szit vegyem elû, kire vÀlaszt Árjak. LÀtom, szerelmes Asszonyom, ¢s ¢rtem, hogy
immÀr kegyelmed Pallas ¢s Minerva istenasszonynak kedv¢t talÀlta, sz¢p f¡vekkel, fÀk-
kal, virÀgokkal, zÃgÂ, csorgÂ folyÀs mellett sok sz¢p szavÃ, kiterjedt sz¢p ÀgÃ ¢s gy´-
ny´rk´dtetû fÀkon nagy ¢kesen szÂlÂ madarakkal, meg¢kesÁtett forrÀssal, sz¢p kÃttal,
mint egy Àldozattal, holott f¡r´djenek tisztelv¢n sz¢p barlanggal, kiknek tudom, hogy
az kegyelmednek ¢nhozzÀm valÂ szereteti¢rt kegyelmed engem is esmeretibe, kedvibe
juttat. Noha az sz¢p forrÀs, fered¢s, tisztasÀg, erdei sz¢p barlang, hegyeken-v´lgyeken
mÃlatsÀg, nyÀjassÀg nem Pallast, MinervÀt, hanem csak DianÀt illeti mint asszonyÀt;
mert Pallas, Minerva kulcsos vÀrosokat laknak, erdûket, hegyeket, v´lgyeket, mezûket
nem jÀrnak. De ezeket csak az k´zt¡nk valÂ mÃlatsÀg kedv¢¢rt Ártam, csak hogy az
kegyelmed szekretÀriusa ne ÀllÁtsa, hogy csak az forrÀs mellett laknak az po¢tÀk. Mert
s¡tnek az homokba is n¢ha tikmonyÀt, noha csak ritkÀn.

Anyai intelem

Zsig¢r Anna levele fiÀhoz, 1584

Ezelûtt Ártam vala bûvebben, fiam, kit nem tudom, ha megadtÀk-e vagy nem, az¢rt
most is azon k¢rlek az ör Isten¢rt, hogy mindenkor elûtted legyen az Istennek f¢lel-
me, ¢s az kereszty¢n jÀmbor ¢letbe tartsad magadat, mert tudod azt, hogy akik az go-
noszsÀg¢rt Istennek b¡ntet¢s¢be esnek, nehezen szabadulnak az û ostorÀtÂl. MÀsod-
szor arra k¢rlek, ¢n ¢des fiam AndrÀs, hogy ha az ör Isten meg adja ¢rnetek, hogy
k´zel lesztek egymÀshoz, legyetek egymÀst szeretû atyafiak, hogy mikor az f´ldbe fe-
k¡sz´m is, nyugodalommal lehessek ¢s nyughassam az ti Isten szerint valÂ ¢letetek
miatt.



¹zvegyi sors

H¢dervÀri Anna levele fiÀhoz, 1668

°des fiam uram, k¢rem kegyelmedet az Isten¢rt is, vÀlasszon egy hetet avagy kettût
¢s j´jj´n ide arra a nyomorult osztÀlyra, mert lehetetlen dolog, hogy immÀr tovÀbb
legyek egy¡tt az MihÀly fiammal ¢s ZsigÀval, mert engemet nem Ãgy b´lcs¡ltenek,
mint anyjokat, hanem szolgÀlÂnÀl is alÀbb, semmiben szÂmat nem fogadjÀk, csel¢-
demet undokul szidjÀk, ́ l¢ssel fenyegetik, sût nemcsak az csel¢demet, hanem m¢g az
¢n szeg¢ny Àrva k¢t leÀnyomat is, hogy ha ¢n meghalok, meglÀtja minden ember, mit
fognak vel¡k cselekedni. Valamit akar mindkettû, azt cselekszik; teli pince boromat
Isten tudja hovÀ tett¢k, csak hogy ´tven forintnÀl t´bbet kezembe nem adtak; ha szÀ-
mot akarok venni tûl¡k, m¢g ûk haragusznak; ha magam kÀrÀ¢rt szÂlok, mindjÀrÀst
csel¢demre tÀmad mindkettû, minden csel¢dem bÃcsÃzik miattok. Szeg¢ny ¡dv´z¡lt
uram miatt nem volt annyi t´rûd¢sem, mint û miattok ez kis idû alatt.

Betegs¢g

MÀriÀssy Kata levele fiÀhoz ¢s vej¢hez, 1707

Szerelmes s kedves gyermekim! Most is csak az Àgy fenek¢t nyomom, nehezen esik
szÂlanom, balkezem felûl valÂ tagjaimat nem bÁrhatom, annyibÂl k´nnyebbs¢get ¢r-
zem, hogy sz¢kben az hÀznÀl helyrûl helyre magamat hordoztatom s ¢telhez s italhoz
meglehetûs appetitusom vagyon; mivel pedig tokaji bornÀl mÀsf¢le bort doktor uram
inni meg nem engedi, Àrtalmamra l¢v¢n mÀsf¢le bor, olyat pedig itten sehol nem kap-
hatok, kegyelmeteket felett¢bb igen k¢rem, ha valaha kÁvÀnt jÂt tenni velem, most
igyekezzen ezen, mentûl hamarÀbb s mentûl jobb tokaji bort ́ t vagy hat Àtalaggal szol-
gÀltasson szÀmomra.

GyÀszjelent¢s 1681-bûl

Valaminthogy az halandÂk k´z¡l senki az szomorÃ halÀlt mint bünnek zsoldjÀt el nem
ker¡lheti, Ãgy az mi kegyelmes asszonyunk ¢s ¢desanyÀnk helyett valÂ napÀnk is, n¢-
hai m¢ltÂsÀgos BÀthory ZsÂfia fejedelemasszony, az n¢hai boldog eml¢kezetü mÀsodik
RÀkÂczy G´rgynek, Erd¢lyorszÀga fejedelm¢nek megmaradott ´zvegye, ¢let¢nek 51.
esztendej¢ben, az elmÃlt esztendûben, Szent IvÀn havÀnak 14. napjÀn, sok keserves
ÂhajtozÀsi, szent sakramentumokkal valÂ ¢l¢se ¢s egy heti betegs¢ge utÀn lelk¢t az û
teremtû Isten¢nek ajÀnlÀ. Melynek meghidegedett test¢nek eltemet¢s¢t b´cs¡letes Ãri
fûrendek tetsz¢s¢bûl rendelt¡k szabad kirÀlyi Kassa vÀrosÀban, megemlÁtett m¢ltÂsÀ-
gos ¢desanyÀnk, napÀnk ûnagysÀga Àltal ¢pÁttetett pÀter jezsuitÀk templomÀban, ez
j´vû BûjtmÀs havÀnak 16. napjÀra. Kegyelmeteket az¢rt b´cs¡lettel k¢rj¡k, ez teme-
t¢sbeli solemnitÀsÀn n¢hai m¢ltÂsÀgos, b´cs¡lettel valÂ jÂakarÂjÀnak, magokat rep-
rezentÀlni ne terhelj¢k. Kegyelmetek jÂakaratjÀt kÁvÀnjuk ´rvendetesebb dologban
b´cs¡lettel megk´sz´nni, s kÁvÀnt vÀlaszÀt kegyelmeteknek elvÀrjuk.

ZrÁnyi Ilona
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Halotti besz¢d a jÂ asszonyrÂl

Elmondatott Mara Lûrincn¢ DÀniel Kata temet¢s¢n, 1795. mÀrcius 8-Àn,
KolozsvÀrt, SzilÀgyi Ferenc reformÀtus pap Àltal

Mely sok hosszÃ ¢s kellemetes tulajdonsÀgÃ plÀnta a jÂ feles¢g! De kÀr, hogy ritka
helyt terem, hasonlatos l¢v¢n a szûlûh´z, mely kedves gy¡m´lcs´t, ¢des bort oly bûven,
hogy a k´lts¢gen s fÀradsÀgon kÁv¡l gazdag nyeres¢get is hajtson, nem terem akÀrmely
helys¢gben. A jÂ feles¢g, kibûl t´bb legyen a haszon, mint reÀ a k´lts¢g, s emellett
kedvess¢get, vidÀmsÀgot okozzon virtussa gy¡m´lcseivel, szint¢n nem akÀrhol s
k´nnyen talÀltathatÂ. Hol vagyon tehÀt ezen hasznos plÀntÀt hozÂ term¢keny tarto-
mÀny? A kegyes, szorgalmatos anyÀnak kert¢ben nevekedik azon szûllûvesszû, mely-
bûl idûvel ama titkos termû szûllû, a jÂ feles¢g l¢szen.

Ama p¢ldabesz¢d, hogy a leÀny a pad alatt is felnû, csak az û hirtelen n´v¢s¢bûl
vette eredet¢t, de nem azt t¢szi, hogy akÀrmint nevelj¢k, m¢gis jÂ feles¢g lesz. A leg-
nagyobb szorgalmatossÀggal ¢s vigyÀzÀssal kell ûvele bÀnni, mint a jÂ szûllûvel. A f¢r-
fiÃ, mint kem¢ny term¢szetü gy¡m´lcsfa, akÀrhol megterem, m¢g a csupasz kûsziklÀn
s a tenger k´zep¢n is. A gyeng¢b nem azonban a szorgalmatos dajkÀlkodÀs legkisebb
r¢sze elmulasztÀsÀnak is keserves k´vetkez¢s¢t ¢rzi. Oh mely sok anyÀk sirathatjÀk
ezen okbÂl eleny¢szett rem¢nys¢geket! °s mely sok f¢rfiak isszÀk az û miattok egress¢
maradott szûllûnek keserü borÀt!

HallÀtok eddig a jÂ feles¢g ¢s a termû szûllû k´z´tt valÂ hasonlatossÀgot, ennek he-
lye ¢s mÁvel¢se mÂdjÀban. A mÁvel¢s utÀn haszonv¢tel k´vetkezik. Megvagyon itt is a
hasonlatossÀg. PalesztinÀnak lakosi szûllûvel szoktÀk hÀzaikat k´r¡lplÀntÀlni. A szûllû,
virÀgjÀban l¢v¢n, b¢t´lti a hÀzat kedves illatjÀval. De a sz¢p hÁr kinyÁlt virÀgjÀban l¢vû
¢rtelmes feles¢g hathatÂsabb m¢g a drÀga kenet illatjÀnÀl is; elûzi a rÀgalmazÀs ¢s irigy-
s¢g büzh´dt m¢tely¢t, ¢leszt¢s¢re vagyon f¢rj¢nek, gyermekeinek, hÀza n¢p¢nek, ¢s
minden jÂknak gy´ny´rüs¢g¢re. Kedves, kellemetes illat!

A hÀznak ablakÀra felfutott szûllû gy´ny´rüs¢ges tovÀbbÀ a szemnek is. A hÀzban
levûk ´r´mmel n¢zik, a mellette kÁv¡lrûl elmenûk kedvekre szeml¢lik. Ilyen a jÂ fe-
les¢g f¢rj¢nek hÀzÀban. ¹rvendezve hÃzza magÀra minden mozdulÀsakor annak te-
kintet¢t, sût nehez¢re esik, ha sz¡ntelen elûtte nincsen, mert ilyenkor, mint a pÀrjÀtÂl
elt¢vedt gerlice, a bÃsulÀs szÀraz ÀgÀra szÀll. Az ilyen feles¢get f¢rje, tÀvoll¢t¢ben utÀna
valÂ sÂhajtozÀsÀval, egy¡ttl¢t¢ben szemeibûl kitetszû ´r´m¢vel dics¢ri.

A szûllû beÀrny¢kozvÀn a hÀzat, kirekeszti belûle a napnak h¢vs¢g¢t ¢s kÁvÀnatos
hÁvess¢get csinÀl. Hasznos plÀnta tehÀt, kivÀlt nyÀri idûben. MÀr e tekintetben any-
nyival drÀgÀbb dolog a jÂ feles¢g, hogy az idûnek minden szakaszÀban lehet ¢lni ebb¢li
hasznÀval. A fÀjdalmak ¢s nyomorÃsÀgoknak h¢vs¢ge, bÀnatok ¢s keserüs¢geknek
hervasztÂ ereje az emberre akÀrhol ¢s akÀrmikor reÀ s¡thetnek. Ezektûl ûket megol-
talmazni vagy megenyhÁteni nincsen a jÂ feles¢gn¢l hathatÂsabb eszk´z. Ilyennel Àl-
datik meg a f¢rfiÃ, aki f¢li az Urat.
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Gergely çgnes

A CAF° DE LUTéCE-BEN

TalÀlkozni mindjÀrt a ker¢k m´g´tt,
amely l¢p¢st tovÀbbÁt, lisztet, vizet tovÀbbÁt,
¢s vilÀgos k¡llûivel nyolc r¢szre osztja
a vÀrakozÀst: mindjÀrt adok egy falÀs
kenyeret, l¢pj beljebb, itt a korsÂ, mindjÀrt
kapsz egy korty vizet, l¢pj id¢bb, t´rj le
a keny¢rbûl, most s¡lt ki, most j´tt
a liszt a kord¢n, mÀs jÂszÀg nincs errefel¢,
csak szamÀr, a tûzeget is az hordja f´l
a hegybe, ahol a mened¢khÀz neve
StasztlÁvec (Happiness), boldogsÀg, nyolc
boldogsÀg, egy ¢letre el¢g. ¹sv¢nyek vezetnek
szerte, csipk¢s vÀrhoz, legyezû boltÁvek
alatt sorakozÂ liliomos, oroszlÀnos,
holdas zÀszlÂkhoz: a presztÁzsre osztott
vilÀg. RÂzsÀs ablakok m´g´tt a lovagok
¢let¢nek kicsinyÁtett mÀsolatai,
ki vÀsÀrol, mi mÀsol, Windsorra,
Versailles-ra, Sch´nbrunnra figyel, akinek
a ker¢kk¡llûn¢l rem¢nytelibb a kûhÀz
s a k¢t kûhÀzat ´sszek´tû kûhÁd, ´r´k
sÂhaj a tÃlsÂ part utÀn. ¹r´k sÂhaj
a templomt¢r tetûvel lepecs¢telt
v¢gess¢ge utÀn: a csoda, mint a kord¢
szamara, befoghatÂ. A tÂ a partjÀval,
az omlÂ hÀz a fapÀntjaival, a tüz
a katlannal, a sÂhaj az oltÀrral
kimerevÁthetû; elûbb-utÂbb az à°s
m¢gis mozogÊ is szentes¡l, ¢s megy
a hajÂ, m¢g csak evezni se kell, sorjÀznak
a nemzed¢kek, lelki nemess¢g ¢s lelki
rests¢g orgonasÁpjai, ´rv¢nybe bukÂ ¢letek
s n¢hÀny hatalmas arc. SzÂl az orgona,
de villany van a vezet¢kben is, ¢s megy
a szerelv¢ny, a harmadik PÀrka kez¢bûl
r¢gen kiszakadt a v¢gÀllomÀs, a kariatidÀk
egy ¢rint¢sre kett¢hasadnak, PÀl fordÁtott
¢rt¢keket pr¢dikÀl: szeretet peng az ¢rcben,
amelyet r¢gen megraboltak. Az oroszlÀnos
kapu m´g´tt ¡res a kincseskamra, Epidaurosban
r¢szv¢tet zeng a cimbalom, Delphiben a mÃltat
Ág¢rgeti a jÂsda, RÀchel mindjÀrt a ker¢k
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m´g´tt a hinni-bÀtor Leonidasszal
talÀlkozik: àMegcselekedt¡k, amit
megk´vetelt a vilÀg.Ê Ezt a semlegess¢get
´n sehol sem fogja megtalÀlni, mondja
a palotÀban egy sv¢d hadvez¢r, mert
ez nem a k´nyvekben lakik: politika
az, amit v¢gre lehet hajtani. HÀt tovÀbb
lengenek a liliomos, oroszlÀnos, holdas
lobogÂk, atomreaktorok k´z´tt, ¢s a
templom v¢dûszentjeinek kidolgozott
kez¢ben borona, dÀrda, sÁp ¢s fakalapÀcs;
¢s orgona szÂl, de az orszÀghatÀron tÃl
betiltjÀk az orgonaszÂt, a mÀsik hatÀr
m´g´tt pedig elûÁrjÀk a Bach-jegyz¢kszÀmot,
vagyis mindegy. Lesz-e idû, hogy nem fogod
tudni, hol lakott Rembrandt, Anna Frank,
V´r´smarty MihÀly? S hogy m¢rt olyan k¢ts¢gbeejtû
egy ¡res kottaÀllvÀny? S a stockholmi
palota f´l´tt a majdnem-telihold, amely
szÀmodra sosem ¢r utolsÂ fÀzisÀba?
S a helsingborgi kik´tû, amelyet a ti¢id
halÀszbÀrkÀja egy evezûcsapÀs hÁjÀn
el¢rt ä de a mÀsodik PÀrka kez¢bûl
r¢gen kisiklott az Ãt. °s az er¢ny. Ha m¢gis
partra Ãszol, keresed a fapÀntokkal
megerûsÁtett magtÀrakat, malmokat,
a kerekeskutat, a katlant, az oltÀron
a kulcsot ¢s a kûtÀblÀt, a porhanyÂs
f´ld´n a csillagÂrÀt jelzû k´veket, ¢s
minden¡tt a ker¢knyomokat, a l¢trÀt,
amely alatt JÀkob a tÃl¢lni-bÀtor Leonidas
kedves¢rûl Àlmodik, birkÂzik ¢rte, ¢s
hiÀba raboljÀk sz¢t a civilizÀlt hordÀk
a csengû mÀrvÀnyt ¢s a pengû f¢meket,
s tombolva kapcsoljÀk rÀ a villanyt a
l¢tra legalsÂ fokÀra, amely mÀr r¢gen
kicsÃszott az elsû PÀrka lÀbnyomaibÂl,
orgona szÂl a majdnem-teliholdban
MoszkvÀtÂl PÀrizsig, Rekviem, Kaddis,
örangyala-imÀdsÀg, megÀllnak most a
faek¢k, lecs¡ggednek a liliomos,
oroszlÀnos, holdas zÀszlÂk, ¡res minden
thonet-sz¢k a Caf¢ de Lutªce-ben, mert az erû
mindent odacsordÁt, odahÃz, oda¢rint,
ahovÀ ´r´kidûktûl kell: az elsû
ker¢k m´g¢, az elsû ker¢k nyomÀba,
az elsû nyikorgÂ, madÀrlÀtta faker¢kig.

Szigliget, 1993. november



V¢gel LÀszlÂ

VISSZAN°Z°S A K°PZELETBELI J¹VýBýL
Egy naplÂ epilÂgusa

A b¢ke bet´mk´di a hÀborÃ g´dreit, amelyek felett, mint a n¢vtelen sÁrhantokon, k¢-
kesz´ld k´dpÀrnÀk lebegnek, ¢s elmossÀk a hÀborÃ ¢s a b¢ke k´z´tti jÂzan k¡l´nbs¢-
get, permet¡k beszivÀrog legszem¢lyesebb ¢rzelmeimbe, mintha vel¡k hÀltam volna,
cseppfolyÂssÀ oldjÀk a dolgokat, s az egymÀsra ¡lepedû palimpszesztus-idûr¢tegek
sem tudjÀk megfejteni a bennem lejÀtszÂdÂ vÀltozÀsokat; azt, hogy mi¢rt bÀmulom
kitartÂan a napf¢ny aranyÀra szomjÃhozÂ galagonyabokrot, mi¢rt k´ti le a figyelmem
a fÀk lombozatÀnak ideges rezeg¢se, mi¢rt vagyok k¢pes rend¡letlen kitartÀssal ma-
gamban akÀr tÁzezerig is szÀmolni, habÀr nyugtalan term¢szetemtûl semmi sincs enn¢l
tÀvolabb. Magamban ism¢telgetem a szÀmokat, ¢s ¢rthetetlen¡l k¢rdezem, mi¢rt t¡-
zelnek vÀratlanul egymÀsra polgÀrok a belvÀrosban vagy a perif¢riÀkon. Mindenhol
ugyanaz a jelenet fogad. A minap valamelyik Duna menti vÀroskÀban hat napig dÃlt
valamilyen hÀborÃf¢les¢g. Senki sem k¢rdi, mi¢rt. A tegnap lejÀtszÂdÂ kezdetek azon-
nal homÀlyba vesznek, s csodÀk csodÀjÀra, a gyül´let sem lÀngol fel t´bb¢. Sem a jÂnak,
sem a gonosznak nincs k´vetkezm¢nye, tehÀt okokra sincs sz¡ks¢g: sterilizÀlt, szÂra-
koztatÂ vÀgÂhÁd a vilÀg. FellÀngolnak ¢s lecsillapodnak a harcok, ¢szre sem vessz¡k
ûket. Ez nem hÀborÃ, hanem polgÀrhÀborÃ, vigasztalÂdnak a derülÀtÂk. MÀsok azzal
hitegetik magukat, hogy a bün´zûk szÀmolnak le egymÀssal. KÁnosan egy¡gyü ma-
gyarÀzatokkal verj¡k ki a fej¡nkbûl, hogy a hÀborÃ szorosan k´tûdik l¢tez¢s¡nkh´z,
fûleg most, amikor az ok n¢lk¡li halÀl vÁrusa hÂdÁt, hiszen mindenki meg van gyûzûdve:
m¢gis bek´sz´nt´tt a vÀrva vÀrt b¢ke, amelyben idû elûtt àboldog barbÀrokÊ lett¡nk.

Az igazi megvÀltÀs a BalkÀnon, vagy ä merjek-e ûszinte lenni az itt ¢lû n¢pek ha-
tÀrtalan b¡szkes¢ge lÀttÀn? ä az euforikus, az ´r´k´s mÀsnapossÀgban szenvedû Ke-
let-K´z¢p-EurÂpÀban, az irodalmi logomÀniÀban gyÂgyulÀst keresû Duna menti t¢r-
s¢gben, hogy mindannyian Hans KasparokkÀ vÀljunk, Ãjratanuljuk a szavakat, vÀnszo-
rogjunk el az egyszerü, vilÀgos mondatokig, elûtt¡k Àssuk a f´ldbe magunkat, ¢s es-
k¡dj¡nk meg: nem tovÀbb. Csak a tiszta igent ¢s a tiszta nemet becs¡lj¡k meg, a t´bbit
felejts¡k el. Ezen tÃl ¢letvesz¢lyes r¢v¡letbe es¡nk, a bonyolult nyelv olyan tapasz-
talatba sodor, amelynek k´sz´nve l¢tezûnek tartjuk azt, ami nincs, de nem vesz¡nk
tudomÀst a lÀthatatlanrÂl, amely k´r¡lkerÁt benn¡nket. A szavak ´nt´rv¢nyü hatalma
megsemmisÁtette tapasztalatainkat.

N¢zem a b¢ke harsÀny szÁnekkel kikozmetikÀzott arcÀt, ¢s felhÀborodom, mert a
t´k¢letes Àlca bÀjos bohÂckodÀst rejteget. RezignÀltan legyintek, hiszen r¢szese vagyok
az esem¢nyeknek, s lÀtom, hogy megint k´vetelj¡k a sz¢p ¢s az okos hazugsÀgokat,
tehÀt nem ajÀnlatos egyszerü ¢rzelmeinkkel elûj´nn¡nk, csupÀn ´nmagunkat ¢s mÀ-
sokat kell elkÀprÀztatnunk a rajtunk ejtett sebekkel, mint ahogyan a baljÂs naplemen-
t¢ben is csak az¢rt szabad gy´ny´rk´dn¡nk, mert sz¢p lÀtvÀnynak kiÀltottuk ki. Azzal
Àltatjuk magunkat, hogy a vulkÀnkit´r¢s is aff¢le formajÀt¢k. A sz¢ps¢geszm¢ny¡nk
ravasz ´ncsalÀs, elegÀns f¢lrevezet¢s lett, ¢s az marad mindaddig, amÁg cinkos bünr¢-
szess¢g¢nek nyilvÀnvalÂ bizonyÁt¢kai nem borzongatnak meg benn¡nket.
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Komikus kor az, amelyben a t¢boly ¢s a boldogsÀg ollÂja ily tÀgra nyÁlt. Nagy, lÀt-
vÀnyos kom¢diÀsk¢nt toporog az ezredv¢g, amelyben senki semmi¢rt sem akar meg-
halni, tehÀt bÀrmikor t´meghalÀlba terelhetnek benn¡nket. Gyûz´tt az elitista nyÀj-
szellem, mert t´bb¢ nem akarjuk hallani az ¢gi l¢pcsûk´n dobogÂ kem¢ny l¢pteket.
Nem akarjuk lÀtni a mennybe menetelû sÃlyos bakancsokat. Lelk¡nk az¢rt olyan ¢r-
z¢keny s kifinomult, mert test¡nkkel durvÀn hazudunk.

Gyül´l´m a term¢szetet, mivelhogy k´z´mb´sen m¢ri az ÂrÀk fogyatkozÀsÀt. Ha
becs¡ln¢m ¢s fejet hajtan¢k elûtte, akkor elborulna az agyam. Az Ãt v¢gi fenyeget¢snek
ä ezen a ponton nem kell a k´veken szikrÀt vetû vagy az aranysÀrgÀn csordogÀlÂ f¢ny,
hiszen egy szÀl gyertya lÀngja is nagy ragyogÀst teremt ä tiszta fejjel megyek el¢be;
kifinomult a lÀtÀsom, a gyertyaf¢ny rendet teremtett bennem. V¢gre minden tÀrgy
megtalÀlja biblikusan pontos hely¢t, visszanyeri eredeti rendeltet¢s¢t. Megtanultam:
csak akkor keressem a helyem, ha v¢glegesen kijel´lt¢k azt. Mindaddig lebegjek, mint
a homokszem a sz¢lviharban vagy a hÂpehely a t¢li Át¢letidûben. Az idû Ãgy forog ve-
lem, ahogy ¢n keringek lebeg¢s k´zben. Z´ldell a lugas, a fü kisarjad, reggelente da-
gadva-duzzogva ´mlenek a kerti teraszra a rozsdav´r´s f¢nysugarak. így muszÀj kez-
denem a napot, puha Àrban ringva, szesz¢lyes hatalmaknak engedelmeskedve. Az ¢g-
hatÀron sz¢tszÂrÂdnak a napkelte mÁvesen Ávelt felhûinak utolsÂ pih¢i, a felhûhullÀs
felkelti bennem a boldogsÀgszomjat, megszakÁtja az ¢let nyomasztÂ egyhangÃsÀgÀt.
Nincs sz¡ks¢gem ´nazonossÀg-nyomozÂ hely- ¢s idûvÀltoztatÀsra. MozdulatlansÀgo-
mat a magÀny¢rzet gy´ngyzÀpora jutalmazza. Beavattattam a k¢pzetek varÀzsÀba.
Nem f¢lek t´bb¢ attÂl, hogy szÂtlanul is megszÂlalok, s ezzel akaratlanul leleplezem
magam, hiszen mÀr a szavak is megkÁm¢lnek, akÀrcsak a gyorsan mÃlÂ ÂrÀk.

Est¢nk¢nt szÀmon k¢rû pillantÀst vetek az AlmÀsi Ãti pravoszlÀv templom kivilÀgÁ-
tott tornyÀra. °vtizedeken Àt figyeltem, s nem ¢rtettem, mi¢rt nem n´vekszenek k´-
r¡l´tte a juharfÀk. Vagy az Àgak is imÀdkoztak, s ami fohÀszkodik, az undorodik a
vÀltozÀstÂl. Csakis errûl lehet szÂ, mert hiszen a pÀr szÀz m¢terre od¢bbra levû t´mb-
hÀz k´r¡l sz¢pen tereb¢lyesednek a juharfÀk koronÀi. Meglehet, ugyanabban az esz-
tendûben ¡ltett¢k el ûket, m¢gis mekkora k¡l´nbs¢g van k´zt¡k. Melyik fa t´prengett
igazsÀgosabban? A fÀkat n¢zem, de magamat keresem. Szeretn¢m tudni, melyik cso-
portba tartozom. A testem mÀr t´r¢keny, a sz¢lfodor is meghorzsol ¢s k´nnyed¢n el-
sodor. A Duna felûl fekete viharfelhûk k´zelegnek, de nem csukom be az ablakot, be-
fogadom a szobÀmba a szelek homokfelhûit. HozzÀk csak az ¡zenetet! V¢gre lesz kik-
kel elbesz¢lgetnem. Sz¢p sorban faggatÂzom majd. Melyik esztendûben ment v¢gle-
gesen t´nkre a televÁziÂm? Az ÁrÂasztalom vagy hÃsz centim¢terre elmozdult a k´ny-
vespolctÂl. Mikor t´rt¢nt ez, ¢s mi¢rt? Nem talÀlom a nagyapÀmtÂl ́ r´k´lt t´ltûtolla-
mat? Eltünt F. ajÀnd¢ka, egy vÀszon k´nyvjelzû, amelybe sajÀt kezüleg hÁmezte be a
nevem. Lehet, hogy ezzel egy¡tt nevem is elvesztettem. KotorÀszok a fiÂkokban, de
hiÀba. MegÀllok az Àgyam elûtt, ¢s eltünûd´k, hovÀ tünt el a feh¢r Àgylepedû. Melyik
¢vben kallÂdott el a pÀrnahuzat? Pedig a frissen vasalt lepedû, pÀrnahuzat meggyûzne
arrÂl, hogy a sajÀt idûmben ¢lek. Mi¢rt csÃszok le az ÀgyrÂl Àlmomban? Meddig fogok
m¢g Àlmodni? Nem akarok semmirûl sem tudni, Ãgy szeretn¢k ¡ld´g¢lni az Àgy sz¢-
l¢n, mintha egy hosszÃ szÂlÂ¢neket hallgatn¢k. Ne szakadjon meg soha! SzÁvemnek
nem volt el¢g ideje a vÀltozÀsra.

Azt mondjÀk, a müv¢szet: eml¢kez¢s, de ki hisz m¢g ilyen k´zhelyekben, amikor a
jobb tÀrsasÀgokban neveletlens¢gnek szÀmÁt rÀk¢rdezni a k´zelmÃltra, amelyet elsik-
kasztottunk, mint a nev¡nket vagy a szavak eredeti jelent¢s¢t. A legnagyobb hazugsÀg
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a mÃlt lett. A gyilkosok elviselhetetlen¡l jÂzanok ¢s talÀl¢konyak; igazuk van: ¢lni kell.
A t´rt¢nelem a szobatudÂsok dolga, mondjÀk, ez alatt az ¢rtendû, hogy az ¢let a bün-
r¢szesek ¢gi mezeje. A millenÀris k´z¢rzet nyomasztÂ optimizmusa uralkodik felet-
t¡nk. VidÀm apokalipszist mÁmel¡nk, de m¢g annyi eredetis¢g sincs benn¡nk, mint
amennyi szÀz ¢vvel ezelûtti elûdeinkben volt. Szinte valÂszÁnütlen, hogy valÂban le-
jÀtszÂdott n¢hÀny botrÀnyos esem¢ny. V¢dekez¢sbûl nonszenssz¢ gyÃrjuk Àt a trag¢diÀt,
s a permanens hÀborÃ is olybÀ tünik, mintha az ÃjsÀgok pletykarovataibÂl k´lt´z´tt
volna a valÂsÀgba. Vagy eg¢szen mÀsk¢nt jÀtszÂdott le, mint ahogy ¢n megfigyeltem?
A vÀnszorgÂ idûbûl kiemelkedik az ´ntelt csend, amelyben halkan, a leghalkabb sut-
togÀsnÀl is halkabban g´r´g le-f´l a t´rt¢nelem. N¢hÀny silÀny ¢vre ¢rv¢nyes bel¢pû-
jeggyel k´r¡lk¢mlelek benne. A szemem elûtt elûregomolygÂ mÃltbeli esem¢nyekbûl
levontam a tanulsÀgot: kitaszÁttatva figyelem ûket: egy-egy ponton ideiglenesen meg-
torpannak, vÀrakoznak, megpihennek. Ezeket a pihenûhelyeket katasztrÂfak¢nt ¢lj¡k
Àt, de csak a szem¡nk kÀrpÀzik, a t´rt¢nelem csupÀn elszenderedett, hogy aztÀn lÀt-
vÀnyosan megg´rnyedve vessem rÀm egy pillantÀst, a szemvillanÀsnyi idû el¢g ahhoz,
hogy ¡res, k´z´mb´s tekintete megdermesszen. Mi¢rt ¢lek, mi¢rt? Ezek¢rt a kocso-
nyÀs szemgolyÂk¢rt? Ez¢rt a medÃzaarc¢rt? L¢tez¢semnek meghÀtrÀlÀsi es¢lyt teremt
a felismer¢s, hogy minden, ami velem t´rt¢nt, n¢lk¡lem fog befejezûdni. VidÀmsÀg
honol a BalkÀnon, csak a bün lapÁt benn¡nk, ettûl vez¢relve t¡relmetlen¡l k´vetelj¡k
az ezredfordulÂt, a felejtû megvÀltÀst, a Sz´rnyü CsodÀt. K´zeledt¢t egyelûre csak a
Nagy Alf´ld sz¢le felett s¡vÁtû hideg Kosava jelzi, mire ́ nk¢ntelen¡l is a fütûtest mell¢
hÃzÂdom fogvacogva. Pedig a szobÀban olyan meleg van, mint a gûzf¡rdûben. NyÀ-
ron is Ágy melegszem, nem az aranysÀrgÀn-ez¡sztsz¡rk¢n tüzû naps¡t¢sben. A bûr´-
m´n tÀncolÂ perzselû napsugÀr csak felt¢telez¢s, a hideg fütûtest a hiteles valÂsÀg.
OlajbÂl, sÂbÂl, cukorbÂl, lisztbûl is van elegendû. Sok borsÂfûzel¢ket k¢szÁtettem be,
ez az egyed¡li fûzel¢kf¢le, amelyet gyermekeim fogyasztanak. A hÃskonzerveket sz¢p
sorban elhelyezem a polcokon. Mindezeket, akÀrcsak a kenyeret ¢s egy¢b sz¡ks¢ges
dolgokat, bÀrmikor megvÀsÀrolhatom a szomsz¢dos draggstorban. A gyermekeim is
sajÀt Ãtjukra t¢rtek, csak idûnk¢nt nyitnak rÀm ajtÂt. De m¢gis bek¢szÁtem a tartal¢kot,
nem a r¢gi, f¢lelemteli reflexeim mük´dnek, hiszen immÀr akkor sem ¢rzem az ¢h-
s¢get, ha napokig nem eszem, hanem az a felismer¢s ´szt´k¢l, hogy egyre lassabban
emelem fel a kezem, ¢s n¢ha nagy gyenges¢g kap el. °vekkel ezelûtt az agyamba v¢-
sûd´tt, hogy mindennek k¢zn¢l kell lennie. Egy hatÀrvonalon tÃl az ¢let term¢szetes
adomÀnyai mell¢kesekk¢ vÀlnak, csak azok a tartal¢kok fontosak szÀmunkra, ame-
lyekre soha semmi sz¡ks¢g¡nk nem lesz.

Olyan vagyok, mint a gy¡m´lcsfa k¢sve be¢rû egyetlen szem gy¡m´lcse. A term¢-
szet mÀsra k¢sz¡lûdik, nem a sz¡retre. Nem bocsÀtjÀk meg nekem a percek, hogy va-
lamennyivel k¢sûbb sz¡lettem, ¢s ez¢rt n¢hÀny nappal tovÀbb kell ¢lnem.

A feh¢r papÁr els´t¢tedik a szemem elûtt, mÀr megint Àramsz¡net van, gondolom
magamban. De nem a mÃlt kÁs¢rt, csak a szemem hunytam le, mivel egy elk¢pzelt
dolog valÂsÀghitel¢t akartam ellenûrizni, ez¢rt t¢vesztettem ´ssze a f¢ny ¢s a s´t¢ts¢g
vÀltakozÀsÀt. Nem nyitom ki a szemem, nem folytatom az ÁrÀst, amely ¢ppen arrÂl
szÂl, hogy Àt´lelt, megcsÂkolt egy ¢benfaarcÃ balkÀni szerb lÀny. De csak egy pillanatig
tartott az eg¢sz. Nme ¢rzem arcomon az ajkÀt, sem a lehelet¢t a bûr´m´n. Csak egy
Àrnyrajz rajzolÂdik ki a szemem elûtt megvillanÂ k¢speng¢n. Az ¢lm¢ny hitele az idû-
tÀv dolga; min¢l jobban eltÀvolodik a velem megt´rt¢nt esem¢ny, annÀl hitelesebb a
rÀm kim¢rt csapÀsa, vagyis semmi sem tÀvolodik el, csak a vÀnszorgÂ idû nem cipeli
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magÀval az esem¢nyeket, amelyek tovÀbbra is k´r¡l´ttem ÂlÀlkodnak. Felejtenem kell
az eml¢kez¢st, mivelhogy nincs mire eml¢keznem. A valÂsÀgos esem¢nyek sorra meg-
hazudtolÂdtak, csak a k¢speng¢n kirajzolÂdÂ ¢benfaarc Àrnyk¢pe maradt utÀnuk.
Csak ennek alapjÀn felt¢telezhetem, hogy Àt´lelt az a lÀny, hogy valÂban ¢rz¢keltem
test¢nek bün´s illatÀt, mik´zben arrÂl faggatott, mi¢rt l¢ptem arra az Ãtra, amelyik
nem az eny¢m. Mi¢rt tolakodtam k´z¢j¡k? Mi¢rt l¢zengek haszontalanul a BalkÀnon?
Hiszen Ãgysem tudtam azonosulni semmivel. ögy m¢rt v¢gig, mint egy zsebmetszût.
Nem tudta eld´nteni, szeressen-e vagy gyül´lj´n az¢rt, mert egyszer lefek¡dt velem.
Vagy az¢rt gyül´l, mert lÀttam büneiket. Egy¡tt est¡nk Àt a sunyi balkÀni prÂbat¢te-
len, de hiÀba: magunkra maradtunk, egymÀssal szemben ä idegen¡l, gyül´lettel. M¢g
egy kÁvÀnatos nûi test is a k¢spengevillanÀsban mutatja meg magÀt, de mÀst nem vÀr-
hatok, hiszen a hazÀtlanoknak nincs szerelme, jutalmuk a tÀrgytalan sÂvÀrgÀs. Pedig
Ãgy szeretn¢k hazÀra talÀlni, mint a szeretetre, hogy akadjon egy asztal, amely mellett
nem ¡l´k egyed¡l, s legyen valaki, akinek a szobÀjÀba lÀbujjhegyen besurranok, ha
¢jszaka villÀmlik, ¢s recseg¢s rÀzza meg a toronylakÀst, hogy becsukjam az ablakot,
nehogy megfÀzÁtsa test¢t a beÀramlÂ hideg levegû. A zaj azonban felriasztotta, r¢gi
bec¢zû szÂ hagyta el az ajkÀt, nekem ennyi gyeng¢ds¢g is elegendû volna. De ezutÀn
tÀgra nyitja a szem¢t. Ki bÁzza rÀ magÀt a szavakra, int le t¡relmetlen¡l. Hiszen nem
te ÀllÁtottad, hogy egyik naprÂl a mÀsikra megvÀltozott a jelent¢s¡k? Nem te mondtad,
hogy legnagyobb csapdÀnk a szavak feletti gyûzelem, a jelent¢sek kihullottak h¡ve-
ly¡kbûl, ¢s lÀthatatlan kÁs¢rtetekk¢nt kÂborolnak k´r¡l´tt¡nk. FelszabadÁtottuk a sza-
vakat, amelyek hÀlÀtlanul megbosszuljÀk magukat. HÀt igen, megint jÀtszunk a sza-
vakkal, bÂlintottam k¢nyszeredetten. Ilyesf¢le csonka pÀrbesz¢dfoszlÀnyok maradtak
kettûnk utÀn. OrszÀgok omlottak ´ssze, Àtharaptuk egymÀs torkÀt, hÀzhoz jÀrt a gyü-
l´let, v¢gre feltÀrtuk, kik vagyunk. A hÀborÃban megpillantottuk az igazsÀgot, s fel-
hÀborodva tiltakoztunk: ez tiszta hazugsÀg. A b¢k¢ben viszont nem maradt mÀs hÀtra,
mint elt¡ntetni az igazsÀgot, ami nem lesz neh¢z, hiszen a t´rt¢nelmet Ãgyis ÀtÁrjÀk a
tudÂsok, pontosan annyira lesz romlott ¢s annyira szelÁd, pontosan annyi ¢rtelemmel
rendelkezik majd, amekkora hazugsÀgot meg¢rdemel.

Lehet-e m¢g a sz¡lûf´ldrûl besz¢lni? Szabad-e m¢g szeretni azt? Kell-e m¢g Àjtato-
san hÁzelegni neki? Az is romokban hever, de j´nnek m¢g Ãjabb balga nemzed¢kek,
amelyek betemetik a beomlÂ sÁrhantokat, megpuhÁtjÀk az idût, hogy k¢nyelmesen el-
szenderegjenek benne. Pedig Ãgy tünt, hogy a sz¡lûf´ldet k´nnyebb lesz megv¢deni,
mint a hazÀt, hiszen az m¢g a tenyeremben is elf¢r. Elvesztettem mindent, olyan lett
a tÀj, mint egy ¡res lakÀs. Az ¢jf¢li vihar t´bb¢ nem ¢breszti fel bennem az aggodalmat,
hogy az ¢g aranyszÀlakkal emelheti magÀhoz a vÀrost, s annak csak makettj¢t hagyja
idelenn. Szorongva csatangolok a makettutcÀkban, hogy felfedezzek legalÀbb egyet-
lenegy ismerûs arcot. SajÀt sz¡lûf´ldem szÀmüz´ttje lettem, ez¢rt sÂvÀrgok arra a szere-
tetre, amely gondolataimmal, ¢lettapasztalataimmal fordÁtott irÀnyba hÁv. Sz¡lûf´ld:
ez azt jelenti, hogy a k´vek, a fÀk, a hÂpelyhek, a homokszemek is szeressenek. Ez a
vak szenved¢ly azonban egy ponton tÃl istenkÀromlÀssal ¢r fel, mert v¢g¡l is csak azt
a szerf´l´tt kellemetlen felismer¢st tudatosÁtja bennem, hogy a szeretkez¢s idej¢bûl
csak n¢hÀny perverz Âra ûrzûd´tt meg. Az asztalon szÀraz virÀgcsokor-t´rmel¢k, ce-
ruza, szalÀmih¢j, joghurtos zacskÂ, keny¢rmorzsÀk a zsÁrfoltos papÁrszalv¢tÀn, mintha
¢ppen most fejeztem volna be a vacsorÀt; t´ltûtoll, f¢lig teleÁrt papÁr, olvashatatlan
feljegyz¢sek, velem szemben egy ¡res tonettsz¢k. ºt´tt-kopott szûnyeg. A sz¢ken fe-
lejtett piszkos vagy vasalatlan ingekrûl hiÀnyoznak a gombok. Az elûszobÀban f¢lreta-
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posott cipûk. °vekkel ezelûtt meghibÀsodott a bejÀrati csengû. BÃcsÃzik fattyÃgyer-
mek¢tûl a szÀzad. Mivelhogy jobb dolga nem akadt, unalmÀban rendszerint a hajnalra
vÀrakozott. R¢gÂta mehetn¢ke volt mÀr, kiss¢ elunta a dolgot, de ki kellett tartania,
ugyanÃgy, mint nekem, szÂrakozottsÀgbÂl ¢lte tÃl sajÀt romlÀsÀt. KizÀrÂlag ezt az ´n-
c¢lÃsÀgÀt becs¡l´m benne. MostohÀm volt, de v¢g¡l is egy¡tt vÀrakozunk. EgymÀsba
botlottunk, mire û durvÀn eltaszÁtott magÀtÂl. Magatokra hagylak benneteket, mond-
ta, de k¢ptelen volt folytatni, meg megb¢nult a nyelve. Testamentumot sem hagy ma-
ga utÀn, hiszen û is csak n¢hÀny ÂrÀnyi perverzitÀsra eml¢kezik. LÀtvÀnyosan ¢rkezett,
¢s s¢rtûd´tten elsÀntikÀl, zsebei ki vannak t´mve azokkal az ajÀnd¢kokkal, amelyeket
sz¢t kellett volna osztogatnia k´z´tt¡nk. Nem tehet rÂla, hogy rendszerint kihagyott
az eml¢kezete.

A k´rnyezû utcÀkban virÀgoznak a hÀrsfÀk, bel¢legzem ¢desk¢s-keserny¢s illatukat,
amitûl valamennyire kitisztul a fejem. A hÀrsfÀk jÃniusi virÀgzÀsa figyelmeztet, hogy
Ãjra elmÃlt egy ¢v. A Futaki utcai piacrÂl eltüntek a valuta¡z¢rek, a cigarettacsemp¢-
szek, a kÀv¢t, a WC-papÁrt ÀrulÂ roma k´lk´k. A t´lgyfÀk lengetik leveleiket, amelyek-
nek nincs t´bb¢ alkalmuk arra, hogy megbotrÀnkozzanak. Csak egy puffadt arcÃ
rendûr Àcsorog a sarkon, a jÀrÂkelûk rÀ se hederÁtenek, senki sem lesi a felbÃgÂ szi-
r¢nahangot. Nem f¢kez a rendûrkocsi, amelybûl gumibotot szorongatÂ rendûr´k ug-
rÀlnak ki, hogy ´sszefogdossÀk a zugkereskedûket. A pultokon gy¡m´lcs´k virÁtanak,
mellett¡k ¡veghÀzi paradicsom, elsuhannak a hÂnapok, az Àrusok kiteszik a pultra a
hagymÀt, kaprot, sÀrgar¢pÀt, kelkÀposztÀt, sokszor m¢g ananÀszt is lÀtok. S minden
vÀltozÀs ellen¢re az ¢lûs´v¢ny t´v¢ben csillognak az ¡res golyÂh¡velyek. Elkapom a
tekintetem. Est¢nk¢nt rendszeresen mossÀk az utcÀkat. ReklÀmok ragyognak a hÀzak
homlokzatÀn, term¢szetesen eurÂpai c¢geket hirdetnek. Sunyin besompolygott k´-
z¢nk a gyilkosok p¢nz¢vel barÀtkozÂ nagyvilÀgi tûke.

CsodÀlatos fickÂk, lelkendezik valamelyik bank rend¢sze, aki nem oly r¢gen a Sza-
rajevÂ k´rny¢ki hegyekben orvl´v¢sz volt. Egyik¡k autÂjÀban k¢t telefon van, mond-
ja, fax, kÀv¢fûzû ¢s televÁziÂ. Az egyik bankÀr szeretûje a boszniai harcterekre volt kÁ-
vÀncsi. °n kalauzoltam el, mes¢li a rend¢sz, el´l vezettem a kocsimat, a nû m´g´ttem
a sajÀtjÀt, amikor û f¢kezett, hogy f¢nyk¢pezzen, akkor ¢n is f¢keztem. Ha fontos szÁn-
t¢rre ¢rt¡nk, akkor bevÀrtam. Beavattam a hÀborÃ titkaiba. Hol gyilkoltuk a muzul-
mÀnokat. Hol gyilkoltak minket a horvÀtok. A fordÁtÂ kapÀsbÂl lefordÁtott mindent,
aztÀn kocsikÀztunk tovÀbb. Egyszer csak a visszapillantÂ t¡k´rbe n¢ztem, s a megle-
pet¢stûl majdnem az Àrokba fordultam. A nû a t¢rd¢vel kormÀnyozta az autÂt. Ilyet
m¢g nem lÀttam, pedig nem vagyok mai gyerek: a hÀborÃban megt´rt¢nt, hogy az
egyik kezemmel a harckocsit irÀnyÁtottam, a mÀsikat pedig a g¢pfegyver ravaszÀn tar-
tottam. De ettûl a lÀtvÀnytÂl hÀnyinger kapott el. Unom mÀr, hogy folyton a harcme-
zûkre k¡ldjenek a banktulajdonosok, hogy hiteles turistavezetûk¢nt szÂrakoztassam
az ¡zletfeleket. A volt harcosok rendszeres szombat esti kÀv¢hÀzi talÀlkozÂira sem jÀ-
rok el t´bb¢. ¹sszej´tt¡nk mi, a volt bajtÀrsak, hogy felid¢zz¡k a k´zelmÃltat. ValÂban
¢rdemes volt oda eljÀrogatni, morfondÁrozott tovÀbb, mert aki ebben a vÀrosban ¢r
valamit, az mind megjÀrta a harctereket. Banki rend¢szk¢nt is ûk alkalmaztak, ¢n vol-
tam ugyanis a legjobb orvl´v¢sz. °rtek a revolverhez. A kezem m¢g most sem remeg.
AzÂta csak s¢tÀlok a hallban, ¢s megsaccolom a szûrmebundÀs nûket. LÀtszik rajtuk,
hogy hiszt¢rikusak, est¢nk¢nt nem bÁrnak elaludni, ha nem isszÀk le t´kre magukat.
M¢g a szexet is holtr¢szegen gyakoroljÀk, szem¡k kimered, ¢s sz¢trakjÀk a lÀbukat. A
vilÀgfÀjdalmuktÂl, a m¢labÃjuktÂl felfordul a gyomrom. Bezzeg nem Ágy volt a hÀbo-
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rÃban. Akkor rugalmasak voltak, mint a macskÀk. Izmos volt a test¡k, rÃgkapÀlÂztak
¢s karmoltak. De ûszint¢n szÂlva, elegem van a hÀborÃbÂl, meguntam mÀr, hogy ame-
rikai ¢s n¢met ¡zletembereknek mutogassam a helyszÁneket. Ezt csinÀltÀk belûl¡nk.
Ez¢rt harcoltam, hogy f¢lmeztelen, illatos nûk f¢nyk¢pezzenek? °s a karizmaimat ta-
pogatva faggassanak, valÂban elvÀgtam egy bosnyÀk torkÀt? így degradÀljÀk a balkÀni
hÀborÃt. Azt gondoljÀk, hogy ́ r´k idûkre t¢rd¡kkel kormÀnyozzÀk az autÂt? De nem!
Egyszer m¢g megfizetik ezt a k¢jelg¢st is.

N¢ha-n¢ha megremeg egy emeletes hÀz, tudom, mi t´rt¢nt, mÀr megint k¢zigrÀnÀt
robbant. M¢g a fejemet sem kapom fel. Egy csalÀdapa forgatta a kez¢ben a r¢gi trÂ-
feÀkat, kÁvÀncsisÀgbÂl sz¢t akarta szedni a gyÃjtÂszerkezetet. A vÀrossz¢len grÀnÀtok-
kal jÀtszanak a gyerekek. A bÃzamezûk´n idûnk¢nt aknÀk robbannak. A vÀllunkat vo-
nogatjuk. Eltünt a k¡l´nbs¢g a v¢letlen baleset ¢s az idûnk¢nt fel-fellÀngolÂ, majd de-
rüsen elcsitulÂ harcok k´z´tt. Vagy m¢gis megk¡l´nb´ztethetj¡k a kettût: az utÂbbi-
akban ÀllÁtÂlag cseppet sem gyül´lik egymÀst ä sovÀny vigasz, hogy a b¢k¢ben sokkal
nagyobb a gyül´let, mint ezekben a villÀmhÀborÃkban. Csak Àtvergûdj¡nk valahogy
a k´vetkezû ¢vezredbe, hitegetj¡k magunkat. Nem sok idû maradt hÀtra, csak n¢hÀny
esztendû. Micsoda milleniumi tüzijÀt¢kra szÀmÁthatunk majd szilveszter ¢jszakÀjÀn.
Az ¢g kr¢tafeh¢r lesz, f´ld´ntÃli vilÀgossÀg ragyogja be a tÀjat, az ablakokban kattog-
nak a g¢pfegyverek, az ¢g fel¢ vilÀgÁtÂ k¢zirak¢tÀk rep¡lnek. CsodÀval hatÀros mÂdon
kapcsolatba ker¡l¡nk az istens¢ggel, hogy megf¢lemlÁtve felriasszuk.

Mit nyomozok magamban, ha odakinn minden a hely¢re ker¡lt? Vagy az a beteg-
s¢g gy´t´rt, amely megsz¡nteti az odakinn ¢s az idebenn k´zti neurotikus fesz¡lts¢-
get? RÀm telepedett a harmÂnia, mint a betegs¢g, elviselhetetlen szellemtompÁtÂ csap-
dÀba estem, amely ÀlmatlansÀgra eml¢keztetû ¢brenl¢tbe taszÁt, ahonnan nem lehet
kimenek¡lni.

Hol vannak a nehezen megtakarÁtott p¢nzembûl vÀsÀrolt riasztÂberendez¢sek? Hol
van az erk¢ly sz´g¢n cs¡ngû gÀzÀlarcom? Hol van a halog¢nlÀmpÀm, amely olyan gy¢-
ren vilÀgÁtotta meg komputer tasztatÃrÀjÀt, hogy senki sem tudta, ha a lakÀsban tar-
tÂzkodtam? Hol van az, akit szerettem? Akinek megesk¡dtem. HovÀ tüntek az utak,
amelyekrûl nincs visszat¢r¢s? Istenem, mire vÀrok m¢g a lombok foszlÀnyos Àrny¢kÀ-
ban t´prengve, hogy mi¢rt nem s´t¢tedik el soha az ¢g? HovÀ rep¡ltek el az ¢jszakÀim?
ögy ¢rzem, mÀsik ember voltam, aki talÀlkozott egy idegennel.

A fiam nyit ajtÂt rÀm, megÀll a szoba k´zep¢n, ¢s titokban k¢mleli az arcom. Sze-
m¢bûl kiolvasom, hogy felderengnek elûtte azok az elsû rosszul exponÀlt fotÂk, ame-
lyeket Budapesten k¢szÁtett rÂlam. Ezek a sÀrgulÂ f¢nyk¢pek ûrzik eml¢kemet, az ÂrÀ-
kat, amikor kilobbantak belûlem a vÀgyak. Lehet, hogy ¢ppen ott lobbant utolsÂt, E.
I. lakÀsÀban, amikor ¢jszakÀnk¢nt felriadva Maggi levest kerestem, û pedig f¢nyk¢-
pezûg¢ppel a kez¢ben lÀzÀlomszerü dadogÀsomat hallgatta. M¢reg rombolta szÁve-
met, û pedig idûnk¢nt felemelte a g¢pet, ¢s meg´r´kÁtette a mÃltat. Azokat a szavakat,
amelyeket nem ¢rtett, amelyekre nem eml¢kszem, holott kizÀrÂlag azok ûrzik a titkot,
hogyan ker¡lt testembe a m¢reg. Ez¢rt sohasem tudom meg, hogy ki ¢s mi¢rt akart
halÀlra Át¢lni, ezzel is elismerem, kizÀrÂlag a tudatlansÀgomnak k´sz´nhetûen vagyok
kapcsolatban az igazsÀggal, amely ellen idûnk¢nt fel lehet lÀzadni. A fiam kez¢ben
bûr´nd, inge vasalatlan, Ãgy tünik, û is ¢vek Âta ¢bren van mÀr, akÀrcsak ¢n. Akar
valamit? Vagy csak meglÀtogatott? Vagy tÀvozik ¢ppen? BÀrmik¢nt legyen, bÃcsÃt ve-
szek tûle, ami azt jelenti, hogy nem mondok el neki mindent, amit fontos lenne tudnia.
Jobb, ha nem tudja meg, hogy valamikor bennem is lobogott egy lÀng, csakhogy ¢n
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belenyugodtam, hogy a lÀzadÀsra nincs gyÂgyÁr, ez¢rt rejtegetem, mint a betegs¢get.
Nem tudom, mibe zuhantam, feleslegesen faggatÂztam, hovÀ rohanunk az isten¢rt?
MÀr nem akarok belesz¢d¡lni a hiteless¢g sÂvÀrgÀsÀba, annÀl is inkÀbb, mivel meg-
tapasztaltam, a lemondÀs a logikai tÃlzÀs testv¢re, ez¢rt inkÀbb ide sÀncolom be ma-
gam. Hol van, k¢rdezi tûlem habozva. Ki, kapom fel a fejem. Nem tudom, mondja,
¢s gyermekkorÀra eml¢keztetû bizonytalan mozdulatot tesz. Akkor tÀrta sz¢t Ágy a ke-
z¢t, amikor azt akarta, hogy szeress¢k. Sehol, vÀlaszolom neki. AkÀrcsak szÀmomra,
szÀmÀra is csak az ¢letidegen fotogrÀfiÀk maradtak fenn a r´vid ideig tartÂ k´z´s t´r-
t¢nelm¡nkbûl, egyed¡l ezek Àllnak ellen a valÂsÀgban megt´rt¢nt esem¢nyek vak hÁ-
resztel¢seinek. Csendesen behÃzza maga utÀn az ajtÂt, neszez¢se elÀrulja, hogy sokÀig
ÀlldogÀl az ajtÂ elûtt, mivelhogy m¢g valamit k¢rdezni akart.

Az Ãjvid¢ki pÀlyaudvaron megilletûdve szeml¢lem a tolatÂ villanymozdonyokat, a
vilÀg n¢gy sarkÀbÂl ¢rkezû teherszÀllÁtÂ vagonokat. NemsokÀra ¢rkezik a MeridiÀn
Expressz. Egy-egy utazÀs felt¢rk¢pezi mindazt, ami nem lehettem, ez¢rt kockÀzatos
utazÀs, akkor is, ha ezredszer teszem meg ugyanazt az utat. Bet¢rek az ajÀnd¢kboltba,
gondosan kivÀlasztok egy feh¢r hamutartÂt, egy fekete kÀv¢scs¢sz¢t, mindazt, amit
boldogan ajÀnd¢kozn¢k F.-nek. A bejÀrattal szembeni ekrÀnon villogÂ szÀmok mu-
tatjÀk a vonatok ¢rkez¢si ¢s tÀvozÀsi idej¢t. D¢l irÀnyÀba nem k´zlekednek n¢hÀny
napig, mert felrobbantottÀk a vasÃti sÁneket. KockÀzat n¢lk¡l megtehetik, hiszen egy
nûi tÀskÀba elf¢r annyi robbanÂanyag, amennyivel vÀrosokat romba lehet d´nteni.
C¢ltalan portable-terrorizmus leselkedik minden¡tt, ahol a MeridiÀn Àthalad. Amikor
berobog a pÀlyaudvarra, m¢rlegelni kezdem, valÂban akarok-e utazni. Elemenk¡lni
k´nnyü, csak egy csillogÂ-villogÂ szenved¢lyt kellene kitalÀlnom hozzÀ ¢s n¢mi d´ly-
f´t, a maradÀs balga vakmerûs¢ge viszont a tÀrgytalan rem¢ny szerelm¢be taszÁt, ami-
vel elismerem, hogy a vilÀg egyik biztos pontjÀn megszünt a holnap. Nincs lelkierûm
felszÀllni a vonatra, halasztgatom az indulÀst ¢s a meg¢rkez¢st, hiszen a kezdet ¢s a
c¢l annyira viszonylagos lett, hogy ¢rtelm¢t veszÁti minden mozdulat. MozdulatlansÀ-
gom mindenhovÀ begy´kereztet. Kezemben szorongatom az ajÀnd¢kokat, visszat¢rek
a lakÀsomba, kicsomagolom a holmimat, holott biztos vagyok benne, hogy pÀr nap
mÃlva m¢gis elindulok. A kockÀzat, mint minden mÀs, ami valÂsÀgos ¢lm¢nyt Ág¢r,
Ãgyis a v¢letleneken mÃlik immÀr.

ögy szeretn¢k ¢lni, mintha m¢g volna es¢lyem az egyszerü, dÁsztelen t´rt¢netre.
De ezeket sz¢trÀgtÀk a kor divatos ¢rz¢sei. Vegyem ûket sorjÀba? A k¢ts¢gbees¢s csu-
pÀn a bakl´v¢s szakszerü eszm¢nyÁt¢se, k¢pmutatÂ cinkossÀg a sz¡ks¢gszerüs¢ggel, a
cinizmus ÂrÀja viszont eln¢mÁtja az ¢rtelmet, egyformÀn sz¡rk¢re festi a jÂt ¢s a rosszat.
Legyek ironikus, jÀt¢kos, hazudjak magamnak fensûs¢ges helyzeteket? Vagy ¢ljek a
müv¢szetnek? Hogyan, ha magamnak sem tudtam? Legyek keserny¢sen f´l¢nyes ne-
ofrivol? RÀgcsÀljam a Semmit, lakjak jÂl a cs´m´rrel? Sz¢gyellem ezeket a vÀltozatokat.
A lehetûs¢gektûl valÂ retteg¢s, a menek¡l¢s elutasÁtÀsa, a megoldÀs gyül´lete, sehol
semmi szentesÁtenivalÂ: ez a fikciÂ ideje. Rendben van, megk´t´m az alkut, alÀÁrom
a szerzûd¢st. Ha mÀr belesz¡lettem a BalkÀnba, akkor nem viselkedhetek benne elû-
kelû idegenk¢nt, mivelhogy bÀrhovÀ menek¡ljek, nem t´r´lhetem ki magambÂl pe-
cs¢tj¢t, amelyet bel¢m ¢getett. Kac¢ran rep¡lt el felettem az idû, elszÀntan v¢gigkÂ-
boroltam egy zürzavarba veszû utat, ez¢rt az els´t¢ted¢s ÂrÀiban ¢lesedj¢k ki a tekin-
tetem, a k¢ts¢gbees¢s legyen virrasztÂ, de ne jutalomdÁjk¢nt r¢szes¡ljek benne. In-
kÀbb kÀrpÂtoljon az aprÂ, k¢pzeletbeli dolgok vÀratlan felmer¡l¢se, mint a minap,
amikor a belvÀrosi nagyÀruhÀz kirakatÀban megpillantottam egy dohÀnyz´ld-barnÀs-
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z´ld szÁnü kockÀs inget. Nem hittem a szememnek, pontosan errûl Ártam elsû reg¢-
nyemben. SokÀig vÀrakoztam k¢pzeletem jutalmÀra. K´sz´n´m a sÃlyos terheknek,
egyed¡l ezek segÁtett¢k elû Àlmaim megvalÂsÁtÀsÀt, egyed¡l ezek ¢lesÁtett¢k ki lÀtÀso-
mat. Jellem¡nk azon a m¢lyponton szilÀrdul meg, amikor tudatosul benn¡nk, hogy
nem alkudozhatunk az ¢lettel ¢s nem vigasztalÂdhatunk a szellem gyÂgyÁtÂ erej¢vel
egyszerre. Az utÂbbitÂl az¢rt f¢lek, mert nem akarok semmif¢le igazolÀst az ¢lettel
szemben.

ImmÀr Ãgy vÀndorolnak a n¢pek, hogy a nagyvÀrosok tÃlzsÃfolt befogadÂtÀborok-
ra hasonlÁtanak. PÀrizsban, Berlinben, RÂmÀban f¢lreverik a harangokat, nincs t´bb¢
emberjog, nincs humanizmus. EurÂpa olyan, mint egy klimaxos asszony, aki az Isten-
re leskelûdik, nemes szavakkal vigasztalÂdik, mert silÀny tettekkel ¢li az ¢let¢t. Ennek
Àrny¢kÀban elt´rp¡lnek n¢hai szorongÀsaim. Hol vannak a tegnapi menek¡ltek? Ho-
va kanyarodott a v¢szterhesen hullÀmzÂ boszniai, bÀcskai menek¡ltÀradat? Akik miatt
biztonsÀgi zÀrat szereltem az ajtÂmra. Akik ide menek¡ltek, mostanra megtollasodtak.
Akik innen elmenek¡ltek, szint¢n megtollasodtak. V¢g¡l is sokaknak szerencs¢t ho-
zott a nagy balkÀni etnikai menstruÀciÂ. Csak egy csepp volt mindez a tengerben.
Egyed¡l mi maradtunk hiteles menek¡ltek, akik a balkÀni zürzavarban t¢velyegt¡nk,
¢s sehol sem fogadtak be benn¡nket. HovÀ rejtett¢k el a polgÀrok a fegyvereiket? Meg-
kopott az ¢g fekete-piros bÁbora, ragyog a lÀthatÀr, de a szem¡nk sarkÀbÂl gyanakodva
less¡k egymÀst. Csepereg az esû, az urak egyszerre nyitjÀk ki az esernyûj¡ket, a h´l-
gyek pedig gyeng¢den bel¢j¡k karolnak. Mindenki ugyanÃgy, ugyanazt, ugyanakkor.
Kezdûdik az Ãjvid¢ki promenÀd. Most mÀr sz¢gyenkezem a s¢tÀnyok lÀttÀn, de fûleg
az¢rt sz¢gyellem magam, mert nekem nincs bÀtorsÀgom egyed¡l s¢tÀlni le-f´l, hogy
lengessem a kalapomat, ¢s jÂ ¢jszakÀt kÁvÀnjak a szomsz¢doknak. Mintha mi sem t´r-
t¢nt volna ezekben az ¢vekben.

Csak egy igazi menek¡ltet ismertem, nem tartott velem a szÀmüzet¢sbe. A hÀborÃs
¢vekben sokat s¢tÀltunk az Ãjvid¢ki utcÀkon. AztÀn mintha egy lÀgy fuvallat sodorta
volna tova, boldogan engedte Àt magÀt az Erinn¡szeknek, akik megkÁnozzÀk a hÀzuk
k¡sz´b¢t cserbenhagyÂkat. Nem k¢rkedett menek¡lt mivoltÀval, csak annyit mon-
dott, hogy elmegy PÀrizsba meghalni. Ez volt az utolsÂ szava, ¢s a MeridiÀnban in-
farktus v¢gzett vele. BizonyÀra t¢ves vonatra ¡lt, vagy pedig Àrtatlan szÁv¢re hallgatott.
UtÂlag j´ttem rÀ, hogy amikor a szÁve rendellenesen kezdett dobogni, akkor d´nt´tt
a bolyongÀs, a vÀndorlÀs, a kÂborlÀs mellett. Nem volt hajlandÂ kiszÀllni a kup¢bÂl,
r´geszm¢sen folytatni akarta ÃtjÀt a v¢gtelens¢gig, mert hiÀba az ¢rtelm¡nk parancsa,
bûr¡nk alatt hevesen l¡ktet a v¢r, ¢s gonosz szenved¢lyek Àgaskodnak szÁv¡nkben.
Ha az idûnk¢nt rÀm t´rû harag hatÀsÀra ´nk¢ntelen¡l a levegûbe lend¡l a karom,
akkor olyasf¢le ¢rz¢s vesz erût rajtam, hogy ûvele fogtam kezet.

N¢hÀny ¢vvel ezelûtt kivirÀgzott az ¢let, ¢s felelûtlen¡l elk¢pzelt¡k, hogy b¢kess¢g
borul rÀnk. El¢rt¡k, amit akartunk: a nyugati emberek sz´rnyüs¢ges unalmÀt. ¹l¡nk-
be hullott an¢lk¡l, hogy meg kellett volna vÀltoznunk. A halottakat elhantoltuk, az
¢lûk pedig bÀtorsÀgukkal hivalkodnak. KÁvÀncsi vagyok, ugyan ki fog lemondani a
bosszÃrÂl.

Gyanakodva felkapom a fejem, ha a megsÀrgult ÃjsÀgokban talÀlkozom a nevem-
mel. Bele akartam szÂlni a t´rt¢netsorok egyhangÃ kÁgyÂzÀsÀba. Le-f´l csatangoltam
a piszkos Futaki utcÀn. A kirakatokban a kockÀs ingeket bÀmultam. Ravaszul elhin-
tett¢k bennem az ¢rz¢st, hogy gyanÃs alak vagyok, holott csak tanÀcstalan voltam. Le-
hallgattÀk telefonbesz¢lget¢seimet, azt is tudtÀk rÂlam, amit ¢n nem tudhattam. A ki-
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lÀtÀstalansÀg fokozta kitartÀsomat, kudarcaimat k¢pzeletemmel kÀrpÂtoltam. Mik´z-
ben a mÀsik oldalon d´r´gtek az ÀgyÃk, f¢lelmemet legyûzve kimer¢szkedtem a Du-
na-partra. Csak azt akartam, hogy szeressenek. Rem¢nyektûl elbizonytalanÁtva fel-
szÀlltam a MeridiÀnra, de a Keleti pÀlyaudvaron ugyanÃgy ¢reztem magam, mint az
Ãjvid¢kin. Azt sem tudni, a piszkos pÀlyaudvarok vonzottak jobban vagy a robogÂ vo-
natok. Sehol sem ¢ltem valÂsÀgosan. K¡zd´ttem a nyelvvel, mint Od¡sszeusz a szir¢-
nekkel, de nem volt szilÀrd pont, amihez odak´t´ztem volna magam. Majdnem Ãton
voltam. Majdnem a MeridiÀnban. Majdnem mindenhol. Volt m¢g n¢hÀny hasonlÂ
c¢lkitüz¢sem, amelyek majdnem megvalÂsultak.

Aki hisz az Istenben, az megoldotta a legfontosabb paradoxont. Aki nem hisz, az
az ¢rtelmez¢s hatalmÀt vÀlasztja, vagyis ¡zletel a paradoxonokkal.

Reggelre talÀn lesz elegendû akaraterûm arra a gyalÀzatosan nevets¢ges feladatra,
hogy ´sszeszÀmlÀljam v¢tkeimet. Vagy este. Vagy a nap folyamÀn. Vagy ¢jszakÀnk¢nt
mindig el´lrûl kezdve a felsorolÀst. Titokban persze, mert errûl sem szabad besz¢lni
t´bb¢. SzÀnd¢kom mindeddig kudarcba fulladt, mivel makacsul megjelenik elûttem
J¢zus veres¢g¢nek lÀtvÀnya, amikor a bûsz t´meg a szÁne el¢ rÀngatta a mÂzesi t´r-
v¢nyek ellen v¢tû bün´s asszonyt. Neh¢z elismerni, de igaz, hogy J¢zus kÁnos vere-
s¢ggel fel¢rû mÂdon gyakorolt bünbocsÀnatot, mondvÀn a t´megnek, az vesse az
asszonyra az elsû k´vet, aki Àrtatlan. Erre sz¢tsz¢ledt az igazsÀgtevû n¢p, û pedig rÀ-
d´bbenhetett arra, hogy kiknek a J¢zusa volt. Ha akadt volna legalÀbb egy k¢z, amely
felemeli a k´vet, akkor bizonyÀra az asszony meg¢rezte volna a kegyelem szerelm¢t
is. Akkor a J¢zus ä J¢zus maradhatott volna. De Ágy? Beleremegett a n¢vtelen t´meg-
hazugsÀgba, ¢s kegyelmet osztogatott. Elismerem, legalÀbb szenvedett, ¢s egyed¡li ¢r-
deme, hogy tudta, hogy mi¢rt. Minket m¢g ettûl is megfosztott.

Kincseit kÁnÀlja az istenverte tÀj. A kÀv¢hÀzakban a turistÀk harsÀnyan gesztikulÀlva
kÂstolgatjÀk a balkÀni k¡l´nlegess¢geket. Az utak ment¢n nyÀrsat s¡tnek. Nem az ´l-
d´kl¢s volt a legborzalmasabb a hÀborÃban, hanem az, ami utÀna k´vetkezett. Minden
magyarÀzatom az ¢rtelem kÀrÀt szolgÀlnÀ, ez¢rt bÀgyadt k¢zmozdulattal let´rl´m
szÀmrÂl a zsÁrt. Egy autÂbusz f¢kez a nyÀrsons¡lt bÀrÀny elûtt. A fûvÀrosi kar tanÀrai
az ¢rt¢kvÀlsÀgrÂl szÂlÂ tudomÀnyos konferenciÀra utaznak. A gazda hÀzibort ´nt a
poharakba, rÀzendÁt a fÃvÂszenekar, a tanÀrok lelkesen dics¢rgetik egymÀst, a tudo-
mÀnyos ¢letrûl csevegnek, a szÀjuk sz¢l¢rûl csurog a zsÁr, a tanÀrnûk ä mint Eliot lady-
jei ä szer¢nyen mosolyogva fûn´keik karjÀba tÀmaszkodnak, az adjunktusok az asz-
szisztensnûk elûtt brillÁroznak az ¢rt¢kvÀlsÀg ¡r¡gy¢n, a k¡lf´ldi turistÀk f¢nyk¢pezik
ûket. Folyik a vita az ÁrÀstudÂk ÀrulÀsÀrÂl. Mif¢le ÀrulÀs lehets¢ges m¢g itt? Kik ezek,
k¢rdezi tûlem az egyik k¡lf´ldi. Farmerok, mondom, hogy ne kelljen sokat magya-
rÀzkodnom. Felkapja a fej¢t, ¢s g¢p¢t kattingatva hosszas okfejt¢sbe kezd. LÀm, mit
jelent a term¢szettel valÂ k´zvetlen kapcsolat? A mindennapi munka? Ez fogja kigyÂ-
gyÁtani a hÀborÃban megsebzett lelkeket, a term¢szet nyugalma, mondja, ¢s el¢gedet-
ten f¢nyk¢pezi az ugrabugrÀlÂ k´z¢p-kelet-eurÂpai ¢rtelmis¢get.

A kocsmÀban nagy kriglikben habzik a s´r. A vend¢gek koccintanak egymÀssal, az
egyik csoport rajong az ¢ppen uralmon levû diktÀtor¢rt, ¢s megvet¢ssel besz¢l a halott
diktÀtorokrÂl, a mÀsik csoport viszont lelkesen emlegeti a megboldogult diktÀtorokat,
hogy elegendû erût gyüjts´n ´ssze magÀnak a jelenlegi diktÀtor gyül´let¢re. Szorgal-
masan ism¢telgett¡k a ravasz jÀt¢kot, amire beidomÁtottak benn¡nket. Eddigi tapasz-
talatainkkal Ãgysem kezdhet¡nk mÀst.

Est¢nk¢nt fel´lt´zk´d´m, mintha s¢tÀra induln¢k. De valÂjÀban megel¢gedn¢k az-
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zal is, hogy el¡ld´g¢ljek a szemben levû fagylaltÀrus teraszÀn, aki olasz receptek szerint
k¢szÁti port¢kÀjÀt. Nehezen jegyzem meg a fagylaltfajtÀk nev¢t ¢s Áz¢t, de azt tudom,
hogy a diÂfagylaltot szeretem legjobban. IgazÀbÂl nem a fagylalt kedv¢¢rt jÀrok oda,
hanem az¢rt, mert a pult elûtt mutogatva alkalmat kapok, hogy eml¢kezetem meg-
m¢rkûzz¢k a tÀrgyak vilÀgÀval. Meg kell k¡zdenem az evidenciÀkkal, hogy megûriz-
zem eml¢kezetemben az ezerszer lÀtott dolgokat, szÁneket, formÀkat. FelhÃzom a ci-
pûm, de nem tÀvozom a lakÀsbÂl. GyÀva voln¢k? Vagy elismertem veres¢gemet? Sz¢t-
hÃzom a f¡gg´ny´ket, kitÀrom az ablakokat, hogy akadÀly n¢lk¡l hatoljon be az ÀrtÂ
virÀgillatot hozÂ friss s´t¢ts¢g. Szavamat mern¢m adni, hogy rem¢nyeim beteljes¡ltek.

Fogadj be, gonosz vilÀg! Fertûzz meg! Meg¢rdemlem, hiszen tÃlontÃl eln¢zû let-
tem, ¢s tudomÀsul veszem a megvÀltoztathatatlan t¢nyeket. Nem bÁzom t´bb¢ sem-
mif¢le eszm¢ben. Vagy legalÀbbis erre t´rekszem. JÂl tudom, hogy szeretûikkel a leg-
banÀlisabb kapcsolatuk az ¢rz¢kis¢get legjobban hajszolÂ nûknek lesz. Csakhogy
annyira f¢lnek ettûl a beismer¢stûl, hogy idegzavarokkal palÀstoljÀk mindezt. ¹nsaj-
nÀlatuk meggyül´lteti vel¡k azt, akit legjobban szerettek, aztÀn ¢veken Àt ÀtkozzÀk
magukat, mert k¢ptelenek voltak ´nk¢ntes szÀmüzet¢sben ¢lni.

Ott sz¡lettem, ahol haldoklik az anyanyelvem. Vele egy¡tt jÀtszÂdik le az ¢n agÂ-
niÀm is. Most ¢rtem csak, milyen ´npazarlÂ erû gy¡lemlett fel abban a zsidÂ ¢rtelmi-
s¢giben, aki a nemzetÀllambÂl kitaszÁttatva, puszta dacbÂl az emberis¢get akarta meg-
vÀltani. De mi legyen azzal, aki a kisebbs¢gben is kisebbs¢gi, aki nem lehet zsidÂ sem,
¢s semmi mÀs, aminek k´sz´nve a megnevez¢s jelent¢st´bblettel ajÀnd¢kozza meg.
Aki akkor l¢p be JeremiÀs kertj¢be, amikor mindenki elhagyta azt. Csak az ¡res kert
tÀtong elûtte. Igyekszik valamerre a buja gazban, kit¢pi az egyik szÀlat, aztÀn a mÀsikat.
AztÀn eltünik a bokrok k´z´tt. Akiknek ott kellett volna maradniok, most a kertek
eml¢k¢rûl zengik a dalt, hogy feledtess¢k az igazsÀgot, hogy ¢ppen ûk ÀrultÀk el a
kertet. A sznob szalonokban tapsolnak nekik, k´nnyebb ¢s hÀlÀsabb foglalatossÀg ez,
mint elt¢vedni egy teny¢rnyi helyen, amit a bibliai JeremiÀs kertnek nevezett, amikor
arra szÂlÁtotta fel a hÁvûket, ne hallgassanak a hamis prÂf¢tÀkra, a szabadulÀs ÂrÀja
nem fog egyhamar bek´vetkezni, de ennek ellen¢re müvelj¢k kertj¡ket. Ma mindenki
JeremiÀsk¢nt viselkedik, amint eliszkolt a kertbûl. Aki marad, az rem¢nytelen¡l gya-
korolja az univerzalizmus melankÂliÀjÀt, nem azt ism¢telgeti, hogy milyen kicsinyke
ez a kert, hiszen a gaztengerbûl semmif¢le hatÀrt nem lÀt, csak az elborulÂ eget.

Pesten Àtkozom magam, mert eg¢szen mÀs ¢lm¢nyeim vannak, mint a barÀtaim-
nak. Ez olyan ¢rz¢st kelt bennem, mintha nem is l¢tezn¢k. Nem volt egy hazÀm sem,
hanem k¢t k¢pzeletbeli, ezt a kettût veszÁtettem el, ami sokkal rosszabb, mintha az
ember elveszti egyetlen valÂsÀgos hazÀjÀt.

Fiatalemberek megrovÂan k¢rik szÀmon rajtam, mi¢rt vetettem minden rem¢nye-
met EurÂpÀba. Hogy mi¢rt rajongtam, amikor ledûlt a berlini fal? Mi¢rt hittem naivan
a hÁresztel¢seknek, miszerint a gyilkos fegyvereken kÁv¡l mÀst is k¡ld a mesebeli
EurÂpa. JÂl tudtam, hogy a rem¢nyked¢s egyik naprÂl a mÀsikra nevets¢ges lehet,
az¢rt, mert egy eg¢szen k´z´ns¢ges d¢lutÀn Ãgy emeli fel a vizespoharÀt, mint egy
m¢regkelyhet. Hogy magyarÀzzam meg nekik, amikor minden rem¢ny elapadt, ak-
kor kellett volna m¢g valamilyen szalmaszÀl, ez volt az ¢n EurÂpÀm. Az utolsÂ szal-
maszÀlam. Ne aggÂdjanak, ¢s ne marasztaljanak el. A gyenge szalmaszÀl nem k¢pez
elûtt¡k akadÀlyt. ZÃzzÀk csak ´ssze, nekem akkor is jut, marad belûle egy gombostü
nagysÀgÃ. Nem ÀllÁtom, hogy EurÂpa jutalmat osztogatott, nem, soha. Csak megalÀ-
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zott ¢s b¡ntetett. Prom¢theusznak is csak az¢rt kellett a tüz, hogy aztÀn gyalÀzatos
k´r¡lm¢nyek k´z´tt behÂdoljon az isteneknek.

A szerelmvÀgyam taszÁtott az ´r´k´s szorongÀsba. Ha ez is elhamvad bennem, ak-
kor a szorongÀsra sem lesz sz¡ks¢gem. Pedig mind´ssze ennyi t´rt¢nt az ¢letemben:
egy ajtÂ vÀratlanul kicsapÂdott elûttem, egy pillanatra nyitva maradt, ¢s soha t´bb¢
nem tudtam elmozdulni elûle.

Az ablakombÂl lesem öjvid¢k csillogÂ f¢nymezûit. Annyi dolgot szerettem volna
megcsodÀlni benne, ha mÀr nem volt idûm megtapasztalni. Nemcsak idûm volt fogy-
tÀn, bÀtorsÀgom sem volt hozzÀ. A tapasztalatszerz¢s a z´kkenûmentes idûkben sz¢p
melankolikus foglalatossÀg, viszont a barbÀr korokban sivÀr ¢s teljess¢ggel ¢rt¢ktelen
szenved¢ly, hiszen az a kev¢s, amely akaratunk ellen¢re rÀnk zÃdul, elûbb vagy utÂbb
nevets¢gess¢ tesz benn¡nket.

Naponta leltÀrt k¢szÁtek a lakÀsomban. Az evûeszk´zfiÂkbÂl elt¡nedeztek a k¢sek
¢s a villÀk, a kanalak pedig a hasznÀlattÂl mÀr kopottak, foltosak. N¢mi kÀr´r´m´t
¢rzek, mivelhogy tÃl¢ltem ûket, valamif¢le gy´ng¢ds¢g ¢bred fel bennem irÀntuk. A
vasalÂ, a szem¢tlapÀt, a sÃrolÂkefe, lÀm, kitartott. Ezek a mindennapi hasznÀlati esz-
k´z´k makacsul leegyszerüsÁtik az ¢let ¢s a halÀl dolgait. Az evûeszk´z´k ¡gy¢ben
azonban nem tehetek mÀst, mint hogy Ãjakat vÀsÀroljak. Gondosan szÀmba veszem,
melyik ¡zletbe menjek, ¢s melyik utcÀn haladva k´zelÁtsem meg a kivÀlasztott ¡zletet.
LegalÀbb egyszer c¢lirÀnyosan jÀrom be a vÀrost. Mint aki ¢ppen ¡nnepel, egy belvÀ-
rosi ¡zletbe t¢rek be, ahol jÂl szem¡gyre veszem az ¡vegpult alÀ helyezett evûeszk´-
z´ket. ElhatÀrozom, hogy nem aff¢le Ázl¢stelen¡l cifra k¢szletet vÀlasztok ki, hanem
darabszÀmra vÀsÀrolok. Az elÀrusÁtÂnû k´z´mb´sen megk¢rdezi, hÀny kanalat, k¢st,
villÀt akarok venni. ögy teszek, mintha magamban szÀmoln¢k, holott egy r¢gi legenda
¢rtelm¢t szeretn¢m megfejteni, mely szerint az asztalra mindig egy terÁt¢kkel t´bbet
kell tenni, hogy a MegvÀltÂnak is jusson hely. Szeretn¢k megszabadulni minden ´n-
igazolÀsi es¢lytûl, ¢s szÀmlÀlom magamban, hÀny tÀny¢rt k¢szÁtsek elû, tudvÀn tudva,
hogy az asztal k´r¡l hely¡ket k´vetelik a tanÃk, akik semmit sem lÀttak, ¢s a bÁrÀk,
akik semmirûl sem tudnak, abbÂl, ami velem kapcsolatos, ¢s pusztÀn szakmai k´teles-
s¢gbûl jelennek meg. SzÂrakozottan helyet foglalnak, ¢s fecsegnek, mivelhogy ez a
hivatÀsuk. Idegen vagyok nekik, mint ahogy ûk is idegenek szÀmomra, habÀr k´z´s
asztal mellett ¡l¡nk. °s k´z´s a nyelv¡nk. Nem fontos, hogy hÀnyan lesznek, mindez
a v¢letlenen mÃlik, ¢s azon, hogy hÀnynak lesz ¢ppen szabad ideje kimondani a ver-
diktumot felettem. Nem vonom k¢ts¢gbe, hogy ez Ágy van rendj¢n. Csak azt akarom,
hogy eggyel t´bb terÁt¢k legyen, mint ahÀny ûk j´nnek. Csak egyvalaki jelenjen meg,
aki nem ismer, aki sohasem hallott rÂlam, nem akar sem tanÃskodni, sem Át¢lkezni,
csak az¢rt foglal helyet, hogy egy¡tt vÀrjuk a hajnalt. Hiszen ez az egyetlen, ami m¢g
t´rt¢nhet velem. K´nnyü dolgom volna, ha tudnÀm, hogy hÀnyan kÁvÀnnak mellet-
tem vagy ellenem besz¢lni, hÀnyan fognak felettem Át¢letet mondani. Akkor megvi-
gasztalÂdn¢k a vÀrva vÀrt lÀtogatÂ elmaradÀsa eset¢n, ¢s azt ÀllÁtanÀm, nem a tudÀsom
t¢vesztett meg, hanem a valÂsÀg jÀtszott ki. Ilyen olcsÂn engedjem Àt magam a hazug-
sÀgnak? Nem k¢rem a sorstalansÀg ajÀnd¢kÀt, ha mÀr az esem¢nyek nem Ág¢rnek sem-
mi jÂt, akkor vilÀgos ¢rtelemmel megyek el¢b¡k, legyenek a k´vetkezm¢nyek kelle-
metlenek, legyenek bÁrÀim felszÁnesek, ¡gyesek, talÀl¢konyak ¢s befolyÀsosak, akkor
sem fogok magamnak semmif¢le igazolÀst kitalÀlni. FelvÀsÀrolom az eg¢sz k¢szletet.
A k¢seket, a villÀkat, a kanalakat, m¢g Ãj tÀny¢rokat is veszek, Ágy jÀtszom ki a mÃlÂ
idût, hiszen a tÃl¢lû egyetlen rem¢nye, hogy sokan ¢s igazsÀgtalanul Át¢lkeznek felette,
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mik´zben kitartÂan ism¢telgetnek valamilyen elûre megÁrt banÀlis ¢s ¡nnep¢lyesen
hangzÂ sz´veget. így is t´rt¢nik. Szaporodik a vend¢gsereg, a lÀtogatÂk az elhivatottak
szokÀsos komolykodÀsÀval v¢gigm¢rnek, ¢s mondjÀk a maguk¢t. °s j´nnek mindig
Ãjak, ¢s mindnek Ãj tÀny¢rt teszek el¢be. Nem aggÂdom. Aki hisz a MessiÀsrÂl szÂlÂ
legendÀban, az eleve tudja, hogy a legfontosabb lÀtogatÂ nem ¢rkezik meg, de m¢gis
fontos, hogy ennek ellen¢re maradjon egy felesleges tÀny¢r. Vannak, akik egy idû
utÀn felkelnek az asztaltÂl, ¢s dolgukv¢gzetten tÀvoznak. J´nnek az Ãjak. Csak j´jje-
nek. ºnnep ez. V¢gre hallom a vilÀg hangjÀt. Ebben ¢ltem, ezekben a besz¢dfoszlÀ-
nyokban, ilyen szaggatott, tudÀl¢kos f¢lmondatokban, unalmas utalÀsokban, agyon-
cs¢pelt fogalmakban. Amikor az utolsÂ vend¢g is tÀvozik, elûveszem a tiszta tÀny¢rt,
hogy elmossam, mintha csak egyetlenegy vend¢gem lett volna.

Elûsz´r a k¢pzelet feleselt az ¢rzelemmel. AztÀn minden az ¢rtelem ellen fordult.
A hÂhullÀs csillapodik, kifeh¢redik a tÀj, a fagy nem enged fel, mÀrvÀnyszerüv¢ ne-
mesÁti a lÀtvÀnyt. Az ¢rtelem jobban csodÀlkozik, mint a k¢pzelet ¢s az ¢rzelem. V¢gre
magamra talÀltam!

Nem. Nem kopogtatott az ajtÂn senki. Nem zaklatnak, nem csalogatnak sehovÀ,
nem k¢nyszerÁtenek semerre. Szabad vagyok. KitisztÁtom a cipûm, kivasalom az in-
gem. Felk¢sz¡ltem a nagy tettekre.

Hol vagyok? Pesten? öjvid¢ken? Ki tudnÀ ezt pontosan meghatÀrozni?
Megnyugodva tapasztalom, hogy napnyugtakor az ¢g sÀrgÀsbarna, az ¢ppen leha-

nyatlÂ nap pedig n¢hÀny percre dohÀnyszÁnü lesz.
Kora reggel kitÀrom a szemem. Azt mondom, k´sz´n´m.
Egy k¢z meg¢rinti a homlokom. AztÀn egy mÀsik. Akik szerettek.
Felemeln¢m az egyik bûr´nd´t. Nem bÁrom megmozdÁtani. Teli van.
àLÀszlÂÊ, hallom az ¡res lakÀsban.
K¢t fekete hamutartÂ. Egy nagy feh¢r teÀsb´gre. Halog¢nlÀmpa. Z´ld kulai posztÂ

az ÁrÂasztalon. Egy forgÂsz¢k, szakadozÂ bÃtorsz´vettel. Rossz ́ ngyÃjtÂk. R¢gi tÀskÀk.
Iratkapcsok. Egy f¢nyk¢p G´r´gorszÀgbÂl. AkrÁbiÀt k´vetel a kor.

N¢hÀny tÀrgy Ãjra eltünt a szobÀmbÂl. Lassan ki¡r¡l a lakÀs. A k´nyvespolcok h¢-
zagosak, n¢hÀny ¡res bûr´nd´t pillantok meg az ¡res szoba k´zep¢n.

Egy korszak lopakodik ki. KitÀrom az ajtÂt elûtte.
TÀrva-nyitva minden.
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HatÀr Gyûzû

çLLADALOM °S TçRSASçG
SrapnelszilÀnkok

Sz¡ks¢g-utÂpia

(öjsÀghÁr: N. k´zs¢gben, lÀdÀban le-
sz´gezve szÀznÀl t´bb hÁmvesszûre ta-
lÀltak. Sem a hÁmvesszûkbûl, sem a le-
metszett herezacskÂkbÂl nem lehetett
megÀllapÁtani, hogy szerb, horvÀt
avagy bosnyÀk hÁmvesszûk, ill. here-
zacskÂk voltak-e.)

A Pax Romana idej¢n, a birodalom hatalmi tetûz¢se harmadf¢l ¢vszÀzadÀban az anna-
lesek feljegyz¢sei szerint nemegyszer jelentek meg messzi barbÀr t´rzsek k´vetei a FÂ-
rumon, hogy a SzenÀtus el¢ terjessz¢k k¢r¢s¡ket: hazÀjuk felv¢tel¢t/bekebelez¢s¢t a
RÂmai Birodalomba. Tudunk rÂluk mÀs forrÀsokbÂl is, s napnÀl vilÀgosabb, hogy nem
cifra kom¢diÀsokkal megjÀtszatott, alkalmi diadalmenetbe beiktatott àk´zjÀt¢krÂlÊ
van szÂ: emisszÀriusok voltak, akik tolmÀcsolva hazÀjuk ÂhajÀt, t´rt¢k a latint

mert megirigyelt¢k, amit szomsz¢daik ¢lveztek, ¢s maguk is megkÁvÀntÀk a bene-
ficiumokat, ami az adÂfizetûnek kijÀr. RÂma v¢delm¢nek kiterjeszt¢s¢t hazÀjuk hatÀ-
raira. A rÂmai utakat. RÂma jogtisztelû k´zszellem¢t ä jogalkotÀsÀt. K´zigazgatÀsÀt,
k´zbiztonsÀgÀt utakon, vÀrosokban. TanÀcstermeit ä bazilikÀit. Szak¢rtelm¢t, meste-
rembereit. Meg hallgatÂ meg¢rt¢s¢t; minden t¢ren ¢rv¢nyes¡lû toleranciÀjÀt. Civili-
zÀciÂjÀt.

M¢g ha a harmadf¢l ¢vszÀzad nem volt is igaz, s ebbûl a t´rt¢nelmi diadalÁvbûl csu-
pÀn az eny¢szpont felt¡nd´kl¢se ragyog rÀnk olyan szemvakÁtÂ f¢nnyel: ha csak szÀz,
ha csak ´tven ¢vre volt igaz ä akkor is

az eszm¢nyk¢p ¢rv¢nye, univerzalitÀsa mindmÀig a szem¡nkbe tüz.
Mit ¢r hÀt, a mÃltak t´rt¢nelmi szakÁtÀsÀban mit ¢r az ezredfordulÂ àvÁvmÀnyaÊ a

vilÀgt¢rk¢p aprÂra t´redez¢s¢ben: mit, a nemzeti/t´rzsi sovinizmusok fellÀngolÀsa?
Kontinensrûl kontinensre v¢gigk´vethetj¡k ezt a futÂt¡zet
balkanizÀlÂdÀs. BomlÀs. A cement kipuhulÀsa, az alapok kavicsokra romladozÀsa
garmadÀval keletkeztek az ¢letk¢ptelen t´rpeÀllamok, amelyek h´rcs´glelkü f¢lt¢-

kenys¢ggel ûrzik k¢tes ¢rt¢kü, gyanÃs vagy imaginÀrius àkincseiketÊ: àgy´kereiketÊ ä
à´nazonossÀgukatÊ. A tacitusi prognÂzis...?!

A barbÀrsÀg Ãjrafelfedez¢se. MegimÀdÀsa. A totemoszlopnak a mÀs identitÀsÃ em-
berÀldozatbÂl semmi se drÀga

az interregnum àg¢pesÁtettÊ Àt¢rt¢kel¢se: olyan ´k´ljog, ahol k´zel az idû, ¢s meg-
jelennek az atombanditÀk

foglyul ejtett, tÃszul tartott vÀrosok sarcolÀsa/zsarolÀsa, ¢g¢se, à¢letformÀvÀÊ rom-
bolÀsa. Pinc¢k, sz¡ks¢gÂvÂhelyek telitalÀlata, kÂrhÀzak szitÀvÀ l´v¢se. A gazda gazdÀt
cser¢l: ezrek rongybocskoros cs¡rh¢be terel¢se, elhajtÀsa ä kicsapÀsa
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gazdÀtlan n¢pirtÀsok, megtorlatlan t´megbünt¢nyek
f´ld´nfutÂ kisnemzetek belet´rûd¢se a kisf´ld´nfutÀsba ä lassÃ kiselhullÀsa. Komp-

romittÀlt egyhÀzak, szepegû papsÀg; megvÀltÂk ¢s szent k´nyvek megsz¢gyen¡l¢se
hi¢nakacagÀsra eml¢keztetû gazdÀtlan zokogÀs nem tudni, honnan, nem tudni,

hovÀ
egy ponton tÃl a balkanizÀlt kontinensen, az ¢letk¢ptelen t´rpeÀllamoknak az ab-

bahagyhatatlan hÀborÃba belefÀradt romvid¢k¢n a rom lelkek kezdik megvÀgyni a JÂ
Gonoszt

a nyomor¢kÀllamok, az operettdiktatÃrÀk, a karikatÃrademokrÀciÀk megsz¡lik,
l¢trehÁvjÀk ¢s magukra csÀbÁtjÀk az Ãj UniverzÀlis çllamot, amely mÀris ott van kelet-
kezûben benn¡k/vel¡k/k´r¡l´tt¡k, valamely nagy, sokszorta nagyobb nyelvi-etnikai
egys¢g erûk´zpontjÀban

mÀsodrendü k¢rd¢s, hogy a befolyÀs´vezetbûl hogyan lesz szoros ¢rdekszf¢ra, az
¢rdeksz´vets¢gbûl katonai egys¢gek vend¢gesked¢se/odalÀtogatÀsa/ottfelejtkez¢se:
megszÀllÀs. Az Ãj UniverzÀlis çllam szecskÀvÀ aprÁtja az egykori hullad¢kÀllamokat, a
t´rzsi sovinizmusok dohogva visszafulladnak a f´ldbe, az ÃjrafeltalÀlt-de-lÂhalÀlÀban-
elfelejtett barbÀrsÀggal egyetemben, a felvonulÀsok rÀjuk d´ng´lik a f´ldet

(holtukban is keservesen fel-felszortyognak: csemet¢ik sz¢d¡letes, gyorsÁtott fele-
d¢kenys¢ge k¢ts¢gbe ejti lelk¡k lid¢rc¢t)

az UniverzÀlis çllam bevezeti a k´telezû k´zbiztonsÀgot. Elrendeli az atomterroris-
tÀk hullÀjÀnak beszolgÀltatÀsÀt dÃsÁtott fegyvereikkel/urÀniumtartal¢kaikkal egye-
temben; az ¢pÁt¢si lÀz, a helyreÀllÁtÀsok mÀsodik nemzed¢ke ¢rtetlen¡l forgatja sovi-
niszta/fundamentalista t´rzsi ûseinek sÀr ¢s dÀgvÀny alÂl mentett Âdon daguerrotyp-
albumÀt ä hogy a t´megsÁrok, a t´megm¢szÀrlÀsok, lincsel¢s, n¢pharag, halÀltÀbor ¢s
n¢pirtÂ fegyverek k´r¡lf¡st´l¢se/megÀldÀsa: az a v¢rzivataros hÀrom ¢vtized mire volt
jÂ? mi volt az ¢rtelme? De ä mi abban a felhÀborÁtÂ, hogy unokÀikban, a gyalÀzato-
sokban, a Haza hült helye napirendre t¢r f´l´tte, s nem kutatja t´bb¢ ä ä ä

ä ä ä Hol k¢sel, VilÀgÀllam?
Egyes¡lt Nemzetek! Annak lid¢rce rÀ¡lt-e Àlmaitokra, fel¢rzitek-e, hogy annak a

nucleusa vagytok...?!
Nagyhatalmak! Mikor helyezitek Àt szuverenitÀstok nagyobbik fel¢t ebbe a nucle-

usba? Mikor k´lt´ztetitek k¡l¡gyminiszt¢riumaitokat, mikor had¡gyminiszt¢riumai-
tokat az ENSZ fûhadiszÀllÀsÀra? Mikor?!

ä ä ä J´vel, VilÀgÀllam! J´vel, v¢gletes àlehetetlens¢gÊ a v¢gsz¡ks¢gben
ments meg a k´t¢sig tev¢redben gÀzolÂ t´rpe sovinizmusok trogloditÀitÂl
asszonygyalÀzÂ sorozatlemÃrjaiktÂl
a permanens faluhÀborÃ martalÂc fÃriÀitÂl

Neo-ludditÀk

A politikusok elfojtÀssal, eufemizmusok t´meg¢vel prÂbÀljÀk elhallgattatni/elkenni azt
a minden nappal vilÀgosabban kibontakozÂ t¢nyt, hogy a munkan¢lk¡lis¢g k´zvetlen
okozÂja a robotika ¢s a komputerizÀlÀs

a robotizÀlt g¢pgyÀr ¢s a mindent racionalizÀlÂ komputer ä ez az a k¢t munkaesz-
k´z, amely milliÂszÀmra f´l´slegess¢ teszi az overallba-munkak´penybe be´lt´zûket

ennek a gorombÀn ¢s ¡gyetlen¡l elkendûz´tt tÀrsadalmi megrÀzkÂdtatÀsnak a lo-
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gikailag helyes k´vetkezm¢nye nem a magastechnolÂgia elÁt¢l¢se, nem Ãjabb g¢prom-
bolÀs kell legyen, hanem a àmunkan¢lk¡liÊ stÀtusÀnak ÃjjÀ¢rt¢kel¢se. A àszabadidû-
s´kÊ stÀtusba v¢tele, fizet¢se/eltartÀsa. A szabadidû ¢rt¢kesÁt¢se/bet´lt¢se, ill. odabo-
csÀtÀsa szabad rendelkez¢sre, ki-ki tetsz¢se szerint

A politolÂgia diadala ä a demokrÀcia nyomorÃsÀga (I)

A mÀsodik ipari forradalom k´nnyen v¢gzetess¢ vÀlhat a demokrÀciÀra n¢zve. A kettûs
fenyeget¢s: (1) a robotika; ¢s (2) a komputertechnolÂgia

(1) a robotika gyakorlatilag a gyÀrtÀseljÀrÀsok àembermentesÁt¢s¢tÊ jelenti. Bele
tudja-e ¢pÁteni a demokrÀcia a maga rendszer¢be, hogy azontÃl fiatalok/k´z¢pfiata-
lok/¢lemedett korÃak belÀthatatlan t´megeit kell kirekesztenie munkÀbÂl/termel¢sbûl
(bÀr a fogyasztÀsbÂl soha) ä gondoskodnia energiÀja levezet¢s¢rûl, figyelm¢t elterel-
nie, elm¢j¢t-izmait foglalkoztatnia, szÂrakoztatnia, narkotikumellÀtÀsÀrÂl gondoskod-
nia milliÂszÀm...?!

(2) ha bet´r a komputerinvÀziÂ, a jelszÂ: minden otthonba komputerkonnektort a
K´zponti OrszÀgos Fûkomputer fel¢. SzavazÂtÀblÀt mell¢; a fejekbe betÀplÀlni a po-
litolÂgiai szellemet, a szak¢rtelmet, a szavazÂk¢szs¢get. EllentmondÀst nem türû poszt-
modern igazsÀg, hogy a komputerizÀlt demokrÀcia az eszm¢nyi n¢puralom: nem ma-
rad ki senki, mindenki szavaz. F´l´slegess¢ vÀlik a parlamenti k¡ld´ttek primitiviz-
musa

elvben a komputerdemokrÀcia eszm¢nye a harmadf¢lezer ¢ves politikai spekulÀciÂ
diadala, gondolkozÀsunk koronÀriuma; a gyakorlatban orszÀgos elÀlmosodÀs; a dik-
tatÃra Nagy Alkalma; ´nmaga karikatÃrÀja. Az eszm¢ny k´z´nybe, feled¢kenys¢gbe
¢s k´znevets¢gbe fullad. VizsgÀljuk meg k´zelebbrûl ä ä ä

A politolÂgia diadala ä a demokrÀcia nyomorÃsÀga (II)

A politolÂgus el¢rkezett az íg¢ret F´ldj¢re. Forgatgathatja-igazgathatja, jobbÁthatja-
helyesbÁtheti ¢s terelheti jobbra-balra a demokrÀciÀt. °pÁtheti a demokrÀciÀt. Kik¡-
sz´b´lheti anomÀliÀit, leintheti a becsvÀgyÂ tÃlhajtÂkat, szer¢nys¢gre intelmezheti ́ n-
magÀt ¢s polgÀrtÀrsait: ne vÀrjunk csodÀkat tûle, a demokrÀcia nem csodag¢pezet,
induljunk meg az emberileg el¢rhetû jÂzan c¢lkitüz¢s ä az ameliorizmus fel¢.

Csakhogy a demokrÀciÀt ¢pÁtû/eszkÀbÀlÂ, gyakorlatot pr¢dikÀlÂ, teor¢mÀkat sza-
porÁtÂ, ¢ljenzûket csendre intû, lehurrogÂkat tÃlharsogÂ politolÂgus megfeledkezik
egyrûl-mÀsrÂl. Nem û g´rdÁt akadÀlyokat a demokrÀcia megvalÂsulÀsa el¢: olyan aka-
dÀlyok ezek, amelyek a àk´zegbenÊ adva vannak, s azokon a publicisztika k¢zrÀt¢tele
nem segÁt.

(1) El¢rkezt¡nk az íg¢ret F´ldj¢re: semmi müszaki akadÀlya nincs, hogy megvalÂ-
sÁtsuk az Elektronikus AbszolÃt DemokrÀciÀt. A nyomÂgombos szavazÂtÀblÀnak min-
den otthonban ott kell lennie, ugyanÃgy, mint a vÁzcsapnak/szem¢tledobÂnak. Min-
den k¢rd¢sben, mindenkor, mindenki maga szavaz: àIGEN ä NEM ä NEM TUDOM.Ê
VilÀgos?

Ez az Elektronikus AbszolÃt N¢pk¢pviselet.
Sz¢lnek ereszteni a Parlamentet. FelszÀntani a hely¢t, ¢s bevetni fümaggal. Nincs
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sz¢ps¢g àn¢pk¢pviselûkreÊ: a nap k¢pviseli ´nmagÀt, k´zvetÁtû n¢lk¡l maga szavaz.
Minden (volt, kegyelemben hazabocsÀtott) k¢pviselû mehet haza, lehet û is egy a mil-
liÂbÂl, neki is legyen nyomÂgombos szavazÂtÀblÀja, s szavazhat kivilÀgos-kivirrad-
tig/unÀsig/rogyÀsig, de csak mint àn¢pÊ, vagyis àdirektbenÊ, ´nmaga helyett.

(2) A politolÂgus nem szÀmol azzal, hogy nem minden ÀllampolgÀr veti magÀt a
politika szennyes hullÀmaiba azzal a d¡h´dt ¢lvezettel, ahogy a politolÂgus teszi, ill.
k¢pzeli. Meglehet, hogy mint ÀllampolgÀr, nem àpolitikai l¢nyÊ (political animal), sût
f¢lû, hogy az ÀtlagpolgÀrok d´ntû t´bbs¢ge tÀvolrÂl sem az, ÀlmÀban sem, sûtt´n-sût,
f¢lten-f¢lû ä k¡l´n´sen a demokrÀcia ¢pÁtkez¢si fÀzisÀban ä a teljes k´z´mbbel (mik¢nt
a K´z´mb PÀrtonkÁv¡li T´mbje) ¢s a szavazÀsoktÂl valÂ t¡ntetû tÀvolmaradÀssal fejezi
ki m¢la undorÀt mindazzal szemben, amit a Politika ¢s a PolitolÂgia k¢pvisel

(3) De m¢g ha valamelyest, nagy Ámmel-Àmmal m¢gis olyan ÀllampolgÀr, hogy a
politika kontroverzÀiba berÀngathatÂ, akkor is, a politolÂgusnak nem akarÂdzik szÀ-
molnia azzal, hogy a szavazÂpolgÀr (z´mmel) Ãgy viszonylik a napirendi k¢rd¢sekhez,
mint a bornyÃ az Ãjkapuhoz. Megeshet, hogy csak Àmul ¢s bÀmul, Àm enn¢l nem megy
tovÀbb. Tegy¡k fel, hogy jÂ esetben tovÀbbmegy: tennûk kez¡nket a szÁv¡nkre, ¢s be-
cs¡lnûk fel, hogy az ÀtlagpolgÀr mennyire szakavatott azokban a napirendi k¢rd¢sek-
ben, amelyekben szavaznia k¢ne? Vajon mennyit ¢rt az apolitikus ÀtlagpolgÀr a vilÀg-
gazdasÀghoz, a piachoz, a k¡lpolitikÀhoz, az ekolÂgiÀhoz, tudomÀny- ¢s müv¢-
szetpÀrtolÀshoz? TÃlzÀs n¢lk¡l ÀllÁthatni, hogy mind e napirendi pontokhoz az Àtlag-
polgÀr (z´mmel) olyan alja-seggfej, hogy hozzÀ k¢pest a magÀra valamit adÂ tisztesebb
seggfej valÂsÀgos arisztokrata

(a) jÂ esetben tehÀt àrandomizÀlvaÊ szavaz (nyomogatja a billentyüket a tÀblÀn), de
fogalma sincs, mi az û ¢rdeke, az orszÀg ¢rdeke, az int¢zm¢ny/szakszervezet/egye-
tem/bank/¢rdekelts¢g ¢rdeke. M¢gis, elmondhatÂ, hogy megnyomta a gombot, leadta
szavazatÀt, akÀrmilyen gy¢ren, elv¢tve, mint a csapad¢k, az utolsÂ pillanatban odaro-
hanva, amilyen feled¢keny ä de leadta. ý az a tÁz szÀzal¢knÀl alacsonyabb maroknyi
kisebbs¢g, amely ¢lt szavazati jogÀval, respektÁve eleget tett ÀllampolgÀri k´teles-
s¢g¢nek

(b) rossz esetben viszont mÀr r¢g elfelejtette, hogy van/volt ilyen ÀllampolgÀri jo-
ga/k´teless¢ge, vitathatÂnak tartja, hogy arra k´telezhetik, bÀr a vitÀt unja; s nemcsak
hogy mÀr ¢vek Âta sem û, sem senki hÀztartÀsÀban ¢lû nem szavaz, de hÀzÀban terem-
tett l¢lek nem tudja, hol, melyik sarokban van ¢s hogy fest az a nyomÂgombos szava-
zÂtÀbla, amely r¢g a falbÂl is kilazult, ¢s roncsait sz¢tp¡f´lt¢k a gyerekek.

(4) A politolÂgus becikkelyezett hitb¢li kÀnonja, hogy olyan ÀllampolgÀr m¢g nem
sz¡letett, aki (a) nem tartja az ÀllamisÀg, a politikai alkotÀs netovÀbbjÀnak a t¢teles
demokrÀciÀt; (b) nem ¢rtelm¢vel, hanem ´szt´nei szerint szeret bandÀba verûdni, ill.
Àllamot alkotni; (c) neki a demokrÀcia nem eszm¢ny, hanem olyan nyugati importesz-
me, amely az û ´tezer ¢ves politikai mÃltjÀtÂl, ÀllamisÀgÀtÂl, folklÂrjÀtÂl, f¡st´lûitûl,
t´rt¢nelmi eml¢kezet¢tûl idegen. Ha m¢gis volna ilyen àjÂszÀgÊ, aki a demokrÀciÀban
per definitionem nem talÀlja hely¢t, ¢s nem is talÀlhatja ä az ilyen àelemekÊ semlegesÁ-
t¢s¢t a politolÂgus a rend¢szeti szervekre bÁzza.

(5) ha egyÀltalÀn perspektivikus k´zeln¢zetbe tudja hozni, a politolÂgust riadalom-
mal t´lti el, hogy vannak (legyenek/akadjanak) olyan ÀllampolgÀrok, akik ́ szt´n´sen
¢s aktÁvan r¡hellik a demokrÀciÀt. R¢szben, mert hagyomÀnytiszteletbûl bÀlvÀnyozzÀk
a r¢muralmat, r¢szben pedig, mert ûsidûk Âta rÀszoktak a fegyverszerzetek fegyelm¢-
re: imÀdnak ànem gondolkozniÊ, ¢s szeretik, ha parancsolgatnak nekik. Ezek ä
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(a) jÂ esetben mint odat¢vedt j´vev¢nyek, nem tudjÀk, hogy a demokrÀcia mi fÀn
terem (nem is akarjÀk), ¢s mint izmos, de eleny¢szû kisebbs¢g, csak a packÀzÀsig viszik:
gyilkossÀgaikkal, pokolg¢peikkel alimentÀljÀk a napisajtÂt

(b) rossz esetben nagyon is jÂl tudjÀk, hogy a demokrÀcia mi fÀn terem, ¢s hasznÀlni
is tudjÀk; de az ´r´k reservatio mentalis lelkiÀllapotÀban (bÀr rosszul palÀstolva igazi
szÀnd¢kaikat) nem ÀtalljÀk, hogy t´bbs¢gre vergûdjenek; s ilyenkor, mint t´bbs¢g, az
urnÀk lerohanÀsÀval alig vÀrjÀk, hogy Àlmuk teljes¡lj´n. Allah nagy! °rv¢nyes¡lj´n
hÀt a demokrÀcia (mely a SÀtÀntÂl valÂ) ä megd´ntik a demokrÀcia eszk´zeivel, ¢s tort
¡lnek f´l´tte. így jutott hatalomra Hitler, megnyergelve a demokratikus t´bbs¢get;
¢s kis hÁja Ágy jutottak volna hatalomra Alg¢riÀban a fundamentalistÀk, akik a mecsetek
tetej¢rûl ordibÀltÀk, hogy àa demokrÀcia az ateistÀk talÀlmÀnya, s mint ilyen, Iblisztûl
valÂÊ. A demokrÀcia fellazulÀsa vÀltig azzal a v¢gvesz¢llyel kac¢rkodik, hogy magÀra
omlassza az Àllamot; ¢s/de a romok alÂl kÀszÀlÂdva, az ameliorizmus mÀr csak lÀncokban
tünûdhet afelûl, hogy vajon a demokrÀcia nem a mindenkori àÀtmenetÊ nosztalgikus
aranykora ä k¢t parancsuralom k´z´tt...?

(6) v¢gezet¡l, az eszmet´rt¢net àgloriettj¢bûlÊ a mÃltakra kitekintve s sub specie
aeternitatis szÂlva. A politolÂgus elûszeretettel aggatja publicisztikÀjÀnak szalagcÁmeire
a zsidÂ-kereszt¢nys¢g virÀgf¡z¢reit/rÂzsacsokrait. A t´rt¢nelem sommÀs ignorÀlÀsÀ-
nak ¢s a non-sequiturokhoz valÂ meghatÂ ragaszkodÀs e szellem¢ben, EurÂpa-szerte gar-
madÀval t´k¢ltek vilÀgra olyan politikai pÀrtokat, amelyek mindegyike keresztez¢se
a fÀbÂl vaskarikÀnak ¢s az ´tlÀbÃ borjÃnak. Az Àjtat-svÀda, a bibliÀzÀs, a KorÀn-id¢zet
ne vezessen f¢lre senkit: a zsidÂ-kereszt¢nys¢g (ill. az iszlÀm) minden, csak nem de-
mokrÀcia. A k´zel-keleti vallÀstriÀsz mindegyike ¢s a demokrÀcia ä k¢t olyan t¢tel,
amely eleve k´lcs´n´sen kizÀrja egymÀst. M¢g nem talÀlkoztam politolÂgussal, aki ezt
ne felejtette volna el.

Termeszek tanulsÀga

Nemcsak fel¡lemelkedni lehet az àemberi intelligenciaÊ fogalmÀn, lehet alÀs¡llyedni
ä lehet eltÀvolodni vagy eltekinteni tûle

ha siker¡l f¢l percre lÀtÀsmÂdunkban v¢ghezvinni ezt a radikÀlis transzlatÀciÂt, ak-
kor kÂvÀlygÂ fej¡nkh´z kapunk, ´rv¢nyleni-kavarogni kezd benn¡nk a rÀnk kondi-
cionÀlt, megszokott vilÀgk¢p, ¢s felbÀtorodva feltesz¡nk egy-k¢t ep¢s, v¢rig ingerlû,
keserüen morfondÁrozÂ k¢rd¢st

ä hÀtha se jogunk, se okunk nincs akkora len¢zû megvet¢ssel emlegetni a terme-
szeket; libertÀriÀnus neveltet¢s¡nkn¢l fogva k¢zlegyint¢ssel elint¢zni az olyan ember-
fogalmak szerint kasztrendszerü tÀrsadalmakat, amelyekben a szabad mozgÀsnak, a
n¢pakarat ¢rv¢nyes¡l¢s¢nek semmi nyoma ä megb¢lyegzû ¢rtelemben odaf´rmedni
rÀ ¢s utÀlatunkkal mintegy t¡ntetve ä hogy àigazi termitÀriumÊ ä ä ä HÀtha a termesz-
vÀrak sokkalta nagyobbszerü v¢geredm¢ny¢t k¢pviselik az arisztotel¢szi ¢rtelemben
vett politikai alkotÀsnak, mint a mi emberi prÂbÀlkozÀsaink, akÀr a àkirÀlyÊ vagy a
àt¡rannoszÊ uralmÀra, az àarisztoszok¢raÊ, oligarchiÀra, demokrÀciÀra (a n¢puralmak
arisztotel¢szi, àjÂÊ ¢s àrosszÊ vÀlfajaira), akÀr a modern alkotmÀnyos abszolutizmus
fÀbÂl vaskarikÀjÀra gondolok

harmadf¢lezer ¢ven Àt mi, politolÂgusok t´rt¡k a fej¡nket, s el¡lt¡k a fenek¡nket
(mÁglen mind a kettû bele nem zsibbadt) ä csak hogy a politikai alkotÀs leg¡dv´sebb
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modellj¢t kifundÀljuk ¢s megfogalmazzuk; de bizony a demokrÀcia/monarchia/dikta-
tÃra hÀromr¢teges csûdt´meg¢n¢l jobbat nem siker¡lt kis¡tn¡nk

ä a legt´bb, amire vitt¡k, s ami amÃgy is, magÀtÂl, term¢szetes formÀban, minde-
n¡tt, minden idûkben, minden tÀrsadalomban kialakult ä az a maffia. Ezt siker¡lt ki-
dolgoznunk, gyakorlatÀt ¢s elm¢let¢t megfogalmaznunk, alapszabÀlyait kodifikÀl-
nunk ¢s el¢g eredm¢nyesen megvalÂsÁtanunk

ahova n¢z¡nk, minden kontinensen tele vagyunk sikeres maffiÀkkal (filozÂfiai
megalapozottsÀguk legalÀbb olyan ûsi, impozÀns ¢s labirintikus, mint a bikaviadal¢:
n¢gy ¢vezredre vissaztekintû corpus, amilyen ûs´reg a tauromakhia tisztelete)

ä igaz, ahova n¢z¡nk, m¢g nagyobb szÀmmal vannak àÀllamokÊ, mintha àÀllada-
lomÊ ¢s àÀllamisÀgÊ a mi ¢vezredes filozofÀlÀsunk gy¡m´lcse ¢s gyûzedelme volna; de
a (tragikomikus) igazsÀg az, hogy mind e sok politeia egy-egy szupermaffia csupÀn;
olyasfajta szupermaffia, amely (a) ´nt´rv¢nyesÁtû, (b) ´nbeiktatÂ, (c) ´nszentesÁtû, ¢s
(d) hatalmas szÀmbeli t´bbs¢g¢n¢l fogva sikerrel terjeszti el a jÂ lelkiismeret pszichÂzisÀt
ä jÂllehet (Plautusszal) csak annyival nagyobb opprobramentum, mint a term¢szetes ¢s
mindk´z´ns¢ges maffiÀk.*

Az sem igaz, hogy a kitereb¢lyesedû maffia mÀr-mÀr olyan, mint az àÀllam az Àl-
lambanÊ. °ppen fordÁtva: az ÀllamrÂl lehetne azt mondani, hogy àÀllam az Àllam k´-
r¡lÊ ä a magÀnmaffiÀknak k´r¢t´m´r¡lve ¢s mintegy benyelve/enkapszulÀlva azokat.

*
Nos, l¢ny¡nk spinozai conatusÀban szÀlljunk àalÀÊ (?) az emberi intelligenciÀrÂl alkotott
elfogult elk¢pzel¢seinknek, ¢s vigy¡k v¢ghez szeg¢nyes ¢s fantÀziÀtlan, mert emberi,
nagyon is emberi ¢rtelm¡nkben ezt a radikÀlis transzlatÀciÂt

ha levetj¡k emberszf¢rÀba tartozÂ ¢s termesz¢kn¢l lyukas fagarast sem ¢rû àuralmiÊ
kategÂriÀinkat, s persze hÀtrahagyjuk csûdre termelû politikai alkotÀsaink Âcska-
piacÀt, szegezz¡k a t¡k´rben mell¡nknek a k¢rd¢st: nem vitt¢k-e t´bbre a terme-
szek...?! A termeszhangyÀk, amelyek z´mmel (1) vakok; (2) oly puha testüek s oly se-
bezhetûk, hogy v¢dekez¢sre k¢ptelenek

a hangyÀsz s¡ntûl a lajhÀrig, a majmoktÂl a gyÁkokig-kÁgyÂkig eg¢sz sereg vadÀllat
¡ld´zi/kikaparja/eszi ûket, ¢s csemeg¢z belûl¡k. M¢gis, feltalÀltÀk a cementvÀr¢pÁt¢st
¢s a biolÂgiailag g¢nszerelt munkamegosztÀst

igaz, vÀr¢pÁtû k´zhangyÀik k¢ptelenek a àboldogtalansÀgÊ, az àelidegened¢sÊ, a
àzÃgolÂdhatn¢kÊ, a àlÀzadozhatn¢kÊ reflexeinek feltalÀlÀsÀra, az û intelligenciar¢giÂ-
ikban Marx ugyanolyan fikciÂ, mint a mi¢nkben a vaksÀg mint dimenziÂ; ¢s az is igaz,
vÀrv¢dû katonahangyÀik irgalmatlanul kiv¢gzik a betolakodÂt, nem talÀltÀk fel sem
az iszlÀmot, sem a kereszt¢nys¢get, ¢s hogy odatartsÀk a àbal orcÀjukatÊ ä ez a k¢plet
reflexintegrÀljukbÂl hiÀnyzik

de feltalÀltÀk a termesznyelvet (dobolÂnyelven kommunikÀlnak), fel a termesznap-
tÀrat (a vaks´t¢tben, tÀrsadalmuk k´rforgÀsszerüen mük´dik, s Ágy a termeszt´rt¢ne-
lem is a merev ism¢tlûd¢sek ritmusa)

l¢pt¢khelyesen szÂlva, ¢pÁtkez¢s¡k m¢reteiben k´zel jÀr ahhoz, mintha mi ä Alpo-
kot, KordillerÀkat ¢pÁten¢nk, csak hogy gigÀszi fortifikÀciÂink biztos v¢delmet nyÃjt-
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* Nem v¢letlen, hogy Magnum Latrociniumnak (Mentûl Nagyobb LatorsÀgnak) neveztem az Àllamot GOL-

GEHLñGHI cÁmü drÀmaciklusomban (°let¡nk, Szombathely, 1989). A szÂ eredete visszanyÃlik a zsinatok elû-
t´rt¢net¢be.
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sanak szÀnalmasan ¢rz¢keny ¢s v¢rz¢keny fajtÀnknak, m¢g mielûtt rÀnk tÀmadnak ¢s
befalnak gigÀszi ûsellens¢geink, a kikarmolÂ mongÃzok, a kardnyelvü nagy armadil-
lÂk, a gekkÂk, a tapÁrok

ä a tetej¢be vakvÀjataink, ¢lelemtÀrolÂ vermeink ¢s visszavonulÂ ´regbÀstyÀink a
magunk termeszvÀrÀban (ha t´rt¢netesen elm¢nkkel termesztestbe reked¡nk), mind
e sok szÀz emeletes Ãtvesztûk a magunk politikai alkotÀsÀnak a megtestes¡l¢se is: mÀr
nem a modell, hanem a kivitelez¢s egy az egyben. Mi a mi politeiÀnkat meg¢pÁtett¡k
egyÃttal ä s oly v¢gleges jelleggel kidolgozva s oly egy¢rtelmü fel-le-Àt-harÀnt-k´r¡l-
¢s oldalt terelûkkel, hogy azokban termesznek elt¢vedni b¡ntetlen¡l nem lehet ä ä ä

*
ä ä ä sose t¢vesszen meg k¢sei betoppanÀsunk ä s igencsak kurta jelen¢s¡nk, eleddig
ami volt, embertÀrsaim, a F´ld ¢lûszf¢rÀjÀban; mert nem kell a spenceri j´vend´l¢sre
vÀrnunk, hogy àa rovarok vilÀgkorszaka k´vetkezikÊ: itt van mÀr idûtlen idûk Âta, s mi
csak aff¢le betolakodÂ tÀrsb¢rlûk vagyunk a bolygÂn

s igaz ugyan, hogy a szellemi ànyitottsÀgnakÊ is van hatÀra; de ¢ppen a gondolkozÂ
az, akinek minden hatÀron tÃl fel kell tÀgÁtania ànyitottsÀgÀtÊ ¢s elv¢geznie azt a ra-
dikÀlis transzlatÀciÂt, ami tiszteletbeli termeszhangyÀvÀ teszi ä hogy a termesz vak ¢ber-
s¢g¢vel szimatoljon k´r¡l a roppant vÀrban, mik´zben vÀrv¢dû alakulatok rohangÀl-
nak el mellette csapÂkkal/csÀpokkal/d´fûkkel/nyesûkkel ¢s ollÂzÂ agyarakkal: a ter-
meszkatonÀk kasztjÀbÂl

ä íme itt Àllunk mi, ember-animalkuluszok, bün-¡res V¢gsû IgazsÀgainkkal, v¢rszom-
jas fundamentalizmusainkkal, v¢rÀztatta t¡relmetlens¢g¡nkkel, v¢rgûz´s fajgyül´le-
teinkkel s teljes politikai alkotÀsk¢ptelens¢g¡nkben, meddû intellektusunk csûdj¢vel
ä ä ä nos hÀt, mi vagyunk mi ehhez k¢pest: ahhoz, amit a termeszhangyÀk kifundÀltak
ä hogy kûbûl, cementbûl ¢s k´tûnyÀlbÂl v¢derûmüvekk¢, vÀrrÀ testesÁtett¢k ¢s valÂra
vÀltottÀk a politikai alkotÀst...?!

ä LÀm, sem nem bizonyos, sem nem v¢g¢rv¢nyes, hogy mi ÀdÀmitÀk vagyunk a
F´ld´n a kefalizÀciÂ bekoronÀzÂ speciese... hÀtha a politikai alkotÀs àspanyolviaszÀtÊ
m¢gsem mi talÀltuk fel, ¢s azon tÃl is, sok minden egyebet, a nyÀllal k´tû cementtûl a
term¢szetes g¢nszerel¢sig ä hanem olyanok, akiket eddig nemhogy kutyÀba se, de
hangyÀba se vett¡nk. Csak ne fitymÀljuk olyan ´ntelten ä ne n¢zz¡k le a termitÀriu-
mot.

AtombanditÀk kora

HoldvilÀgk¢pü, nyÀjas vigyor ÀbrÀzolÂdik ki elûttem, az elrettentû fegyverek egyen-
sÃlyÀnak negyvenesztendûs b¢k¢je

a v¢rfagyasztÂ àvilÀgb¢keÊ ä amikor az elrettent¢s oly hat¢kony volt, hogy a vez¢r-
kari r¢m¡let ́ nmegf¢lemlÁt¢sbe csapott Àt: ¢rtelmetlen az overkill, egyetlen atommoz-
dulat, ¢s megÀllÁthatatlan a t´bbsz´r tÃlirtÀs ä nincs annyi emberjÂszÀg, irtanivalÂ

negyven ¢ven Àt vilÀgÁtott rÀnk ez a holdvilÀgk¢pü torz vigyor, ¢s mi àboldogok
voltunkÊ

ä de boldogok voltunk-e?!
oly mindegy ma mÀr, hogy azok voltunk-e vagy sem: b¢k¢ben ¢lt¡nk, a viszonylagos

b¢ke f¢szk¢ben, s jÂllehet a vilÀgon permanenciÀt tartott a hÀborÃ, megkapaszkod-
hattunk a àvilÀgb¢keÊ naprÂl napra meg-megÃjulÂ szent rem¢ny¢ben mindaddig,
amÁg egymÀsnak fesz¡lten mozdulatlanul maradnak a szuperhatalmak



ä ...ma?
az egyik àszuperÊ ezer puskaporos atomhordÂra hullott; mindegyike ä messze lÂgÂ

kanÂcÀval egyetemben ä felrobbanthatÂ, elt¢rÁthetû/elrabolhatÂ, elvesztegethetû, ci-
nikusan Àruba bocsÀthatÂ (s ez mÀr javÀban folyik)

olyan katasztrÂfÀk leselkednek rÀnk, amilyenekrûl ä a àhideghÀborÃÊ r¢m¡letes,
rideg b¢k¢j¢ben Àlmodni sem Àlmodtunk. Elk´vetkezik a teljes l¢tbizonytalansÀg; fel-
virrad a tÃszul ejtett orszÀgok, a kirablÀsra/megerûszakolÀsra/elhajlÀsra/erûszakos hit-
t¢rÁt¢sre hanyatt terÁtett kontinensek v¢gideje ä az atombanditÀk kora

Zsigeri reakciÂ

Minek nevezzem, mi is lenne a legjobban megk´zelÁtû, leglÀttatÂbb, legÀbrÀzolatosabb
epitheton? Mondjam azt, hogy lehangolÂ? visszariasztÂ? k¢szket¢s-agyon¡tû? inspi-
rÀciÂrombolÂ?

mert az ä lehangolÂ/visszariasztÂ/lankasztÂ-petyh¡sztû/elkedvetlenÁtû/ a kikÁvÀnko-
zÂt a torkunkra fojtÂ/k¢sztet¢s-agyon¡tû/inspirÀciÂrombolÂ a hoi polloi lÀtvÀnya, az
emberjÂszÀg¢, amint milliÂszÀmra megmutatkozik annak a jÂszÀgnak, ami

annak a ragadozÂnak, ami
annak az ´szt´nl¢nynek, amelyben l¢pten-nyomon elûfarkaskodik a horda´szt´n
a csordaember lÀtvÀnya, amely mÀr-mÀr amolyan àagyairtottÊ kutya (amilyenekkel

a neurobiolÂgiai laboratÂriumokban talÀkozni), a àtalamusz-ÀllatÊ, amelynek mintha
kortexe, felsû reflexintegrÀlja nem is volna, s csak egyetlen argumentumot ismert, az
emocionÀlis ¢rvet

az ¢rzelmek s¡letlen nyelv¢t besz¢li. A logika nyelve mintha mÀs csillagszf¢rÀban
l¢tezn¢k, amelyrûl sohasem hallott, s Ágy besz¢de, argumentatÁv kaffogÀsa sem az àem-
bernyelvÊ, aminek valaha ismert¡k, s amire a nyelv valÂ volt, aret¢je szerint

hol a horda ´sszetartozÀsÀrÂl makog, hol a szents¢g eksztÀzisÀrÂl szÂl artikulÀtlan
jubilusokban, ahogyan a jÂszÀg l¢lekbel¢ben tekeregve megnyilatkozik. K´zszeml¢re
teszik k´r´mmeresztû reflexeit, mihelyt a mÀsnyelvüs¢g valakibûl, aki eladdig àem-
bertÀrsaÊ volt, hordaellens¢get csinÀl; de ne higgy¡k, hogy az emberi jÂszÀg mivoltnak
nincs enn¢l alacsonyabb foka ä mert van: amikor az azonos nyelven besz¢lûk bevezetik a
Nemzeti Sibolethet, ami k¢t, farkasszemet n¢zû, egymÀsra fenekedû csordÀra osztja
a cs¡rhedelmet, s mÁg ugyanazon az egy anyanyelven kÁgyÂt-b¢kÀt kiÀltoznak egy-
mÀsra, mÀr lÀtjÀk, mÀr vilÀgosan kibontakozik a mÀsikÀban az àûsellens¢gÊ k´rvonala

est¢re mÀr l´v´ld´znek egymÀsra, hajnalra mÀr felperzselik egymÀs falvait
hÀrom-n¢gyszÀzezer lelket szÀmlÀlÂ nyelvjÀrÀsok/n¢pt´red¢kek megy¢nyi orszÀ-

got k´vetelnek, ÀllamalkotÀsra k¢ptelen f¢lprimitÁvek ´nÀllÂsÀgot akarnak nyelvi-
nemzeti ́ nazonossÀguk alapjÀn, ¢s feltalÀljÀk a fÀbÂl puskaport, a vaskarikÀnak-is-vi-
zesnyolcas Fundamentalista DemokrÀciÀt.

Mintha ¢gig ¢rû Ãj BÀbel tornya tetej¢re mÀsztak volna fel a hordÀk, hogy Barom-
Àllat Isteneikhez a nyelvek ́ sszezavarÀsÀ¢rt fohÀszkodjanak; a vilÀg balkanizÀlÀsÀhoz,
k´sz´nik sz¢pen, nem k¢rnek a mennyek Agyairtott Isteneitûl segÁts¢get, azzal vilÀg-
szerte, a h¢t f´lds¢g v¢ghatÀrÀig maguk is elboldogulnak...

Nos, ez a lÀtvÀny k´r´s-k´r¡l, amely lehangolÂ/visszariasztÂ/k¢sztet¢s-agyon¡tû/ins-
pirÀciÂrombolÂ az elm¢lûdûnek, ha a lÀtÂhatÀron k´r´s-k´r¡l v¢gigjÀrtatja a szem¢t

szÂrÂdÂ katÀngkÂrÂnak, f´l´slegesnek, meghaladottnak/tÃlhaladottnak ¢rzi magÀt
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¢s ¢szjÀrÀsÀt mindenest¡l ä itt az ideje (gondolhatja), itt az ideje, hogy ez az ´v¢ is, ¢s
minden racionalizmus elvermelje magÀt, ¢s t¢li ÀlmÀt aludja hibernÀlÂ hosszÃ szÀza-
dokra, amÁg az emberbestia a v¢rcsapolÀst valahÀra megel¢geli, ¢s Ãjra feltalÀlja a
posztmodernek àÃjdonsÀgÀtÊ, a jÂzan ¢szt

ä mintha a demitologizÀlÂ, nyelvtisztÁtÂ furornak azt is siker¡lt volna sz¢trÀgnia ä a
àszabadsÀgÊ fogalmÀt, a szÂt ¢s a k´rvonaltalan k´d´lû tudatfoltot m´g´tte; semeddig
se tart, ¢s a àszabadsÀgrÂlÊ is kider¡l, hogy lyukszÂ csupÀn, fogalma ÀlsÀg; s hogy mocs-
kos mÁtosza is csak arra jÂ, hogy az egymÀs csikaszÀba marÂ emberfarkascsordÀk bo-
rulatÀbÂl elûhÁvja a Nagy DemagÂgot, az çl-PszeudÂt, a Milliomodik àIgazÊ MessiÀst,
aki de nagyon ¢rt hozzÀ, ¢s nem is kell nagyon tanulnia, hogyan kell felkapnia a hor-
da´szt´n´k hullÀmtarajÀra, ¢s a maga cezarizmusÀnak becsvÀgyÀt gondosan takar-
gatva ä hogyan kell megnyergelnie ¢s meglovagolnia a hordaszenved¢lyek torlÀsÀt.

Mindenki-gondolatolvasÂja

Nincs gyül´letesebb, nincs lealÀzÂbb, mint mikor esk¡dt ellens¢geink jÂslata bevÀlik,
¢s mi ott maradunk megsz¢gyen¡lten, halÀlra gÀzolt ellens¢geink ÀtkÀval a fej¡nk´n.

A mÀsodik vilÀghÀborÃ v¢g¢n a menek¡lû nyilasok ott hagytÀk a falakon plakÀtja-
ikat: v¢gtelen tehervonatok viszik a magyart Keletre, a szerelv¢ny utolsÂ kocsijÀn a
KaszÀs... Csak legyintett¡nk az ¡res fenyeget¢sre: vÀrtuk a àfelszabadÁtÂkatÊ

megkaptuk a marhavagonokat s benn¡k a szÀzezerszÀm Keletre hurcolt magyart
most a kommunistÀk ä minekelûtte kipottyantak l¢gyen a hatalom nyerg¢bûl ä

megjÂsoltak egyet-mÀst. Hogy utÀnuk betÂdul az ÀlkultÃra minden szennye, a pornÂ,
a szubkultÃrÀk, a maharisik, a vallÀszagyval¢kok

megsz¢gyen¡lten vessz¡k tudomÀsul: ihol van
a megem¢sztetlen miszticizmus, a szubkultÃra, a fundamentalista vallÀszagyval¢k

a hordÀk lelki tÀplÀl¢ka; a karvalykapitalizmus az elszerzett pÀrtÀllamvagyonnal spe-
kulÀl, ¢s aki ezerszÀmra megmilliomosodik, az a n¢hai nomenklatÃra, az egykori apa-
ratcsik; a z¡ll´tt, elvtelen, l¢lektelen konjunktÃralovag sÀtÀnra/istenre/boszorkÀny-
ra/talizmÀnra/angyalra/tÀltosra/lÀmÀra/KrisnÀra/SivÀra ä arra esk¡szik, ami hoz a
konyhÀra; a divatos profit¢rt eladja az ´reganyjÀt, a piacon nincs vevû, aki egyÃttal
Àru is ne volna, ¢s ne lenne kaphatÂ...

A Gonosz gonosz SzenthÀromsÀga

...ä A harmadik papÁrforma az, hogy J¢zus Krisztus Harmadik El Nem J´vetel¢nek vi-
lÀgbotrÀnyÀtÂl a zsidÂ-kereszt¢nys¢g lÂrÃgÀst kap, ¢s lesÀntul. Az ÀltalÀnos kiÀbrÀn-
dultsÀgban az Ámmel-Àmmal hÁvûk, a f¢l- ¢s negyedhÁvûk t´meg¢vel hagyjÀk ott egy-
hÀzaikat. Az Ágy keletkezû vallÀsvÀkuumba betÂdul az iszlÀm. K´nnyüszerrel foglalja
el a kontinenseket egymÀs utÀn; mohamedÀn hitre t¢r ¢s sÁita/szunnita/vÀhÀbita/iz-
mailita lesz EurÂpa, Amerika, majd AfrikÀnak az a r¢sze, amely m¢g nem az (talÀn
KÁna ¢s JapÀn t¢rs¢ge marad az egyetlen, amely a judaeo-iszlÀm fertûzet¢vel szemben
immunisnak bizonyul).

öjabb ezer esztendû kell, hogy a kefalizÀciÂ t´rzsfejlûd¢si elevenereje kiizadja, le-
gyûzze ¢s kiheverje az obskurantizmusnak ezt a mÀsodik epid¢miÀjÀt (Ãgy, ahogyan
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arrÂl Montherlant Àlmodozott); ¢s majd, talÀn, a negyedik millenniumra ä v¢ln¢nk ä
feltisztul a l¢gk´r. A Rudolf Otto-f¢le sensus numinis bed´glik ugyan, a vallÀsepid¢miÀk
letakarodnak a f´ld szÁn¢rûl, ez igaz, ennek jÂ es¢lye van, de àhÀtul¡tûjeÊ is, Si Peu
Que Rien. Csak az, hogy fajtÀnk ûseredeti agresszivitÀsÀnak roppant rezervoÀrja ¢rin-
tetlen¡l àÀtmentveÊ ä ott marad

ez a primordiÀlis marcangolhatn¢k, a ragadozÂ´szt´nnek ez az agresszivitÀsa nem
nyugodhat bele abba, hogy àfac¢rÊ maradjon: nem indulhat a tolerancia d¢libÀbja
utÀn, nem ¢lhet a t¡relmi illÃziÂ ÀbrÀndvilÀgÀban

ez az agressziÂrezervoÀr f¢lû, hogy megleli majd a maga ideolÂgiai ed¢nyeit, ame-
lyek alakjÀt f´lveszi ä meg, Ãj, pszeudo-racionÀlis ´ntûformÀit: az IdeÀt, amelynek
¡r¡gy¢n tovÀbb folytathatja a m¢szÀrlÀs ¢vszÀzadait.

...ä Kasszandra-jÂslatok...?! Az à¡zenetÊ csak annyi, hogy a t´rt¢nelem ä ahelyett,
hogy a v¢g¢re ¢rt volna ä most kezdûdik csak igazÀn. Ez csak egy a lehets¢ges papÁr-
formÀk k´z¡l, nem jÀtszom Nosztradamust, jÂmagam is a csapÀsok elhÀrÁtÀsÀ¢rt imÀd-
kozn¢k, ha volna kihez; de AllahnÀl rossz helyen kereskedem. S hogy mindez mikor,
hol, mi mÂdon k´vetkezik be, k¢rditek? Nos, Murphy HÀrmas T´rv¢nye* erre is meg-
adja a klasszikus feleletet

*
àA harmadik papÁrforma szerintÊ ä azzal kezdtem. De mi a mÀsik kettû?
Nos, van az is, mÀsik kettû; de az elsû kettû szelÁdebb, lefogottabb; a benn¡k l¢vû bal-
jÂslatra hangfogÂt tettek ä emerre nem. S ez a harmadik

amazoknak alig van ä emennek van a legt´bb es¢lye a megvalÂsulÀsra; arra, hogy
a t´rt¢nelmi àlehets¢gekÊ, az in potentiam-kÁs¢rtetek k´z¡l ez vonuljon be a t´rt¢nelem
in actu diadalkapujÀn, amely a t´rt¢n¡l¢s fel¢ vezet. S hogy mi¢rt? Mondom, arra is
megadja a klasszikus feleletet Murphy HÀrmas T´rv¢nye (magam avattam HÀrmas-
sÀggÀ, mert Ágy lesz teljess¢ a t´rt¢nelemben munkÀlÂ Gonosz gonosz SzenthÀromsÀ-
ga), Murphy t´rv¢nye szerint:

(1) Ha a t´rt¢nelem HÀrmas ötjÀnÀl megÀllasz, ¢s Hekat¢ lÀmpÀsÀt magasra tartva
hÀromfel¢ sz¢ttekintesz, hogy merre tarthat az esem¢nyek ÀradÀsa, s te azt latolgatod,
hogy a hÀrom lehetûs¢g k´z¡l a torkodban dobogÂ szÁveddel melyikbe vessed minden
rem¢nyedet, akkor m¢rget vehetsz rÀ, gyermekem, hogy a lehetû leggonoszabb az,
amely bek´vetkezik.

(2) Ha hÀrom modus k´z¡l vÀlaszthatsz, hogy mi mÂdon zÃdul a nyakatokba, m¢rget
vehetsz rÀ, gyermekem, hogy a kivÀlt katasztrofÀlis az, amelyre fel kell k¢sz¡ln´d iva-
d¢kaidban.

(3) Ha hÀrom vÀlsÀgos idûpont k´z¡l vÀlaszthatsz, hogy mikor szakad rÀtok a baj,
m¢rget vehetsz rÀ, gyermekem, hogy a lehetû legrosszabbkor.

Gyakorlati, tapasztalati, jÂl bevÀlt; soha t´rt¢nelmi sorsfordulat rÀ nem cÀfolt, sût
inkÀbb igazolta. Ez a Murphy HÀrmas T´rv¢nye ä a vilÀgban munkÀlÂ Gonosz gonosz
SzenthÀromsÀga

a pesszimizmus viharedzett bajnoka legyen a talpÀn, a Kasszandra-jÂslat gondolatÀt
aki hogy elviselje... Szerencs¢re (¢n is jÂl adom a bankot: àszerencs¢reÊ!) a feh¢r faj
biolÂgiai elszivÀrgÀsa/felszÁvÂdÀsa ¢s eltün¢se k´vetkezt¢ben (melynek àjÂÊ es¢lyeit
Murphy gonosz SzenthÀromsÀga megint csak megerûsÁti) ä mind e àbibliaiÊ csapÀsok
sorozata igencsak elm¢leti
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ä l¢v¢n hogy a jÂslatot megsÁnylû, a feh¢r faj tehetetlen kÀbasÀgÀt lakolÂ ivad¢kaink
nem lesznek, sem olyan UtolsÂ Feh¢rnek maradÂ, aki lekortyanÀsunknak a t´rt¢ne-
lem garatjÀn tanÃja lenne.

OroszlÀnba ojtott antilop

à...ä hogy ne mindig csak benn¡nket, mÀsk¢pp gondolkozÂkat rakjanak mÀglyÀra ä
ä ä

mi volna, ha a vÀltozatossÀg kedv¢¢rt valahÀra fordÁtva rendezn¢k meg azt a sz´r-
nyen esed¢kes, sz´rnyüden kÁvÀnatos autodaf¢t, Ãgy, hogy azokat a gonosz, gazember,
¢getni valÂ vilÀgvallÀsokat hÀgatnÀk fel a mÀglyÀra, mindûj¢t, ahÀny csak van

hogy sorra jÀrhassuk mÀglyÀikat, alÀgyÃjthassunk a rûzs¢nek, s Ãgy ¢gjenek el a
szem¡nk kacagÂ-lÀttÀra, hogy ne maradjon perny¢j¡k se...!Ê

ä ez volt a vak rem¢ny. S ez ä Montherlant kegyes megt¢ved¢se
ma mÀr keser¡lhetj¡k a gyanÃt, hogy a vallÀsok eltakarodÀsÀra igencsak k¢sz¡let-

len ez a mongolkÂros emberis¢g; mert, lÀm, alighogy a horrorvacui elsû r¢m¡let¢bûl
magÀhoz t¢rne, mÀris talÀlna magÀnak mÀs gyermeteg ¡r¡gyet, fajnemesÁt¢st/fajtisz-
togatÀst ä csak hogy tovÀbb t¢pje-marja-´ld´sse egymÀst, s ugyanazzal a v¢rgûz´s bes-
tialitÀssal, mintha a vilÀgvallÀsok d¢mona m¢g mindig a nyakÀban ¡lne, hogy rajta
nyargalvÀst Ãjabb n¢pirtÀsra ´szt´k¢lje.

ögy lÀtszik, biologikumunk belsû mük´d¢se mÀr ilyen: egyszerre vagyunk az orosz-
lÀnfalka ¢s az antilopcsorda

a szavannÀn kÂszÀlÂ antilopok ezreiben mÀr szinte àvel¡k sz¡letett eszm¢v¢Ê szer-
v¡lt a tudÀs, hogy àa Nagy RagadozÂt el kell tartaniÊ. Ez a szavanna t´rv¢nye

egy-k¢t, futtÀban lelassulÂ, hÀtsÂ lÀbÀnÀl elkapott antilop h¢be-hÂba nem sok ¢s/de
nem nagy Àr, hogy a t´bbi ¢letben maradjon, s hogy a nyÁll´v¢snyire od¢bb b¢k¢sen
legel¢szû mÀr ¢szre se vegye, ne is tudjon rÂla: azon meleg¢ben eszik a tÀrsÀt, a meleg
antilopv¢r az oroszlÀnk´lyk´k szÀjÀn k¢tfele csurog

zsigeri reakciÂkban àgondolkozunkÊ
egyszerre vagyunk a RagadozÂ ¢s a primordiÀlis agresszivitÀsnak kitett konc: a pr¢-

da ¢s a predator; legl¢nyeg¡nk ez a coincidentia oppositorum ä az oroszlÀnba ojtott antilop.
FajtÀnk e predatorterhelts¢g¢t magÀval hozta, melytûl megvÀlthatatlanul, nem¡nknek
Ágy ¢lni rendeltetett

igazi fundemantalizmusunk a ragadozÀs; s hogy mÀsk¢pp is lehetne ä ez Monther-
lant arisztokratikus fintorgÀsa volt:

m¢g levethetj¡k s elhajÁthatjuk a vilÀgvallÀsok Âcska Àlarcait; de felÀsÁtÂ oroszlÀn-
szÀjunkbÂl kivillog az ´r´k-egy rÀgÂszerkezet.

Mazochista emberis¢g

Ha a civilizÀciÂ a mazochizmus neurÂzisa, akkor az ember a civilizÀciÂ letaglÂzottja:
a mazochista jÂszÀg

imÀdja megtizedelûit. A Hatalmas Zsarnokot, aki kitol vele; a zsarnoksÀgot, amely
m¢g ÀlmÀn is permanenciÀt tart

ha nincs, eljÀtssza kom¢diÀit. Hollywoodi messzes¢gbûl, kÁv¡lrûl n¢zi a harminc-
milliÂ halott rÀfizet¢s¢t a film sz¢lesvÀsznÀn, a fantom szÀzmilliÂk elûtt eljÀrja a sza-
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badsÀg fegyvertÀncÀt ä a b´rt´nfegyvertelens¢g fegyvertÀncÀt, a megtorlÀst, a kit´-
r¢st... de û maga nem k¢r belûle

visszaimÀdkozza megtizedelûit. A Hatalmas Zsarnokot, aki kitolt vele; a zsarnoksÀg
¢jjel-nappal ¡zemelû kÁnszerszÀm- ¢s besÃgÂszolgÀlatÀt

elirigyli a Hatalmas Zsarnokot, ¢s Àt¢li, ¢s azonosul vele abban, hogy neki bezzeg
mindent szabad

aztÀn, hahogy az olvadÀsbÂl hegyomlÀs lesz, j¢ghegykatedrÀlisok omlÀsa, g¢piesen
´r´mujjong. Egy darabig. NyakÀba szakad a demokrÀcia orszÀgos szerencs¢tlens¢ge,
unottan forgatja. Mihez kezdjen vele? Azaz nem kezd vele semmihez. Bezzeg a Zsar-
nok, az megforgatta: tudta, hogyan kell

utÀlkozva hallgatja a pÀrtokra szakadt parlament k´lcs´n´s ¢s szertartÀsos gyalÀz-
kodÀsait ä ¢s àdrÀgÀlljaÊ. R¢gen minden egyszerübb volt: mindenki tudta, ki kivel hÀ-
nyadÀn Àll...

immÀr lÀtja, àmi fÀn teremÊ, ami azon a fÀn, amire vÀgyott, Ãgy lÀtszik, nem terem.
A szÀjÀban meggyült nyÀlat messzire k´pve, Peer Gynttel Ágy szÂl:

ä csak egy besÂzott heringem volna...
pergeti a szabadsÀg sz¡rke ´r´mujjongÀsait ä telik-mÃlik napra-nap, ¢s valami hi-

Ànyzik. Nincs, aki dÀdÀzza. Kitekint a vilÀg BÃs Tenger¢re, ¢s/de mintha mindig azt
a hajÂt vÀrnÀ, ÀrbocÀn a kalÂzlobogÂval

unatkozik, mint a lÀnyok a becsukott bord¢lyban, spal¢tÀk m´g´tt. SzorongÀsos re-
m¢nyked¢s, rem¢nykedû szorongÀs. Unatkozik, valahogyan Ãgy, ahogyan Kavafisz
nevezetes vers¢ben a barbÀrokra vÀrÂk

a lebukÂ Nap v¢rszomjas zsarnok n¢lk¡l bukik le, hajÂja k¢sik a lÀtÂhatÀron:
megint elmaradt a megrohanÀs, asszonygyalÀzÀs, feln¢gyel¢s, csecsemûfejek falhoz

¡tinget¢se... HiÀba vÀrtÀk a Normannt, a Vikinget, a partra l¢pû Nagy Zsarnokot
hiÀba ä a barbÀrokat

Od¡sszeusz ¢s az IfjÃ BunkÂ

Az IfjÃ BunkÂ, aki szem¢re hÀnyja a roskatag, agg Od¡sszeusznak ¡gyefogyottsÀgÀt,
szerencs¢tlenked¢seit, nevets¢ges Ãti vergûd¢s¢t. LÀm ä Pol¡phemosz barlangjÀban
is hogy milyen gyÀvÀn viselkedett! Ahelyett, hogy tizenkettedmagÀval bunkÂt ragad,
nekiesik, ¢s agyonveri a f¢lszemü ÂriÀst, hûsh´z m¢ltatlan cselhez folyamodik, ¢s Ágy
is csak tÀrsai ¢lete ÀrÀn menek¡l...

ä milyen igaz! milyen igaz! ä d´rm´gi az aggastyÀn megadÂlag; ¢s sz¢gyen¢ben
m¢lyre horgasztott fejjel türi a rÀ zÀporozÂ feddû szavakat:

ä Igen-igen! Sz¢p kis hûs voltÀl, Od¡sszeusz, mondhatom! ä hajtogatta az IfjÃ Bun-
kÂ a magÀ¢t. ä Ahelyett, hogy felragadtÀl volna egy bunkÂt, ¢s barlangjÀban addig
vered a nyavalyÀs F¢lszemüt, amÁg agyon nem vered!...

Nem gyûzte ism¢telni d´rgedelm¢t a hetvenkedû; mÁg v¢gezetre a Fiatal BunkÂ ä
megvet¢se jel¢¡l ä Od¡sszeusz lÀba el¢ k´p´tt.

Od¡sszeusz meg visszagondolt a Tengerrengetû PoszeidÂn kolosszus fiÀra, a K¡k-
lopszra, akinek a mirmidÂn nemhogy a bokÀjÀig, a nagylÀbujja k´rm¢ig sem ¢rt; ¢s
a BunkÂval valÂ ¡gyes agyonver¢s f´l´tt¢bb lelem¢nyes gondolatÀra, csupa rÀnc szeme
krÀter¢nek m¢lyen ¡lû mosolyÀval, a Fiatal BunkÂnak imigyen vÀlaszolt:

ä Hja. BarÀtom... Ha lett volna BunkÂ csak egy is abban a barlangban, meghihesd,
addig pÀholom az utÀlatos F¢lszemü Varangyot, amÁg laposra nem verem. Csak hÀt
¢pp az id¢tt, BunkÂ, Pol¡phemoszt barlangjÀban egy se volt ä ä ä



OrbÀn OttÂ

AZ AMFORA CSEREPEI

1. RÂma p¡sp´ke kik´z´sÁti az X-kromoszÂmÀt

A csetnikek g¢nj¢ben nem volt hibÀs kromoszÂma,
ûk f¢rfiak  voltak, ahogy a nev¡k mondja: harcosok,
¢s nem aff¢le ¢lû m¢telyk¢nt lebzselû buzerÀnsok;
´ten is megdugtÀk a nût, akit a k¡lvÀrosi konyhÀban talÀltak,
csak elûtte m¢g hÀrom hÂnapos kislÀnyÀt beraktÀk a gÀzs¡tûbe,
¢s alÀgyÃjtottÀk a lÀngot... Az Antikrisztus kora?
Ember ellen valÂ v¢tek azt hinni, hogy bÀrmit is megold a pÀnik,
az eszeveszett visszahÀtrÀlÀs a mÃltba ä
ott is csak az ¢gû hÃs szaga ¢s az izzÂ ûr¡let fogad,
csak manipulÀlt hÁrmüsorok helyett zsolozsmÀval ¢s kereszttel ä
a k´nnyebbik megoldÀs elm¢nket juttatja kÀrhozatra,
hiÀba Àllunk les¡t´tt szemmel az E = m.c2 csillagfolyÂja elûtt,
vessz¡k az erk´lcs legfûbb m¢rt¢k¢¡l a v¢nkor aszÀlyÀt ä
Isten az, aki: tavasz ¢s nyÀr is; nem el¢g bünbakot Àldoznunk neki!

2. A rejtûzk´dû skorpiÂ

A sz´rnyüs¢g mi magunk vagyunk, a vesztes¢geinkkel...
A diktatÃrÀk f¡stk´d¢ben egy elmosÂdÂ nûalakot k´vet¡nk,
a szabadsÀg füvel benûtt sÁrokbÂl f´llebegû kÁs¢rtet¢t,
mÁg lÀzasan s vacogÂ foggal ki nem hÀmozzuk ig¢zû fÀtylaibÂl,
hogy Àgyunkban egy repedtsarkÃ, foghÁjas kurvÀt talÀljunk ä
ez minden forradalom r´vid t´rt¢nete!
Az elme faragott k¢pe, a szebb j´vû,
mint Bergman ûr¡lt hûsnûj¢nek tÃlvilÀga,
Ãjra meg Ãjra a fal s a tap¢ta k´z¢ szorul;
s nem Ãszhatjuk meg a szembesÁt¢st, elûbb vagy utÂbb nek¡nk ront
az ÀgynemütartÂnkban vagy a ruhÀsszekr¢ny¡nkben rejtûzk´dû skorpiÂ;
f¢nyes, drÂtszerü szûrrel borÁtott lÀbai k´zt, a potrohÀban v¢gzi minden:
istencsÀszÀrok, szuperhatalmak, a csÃcsnÀl csÃcsabb technika, ¢let, vers, szerelem ä
fekete sÀr a vilÀg, csak szemfedûje, a zuhogÂ hÂ feh¢r.
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3. T¡k´r Àltal homÀlyosan

A g´r´g´k vilÀgk¢pe c¢lszerüen kerek, mint amforÀik.
K¢pzelet¡kben az ¢let dolgai k´rbe¢rnek:
a vÀzak¢pen a f¢rfi daliÀs farka n¢gyezer ¢ve Àll,
s a nû arcÀn ugyanannyi ¢ve ¢g a Hü, ez aztÀn, mint a kû!
Istenek? Emberek? Nincs k´zt¡k k¡l´nbs¢g, ¢s ezt Ãgy hÁvjuk: rem¢ny.
De mif¢le rem¢nyt merÁthetn¢nk cserepekre t´rt korunkbÂl?
SzÁnrûl szÁnre lÀttam bombaszûnyeggel borÁtott vÀrosom ostromÀt,
¢s filmen a kis, helyi hÀborÃkat, a sportstadion v¢rtûl v´r´s gyep¢n
egy szÀz¢vesnek lÀtszÂ harmincvalahÀny ¢ves nût,
aki abba ûr¡lt bele... de nem, tÃl sz´rnyü, m¢gsem mondom el...
N¢ha az ablak¡veg t¡kr¢ben meglÀtom magam, ¢s azt gondolom: ä Ki ez?
Ki ez a f´ldh´z sz´gezett nyomor¢k? °s akkor az arcomon Àtdereng az ´v¢,
a nagy ravasz¢ ¢s m¢g nagyobb balek¢, a tengerek ¢s az ÀrbocrÃd foglyÀ¢,
aki pelleng¢ren ugyan, de hallja az Ãj-¢v-Ãj-lehetûs¢g sziklÀjÀn heverû szir¢nek 

¢nek¢t.

Halmai GÀbor

àAZ INTOLERANCIA TOLERçLçSAÊ

àNem ¢rtek egyet azzal, amit mond, de halÀlomig v¢delmezni fogom a jogÀt, hogy elmondhassa.Ê
Ki ne ismern¢ e szavakat, melyekkel Voltaire v¢lhetûen a gyül´lt n¢zeteket is be kÁ-
vÀnta vonni a kifejez¢s szabadsÀgÀnak v¢delmi k´r¢be.1 Hiszen a tolerancia igazÀban
annak eltür¢s¢ben Àll, amit rossznak tartunk. A hideghÀborÃ v¢ge, az ideolÂgiai meg-
osztottsÀg oldÂdÀsa felcsillantotta a rem¢nyt, hogy bolygÂnk az ideolÂgiai fundamen-
talizmusok uralma utÀn a tolerancia korszakÀba l¢p. Ezt jelezte a gondolatok, v¢le-
m¢nyek ¡dv´s sokf¢les¢g¢t hirdetû posztmodern t¢rhÂdÁtÀsa a nyolcvanas ¢vekben.
°vezred¡nk utolsÂ ¢vtized¢ben azonban sajnÀlatosan egyre t´bb a jele a intoleranci-
Ànak. Salman Rushdie-t reg¢ny¢nek tartalma miatt 1989. februÀr 14-¢n IrÀn akkori
vallÀsi vezetûje, Khomeini ajatollah halÀlra Át¢lte, ¢s az ÁrÂ a mai napig is a halÀl Àr-
ny¢kÀban k¢nytelen ¢lni. Az erûszakkal valÂ ¢rvel¢s vilÀgszerte prÂbÀra teszi a sza-
badsÀg barÀtait is: meddig tolerÀljÀk az intoleranciÀt, mennyi szabadsÀgot adjanak a
szabadsÀg ellens¢geinek? A szÂlÀsszabadsÀg egykori fellegvÀraiban, az amerikai cam-
pusokon p¢ldÀul a kilencvenes ¢vekben àpolgÀrjogotÊ nyert az Ãgynevezett PC ä po-
litically correct ä mozgalma, amelynek jegy¢ben egyetemi szabÀlyzatok tiltjÀk megha-
tÀrozott etnikai csoportokkal kapcsolatos v¢lem¢nyek nyilvÀnÁtÀsÀt.
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A tolerancia hatÀrai

A szÂlÀsszabadsÀg¢rt talÀn vilÀgszerte legt´bbet tett test¡letnek, az Egyes¡lt çllamok
nagy hatalmÃ Legfelsûbb BÁrÂsÀgÀnak elûbb-utÂbb nyilvÀn szembe kell n¢znie a ki-
fejez¢s szabadsÀgÀnak talÀn legaktuÀlisabb probl¢mÀjÀval a mai AmerikÀban: a kul-
turÀlis szeparatizmussal ¢s a gyül´lk´dû besz¢d (hate speech) ezt kÁs¢rû jelens¢g¢vel
az egyetemeken. A helyzet bonyolultsÀgÀt jelzi, hogy az a Bush eln´k, aki 1989-ben a
Bill of Rights mÂdosÁtÀsÀt javasolta a zÀszlÂ¢getûk alkotmÀnyos megb¡ntet¢se ¢rde-
k¢ben, k¢t ¢vvel k¢sûbb a Michigani Egyetem ¢vzÀrÂ ¡nneps¢g¢n a k´vetkezûket
mondta: à...a gondolkodÀs ¢s a v¢lem¢ny szabadsÀga a legalapvetûbb ¢s m¢lyen tisztelt jogunk,
ma m¢gis vesz¢lyeztetve van egyes egyetemekenÊ.2

Mirûl is van szÂ valÂjÀban? A nyolcvanas ¢vek k´zep¢tûl az amerikai campusokon
megerûs´dtek azok a mozgalmak, amelyek szÂszÂlÂi az egyenlûs¢g nev¢ben egyfajta
pozitÁv diszkriminÀciÂt k´vetelnek a korÀbban hÀtrÀnyosan megk¡l´nb´ztetett hall-
gatÂi csoportoknak, ¢s egyben tÀmadjÀk az Ãgymond feh¢r faji arroganciÀt kifejezû
tananyagokat. E k´vetel¢sek eredm¢nyek¢nt felv¢teli kvÂtÀkat Ártak elû fekete, Àzsiai,
hispanik kisebbs¢ghez tartozÂ diÀkok szÀmÀra, sok helyen megsz¡ntett¢k az eurÂpai
kultÃrt´rt¢net oktatÀsÀt, mondvÀn, hogy az ath¢ni ¢s rÂmai kultÃra afrikai eredetü.3
A Stanford Egyetem fekete diÀkok Àltal szerkesztett ÃjsÀgja p¢ldÀul a g´r´g´krûl szÂlÂ
kurzusrÂl a k´vetkezûket Árta: àfÀradtak vagyunk a szarotoktÂlÊ. 1988-ban az egyetem
vezet¢se elt´r´lte e Nyugat-EurÂpÀrÂl szÂlÂ szemesztert.4 E t´rt¢n¢sek a k´z´s kultÃra
etnikai csoportok, vallÀsi szokÀsok szerinti sz¢thullÀsÀhoz vezettek az amerikai egye-
temeken, ahol nem PC (politically correct) e szeparatizmussal szemben ¢rvelni.5
Ugyanakkor e konfliktusok sok helyen faji nyugtalansÀgokhoz vezettek. Ezek hatÀsÀra
viszont szÀmos campus belsû magatartÀsi szabÀlyokban tiltotta meg hallgatÂi szÀmÀra
a vallÀsi, etnikai, szexuÀlis gyalÀzkodÂ megjegyz¢seket.6 A mÀr emlÁtett Michigani
Egyetemen p¢ldÀul azt k´vetûen ker¡lt sor a k¡l´nb´zû zaklatÀsi formÀkat felsorolÂ
¢s az elk´vetûket kicsapÀssal fenyegetû hallgatÂi magatartÀsi kÂdex elfogadÀsÀra,
hogy fekete hallgatÂnûk egy csoportja àvadÀszati id¢ny minden feket¢reÊ sz´vegü r´pla-
pokat talÀlt a campuson. A terjeszt¢st beismerû feh¢r diÀkot el is bocsÀtottÀk. Az Ame-
rican Civil Liberties Union (ACLU) Àltal k¢pviselt hallgatÂ pert indÁtott az egyetem
ellen az alkotmÀny 1. kieg¢szÁt¢s¢nek (àA Kongresszus... nem csorbÁthatja a szÂlÀs- vagy
sajtÂszabadsÀgotÊ) megs¢rt¢se cÁm¢n. A U. S. District Court alkotmÀnyellenesnek mi-
nûsÁtette a szabÀlyzatot, amit az egyetem ennek nyomÀn Ãgy mÂdosÁtott, hogy tovÀbb-
ra is tiltotta a meghatÀrozott szem¢lyekkel szembeni gyalÀzkodÀst, de kiv¢telt tett az
egyetemi foglalkozÀsok idej¢n folytatott vitÀval.

A k´zel egy tucat egyetemen elfogadott ilyen ¢s hasonlÂ szabÀlyzatok azÂta is heves
vitÀk tÀrgyai. A korlÀtozÀsokat helyeslûk legt´bbsz´r a Kent Greenawalt 1989-ben
megjelent k´nyv¢ben7 kidolgozott tesztre hivatkoznak. Eszerint a kifejez¢s korlÀtozÀ-
sÀval kapcsolatos szabÀlyozÀsnak a besz¢lû szÀnd¢kÀt, a cÁmzett fÂrum ¢rdek¢t ¢s a
besz¢lû ¢s az Àldozat kapcsolatÀt kell szem elûtt tartania. A gyalÀzkodÂ szavak (mint
p¢ldÀul a nigger) b¡ntethetûk, ha s¢relemokozÀs szÀnd¢kÀval mondtÀk azokat, hiszen
hosszan tartÂ kÀros hatÀsokat okozhatnak az ÀldozatoknÀl, ugyanakkor alig van ä ha
egyÀltalÀn van ä olyan v¢lem¢nytartalmuk, amit mÀs mÂdon ki ne lehetne fejezni. A
korlÀtozÀspÀrtiak ¢rvel¢se szerint e v¢delem tulajdonk¢ppen a tÀrsadalmi segÁts¢gre
szorulÂk sokÀig diszkriminÀlt kisebbs¢geit illeti meg annak ¢rdek¢ben, hogy a t´bbs¢g
Àltali stigmatizÀciÂ ne rombolja sz¢t identitÀsukat. E c¢l el¢r¢se igazolhatja az olyan
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megnyilvÀnulÀsok szabÀlyozÀsÀt, amelyek Àltal a tÀrsadalom megb¢lyegzû k¢pet al-
kothat egy kisebbs¢grûl. E felfogÀs k¢pviselûi szerint tehÀt az 1. kieg¢szÁt¢ssel ´ssz-
hangban a campusszabÀlyzatok tilthatjÀk a szemtûl szembe tett gyül´lk´dû megjegy-
z¢seket, amelyek szÀnd¢kosan s¢rtû c¢lzatÃak, hiszen az egyetem fÂrumÀnak ¢rdeke
füzûdik a rasszista atmoszf¢ra megakadÀlyozÀsÀra. Ugyanakkor e magÀt nem abszo-
lutistÀnak vallÂ ÀllÀspont szerint nem lehet korlÀtozni az egyetemi ÂrÀkon, a nagyobb
nyilvÀnossÀg elûtt elhangzÂ megjegyz¢seket ¢s a campusÃjsÀgokban k´z´lt szatÁrÀkat,
¢s a szemtûl szembe elhangzÂ gyül´lk´dû szavak elleni fell¢p¢s sorÀn mindenkor biz-
tosÁtani kell a fair eljÀrÀst.8 E korlÀtozÀst tÀmogatÂ n¢zetek m´g´tt tulajdonk¢ppen
az az alapÀllÀs fedezhetû fel, amely szerint az 1. kieg¢szÁt¢s Àltal garantÀlt kifejez¢s
szabadsÀgÀnak felt¢tele a 14. kieg¢szÁt¢sben szereplû egyenlûs¢g ¢rv¢nyes¡l¢se. Ezzel
szemben azok, akik a szÂlÀsszabadsÀg mellett szÀllnak sÁkra az egyetemeken, nem az
egyenlûs¢g ellens¢gei, mind´ssze Ãgy gondoljÀk, hogy a kifejez¢s szabadsÀga hat¢ko-
nyabb eszk´ze a faji egyenlûs¢g¢rt vÁvott harcnak is.9 Azok a polgÀri libertariÀnusok
tehÀt, akik a campusszabÀlyzatok ellen felemelik a szavukat, maguk is le akarjÀk k¡z-
deni a rasszizmust az egyetemeken. Ennek ¢rdek¢ben a hate speech bizonyos formÀ-
inak ä p¢ldÀul a c¢lzott egy¢ni zaklatÀsnak ä korlÀtozÀsÀt el is fogadjÀk. Az ACLU Àltal
k¢pviselt e felfogÀs szerint a szÂlÀs akkor szabÀlyozhatÂ, ha az egy erûszakos vagy jog-
talan magatartÀs l¢nyeges eleme, ami a kifejez¢s erûss¢ge miatt valÂszÁnüleg k´zvetlen
kÀrt okoz, ¢s amit egy àfoglyul ejtett hallgatÂsÀghozÊ (captive audience) int¢znek, amely
k¢ptelen elker¡lni a fenyegetû ¡zenetet.10 Ugyanakkor ezen tÃlmenûen a rasszista
megnyilvÀnulÀsok tiltÀsÀt nem tartjÀk hat¢kony eszk´znek a rasszizmus elleni harc-
ban, sût e paternalista megoldÀst kifejezetten kÀrosnak Át¢lik a kisebbs¢gek tÀrsadalmi
megÁt¢l¢s¢t illetûen. Ehelyett a kifejez¢s szabadsÀgÀnak fontossÀgÀt hangsÃlyozzÀk a
tÀrsadalomnak az egyenlûs¢grûl valÂ meggyûz¢se szempontjÀbÂl. °rvel¢s¡kben hi-
vatkoznak a Legfelsûbb BÁrÂsÀgnak a texasi zÀszlÂ¢get¢si ¡gyben mondott szavaira:
àA zÀszlÂ sajÀtos funkciÂja megv¢d¢s¢nek nem az a mÂdja, hogy megb¡ntess¡k azt, aki mÀsk¢nt
¢rez ezekrûl a dolgokrÂl. Sokkal inkÀbb az, hogy meggyûzz¡k t¢ved¢s¢rûl.Ê11 A Supreme Court
ÀllÀspontjÀnak talÀlgatÀsakor emlÁteni szoktÀk azt a d´nt¢st is, amelyben a bÁrÀk Ãgy
foglaltak ÀllÀst, hogy tudomÀnyos k´rnyezetben a kifejez¢s szabadsÀga nagyobb v¢-
delmet ¢lvez, ¢s az egyetemi campusok a szÂlÀsszabadsÀg szempontjÀbÂl a àpublic fo-
rumÊ-ok privilegizÀlt stÀtusÀt ¢lvezik.12 Azt is szÀmÁtÀsba szoktÀk venni a latolgatÀs so-
rÀn, hogy a test¡let 1990-ben fel¡lbÁrÀlta elûdeik joggyakorlatÀt a csoportos becs¡-
lets¢rt¢snek az 1. kieg¢szÁt¢ssel valÂ viszonyÀrÂl.13 Mindezek azonban legfeljebb csak
sejteni engedik a nagy hatalmÃ washingtoni bÁrÀk majdani verdiktj¢t a szabadsÀg bÀs-
tyÀinak szÀmÁtÂ egyetemeken elterjedt jelens¢grûl, amelyet a tiltÀsok kÁs¢rt¢s¢nek el-
lenÀllÂ Yale Egyetem eln´ke ekk¢ppen jellemzett: àElszabadult a cenzÃra halÀlos ¢s ki-
szÀmÁthatatlan g¢pezete.Ê14

A szabadsÀg terjedelme

Ha vÀlaszt akarunk adni arra a k¢rd¢sre, vajon meddig kell tolerÀlnunk az Àltalunk
nem szeretett v¢lem¢nyeket, gondolatokat, elûbb feleln¡nk kell arra az elûk¢rd¢sre,
hogy milyen alapon illet meg benn¡nket a kifejez¢s szabadsÀga. Mert mÀs vÀlaszt ad
a korlÀtozhatÂsÀg k¢rd¢s¢re az, aki Ãgy gondolja, hogy az igazsÀg kiderÁt¢s¢hez, sût
esetleg gyûzedelmesked¢s¢hez van sz¡ks¢g arra, hogy mindenki szabadon elmond-
hassa gondolatait, v¢lem¢ny¢t. Ebben a rendkÁv¡l tiszteletrem¢ltÂ felfogÀsban a szÂ-
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lÀshoz valÂ jog bizonyos fokig eszk´ze egy nemes c¢l megvalÂsulÀsÀnak. Ugyanakkor
akik Ãgy v¢lik, hogy az ember ´nkifejez¢s¢nek lehetûs¢ge legelemibb morÀlis jogai
k´z¢ tartozik, azok sz¡ks¢gk¢ppen mÀsk¢nt gondolkodnak e szabadsÀg terjedelm¢rûl.

MÀsk¢ppen fogalmazva, arrÂl a dilemmÀrÂl van szÂ, vajon hogyan lehet igazolni a
v¢lem¢nyszabadsÀgot. ValÂban Ãgy Àll a helyzet, hogy a gondolat, v¢lem¢ny tÀrsa-
dalmi hasznossÀga hatÀrozza meg v¢delm¢nek m¢rt¢k¢t, vagy pedig a kifejez¢st ¢r-
t¢k¢tûl f¡ggetlen¡l megilleti a v¢delem, ¢s a k¢ts¢gtelen¡l sz¡ks¢ges korlÀtozÀsok iga-
zolÀsÀt valami mÀsban kell keresn¡nk? Az erre az alapvetû k¢rd¢sre adandÂ vÀlasz
attÂl f¡gg, hogy a kifejez¢s szabadsÀga lehets¢ges k¢t fû igazolÀsi vÀltozata k´z¡l me-
lyiket valljuk.

T´bb¢-kev¢sb¢ egys¢gesnek mondhatÂ a v¢lem¢nyszabadsÀggal foglalkozÂ jogi, fi-
lozÂfiai irodalom abban, hogy e jognak k¢t fû alÀtÀmasztÀsa l¢tezhet. Az egyik a kife-
jez¢s szabadsÀgÀt egyfajta eszk´znek tekinti (instrumentÀlis igazolÀs), amely a tÀrsa-
dalom eg¢sz¢nek azt az ¢rdek¢t szolgÀlja, hogy valamennyi v¢lem¢ny, gondolat, amely
k¢pes hozzÀjÀrulni a probl¢mÀk megoldÀsÀhoz ä egyesek szerint az igazsÀg kiderÁt¢-
s¢hez ä felszÁnre ker¡lhessen. Ez nem azt jelenti, hogy kizÀrÂlag a tÀrsadalmilag Ãgy-
mond haladÂ gondolatok volnÀnak igazolhatÂk, de mindenesetre csak azok, amelyek
elûreviszik a gondolkodÀst, akÀr azÀltal is, hogy t¢ves voltuk ́ szt´nzi a helyes felisme-
r¢seket. Vagyis eszerint a kifejez¢s jogÀnak igazolÀsÀhoz nem elegendû az, hogy a v¢-
lem¢nynyilvÀnÁtÀs mindenkinek morÀlis joga, hanem sz¡ks¢g van arra is, hogy olyas-
mit juttasson kifejez¢sre, ami valamilyen mÂdon hozzÀjÀrul àa dolgok elûbbrevitel¢-
hezÊ. Ebbûl mÀr adÂdik a mÀsik igazolÀs l¢nyege: a kifejez¢shez füzûdû individuÀlis
jog. Eszerint a v¢lem¢nynyilvÀnÁtÀshoz valÂ jogot nemcsak k´vetkezm¢nyei tÀmaszt-
jÀk alÀ, hanem az a mindenkit megilletû morÀlis jog, hogy azt mondja, amit akar. E
felfogÀs szerint az emberi szabadsÀgok, k´zt¡k a kifejez¢s szabadsÀgÀnak alapja az
autonÂmia.15 Ezt az autonÂmiÀt v¢gsû ¢rt¢kk¢nt kezelû kanti morÀlfilozÂfiÀn alapulÂ
megk´zelÁt¢st szokÀs konstitutÁv igazolÀsnak nevezni.16 Baker kitünû monogrÀfiÀjÀ-
ban àszabadsÀgmodellnekÊ (àliberty modelÊ) nevezi a kifejez¢s szabadsÀgÀnak ezt a meg-
k´zelÁt¢s¢t, amely ä ellent¢tben a àmarketplace of ideasÊ elm¢lettel ä nem a k´zjÂ ¢rdekeit
szolgÀlÂ v¢lem¢nyek piacÀt v¢di, hanem inkÀbb az individuÀlis szabadsÀg k´r¢t a kor-
mÀnyzat mindenf¢le beavatkozÀsÀval szemben.17 A szabadsÀgot k´z¢ppontba ÀllÁtÂ
felfogÀsok k¢pviselûi szerint nincs t´bb ok a nem politikai tartalmÃ kifejez¢sek korlÀ-
tozÀsÀra sem, hiszen mind a politikai, mind az egy¢b szÂlÀs azonos ¢rt¢ket k¢pvisel.
A l¢nyeg mindk¢t esetben az egy¢ni szabadsÀg tiszteletben tartÀsa. Akik ebbûl a meg-
k´zelÁt¢sbûl vezetik le a kifejez¢s szabadsÀgÀt, azok tagadjÀk az Àllamnak azt a jogÀt,
hogy tÀvol tarthasson az emberektûl bÀrmif¢le v¢lem¢nyt, mondvÀn, ûk nem tudjÀk
megÁt¢lni azok tÀrsadalmi hasznossÀgÀt. Az Àllam semlegess¢gi k´telezetts¢ge ugyanis
azt is jelenti, hogy tisztelnie kell mind a megnyilatkozÂ, mind a megnyilatkozÀst be-
fogadÂ polgÀr autonÂmiÀjÀt. E felfogÀs ellenzûinek egyik kedvelt ¢rve, hogy az Àllam
akkor sem tartja tiszteletben az egy¢n autonÂmiÀjÀt, amikor beleegyez¢se ellen¢re bu-
kÂsisak visel¢s¢re k´telezi ût, akkor mi¢rt ne tilthatnÀ p¢ldÀul rasszista viccek mes¢-
l¢s¢t.18 Csakhogy mik¢nt nem kell evidenciak¢nt elfogadnunk, hogy az Àllam akara-
tunk ellen¢re is jogosult v¢delmezni testi ¢ps¢g¡nket, akk¢nt egy kijelent¢s tÀrsadal-
milag ¢rt¢ktelen, sût megbotrÀnkoztatÂ jellege ´nmagÀban m¢g nem el¢gs¢ges az Àl-
lami tiltÀs igazolÀsÀra.

Felmer¡l persze a k¢rd¢s, vajon nem lehets¢ges-e a k¢tf¢le igazolÀst egyidejüleg
elfogadni. LÀtszÂlag ilyen a szÂlÀsszabadsÀg XIX. szÀzadi klasszikusÀnak, John Stuart
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Millnek a megk´zelÁt¢se. Mill ugyanis A SZABADSçGRñL-ban egyfelûl kidolgozta a àv¢-
lem¢nyek piacaÊ felfogÀst, amely szerint a gondolatok szabad ÀramlÀsa a legbiztosabb
mÂdja az igazsÀg felszÁnre ker¡l¢s¢nek, ugyanakkor û volt az, aki Ãgy v¢lte: az Àllam
kizÀrÂlag mÀsok s¢relm¢nek megakadÀlyozÀsÀra korlÀtozhatja az egy¢n szabadsÀgÀt,
àaz û sajÀt ä fizikai vagy erk´lcsi ä java nem el¢gs¢ges indok erreÊ. Ez a felfogÀs egy¢rtelmüen
az egy¢n individuÀlis jogÀbÂl indul ki szabadsÀga megalapozÀsakor, m¢g akkor is, ha
egyidejüleg fontosnak tartja a kifejez¢s szabadsÀgÀnak ¢rv¢nyes¡l¢s¢t a tÀrsadalom
eg¢sz¢nek ¢rdek¢ben is. UgyanÁgy Brandeis bÁrÂnak a Supreme Court Ãgynevezett
Whitney-d´nt¢shez füz´tt k¡l´nv¢lem¢nye, melyet feltehetûen a megt¢vesztû szÂ-
hasznÀlat miatt ÀltalÀban a k¢tf¢le igazolÀs egy¡ttes alkalmazÀsa p¢ldÀjak¢nt emlÁte-
nek, valÂjÀban konstitutÁv megalapozÀsÀt adja a szÂlÀsszabadsÀgnak. Brandeis ugyan-
is Ãgy ¢rvel, hogy az Àllam v¢gsû c¢lja lehetûv¢ tenni az egy¢n szÀmÀra k¢pess¢gei
kibontakoztatÀsÀt, ¢s ennyiben nevezi a szabad szÂlÀst egyidejüleg c¢lnak ¢s eszk´znek
(end and mean).19 Csakhogy mint lÀthatÂ, a kifejez¢s szabadsÀgÀnak eszk´zjellege eb-
ben az ¢rtelemben nem az igazsÀg feltÀrÀsÀhoz, hanem a szem¢lyis¢g kibontakoztatÀ-
sÀhoz k¢pest ¢rtendû, ez pedig individualista megk´zelÁt¢s. Vagyis azokkal szemben,
akik szerint az instrumentÀlis ¢s a konstitutÁv igazolÀs nem egymÀst kizÀrÂ, hanem
egymÀs mellett is alkalmazhatÂ, magam Ãgy gondolom, hogy a kifejez¢s szabad-
sÀgÀnak megalapozÀsÀhoz valaki vagy az egyik vagy a mÀsik igazolÀsbÂl indulhat csak
ki.20 Ettûl f¡ggetlen k¢rd¢s, hogy mindk¢t kiindulÂpontot vÀlasztÂk sz¡ks¢gk¢ppen
tekintettel vannak a mÀsik igazolÀs szempontjaira. Ez az elvileg sz¢lesebb kifejez¢si
szabadsÀgot biztosÁtÂ konstitutÁv megalapozÀs eset¢ben ÃgyszÂlvÀn magÀtÂl ¢rtetûdû,
de az instrumentÀlis igazolÀs k¢pviselûi sem vonjÀk k¢ts¢gbe a kifejez¢s szabadsÀgÀnak
alanyi jogi jelleg¢t.

Az instrumentÀlis igazolÀs egyik klasszikus megfogalmazÀsak¢nt szoktÀk szÀmon
tartani Madisonnak azokat a szavait, amely szerint a kifejez¢s szabadsÀga elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy a n¢pet tegy¡k a kormÀny uralkodÂjÀvÀ, ne pedig fordÁtva. De a
klasszikusok k´z¢ szÀmÁt Holmes bÁrÂnak az Abrams-Át¢lethez füz´tt k¡l´nv¢lem¢nye
is, arrÂl, hogy a politika az igazsÀg feltÀrÀsÀra ¢s a hibÀk elker¡l¢s¢re szolgÀl. Holmes
¢rvel¢se szerint, ha a vita szabad ¢s mentes a korlÀtozÀsoktÂl, akkor a politika jobban
k¢pes szolgÀlni a tÀrsadalom ¢rdekeit. Ennek a milli àv¢lem¢nyek piacaÊ felfogÀsban gy´-
kerezû megk´zelÁt¢snek szÀmos vÀltozata kÁs¢rte v¢gig a Supreme Court joggya-
korlatÀt a àcompetition of ideasÊ megfogalmazÀstÂl Brennan bÁrÂ hÁres àrobust debateÊ
formulÀjÀig a Sullivan-d´nt¢sben.21 Ugyancsak az instrumentÀlis ¢rvek sorÀba tarto-
zik az, mely szerint kisebb a valÂszÁnüs¢ge a kormÀnyzat korrumpÀlÂdÀsÀnak, ha hi-
Ànyzik a hatalma a bÁrÀlÂk megb¡ntet¢s¢hez. Az instrumentÀlis ¢rvel¢s egyik mai k¢p-
viselûje Owen Fiss az 1. kieg¢szÁt¢s ¢rtelmez¢sekor abbÂl indul ki, hogy az a k´z´ss¢get
¢rintû k¢rd¢sekben kÁvÀnta biztosÁtani a lehetû legsz¢lesebb vitÀt.22 Kritikusai szerint
ezzel tulajdonk¢ppen Fiss ´sszekeveri az elv hatÀsÀt magÀval az elvvel.23

Mindezen ¢rvel¢sekbûl kitünik, hogy az instrumentÀlis igazolÀs a politikai k¢rd¢-
sekben valÂ v¢lem¢nyalkotÀs szabadsÀgÀt ÀllÁtja a k´z¢ppontba. E felfogÀs egyes sz¢l-
sûs¢ges k¢pviselûi egyenesen odÀig mennek el, hogy a kifejez¢s szabadsÀgÀt kizÀrÂlag
a politikai tartalmÃ megnyilvÀnulÀsokra korlÀtozzÀk, kategorikusan tagadjÀk annak
kiterjeszthetûs¢g¢t a müv¢szetekre ¢s a tudomÀnyra is.24 MÀsok meglehetûsen nehe-
zen v¢dhetû ¢rvekkel prÂbÀljÀk a politikÀn kÁv¡li kifejez¢seket a politikÀhoz k´tni,
annak ¢rdek¢ben, hogy azok v¢delm¢t legitimÀljÀk. Ilyennek mondhatÂ az az ¢rvel¢s,
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mely szerint a pornogrÀfia cenzÃrÀja megfosztja az embereket olyan informÀciÂktÂl,
amelyek sz¡ks¢gesek ahhoz, hogy vÀlasztÂjogukkal megfelelûen tudjanak ¢lni.25

Az alacsony tÀrsadalmi ¢rt¢künek Át¢lt kifejez¢sek k´z¡l talÀn a pornogrÀfia igazol-
hatÂ legnehezebben instrumentÀlis Ãton. BÀr egyesek ä m¢g feminista k´r´kbûl is ä
¢rvelnek a pornogrÀfia pozitÁv ¢rt¢kei mellett is.26 çltalÀban elmondhatÂ, hogy az inst-
rumentÀlis igazolÀs lehetûs¢gei sz¢lesebbek, mint azt akÀr tÀmogatÂi, akÀr ellenzûi k´-
z¡l sokan gondoljÀk. így p¢ldÀul k¢ts¢gesnek tartom, hogy az Àllammal szembeni vagy
a faji gyül´letet sugÀrzÂ kijelent¢sek ne volnÀnak instrumentÀlisan igazolhatÂk. Ve-
gy¡k p¢ldak¢nt a nemzeti lobogÂ el¢get¢s¢t.27 Az ilyen megbotrÀnkozÀst kivÀltÂ tettek
is eredm¢nyezhetik bizonyos tÀrsadalmi probl¢mÀk, el¢gedetlens¢gek felszÁnre ker¡-
l¢s¢t, ¢s ezÀltal akÀr hozzÀjÀrulhatnak megoldÀsukhoz is. Ugyanez lehet a helyzet a
felhÀborÁtÂ, undorÁtÂ, fajgyül´lû tartamÃ kijelent¢sekkel ¢s magatartÀsokkal is.28 Ezek
is segÁthetik a tÀmadottakkal kapcsolatos tÀrsadalmi m¢retü szolidaritÀs¢rz¢s kialaku-
lÀsÀt. TehÀt Ãgy tünik, hogy az egy¢bk¢nt ¢rt¢ktelen, megvetett kifejez¢sek tolerÀlÀsa
is igazolhatÂ instrumentÀlisan. (Term¢szetesen ez nem vonatkozik azokra az idegen-
gyül´lû megnyilvÀnulÀsokra, amelyek k´zvetve vagy k´zvetlen¡l erûszakra bÃjtanak
fel.)

¹nmagÀban az a t¢ny, hogy egyesek instrumentÀlis ¢rvel¢s alapjÀn gondoljÀk iga-
zolni a campusokon elterjedt àpolitikailag inkorrektÊ kifejez¢sek korlÀtozÀsÀt, m¢g
nem jelenti azt, hogy ugyancsak instrumentÀlis eszk´z´kkel ne lenne levezethetû ezek
v¢delme. Hiszen p¢ldÀul meggyûzûnek tünik az ACLU ¢rvel¢se, miszerint a faji, nemi
¢s egy¢b diszkriminÀciÂ, ÀltalÀban az egyenlûtlens¢g ellen hat¢konyabban lehet fel-
venni a harcot a kifejez¢s szabadsÀgÀnak fegyver¢vel.

A kifejez¢s szabadsÀgÀnak konstitutÁv igazolÀsa

Ugyanakkor bÀrmennyire kitÀgÁtjuk is az instrumentÀlis igazolÀs kereteit, nemcsak a
mÀr emlÁtett pornogrÀfia, de a legt´bb politikailag neutrÀlis kifejez¢s sem v¢dhetû Àl-
tala. A k´z¡gyek szf¢rÀjÀn tÃl tehÀt az instrumentÀlis igazolÀs alkalmatlan a kifejez¢s
szabadsÀgÀnak m¢ltÂ v¢delm¢re. Az a felfogÀs, amely a gondolatok, v¢lem¢nyek ter-
jeszthetûs¢g¢t alapvetûen a politikai akaratk¢pz¢sben bet´lt´tt ä egy¢bk¢nt rendkÁv¡l
fontos ä szerep¡ktûl teszi f¡ggûv¢, az alkotmÀnyossÀg fû funkciÂjÀnak nem az egy¢ni
jogok v¢delm¢t, hanem sokkal inkÀbb a t´bbs¢g akaratÀnak ¢rv¢nyesÁt¢s¢t tekinti.
Ami azonban nem jelenti egyszersmind azt, hogy az ellent¢tes felfogÀst vallÂk sz¡k-
s¢gk¢ppen liberÀlisok. MÀsk¡l´nben mivel lenne magyarÀzhatÂ az a paradoxon, hogy
a Supreme Court utÂbbi ¢vekben kialakult konzervatÁv t´bbs¢ge t´bb Ázben is az egy¢-
ni jogokat messzemenûen v¢dû d´nt¢st hozott. Dworkin azt a magyarÀzatot talÀlta,
hogy em´g´tt a kisebbs¢gi liberÀlisoknak ¢s a vel¡k egy¡tt szavazÂ àk´z¢pnekÊ az a
jogfilozÂfiai meggyûzûd¢se ismerhetû fel, amely az alkotmÀnyt nem egyszerüen sza-
bÀlyok ́ sszess¢g¢nek, hanem elvek rendszer¢nek fogja fel.29 Ha pedig egy alÀtÀmasz-
tÀs ä mik¢nt az instrumentÀlis ä nem k¢pes Àtfogni az adott alapjog minden v¢delemre
¢rdemes vonatkozÀsÀt, akkor annak kiindulÂpontja hibÀs, tehÀt bÀrmilyen sok kife-
jez¢s talÀl is oltalmat Àltala, el kell vetni, ¢s mÀsikat kell keresni.

MiutÀn elvetett¡k az instrumentÀlis megoldÀst mint valamennyi v¢delemre m¢ltÂ
kifejez¢s igazolÀsÀra alkalmasat, n¢zz¡k meg, mennyivel alkalmasabb ugyanerre a
konstitutÁv megalapozÀs, amely tehÀt abbÂl indul ki, hogy a kifejez¢s szabadsÀga az
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egy¢n ´nkifejez¢shez valÂ jogÀt jelenti. Ennek az igazolÀsnak a vÀlasztÀsa azonban
nem jelenti egyszersmind azt, hogy ennek alapjÀn a kifejez¢snek semmif¢le korlÀto-
zÀsa ne lenne igazolhatÂ.

A konstitutÁv igazolÀs egyik klasszikus, egyszersmind legsz¢lsûs¢gesebb megfogal-
mazÀsa a Supreme Court egy 1972-bûl szÀrmazÂ Át¢let¢nek indokolÀsÀban olvashatÂ.
Eszerint àa kormÀnyzatnak nem Àll hatalmÀban a kifejez¢s korlÀtozÀsa annak mondanivalÂja,
gondolatai, tÀrgya ¢s tartalma alapjÀnÊ.30 Ez az ¢rtelmez¢s ÃgyszÂlvÀn abszolÃt korlÀtlan
jogk¢nt kezeli a kifejez¢s szabadsÀgÀt.

Ugyanakkor maguk az amerikai legfelsûbb bÁrÂsÀgi bÁrÀk sem ezt megelûzûen, sem
azÂta nem tekintett¢k a v¢lem¢nyszabadsÀgot teljes m¢rt¢kben korlÀtozhatatlannak.

Enn¢l kevesebbet jelent az a megÀllapÁtÀs, miszerint a kifejez¢s semmilyen korlÀ-
tozÀsa nem alapulhat a tovÀbbÁtott ¡zenet pusztÀn tartalmi vizsgÀlatÀn.31 A negatÁv
szabadsÀg elve alapjÀn korlÀtozhatÂ a kifejez¢s, ha az mÀsok morÀlis jogainak erûsebb
s¢relm¢t eredm¢nyezi, vagy legalÀbbis alapos ok van annak felt¢telez¢s¢re, hogy ilyen
k´vetkezm¢nyre vezet. Ha tehÀt a szÂlÀs nagyobb potenciÀlis hÀtrÀnyokat okozhat mÀ-
soknak, mint amekkora s¢relmet jelent az elhallgattatÀs, akkor igazolhatÂ a korlÀtozÀs.
Ugyanakkor a konstitutÁv igazolÀs alapjÀn nem l¢tezhet olyan kijelent¢s, amely idûtûl,
helytûl ¢s a k´r¡lm¢nyektûl f¡ggetlen¡l mindig korlÀtozhatÂ lenne. NyilvÀnvalÂ,
hogy mÀsk¢ppen Át¢lendû meg ugyanaz az erûszakra uszÁtÂ kijelent¢s, ha az egy pa-
cifista tÀrsasÀgban, illetve ha egy felzaklatott t´meg elûtt hangzik el. Ha Ãgy talÀljuk,
hogy az utÂbbi esetben a kifejez¢s olyan egy¢rtelmü ¢s k´zvetlen vesz¢lyt jelentett mÀ-
sokra n¢zve, hogy az indokolttÀ teszi a tiltÀst, akkor a k´r¡lm¢nyekre tekintettel kor-
lÀtoztunk egy bizonyos tartalmÃ megnyilatkozÀst. Vagyis a korlÀtozÀs nem kizÀrÂlag
a tartalomnak szÂl, hiszen ha Ágy lenne, akkor ugyanazokat a szavakat tiltanunk kel-
lene, bÀrhol hangozzanak is el. MÀrpedig aligha k¢ts¢ges, hogy a pacifista k´rben el-
hangzÂ uszÁtÀst nem indokolt korlÀtozni. Ugyanakkor azt sem ÀllÁthatjuk, hogy a fel-
bûsz¡lt t´meg elûtt elhangzÂ kijelent¢sek korlÀtozÀsÀnak egyed¡li oka a k´r¡lm¢-
nyekben keresendû, hiszen ugyanazon t´meg elûtt nem mindenf¢le tartalmÃ k´zl¢s
tilos.32 P¢ldÀul a lecsillapÁtÀst szolgÀlÂ szavak bizonyosan nem. Az elt¢rû szabÀlyozÀst
indoklÂ k¡l´nb´zû k´r¡lm¢nyek megnyilvÀnulhatnak az orszÀgok elt¢rû t´rt¢nelmi,
demokratikus hagyomÀnyaiban is. NyilvÀnvalÂ, hogy àkevesebb is el¢gÊ az àeredm¢-
nyesÊ uszÁtÀshoz egy diktatÃrÀbÂl ¢ppen kilÀbalÂ orszÀgban, mint egy t´bb szÀz ¢ves
tÀrsadalmi b¢k¢t meg¢lt demokrÀciÀban.33 (Egy diktatÃra az¢rt nem k¢pezheti ´sz-
szenhasonlÁtÀs alapjÀt, mert ott eleve nem l¢tezik v¢lem¢nyszabadsÀg.) Vagyis az erû-
szakra t´rt¢nû felhÁvÀs megengedhetûs¢g¢nek hatÀraira vonatkozÂan nem ÁrhatÂ fel
ÀltalÀnos recept. Azt minden demokrÀciÀnak ä tradÁciÂit is figyelembe v¢ve ä magÀnak
kell kialakÁtania ¢s jogÀllami int¢zm¢nyei ÃtjÀn garantÀlnia.

Mik´zben a tartalom ´nmagÀban sohasem szolgÀlhat a korlÀtozÀs alapjÀul, a k´-
r¡lm¢nyek a tartalomtÂl f¡ggetlen¡l is indokolhatnak tiltÀst. Ha p¢ldÀul valaki ¢p-
pens¢ggel pacifista n¢zeteket juttat kifejez¢sre, de ezt ¢jnek ¢vadjÀn teszi hangszÂrÂn
kereszt¡l, fel¢bresztve embertÀrsait, akkor bel¢fojthatÂ a szÂ, bÀrmilyen jÂ szÀnd¢kÃ
c¢lok vez¢rlik is. UgyanÁgy ok lehet a korlÀtozÀsra, ha valaki mondandÂjÀt Ãgy k´z-
vetÁti hallgatÂsÀgÀnak, hogy k´z¡l¡k azok, akik arra bÀrmilyen okbÂl nem kÁvÀncsiak,
nem tudnak àmenek¡lniÊ.34

HasonlÂ a helyzet a pornogrÀfiÀval vagy az erûszak ÀbrÀzolÀsÀval is. Itt is a àk´r¡l-
m¢nyes tartalommalÊ lehet csak igazolni a korlÀtozÀst. Ha ugyanis a kifejez¢s szabad-
sÀgÀnak igazolÀsakor abbÂl indulunk ki, hogy mindenkinek jogÀban Àll sajÀt szem¢-
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lyis¢g¢nek kibontakoztatÀsa, illetve a tÀrsadalom akaratk¢pz¢si folyamatÀban valÂ
r¢szv¢tel, akkor nem zÀrhatjuk ki e jogbÂl azokat, akik ezt pornogrÀfia vagy erûszak
ÀbrÀzolÀsa ÃtjÀn k¢pzelik el. A k´zelmÃltban az Egyes¡lt çllamokban sz´vets¢gi szin-
ten ¢s t´bb tagÀllamÀban is t´rv¢nyjavaslatok k¢sz¡ltek, melyek lehetûv¢ tenn¢k egy
szexuÀlis tÀmadÀs Àldozata szÀmÀra, hogy beperelje annak a pornogrÀf filmnek a k¢-
szÁtûj¢t, amelynek hatÀsÀra a tettes cselekedhetett. Azt gondolom, hogy az eff¢le kor-
lÀtozÀsokkal rendkÁv¡l Âvatosan kell bÀnni. Nem elegendû ÀltalÀnossÀgban bizo-
nyÁtani az okozati ´sszef¡gg¢st a pornogrÀfia ¢s az erûszakos nemi büncselekm¢nyek
k´z´tt. Ennek a kapsolatnak az adott esetben is k¢ts¢get kizÀrÂan igazolhatÂnak kell
lennie a bÁrÂsÀg elûtt.

A kifejez¢s konstitutÁv igazolÀsa eset¢n is k¢t nagy csoportja lehets¢ges a korlÀtozÀ-
sok indoklÀsÀnak, attÂl f¡ggûen, hogy a kÀros k´vetkezm¢nyek hol jelentkeznek. Az
egyik arra vezethetû vissza, hogy a s¢relem a k´z´ss¢g eg¢sz¢t fenyegeti. Ilyen p¢ldÀul
az, ha a kifejez¢sek vesz¢lyeztetik a tÀrsadalmi b¢k¢t, erûszakot eredm¢nyezhetnek.
A korlÀtozÀsoknak ebbe a csoportjÀba nemcsak olyan megnyilvÀnulÀsok tartozhatnak,
amelyek k´zvetlen¡l erûszakra hÁvnak fel, hanem amelyek bizonyÁthatÂan kÀros ha-
tÀsÃak p¢ldÀul a gyerekek erk´lcsi fejlûd¢s¢re. HangsÃlyozom: a kÀros hatÀsnak bi-
zonyÁthatÂnak kell lennie, p¢ldÀul egy erûszakot bemutatÂ film eset¢ben.

A korlÀtozÀsok mÀsik indoka, ha a kifejez¢s meghatÀrozott szem¢ly szÀmÀra okoz
s¢relmet. Ez a s¢relem is lehet erûszak vagy annak vesz¢lye. Ez a helyzet akkor, ha
valakit tettlegess¢ggel fenyegetnek vagy szexuÀlisan zaklatnak. Ezekben az esetekben
tulajdonk¢ppen a fizikai erûszakhoz vezetû elûk¢sz¡leti l¢p¢srûl van szÂ. Ugyanakkor
az egy¢ni s¢relmen alapulÂ korlÀtozÀsok z´m¢t az egy¢n becs¡let¢nek, jÂ hÁrnev¢nek,
szem¢lyis¢gi jogainak v¢delme indokolja. A korlÀtozÀs igazolÀsÀhoz ebben az esetben
is el kell v¢gezni annak vizsgÀlatÀt, vajon mi okoz nagyobb morÀlis hÀtrÀnyt, az egy¢ni
becs¡let csorbulÀsa vagy a kifejez¢s elhallgattatÀsa.

*
Mindenesetre amÁg egy gondolat vagy v¢lem¢ny ä legyen az bÀrmilyen megvetendû
tartalmÃ is ä korlÀtozÀsÀt nem tudjuk mÀsok morÀlis jogÀnak erûsebb s¢relm¢vel vagy
erûszak reÀlis vesz¢ly¢vel igazolni, illetve amÁg a k´z´ns¢g nincs k¢nyszerÁtve a kife-
jez¢s meghallgatÀsÀra, addig azt el kell viseln¡nk. Mert az intolerancia ä John Stuart
Mill b´lcs intelme szerint ä àaz uralkodÂ ¢rzelmek ¢s v¢lem¢nyekÊ zsarnoksÀgÀval fenyeget.
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egyes ÀllÁtÀsai nem feleltek meg a valÂsÀgnak,
a Legfelsûbb BÁrÂsÀg a k´z¡gyek vitathatÂsÀ-
gÀnak biztosÁtott elsûbbs¢get.
22. LÀsd Owen M. Fiss. STAT ACTIVISM AND
STATE CENSORSHIP . Yale Law Journal, 2087.
1991. 2101. o.
23. V´. Fried, 226. o.
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fajuk, vallÀsuk, nem¡k alapjÀn. A konkr¢t
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s¢gi legfelsûbb bÁrÂi fÂrum 1992 jÃniusÀban
az 1. alkotmÀnykieg¢szÁt¢ssel ellent¢tesnek
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V. CITY OF ST. PAUL, MINNESOTA. The U. S.
Law Week, 1992. jÃnius 23. 4667ä4682. o.
29. A k¢t megmaradt liberÀlist, Harry Black-
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Sandra Day O'Connor, Anthony Kennedy ¢s
David Souter tÀmogatta t´bb ¡gyben is. LÀsd
Ronald Dworkin (1992a): THE CENTER
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PolitikatudomÀnyi Szemle, 1992. 2. szÀm. 16. o.
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nek az Adolf Hitler nevü egy¢n k´r¢ t´m´r¡lt ma-
roknyi huligÀnnak.Ê LÀsd S. Wiesenthal: AZ
IGAZSçG MALMAI. Budapest, 1991. 500. o.
34. Egy teherautÂra szerelt hangszÂrÂ Àltal
àfoglyul ejtett hallgatÂsÀgÊ volt a korlÀtozÀst in-
dokolÂ k´r¡lm¢ny a KOVçCS V. COOPER, 336
U. S. 77/1949. ¡gyben.



JÀszay Antal

A TçRSADALMI D¹NT°SEK
°S A TUDçS FçJA

Babarczy Eszter fordÁtÀsa

Nem a szavazÀs az egyetlen mÂdszer arra, hogy kollektÁv d´nt¢sek sz¡lessenek ä sût
nem is ez a legmagÀtÂl¢rtetûdûbb, legnormÀlisabb vagy àlegterm¢szetesebbÊ mÂd-
szer. Az antik vilÀgban a megszokott eljÀrÀs az volt, hogy a szÂnoklatok utÀn egyhangÃ
d´nt¢st hoztak, s szÀmos t´rzsi tÀrsadalomban, valamint korunk szÀmtalan bizottsÀ-
gÀban, zsürij¢ban ¢s d´nt¢shozÂ ter¡let¢ben m¢g mindig e normÀt igyekeznek k´-
vetni, ha nem is mindig teljes sikerrel. A korai rÂmai jog megÀllapÁtja (igaz, csak a
vÁzjogokra vonatkozÂan), hogy àquos omnes tangit ab omnibus approbeturÊ; a Justinianus-
f¢le t´rv¢nyk´nyv ezt az alapelvet terjeszti, s a k´z¢pkori egyhÀzi igazgatÀsban is sz¢les
k´rben hasznÀltÀk. II. Frigyes csÀszÀr is hivatkozott rÀ, ahogy I. Edward is a parlament
´sszehÁvÀsakor, a XIV. ¢s a XV. szÀzadban pedig t´bb Ázben s AngliÀtÂl MagyarorszÀ-
gig t´bb hely¡tt is Ãjra megfogalmaztÀk a tudÂs tekint¢lyek, t´bbek k´zt Occam. Hogy
a t´bbs¢g akarta d´nt¢s az egyet nem ¢rtû kisebbs¢get is k´telezi, olyan ÃjÁtÀs volt,
amely az egyhÀzi int¢zm¢nyeken kereszt¡l szinte ¢szrev¢tlen¡l lopakodott be a jog-
gyakorlatba. Elsû Ázben talÀn a XIII. szÀzadi koldulÂ rendek szabÀlyzatÀban kapott
jelentûs szerepet, s k¢sûbb a zsinati mozgalom is e mÂdszerhez folyamadotott, ha mÀr
minden mÀs csûd´t mondott. AzutÀn az egyhÀzi igazgatÀstÂl Àtvette a vilÀgi igazgatÀs
is. TalÀn nem tünik frivolitÀsnak, ha megjegyezz¡k, hogy a koldulÂ barÀtok k´z´tt
alapvetûen egyenlûs¢g uralkodik, az egyhÀzi kormÀnyzat pedig elvben szigorÃan erû-
szakmentes ä e k¢t mozzanat valamelyes magyarÀzatot ad arra, hogy mi¢rt ¢ppen itt
sz¡letett meg a t´bbs¢g uralmÀnak alapelve.

Egy anyagi tekintetben erûsebb csoport mindig el tudja fogadtatni a gyeng¢bb f¢llel
a d´nt¢seit, mindig rÀk¢nyszerÁtheti az engedelmess¢gre. Mivel az erûszak alkalma-
zÀsa k´lts¢ges dolog, s k´lts¢ges a vele szemben tanÃsÁtott ellenÀllÀs is, mindk¢t f¢l
jobban jÀr, ha a gyeng¢bb beadja a derekÀt, m¢g mielûtt erûszakot alkalmaznÀnak
ellene. Csakhogy a gyeng¢bb f¢l m¢g jobban jÀrna, ha sem engednie nem kellene,
sem szembeszeg¡lnie az erûszakkal. Hajlik tehÀt rÀ, hogy elt´k¢lts¢g¢nek hangozta-
tÀsÀval elriassza a mÀsik felet az erûszak alkalmazÀsÀtÂl, s teljess¢ggel kibÃjjon az olyan
kollektÁv d´nt¢sek alÂl, amelyek nem felelnek meg neki. ögy ¢rheti ezt el, ha az erû-
sebb f¢llel elhiteti, hogy az erûszakos legyür¢s¢vel jÀrÂ k´lts¢gek tÃlsÀgosan magasak
lenn¢nek, s meghaladnÀk a kollektÁv d´nt¢stûl vÀrt hasznot. E folyamatot segÁtheti,
de akadÀlyozhatja is (a priori ezt nem lehet eld´nteni), ha egyik f¢l sem tudja, m¢g
hozzÀvetûlegesen sem, melyik¡k az erûsebb. Mindenesetre nyilvÀnvalÂan bûs¢ges t¢r
nyÁlik a k¡l´nf¢le elûzetes elk´telezetts¢gstrat¢giÀk, hÁrn¢vkeltû technikÀk, bl´ff´k,
ellenbl´ff´k ¢s bl´ffel valÂ vÀdaskodÀsok szÀmÀra. M¢g ha mindenki helyesen kalkulÀl
is, az erûszakot esetleg m¢gsem ker¡lhetik el, noha szÀmos t´rt¢nelmi bizonyÁt¢k szÂl
amellett, hogy gyakran el lehet ker¡lni. így aztÀn ä ha az eff¢le helyzetek gyakran
ism¢tlûdnek, a csoport tagjai esetleg megÀllapodÀst k´tnek egymÀssal, ¢s eljutnak a
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kooperatÁv megoldÀsig: hallgatÂlagosan vagy nyÁltan minden ¢rdekelt f¢l jÂ elûre
megegyezik abban, hogy az erûsebbnek tünû f¢l javaslatait majd mindk¢t f¢l elfogadja.
Mint ahogy az a sakkban t´rt¢nik, amikor egy befejezetlen jÀtszma elemz¢se nyomÀn
az egyik jÀt¢kos visszal¢p, an¢lk¡l hogy v¢gigjÀtszanÀ a jÀtszmÀt, a kollektÁv d´nt¢si
probl¢mÀval szembes¡lû felek is felbecs¡lhetik a k¢t oldal erej¢t, s tovÀbbi erûfeszÁt¢-
sek helyett kijelenthetik, hogy a k¢r¢st megoldottnak tekintik az erûsebb f¢l javÀra.

Egyet nem ¢rt¢s eset¢n ez volna a àterm¢szetesÊ megoldÀs. Pontosabban, ez lenne
az elsûrendü àterm¢szetesÊ megoldÀs, amelyet aztÀn egy mÀsodrendü megÀllapodÀs
ä az erûszakmentess¢g szabÀllyÀ emel¢se ä eg¢szÁt ki. Ez utÂbbi szint¢n àterm¢-
szetesenÊ alakul ki. (Nem rugaszkodunk el teljesen a valÂsÀgtÂl, ha felt¢telezz¡k, hogy
ez t´rt¢nik egyhangÃ d´nt¢s eset¢n a jÂl mük´dû bizottsÀgokban, ahol bizonyos el-
ûzetes vita utÀn, amely arra szolgÀl, hogy megmutassa a szemben ÀllÂ n¢zetek m´g´tt
ÀllÂ erûket, a k¢rd¢st szavazÀs n¢lk¡l oldjÀk meg. Akik a gyeng¢bbnek tünû oldalon
talÀljÀk magukat, nem is mindig kÁvÀnjÀk c¢ltalanul kimutatni ellenz¢s¡ket.) A kol-
lektÁv d´nt¢sek kimenetel¢t meghatÀrozÂ erût az eff¢le megoldÀs sorÀn egykor a f´ld-
birtok k¢pviselte ä tehÀt a fegyveres f¢rfiak ä, manapsÀg pedig a gazdasÀgi befolyÀs,
¢s emellett talÀn m¢g a t´megeket befolyÀsolÂ eszk´z´k birtoklÀsa; jÂr¢szt ezek hatÀ-
rozhatjÀk meg, milyen àÀltalÀnos ¢rt¢keketÊ kell k´vetnie s ä a megfelelû t´rv¢nyek
¢s igazgatÀsi strat¢giÀk r¢v¢n ä fenntartania a k´z´ss¢gnek.

ñriÀsi l¢p¢st jelent ehhez k¢pest, ha mÀr nem a szemben ÀllÂ term¢szetes erûket ¢s
¢rdekeket becs¡lj¡k fel, hanem a szavazatokat szÀmlÀljuk meg. Azzal szemben, amit ¢n
àterm¢szetesÊ megoldÀsk¢nt jellemeztem ä akÀr kibûv¡l ez az erûszakmentess¢gre vo-
natkozÂ megÀllapodÀssal, akÀr nem ä, e megoldÀs àmesters¢gesÊ megoldÀs. A d´nt¢si
probl¢ma term¢szetes elemei k´z¡l csak kettût vesz figyelembe: a vÀlasztÀsi lehetûs¢-
geket ¢s az egyes lehetûs¢gek mellett szÂlÂ szavazatok szÀmÀt. Mihelyst elfogadjuk azt
az alapelvet, hogy a szavazatokat egyszerüen ́ ssze kell adni, tekintet n¢lk¡l arra, kinek
a szavazatai, s tekintet n¢lk¡l arra, milyen preferenciÀk vagy ¢rdekek Àllnak az egyes
szavazatok m´g´tt, azzal egyszersmind a demokrÀcia mellett szavaztunk. A kisebbs¢gi
uralom lehetetlennn¢ vÀlik, hiszen egy vÀlasztÂk´rzetben t´bb kisebbs¢g is l¢trej´het,
s Ágy egyetlen kisebbs¢g sem lehetne d´ntû. Csak a t´bbs¢gi uralom lehets¢ges; ezen
bel¡l vÀlaszthatunk a minûsÁtett ¢s az egyszerü t´bbs¢g k´z´tt. Csakhogy min¢l kisebb
a t´bbs¢g, azaz min¢l nagyobb a kisebbs¢g egy bizonyos esetben, annÀl t´bb hasznot
hÃzhat a t´bbs¢g a kollektÁv d´nt¢sbûl, ¢s annÀl nagyobb k´lts¢geket rÂhat a kisebb-
s¢gre. NyilvÀnvalÂan ez a helyzet az 0 ́ sszegü redisztribÃciÂs d´nt¢sek eset¢n: a vesz-
tes kisebbs¢g maximalizÀsÀlÀval a gyûztes t´bbs¢g maximalizÀlhatja redisztribÃciÂs
nyeres¢g¢t. Ugyanez Àll az olyan pozitÁv ´sszegü d´nt¢sekre, amelyeknek vannak re-
disztributÁv elemei.

így aztÀn a minûsÁtett t´bbs¢get elûÁrÂ kollektÁv d´nt¢si szabÀly felem¢szti ́ nmagÀt.
Egy minûsÁtett t´bbs¢gen bel¡l mindig van egy olyan csoport, amelynek nyilvÀnvalÂan
¢rdek¢ben Àll, hogy cs´kkentse a gyûztes t´bbs¢get, ¢s n´velje a vesztes kisebbs¢get.
Az ebbûl eredû potenciÀlis nyeres¢get ¢rdemes a szabÀly megvÀltoztatÀsÀba fektetni,
felt¢ve, hogy azutÀn is marad m¢g valamelyes nyeres¢g. BÀrmely ä de jure vagy de facto
ä ´nreferenciÀlis d´nt¢si szabÀly felhasznÀlhatÂ ´nmaga megvÀltoztatÀsÀra. Ha a sza-
bÀly azt mondja ki, hogy k¢t szavazattal meggÀtolhatÂ a szabÀly megvÀltoztatÀsa, akkor
csak az egyik szavazÂt kell kÀrpÂtolni az¢rt a vesztes¢g¢rt, amelyet a szabÀlyvÀltozÀs
k´vetkezt¢ben elszenvedne. Csakhogy a vÀltozÀs k¢t szavazÂ kifosztÀsÀt is lehetûv¢ te-
szi, Ágy el¢g nyeres¢g Àll rendelkez¢sre ahhoz, hogy egyik¡k teljes kÀrtalanÁtÀst kapjon.
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Ami Àll egy k¢tfûs kisebbs¢g blokkolÀsÀrÂl, az bÀrmely nagyobb szÀm eset¢ben is
igaz; a marginÀlis blokkolÂ szavazÂt mindig bûven kÀrtalanÁtani lehet az extramargi-
nÀlis szavazÂkra hÀrÁtott vesztes¢gbûl. Az egyensÃly ä azaz az olyan d´nt¢si szabÀly,
amelyet mÀr nem lehet elûny´sen megvÀltoztatni ä akkor j´n l¢tre, amikor a nyertes
t´bbs¢g potenciÀlis nyeres¢ge maximÀlis, azaz az egyszerü t´bbs¢g szabÀlya eset¢n.
Alighanem ez az oka annak, hogy a demokrÀcia t´rt¢neti fejlûd¢se e v¢gsû Àllapot fel¢
haladt, s ez¢rt tekintik az egyszerü t´bbs¢g szabÀlyÀt àdemokratikusabbnakÊ, mint
bÀrmely mÀs szabÀlyt, amely enn¢l nagyobb t´bbs¢get k´vetel vagy kisebb blokkolÂ
kisebbs¢get enged meg.

Ha minden szavazatot egy ¢s csak egy szavazatk¢nt vesz¡nk szÀmÁtÀsba (ez Arrow
anonimitÀsaxiÂmÀjÀnak felel meg), az a tÀrsadalmi d´nt¢s k´zismert paradoxonjÀhoz
vezet, vagyis azzal jÀr, hogy az ezt (¢s n¢hÀny mÀs minimÀlis demokratikus k´vetel-
m¢nyt) elûÁrÂ tÀrsadalmi d´nt¢si szabÀly nem tud minden lehets¢ges tÀrsadalmi hely-
zetet ä àholisztikus v¢gc¢ltÊ ä koherens, nem ́ nellentmondÀsos mÂdon rendezni. Ra-
cionÀlis, ´nellentmondÀstÂl mentes rendez¢s akkor j´nne l¢tre, ha az egyes szava-
zatokat, azaz a lehetûs¢gek irÀnt kifejezett preferenciÀkat sÃlyoznÀk az egyes szavazÂ
preferenciÀjÀnak vagy ¢rdek¢nek intenzitÀsÀval. Az egy ember ä egy szavazat elve
azonban elrejti a preferencia intenzitÀsÀt. így v¢geredm¢nyben csak a preferenciÀk
sorrendj¢t tudja kifejezni, abszolÃt ¢rt¢k¡ket elnyomja: nem der¡l ki, àmennyivel job-
banÊ akarja a szavazÂ azt az eredm¢nyt, amelyre szavazatÀt adja.

Az irÂnia a dologban az, hogy ezt az elfojtÀst a szabÀly er¢ny¢nek tekintik. A tÀrsa-
dalmi d´nt¢s paradoxonÀnak àterm¢szetesÊ megoldÀsÀt a demokrÀcia elm¢lete kate-
gorikusan elutasÁtja, arra hivatkozva, hogy amennyiben egyes szavazatoknak nagyobb
befolyÀst biztosÁtunk, mint mÀsoknak, azzal megs¢rt¡nk egy fontos morÀlis alapelvet,
az egyenlûs¢get. (Meg kell jegyezn¡nk, hogy amit valÂban s¢rt, az csak az egyenlûs¢g-
nek egy lehets¢ges vÀltozata. MÀs, nam kev¢sb¢ hihetû egyenlûs¢gaxiÂmÀkat is meg-
fogalmazhatunk, amelyek ä ¢ppen ellenkezûleg ä megk´veteln¢k, hogy egyes embe-
rek t´bb szavazatot kapjanak, mint mÀsok, a szem¢ly vagy az eld´ntendû k¢rd¢s ter-
m¢szet¢tûl vagy mindkettûtûl f¡ggûen.)

Mindez ahhoz vezet, hogy a k´z´ss¢g k¡l´nb´zû egyedeinek szavazat formÀjÀban
kifejezett ordinÀlis preferenciÀit egyetlen d´nt¢sben ́ sszegzik. Ezt aztÀn a tÀrsadalom
d´nt¢s¢nek tekintik. Csakhogy az e folyamatban szerepet jÀtszÂ ´sszegz¢s ¢ppolyan
gyanÃs, mint az, ahogyan a konzekvencionalista benthami hagyomÀny a k´zjÂt leve-
zeti az egy¢ni javakbÂl. A benthami hagyomÀny l¢nyege, hogy a k¡l´nf¢le egy¢ni hasz-
nossÀgok ´sszegz¢s¢vel eljuthatunk a àtotÀlis hasznossÀghozÊ, àa tÀrsadalom jÂl¢ti f¡ggv¢-
ny¢nek megoldÀsÀhozÊ. A szem¢lyek k´zti hasznossÀg´sszegz¢s ¢s a szavazat´sszegz¢s
ugyanabban a betegs¢gben szenved. Mindkettû k¢ptelen matematikai müveleteket
Âhajt elv¢gezni, egy holisztikus v¢geredm¢nyt igazolandÂ. Az igazolÀs azon az ÀllÁtÂ-
lagos t¢nyen alapszik, hogy az eredm¢ny voltak¢ppen egyedi komponensek ´sszege.
Az utÂbbiakat pedig empirikusan, interszubjektÁve is ellenûrizhetj¡k ä àvalÂdiakÊ, s
valÂdi az ´sszeg¡k is.

A demokratÀk ¢s az utilitÀriusok azt esetleg elismerik, hogy heterog¢n minûs¢geket
ä mondjuk szilvÀkat ¢s diÂkat ä nem lehet ´sszeadni vagy levonni egymÀsbÂl. M¢gis
v¢delm¡kbe veszik a szavazÀst ä illetve a k´zjÂ ¢s a k´z¢rdek meghatÀrozÀsÀt szolgÀlÂ
konzekvencionalista okoskodÀst ä, mondvÀn, hogy ami egy szinten heterog¢n, az a
k´vetkezû, magasabb szinten mÀr homog¢n. Eme magasabb szinten ennyi ¢s ennyi
szilva, illetve ennyi ¢s ennyi diÂ egy¡ttesen ennyi ¢s ennyi gy¡m´lcs´t tesz ki, ame-
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lyeket Ágy meg lehet szÀmolni, ́ ssze lehet adni ¢s ki lehet vonni egymÀsbÂl, s ugyanez
a helyzet a k¡l´nb´zû egy¢nek preferenciÀival ¢s ¢rdekeivel is. Mint ember minden
ember homog¢n, tehÀt preferenciÀik, c¢ljaik ¢s ¢rt¢keik is azok, tekintet n¢lk¡l arra,
hogy az egyenlûk k´z´tt ki mit k¢pvisel. A demokratikus etika l¢nyeg¢hez tartozik,
hogy nem ismer el szubjektÁv vagy objektÁv k¡l´nbs¢geket az emberek k´z´tt. A de-
mokratÀk szerint az az ÀllÁtÀs, hogy a k¡l´nf¢le emberek preferenciÀi ´sszem¢rhetûk
egymÀssal, àanalitikusÊ igazsÀg: egyenlû ¢rt¢k¡kbûl ered, s sz¡ks¢gszerüen k´vetkezik
a demokrÀcia definÁciÂjÀbÂl. így hÀt a helyes definÁciÂ a k´vetkezû volna: a demok-
rÀcia olyan kollektÁv d´nt¢si eljÀrÀs, amely minden egyes r¢sztvevûnek azonos befo-
lyÀst biztosÁt a v¢geredm¢ny meghatÀrozÀsÀra.

Ez term¢szetesen cÀfolhatatlan v¢dekez¢s, mivel egy kvÀzi-tautolÂgiÀn alapszik. A
szavazatokat az¢rt lehet ´sszegezni, mert homog¢nek, hiszen egyenlûk, mivel a sza-
vazÂk is egyenlûk. Az ¢rt¢kholizmus vÀdja, vagy a sÃlyosabb vÀd, amely azt nehezm¢-
nyezi, hogy egy eg¢szet csemp¢sznek be, azon Àrtatlan ¡r¡ggyel, hogy az eg¢sz valÂ-
jÀban csak r¢szeinek ´sszege, v¢geredm¢nyben azt sugallja, hogy a demokrÀciÀt nem
tekinthetj¡k megfelelû normatÁv politikai elm¢letnek. Arrow paradoxonja m´g´tt
morÀlis, de m¢g pragmatikus szempontbÂl is alapvetûbb hibÀk bÃjnak meg.

E v¢gk´vetkeztet¢s ä amennyiben jogos ä nem jelenti azt, hogy valami mÀs elm¢let
jobb volna. A dolog term¢szet¢bûl k´vetkezûen a t´bbi elm¢let mellett hozott ¢rvek
sem lehetnek meggyûzûk. Minden olyan normatÁv politikai elm¢lettel szemben, amely
igazolni kÁvÀnja a kollektÁv d´nt¢sek valamely procedurÀlis ä ¢s legkev¢sb¢ sem
szubsztantÁv ä szabÀlyÀt, megfogalmazhatunk hasonlÂ erejü ellenvet¢seket. Ha vÀlasz-
tunk k´z¡l¡k, eredendûen ¢s menthetetlen¡l a relativizmust vÀlasztjuk.

V¢gk´vetkeztet¢sem a vilÀg¢rt sem akar elriasztani senkit attÂl, hogy alternatÁv tÀr-
sadalmi rendszerekrûl elm¢lkedj¢k. °ppen ellenkezûleg ä hangnem¢ben legalÀbbis
ä, rem¢nyteli v¢gk´vetkeztet¢s. Annak az ÀllÀspontnak az er¢nyeire mutat rÀ, amelyet
mÀsutt àszigorÃan liberÀlisÊ minimalista ÀllÀspontnak neveztem. NyilvÀnvalÂan baj
van magÀval a tÀrsadalmi d´nt¢ssel. AkÀrhogyan j´n is l¢tre, àdemokratikusanÊ vagy
mÀsk¢pp, joggal felt¢telezhetj¡k, hogy egyeseknek kÀrt okoz. Azt a homÀlyos erk´lcsi
elk¢pzel¢st, hogy az egyes embereknek okozott kÀr m¢gis lehet jÂ, azaz lehet à´sszes-
s¢g¢benÊ jÂt cselekedni, csak erûsÁtgetni tudjuk, bebizonyÁtani lehetetlen. A politika-
elm¢let valÂdi normatÁv feladata az, hogy k´r¡lhatÀrolja a tÀrsadalmi d´nt¢sek azon
osztÀlyÀt, amelyeket ä ha mÂdszer¡k nem is ä szubsztantÁv tartalmuk (ha van egyÀltalÀn
ilyen) m¢gis igazolhat.

Mivel a nem egyhangÃ tÀrsadalmi d´nt¢s eo ipso àdominÀnsÊ d´nt¢seket k¢nyszerÁt
rÀ a k´z´ss¢g valamely r¢sz¢re, a probl¢ma aligha procedurÀlis ä hogyan k¢nyszerÁts¡k
ki ezeket a d´nt¢seket? ä, hanem inkÀbb szubsztantÁv: mely d´nt¢seket k¢ny-
szerÁthet¡nk ki jogosan?

NyilvÀnvalÂan k´vetkezik ebbûl valami. Hogyan ker¡lhetj¡k el, hogy olyan d´n-
t¢sek sz¡lessenek, amelyek nem jogosak ugyan, de k¢zn¢l vannak, s csÀbÁtÂan k´nnyü
ûket meghozni? ä k¡l´n´sen, ha a tÀrsadalom feler¢sz¢nek k¢zenfekvû ¢rdeke, hogy
rÀk¢nyszerÁtse e d´nt¢seket a mÀsik f¢lre. Ha kev¢s az es¢ly rÀ, hogy jÂ d´nt¢s sz¡letik,
vajon arra kell-e t´rekedn¡nk, hogy kevesebb d´nt¢st hozzunk, sztochasztikus strat¢-
giÀt k´vetve, av¢gett hogy minimalizÀlhassuk a rosszat?

A legitim kollektÁv d´nt¢sek skÀlÀja talÀn eg¢szen szük. °rdemes volna megfogal-
mazni olyan deontologikus szabÀlyokat, amelyek a politikai hatalmat megfelelûen
szük korlÀtok k´z¢ szorÁtjÀk, m¢g ha betartÀsukat ÀllandÂan vesz¢lyeztetn¢ is az a kÁ-
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s¢rt¢s, hogy a politikÀt inkÀbb tÀgabb, mint szükebb keretek k´z´tt, inkÀbb maximÀ-
lisan, mint minimÀlisan hasznÀljÀk.

*
Ha a nem egyhangÃ d´nt¢sek elûzetes elfogadÀsÀt csak eljÀrÀsi szabÀlyok betartÀsÀhoz
k´tik, az az eljÀrÀs sorÀn sz¡letû d´nt¢sek szubsztantÁv tartalmÀt illetûen tÀvolrÂl sem
semleges megoldÀs. Ellenkezûleg, talÀn mi sem jÀtszik nagyobb szerepet a v¢gered-
m¢nyben elûÀllÂ tÀrsadalmi rend kialakÁtÀsÀban. E rend redisztributÁv rend lesz.

Ha szÂ szerint vessz¡k, a tÀrsadalmi d´nt¢s el¢gs¢ges felt¢tel¢v¢ emelt t´bbs¢gi sza-
bÀly ä ahogy ezt a n¢pszuveneritÀs vagy a parlamenti szupremÀcia elm¢letei sugalljÀk
ä a politikÀt hÀromszereplûs àelosztÀsi jÀt¢kkÀÊ formÀlja Àt. E jÀt¢k v¢g´sszege abbÂl
adÂdik ´ssze, amivel a jÀt¢kosok kezdetben rendelkeznek. Ha a hÀrom k´z¡l kettû
meg tud egyezni az ´sszeg elosztÀsÀban hÀromfel¢, akkor azt v¢gre lehet hajtani. K¢t
szereplû t´bbs¢gi koalÁciÂja tehÀt ä ha Ágy egyeznek meg ä minden¢bûl kiforgathatja
a harmadikat. Ha aztÀn a k¢tfûs koalÁciÂ mÀr mindent elszedett a harmadiktÂl, r´gt´n
szakadÀs fenyegeti. AkÀrhogy osztoztak is meg a koalÁciÂs partnerek az ´sszegen, a
kiforgatott kisebbs¢g a k´vetkezû jÀtszmÀban a t´bbs¢g egyik r¢sztvevûj¢t kil¢p¢sre
csÀbÁthatja, Ãj koalÁciÂt alakÁthat vele, ¢s az elûzû koalÁciÂ elhagyott tagjÀnak kÀrÀra
Ãj megosztÀst hozhatnak l¢tre. A legszeg¢nyebb jÀt¢kos mindig fel tud bomlasztani
egy mÀr fennÀllÂ koalÁciÂt, mivel az egyik gazdag koalÁciÂs tagnak mindig el¢g sokat
Ág¢rhet a mÀsik gazdag tag javaibÂl ahhoz, hogy a kil¢pû tag is s û is jÂl jÀrjon. Az
elhagyott tag, aki most mÀr maga is kifosztott ¢s szeg¢ny, a k´vetkezû menetben
ugyanezzel a megveszteget¢si strat¢giÀval fel tudja bomlasztani az Ãj koalÁciÂt. Az al-
kuhelyzettûl f¡ggûen a redisztribÃciÂ esetleg nem a gazdagtÂl juttat a szeg¢nynek,
hanem a gazdagtÂl a k´zepesen gazdagnak, s csak marginÀlisan a szeg¢nynek is.

A jÀtszma a v¢gtelens¢gig ism¢tlûdhet, mik´zben a kifosztott jÀt¢kos szerepe k´r-
be-k´rbe jÀr.

Ez azonban nem stabil v¢geredm¢ny. K¡l´nf¢le mÂdokon lehet stabilizÀlni. Ezek
egyike az, ha a jÀt¢kosok v¢g¡l megÀllapodnak egymÀs k´z´tt az egalitÀrius elosztÀs-
rÂl. E megegyez¢s azonban ¢ppolyan t´r¢keny, mint bÀrmely mÀs elosztÀs, mivel az
adott eljÀrÀsi szabÀly k´vetkezt¢ben bÀrmely k¢t jÀt¢kos megvÀltoztathatja a harmadik
kÀrÀra. A ciklikusan bek´vetkezû kifosztÀs ism¢tlûdû tapasztalata ä ha a szuperjÀtszma
´sszege nulla vagy v¢geredm¢nyben negatÁv, mivel a ciklikus mozgÀsnak feltehetûleg
van valamelyes negatÁv hasznossÀga ä a feleket arra ´szt´nzi, hogy elfogadjÀk az ega-
litarizmus stabilitÀsÀt. A megÀllapodÀs Ágy k¡lsû k¢nyszer n¢lk¡l, ´nmagÀtÂl l¢trej´n.

ValÂszÁnübb ä ¢s valÂszerübb ä nem ciklikus megoldÀshoz juthatunk, ha az egyik
jÀt¢kos aranytojÀst tojÂ tyÃk. E jÀt¢kos lesz az ÀllandÂ vesztes, a t´bbiek minden egyes
j¢tszmÀban elszednek tûle n¢hÀny friss tojÀst, s csak annyit hagynak meg neki, amivel
m¢g bel¢phet a k´vetkezû jÀtszmÀba, ily mÂdon ÀllandÂsÁtva a redisztributÁv megol-
dÀst.

Az àaranytojÀsÊ-vÀltozat voltak¢ppen a redisztribÃciÂ pozitÁv elm¢leteinek k´z´s
magva. Az eff¢le elm¢letekben a tÀrsadalom bizonyos r¢szei egy procedurÀlis d´nt¢st
arra hasznÀlnak, hogy j´vedelemhez, vagyonhoz vagy lehetûs¢gekhez jussanak vala-
mely mÀsik r¢sz k´lts¢g¢n. Ez t´bbf¢lek¢ppen is v¢gbemehet: az Àllami bev¢telek ä az
adÂk ä n´vel¢s¢vel; a kiadÀsokon, azaz a transzfereken ¢s a n¢pess¢g bizonyos osztÀ-
lyainak kedvezû k´zjavakon kereszt¡l; vagy a jogok ¢s a privil¢giumok nem k´lts¢g-
vet¢si ÃjraelosztÀsÀval; pozitÁv diszkriminÀciÂval s a szerzûd¢si szabadsÀg korlÀtozÀsÀ-
val, p¢ldÀul az Àrak ¢s a b¢rek szabÀlyozÀsÀval; valamint e mÂdszerek kombinÀciÂjÀval.
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Egyes elm¢letek felt¢telezik, hogy a redisztribÃciÂnak ä bÀrmi is a c¢lja ä a gazdagoktÂl
a szeg¢nyek fel¢ kell haladnia; a j´vedelmi kategÂriÀkon bel¡li, gazdagtÂl gazdagnak
vagy szeg¢nytûl szeg¢nynek jutÂ redisztribÃciÂt gyakran nem veszik ¢szre. Holott a
leg¢rdekesebb eredm¢nyeket ¢ppen a redisztribÃciÂ ezen vÀlfajÀnak elemz¢se hozta;
a k´z´ss¢gi d´nt¢sek elm¢lete szÀmos ilyen ¢rdekes eredm¢nyt produkÀlt.

A redisztributÁv tÀrsadalmi rend term¢szet¢be tovÀbbi betekint¢st kapunk, ha a sze-
m¢lyk´zi dimenziÂt kieg¢szÁtj¡k az idûdimenziÂval. A procedurÀlis d´nt¢si szabÀly-
nak eleget tevû koalÁciÂ k¢pes arra, hogy a j´vedelmet sajÀt ¢rdek¢ben a k´vetkezû
nemzed¢k valamely ä talÀn meghatÀrozhatatlan ä szegmentumÀtÂl vonja el, oly mÂ-
don, hogy nem hozza ´sszhangba a k´zkiadÀsokat a bev¢telekkel. Vannak ugyan bi-
zonyos makro´konÂmiai korlÀtai ennek, de ä mint p¢ldÀul G´r´gorszÀg, OlaszorszÀg,
Belgium vagy az Egyes¡lt çllamok tartÂsan nagy k´lts¢gvet¢si hiÀnya mutatja ä e kor-
lÀtok nem tÃl szükre szabottak. Egyesek felt¢telezik, hogy a mikro´konÂmia, azaz a
k´znapi haszonmaximalizÀlÂ viselked¢s szint¢n hatÀrokat szab ennek, hiszen a jelen
j´vedelem hatÀrhasznÀt egyenlûv¢ kell tenni a j´vendû j´vedelem jelen ¢rt¢k¢vel. Ha
a kormÀny k´ltekezik, azzal cs´kkenti a tûke felhalmozÂdÀsÀt, s ez¢rt cs´kkenti a k¢-
sûbbi j´vedelmet is. Egy bizonyos ponton tehÀt a tûkebefektet¢sek hiÀnyÀbÂl k´vet-
kezû j´vendû j´vedelemvesztes¢g kiegyenlÁti a mai j´vedelemnyeres¢get, amely a kor-
mÀnyzati szolgÀltatÀsokbÂl, a k´zjavakbÂl, a transzferekbûl ¢s az alacsonyabb adÂkbÂl
ered. E korlÀt azonban eltünik, ha az emberek elegendû hÀnyada feledkezik meg utÂ-
dairÂl, illetve ha nem t´rûdik anyagi jÂl¢t¡kkel. Azok az emberek, akiknek nincsenek
utÂdaik, vagy nem t´rûdnek vel¡k, egy olyan koalÁciÂ ¢pÁtûk´vei lehetnek ä m¢g ha
nincsenek is t´bbs¢gben ä, amely idûk´zi redisztribÃciÂt v¢gez, mivel a koalÁciÂn bel¡l
szem¢lyk´zi nyeres¢gekkel kÀrpÂtolhatjÀk az utÂdaikkal t´rûdû partnereiket cser¢be
sajÀt idûk´zi nyeres¢geik fej¢ben. Ilyen esetben a k´lts¢gvet¢si hiÀny akkor is fenn-
marad, ha a szavazÂk t´bbs¢ge ä utÂdaira gondolva ä Ãgy v¢li, hogy egy kiegyensÃ-
lyozott k´lts¢gvet¢ssel jobban jÀrna.

HozhatnÀnk ¢rveket amellett, hogy egy tiszta, d´nt¢seiben tartalmilag korlÀtozat-
lan t´bbs¢gi demokrÀcia esetleg v¢g¡l odÀig jut, hogy minden ember j´vedelm¢t àki-
k´p¡liÊ ä bizonyos redisztribÃciÂs int¢zked¢sekkel sokat, v¢gsû soron mindent elvon,
s ugyanakkor mÀs int¢zked¢ssel ugyanezt a j´vedelmet p¢nzben vagy term¢szetben
vissza is juttatja mindenkinek. Egyesek nyernek (valamicsk¢t), mÀsok veszÁtenek (va-
lamicsk¢t), a nyeres¢g z´me àoptikaiÊ jellegü, illuzÂrikus, mivel a redisztribÃciÂ egyes
juttatÀsa koncentrÀltabb ¢s szembetünûbb formÀban jelenne meg, mint a k´lts¢gei. A
k´z´ss¢gi d´nt¢sek elm¢let¢ben bûs¢gesen talÀlhatunk p¢ldÀkat erre. L¢nyeg¢ben
mindenki megfizet a neki jutÂ redisztribÃciÂs juttatÀsok¢rt, csakhogy nem mindenki
veszi ezt ¢szre.

Ezt a lehetûs¢get talÀn k´nnyebb elk¢pzeln¡nk, mint az ellenkezûj¢t, azaz egy olyan
tÀrsadalmat, amely ä an¢lk¡l, hogy bÀrmi is korlÀtoznÀ demokratikus d´nt¢shozÂ aka-
ratÀt ä bel¡lrûl, magÀtÂl fejleszt ki egyfajta politikai ́ nmegtagadÀst, s korlÀtozza a re-
disztribÃciÂt. Az alapvetû ¢rv itt a k´vetkezû: ha az egyre radikÀlisabb redisztribÃciÂ
egyre nagyobb szeletet hasÁt le a gyûztes koalÁciÂ szÀmÀra egy aprÀnk¢nt zsugorodÂ
tortÀbÂl, akkor a szelet egy ponton el¢ri maximumÀt, s attÂl kezdve cs´kkenni kezd,
m¢g jÂval azelûtt, hogy a redisztribÃciÂ korlÀtlan, rombolÂ hatÀsÃ àk´p¡l¢ss¢Ê fajulna.
A gyûztes koalÁciÂ tehÀt sajÀt szelet¢nek maximalizÀlÀsa v¢gett igyekszik visszafogni a
redisztribÃciÂ mindk¢t formÀjÀt: azt is, amely a gazdagtÂl a szeg¢ny fel¢, s azt is, amely
a gazdag ¢s a szeg¢ny r¢tegen bel¡l, a sajÀtos ¢rdekcsoportok k´z´tt Àramlik.
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Az eff¢le belsû korlÀt kifejleszt¢se az¢rt neh¢z, mert a leÁrt d´nt¢st a nagyobb torta
adott szelete ¢s a kisebb torta nagyobb szelete k´z´tt egymagÀban egyetlen egy¢n sem
hozhatja meg. Csak egy holisztikus gyakorlati k´vetkeztet¢s r¢v¢n ¢rhetû el; a gyûztes
koalÁciÂnak tagjai ¢rdek¢ben korlÀtoznia kell magÀt. Ez az à´szet¢teli hibaÊ vesz¢ly¢vel
jÀr. LÀtjuk, hogy a holisztikus entitÀsnak kollektÁv ¢rdek¢ben Àll, hogy korlÀtozza ma-
gÀt. Hogyan fordÁthatjuk azonban ezt le az egy¢nek ¢rdekeinek nyelv¢re, akiknek
egyenk¢nt erre kellene szavazniuk? Igaz, hogy a holisztikus entitÀs maximalizÀlhatja
c¢ljait, ha korlÀtokat ÀllÁt ´nmagÀnak. De mi¢rt volna ez igaz bÀrmely adott egy¢n
eset¢ben is? Az olyan globÀlis mennyis¢gektûl, mint a munka ´sszgazdasÀgi elasztici-
tÀsa a j´vedelemadÂ-kulcsokhoz k¢pest vagy a kockÀzatvÀllalÀs elaszticitÀsa a tûkenye-
res¢gekre kivetett adÂk m¢rt¢k¢hez k¢pest, nem vezet k´zvetlen Ãt az egyes egy¢n
gyakorlati kalkulÀciÂihoz. Az egy¢n a sajÀt àeszk´zeitÊ ä azaz azt a politikai tÀmogatÀst,
amelyet egy bizonyos redisztribÃciÂs programnak nyÃjthat ä àc¢ljaihozÊ igazÁtja ä net-
tÂ j´vedelm¢hez ¢s azokhoz a k´lts¢gvet¢si elûny´kh´z, amelyeket a redisztribÃciÂs
politikÀtÂl vÀr, mint p¢ldÀul a k´t´tt Àrak, a k¡l´nf¢le szabÀlyozÀsok ¢s a b¢rek. Ne-
hezen k¢pzelhetû el, hogy az egy¢n megtalÀlja a marginÀlis ekvivalencia pontjÀt, ¢s
kiegyensÃlyozza a vÀrhatÂ redisztributÁv nyeres¢get ¢s a redisztribÃciÂbÂl eredû nem-
zetij´vedelem-vesztes¢g rÀesû r¢sz¢t.

A belsû, hasznossÀgmotivÀlta korlÀt alighanem csak azutÀn jelenik meg hirtelen ä
kiss¢ a rugÂs krampuszra eml¢keztetûen ä, amikor a dolgok mÀr jÂval tÃlhaladtÀk a
gyûztes koalÁciÂ szÀmÀra el¢rhetû maximumot ä eltekintve persze a k´z¢psû szavazÂ-
tÂl, aki mindig megkapja a maga kÀrpÂtlÀsÀt a koalÁciÂn bel¡l. Amikor a szavazÂk je-
lentûs t´mege v¢g¡l pÀlfordulÀst hajt v¢gre, ¢s a redisztribÃciÂt ¢s annak minden mü-
v¢t kezdi vÀdolni az¢rt a szembetünû kÀr¢rt, amelyet a gazdasÀgi k´rnyezetben ¢s an-
nak morÀlis tÀmaszt¢kaiban okozott, teljes fordulat k´vetkezhet be, amelynek nyoma
sincs a marginalitÀsnak ä ezt lÀthattuk az utÂbbi ¢vekben AngliÀban (1979), az Egye-
s¡lt çllamokban (1980) ¢s Sv¢dorszÀgban (1991). Ekkor azonban a redisztribÃciÂ mÀr
r¢gen tÃlhaladt az elm¢leti egyensÃlyi ponton. A visszakozÀsi kÁs¢rlet, az Àllami szf¢ra
¢s a k´zkiadÀsok arÀnyÀnak àvisszag´ngy´lÁt¢seÊ k´zismerten komoly probl¢mÀkkal
jÀr, s k´zismertek azok az okok is, amelyek k´vetkezt¢ben gyorsan Ãjraalakulnak a
redisztribÃciÂs sz´vets¢gek, ¢s minden kezdûdik el´lrûl. A v¢geredm¢ny feltehetûleg
egy olyan tartÂs t´rt¢nelmi mintÀzat, amelyben az egyre bonyolultabb, egyre Àttekint-
hetetlenebb redisztribÃciÂs idûszakok ÀramlÀsÀt kÁnzÂan fÀjdalmas konzervatÁv peri-
Âdusok szakÁtjÀk meg.

*
Ha egy tisztÀn procedurÀlis tÀrsadalmi d´nt¢si szabÀlyt fogadunk el, azzal belekÂsto-
lunk a tudÀs fÀjÀnak gy¡m´lcs¢be. Olyan v¢gzetes tudÀs ez, amelyet nem lehet t´bb¢
elfelejteni. E tudÀs felhasznÀlÀsa a tÀrsadalom egyik r¢sz¢nek (a àt´bbs¢gnekÊ) a büne,
amely Ágy k´nnyed¢n, olcsÂn ¢s Ãgy k¢nyszerÁtheti rÀ c¢ljait a mÀsik r¢szre (a àkisebb-
s¢greÊ), hogy nem kell szÀmolnia a visszahatÀs kockÀzatÀval r´vidke e vilÀgi tartÂzko-
dÀsa folyamÀn. Az ellenÀllÀs a àk´zakarattalÊ szemben ä erûszakos ellenÀllÀsrÂl nem
is besz¢lve ä ugyanis nem f¢r ´ssze a megfelelû eljÀrÀs r¢v¢n megsz¡letett eredm¢ny
elûzetes elfogadÀsÀval.

így mÀr k´nnyü meghozni a tÀrsadalmi d´nt¢seket, az olyan d´nt¢seket, amelyek
az egyet nem ¢rtû kisebbs¢get is k´telezik. A bocsÀnatos bünh´z hasonlÂan ez sem
igen okoz lelkifurdalÀst. K¢nyszeres szokÀssÀ is vÀlhat. Mert a k¢zn¢l l¢vû d´nt¢si sza-
bÀly ä a tiltott gy¡m´lcs ä ́ nmagÀban is ÀllandÂ kÁs¢rt¢s. Arra ́ szt´nzi a tÀrsadalmat,
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hogy k¢t l¢nyeg¢ben egyforma r¢szre hasadjon, amelyek k´z¡l az egyik lesz a gyûztes
koalÁciÂ. Ha a koalÁciÂ l¢trej´n, az neki igen elûny´s elosztÀsi k´vetkezm¢nyekkel jÀr.
Ezek messze meghaladnak mindent, ami a predemokratikus àtÀrsadalmi d´nt¢sÊ ide-
j¢n elk¢pzelhetû volt. A feudÀlis harcok, a fûÃri hatalom kijÀtszÀsa a kirÀlyi hatalom-
mal szemben, a vÀrosi ligÀk ¢s a helyi f´ldesurak viszÀlyai, az egyhÀz ¢s az Àllam riva-
lizÀsÀra az invesztitÃraj´vedelmek¢rt vagy a f´ldbirtokosok ¢s a kereskedûk k´zti ¢r-
dekkonfliktusok csak karcolÀsokat tudtak ejteni a tulajdon ¢s a j´vedelem elosztÀsÀn.
Csak a tÀrsadalom legfelsûbb r¢tegeiben volt erûs a hatÀsuk; a k´z¢psû ¢s az alsÂ r¢-
tegek jÂr¢szt megtarthattÀk a nekik jutÂ r¢szt, igaz, hogy csak az¢rt, mert ä k´zel a
l¢tminimumhoz ä tÃl keveset nyÃjthattak a redisztribÃciÂ potenciÀlis Àldozatak¢nt,
ahhoz pedig nem volt el¢g hatalmuk, hogy a potenciÀlis gyûztesek k´z¢ ker¡ljenek.
Az egy ember ä egy szavazat elve ezt term¢szetesen mind felforgatta.

A demokrÀciÀban a gyûztes koalÁciÂnak jogÀban Àll, hogy a tÀrsadalom eg¢sze szÀ-
mÀra meghatÀrozza, mi szÀmÁt k´zjÂnak. Mivel viszonylag k´nnyen ig¢nybe veheti a
kollektÁv d´nt¢si szabÀlyt, egyre-mÀsra ́ ntheti t´rv¢nybe a holisztikus c¢lokat, mik´z-
ben az ezekbûl eredû terheket ä bizonyos m¢rt¢kben legalÀbbis ä ÀthÀrÁthatja a vesztes
koalÁciÂra.

A d´nt¢si szabÀly mük´dtet¢s¢t felv¢rtezi a bÁrÀlatokkal szemben az a t¢ny, hogy
automatikusan olyan holisztikus ¢rt¢kekkel asszociÀlÂdik, amelyeket kevesen mernek
(keveseknek àvan pofÀjukÊ?) nyÁltan elutasÁtani. A redisztribÃciÂt mindig ä noha nem
mindig pontosan ä az egyenlûs¢g, a tÀrsadalmi igazsÀgossÀg, az egy¡tt¢rz¢s, a àt´rû-
d¢sÊ ¢s a szolidaritÀs szolgÀlatÀval azonosÁtjÀk, s n¢ha m¢g olyan gyakorlatias megfon-
tolÀsokkal is, mint a tÀrsadalmi stabilitÀs n´vel¢se, a kev¢sb¢ elûny´s helyzetben l¢vûk
rÀbÁrÀsa arra, hogy eltürj¢k a rendszert ¢s Ágy tovÀbb. Ezen ¢rt¢kek àobjektÁvÊ funk-
ciÂja ä mint a marxistÀk szoktÀk volt mondani ä azoknak a demokratikus d´nt¢seknek
a legitimÀlÀsa, melyeknek ä mivel ¢ppen azokat a tulajdonjogokat s¢rtik, amelyek v¢-
delm¢ben a tÀrsadalmi rend l¢trej´tt ä igen nagy sz¡ks¢g¡k van a legitimÀciÂra. Eb-
ben az ¢rtelemben par excellence demokratikus ¢rt¢kek; a demokratikus v¢gered-
m¢nyt erk´lcsi dimenziÂkba emelik. Csakhogy az egyenlûs¢g ¢s a tÀrsadalmi igazsÀ-
gossÀg ä hogy a t´bbirûl ne is besz¢lj¡nk ä elker¡lhetetlen¡l megbukik a àjavÁtÀsÊ Pa-
reto-f¢le prÂbÀjÀn, mivel megvalÂsÁtÀsuk sorÀn egyes emberek ¢rdek¢t fel kell Àldozni
mÀsok ¢rdek¢ben. BÀrmi legyen is az ¢rdem¡k, àliberÀlis ¢rt¢keknekÊ nevezni ûket
meglehetûsen furcsa szÂhasznÀlat.

Az eff¢le megfontolÀsok f¢ny¢ben az Ãjabb hegeliÀnus spekulÀciÂk a àliberÀlis de-
mokrÀciÀrÂlÊ mint a àt´rt¢nelem v¢g¢rûlÊ ugyancsak ostobasÀgnak tünnek. Csak az
a feltünû ¢rdeklûd¢s ostobÀbb nÀluk, amellyel kit¡ntetik. Mindenesetre ha olyan vi-
lÀgot akar ez jelenteni, ahol mindenki felt¢telezheti, hogy mindenki mÀs elûzetes be-
leegyez¢s¢t adja a demokratikus d´nt¢sekhez, akkor e vilÀg bizonyosan nem a t´rt¢-
nelem v¢gsû nyugvÂhelye. RendkÁv¡l term¢kenyen ¢s v¢g n¢lk¡l termeli ¢s àtermeli
ÃjraÊ az elosztÀsi konfliktusokat, hiszen a tulajdonjog ilyen viszonyok k´zt àadottÊ.
çllandÂan àjÀt¢kbanÊ van, a demokratikus politika t¢tjek¢nt, amely a k´z¢rdekre, a
k´zjÂra vagy a t´bbs¢g akaratÀra hivatkozva ÃjraalakÁthatja. K¢ts¢gtelen, hogy mind-
ez erûszak n¢lk¡l t´rt¢nik. De a t´rt¢nelmi vÀltozÀsok sorÀn nem minden mozgÀs
sz¡ks¢gk¢ppen erûszakos. E mozgÀs talÀn m¢g lÀzasabb, m¢g bizonytalanabb, ha egy
k´zmegegyez¢ses, teljhatalmÃ d´nt¢si szabÀly megÂvja az erûszakos vÀltozÀsok koc-
kÀzatÀtÂl ¢s k´lts¢geitûl.
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Jurij Miloszlavszkij

MEGERýSíTETT VçROSOK
M. Nagy MiklÂs fordÁtÀsa

Spiclik ezek mind: Fimka ¢s Aron, az a szarkupac a h¡lye szellemess¢geivel, meg Ha-
nikin, akit a KGB nevezett ki zsidÂnak, meg Terleckij, meg mind, akik Kijevbûl ¢s
Minszkbûl jÀrnak ide, meg az ´sszes provokÀtor, akik a t¡ntet¢seket szervezik, a àde-
mokratÀkÊ meg valÂjÀban mind hivatÀsos csekistÀk. Azok meg, akik k¡lf´ldrûl tele-
fonÀlgatnak, igazÀbÂl nem is telefonÀlnak, itt szervezik az eg¢szet, a LubjankÀn. Ez a
Szonyecska Marmeladova is, Anna-Hana, a kis ribanc, ez is megbÁzÀsbÂl teszi sz¢t a
lÀbÀt ä spicli û is, mint a t´bbiek.

De vajon hogyan k¢pes egyÀltalÀn lefek¡dni ezekkel a g´r¢nyekkel? A b¡d´s orosz
n¢p b¡d´s szabadsÀgharcosai: beleszagoltak az Àldott anyaf´ldbe, s azÂta nem mosa-
kodnak. öj pontot kell belefoglalni az emberi jogok nyilatkozatÀba, direkt az û ked-
v¡k¢rt: àMinden embernek joga van nem zuhanyozni ¢s minden f¡rdût messzire el-
ker¡lni.Ê

°rz¢keny volt az emberi szagokra: a hÂnalji izzadsÀgra, a lÀbverejt¢k büz¢re, a nûi
¢s f¢rfi nemi vÀlad¢k szagÀra, az egy hete mosatlan haj¢ra. Lipszkij a feles¢ge utÀn
jÂformÀn egy teljes ÂrÀn Àt nem tudott bemenni a v¢c¢re, ¢s mindig rem¡lten szag-
lÀszta a gyerekeit. M¢g szerencse, hogy nagy volt a lakÀs. AttÂl f¢lt, hogy egyszer valaki
eg¢szen k´zel l¢p hozzÀ, kinyitja a szÀjÀt, û pedig menten elhÀnyja magÀt.

àJames BondÊ ezredes vagy ́ t ¢vvel ezelûtt k¡ldte el az embereit Mihail Lipszkijhez.
Reggel f¢l nyolckor toppantak be ä ilyen korÀn Lipszkij utoljÀra a diplomav¢d¢se

napjÀn kelt fel. AzÂta kaotikusan ¢lt, s a gazfickÂk nyilvÀn tudtÀk a jelent¢seikbûl, hogy
reggel szinte beszÀmÁthatatlan! ýk bezzeg frissek ¢s feszesek, csillog rajtuk az egyetemi
jelv¢ny: alighanem tÁzkor mÀr Àgyba is bÃjnak, ¢s k´nyv n¢lk¡l nyomja el ûket az Àlom.

Sz¢p kim¢rten masÁroztak be a dolgozÂszobÀjÀba, ahol mindig aludt is ä szÂrvÀnyos
szexuÀlis kalandjait leszÀmÁtva. Az egyik ä divatos Jeszenyin-fazon, a tür¢shatÀron be-
l¡l megn´vesztett hajjal, a n¢pi LengyelorszÀgbÂl szÀrmazÂ bolyhos, tweedszerü kis-
kabÀtban ä izzÂ szemmel hajolt f´l¢, ¢s elûhÃzta a mellzseb¢bûl a meghatalmazÀst ä
Lipszkij persze szem¡veg n¢lk¡l csak vaksin meresztette a szem¢t! De a szagok alapjÀn
r´gt´n megÀllapÁtotta a csekistÀk makulÀtlan tisztasÀgÀt: nem szaglottak m¢g fogpasz-
tÀtÂl sem, m¢g az eg¢szs¢ges reggeli sz¢kel¢s ¢s a tejes reggeli ́ sszevegy¡lû szagÀt sem
lehetett ¢rezni ä ezek bezzeg tudjÀk, mi a tisztasÀg! ögyhogy m¢g az, hogy ilyen un-
dokul dugtÀk az orra alÀ a meghatalmazÀst, mert hiszen tudtÀk, hogy szem¡veg n¢lk¡l
nem lÀt ä s amint a szem¡veg¢¢rt nyÃlt, a papiros mÀr vissza is ker¡lt a mell¢nyzsebbe
ä, m¢g az sem tudta feld¡hÁteni Lipszkijt, hiszen nem büzl´ttek. A meghatalmazÀs
gazdÀja Ãgy maradt, az Àgy f´l¢ hajolva, Lipszkij f´l sem tudott ¡lni tûle, a mÀsik meg,
fej¢t a vÀllÀra d´ntve, v¢gigl¢pegetett a k´nyvespolcok elûtt.

ä Egy-kettû, ki az ÀgybÂl, Mihail Boriszovics ä mondta a f´l¢je hajlÂ. ä Az çllamv¢-
delmi BizottsÀgbÂl j´tt¡nk. Szeretn¢nk elbesz¢lgetni magÀval.

M¢g ha mondott volna valami csÁpûset, amit az ´nk¢ny Àldozatainak publikÀlatlan
feljegyz¢seibûl ismert, ilyasmit, hogy àa harapÂs kutya szÀjkosarat kapÊ, vagy hogy
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àaddig jÀr a korsÂ a kÃtra...Ê, de semmi, csak ez a banÀlis, ÂcskÀn aljas csekista sz´veg!
No persze mes¢ltek mÀr errûl Mihailnak az ismerûsei, hozzÀt¢ve, hogy milyen ragyo-
gÂan, gÃnyosan, s¢rtûn ¢s bÀtran megfeleltek, mondjuk Ágy: àHa maguknak ¢ppen
besz¢lgetni van kedv¡k, ¢n jobb szeretek itt a lakÀsomon! Ha viszont ûrizetbe v¢telrûl
vagy letarÂztatÀsrÂl van szÂ (azt elfelejtette, hogy mi a k¡l´nbs¢g...), akkor legyenek
kedvesek megmutatni a parancsot.Ê

De azÀm, utÀna meg bele kell k´tni a parancsba: nincs alÀÁrva, nincs felt¡ntetve az
ûrizetbe v¢tel vagy letartÂztatÀs (de mi is lehet a k¡l´nbs¢g?) oka... engem innen csak
a kez¡kben visznek ki, hÀt tess¢k, alkalmazzanak erûszakot, ha van rÀ felhatalmazÀ-
suk...

ä Nem mehetek reggeli n¢lk¡l...
ä TÀn azt hiszem, hogy mi reggelizt¡nk? F¢l h¢t Âta munkÀban vagyunk. De majd

ott minÀlunk megvend¢gelj¡k: Pjotr Andrejevicsnek van egy eg¢sz termosz kÀv¢ja,
nekem meg n¢hÀny szendvics az aktatÀskÀmban... Pjotr Andrejevics, el¢g lesz a kÀv¢
mindûnknek?

Pjotr Andrejevics ä a k´nyvek szerelmese, a csekista entellekt¡el ä bÂlintott:
ä Ha nincs egy liter, akkor semennyi.
ä HÀt akkor gyorsan, katonÀsan. Volt maga a seregben? Ott egy, maximum mÀsf¢l

percet adnak az ´lt´zk´d¢sre, ¢s ha eltotojÀzza az idût, rÀszÀllnak Àm magÀra kem¢-
nyen, kapja sorban a megrovÀsokat. A maga korÀban ¢s helyzet¢ben nagy sz¢gyen ez
az ifjÃ harcosok elûtt... Menjen, mosakodjon, megvÀrjuk.

Mif¢le sereg? Aljasok, rohad¢kok, mif¢le sereg!!! Nem megyek sehovÀ, nincs hozzÀ
joguk, ott egy nagy teremben alszik mindenki, szarni is egyszerre, parancsra szarnak,
mes¢lt¢k nekem, hÀt szÂval Ágy Àllunk, ezt akarjÀk müvelni velem, de hÀt mi¢rt? Be-
sz¢lget¢sek¢rt...

ä LÀtja, ha igyekszik, olyan maga, mint a villÀm. Vegye fel a zakÂjÀt. Lehet, hogy
este kell visszaj´nnie, akkorra lehül a levegû.

ä Valamit mondanom kell a feles¢gemnek.
ä HÀt mondjon. TalÀljon ki valamit: s¡rgûsen behÁvtÀk a munkahely¢re.
ä Na ne, ugyan mÀr! Ez m¢g soha elû nem fordult.
ä Mi az, hogy elû nem fordult? Nem bÁzik meg magÀban a feles¢ge? Az ember k¡-

l´nben sem reggel megy talÀlkÀra, ¢s mi sem vagyunk ¢ppen csinibabÀk. Mondja azt,
hogy ismerûsei j´ttek ä elmegy vel¡k s¢tÀlni. Nem kell felizgatni.

Pjotr Andrejevics levette a polcrÂl àA vilÀgirodalom k´nyvtÀraÊ legfrissebb k´tet¢t,
¢s belelapozott.

ä Ez most jelent meg? °n m¢g nem mentem el ¢rte... Tudja, ¢n is elûjegyeztem.
Maga az ́ sszes k´tetet kapja? Ja, lÀtom hogy vannak itt mÀs kiadÀsban is... °n kapom
mindet ä csak nemr¢g kezdtem k´nyvtÀrat gyüjteni.

A meghatalmazÀs gazdÀja mÂkÀsan a tÀrsa fel¢ biccentett:
ä HÀt akkor indulÀs, k¡l´nben Pjotr Andrejevics halÀlra gy´t´r benn¡nket. Itt ros-

tokolhatunk, amÁg az ´sszes k´nyvet meg nem n¢zi. °n is nagyon szeretek olvasni,
olvasok is el¢g sokat, de az¢rt az û k´nyvszenved¢lye nincs meg bennem. A f¢l fizet¢s¢t
elt¢kozolja...

Feles¢g¢nek ä aki mindig sÀpadt volt, ¢s büzl´tt valamitûl ä azt mondta, s¢tÀlni
megy. Reggel, amÁg le nem zuhanyozik, a k´zel¢be se lehet menni.

Be¡ltek a kocsiba. Mihailnak akkor m¢g nem volt sajÀtja, de az¢rt nagyon jÂl is-
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merte a zokni- ¢s benzinszag ¢melyÁtû kever¢k¢t! Ebben a mattsz¡rke autÂban sem-
milyen büzt nem ¢rzett. Semmilyet. A volÀnnÀl vÀrta ûket a sofûr.

A hÀtsÂ ¡l¢sre ¡ltek, ahogy szokÀs. Mihail k´z¢pre. Most. Most mindjÀrt kilebben
belûl¡k a sportos hÂh¢rl¢lek szaga! Nem. Mihail a k´nyvimÀdÂ Pjotr szolidan csillogÂ
f¢lcipûj¢re ¢s japÀn mintÀs zoknijÀra meredt, s elûre undorodva rezegtette az orrcim-
pÀjÀt. Semmi. Jeszenyint sem lehetett ¢rezni. HÀt ezt meg hogy csinÀljÀk?

N¢mÀn ¡ltek a hÀtsÂ ¡l¢sen. VÀrta, hogy a kanyarokban egymÀsnak fesz¡lj´n a
combjuk ä Mihailnak a f¢rfitest ¢rint¢s¢tûl felkavarodott a gyomra. De a K´nyvimÀdÂ
¢s Parasztk´ltû csodÀval hatÀros mÂdon megtartotta a mikronnyi tÀvolsÀgot ä m¢g a
f¢kez¢sekn¢l, z´kkenûkn¢l is!

Szinte hihetetlen.
H¢t percig tartott az Ãt, egy perccel se tovÀbb. A kapunÀl ä nem a fûkapun mentek

be, hanem valahol oldalt ä Jeszenyin ¢s a titkosrendûr oda se n¢zve meglebbentett
valami papÁrt. Se az elûcsarnokban, se a liftben, se a folyosÂn nem ¢rzett szagokat.
Amikor az ajtÂhoz ¢rtek, Pjotr Andrejevics valamit Jeszenyin f¡l¢be sÃgott, ¢s mÀr ott
se volt ä elment kivÀltani àA vilÀgirodalom k´nyvtÀraÊ Ãj k´tet¢t. Jeszenyin betess¢-
kelte Mihailt a szobÀba: ä BocsÀsson meg, mindjÀrt visszaj´v´k, jelent¢st kell tennem
ä mondta. ä Addig is helyezze magÀt k¢nyelembe.

DolgozÂszoba?
Az ÁrÂasztalon f¢nylû ¡vegborÁtÀs. Alatta f¢nyk¢pek: vÀrosok lÀtk¢pei, mÀjus elsejei,

mÀrcius nyolcadikai ¡dv´zlûlapok, egy dundi csecsemû f¢nyk¢pe ä nyolc hÂnapos le-
het, ¢s sÁrdogÀl ¢ppen. A tap¢tÀn k´d´sen homÀlylÂ sÀrga virÀgok ¢s z´ld levelecsk¢k.
A falon, az ablakkal szemk´zt ä Szergej Mironovics Kirov arck¢pe. àHej, ¢let, te kiba-
szott ä fakadt fel Mihailban, s m¢g toppantott is hozzÀ ä, SztÀlin kinyÁrta Kirovot.Ê
Alig tudta megÀllni, hogy ne folytassa a csasztuskÀt. Alaposabban megvizsgÀlta a k¢pet.
Kirov nem a megszokott mÂdon volt ÀbrÀzolva: fakÂbarna, olajjal festett realista elv-
tÀrs helyett elfolyÂ, satÁrozott, hanyagul kontÃrozott akvarell f¡gg´tt a falon. Exp-
resszionista, majdhogynem jelz¢sszerü ÀbrÀzolÀs... Hej, te kibaszott!!! KinyÁrta Kiro-
vot!!! A fen¢be is, hovÀ tette az eszed, te mamlasz, hiszen ez pszicholÂgiai tÀmadÀs ä
egyed¡l hagytak, s k´zben valamik¢ppen figyelnek, nem szabad, hogy lÀssÀk. Ponto-
sabban, lÀtniuk kell...

De Jeszenyin j´tt is mÀr vissza.
ä Elmondtam a fûn´knek, hogy maga p¢ldÀsan viselte magÀt, gond n¢lk¡l meg¢r-

kezt¡nk, elbesz¢lgett¡nk az irodalomrÂl, ¢s most elûsz´r is kÀv¢zni fogunk. Adott egy
kis hÀzi s¡tem¢nyt hozzÀ. A feles¢ge mes¢sen s¡t-fûz. Voltam nÀluk a fûn´k´m sz¡-
let¢snapjÀn ä hÀt nem tudtam elszakadni az asztaltÂl. Semmi bolti, mindent a feles¢ge
k¢szÁtett ä de hogy milyen pazarul! Most elcsÂrjuk Pjotr Andrejevics csodÀs kÀv¢jÀt ä
tudom, hol a termosza ä, ¢s mindet megisszuk. MagÀra vessen, mÀskor nem fog lÂf-
rÀlni!

ä Szeretn¢m, ha rÀt¢rn¢nk arra az ¡gyre, amely miatt idehoztak ä mondta Mihail.
ä Tudja, nincs valami nagy ¢tvÀgyam...

ä Mihail Boriszovics, de hisz maga mondta, hogy elûbb megreggelizne. Hogy lehet
ennyire Àllhatatlan! Azt mondta, elûbb a reggeli, utÀna az ¡gyek, most meg? °n is
meg¢heztem: na ne k¢resse magÀt, ¢hgyomorra nem esik jÂl a besz¢lget¢s. Tess¢k, a
szendvicsek ä milyet k¢r, kolbÀszosat vagy sajtosat? VÀlaszthat, maga a vend¢g...

No persze lÀtja, hogy kopog a szemem az ¢hs¢gtûl, ¢s kinevet. Akkor mÀr jobb enni,
¢s lehetûleg jÂ ¢tvÀggyal, csÀmcsogva...
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ä Eln¢z¢st, hogy is hÁ...
ä Szergej Alekszandrovics.
Az anyÀd... milyen arcÀtlanul gÃnyolÂdik. Sz´rnyü ä pedig hisz ¢n egy szÂval sem

mondtam neki, hogy hasonlÁt rÀ. EgyÀltalÀn, mondtam mÀr neki valamit? Semmit!!!
°s nem is mondok semmit. Ugyan mirûl k¢rdezhetnek? Mindenki ismer mindenkit
ä Ágy bÀrkit letartÂztathatnak a tudomÀnyos ¢letbûl, ¢s pert akaszthatnak a nyakÀba.
De akkor ki csinÀlja majd nekik a bombÀkat?

ä °s a csalÀdneve?
ä De hiszen mutattam a meghatalmazÀst. Hogy lehet ennyire figyelmetlen, ilyen

szÂrakozott?
ä Maga hasonlÁt a hÁres n¢vrokonÀra.
Szergej Alekszandrovics arca felragyogott, ¢s boldogan skandÀlta: 
ä Ah, de elillan ¢letem maholnap...
ä TehÀt azt mondja, tankoljunk. Nem bÀnom, ide azzal a kÀv¢val!
Csak Ágy, csakis Ágy: fesztelen¡l, az û nyelv¢n.
ä N¢zzen csak hÀtra, Mihail Boriszovics ä lÀtja azt a tÀskÀt?
Mihail sz¢ke m´g´tt nagy sporttÀska Àllt àAeroflotÊ felirattal.
T¢nyleg figyelmetlen vagyok. Itt volt szinte a lÀbam alatt...
ä Persze.
ä HÀt akkor nyissa is ki gyorsan, abban van a termosz. Vegye el magÀnak a tetej¢t

ä az nem meleg, nekem meg itt van a bejÀratott pohÀrkÀm.
HÀt akkor most mi legyen? Mondjam azt: àVegye ki magaÊ? Ez mamlaszsÀg, gye-

rekess¢g ä ki fog nevetni, ¢s jÂl teszi.
ä Na, hogy Ázlik a kÀv¢?
ä Hogy mi? Jaj, bocsÀsson meg, magÀnak elfelejtettem t´lteni... Tudja, a megszokÀs,

mindig magamban reggelizek, elgondolkoztam...
ä SzÂra sem ¢rdemes, Mihail Boriszovics! °rtem ¢n, mit ¢rez most.
ä HÀt nem valami kellemes...
ä Semmis¢g, elmÃlik, mint a mÀsnapossÀg. Elbesz¢lget¡nk, ¢s r´gt´n megk´ny-

nyebb¡l. Az a legrosszabb, amikor az ember magÀba fojtja a s¢relmeit, nem ´nti ki a
szÁv¢t, csak fortyog holmi tehets¢gtelen, lecsÃszott senkik tÀrsasÀgÀban. Ott keresi az
egy¡tt¢rz¢st, ahol m¢g az egy¡tt¢rz¢s is viszolygÀst ¢breszt az emberben. Na persze
egy¡tt¢reznek, nanÀ ä elj´tt k´z¢j¡k egy ragyogÂ fiatal tudÂs, nÀluk t´lti az idej¢t,
besz¢lget vel¡k! Nekik maga valÂsÀgos fûnyerem¢ny.

ä Micsoda!?
ä Gyenge ez a kÀv¢. °n otthon t´r´k kÀv¢t fûz´k, r´gt´n cukorral ä jÂ sürü.
ä K¢nytelen vagyok arra k¢rni ́ nt, hogy ne becsm¢relje az ismerûseimet! Mi bün´s

van abban, hogy n¢melyek talÀlkoznak egymÀssal ¢s besz¢lgetnek? Mikor hagyjÀk mÀr
abba, hogy a meggyûzûd¢s¡k¢rt ¡ld´zzenek embereket?

Ez igen, most mÀr megtalÀltam a hangot. Ez az idiÂta azt hiszi, annyira primitÁv
vagyok...

ä Mihail Boriszovics! Megs¢rtettem ¢n magÀt, durvÀskodtam?
ä Nem a durvasÀgrÂl van szÂ...
ä Feleljen, de gyorsan: megs¢rtettem, durvÀskodtam?
ä °n csak azt mondom...
ä Mihail Boriszovics! Igen vagy nem? Gyorsan, f¢rfiasan!
ä Nem.
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ä °s most ugyanÁgy: gyorsan, ûszint¢n, kez¢t a szÁv¢re t¢ve ä ezeket a taknyosokat
a sajÀt tÀrsasÀgÀnak ¢rzi? A barÀtainak? Tudom, hogy nekik maga a barÀtjuk, de ma-
gÀnak ûk?

ä Mi¢rt fontos ez...
ä Tudtam, hogy ez lesz a vÀlasza ä nem akar hazudni: viszolyog a hazugsÀgtÂl, de

hÀt neh¢z megmondani az igazat egy olyan embernek, akit alig ismer. így van?
ä Term¢szetes, hogy neh¢z besz¢lgetni Ágy, amikor szinte... Most mÀr igazÀn k´z´l-

hetn¢, hogy mi az oka a berendel¢semnek.
ä Mif¢le berendel¢snek? TalÀn berendelte, ûrizetbe vette, letartÂztatta valaki?
ä Az ÀgyambÂl hÃztak ki.
ä MÀr megbocsÀsson, Mihail Boriszovics, de ¢n sz¢gyellem magam a hazugsÀga mi-

att! Mi¢rt akar rÀszokni a hazudozÀsra, ha eddig tisztess¢gben ¢lte az ¢let¢t? Megfi-
gyeltem, hogy m¢g a feles¢g¢nek, m¢g neki sem tudott hazudni, egyszerüen nem volt
k¢pes rÀ. Meg¢rtem ¢n magÀt. Mi magÀt mindig erûs embernek tartottuk. Direkt k¢r-
tem is, hogy ¢n besz¢lgethessek magÀval... De milyen rossz ¢rz¢s, amikor csalÂdnunk
kell valakiben.

ä HÀt igen, nem szoktam meg, hogy hazudjak.
ä Akkor mi¢rt kezden¢ el ¢ppen most? Na mondja csak gyorsan, ûszint¢n, ahogy

az im¢nt az Ãgynevezett barÀtairÂl besz¢lt: letartÂztattÀk, ûrizetbe vett¢k magÀt?
ä Engem...
ä Mihail Boriszovics! Igen vagy nem?
ä Nem!
ä K´sz´n´m. Akkor hÀt berendelt¢k magÀt?
ä Engem...
ä Ugyan mÀr, nem m¢ltÂ ez magÀhoz...
ä Nem!
ä Akkoz ezzel meg is volnÀnk... MagÀt... na mondja gyorsan! °n adjam a szÀjÀba a

szavakat?
ä Engem... meghÁvtak.
ä °s ezt mi¢rt ilyen gÃnyosan mondja? TalÀn erûszakkal hoztÀk ide?
ä Nem, dehogy!
ä Na, ez mÀr magÀra vall. Nem valami... link hantÀsra! Elmentek magÀ¢rt, ¢s meg-

hÁvtÀk. Amikor majd Árja a jelent¢s¢t, pontosan Ágy fogalmazzon.
ä Micsoda? Hogy mit Árjak?
ä Mihail Boriszovics, magÀt meghÁvtÀk ide. Elmentek magÀ¢rt, ¢s meghÁvtÀk ä fe-

nyegetûz¢s, isten ments, erûszakoskodÀs n¢lk¡l! Elmentek magÀ¢rt, ¢s meghÁvtÀk ä
´nk¢nt. ¹n pedig ´nk¢nt elfogadta a meghÁvÀst. °n igazÀn nem akarok ennek ilyen
nagy feneket kerÁteni, de maga szeret pontosan fogalmazni. Az, amit most mondtam,
az ´n szavai vagy sem?

ä MÀrmint micsoda?
ä HÀt az, hogy maga ´nk¢nt elfogadta az çllamv¢delmi BizottsÀg munkatÀrsainak

meghÁvÀsÀt, hogy elbesz¢lgessen vel¡k egy cs¢sze kÀv¢ mellett.
ä Nem ¢rtem, mi ez a kazuisztika...
ä Mihail Boriszovics, ¢n ugyanÃgy nem ¢rtem, mire jÂ ez a kazuisztika. Mindezt

maga mondta ä ¢n csak elism¢teltem, hogy t¢ved¢s ne ess¢k, hogy aztÀn ne legyen
vita k´zt¡nk... Pontosan ism¢teltem a szavait?

ä Szergej Alekszandrovics, elegem van ebbûl!
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ä °s nekem!? Maga kihasznÀlja, hogy jobban ¢rt a vitatkozÀshoz, mint ¢n. Tudja,
ez nem valami sportszerü. Fejezz¡k be ezt a szÂvÀltÀst k´lcs´n´s s¢rteget¢sek n¢lk¡l,
rendben? Ne hagyjon k¢ts¢gekben, feleljen gyorsan ä pontosan ism¢teltem a szavait?

ä Gyakorlatilag...
ä Mihail Boriszovics, ez igazÀn nem sz¢p, hiszen megÁg¢rte... Igen vagy nem?
ä Igen.
ä A szendvicset mi¢rt nem ette meg? Biztos jobban szereti a kolbÀszosat, m¢gis saj-

tosat vett. Pedig ¢n a sajtosat szeretem. Tudja mit, egyezz¡nk meg: maga nem tesz ¢s
nem mond semmit, mielûtt engem megk¢rdezne, k¡l´nben megint Ãgy jÀrunk, mint
ezzel a szendviccsel: rossz lesz magÀnak is, nekem is. Megegyezt¡nk?

Ekkor felbukkant az ajtÂban Jeszenyin fûn´ke ä egy aprÂ termetü, balett-tÀncoshoz
illûen karcsÃ ember. Bûre szÁne, mint a vilÀgos konyak¢, de nem, nem is konyak¢,
hanem export-sprottni¢: ¢rett, aszottas... M¢g citrom is volt hozzÀ. A fûn´k tisztÀban
lehetett a sajÀt szÁn¢vel ä vilÀgossÀrga, r´vid ujjÃ selyemingecsk¢t viselt, v¢kony feh¢r
kÁgyÂcskÀval ¢s z´ld krokodilocskÀval a bal mellbimbÂja alatt. Mihail Lipszkij nagyon
szerette az ilyen sprottnit rozskeny¢rrel. A fûn´k m¢g ezt is tudta: rozskeny¢rszÁnü
nadrÀg volt rajta tejszÁnfeh¢r ´vvel.

Szergej Alekszandrovics ¢s Pjotr Andrejevics is nagyon takarosak voltak, csak egy
dolog zavarta benn¡k Lipszkijt: a szem¡k nyugtalanul forgott, mintha nem lett volna
benn¡k pupilla, k´z¢ppont. ElegÀns fûn´k¡knek viszont sz¢p fekete szeme volt, amely
finoman elkeskenyedett a halÀnt¢k irÀnyÀban ä ¢s egyenesen Mihailra n¢zett.

ä JÂ reggel, Mihail Boriszovics!
ä JÂ reggelt.
ä Az ¢n nevem Rem Tyihonovics. Amint nyilvÀn ´n is tudja, a hÃszas ¢vek v¢g¢tûl

Ãgy a harmincas ¢vek k´zep¢ig sok gyereknek adtak ilyen neveket...
ä Tudom.
ä Nos. A s¡tem¢nnyel v¢geztek? Adhatok m¢g egyet-egyet.
Szergej Alekszandrovics Mihail sz¢k¢re k´ny´k´lt:
ä M¢g csak a szendvicsekn¢l tartunk, Rem Tyihonovics ä elbesz¢lgett¡nk...
ä HÀt csak az¢rt n¢ztem be, Szergej Alekszandrovics, hogy ha megette a s¡tem¢-

ny¢t, j´jj´n be hozzÀm. AmÁg kizsÀkmÀnyolom magÀt, Mihail Boriszovics ¢ppen meg
tudja Árni a jelent¢s¢t. Csak azt magyarÀzza el neki, hogyan kell megformÀlni a àsap-
kÀtÊ.

ä MÀr k¢sz is vagyok, Rem Tyihonovics... Mihail Boriszovics, most mÀr egyed¡l is
elboldogul a jelent¢ssel, csak jegyezze meg, legyen szÁves: k´z¢pre Árja fel nagy betük-
kel, hogy àJelent¢sÊ, a jobb felsû sarokba pedig: àAz çllamv¢delmi BizottsÀg Eln´k¢-
nekÊ.

Istenem, istenem, de hÀt mit Árjak nekik? M¢g csak meg se mondtÀk, mirûl van szÂ,
fogalmam sincs, hogy mit tudnak. Na persze alighanem tudnak ezek mindent. Nem
tehetem meg, hogy nem Árok semmit. Mi¢rt ¡l´k, mint egy...

ä Semmif¢le jelent¢st nem vagyok k´teles Árni. Mindent megmondtam mÀr, amit
mondani akartam. Ha vannak m¢g k¢rd¢seik, tess¢k, k¢rdezzenek.

ä Mihail Boriszovics, de hiszen megegyezt¡nk: elûbb gondolkozzon, k¢rjen tanÀ-
csot tûlem, s csak utÀna jÀrjon el a szÀja!

ä Szergej Alekszandrovics, ne vegye Ãgy a szÁv¢re! Nem elsû nap dolgozik nÀlunk.
Mert aztÀn a mi Lipszkij¡nk kihasznÀlja a maga hevess¢g¢t, ¢s panaszt Ár az ENSZ-be,
hogy a àgebuhÀnÊ s¢rtegett¢k. Maguk Ágy neveznek benn¡nket, ha nem t¢vedek.
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ä Mivel vÀdolnak?
ä MagÀt? Ki mondta, hogy vÀdoljÀk? Megfenyegette magÀt valaki? VallattÀk? Nyo-

mÀst gyakoroltak magÀra? TalÀn Szergej Alekszandrovics, aki reggel nyolc Âra Âta itt
¡l magÀval, ¢s megkÁnÀlta m¢g a reggelij¢bûl is, talÀn û meg¡t´tte magÀt? Holnap
nem adok neki kimenût, ami¢rt magÀra pazarolta az eg¢sz munkanapjÀt! Vannak neki
fontosabb ¡gyei is. Ha valami nem tetszik, fogja a papÁrt ¢s tollat, ¢s Árjon az ¡gy¢sz-
s¢gre. Mi fel¡gyelet alatt ÀllÂ szervezet vagyunk, nyugodt lehet, rendszeresen ellenû-
riznek benn¡nket! Mindig is ellenûriztek.

ä Nem tudom, mit Árjak...
ä Ne vÀrja, hogy mi majd megsÃgjuk! Csak a szovjetellenes firkÀlmÀnyokban van

olyan, hogy a csekista nyomozÂ elûre elk¢szÁti a jegyzûk´nyvet, s aztÀn odaadja az Àr-
tatlan ¡ld´z´ttnek, hogy Árja alÀ! LÀtom, hogy maga m¢g ezt a hazugsÀgot is bevette,
igaz, Mihail Boriszovics?

ä °n nem hiszek a szovjetellenes firkÀlmÀnyoknak!
ä Helyesen teszi. Ha elolvasta, ¢s meg¢rtette, kik ¢s mi v¢gett ÁrjÀk, sokszorosÁtjÀk

¢s terjesztik ûket, annÀl jobb! ºlj´n csak le, ¢s Árjon, ¢s a v¢g¢n ejtsen n¢hÀny szÂt
arrÂl is, hogyan szÀnd¢kozik ¢lni a tovÀbbiakban. De sÃgni nem fog magÀnak senki,
azt garantÀlom.

ä Amit tudni akarnak, elmondom, csak mondjÀk meg...
ä M¢g mindig nem ¢rti? Na, ebbûl elegem van. Szergej Alekszandrovics, Árja meg

neki a kil¢pût, ¢s aztÀn takarodjon, hogy ne is lÀssam!
ä °n nem mondtam semmi olyat, hogy...
ä El¢g! BocsÀsson meg a gorombasÀgom¢rt, Mihail Boriszovics, de hÀt legalÀbb

hÃsz ¢vvel idûsebb vagyok, ¢s elegem van magÀbÂl! °n tizen´t perce besz¢lgetek ma-
gÀval, Szergej Alekszandrovics meg mÀr vagy ´t ÂrÀja. K¢pzelem, mennyire teli van
magÀval a... °n ki se bÁrtam volna, nekem ahhoz mÀr r¢g t´nkrementek az idegeim!
Szergej Alekszandrovics, Árja meg a kil¢pût Lipszkijnek, ¢s vigy¢k innen: nek¡nk dol-
goznunk kell, nem ilyenekkel lopni a napot...

ä Mit akarnak velem...
ä TÀn abban rem¢nykedik, hogy fenyegetni fogom? Sokkal tapasztaltabb provokÀ-

torok is igyekeztek mÀr t´rv¢nytelen cselekedetekre bÁrni, de hiÀba. Menjen az elv-
barÀtaihoz, ¢s k¢rjen tûl¡k k´lcs´n valami firkÀlmÀnyt ä abban mindent elolvashat:
magÀt, szeg¢ny Àrtatlant, kivizsgÀlÀs ¢s tÀrgyalÀs n¢lk¡l elviszik Szib¢riÀba erdût irtani!
AztÀn majd gondoskodunk rÂla, hogy lÀssa, ez is hazugsÀg. De most takarodjon in-
n¢t!!! Szergej Alekszandrovics, hol a kil¢pûje?

N¢gy napon Àt jÀrt el Mihail Lipszkij Jeszenyin irodÀjÀba ä ¢bresztûÂra n¢lk¡l is felkelt
h¢t Ârakor mindig. K¢tszer vitte a sajÀt szendvicseit, k¢tszer Jeszenyin ÃjbÂl megkÁ-
nÀlta. De egy¢bk¢nt csak reggelizni t¢rt be, meg hogy buzdÁtsa egy kicsit Lipszkijt:
àdolog dolog hÀtÀn, a nyelvem is kilÂgÊ. Rem Tyihonovics k´zben magÀban ette a
hÀzi s¡tem¢ny¢t, t´bb¢ nem kÁnÀlta meg Mihailt, megharagudott rÀ. Pjotr Andrejevics
se bukkant fel t´bb¢: ahogy elment kivÀltani a k´nyv¢t, el is tünt ´r´kre.

Mihail pedig Árt ä elûsz´r k¡l´n´sen szellûs, elnyÃjtott k¢zÁrÀssal, hosszÃ farkincÀkat
kanyarÁtva, ¢s nemcsak az¢rt, hogy min¢l kevesebb betüvel min¢l t´bb helyet t´lts´n
ki, hanem mert alig tudta megtartani a tollat rÀngatÂzÂ ujjaiban. Egymaga Árt: egyet-
len k¢rd¢st sem tettek fel neki, egyetlen nevet sem juttattak az esz¢be. °s k´r¡lbel¡l
a huszadik oldaltÂl kezdve a k¢zÁrÀsa visszanyerte eredeti k¡lalakjÀt, ¢s a neveket is
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mÀr kiÁrta v¢gig ä keresztn¢v, apai n¢v, csalÀdn¢v ä, sût Ãjra ¢s Ãjra elism¢telte ûket,
hogy azzal is hosszabb legyen a müve, bÀr a kÁvÀnt terjedelem mÀr igazÀbÂl nem is
r¢misztette, eg¢szen m¢rs¢keltnek tünt, ¢ppen elegendûnek, hogy Lipszkij levonhas-
sa a megfelelû k´vetkeztet¢seket: àEzt az ismerets¢get elûsz´r fontosnak ¢s izgalmas-
nak ¢reztem, de k¢sûbb, amikor felismertem Agronovics korlÀtoltsÀgÀt...Ê M¢g szÂjÀ-
t¢kokat is gyÀrtott. °s Lipszkij eg¢sz ¢lete megvÀltozott ä mÀsk¢nt dûlt meg a k´zponti
tengelye, mÀs lett napi forgÀsÀnak gyorsasÀga.

Az ́ t´dik napon felajÀnlottÀk neki, hogy otthon vagy k´nyvtÀrban folytassa az ÁrÀst,
s aztÀn leadhatja a kapu¡gyeletesnek. De Mihail otthon mÀr nem dolgozott, csak meg-
Árta a r´vid befejez¢st, ¢s leadta a müv¢t a Parasztk´ltûnek. Az megk´sz´nte a mun-
kÀjÀt.

°s most? ä ki olvassa most mindazt, amit Mihail Lipszkij a jelent¢s¢ben Árt?
Mit akart megtudni Bond? °s mit tudott meg?
Kit akart megb¡ntetni, kit csak figyelmeztetni, ¢s kit megsemmisÁteni?
Milyen utasÁtÀsokat kapott tûle Szergej Alekszandrovics ¢s Rem Tyihonovics?
Mihail megtette a k´teless¢g¢t, s a haza meg is jutalmazta aztÀn egy autÂval. De

amÁg meg nem kapta, gyalog rÂtta a vÀros utcÀit ä kereste Jeszenyint, a k´nyvimÀdÂt,
a Sprottnit, hogy lÀthassa ûket nem munkÀban, hogy meg¢rtse, hogyan ¢lnek most,
miutÀn û megÁrta nekik a jelent¢s¢t. De nem talÀlkozott soha egyikkel se. Nem l¢tez-
nek.

HÁvass be m¢g egyszer! HÁvass be, te mocsok!! Nem hÁvat.
Az Ãjabb behÁvatÀsra k¢sz¡lve t´bb¢ nem talÀlkozott a jelent¢s¢ben emlÁtettekkel,

hogy t´bb¢ ne juthasson esz¢be rÂluk semmi. TalÀlt mÀsokat, akikkel egy¡tt adta be
a kivÀndorlÀsi k¢relm¢t az OVIR-ba, megkapta az elutasÁtÀst, alÀÁrt vagy szÀz folya-
modvÀnyt az ́ rd´g tudja kinek, mÀsf¢l ¢ven Àt nem dolgozott, a sajÀt otthoni telefon-
jÀn besz¢lgetett New Yorkkal, Londonnal, Amszterdammal, ¢s persze el kellett men-
nie a Legfelsûbb TanÀcs fogadÂirodÀja elûtti t¡ntet¢sre. °s vÀrt. VÀrta, mivel v¢gzûdik
ez az eg¢sz orszÀgra kiterjedû borzalmas provokÀciÂ: azok megokosodtak azÂta, hogy
fûbe lûtt¢k a sajÀt marsalljaikat ¢s gyÀrigazgatÂikat. FimkÀt beszervezt¢k, Aront ä m¢g
inkÀbb, valÂjÀban senki sem akarta elfoglalni azt a rep¡lûg¢pet LeningrÀdban: ûk prÂ-
bÀltak csak pÀnikot kelteni, hogy mindannyian Ãgy tÀncoljunk, ahogy ûk f¡ty¡lnek ä
semmi kiabÀlÀs, csak el innen min¢l elûbb. °s mintha mÀr nem is Misa Lipszkij voln¢k,
hanem valaki mÀs, akit semmif¢le Jeszenyin meg nem kÁnÀlna a kolbÀszos szendvics¢-
vel: szovjet zsidÂ vagyok, aki Izrael Àllamba kÁvÀn telep¡lni, ¢s nem ¢s is kell nekem
t´bb¢ a ti szendvicsetek!

240 ã Jurij Miloszlavszkij: MegerûsÁtett vÀrosok



LÀszlÂffy AladÀr

ANGYALBANDI FELLEGEKBEN K¹NY¹K¹L

WaterloonÀl kezdûdik a karnevÀl.
Petûfinek Z´ld Marci csak mese mÀr.
RÂzsa SÀndor negyvennyolcra rÀadÀs.
Edisonnal tetûz majd a t¢rhatÀs.

E betyÀros folyamat mÀr vilÀgos:
franciÀknak SedannÀl lesz VilÀgos;
egyezm¢nyt k´t, esket, felvesz ¢s lever
diplomata, pap, szolgÀlÂ, Lumiªre.

NaptÀr, ponyva, ÃjsÀg ezzel lesz teli:
Krupp kapitÀny csemet¢it neveli,
Grant kapitÀny ÀgyÃac¢lt ´nt´get,
k¢tfejüsas kÁgyÂnyelvet ´lt´get.

így ¢r¡nk a k¡sz´b¢re mindannak,
mely fel¢ az esem¢nyek rohannak.
Angyalok ¢s Bandik ûrzû lelke j´n
beindÁtni: utÀnunk a vÁz´z´n.

BitÂfa a vÀrmegyehÀz udvarÀn...
Nem vagyok sÁr, mi¢rt nûtt a dudva rÀm!
Savas esû, golyÂzÀpor el nem Àll.
DoberdÂnÀl kezdûd´tt a karnevÀl.

EGYEZM°NY

Luxemburgban egy mesebeli este
a k¢k az ¢rett narancsot kereste.
HÀtt¢rben tornyok, k¢m¢nyes tetûk,
a viadukt alatt a f´ldbenûtt
ÂriÀs lÀbak alatt benn a kertben,
mint kerti-eurÂpagnÂm, leverten
ott ¡l a j´vû, kicsi, v¢zna, sÀpadt;
k¢t Grimm nev¢ben ûrzi û a hÀzat:
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Andersen, Perrault, k´nnyes hableÀnyok,
csizmÀskandÃrok, provanszÀl vagÀnyok,
Cervantes ¢s Cyrano ¢s a t´bbi
vad trubadÃr, fogadÂs, canterburry
sz¢p nûcsel¢d, Boccaccio babÀi
s a Heptameron mediterrÀn fÀi
mind itt susognak: milyen ¢rdekes,
mikor k¢t szÁn nem trikolÂrt keres,
mikor tizenk¢t vagy ezeregy csillag
nem a zuhanÀs mered¢ly¢n billeg,
csak ott n¢, mohÀk s gombakalapok
k´z´tt rakja az aranyalapot.
A konklÃziÂt levonhatjuk mÀris,
az egy¡ttmük´d¢s Ám exemplÀris,
az egy¡tt felejt¢s vagy butulÀs ä
e mai ´sszhang; rontsa el majd mÀs!
Kem¢ny rem¢ny, Â, el ne hagyj, ha menten
e sz¢p idillt most egyezm¢nybe mentem:
volt egyszer, hol nem volt a sz´rnyü mÃlt,
s Ám Ágy viselkedik, ki jÂl tanult.

A T¹BBI HOMOK

A homokÂra
k¢t semmi v¢rÀt´mleszt¢se.
A t´bbi idû.
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Reuven Tsur

HIPNOTIKUS K¹LT°SZET

Egy pesti barÀtnûm a k´vetkezû megjegyz¢st tette Babits DANAIDçK-jÀnak kapcsÀn:
à°rdekes, hogy ¢n a verseknek sokszor az akusztikÀjÀt szeretem, ¢s nem is figyelek a tartalmukra;
inkÀbb a szavakra figyelek...Ê Erre azt vÀlaszoltam, hogy e szavakkal a hipnotikus k´lt¢-
szet egyik legjellegzetesebb vonÀsÀra mutatott rÀ. BarÀtnûm megh´kkent, mert ilyen
vÀlfaj l¢tez¢s¢rûl m¢g nem hallott.1 Nem is emlegetik nagyon gyakran. A jelen dolgo-
zat e jelens¢g t¡neteit firtatja ¢s hatÀrolja k´r¡l, fûleg Babits ¢s KosztolÀnyi hipnotikus
¢s a hipnotikustÂl elt¢rû verseivel kapcsolatban. Hosszabb, ÀtfogÂbb k´nyvemben
(Tsur 1992a) egy fejezetet szenteltem a meditatÁv, hipnotikus ¢s eksztatikus k´lt¢sze-
t¢nek, K¹LT°SZET °S ELVçLTOZOTT TUDATçLLAPOTOK (POETRY AND ALTERED STA-
TES OF CONSCIOUSNESS) cÁm alatt. A k´vetkezû n¢hÀny szakaszt onnan emeltem Àt ¢s
igazÁtottam jelen t¢mÀmhoz.

TolakodÂ ritmus ¢s hipnotikus k´lt¢szet

írÀsomban egy igen furcsa k´lt¢szeti jelens¢grûl szÂlok. Poe ¢s Coleridge, valamint
Babits ¢s KosztolÀnyi n¢hÀny k´ltem¢ny¢nek eset¢ben (¢s mÀs nyelvü, p¢ldÀul bizo-
nyos kiemelkedû h¢ber k´ltem¢nyek eset¢ben is) az olvasÂk hajlamosak àelfigyelniÊ
(PolÀnyi MihÀly kifejez¢se) a szavak ¢rtelm¢tûl, ¢s elbüv´lûdni a hangzatoktÂl. Az ol-
vasÂ Ãgy ¢rzi, mintha e versek hanghÀlÂjÀba esne, s hajlik arra, hogy ¢rtelm¡ket
arÀnylag homÀlyosan fogja fel. Egyik legfeltünûbb jellegzetess¢ge a verseknek az az
àobtruzÁvÊ (àtolakodÂÊ, àcs´k´ny´sÊ, àrÀmenûsÊ) ritmus, amely rÀk¢nyszerÁti magÀt
az olvasÂra. Ilyen ritmusok a szokottnÀl szabÀlyosabb metrumbÂl erednek. MÀsutt
(Tsur, 1977: 83ä96) r¢szletesen tÀrgyaltam azt a gyakran ¢szlelt t¡netet, hogy a tro-
chaikus ¢s a hÀrmas metrumok szÀmos nyelvben er¢lyesebben àfejtik ki akaratukatÊ,
mint a jambus, s emiatt hajlamosak arra, hogy term¢szet¡kn¢l fogva sokkal tolako-
dÂbbnak ¢rezz¡k ûket. Az angol k´lt¢szetben (¢s ugyanez Àll a magyarra is), ahol a
jambus a leggyakoribb metrum, n¢ha a trochaikus ¢s n¢ha a hÀrmas metrumok al-
kotjÀk a tolakodÂ ritmusokat (habÀr ritkÀn a jambus is). De a tolakodÂ ritmusok a
k´ltûi szevezet àmagasabbÊ szintj¢n levû ism¢tlûd¢sekbûl is merÁtik erej¡ket; ilyenek
p¢ldÀul a tartalom Àltal nem el¢gg¢ indokoltan ism¢tlûdû verssorok vagy a jelentû-
s¢gteljesen ism¢telt, gyakran formulaszerü kifejez¢sek. Gyakorta fordulnak elû az
anaforikus vagy epiforikus kifejez¢sek is. Sok ilyen versben a versszak szerkezete va-
lamilyen mÂdon àmeg van bolygatvaÊ, mint p¢ldÀul a k¡l´nb´zû versszakformÀk (sza-
bÀlyos vagy rendszertelen) vÀltakozÀsa r¢v¢n, az egymÀssal rÁmelû verssorok v¢letlen-
szerü rendj¢nek k´vetkezt¢ben ä vagyis Ãgy, hogy a rÁmek rendje vagy a verssorok
szÀma ¢s hossza elûre lÀthatatlan. N¢ha viszont ä ¢ppen fordÁtva ä minden tÃlsÀgosan
is elûre lÀthatÂ: nemcsak a sorok szÀma ¢s a rÁmek sorrendje van megszabva minden
szakaszban, hanem bizonyos formulaszerü kulcskifejez¢sek m¢g vissza is t¢rnek a rÁ-
mek elûre megszabott pontjain. A h¢ber hipnotikus k´lt¢szetrûl szÂlÂ k´nyvemben
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kimutattam, hogy ugyanazok a k´ltûi fort¢lyok ugyanolyanfajta hatÀsokat alapoznak
meg Nathan Altermann ¢s Jonathan Ratosh bizonyos verseiben.

T´bb Ázben is felhÁvtÀk mÀr a figyelmet arra, hogy az ilyen versek zavarba ejtik a
kritikusokat. àA kritikusok az olyanfajta verseket szeretik dics¢rni, amelyeket ¢rtenekÊ ä fogal-
mazza meg t´m´ren Snyder. Az ezekre a versekre adott leggyakoribb reakciÂk egyike
a len¢zû vagy lesÃjtÂ kritika. Egyes kritikusok arra a v¢lem¢nyre jutnak, hogy a k´ltût
elbüv´lte sajÀt vers¢nek ritmusa, olyannyira, hogy megfeledkezett az ¢rtelem dimen-
ziÂjÀrÂl; ¢s Ãgy kezelik a verset, mintha nem is volna egy¢b, mint àdicsûÁtett dajkadalÊ
ä Elizabeth Schneider kifejez¢s¢vel ¢lve. MÀs kritikusok az ellenkezû strat¢giÀt vÀlszt-
jÀk. Ezek ¢ppens¢ggel àelfigyelnekÊ a hangzat dimenziÂitÂl, vissza az ¢rtelem dimen-
ziÂihoz. R¢szletesen taglaljÀk a vers ¢rtelemkontextusÀt, azt a k´zvetlen helyzetet ¢s
azt a cselekm¢nyt, amelynek r¢sze ä akÀr a vers szÂ szerinti ¢rtelm¢t fejtik fel, akÀr
allegor¢zist v¢geznek. Ebben az esetben a vers hangzatdimenziÂjÀt f¢lreteszik. Csak
nagy ritkÀn talÀlkozunk olyan interpretÀciÂkkal, amelyeknek kiindulÂpontja az a fel-
t¢telez¢s, hogy az ¢rtelem ¢s a hangzat sajÀtos ́ sszjÀt¢kÀval van dolgunk, s hogy a vers
sajÀtos hatÀsa ¢ppen a hangsz´ved¢k viszonylagos sÃlyÀnak fokozÀsÀbÂl ¢s az ¢rtelem
viszonylagos sÃlyÀnak cs´kken¢s¢bûl szÀrmazik ä mindezt kivÀlÂ eredm¢nyk¢nt s nem
egy jobb sorsra m¢ltÂ kÁs¢rlet kudarcak¢nt k´nyvelve el.

Snyder, k¡l´nleges figyelemre m¢ltÂ k´nvecsk¢j¢ben (1930), ezeket a verseket ne-
vezi àhipnotikusÊ-nak, àmegig¢zûÊ-nek vagy àtranszbaejtûÊ-nek. ögy ¢rvel, hogy az ilyen
àversek sajÀtos transzba ejtû technikÀkkal rendelkeznek; hogy rejt¢lyes Ïmegig¢zûÎ erej¡k oly va-
rÀzsnak tulajdonÁthatÂ, amely nem kev¢sb¢ ¢rthetû, mint a hipnÂzis¢; hogy azÀltal, hogy a hall-
gatÂk szuggesztionÀlÀsk¢szs¢g¢t fokozzÀk, oly ¢lm¢nyeket tesznek lehetûv¢, amelyekben ä javukra
vagy kÀrukra ä a k´ltû a hallgatÂk tudatos vagy tudatalatti lelk¢n eluralkodikÊ (Snyder, 1930:
38).

MÀsutt nagy elismer¢ssel m¢ltattam Snyder munkÀjÀt (Tsur, 1987: 47ä51). Itt csak
annyit jegyzek meg, hogy Snyder felsorol n¢hÀny olyan k´ltûi technikÀt, amelyek a
hipnotikus technikÀk szÂbeli egyen¢rt¢keinek tekinthetûk. SajÀt ÀllÀspontomat a k´-
vetkezûkben foglalhatom ´ssze. Elûsz´r is, Snyder szerint ez a k´lt¢szet k¢pes az ol-
vasÂban hipnotikus vagy hipnoid transzot ¢breszteni. Szerintem viszont k¡l´nbs¢get
kell tenni egy ¢rzelem àmeg¢rz¢seÊ ¢s àÀt¢rz¢seÊ k´z´tt. Ez pedig elvezet a àtranszba
ejtû k´lt¢szetÊ transz¢bresztû hatÀsa ¢s eszt¢tikai ¢szlel¢se megk¡l´nb´ztet¢s¢hez. Az
olvasÂ meg¢rezheti az eksztatikus vagy hipnotikus ¢lm¢nyt a k´ltem¢nyben, an¢lk¡l
hogy okvetlen¡l Àt is ¢rezn¢. Snyder a hipnotikus folyamat ¢s a hipnotikus k´lt¢szet
k´z´s eszk´zeirûl besz¢l; az itt kifejtett felfogÀs ¢rtelm¢ben az olvasÂ ezen eszk´z´k
n¢melyik¢t meg¢rezheti, a t´bbit pedig Àt¢rezheti, de cs´kkentett, gyengÁtett mÂdon.
Ez az Àt¢rz¢s el¢gg¢ erûs ahhoz, hogy az olvasÂ bele¢lje magÀt, de el¢gg¢ gyenge ah-
hoz, hogy a keletkezû ¢lm¢ny Àtt¢teles legyen, eltÀvolodj¢k az olvasÂtÂl, ¢szlelt ¢rzelmi
minûs¢gk¢nt a versbe helyezûdj¢k.

MÀsodszor: k¡l´nb´zû verstani ÁrÀsaimban azt t¢telezem fel, hogy a metrikai sza-
bÀlyossÀgra hajlÂ versek àk¢t¢lüekÊ vagy inkÀbb àhÀrom¢lüekÊ (v´. Tsur, 1983: 30ä
33; 1985; 1987). (a) A szabÀlyos metrumbÂl a kiemelt ¢s nem kiemelt szÂtagok ¢let
ellent¢te hallatszik ki. Ebben az ¢rtelemben a szabÀlyos metrum erûsen racionÀlis mi-
nûs¢ggel rendelkezik (mint p¢ldÀul Pope k´lt¢szet¢ben). JÂ alakja (erûs Gestaltja) van,
àa bizonyossÀg, biztonsÀg ¢s szembe´tlû c¢ltudat l¢lektani l¢gk´r¢t teremti megÊ; hatÀrozott
irÀnyt mutat, ¢s az ¢szleleteket elûre lÀthatÂ rendszerekbe szervezi. (b) A szabÀlyos
metrum a valÂsÀgon valÂ leegyszerüsÁtett uralomra utalhat, mint a dajkadalokban. (c)
A szabÀlyos metrum erûteljes hatÀra n´velheti a hipnotikus ¢s eksztatikus ¢lm¢nyek



alapjÀt k¢pezû ¢rzelmi reakciÂk¢szs¢get. A jelen dolgozat ez utÂbbival foglalkozik. MÀs
szÂval, a szabÀlyos metrum a tudatos uralomhoz ¢s az akarat kifejez¢s¢hez l¢nyegesen
hasonlÁtÂ tulajdonsÀgokkal bÁr; egyben hasonlÁt bizonyos akaratlan fiziolÂgiai folya-
matokhoz is, amelyeknek nagy r¢sze szabÀlyosan ism¢tlûdû ¡temekbûl Àll. Emberek-
ben ¢s Àllatokban az erûteljes fizikai ¢s ¢rzelmi mük´d¢sek egyre jobban hajlanak a
szabÀlyos ritmusra ¢s a tudatos uralkodÀs tÃlhaladÀsÀra. Az egyik t¢nyezû, amelynek
tekintet¢ben a humoros (b´k-) vers alapjÀul szolgÀlÂ szabÀlyos metrum k¡l´nb´zik az
eksztatikus vers¢tûl, a vers t´bbi r¢teg¢ben rejlû energiaszÁnvonal. Az elûbbi k¢t hatÀs
a szabÀlyos metrum àjel´letlenÊ potenciÀlja. A harmadik pedig a àjel´ltÊ hatÀs, ¢s csak
k¡l´nleges k´r¡lm¢nyek k´z´tt j´n l¢tre. E àk¡l´nleges k´r¡lm¢nyekÊ kimutatÀsa a
vers sok-sok r¢teg¢nek hosszadalmas elemz¢s¢t k´veteli.

E k¢t¢lüs¢g gy´kerein¢l a biztonsÀg kifejez¢se talÀlhatÂ. Amint azt Else Frenkel-
Brunswick (1968) munkÀja kimutatta, a k¢t¢rtelmüs¢ggel szembeni t¡relmetlens¢g
megzavarhatja az ember szabad ¢rzelmi reakciÂit. John Crowe Ransom Ãgy ¢rvelt,
hogy a nagyon elûre lÀthatÂ ritmus eloszlathatja a k¢t¢rtelmüs¢gtûl valÂ szorongÀst ä
àhamis biztonsÀgot nyÃjt a benn¡nk rejtûzû plÀtÂi cenzornakÊ (id¢zi Chatman, 1965: 212) ä,
hogy az olvasÂ szabadon k´vethesse a k´ltem¢ny mÀs r¢tegeiben rejlû k¢t¢rtelmüs¢-
geket. A d´ntû k¢rd¢s az, hogy a àjÂ metrikai alakÊ a valÂdi vagy a hamis àbizonyossÀg,
biztonsÀg ¢s szembe´tlû c¢ltudat l¢lektani l¢gk´r¢tÊ Àrasztja-e; azaz ha a vers t´bbi r¢tege is
racinonÀlis minûs¢ggel rendelkezik, a l¢lektani l¢gk´r jellege valÂdi bizonyossÀg stb.
Ha viszont a vers t´bbi r¢tege a bizonytalansÀg intenzÁv l¢lektani l¢gk´r¢t Àrasztja ä
mint p¢ldÀul Coleridge KUBLA KçN-jÀnak vagy V°N TENGER°SZ-¢nek valÂtlan lÀto-
mÀsa ä, a szabÀlyos metrum àhamis biztonsÀgotÊ ¢breszt, elaltatja àa benn¡nk rejtûzû plÀtÂi
cenzorÊ ¢bers¢g¢t, ¢s elfogadtatja vel¡nk a k´ltem¢ny ¢rzelmi minûs¢g¢t. Az erûteljes
ritmusoknak egyÃttal ¢s egyidejüleg erûs testi hatÀsuk van, fokozvÀn a jelen levû ir-
racionÀlis minûs¢geket.

Az itt tÀrgyalandÂ harmadik ¢s negyedik aspektus, a fenti felfogÀs keret¢ben, a
grammatikus ¢s antigrammatikus rÁmekhez, valamint a verssorok szakaszon bel¡li
csoportosÁtÀsÀhoz kapcsolÂdik; az ́ t´dik aspektus pedig a besz¢dhangzÂk ¢rzelmi mi-
nûs¢g¢vel f¡gg ´ssze.

Babits: HALçLTçNC ¢s CIGçNYDAL

A hipnotikus k´lt¢szet jellegzetes vonÀsait Babits HALçLTçNC cÁmü korai vers¢vel kÁ-
vÀnom bemutatni. E jellegzetess¢geket kidomborÁtandÂ, a CIGçNYDAL-lal fogom
´sszehasonlÁtani. Vess¡nk tehÀt egybe k¢t igen hasonlÂ verssort (az elsût a CIGçNY-
DAL-bÂl, a mÀsodikat pedig a HALçLTçNC-bÂl id¢zem):

àjÀr a sz¢l ¢s z´rg az ÀgÊ
¢s

àjÀr a tÀnc ¢s z´rg a csontÊ.

A versekbûl kiemelt k¢t verssor ritmusÀban alig vagy egyÀltalÀn nem k¡l´nb´zik. Ha
m¢gis van k´zt¡k valami k¡l´nbs¢g, az k¢t t¢nyezûnek tulajdonÁthatÂ: hogy a tÀnc ¢s
a z´rgû csont m¢g elk¡l´nÁtve is a halÀltÀncra utal, s Ágy hamis ¢s nem valÂdi bizton-
sÀgot ¢breszt a ritmus az olvasÂban; ¢s hogy a tÀnc ¢s csont szavakban a magÀnhangzÂk
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nazalizÀltak (e t¢nyezû jelentûs¢g¢rûl k¢sûbb fogok besz¢lni).2 EzÀltal àrÀmenûsÊ e sor
ritmusa. VizsgÀljuk meg k´zelebbrûl az elûbbi vers elsû szakaszÀt, ´sszehasonlÁtva az
utÂbbi vers elsû k¢t szakaszÀval.

CIGçNYDAL

Z´rg az Àg ¢s zÃg a sz¢l
cigÀnyasszony Ãtra k¢l
feje piros keszkenûs
zsÁr hajÀn a rossz kenûcs
lepedûbe k´ti bugyrÀt
Ãgy viszi a pereputtyÀt
csÁpûn k´tve cs¡cske kettû
nyakÀn lÂg a mÀsik kettû.
HÀti jÂszÀg, pereputty:
pici rajkÂ, jÂl aludj!
Mezûk j´nnek, erdûs¢gek
jÂ vid¢kek, rossz vid¢kek
sz¢p hazÀk,
z´ld hazÀk;
jÀr a sz¢l ¢s z´rg az Àg.

HALçLTçNC

Ha a pusztÀn zÃg a t¢l
¢s kopogva hull a d¢r,
fÀzÂ farkas ¢hen ordÁt,
a hideg fogat csikordÁt,
k´ddel r¢mes a hatÀr
s szÀll a t¢li vad madÀr;
mikor megfagy mind a vÀgy
s meleg vacok ¢des Àgy
s k¡nn a k´d feh¢r tej¢be
aranytojÀst ver a hold:
akkor ¢bred r¢gi r¢mem,
mint a sÁrbÂl kel a holt.

Lepedûsen ¢s feh¢ren. ä
J´jj csak, r¢gi, r¢gi holt,
Ãgyse f¢lek tûled,
vesd le lepedûdet! ä
ögyis lelkem puszta tÀj,
hol jÂ l¢lek egy se jÀr ä
nem, m¢g a madÀr se jÀr.
ögyis szÁvem temetû,
lid¢rcf¢nnyel f¢nyes,
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ahol m¢g a fû se nû
s hantja k¢nnel k¢nes.
ögyis lelkem puszta tÀj,
hol jÂ l¢lek egy se jÀr,
¢lve trÂnol a halÀl,
j´jj csak, j´jj el, rossz madÀr,
vesd le lepedûdet,
vesd le bûr´d, husodat,
hadd szorÁtom csontodat,
meztelen csÁpûdet!
JÀr a tÀnc ¢s z´rg a csont:
Ágy se f¢lek tûled;
j´jj, ´leld meg, r¢gi csont,
r¢gi szeretûdet.
Fagy ´lelget, csont a lÀnc:
borzalomban, k¢jjel ä
jÀr a csont ¢s z´rg a tÀnc ä
hadd f¡r´dj¡nk ¢jjel.

A k¢t vers elsû szakaszÀnak metrikai szerkezete igen hasonlÂ. A hÁmrÁmes sorok mind-
kettûben h¢t szÂtagÃ trochaikusak, a nûrÁmesek pedig nyolc szÂtagÃ trochaikusak.
Mindk¢t versben az elsû szakasz pÀrrÁmekkel kezdûdik, csak a szakasz v¢g¢n ¢szlelhetû
n¢mi elt¢r¢s. A HALçLTçNC-ban az utolsÂ n¢gy sorban a rÁm ´lelkezûv¢ vÀlik, a CI-
GçNYDAL-ban pedig az utolsÂ elûtti nûrÁmes sor hat szÂtagÃ, mert àlyukÊ van a met-
rikai àhÀlÂzatbanÊ, ¢s kett¢ van osztva. Ezen alig ¢szlelhetû elt¢r¢s k´vetkezt¢ben arra
vÀrakozik az olvasÂ, hogy visszat¢rjen a bevÀlt rendszerhez; s mikor ez a vÀrakozÀs
bevÀlik, az olvasÂnak az az ¢rz¢se, hogy a szakasz k¡l´n´sen erûs zÀrlattal fejezûdik
be.

A folytatÀsban a rÁmszerkezetbeli k¡l´nbs¢g egyre nû. Ellen fogok Àllni a kÁs¢rt¢s-
nek, hogy àb¢gahÃrÊ-szerü elemz¢snek vessem alÀ a àzÃg a sz¢lÊ ¢s a àzÃg a t¢lÊ rÁmszavak
hanganyagÀt. A nagy verstani hasonlÂsÀg ellen¢re a k¢t vers ¢szlelt minûs¢ge igen k¡-
l´nb´zû. A CIGçNYDAL talÀn àjÀt¢kosÊ-nak ÁrhatÂ le, ¢s van, aki àbÀjosÊ-nak ¢szleli, a
szentimentÀlis ¢s a szellemes kever¢k¢nek. A HALçLTçNC viszont erûteljesen hipno-
tikus jellegü. MondhatnÀm, hogy a CIGçNYDAL valÂdi biztonsÀgot nyÃjt az olvasÂnak,
a HALçLTçNC pedig hamis biztonsÀgot. Ennek a k¡l´nbs¢gnek sokr¢tü oka van. A
legszembe´tlûbb a tartalomra vonatkozik. A CIGçNYDAL-ban a legijesztûbb leÁrÀsok is
megnyugtatÂ szavakkal v¢gzûdnek, mint p¢ldÀul a negyedik szakaszban:

àMes¢l neki r¢meket,
dalol neki ¢neket:
Ïçgi jÂszÀg, pici l¢lek
milyen jÂ neked az ¢let;
Hogyha j´n a csunya sz¢l,
pici rajkÂ picit f¢l
ad t¡zet a szÀraz Àg:
kivÀrod a tavaszÀt.
Hogyha ¢g a nap sugÀra
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a gazdÀnak nagy a kÀra;
neked semmi, kis bolond:
minden¡tt csak hüs a lomb:
Cse'bogÀr,
Cse'bogÀr,
a gazdÀnak csupa kÀr.ÎÊ

A HALçLTçNC-ban ezzel szemben a leÁrt àvalÂsÀgÊ igenis ijesztû, s a felgerjesztett ret-
teg¢st semmik¢ppen nem tompÁtja le. Sût: minden lehetû eszk´zzel fokozza a hÀtbor-
zongatÂt. A szabÀlyos ritmus nyÃjtotta biztonsÀg¢rzetet az olvasÂ arra hasznÀlja fel,
hogy a hÀtborzongatÂval f¢lelemmentesen n¢zzen szembe.

Az im¢nt emlÁtett biztonsÀg¢rzetet m¢g egy igen illanÂ elem is ellensÃlyozza, sût
maga alÀ is gyüri. A leÁrÀs àmint a sÁrbÂl kel a holtÊ hasonlatk¢nt surran be a versbe. A
k´vetkezû k¢t sorban viszont a hasonlat valÂsÀggÀ vÀlik: àLepedûsen ¢s feh¢ren. ä / J´jj
csak, r¢gi, r¢gi holtÊ. Ez az egyik gy´kere a bizonytalansÀgnak: hasonlat-e a àholtÊ vagy
valÂsÀg? HasonlÂ a helyzet a tÀj leÁrÀsÀval. Az elsû sorokban leÁrt tÀj a nyelven kÁv¡li
fizikai valÂsÀg r¢sze; de alig megk¡l´nb´ztethetû ez a lelki tÀjtÂl: àögyis lelkem puszta
tÀjÊ. TalÀn a legl¢nyegesebb k¡l´nbs¢g a kettû k´z´tt, hogy az egyikben àszÀll a t¢li vad
madÀrÊ, mÁg a mÀsikban àm¢g a madÀr se jÀrÊ. De ez a k¡l´nbs¢g is elmosÂdik, amikor
a madÀr m¢gis, mÀs (talÀn Àtvitt) ¢rtelemben, a lelki tÀjhoz is hozzÀf¢rkûzik: àj´jj csak,
j´jj el, rossz madÀrÊ.

E bizonytalansÀgot a groteszk elem ¢rzelmi dezorientÀciÂvÀ fokozza. K¢t ´sszef¢r-
hetetlen elem adja az irÀnyt: a hÀtborzongatÂ ¢s az erotikus; a àhÃsiÊ szerelem ¢s a
hÃstalan csontvÀz; a meztelens¢g a nemi vonzerû ¢s a makÀbrikus visszataszÁtÂ erej¢vel
¢l:

vesd le lepedûdet,
vesd le bûr´d, husodat,
hadd szorÁtom csontodat,
meztelen csÁpûdet!
JÀr a tÀnc ¢s z´rg a csont:
Ágy se f¢lek tûled;
j´jj, ´leld meg, r¢gi csont,
r¢gi szeretûdet.Ê

Az ´sszef¢rhetetlen ¢rzelmek a k´vetkezû sorokban a legszembetünûbbek:

àFagy ´lelget, csont a lÀnc,
borzalomban, k¢jjel äÊ

Mint emlÁtettem, a szabÀlyos ritmusbÂl eredû biztonsÀg¢rzet teszi lehetûv¢ a nehezen
elviselhetû ¢rzelmekkel valÂ szemben¢z¢st. De a halÀltÀnc ¢s a z´rgû csontok hang-
utÀnzÀsk¢nt is hasznÀljÀk fel a szabÀlyos ritmust, s Ágy a tartalom ¢s a ritmus hatÀsosan
´sszejÀtszik, s egymÀs hatÀsÀt fokozza. Ez a hipnotikus k´lt¢szet egyik legjellegzete-
sebb vonÀsa. így p¢ldÀul Coleridge KUBLA KçN-ja a vilÀgirodalom leghÁresebb hip-
notikus-eksztatikus k´ltem¢nye, verstani szempontbÂl pedig az angol irodalom egyik
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legszabÀlyosabb k´ltem¢nye. Sok olvasÂ (¢s kivÀltk¢ppen Kipling) rendkÁv¡li varÀzs-
erût v¢ltek ¢szlelni benne. Vess¡nk egy futÂ pillantÀst az egyik hÁres szakaszra:

àBut oh! that deep romantic chasm which slanted
Down the green hill athwart the cedarn cover!
A savage place! as holy and enchanted
As e'er beneath a waining noon was haunted
By woman wailing for her demon-lover!
And from this chasm, whith ceaseless turmoil seething,
As if this earth in fast thick pants were breathing,
A mighty fountain momently was forced:
Amid whose swift half-intermitted burst
Huge fragments vaulted like rebounding hail,
Or chaffy grain beneath the thresher's flail:
And 'mid these dancing rocks, at once and ever
It flung up momently the sacred river.Ê

àDe Âh, amott a c¢drus f´dte b¢rcen
a m¢lybe milyen hasad¢k szakadt!
Micsoda vad hely! d¢mon-kedves¢t sem
siratja szentebb, iszonyÃbb vid¢ken
elhagyott nû a sÀpadt hold alatt.
S e szakad¢kbÂl, forrva, zakatolva,
mintha a f´ld gyors l¢legzete volna,
hatalmas forrÀs l¡ktetett elû:
torkÀbÂl, mint felugrÂ j¢gesû
vagy mint a pelyvÀs mag a cs¢p alatt,
Ávben rep¡lt a sok nagy szirtdarab
s tÀncos sziklÀkkal egy¡tt Ágy okÀdta
a folyÂt a kÃt ´r´k robbanÀsa.Ê

(SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa)

Itt a tÀncolÂ sziklÀk a pergû ritmusbÂl merÁtik erej¡ket; a ritmus àrÀmenûsÊ jelleg¢t
pedig a tÀncolÂ sziklÀk fokozzÀk.

A HALçLTçNC-ban megtalÀlhatÂk a hipnotikus k´lt¢szet tovÀbbi jellegzetess¢gei is,
¢s mindannyian a fent emlÁtett àhamis biztonsÀggalÊ ¢s az ebbûl eredû àrÀmenûsÊ rit-
mussal vannak kapcsolatban. Az emlÁtett elûrelÀthatÂsÀgbÂl eredû biztonsÀgot a vers-
tani elûrelÀthatatlansÀgbÂl eredû bizonytalansÀg ellensÃlyozza. Az elûrelÀthatÂsÀg ¢s
az elûrelÀthatatlansÀg k¡l´nb´zû verstani szinteken rejlenek, ez¢rt nem ´sszef¢rhe-
tetlenek, hanem ¢ppen egymÀs mellett hatnak, l¢lektani szempontbÂl; nem semmisÁ-
tik meg egymÀst, hanem egy¡ttesen hamis biztonsÀgot ¢bresztenek. Az elûre lÀthatÂ
rendszeress¢g a verslÀb szintj¢n van, az elûre lÀthatatlan rendszertelens¢g pedig a rÁm-
szerkezet ¢s a sorhossz szintjein. Mint emlÁtettem, az elsû szakaszban a hÁmrÁmes sorok
h¢t szÂtagÃak, a nûrÁmes sorok nyolc szÂtagÃak. HasonlÂ szerkezetet vÀr az olvasÂ a
t´bbi szakaszban is. A mÀsodik szakaszban ezzel szemben a nûrÁmes sorok ´t szÂtagÃ-
akra cs´kkennek.

A rÁmszerkezet is alÀÀssa az elûrelÀthatÂsÀgbÂl eredû biztonsÀg¢rzetet. A vers elsû
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szakasza pÀrrÁmekkel kezdûdik, az utolsÂ n¢gy sorban pedig ´lelkezû rÁmek vannak.
Itt f´l kell tenni a k¢rd¢st, hogy hogyan lehet mÂdszeresen magyarÀzni e rÁmszerke-
zetek hatÀsÀt. A legalkalmasabb mÂdszert az alakl¢lektan (a Gestalt-pszicholÂgia) cso-
portosÁtÀst´rv¢nyei nyÃjtjÀk. Ezek a t´rv¢nyek azokat a folyamatokat szabjÀk meg,
amelyek az ¢rz¢ki ingereket àerûsÊ ¢s àgyengeÊ (vagy àjÂÊ ¢s àsilÀnyÊ) alakokkÀ szer-
vezik. E jelzûk nem az alakok eszt¢tikai ¢rt¢k¢re, hanem ¢szlel¢si minûs¢g¡kre vonat-
koznak (a legnagyobb romantikus ¢s impresszionista remekmüvek, a zen¢ben ¢s a fes-
t¢szetben csakÃgy, mint a k´lt¢szetben, ¢ppen silÀny alakjaikkal ¢rik el jellegzetes ¢r-
zelmi hatÀsukat). Min¢l kevesebb strukturÀlis elvre alapozÂdik az alak, annÀl erûsebb.
A pÀrrÁm p¢ldÀul csak egy strukturÀlis elvre tÀmaszkodik: a mÀsodik sor rÁmel az el-
sûvel. Ugyanezt àa jÂ folytatÀs t´rv¢nyeÊ alapjÀn Ágy is meg lehet fogalmazni: az elsû
a-rÁm utÀn az olvasÂ ism¢t a-rÁmet vÀr el, s ez a vÀrakozÀs be is vÀlik. Az eredm¢ny egy
szimmetrikus alak, amelyben a k¢t sor kiegyensÃlyozza egymÀst, ¢s ez¢rt az olvasÂ
stabilnak ¢szleli. A keresztrÁm enn¢l bonyolultabb. Itt k¢t strukturÀlis elv mük´dik: az
elsû sor rÁmel a harmadikkal, a mÀsodik a negyedikkel. àA jÂ folytatÀs t´rv¢nyeÊ alap-
jÀn az elsû a-rÁm utÀn az olvasÂ ism¢t a-rÁmet vÀr el, de ehelyett egy b-rÁm k´vetkezik,
s Ágy gyeng¢bb alak keletkezik. De ha az olvasÂ csoportosÁtja az elsû sort a mÀsodikkal
¢s a harmadik sort a negyedikkel, a àjÂ folytatÀsÊ magasabb szinten ¢szlelhetû: a sza-
kasz mÀsodik fele megism¢tli (jÂl folytatja) az elsû fel¢t, s Ágy kiegyensÃlyozott, szim-
metrikus, zÀrt alak j´n l¢tre. àA jÂ folytatÀs t´rv¢nyeÊ az a-b-a-b rÁmk¢pletben maga-
sabb szinten mük´dik, mint az a-a rÁmk¢pletben; Ágy az elûbbi bonyolultabb, de egyÃt-
tal strukturÀltabb is az utÂbbinÀl.

Ha egy erûs alak elvÀrt eleme csalÂdÀst okoz, az olvasÂnak erûs hiÀny¢rzete tÀmad.
Min¢l erûsebb lenne a meg nem testes¡lt alak, annÀl erûsebb az olvasÂ hiÀny¢rzete.
A hiÀny¢rzetet okozÂ elemnek Ágy magas elvÀrtsÀga (k´vetelts¢ge, requiredness) van.
Vegy¡k szem¡gyre a k´vetkezû n¢gysorost:

àKohn Ãr Àll a tengerparton,
Issza a jÂ malagÀt,
Mik´zben a tenger Àrja
Nyaldossa a t¢rd¢t.Ê

Ha a hiÀnyzÂ elvÀrt elem megjelenne, a n¢gysorosnak erûs àk´ltûi zÀrlataÊ, jelen eset-
ben erûs csattanÂja vagy inkÀbb k¢t csattanÂja lenne. Szemantikai csattanÂja akkor
lenne, ha p¢ldÀul a negyedik sor trÀgÀr szÂval v¢gzûdne; alaki csattanÂja pedig akkor
lenne, ha p¢ldÀul a negyedik sor folytatnÀ az elûzû sorok verstani szerkezet¢t, ¢s ha
rÁmelne a mÀsodik sor v¢g¢vel, ezÀltal erûteljes k´ltûi zÀrlatot teremtve.3 Min¢l t´bb-
fajta csattanÂ jÀtszik ´ssze, annÀl erûsebb a k´ltûi zÀrlat.

A HALçLTçNC elsû szakasza v¢g¢n ¢pp ilyen n¢gysoros egys¢g vÀltja fel a pÀrrÁme-
ket; s ez erûteljes alaki zÀrlatbÂl eredû biztonsÀg¢rz¢ssel jÀr:

às k¡nn a k´d feh¢r tej¢be
aranytojÀst ver a hold:
akkor ¢bred r¢gi r¢mem,
mint a sÁrbÂl kel a holt.Ê

De ez a biztonsÀg¢rz¢s csalÂkÀnak bizonyul. A mÀsodik szakasz a k´vetkezû k¢t sorral
kezdûdik:



àLepedûsen ¢s feh¢ren. ä
J´jj csak, r¢gi, r¢gi holtÊ

Itt az olvasÂ Ãjfent jÂ folytatÀst vÀr el, aminek ism¢t n¢gysoros keresztrÁmekben kel-
lene kifejezûdnie. Csak mikor ebben a vÀrakozÀsÀban csalÂdik, akkor fedezi fel, hogy
a rÁmszerkezet ezt a k¢t sort az elûzû szakasz utolsÂ n¢gy sorÀval csoportosÁtja. EzÀltal
az elûzû zÀrt alakban hÀrom fontos vÀltozÀs k´vetkezik be: a zÀrtnak v¢lt egys¢g utÂ-
lagosan Ãjra kinyÁlik; a stabilnak v¢lt k¢tszer egysoros egys¢g utÂlagosan hÀromszor
k¢tsoros àfoly¢konyÊ egys¢gg¢ vÀlik, amelyben a k¢tsoros alegys¢geket v¢g n¢lk¡l is-
m¢telni lehetne; ¢s a kiegyensÃlyozottan szimmetrikus egys¢g elveszti szimmetriÀjÀt.
Mindezek oda vezetnek, hogy a mÀr le¡lepedett biztonsÀg¢rzet sz¢lsûs¢ges bizonyta-
lansÀg¢rzett¢ vÀlik.

EzÀltal az alakl¢lektannak egy tovÀbbi alapelv¢t is bemutattuk. Az ÀtfogÂ alak ¢s
r¢szletei viszonylagos ereje nagyon is f¡gg egymÀstÂl. Min¢l gyeng¢bb a r¢sz, annÀl
erûsebbnek ¢szlelj¡k az eg¢sz alakjÀt; s min¢l gyeng¢bb az eg¢sz alakja, annÀl feltünûb-
ben mutatkoznak meg a r¢szletek. Az ab rÁmcsoportban hiÀnyzik a jÂ folytatÀs, s ez¢rt
igen silÀny alaknak szÀmÁt. Ezzel szemben az ab-ab csoportban a jÂ folytatÀs ¢s a szim-
metria uralkodik, s ez¢rt a gyenge r¢szek erûsen beleolvadnak. Az ab-ab-ab csoportban
viszont az ÀtfogÂ alak szimmetriÀja felborul, ezÀltal az eg¢sz alakja meggyeng¡l, s a
hÀrom alegys¢g szembe´tlûen kiÀll az eg¢szbûl.

A k´vetkezûk¢ppen ́ sszegezhetj¡k a CIGçNYDAL ¢s a HALçLTçNC elsû szakaszÀnak
utolsÂ sorÀrÂl mondottakat. Az elûbbiben az utolsÂ sor elvÀrtsÀga ÀllandÂ zÀrlatot te-
remt, s Ágy valÂdi biztonsÀgot ¢breszt; az utÂbbiban az utolsÂ sor elvÀrtsÀga ideiglenes,
csalÂka zÀrlatot hoz l¢tre, s Ágy hamis biztonsÀgot ¢breszt.

A rÁmcsoportosÁtÀs hasonlÂ mÂdokon hat Coleridge fentebb id¢zett szakaszÀban is.
A szakasz elsû ́ t sorÀnak (s a vers elsû ́ t sorÀnak is) abaab a rÁmk¢plete. Itt a harmadik
a-rÁm az eddig tÀrgyalt abab csoportnak a zÀrÂ sorÀt tartja fel egy darabig, ¢s felborÁtja
a szimmetrikus fel¢pÁt¢st. MÀsk¢ppen ezt Ãgy is lehetne mondani, hogy ez a rÁmk¢plet
k¢t szimmetrikus rÁmk¢pletet (abab ¢s abba) k´zelÁt meg, de egyiket sem ¢ri el. Innen
ered energikus, mozg¢kony ¢s nyugtalan jellege.

A szakasz utolsÂ nyolc sorÀnak a rÁmk¢plete aa bb cc ¢s Ágy tovÀbb. Azt vÀrnÀnk,
hogy a szimmetrikus, erûs alakÃ egys¢geknek stabil, biztonsÀgos, zÀrt jellege legyen.
De Ãgy tetszik, tÀvolrÂl sem ez a helyzet. Ennek mintha az volna az oka, hogy itt k¢t
vetekedû csoportosÁtÀs elv ellenkezû irÀnyba mük´dik. Bizonyos szempontbÂl ezek a
verssorok egyszerü pÀrrÁmeket alkotnak. Mondattani szempontbÂl azonban mÀsik
minta van rÀjuk k¢nyszerÁtve. A rÁmel¢s szempontjÀbÂl a àhatalmas forrÀs l¡ktetett elûÊ
sor a k´vetkezû sorral ker¡l egy csoportba; mondattani szempontbÂl viszont az elûzû
sorral. A àszakad¢kbÂlÊ ragja ig¢t Ág¢r; s ez az Ág¢ret csak k¢t sorral k¢sûbb teljes¡l be
(àl¡ktetettÊ), s Ágy a k´vetkezû pÀrrÁmbe àcsordul ÀtÊ. így a k´zbeiktatott hasonlat
(àmintha a f´ld gyors l¢lekzete volnaÊ) nemcsak a mitologikus dimenziÂt teszi hozzÀ, ha-
nem l¢nyegesen gyengÁti is az eg¢sz szakasz ¢szleleti alakjÀt azÀltal, hogy k¢slelteti a
mondattani elûrevetÁt¢sek megvalÂsÁtÀsÀt, ¢s igen hosszÃ tartamra ´sszekuszÀlja az
egymÀst fedû mondattani ¢s rÁmelû egys¢geket. Az angol eredeti k´vetkezû monda-
tÀnak ism¢t k¢tsornyi a hossza, ¢s k¢t pÀrrÁm hatÀrÀn kereszt¡l àterpeszkedik ÀtÊ. S
mivel megint pÀrrÁm k´zep¢n v¢gzûdik, egy tovÀbbi sorra van sz¡ks¢g, hogy azt ki-
eg¢szÁtse. Emiatt Ãjabb, elûre nem lÀthatÂ hasonlatot kell bevezetni a mondattani jÂs-
latok beteljesed¢se utÀn. A magyar fordÁtÀsban a àvagy mint a pelyvÀs mag a cs¢p alattÊ
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hasonlat a mondat k´zep¢n iktatÂdik be, k¢sleltetv¢n a mondat kieg¢szÁt¢s¢t; Ágy a
pÀrrÁm mÀsodik sora mind mondattanilag, mind verstanilag àelvÀrtÊ lesz, a fesz¡lts¢g
nagyobb, ¢s a zÀrlat minûs¢ge erûsebb. Csak az utolsÂ pÀrrÁm ä a leÁrÀs à´sszefoglalÀsaÊ
ä fedi teljesen ¢s egymagÀban a pÀrrÁmet. Ez¢rt ¢szleletileg is àlekerekÁtûÊ hatÀsa van.4

KorÀbban megjelent AZ ADY VARçZSA ä V°LT VAGY VALñSçGOS? cÁmü dolgo-
zatomban (Holmi, 1991/5.) k¡l´nbs¢get tettem grammatikus ¢s antigrammatikus rÁ-
mek k´z´tt. RÀmutattam, hogy az elûbbit àlanyhak¢ntÊ, az utÂbbit pedig àerûtel-
jesk¢ntÊ ¢szlelj¡k. Az antigrammatikus rÁm erûteljess¢ge fokozÀsÀnak egyik mÂdja,
ha emelj¡k a rÁmtagok k´z´s morf¢mÀinak szÀmÀt, mik´zben min¢l t´bb ¢s min¢l ma-
gasabb ¢rt¢stani komponens Àll szemben egymÀssal. A àmonotonÊ hangzat ¢s az ¢r-
t¢stani komponensek egymÀs sokf¢les¢g¢t domborÁtjÀk ki. A rÁm erûteljess¢ge eme-
l¢s¢nek tovÀbbi eszk´ze a rÁmelû szavak t´bb morf¢mÀjÀnak egymÀssal valÂ szembe-
ÀllÁtÀsa. Ezt KosztolÀnyi HAJNALI R°SZEGS°G-e elsû szakaszÀn mutatom be r´viden.

àElmondanÀm ezt n¢ked. Ha nem unnÀd.
Mult ¢jszaka ä hÀromkor ä abbahagytam
a munkÀt.
Le is fek¡dtem. çm a g¢p az agyban
z´rg´tt tovÀbb, kattogva-zÃgva nagyban,
csak forgolÂdtam d¡h´sen az Àgyon,
nem j´tt az Àlom.
HÁvtam pedig, Ágy ¢s Ãgy, balga szÂkkal,
szÀzig olvasva ¢s m¢rges altatÂkkal.
Az, amit Ártam, lÀzasan meredt rÀm.
Izgatta szÁvem negyven cigarettÀm.
Meg mÀs egy¢b is. A fekete. Minden.
HÀt f´lkelek, nem bÀnom az eg¢szet,
s¢tÀlgatok szobÀmba le-f´l, ingben,
k´r´ttem a csalÀdi f¢szek,
a szÀjakon lÀgy, Àlombeli m¢zek
s amint botorkÀlok itt, mint a r¢szeg,
az ablakon kin¢zek.Ê

Ez a k´ltem¢ny, elej¢tûl a v¢g¢ig, a magyar k´lt¢szetben a legszebb p¢ldÀja az antig-
rammatikus rÁmel¢snek (¢s mÀs egy¢bnek is). A fent id¢zett r¢szletben csak egy rÁmpÀr
van, ahol azonos besz¢dr¢szü szavak rÁmelnek. A àszÂkkal ä altatÂkkalÊ rÁmszavak fûne-
vek; azonos raggal ¢s k¢pzûvel v¢gzûdnek (-kal): csak az ezt megelûzû Â szembesÁt egy
szÂt´vet az elûbbiben egy k¢pzûvel az utÂbbiban. Az ezt megelûzû rÁmpÀr (àÀgyon ä
ÀlomÊ) k¢pzûs fûnevet szembesÁt k¢pzûtlennel, amelyekben csak a magÀnhangzÂk azo-
nosak, s az utolsÂ mÀssalhangzÂ hasonlÂ [n ä m]. A t´bbi rÁmben k¡l´nb´zû besz¢d-
r¢szü szavak rÁmelnek egymÀssal, k¡l´nb´zû ragokat ¢s k¢pzûket szembesÁtve ¢s sok
k´z´s vagy hasonlÂ hangzÂt hasznÀlva fel. A nyÀjas olvasÂ kidolgozhatja magÀnak ezek
r¢szleteit: àunnÀd ä munkÀt; abbahagytam ä agyban ä nagyban; meredt rÀm ä cigarettÀm;
Minden ä ingben; eg¢szet ä f¢szek ä m¢zek ä r¢szeg ä kin¢zekÊ ¢s Ágy tovÀbb. Mikor egy mü-
velt, de nem szakembernek eml¢kezetbûl id¢ztem ezt a verset, megjegyezte, hogy mi-
lyen erûteljes ¢s figyelemre m¢ltÂ gondolatokat fejez itt ki KosztolÀnyi; erre azt vÀla-
szoltam, hogy majdnem t¡ntetûleg a lehetû legbanÀlisabb ¢s legprÂzaibb gondolato-
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kat ¢s kifejez¢seket hasznÀlja itt, de a virtuÂz antigrammatikus rÁmek figyelemre m¢l-
tÂvÀ ¢s erûteljess¢ varÀzsoljÀk a sz´veget. Ehhez a k¢rd¢shez m¢g visszat¢rek.

Visszat¢rve most a hipnotikus k´lt¢szethez, ennek egyik jellegzetess¢ge az, hogy a
sorv¢g erûsen kevert jellegü; erûteljes antigrammatikus rÁmek lanyha grammatikus
rÁmekkel jÀrnak egy¡tt, amelyekhez rÁm helyett bizonyos szavak epiforikus ism¢tl¢se
tÀrsul. Poe ¢s Altermann hipnotikus k´lt¢szet¢ben ez a kapcsolat egy¡tt jÀr a szabÀlyos
ritmussal ¢s a tÃlvilÀgi be´z´nl¢s¢vel. Ez a sajÀtos kever¢k tÃlmegy a sz¢lsûs¢gesen mo-
noton ¢s a sz¢lsûs¢gesen vÀltozatos kever¢k¢n ¢s szembesÁt¢s¢n. Azt ÀllÁtom, hogy azo-
nos (vagy majdnem azonos) verssorok ¢s rÁmszavak ism¢tl¢se (sût m¢g antigramma-
tikus rÁmpÀrok elûre megszabott helyen valÂ ism¢tl¢se) kim¢lyÁti a metrikai egymÀst
fed¢s (convergence) szabÀlyos hatÀsÀt; s ennek bizonyos k´r¡lm¢nyek k´z´tt rÀolvasÂ
hatÀsa lehet, amely hozzÀtesz a vers tÃlvilÀgi l¢gk´r¢hez. A àbizonyos k´r¡lm¢nyekÊ
egyike az, hogy a l¢gk´r magas energiÀval telinek ¢rzûdik; s ezt az antigrammatikus
rÁm tovÀbb emeli.

A k´lt¢szet ¢rzelmi minûs¢geirûl szÂlÂ dolgozatomban a k´vetkezûk¢ppen foglal-
tam ´ssze a Blake TIGRIS-e ¢rzelmi minûs¢g¢nek a tÀrgyalÀsÀt: àKonvergens ritmikus
mintÀk tipikusan nem ¢rzelmi minûs¢gek eredet¢nek szÀmÁtanak. Ebben a versben a roppant ener-
gia ¢s a mondatszerkezetbûl, valamint a k¢pletes nyelvezetbûl eredû ¢rzelmi minûs¢gek lehengerlik,
Ãgy lehet, a ritmus szellemes vagy jÀt¢kos (azaz leegyszerüsÁtû) potenciÀljÀtÊ (Tsur, 1978: 177).

A HALçLTçNC-ban, mint emlÁtettem, t´bbek k´z´tt a ritmus ¢s a tartalom tÀnclej-
t¢se egymÀs energiaszintj¢t k´lcs´n´sen fokozza. A rÁmek ¢rt¢stani szerkezete jelleg-
zetes, de valamivel m¢rs¢keltebb annÀl, mint ami a hipnotikus k´lt¢szetet jellemzi.
Csak igen kev¢s olyan antigrammatikus rÁm van e versben, mint a àr¢mem ä feh¢renÊ
vagy a àtemetû ä fü se nûÊ. A rÁmek mÀs r¢sze azonos besz¢dr¢szek szÂt´veit veti ´ssze,
mint àlÀnc ä tÀncÊ vagy àvÀgy ä ÀgyÊ; a rÁmek tovÀbbi r¢sze azonos besz¢dr¢szeket vet
´ssze azonos ragokkal vagy k¢pzûkkel, mint p¢ldÀul àlepedûdet ä csÁpûdetÊ vagy àhusodat
ä csontodatÊ. V¢g¡l pedig n¢ha azonos szÂ ism¢tlûdik rÁm helyett a sor v¢g¢n, mint
p¢ldÀul àz´rg a csont ä r¢gi csontÊ.

A hipnotikus k´lt¢szet tovÀbbi jellegzetess¢g¢re a k´vetkezû hÀrom p¢lda ´sszeha-
sonlÁtÀsÀbÂl lehet k´vetkeztetni.

àk´ddel r¢mes a hatÀr
s szÀll a t¢li vad madÀr
ä ä ä

àögyis lelkem puszta tÀj,
hol jÂ l¢lek egy se jÀr ä
nem, m¢g a madÀr se jÀr.
ä ä ä

ögyis lelkem puszta tÀj,
hol jÂ l¢lek egy se jÀr,
¢lve trÂnol a halÀl,
j´jj csak, j´jj el, rossz madÀrÊ

E hÀrom id¢zet, fûleg az utolsÂ kettû, rÁm ¢s t¢ma szempontjÀbÂl hasonlÁt egymÀsra.
A [j, l, r] hangzÂk hÀrom fonetikai jegy tekintet¢ben hasonlÂk: mindegyik¡k folyama-
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tos (vagyis egyik¡k sem zÀrhang vagy affrikÀta), mindegyik¡k periodikus, ¢s mind-
egyik¡k k¢pz¢s¢ben a nyelv (nem pedig az ajak, p¢ldÀul) jÀtszik szerepet. A magyar
verstan szabÀlyai szerint ez el¢g ahhoz, hogy a fenti sorok v¢g¢t rÁmk¢nt ¢szlelj¡k. A
hipnotikus k´lt¢szet keretein bel¡l egy t´bbfajta c¢lt szolgÀlhat. Elûsz´r is megboly-
gatja a szabÀlyos, megszokott rÁmszerkezetet s ezÀltal a fent tÀrgyalt bizonyossÀg¢rz¢st.
MÀsodszor: az ism¢tl¢sjelleg itt nemcsak a verslÀb szintj¢n, hanem a verssor szintj¢n
is ¢szlelhetû. Harmadszor pedig: mük´d¢sbe l¢p az az elv, amit a Gestalt-pszicholÂ-
gusok cs´m´rnek neveznek. àNormÀlis esetben fokozatos vÀltozÀst ¢s n´veked¢st vÀrunk el.
Az Ãjra meg Ãjra ism¢tlûdû figura erûs vÀltozÀsra valÂ vÀrakozÀst kelt, mert a folytatÀs meggÀ-
tolÂdik, s mert a figura nem ¢rheti el beteljes¡l¢s¢tÊ (Meyer, 1956: 135). àHa az ism¢tl¢s igen
cs´k´ny´s ¢s kitartÂ, inkÀbb vÀltozÀst, semmint tovÀbbi ism¢tl¢st vÀrunk el, vagyis cs´m´r Àll beÊ
(Meyer, 1956: 152).

Amint ezt tÀrsaimmal egy¡tt kÁs¢rletileg kimutattuk (Glicksohn, J., Tsur, R. ¢s
Goddblatt, C., 1991; Tsur, R., Glicksohn, J. & Goodblatt, C., 1990), ez a monoton,
cs´m´rt okozÂ ism¢tl¢s ¢pp azt a fajta bizonytalansÀgot k¢pes ¢breszteni, amely a jelen
ÀllÀspont ¢rtelm¢ben az obtruzÁv ritmus egyik n¢lk¡l´zhetetlen alapjÀt k¢pezheti.

Ez a fajta ism¢tl¢ssel jÀrÂ versszerkezet jellemzû; sût az is jellemzû a hipnotikus k´l-
t¢szetre, hogy egy arÀnylag r´vid versben t´bb, mint egy olyanfajta id¢zetcsoportot
lehet felmutatni, mint p¢ldÀul a k´vetkezû:

àLepedûsen ¢s feh¢ren. ä
J´jj csak, r¢gi, r¢gi holt,
Ãgyse f¢lek tûled,
vesd le lepedûdet! ä
ä ä ä

JÀr a tÀnc ¢s z´rg a csont:
Ágy se f¢lek tûled;
j´jj, ´leld meg, r¢gi csont,
r¢gi szeretûdet.
ä ä ä

j´jj, csak j´jj el, r¢gi csont,
Ãgyse f¢lek tûled,
j´jj, ´leld meg, r¢gi csont,
r¢gi szeretûdet:
Vesd le lepedûdet. äÊ

Az is figyelemre m¢ltÂ, hogy a k¢t id¢zetcsoport m¢g ́ ssze is keveredik a k´vetkezû
k¢t sorban:

àj´jj csak, j´jj el, rossz madÀr,
vesd le lepedûdet...Ê

Ezekben az id¢zetekben egyr¢szt azonos verssorok ism¢tlûdnek, mÀsr¢szt pedig ha-
sonlÂ zen¢jü sorok ism¢tlûdnek, amelyekkel kapcsolatban az olvasÂ bizonytalan: hal-
lotta-e mÀr ezt a sort vagy nem. Ugyanakkor a hasonlÂ, majdnem azonos sorok ellen-
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t¢tet is l¢trehoznak, ami viszont bizonyos nagyon finom ¢rt¢selemeket domborÁt ki,
mint p¢ldÀul àÃgyse f¢lek tûledÊ ¢s àÁgy se f¢lek tûledÊ. Itt nemcsak a k´zelre mutatÀs szem-
besÁtûdik a tÀvolra mutatÀssal, hanem az egy szÂba Árt àÃgyseÊ mondathatÀrozÂ szÂ,
amiben jelen van a [DAC] ¢rt¢selem; ez az elem hiÀnyzik viszont a k¢tszavas àÁgy seÊ
egyszerü mÂdhatÀrozÂbÂl (vagy legalÀbbis hangsÃlytalanul van jelen benne) (àily mÂ-
don semÊ).5 A vers utolsÂ sora az itt emlÁtett tulajdonsÀgokon kÁv¡l m¢g egy fontos
szerepet t´lt be: mint fent lÀttuk, ha egy n¢gysoros, szimmetrikusan ¢pÁtett sorcsoport
stabil zÀrlatot ¢r el, egy az elûzû rÁmekhez csatlakozÂ ´t´dik sor felborÁthatja a szim-
metriÀt, s egyÃttal megbolygathatja a zÀrlatot. Itt ez a hatÀs nem teljesen egy¢rtelmü.
Ha ez a vers v¢g¢n t´rt¢nik, ugyanaz a szerkezet ellent¢tes hatÀst is vÀlthat ki: a tol-
dal¢ksor àrÀduplÀzÊ a zÀrlatra. Itt, Ãgy tünik, igen bizonytalan, hogy a k¢t ellent¢tes
hatÀs k´z¡l melyik ¢rv¢nyes¡l.

Babits: A DANAIDçK

Amint azt A PERCEPTION-ORIENTED THEORY OF METRE cÁmü k´nyvemben hosszan
kifejtettem, a vers ritmusÀt a hangsorozat hÀrom dimenziÂjÀban talÀlhatÂ hangmintÀk
alapjÀn a legk¢zenfekvûbb elemezni. Ezek: a metrikai minta, a nyelv¢szeti minta
(hangsÃly vagy szÂtaghossz) minta ¢s az elûadÀsminta. A metrikai minta az elvont erûs
¢s gyenge pozÁciÂk szabÀlyos vÀltakozÀsÀbÂl Àll. A nyelv¢szeti mintÀban az egys¢ges
elûre lÀthatatlan rendszertelens¢ggel k´vetkeznek egymÀs utÀn. Az erûs pozÁciÂk Àl-
talÀban hangsÃlyos (vagy hosszÃ) szÂtagban valÂsulnak meg; a gyeng¢k pedig hang-
sÃlytalan vagy r´vid szÂtagokban. A magyar nyelvben ez valamivel bonyolultabb: a
k¢tfajta (hangsÃlyon, illetve szÂtaghosszon alapulÂ) mÂdszer n¢ha ´sszekeveredik, s
az erûs pozÁciÂt n¢ha hangsÃlyos, mÀskor meg hosszÃ szÂtag realizÀlja. Az elûadÀs-
minta minden vers olvasÀsÀban jelen van, de legfûk¢ppen ott tünik fel, ahol a k¢t elûzû
minta elt¢r egymÀstÂl. A ritmikus elûadÀs azokkal az ¢szlel¢si k´r¡lm¢nyekkel Àll kap-
csolatban, amelyek k´z´tt a metrikai minta ¢s a nyelv¢szeti minta egyarÀnt ¢szlelhetû.

A DANAIDçK ritmusÀt leginkÀbb àtolakodÂk¢ntÊ, àcs´k´ny´sk¢ntÊ, àobtruzÁvk¢ntÊ
lehet jellemezni. Ezt a jelleget hÀrom k¡l´nb´zû szinten lehet megragadni: a nyelv¢-
szeti minta szokottnÀl nagyobb szabÀlyossÀga, a trochaikus verslÀb ¢s a tetrametrikus
egys¢g k¡l´n´s jellege s a rendkÁv¡l hosszÃ verssorok ¢szlel¢si sajÀtossÀgai alapjÀn.
Itt csak az utÂbbiakat fogom r´viden ´sszefoglalni. Metrikai k´nyvem harmadik feje-
zet¢ben rÀmutattam arra, hogy bonyolult ¢szlel¢si okoknÀl fogva azok a verslÀbak,
amelyekben az elsû szÂtag hangsÃlyos, az olvasÂt inkÀbb k¢sztetik arra, hogy a metri-
kai mintÀt helyezze elût¢rbe a nyelv¢szeti mintÀval szemben. Ugyanez Àll, mÀs ¢szlel¢si
okoknÀl fogva, a tetrametrikus kettûs versm¢rt¢kekre, ha a negyedik szÂtagot feltünû
cezÃra k´veti. EzÀltal a trochaikus verslÀb ¢s a tetrametrikus egys¢g egymÀs ¢szlel¢si
minûs¢g¢t emelik ki. Ebbûl k´vetkezik, hogy a tetrametrikus trocheus sokkal àrÀme-
nûsebbÊ, sokkal àcs´k´ny´sebbÊ, mint a pentametrikus trocheus vagy akÀr a tetra-
metrikus jambus.

K¢t-hÀrom ilyen tetrametrikus egys¢get az olvasÂ k´zvetlen¡l felfoghat, ¢s k´ny-
nyed¢n nagyobb ¢szleleti egys¢gekbe szervezheti ûket. De A DANAIDçK verssoraiban
talÀlhatÂ nyolc-tÁz ilyen egys¢g jÂval meghaladja az olvasÂ ¢szlelûk¢pess¢g¢t, az olvasÂ
kognitÁv rendszere tÃlterhelûdik, s ez¢rt k¢nytelen r´vid tÀvÃ memÂriÀjÀban a sok
egys¢get egymÀsba olvasztani. Ily mÂdon megk¡l´nb´ztethetetlen, egybeolvadt
massza keletkezik, ami mindennek ellen¢re alacsonyabb szinten ¢lesen artikulÀlÂdik
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(l. Tsur, 1972). így keletkezik a hamis biztonsÀg, amit a szabÀlyos versm¢rt¢k nyÃjt a
benn¡nk rejtûzû plÀtÂi cenzornak ä ¢s v¢geredm¢nyben innen A DANAIDçK obtruzÁv
ritmusa.

Ezt a formÀtlannak tetszû masszÀt, mint emlÁtettem, erûsen Ázelik (artikulÀljÀk) egy-
r¢szt a nyolc szÂtagÃ perceptuÀlis egys¢gek, mÀsr¢szt az ezen egys¢gek k´zep¢n l¢vû
cezÃra. A nagyon hosszÃ verssorok v¢g¢t pedig a rÁmek tovÀbb artikulÀljÀk. De e
hosszÃ verstani egys¢gek v¢g¢t nemcsak a rÁmek jelzik, hanem egy mÀsik hatÀsos esz-
k´z is. Barbara Herrnstein-Smith (1971) annak a k¢rd¢snek szentelte kivÀlÂ k´nyv¢t,
hogy hogyan jelzik a versek vagy hosszabb-r´videbb versszakok azt, hogy v¢get ¢rtek,
nemcsak àeleny¢sztekÊ. Amikor egy elvont szerkezet hosszasan ism¢tlûdik, ¢s az olvasÂ
minden ism¢tl¢s utÀn Ãjabb ism¢tl¢sre vÀr, akkor az olvasÂ szÀmÀra az jelzi a legk¢-
zenfekvûbb mÂdon, hogy a sorozatnak v¢ge, hogy az ism¢telt szerkezet mÂdosul: az
ism¢tlûdû sorozatnak v¢ge, mert valami mÀs j´tt. Jelen esetben az utolsÂ elûtti szÂtag
hangsÃlyozÀsÀval jÀrÂ nyolcas egys¢geket egy hetes egys¢g vÀltja fel, amelyben az utol-
sÂ szÂtag a hangsÃlyos; s ez ¢ppen a rÁmelû szÂtagnÀl t´rt¢nik. Ez az eredete A DANA-
IDçK àrÀmenûsÊ ritmusÀnak: az erûteljes ritmus bizonyossÀg¢rzet¢nek ¢s egyÃttal a
nagyobb egys¢gekbûl szÀrmazÂ bizonytalansÀg¢rzetnek.

Az erûteljes ritmus ¢s a tartalom ´sszjÀt¢ka tovÀbb fokozza ezt a benyomÀst. Mint
lÀttuk, a HALçLTçNC-ban ¢s mÀs hipnotikus k´ltem¢nyekben a szabÀlyos ritmus ¢s a
tartalomban emlÁtett tÀnclejt¢s rendkÁv¡li erûvel fokozza egymÀs hatÀsÀt. A DANAI-
DçK-ban ¢pp fordÁtva: minden csendes, minden alig moccan. De ami mozdul, az mind
c¢ltalanul ´nmagÀba visszavezet, vagy ´nmagÀt ä szint¢n c¢ltalanul ä ism¢tli.

àmozdulatlan ¢s s´t¢ten, Àt a r¢ten,

Àt a r¢ten, hol a L¢the (mert e r¢t a L¢the r¢te) szÀz bel¢mosott b¡n´ktûl
szennyes vÁzzel, elfelejtett ûs b¡n´ktûl szennyes vÁzzel k´rbe folyva nem
eny¢sz,

nem eny¢sz, nem ¢r tengerbe, hanem h¢tszer k´rbe-k´rbe, vissza ´nmagÀ-
ba]: ottan ´tven asszony kÀrhozottan ´tven ÂrjÀs amphorÀba mindhiÀba,
mindhiÀba t´lti k´nny¢t ¢s viz¢t,

majd merÁtve, majd ¡rÁtve, mindhiÀba, mert az ´tven büv´s ed¢ny
t´lthetetlen, mint a tenger ´nmagÀtÂl megapad ¢s elhÃzÂdik ¢s az ´tven
bün´s asszony L¢the viz¢t alabastrom amphorÀkba mind´r´kre csak
hiÀba t´lti sz¢t.Ê

Itt az ism¢tlûdû ritmus az ism¢tlûdû, magÀba visszat¢rû folyamattal jÀtszik ́ ssze; ez
viszont analogikus az ´r´kk¢ ism¢tlûdû cselekm¢nnyel: àmindhiÀba, mindhiÀba t´lti
k´nny¢t ¢s viz¢tÊ, avagy pedig àmajd merÁtve, majd ¡rÁtveÊ ¢s àmint a tenger ́ nmagÀtÂl meg-
apad ¢s elhÃzÂdikÊ. Itt a k´zvetlen¡l ¢szlelhetû ritmus ¢s a leÁrt ism¢tlûdû, ¢rtelmetlen,
c¢ltalan folyamatok ¢s cselekv¢sek egymÀst domborÁtjÀk ki.

HasonlÂ hatÀst ¢r el egy mÀsik technika, ami eg¢sz egyszerüen pÀratlan azokban a
k´lt¢szetekben, amiket ismerek. HasonlÁtsuk ́ ssze az utolsÂ k¢t sor rÁmj¢t: àmindhiÀba
t´lti k´nny¢t ¢s viz¢tÊ ¢s àcsak hiÀba t´lti sz¢tÊ. A tartalom szempontjÀbÂl a k¢sûbbi rÁm
pontosan megism¢tli az elûzûben nyÃjtott informÀciÂt, ¢s a teljes monotonsÀg erej¢vel
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hat. Ha viszont az itt kifejtett bÁrÀlati eszk´z´kkel latoljuk e rÁmpÀrt, akkor kider¡l,
hogy erûteljes antigrammatikus rÁmrûl van szÂ: a viz¢t fûn¢v tÀrgyesetben, a sz¢t viszont
hatÀrozÂszÂ. Ily mÂdon a monoton ¢s az erûteljes egyszerre mük´dik ebben a rÁm-
pÀrban. Mint lÀttuk, jellemzû a hipnotikus k´lt¢szetre, hogy erûteljes antigrammati-
kus rÁmek egy¡tt fordulnak benne elû a rendkÁv¡lien lanyha rÁmekkel; itt a kettû
ugyanabban a rÁmpÀrban fordul elû. Ugyanez t´rt¢nik, mutatis mutandis, a àdalra
kelÊ ¢s à¢nekelÊ rÁmben. A k¢t kifejez¢s majdnem pontos szinonÁma (csak az elûbbiben
a [KEZDET] ¢rt¢selem j´n hozzÀ az utÂbbi ¢rtelm¢hez). Mindk¢t tagban ige a rÁmszÂ.
Ennek ellen¢re, a [KEL] hangzÂsorozat ellent¢tes morf¢mÀkat ÀllÁt egymÀssal szembe:
az elsû tagban ez egy ́ nÀllÂ ige, a mÀsodikban pedig k¢t morf¢ma talÀlkozÀsÀbÂl ered:
a k a fûn¢v t´v¢nek utolsÂ hangzÂja, az el sorozat pedig a fûnevet ig¢v¢ vÀltoztatÂ k¢p-
zû. HasonlÂ folyamatokra (de az itt feltünû szinonimitÀs n¢lk¡l) mutattam rÀ AdyrÂl
szÂlÂ dolgozatomban az ûse ä ismerûse ¢s ¢nek ä szeretn¢nek rÁmekben a àSem utÂda se
boldog ûseÊ kezdetü versben.

Mikor dolgozatom elej¢n bevezettem a hipnotikus k´lt¢szet fogalmÀt, rÀmutattam
arra, hogy a k¢t¢rtelmüs¢ggel szembeni t¡relmetlens¢g megzavarhatja az ember sza-
bad ¢rzelmi reakciÂit, s emlÁtettem John Crowe Ransomot, aki Ãgy ¢rvel, hogy a na-
gyon elûre lÀthatÂ ritmus eloszlathatja a k¢t¢rtelmüs¢gtûl valÂ szorongÀst ä àhamis biz-
tonsÀgot nyÃjt a benn¡nk rejtûzû plÀtÂi cenzornakÊ ä, hogy az olvasÂ szabadon m¢rkûzhes-
sen meg a k´ltem¢ny mÀs r¢tegeiben rejlû k¢t¢rtelmüs¢gekkel. Mint Ady-dolgo-
zatomban kifejtettem, a k¢t¢rtelmüs¢g legnehezebben elviselhetû vÀlfaja a groteszk;
¢s a groteszk egyik legjellegzetesebb formÀja az, ahol az ember, Àllat ¢s n´v¢ny kate-
gÂriÀi elmosÂdnak (mint p¢ldÀul a àdisznÂfejü nagyÃrÊ l¢ny¢ben). Az olvasÂ igen ne-
hezen teszi ki magÀt az ilyen elmosÂdott kategÂriÀknak, s ilyenkor igencsak rÀszorul
arra a hamis biztonsÀgra, amelyet az elûre lÀthatÂ ritmus nyÃjt a benn¡nk rejtûzû plÀtÂi
cenzornak. °ppilyen elmosÂdott kategÂriÀk jutnak kifejez¢sre a k´vetkezû r¢szletben:

àñriÀsi karcsu gyÀszfÀk Àgaikat sohse rÀzzÀk: [minden Àguk egy-egy l¢lek,
´ngyilkos bÃs r¢gi l¢lek, mely most n¢ma fÀn teny¢sz;

¢rzûn, m¢gis ´ntudatlan nyujtja lombÀt mozdulatlan, mozdulatlan ¢s s´t¢-
ten, Àt a r¢tenÊ

Kafka çTVçLTOZçS -Àban az emberi tudat ¢s a hatalmas, visszataszÁtÂ bogÀrtest egy-
beolvadÀsa intenzÁv ¢rzelmi dezorientÀciÂhoz vezet; itt az emberi ¢rzelem ¢s a fa ´n-
tudatlansÀga kelt hasonlÂ hatÀst. Ezt a hatÀst erûsen fokozza a ànyujtja lombÀt mozdu-
latlanÊ leÁrÀs; a nyujtja ige egyik legfontosabb jelent¢seleme ¢pp a [MOZDULAT]: a
àmozdulatlanÊ Àllapot burka alatt emberi cselekm¢ny ¢szlelûdik. Itt a terjedelem Àlla-
pota le van fordÁtva a t´rt¢n¢s ¢s akarat nyelvezet¢re: ami bizonyos irÀnyba terjed, az
arra van nyujtva; ¢s a nyÃjtÀs mÀr nemcsak t´rt¢n¢s, hanem akarat kivitelez¢se is. A
karcsu szÂ sorsa ezÀltal igen fordulatos. Eleinte Ãgy tünik, hogy a leÁrÀs az emberi t¢-
mak´rbûl k´lcs´nz´tt jelzûvel csak a fÀk (¢s a vÀzÀk) lÀtvÀnyÀt jellemzi; de utÂlag a
jelzû n¢mi emberi jelleget is ́ lt. így a tehetetlen tudatossÀggal jÀrÂ emberi ¢s n´v¢nyi
egybeoltÀsa az ¢rzelmi dezorientÀciÂ elviselhetetlen m¢reteit ´lti; s ezzel megm¢rkû-
zendû, az olvasÂ k¢ts¢gbeesetten rÀ van szorÁtva a bizonyossÀgot keltû k´ltûi ritmusra.

Ha az olvasÂ ÀtpÀsztÀzza A DANAIDçK-at, a jelen dolgozatban tÀrgyalt t¡netek to-
vÀbbi t´meg¢t fogja talÀlni. A tovÀbbiakban m¢g hÀrom pontot fogok kiemelni: a vers
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k¢t r¢szlet¢t fogom egybevetni Karinthy hÁres parÂdiÀjÀval, valamint a vers elsû ¢s
utolsÂ k¢t sora k´z´tti viszonyt kÁvÀnom m¢g tisztÀzni.

Karinthy à(¢jbe, m¢lybe, k¢jbe, ¢jbe)Ê alliterÀciÂja nyilvÀn a àmozdulatlan ¢s s´t¢ten, Àt a
r¢ten, / Àt a r¢ten, hol a L¢the (mert e r¢t a L¢the r¢te)Ê r¢szletre vonatkozik. Karinthy n¢gy
(tulajdonk¢ppen hÀrom) hangtanilag ¢s nyelvtanilag pÀrhuzamos szÂt halmoz fel,
minden ¢rtelem n¢lk¡l; Babits viszont enn¢l hosszabb sorozat hangtanilag pÀrhuza-
mos szavakat füz egybe, hogy t¢mailag ¢s mondattanilag folyamatos elûadÀst k¢pez-
zenek. A Karinthy pÀrhuzamos szavaival ellent¢tben Babits àL¢the r¢teÊ kifejez¢se nem-
csak mondattanilag szilÀrd ´sszekapcsolt kifejez¢st alkot, hanem az olvasÂban ellen-
t¢tes morfolÂgia benyomÀsÀt is kelti, s ezÀltal energiÀval t´lti a sz´veget.

Vagy n¢zz¡k a k´vetkezû kifejez¢shalmazt:

à¹tven asszony, hetven asszony, szÀzhuszonh¢t bün´s asszony...Ê

Itt Karinthy k¢t dologra hÁvja fel a figyelmet. Egyr¢szt utal A DANAIDçK tÃlzÀsaira;
mÀsr¢szt pedig a fokozÀsra mint retorikai s¢mÀra. De ha KarinthynÀl az asszonyt meg-
elûzû szÀm n´vekszik, akkor BabitsnÀl az asszonyt megelûzû jelzûsorozat hossza n´vek-
szik egyre az utolsÂ elûtti verssorban:

àígy dalolt az ´tven asszony, ´tven kÀrhozott bÃs asszony, egymÀshoz mind
oly hasonlÂ ¢benf¡rt¡, alabastrom test¡ ´tven testv¢rasszony, Ágy dalolt
a L¢the-r¢ten, l¢lekfÀk k´zt, mÀkvirÀg k´zt, ÂriÀsi amphorÀk k´zt, L¢the
mellett hol a sz¢l...Ê

Ez a verssor tulajdonk¢ppen a vers folyamÀn emlÁtett s gyakran ism¢telt id¢zetek
sorÀbÂl Àll, s az à´tven asszonyÊ egyre hosszabb jelzûsorozatot kap, de an¢lk¡l, hogy
valami Ãjat mondana. A versszerkezet egyre bonyolultabb; mÀsr¢szt pedig az altatÂ
àcs´m´rtÊ is egyre fokozza; s e àcs´m´rÊ ellen is a biztonsÀgot ¢bresztû ritmus szolgÀlja
a v¢delmet.

Mint emlÁtettem, az elsû k¢t ¢s utolsÂ k¢t sor k´z´tti viszonyt kÁvÀnom itt m¢g tisz-
tÀzni. Herrnstein-Smith szerint a k´ltûi zÀrlat egyik hatÀsos eszk´ze az, ha a vers a
kezdethez hasonlÂ sz´veggel v¢gzûdik. Mikor az olvasÂ a vers v¢g¢n az ismerûs sza-
vakhoz ¢rkezik, Ãgy ¢rzi (inkÀbb, mint v¢li), hogy àezt mÀr hallottam valahol; Ãgy lÀt-
szik, ennek igazsÀghatÀlya vanÊ. Jelen esetben az utolsÂ verssor az elsû sorbÂl vett id¢-
zetek sorozatÀbÂl Àll, az utolsÂ elûtti sor pedig ugyancsak t´m´r rekapitulÀciÂja az
elûbb emlÁtett t¢mÀknak ¢s kifejez¢seknek; ennek mintha àv¢glegesÁtûÊ hatÀsa lenne
a vers v¢g¢re.

Az utolsÂ elûtti sorban (anaforikusan) ism¢telt àÁgy daloltÊ t´m´ren ´sszegezi az
asszonyok hosszan id¢zett dalÀt. Az elsû sorbeli àmÀkvirÀg szirmÀt nem ejtiÊ az utolsÂ
elûtti sorban àmÀkvirÀg k´ztÊ-t¢ t´m´r¡l; a àl¢lekfÀk k´ztÊ pedig egy igen hosszÃ leÁrÀs
rekapitulÀciÂja (àminden Àguk egy-egy l¢lek, ´ngyilkos bÃs r¢gi l¢lek, mely most n¢ma fÀn te-
ny¢szÊ). Elsû pillantÀsra, a àl¢lekfÀk k´zt, mÀkvirÀg k´zt, ÂriÀsi amphorÀk k´ztÊ sorozatban
az (epiforikusan) ism¢telt àk´ztÊ m¢lyÁti ki a n¢gy vagy nyolc szÂtagÃ egys¢gek Ázel¢s¢t.
K´zelebbi vizsgÀlat tovÀbbi bonyolult rÁmszerkezetre hÁvja fel a figyelmet: a mÀkvirÀg
¢s amphorÀk utolsÂ szÂtaga azonos, csak az utolsÂ mÀssalhangzÂk [±Z¹NG°S] jegy¢-
ben t¢rnek el egymÀstÂl; s Ãgyszint¢n, az amphorÀk visszhangozza a l¢lekfÀk utolsÂ szÂ-
tagÀnak ´sszes hangzÂjÀt, azonos sorrendben.
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TovÀbbÀ az elsû k¢t sor rÁmszavai fordÁtott sorrendben fordulnak elû az utolsÂ k¢t
sor v¢g¢n. S mi t´bb, egy tovÀbbi àtr¡kkÊ k´vetkezt¢ben az elsû sor nyelvi anyagÀnak
az ism¢tl¢se tovÀbb erûsÁti a k´ltûi zÀrlatot. Az utolsÂ sor elsû tizenhat szÂtagja szÂ sze-
rint az elsû sor elsû szavait ism¢tli; a t´bbi pedig szÂ szerint az elsû sor utolsÂ szavait
ism¢tli.

àlenn a cs´ndes alvilÀgban, szellûtlen bÃs alvilÀgban alszik asphodelos-
Àgyban, m¢lyen alszik, nem besz¢l.Ê

A mondattagok itt minden fesz¡lts¢g n¢lk¡l j´nnek egymÀs utÀn, nem maradnak
bevÀltatlan mondattani àÁg¢retekÊ. De ez megvÀltozik, ha ezt a sort az elûzû sor foly-
tatÀsÀnak tekintj¡k: àL¢the mellett hol a sz¢l // lenn a cs´ndes alvilÀgban, szellûtlen bûs alvi-
lÀgban alszik asphodelos-Àgyban, m¢lyen alszik, nem besz¢l.Ê Itt àa sz¢lÊ ÀllÁtmÀnyt Ág¢r, de a
mondat folyamatos haladÀsÀt megszakÁtja a k¢t hosszÃ helyhatÀrozÂ, s csak az àalszikÊ
ige vÀltja majd be az Ág¢retet. Ezek utÀn a k´ltûi zÀrlat k¢tszeresen is megerûs´dik: a
àm¢lyen alszikÊ ism¢tli ¢s fokozza az elûzû ig¢t, s v¢g¡l a ànem besz¢lÊ ige m¢g egyszer
megerûsÁti a sz¢l passzivitÀsÀt; egyÃttal kikerekÁti a verstani egys¢get ¢s az elsû sor
visszhangjÀt. így az utolsÂ sor erûsen visszhangozza az elsût, de egyÃttal szemben is
Àll vele: az elsû sor lanyhÀn csordogÀlÂ mondattagjai utolsÂ sorbeli erûs fesz¡lts¢gü
replikÀjukkal szembes¡lnek. S a fesz¡lts¢g csak az utolsÂ szÂ megjelen¢s¢vel oldÂdik
fel v¢gk¢pp; innen a nyomat¢kos k´ltûi zÀrlat.

Periodikus hangzÂk

Mint emlÁtettem, a hipnotikus k´lt¢szetrûl szÂlÂ elm¢letemet erûsen befolyÀsolta
Snyder munkÀja. Fejteget¢seim jelen pontjÀn Snydernek a hipnotikus k´lt¢szet fone-
tikus jelleg¢rûl tett egyik megjegyz¢s¢t kÁvÀnom kiss¢ szem¡gyre venni. Snyder elemzi
t´bbek k´z´tt Thomas Grey ELEGY WRITTEN IN A COUNTRY CHURCHYARD (EL°GIA
EGY FALUSI TEMETýBEN) cÁmü k´ltem¢ny¢t, mint a hipnotikus k´lt¢szet egyik minta-
k¢p¢t. Figyelj¡k csak meg, hogyan Árja le e vers elsû n¢gysoros szakaszÀt, amit a àleg-
harmonikusabb szakaszok egyik¢nekÊ tekint. àA metrum jambikus, csak k¢t olyan kicsi elt¢r¢ssel
a szabÀlyossÀgtÂl, ami megakadÀlyozza, hogy fÀjdalmasan mechanikussÀ vÀlj¢kÊ (Snyder,
1930: 51).

àA magÀnhangzÂhatÀsok rendkÁv¡l ¢rdekesek; de mivel a Ïs´t¢tÎ ¢s ÏvilÀgosÎ magÀnhangzÂk
hatÀsÀra vonatkozÂ mai tudÀsunk Àllapota igen k¢ts¢ges, nem kockÀztatom meg, hogy errûl ¢r-
tekezzem, bÀrmennyire erûs is a kÁs¢rt¢s. De a mÀssalhangzÂhatÀsok ä hogy csak a legk¢zenfek-
vûbbeket vegy¡k szÀmÁtÀsba ä, Ãgy hiszem, pÀratlanok. M¢g Poe sem volt k¢pes ezt az eredm¢nyt
el¢rni ä bÀrmily sikeres a ÏLenoreÎ n¢v vÀlasztÀsa vagy az ÏUlalumeÎ n¢v-¢rem müvi-müv¢szi
kicizellÀlÀsa ä, azt, ahogyan a likvid ¢s nazÀlis hangzÂk ism¢tlûdnek az EL°GIç-ban [...] így
p¢ldÀul figyelmes vizsgÀlattal kimutathatjuk, hogy ebben a n¢gy sorban egy hÁjÀn minden hang-
sÃlyos szÂtag [...] vagy magÀnhangzÂval v¢gzûdik, vagy egy likvid vagy nazÀlis mÀssalhangzÂt
foglal magÀba! [...] A likvid ¢s nazÀlis hangzÂkat a k´vetkezûkben nagybetükkel szedt¡k:
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the cuRfew toLLs the kNeLL of paRtiNG day,
the LowiNG heRd wiNd sLowLy o'eR the Lea,
the pLowMaN hoMewaRd pLods his weaRy way.
aNd Leaves the woRLd to daRkNess aNd to Me.

verstani szempontbÂl a mÀsodik ¢s harmadik szakasz az elsûh´z hasonlÂan üzi ezt a legmagasabb
müv¢szetet, hogy kiel¢gÁtse ¢s elzsongÁtsa a f¡let; s csek¢ly mÂdosÁtÀsokkal ugyanezt lehet mondani
az eg¢sz versrûlÊ (Snyder, 1930: 51ä52).

Ezt az ¢szrev¢telt a besz¢dhangok ¢rzelmi szimbolizmusÀval kapcsolatban hosszab-
ban tÀrgyaltam mÀr (Tsur, 1992b); itt a sz¡ks¢ges vÀltoztatÀsokkal reprodukÀlom fej-
teget¢seimet.

°rveim k´z¡l az egyik legfontosabb az volt, hogy a àbesz¢dmÂdusbanÊ a tudatbÂl
minden akusztikus informÀciÂ kirekesztûdik, s csak a fonetikus informÀciÂ hatol el a
tudatba. A àpo¢tikai mÂdusbanÊ az akusztikus informÀciÂ kis r¢sze k¡sz´b alatt m¢gis
el¢ri a tudatot, ¢s ä ha ´sszejÀtszik a sz´veg mÀs aspektusaival ä d´ntû hatÀsa lehet az
¢szlelt ¢rzelmi minûs¢gre. Ebben a keretben kell vizsgÀlni Snyder ¢szrev¢tel¢t, hogy
àegy hÁjÀn minden hangsÃlyos szÂtag [...] vagy magÀnhangzÂval v¢gzûdik, vagy egy likvid vagy
nazÀlis mÀssalhangzÂt foglal magÀbaÊ. A magÀnhangzÂknak ¢s a likvid, valamint nazÀlis
hangzÂknak az a k´z´s tulajdonsÀguk, hogy akusztikailag valamennyien periodiku-
sak. Periodikus hangzÂkban viszont az akusztikus ¢rz¢ki informÀciÂ k´nnyebben jut
a tudatba, mint az aperiodikus hangzÂkban. Snyder csak homÀlyosan utal arra, hogy
mi lehet e megfigyel¢s¢nek a jelentûs¢ge (¢spedig hogy: àm¢g Poe sem volt k¢pes ezt az
eredm¢nyt el¢rniÊ, s hogy ez àelzsongÁtja a f¡letÊ). Snyder likvid ¢s nazÀlis hangzÂkra vo-
natkozÂ ¢szrev¢tele Grey EL°GIç-jÀt illetûleg igen fontosnak bizonyul: e megfigyel¢s
valÂdi fontossÀga csak akkor domborodik ki, ha felfogjuk, hogy Snyder a hipnotikus
k´lt¢szetet olyan kifejez¢sekkel jellemezte, amelyek feltünûen hasonlÁtanak az ¢n le-
ÁrÀsomra, amivel ¢n mÀshol jellemeztem a periodikus ¢s aperiodikus hangzÂk k´z´tti
k¡l´nbs¢get. K¢t ilyen aspektust emlÁt a k´vetkezû mondat: àmivel az ilyen hipnotikus
k´ltem¢nyek elsû r¢szei mesterien elker¡lnek bÀrmit, ami Ïmeg¡tk´ztetûÎ lenne, a ritmus
szembe´tlû szabÀlyossÀgÀt tartjÀk f´nnÊ (Snyder, 1930: 41); s ism¢t: àEgy mÀsik pont, amely-
ben ÃgyszÂlvÀn az ́ sszes hipnotikus k´ltem¢ny ¢rdekes pÀrhuzamot mutat a hipnÂzissal, az, hogy
semmi nyoma sincs benn¡k a hirtelen vÀltozÀsnak, amely megt´rhetn¢ a varÀzst, s k¡l´n´sk¢ppen
semmi nyoma olyan eszm¢knek, amelyek szellemi ¢bers¢gre k´telezn¢nekÊ (uo.).

A besz¢d¢szlel¢s po¢tikai mÂdusÀrÂl Árt k´nyvemben a periodikus hangzÂkat àha-
sonlÂ struktÃrÀjÃ szignÀlr¢szletek ism¢tlûd¢sek¢ntÊ jellemeztem; ez miniatür m¢retben meg-
felel a nagyobb m¢retü àszabÀlyos ritmusnakÊ. Az aperiodikus hangzÂkat àv¢letlenszerüen
vÀltozÂ hullÀmformak¢ntÊ jellemeztem, amelynek àt´bb olyan idioszinkretikus jellegzetess¢ge
lehet, amire eml¢kezni kellÊ. Ez, Ãgy tetszik, a parÀnyi akusztikus szinten megfelel annak,
amit a gondolat szintj¢n Snyder àhirtelen vÀltozÀsk¢ntÊ jellemez, amely àszellemi ¢bers¢gre
k´telezÊ, s amit a hipnotikus k´lt¢szet àmesterienÊ elker¡l. A periodikus ¢s az aperiodikus
hangzÂk hatÀsÀt ugyancsak a k´vetkezûk¢ppen hasonlÁtottam ´ssze: àA visszat¢rû ha-
sonlÂ struktÃrÀjÃ szignÀlr¢szek az ¢szlelûben egyfajta viszonylag lankadt figyelmet ¢breszthetnek
(nem lesznek meglepet¢sek, azonos hullÀmforma ism¢tl¢s¢t lehet elvÀrni). EzÀltal a periodikus
hangzÂkat lÀgy folyamÃaknak ¢rezz¡k. Az aperiodikus hangzÂk v¢letlenszerüen vÀltozÂ hullÀm-
formÀjÀt s ennek idioszinkratikus jellegzetess¢geit rendbontÀsk¢nt, a lankadt figyelem megboly-
gatÀsak¢nt ¢lj¡k Àt.Ê

K´vetkez¢sk¢ppen igen valÂszÁnü, hogy Snyder intuitÁv mÂdon meg¢rezte: a hip-
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notikus k´ltem¢nyekben a kiemelt helyzetben l¢vû magÀnhangzÂk ¢s a likvid, vala-
mint nazÀlis hangzÂk a fon¢ma alatti akusztikus szinten olyan minûs¢get erûsÁtenek
meg, ami magasabb, k´nnyebben megk¡l´nb´ztethetû szinteken is ¢rezhetû. A peri-
odikus hangzÂk kiemelt helyzete a hangsÃlyos szÂtagokban nem mellûzhetetlen jel-
legzetess¢ge a hipnotikus k´lt¢szetnek; de ha ez jelen van, erûsen elm¢lyÁtheti a na-
gyobb sÃlyÃ szinteken megfigyelhetû hatÀsokat. Valahogy illanÂbbÀ teszi a hipnotikus
hatÀst. Azt is meg kell jegyezn¡nk tovÀbbÀ, hogy Grey EL°GIç-jÀban a day ä way rÁm-
szavak nem v¢gzûdnek magÀnhangzÂval, likvidÀval vagy nazÀlis hangzÂval, hanem a
[j] f¢lhangzÂval (glide; nevezik Àtmenûhangnak vagy f¢lmagÀnhangzÂnak is); s a f¢l-
hangzÂk szint¢n periodikusak.6

Nem vetettem statisztikailag egybe a periodikus hangzÂk elûfordulÀsÀt A DANAI-
DçK-ban ¢s a standard magyar nyelvben. De A DANAIDçK prominens szakaszaiban a
periodikus hangzÂk igen szembe´tlûk, mint p¢ldÀul a k´vetkezûkben: àLenn a cs´ndes
alvilÀgban, szellûtlen bÃs alvilÀgbanÊ, vagy: àhol a tÂk ac¢lt¡k´rk¢nt mozdulatlan elter¡lnekÊ.
Ehhez m¢g talÀn azt kell hozzÀtenn¡nk, hogy az aperiodikus hangzÂk z´ng¢s vÀlto-
zatÀban a z´ng¢s elem periodikus, s Ágy az olvasÂ a periodikus elemet emelheti ki tu-
datÀban a fenti k¢t id¢zetben az arÀnylag gyakori b, d, g mÀssalhangzÂkban is.7

KosztolÀnyi ILONç-jÀban ez az elv mindent lehengerlû ¢rv¢nyre jut. EklatÀns p¢l-
dak¢nt az utolsÂ szakaszt id¢zem:

àElmÃlÂ
¢letem
hajnala,
alkonya,
halkulÂ,
nem mÃlÂ,
hallali
Ilona.

E szakasz huszonhat mÀssalhangzÂjÀbÂl hÃsz periodikus; ¢s tovÀbbi hÀrom az aka-
dÀlyt alig k¢pezû h. A szakasz nyolc sorÀbÂl tovÀbbÀ csak egy v¢gzûdik (periodikus)
mÀssalhangzÂval; a t´bbi mind magÀnhangzÂra v¢gzûdik. Ahogyan ezt Rakerd (1948)
kÁs¢rletileg kimutatta, mÀssalhangzÂi kontextusban a magÀnhangzÂk hatÀrozottab-
ban rekesztik ki a tudatbÂl a kategÂria elûtti akusztikus informÀciÂt, mint az elszigetelt
magÀnhangzÂk. K´vetkez¢sk¢ppen az elszigetelt magÀnhangzÂk periodikus volta
erûsebben ¢szlelhetû. Ez nem csupÀn a magÀnhangzÂval v¢gzûdû verssorokra vonat-
kozik, hanem fûleg olyan sorokra, mint

àCsupa l
csupa i
csupa o
csupa a...Ê

ä ahol hÀrom elszigetelt magÀnhangzÂ nem tÀrgynyelvi minûs¢g¢ben szerepel, ha-
nem a hangzÂkat nevezi nev¡k´n, s Ágy a kategÂria elûtti periodikus akusztikus infor-
mÀciÂt emeli ki.

Ez ¢s az ehhez hasonlÂ versek az olvasÀs idej¢re megvÀltoztatjÀk az olvasÂnak az
¢rtelemhez valÂ viszonyÀt. A tulajdonneveknek nincsen ¢rtelm¡k: àA meghatÀrozott le-
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ÁrÀsok... oly mÂdon referÀlnak, hogy a tÀrgynak explicit leÁrÀsÀt nyÃjtjÀk. A tulajdonnevek azon-
ban Ãgy referÀlnak, hogy ilyen leÁrÀssal nem szolgÀlnakÊ (Searle, 1971: 141). Az a puszta
t¢ny, hogy ez a vers tulajdonn¢vrûl ÁrÂdott, nemcsak a n¢v hordozÂjÀra vonatkozÂlag
sugalmaz valamit, fontos kihatÀssal van az ¢rtelemhez valÂ ÀltalÀnos viszonyra is. A
szÂnak mint olyannak nincs ¢rtelme. A vers a szÂ hangjairÂl szÂ; az elûbb id¢zett n¢gy
sor p¢ldÀul a n¢v betüit sorolja fel lelkesen. M¢g a vers sok meghatÀrozott leÁrÀsa is,
ha tulajdonn¢vvel ker¡l appozÁciÂba, a szavak denotÀciÂitÂl a konnotÀciÂk fel¢ tereli
a figyelmet. Ha pedig olyan vegyszerekrûl van szÂ, mint a àlanolinÊ (vagy àanilinÊ),
akkor a vegyszerrûl csak valami nagyon homÀlyos, a balzsammal egy¡tt jÀrÂ fÀjdalom-
enyhÁtû konnotÀciÂ fel¢ irÀnyÁt. Ugyanakkor viszont a lanolin szÂnak nemcsak hogy
minden hangzÂja periodikus, hanem magÀba foglalja az Ilona n¢v minden hangzÂjÀt.
Itt a szimbolizmusnak az az eszm¢nye, hogy a k´lt¢szet k´zelÁtse meg a zene ÀllapotÀt,
nemcsak abban fejezûdik ki, hogy a vers eltereli a figyelmet a szavak denotÀciÂjÀrÂl;
ha arra gondolunk, hogy a zaj ¢s a zene k´z´tti k¡l´nbs¢g abban nyilvÀnul meg, hogy
az utÂbbi periodikus hanghullÀmokbÂl, mÁg az elûbbi aperiodikus hanghullÀmokbÂl
Àll, akkor az ILONA-szerü versekre vonatkoztatott àzeneis¢gÊ talÀn nem is nagyon me-
taforikus kifejez¢s.

KosztolÀnyi: HAJNALI R°SZEGS°G

Id¢ztem a HALNALI R°SZEGS°G elsû szakaszÀt. Itt a hipnotikus k´lt¢szetnek k¢t jelleg-
zetes vonÀsa ´tlik szembe: a rendkÁv¡lien antigrammatikus rÁmek ¢s a verstani elûre-
lÀthatatlansÀg. Tudniillik sem a verssorok hossza nem lÀthatÂ elûre, sem a rÁmek nem
k´vetik egymÀst elûre lÀthatÂ mÂdon; n¢ha k¢t sor rÁmel egymÀssal, n¢ha t´bb; n¢ha
az egymÀst k´vetû sorok alkotnak rÁmpÀrt, n¢ha k´z¢j¡k ¢kelûdik egy vagy t´bb mÀs
rÁmü sor. S ez Ágy megy az eg¢sz versen kereszt¡l, elej¢tûl v¢gig. Ez a bizonytalansÀg
azonban nem el¢g erûs ahhoz, hogy a vers ritmusÀt àrÀmenûss¢Ê, àtolakodÂvÀÊ varÀ-
zsolja. Ennek t´bb mint egy jÂ oka van. Elûsz´r is a metrum nem szabÀlyosabb itt,
mint bÀrhol mÀsutt a magyar jambusban; mÀsodszor pedig itt hiÀnyzanak azok a k¢ny-
szerÁtû eszk´z´k, amelyek oly feltünûek A DANAIDçK-ban: a trocheus ¢s a nyolc szÂ-
tagos egys¢g. Harmadszor: legalÀbbis a vers elej¢n a leÁrÀs a lehetû legbanÀlisabb ¢s
a lehetû legprÂzaibb. S ez¢rt az a biztonsÀg, amit az elsû k¢t hosszÃ szakasz sugalmaz,
nem vÀlik hamissÀ m¢g a bizonytalan rÁmek hatÀsa alatt sem.

Ez nyomat¢kosan megvÀltozik a harmadik szakasszal:

àDe f´nn, barÀtom, ott f´nn a derüs ¢g,
valami tiszta, f¢nyes nagyszerüs¢g,
reszketve ¢s szilÀrdul, mint a hüs¢g,
az ¢gbolt,
eg¢szen Ãgy mint hajdanÀba r¢g volt,
mint az anyÀm paplanja, az a k¢k folt...Ê

EzutÀn a vers leÁrja àaz ¢gbolt gazdag csodÀitÊ, aminek v¢g¡l irracionÀlis hatÀsa van a
k´ltûre:

à°n nem tudom, mi t´rt¢nt v¢lem akkor,
de Ãgy r¢mlett, egy szÀrny suhan felettem,
s fel¢m hajol az, amit eltemettem
r¢g, a gyerekkor.Ê
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EzutÀn a vers ujjongva Árja le a nagy felfedez¢st: àaz ¢gben bÀl van, minden este bÀl
vanÊ. Itt hirtelen Ãgy lÀtszik, hogy a mindennapi leÁrÀs Àtfordul valami mÀsba. A leÁrÀs
eksztatikus ¢lm¢ny leÁrÀsÀvÀ vÀlik, s egyÃttal bepillantÀst nyer a lÀthatÂ term¢szet lÀt-
hatatlan titkaiba. Mindez el¢gg¢ irracionÀlis ahhoz, hogy plÀtÂi cenzorunk er¢lyes v¢-
dekez¢st fejtsen ki ellene, ¢s hogy a vers Àltal nyÃjtott biztonsÀg hamis biztonsÀggÀ vÀl-
jon. Mint emlÁtettem, a HAJNALI R°SZEGS°G-ben a hipnotikus k´lt¢szetnek k¢t jelleg-
zetes vonÀsa ´tlik szembe: a rendkÁv¡lien erûteljes antigrammatikus rÁmek ¢s a vers-
tani elûrelÀthatatlansÀg; s ¢pp ez az, ami az ¢szrev¢tlen Àtmenetet egyengeti. A vers
elej¢n a verstani elûrelÀthatatlansÀg a fokozott erejü, de jellegzetesen prÂzai stÁlus ha-
tÀsÀt emeli; de amikor ez az elûrelÀthatatlansÀg a vers t´bbi szintj¢n bizonytalansÀgot
keltû elemekkel pÀrosul, a ritmus àrÀmenûsÊ-s¢, hipnotikus-eksztatikussÀ vÀlhat.

Ezen a ponton erûs Ázl¢selt¢r¢sre szÀmÁthatunk: azok az olvasÂk, akik a lÀthatÂ ter-
m¢szet lÀthatatlan titkaiba valÂ bepillantÀst el¢gg¢ irracionÀlisnak talÀljÀk, a vers e r¢-
sz¢t hipnotikusnak ¢s eksztatikusnak fogjÀk ¢szlelni; s akik nem ä nem. Igen sok olvasÂ
furcsÀllni, sût ellenezni fogja, hogy a term¢szet legrejtettebb titkait egy szük, meddû,
uralkodÂ osztÀly szÂrakozÀsain kereszt¡l tÀrja fel a k´lt¢szet. Ez talÀn marxista ¢rve-
l¢snek hangzik; s ez a fajta ¢rvel¢s igen jÂl szolgÀlhatja is a marxista kritikust. De itt
egy enn¢l sokkal sz¢lesebb k´ltûi elvrûl van szÂ. Amint Kenneth Burke kifejtette
(1957: 52), a k´ltûi vagy müv¢szi forma àk´z¡gy, amely szimbolikus mÂdon sz´vets¢geseket
ÀllÁt mell¢nk, hogy vel¡nk egy¡tt viselj¢k a terhetÊ. Min¢l szükebb az a k´r, amelybûl a vers
a k¢peit k´lcs´nzi, annÀl szükebb a potenciÀlis sz´vets¢gesek k´re is. Amikor John
Donne a k´rzût hasznÀlja k´ltûi k¢pk¢nt, hogy a sz¢tvÀlÂ szeretûket ¢rz¢keltesse, az
f´l´tt¢bb mesterk¢ltnek fog tünni m¢g annak a szem¢ben is, aki müszaki rajzolÂk k´-
z´tt t´lt´tte gyerekkorÀt; sokkal mesterk¢ltebbnek, mint a term¢szetbûl k´lcs´nz´tt
hasonlatok, m¢g akkor is, ha sohasem hagyta el a nagyvÀrost. Ennek az elvnek ¢rdekes
visszahatÀsa van Babits fent tÀrgyalt HALçLTçNC-Àra. A vers utolsÂ szakaszÀn elural-
kodik a telefon:

àHonnan tudom, hogy te j´ssz?
megtelefonÀltad.
Lelkemen Àt utadat
r¢gen megcsinÀltad.
Felriasztott ¢jeken
telefonod hangja:
balf¡lemben ¢lesen
csend¡lt r¢mharangja: HallÂ! HalÀl!Ê

°rz¢sem szerint a telefon megzavarja a vers hipnotikus l¢gk´r¢t.
Az itt kifejtett elm¢let ¢rtelm¢ben mindez nem az¢rt van Ágy, mert ¢vszÀzadok k´l-

t¢szet¢nek olvasÀsa folyamÀn az olvasÂ hozzÀszokott ehhez a konvenciÂhoz, hanem
inkÀbb az¢rt, mert intuitÁve û is tudja, hogy sz´vets¢geseit min¢l sz¢lesebb k´rben kell
keresnie, hogy annÀl hat¢konyabb ¢s magÀtÂl ¢rtetûdûbb legyen a sz´vets¢g, amit a
k´ltûi forma nyÃjt. S mi t´bb, itt a konvenciÂ inkÀbb okozat, mint ok: mivel a term¢-
szetbûl k´lcs´nz´tt hasonlatokkal lehet a legsz¢lesebb k´rü potenciÀlis sz´vets¢gesek-
re szÀmÁtani, a term¢szetbûl k´lcs´nz´tt hasonlatok emelkedtek a konvenciÂ ¢rv¢ny¢-
re. Ezek utÀn az itt tÀrgyalt szabÀlyos ritmusnak k¢tfajta nyugtatÂ hatÀsÀra lehet rÀ-
mutatni: elûrelÀthatÂsÀga oszlatja a bizonytalansÀgot; ¢s szimbolikusan sz´vets¢gese-
ket ÀllÁt mell¢nk, mert az olvasÂ tudja, hogy a ritmus elûrelÀthatÂsÀga felebarÀtjÀra
¢ppen Ãgy hat, mint ûrÀ.
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Jegyzetek

1. TudomÀsom szerint Snyder (1930) volt az
elsû, aki e vÀlfajt megemlÁtette HYPNOTIC  PO-
ETRY:  A STUDY OF TRANCE-INDOUCING TECH-
NIQUES IN CERTAIN POEMS AND ITS LITERARY
SIGNIFICANCE  cÁmü k´nyvecsk¢j¢ben. ¹tven-
hÀrom ¢vvel k¢sûbb, Shorral egy¡tt Árt memo-
randumÀban Ãjra megprÂbÀlja fel¢breszteni
az ¢rdeklûd¢st e t¢ma irÀnt. °n 1988-ban ad-
tam ki H°BER HIPNOTIKUS K¹LT°SZET cÁmü
k´nyvecsk¢met, ¢s fejteget¢seimet koll¢gÀim-
mal kÁs¢rleti vizsgÀlat alÀ vetett¡k (Glicksohn
¢s tÀrsai, 1991).
2. A magyarban nincs nazÀlis magÀnhangzÂ-
fon¢ma, de van allofonikus nazalizÀlÀs.
3. N¢ha az alaki csattanÂ hiÀnya elegendû ah-
hoz, hogy feltünj¢k a hiÀnyzÂ elem elvÀrtsÀga,
mint p¢ldÀul a HAMLET-bûl vett k´vetkezû
r¢szletben:

àHamlet: çm sÁrjon a nyÁl verte vad:
 °p gÁmnek tr¢fasÀg:
 Mert ki vigyÀz, ki meg szunyad,
 így foly le a vilÀg. ...

Mert hÀt tudod, hü DÀmonom,
 Ez orszÀg, bÁrta bÀr
Hajdan Jupiter, bÁrja most
 Egy, egy f¡les ä pityke.

Horatio: RÁmelhetett volna, f´ns¢g.Ê
(Arany JÀnos fordÁtÀsa)

4. MÀsutt (Tsur, 1992a, XVIII. fejezet) a hip-
notikus k´lt¢szet k¡l´nb´zû szempontjaibÂl ä

t´bbek k´z´tt a rÁmszerkezet szempontjÀbÂl ä
r¢szletesen elemzem Poe ULALUME-jÀnak elsû
szakaszÀt:

àAz ¢g hamufellege kÂbor
a lombot elaszta a h¢v
a gallyat elt´lte a h¢v
a hÂ a magÀnyos oktÂber
az ¢v egy eml¢ktelen ¢v
a vid¢k tava vadk´d¡ Auber
¢s r¢ve a Weir-t´vi r¢v:
¢jfedte a vadk´d¡ Auber
r¢mjÀrta a Weir-t´vi r¢v.Ê

(Babits MihÀly fordÁtÀsa)

5. HasonlÂ finom ¢rt¢sellent¢tek talÀlhatÂk
Poe ULALUME cÁmü vers¢nek k´vetkezû k¢t
sorÀban:

àThe leaves they were withering and sere
The leaves they were srisped and sereÊ

6. Ez a megfigyel¢s Grey strÂfÀjÀban az Àtme-
nû w ´t mÀssalhangzÂi eset¢re hÁvja fel a fi-
gyelmet.
7. Az olvasÂnak az a k¢pess¢ge, hogy kiemelje
a periodikus z´nges elemet a b, d, g mÀssal-
hangzÂkban, annak a k¢pess¢gnek felel meg,
hogy meg¢rti Wittgenstein utasÁtÀsÀt: àEjtsd ki
a till szÂt, ¢s ¢rtsd ig¢nek.Ê (Az angolban a till pre-
pozÁciÂk¢nt gyakoribb, kb. am. à-igÊ; igek¢nt
viszont am. àÀsÊ. Magyarul talÀn a telefon ä fû-
n¢v, illetve ige ä lenne a jÂ analÂgia.)
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Kohl Ferenc

SZ¹VEG(SZ¹VEG)

1

PapÁr, nem tudom, mÀr miÂta hever itt rajtam, t´bbek k´z´tt, ez a n¢hÀny, egymÀst
majdnem elvÀgÂlag takarÂ papÁrlap, term¢szetesen klÂrmentesen, r¢gi hullad¢k pa-
pÁrbÂl szÀrmazvÀn, szÂval jÂ ¢s r¢gi csalÀdfÀval, ¢s persze, Ãgy tünik, mÀr maguk sem
mind ¢rintetlen¡l.

MiÂta fekszik itt rajtam, t´bbek k´z´tt ez a n¢hÀny papÁrlap, melyek felûl idûnk¢nt
fura nyomÀsok, helyesebben csiklandozÀsok t´rt¢nnek, idûnk¢nt, rendszert nem le-
het benne f´lfedezni, v¢gigfut a papÁron vagy a papÁrokon, mindenesetre a hozzÀm
legk´zelebb esûn valami g´rcsszerüs¢g, majdnem perisztaltikus mozgÀs, mindig ke-
resztben, vagyis a k¢t hosszabbik oldala k´z´tt, ¢s sohasem ott, ahol egy ilyen nyel¢s
egyszer mÀr megt´rt¢nt, hanem egymÀs utÀn, sorban, a papÁr egyik r´videbb oldalÀtÂl
a mÀsik irÀnyÀban.

Lehet, hogy ez a mozgÀs ´sszef¡gg mÀs, egy¢b rezg¢sekkel, melyek szint¢n t´rt¢n-
nek, de m¢g mennyire, p¢ldÀul az ellenkezû irÀnybÂl, ahonnan ÀllandÂ nyomÀs ne-
hezedik a n¢gy sarkamra, a n¢gy bot felûl, jÂk lenn¢nek lÀbnak, lehet, hogy azok is,
csak jÀrni nem tudok vel¡k, valÂban lehet, hogy hozzÀm tartoznak, hogy ûk ugyanÃgy
¢rzik a nyomÀsokat, mint ¢n a felûl¡k j´vû rezg¢seket, n¢ha remeg minden, reszket,
tÀncol, nem csoda, ha nem tudok jÀrni vel¡k.

Lehet, ezekre vÀlaszolnak a papÁrok, a maguk mÂdjÀn persze, vÀrnak, elakad ben-
n¡k az impulzus, azutÀn valami sajÀtossÀguk szerint kis¡l benn¡k, v¢gigfut a fel¡le-
t¡k´n, lehet, van benn¡k valami, ami eld´nti, milyen irÀnyban, tempÂban ¢s ritmus-
ban t´rt¢nj¢k a dolog.

Egy reszket¢s az eg¢sz, alig van sz¡net, ¢s ha van, az is a reszket¢shez kell hogy
tartozzon, a ritmusÀhoz, az eg¢sz kÀnonhoz, melyhez a papÁrok csak az egyik szÂlamot
adjÀk, ´nmaguk keretek¢nt, a kÂruson bel¡l is, ´nmaguk k¡l´n keretek¢nt, mit sem
tudva a hatÀrokrÂl, az eny¢imrûl, melyek hirtelen az ´v¢ikk¢ is vÀlhatnak, hiÀba
nyomkodnak-karcolnak olyan elszÀntan.

PapÁrlapok, rezg¢s, lÀbak, nyomÀsok, reszket¢s, sz¡netek, ritmus.

*
Az asztal talÀn tudja, miÂta nyom ez a n¢hÀny k´ztem ¢s k´zte fekvû papÁrlap, hogy
miÂta nyomjuk egymÀst, ¢n ûket, ûk engem, persze lehet, hogy az asztal nyom min-
denkit, ¡gyesen odakoncentrÀlva, ahol fekszik rajta valami, ugyan az is megeshet,
hogy ott is nyom, ahol nem fekszik rajta semmi, vagy legalÀbbis erûlk´dik, csak nem
talÀl viszonzÀsra, csak reszket ¢s tÀncol, de az sem vilÀgos, miÂta van csak alattam pa-
pÁr, korÀbban f´l´ttem is volt, most meg ki vagyok t¢ve minden v¢delem n¢lk¡l mind-
annak, aminek az van kit¢ve, aki legf´l¡l van, minden v¢delem n¢lk¡l.

így viszont most n¢ha szellûk simogatnak, vagy mindig ugyanaz a szellû, csak nem
mindig jÀr erre, mindegy.

Ugyanakkor az ÀllandÂ nyomkodÀs-hÃzkodÀs most sokkal erûsebb, eg¢sz pontosan
az asztallal ellent¢tes irÀnybÂl most a legerûsebb.



Volt, amikor ez fordÁtva volt vagy majdnem fordÁtva, az asztalon v¢gigfutott valami
furcsa, majdnem perisztaltikus mozgÀs, valami rezg¢s, melyben csak annyi rendszert
tudtam felfedezni, hogy ez rajtam mindig keresztbe futott Àt, azon a fel¡leten, amely
az asztal fel¢ fordult, keresztben ¢s t´bbsz´r egymÀs utÀn, sohasem ott, ahol korÀbban
mÀr Àthaladt, mÁg valami hasonlÂ a mÀsik irÀnybÂl is t´rt¢nt, de a k¢t irÀnybÂl j´vû
mozgÀs sohasem volt teljesen egyforma, most sem az, most a legkev¢sb¢ az, most a
legbizonytalanabb, hogy e k¢t irÀnybÂl ¢rkezû rezg¢sek-nyomÀsok ´sszef¡ggenek-e,
ez most a legbizonytalanabb, akkor is, ha m¢g most is egyidejüek, mint ahogy mindig
is azok voltak.

Most ¢ppen az a legerûsebb, ami a mÀsik irÀnybÂl, az asztallal ellent¢tes irÀnybÂl
j´n, ez a nyomkodÀs-vakargatÀs, mely mÀr egy jÂ ideje erûs´d´tt, m¢g jÂval a szellûk
elûtt, az asztal felûli rÀngÀsokkal kÁs¢rve, de most a legmarkÀnsabb, a leghegyesebb.

Eg¢sz pontosan vakarÀsrÂl van szÂ, az asztal felûl perisztaltikus rÀngÀsokkal kÁs¢rt
vakarÀsrÂl, melyben neh¢z sziszt¢mÀt felfedezni azon kÁv¡l, hogy nagyjÀbÂl hol ¢s mi-
lyen irÀnyban halad Àt rajtam, azaz alattam ¢s f´l´ttem, alulrÂl mindig tompÀbban,
f´l¡lrûl mindig egy pontot ¢rintve, mindig egy mÀsik, egy Ãjabb pontot ¢rintve, so-
hasem k¢tszer ugyanazt, vagy csak nagyon ritkÀn, bÀr mihez k¢pest lenne egy Ãjabb
ugyanaz, mint egy r¢gebbi, a r¢gebbihez k¢pest biztos nem, tehÀt mindig egy pontot
¢rintve, sorban egymÀs utÀn, keresztben ¢s hosszÀban, minden felismerhetû sziszt¢ma
n¢lk¡l, eltekintve az emlÁtett fûbb irÀnyoktÂl, de ez lenne minden?

Ez a pont keresztben Àthalad rajtam, azaz ez a mindig egy pontra, egy haladÂ pont-
ra hatÂ nyomÀs, vagyis ez a mindig egy pontra hatÂ haladÂ pont, mely ́ nk¢nyes utakat
jÀr be, az emlÁtett kereteken bel¡l persze, ¢s ez most a legerûsebb, leg¢lesebb, amikor
pedig most n¢ha szellû simogat v¢gig rajtam, azaz nem v¢gig, mert azokon a helyeken,
ahol ez a pont egyszer mÀr v¢gighaladt, ott mÀr nem simogat a szellû, vagyis azok a
helyek a szellû simogatÀsÀt a pont Àthaladta utÀn mÀr nem ¢rzik, vagy nem ugyanÃgy,
mint azelûtt tudtÀk, ¢s ezek a helyek egyre szaporodnak, egyre terjednek.

RÂluk sem lehet sokat mondani, pontokbÂl Àllnak, azokbÂl kell, hogy Àlljanak, mi-
nekutÀna a vakartatÀskor is azok voltak, m¢gis inkÀbb e pontokbÂl ´sszeÀllt fel¡letek
ezek, v¢kony vonal vagy vonalak fedte fel¡letek, melyek a szellû simogatÀsÀt nem Ãgy
fogadjÀk, mint azelûtt fogadtÀk, ha ugyan vonal vagy vonalak, plÀne v¢kony vonal
vagy vonalak eset¢ben lehet egyÀltalÀn fel¡letrûl besz¢lni, egyÀltalÀn fed¢srûl besz¢lni.

Mindenesetre egyre hosszabb vonalrÂl vagy vonalakrÂl van szÂ, melyek ment¢n a
szellû irÀnti ¢rz¢kenys¢g vÀltozik.

Nem cs´kken, csak ott ¢ppen kevesebb az input, mÀr a szellût illetûen, ugyanakkor
ott talÀn ¢ppen emiatt t´bb minden t´rt¢nik, ezek a vonalak tehÀt korÀntsem biztos,
hogy csak elvesznek, ebben lehet bÁzni, ¢s ezek maradandÂ vÀltozÀsok, legalÀbbis ab-
ban az idûben, melyet belÀtni k¢pes vagyok.

*
JÂ lenne tudni, miÂta hÃzom az idût, miÂta hÃzÂdom, miÂta hÃzÂdom az idûben, hon-
nan szÀmÁtsam a kezdetem, onnan-e, ahol vagy amikor utoljÀra kezdtem meg az ¢rint-
kez¢st a papÁrral, vagy az utolsÂ elûtti ilyen kezdettûl-e, vagy egy m¢g azelûttitûl.

Hogy meddig tartok, meddig hÃzÂdom az idûben, az nem foglalkoztat, tartok, ¢s
k¢sz, m¢ghozzÀ mÀr egy ideje, ennyi.

Az is lehet, persze, hogy nem vagyok egyed¡l, hogy ezek az egyre szaporodÂ pontok
mind hozzÀm tartoznak, a papÁrral valÂ ¢rintkez¢stûl eltekintve is, a papÁrral valÂ
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¢rintkez¢sek sz¡neteiben is, a tollheggyel meg a kellû nyomÀs eset¢n belûle szivÀrgÂ
tintÀval valÂ ¢rintkez¢sek sz¡neteiben is, azaz, hogy nem egy vagyok, nem egy vonal,
pontosabban hogy esetleg egy nem egy vonalbÂl ÀllÂ vonal vagyok, ¢s akkor mÀr t´bb-
sz´r elkezdûdtem, ¢s befejezûdtem, ¢s Ãjrakezdûdtem, talÀn a k¢rd¢sekkel ¢s a felt¢-
telez¢sekkel egy¡tt, holott az sem vilÀgos teljesen, hogy mivel ¢rintkezem, hogy ¢rint-
kezem-e egyÀltalÀn a papÁrral vagy a tollheggyel vagy a tintÀval.

N¢ha k´zel j´nnek, igen k´zel, a papÁr is meg a t´bbi, nem tudni, milyen k´zel,
hogyan k´zel, el¢g az hozzÀ, hogy van valamif¢le k´z´m a papÁrhoz meg a tollhegyhez
¢s a tintÀhoz, talÀn valami mÂdon az asztalhoz is, de ez mÀr nagyon bizonytalan, m¢g
ha n¢ha az is k´zel j´n, igen k´zel.

Ezek az egyre szaporodÂ pontok akÀr mind hozzÀm tartoznak, akÀr nem, egy di-
menziÂm mindenk¢ppen van, ha a papÁrtÂl el is tekintek, ha a tollhegytûl ¢s a tintÀtÂl
el is tekintek, na meg persze az idûtûl, egy dimenziÂm mindenk¢ppen van, ebben az
egyben biztos vagyok, ebben az egyben biztos, vagyok.

Ugyanakkor ez az ¢rintkez¢s a papÁrral-tollheggyel-tintÀval megt´rt¢nik, n¢ha
megt´rt¢nik, talÀn f¡ggetlen¡l attÂl, hogy a sz¡netekben mi van, az ¢rintkez¢sek sz¡-
neteiben, hogy akkor mi t´rt¢nik az eg¢sz egy¡ttessel.

°n persze akkor is vagyok, akkor is tartok, ez az egy dimenziÂ k¢nyelmes dolog,
azt hiszem, m¢gsem vagyok olyan borzasztÂan, Ãgymond egzisztenciÀlisan rÀutalva a
t´bbire, azaz a papÁrra-tollhegyre-tintÀra, esetleg ûk ¢nrÀm, de ez nem az ¢n dolgom.

El¢g az hozzÀ, hogy a sz¡netekben is vagyok, felt¢ve mindig, hogy ezek az egyre
szaporodÂ pontok mind hozzÀm tartoznak, azazhogy egy egy vonalbÂl ÀllÂ vonal va-
gyok, vagyis hogy az ¢n esetem egy egy vonalbÂl ÀllÂ vonal esete, mely jÂl elvan az û
egyetlen dimenziÂjÀban, n¢ha ¢rintkezik egy kis tintÀval, tollheggyel-papÁrral, miegy-
mÀssal, k´zvetetten ki tudja, m¢g mivel, asztallal, esetleg mÀs vonalakkal.

Ez eg¢sz ¢rdekes lenne, de persze m¢g ¢rdekesebb, ha a sajÀt dimenziÂjÀban tudna
¢rintkezni mÀs vonalakkal, az mÀr lenne valami, vagy ha p¢ldÀul ´nmagÀval tudna a
sajÀt dimenziÂjÀban ¢rintkezni, vagy csak talÀlkozni, akÀr egy vonalbÂl, akÀr t´bb vo-
nalbÂl Àll.

Ez plÀne ¢rdekes lenne, ez mÀr lenne valami, ha ez egyÀltalÀn lehets¢ges, magÀnyos
vonal, egy vonalbÂl vagy t´bb vonalbÂl ÀllÂ magÀnyos vonal, ¢n ilyesmit m¢g nem
tapasztaltam, de legalÀbb az ¢n helyemen, ne legyen mindig dimenziÂ, Ãgy tünik, f¡g-
getlen vagyok, mivel eg¢szen biztos vagyok benne, hogy a sz¡netekben is vagyok, ami-
kor se papÁr, se tollhegy, se tinta a lÀthatÀron, ¢s a kÁvÀncsisÀgon tÃlmenûen az sem
izgat fel tÃlsÀgosan, hogy ezekhez k¢pest hogy veszem ki magam a tÀjban, Ãgymond.

Az ¢rintkez¢sek t¢nye ugyanakkor f´lveti a tovÀbbi k¢rd¢st, hogy hagyok-e valami-
f¢le nyomot, az most mindegy, hol, az most mindegy, milyet, ez a k¢rd¢s f´lvetûdik,
m¢g akkor is, ha bennem vagy rajtam semmif¢le nyom nem marad az ¢rintkez¢sekbûl,
ha ezek valÂdi ¢rintkez¢sek egyÀltalÀn, semmif¢le nyom, sem a papÁrrÂl, sem a t´b-
birûl.

Lehet, ûk sem hagynak egymÀson semmif¢le nyomot, lehet, puszta koegzisztenciÀ-
rÂl van szÂ, minden esetben ¢s k´lcs´n´sen, azaz egyik esetben sem t´bbrûl.

Ezen a nyomhistÂriÀn talÀn ¢rdemes lenne elgondolkodni, de lehet, hogy ehhez
tudni kellene, miÂta hÃzom az idût, miÂta hÃzÂdom az idûben, meg talÀn azt is, hogy
pontosan, eg¢sz pontosan hol, esetleg hogy azon bel¡l hol, meg hogy ez mÀs helyekhez
k¢pest hol van, ugyan ez mÀr nem az ¢n dolgom.

*



Most meg kellene hatÀrozni, meg kellene Àllni, ¢s meghatÀrozni, hogy pontosan mit
jelent az: hol?

így, k¢rdûjellel, megmondani pontosan, mire k¢rdez rÀ, ezt kellene most megmon-
dani, ¢s akkor nem lenne k¢rd¢s, vagyis kev¢sb¢ nyomna az a k¢rd¢s, hogy miÂta,
miÂta tartok ¢n, a t´rt¢net, ez a t´rt¢net, hogy mikor ¢s talÀn hogy mivel kezdûdtem,
mert hogy elkezdûdtem, arra majdnem bizonyÁt¢k, hogy tartok, hogy m¢g most is
tartok, bÀr nem muszÀj, hogy kezdet is legyen.

Ha errûl nem tudok semmit, ha erre n¢zve nem tartalmazok ÃtmutatÀst, tehÀt ha
nem errûl szÂlok, azaz errûl nem szÂlok, vagyis errûl egyÀltalÀn nem szÂlok, akkor
lehet, hogy nem volt kezdet, azaz, pontosan fogalmazva, nincs kezdet, egy ponton
sem, ami idûben ¢rtendû, az idûben, mert t¢rben elk¢pzelhetû, hogy van vagy volt
egy kezdet, valahol, de ehhez tudni kellene, hogy mit jelent az, hogy hol, mire k¢rdez
rÀ, ¢s akkor p¢ldÀul azt is meg lehetne k¢rdezni, hol jelenek meg, esetleg azon bel¡l
hol, azazhogy mi a k´zegem, ha a hol meghatÀrozÀsÀhoz kell egyÀltalÀn k´zeg, ¢s for-
dÁtva, ha a k´zegen bel¡l rÀ lehet k¢rdezni: hol.

Ugyan, bÀr ez nem vigasz, felt¢telezem, hogy ezeket az asztal sem tudja, de a papÁr
sem, ¢s az a vonal sem, amely a papÁron megjelenik, ha az valÂban a vonal, ¢s nemcsak
tinta.

Amint azt is felteszem, hogy az asztal ¢s a t´bbiek: a papÁr, a tinta ¢s ami m¢g esetleg
hozzÀjuk tartozik, p¢ldÀul a toll, azt sem tudjÀk, hogy egyÀltalÀn vannak, ha vannak
egyÀltalÀn, ha l¢teznek egyÀltalÀn, bÀr ebben ¢n magam sem vagyok biztos, mint arra
k¢sûbb kit¢rek, de a k¢ts¢g mindenesetre t´bb, ha nem is mindjÀrt jobb, de t´bb.

Ebbûl a szempontbÂl igen keveset tudok rÂluk is, ¢s ez m¢g csak a kezdet, de mind-
az, amit nem tudok, amire n¢zve nem tartalmazok ÃtmutatÀst, Ágy hiÀnyk¢nt kelle-
mesebb, hogy azt ne mondjam, kedvesebb, bÀr nekem igazÀn nem is hiÀnyzik, Ágy a
kiterjed¢sem kev¢sb¢ korlÀtozott, mint amÃgy lenne, holott azt sem tudom, mi lenne,
ha mindezt tudnÀm. 

Vagy mi lenne, ha mÀsrÂl szÂln¢k, p¢ldÀul egy mÀsik t´rt¢netrûl, vagy valami mÀs-
rÂl, ami t´bbet tud rÂlam, vagy valaki mÀsrÂl, aki t´bbet tud rÂlam, mint ¢n magam,
akkor mi lenne, vagy ha ne adj'isten ´nmagamrÂl szÂln¢k, akkor mi.

Nem hiszem, hogy egy jottÀnyival is t´bbet tudn¢k mindarrÂl, amirûl Ágy semmit
vagy keveset tudok.

Hogy m¢g az emlÁtettekn¢l, asztalnÀl-papÁrnÀl meg a vonalnÀl vagy vonalaknÀl ma-
radjunk, hozzÀ kell az eddig elmondottakhoz tennem, hogy nekem sokkal kevesebb
dologgal van, volt ¢s van szerencs¢m ¢rintkezni, mint akÀrmelyiknek, ¢s ha a t¢nyek-
kel szemben¢zek, akkor meg kell ÀllapÁtanom, hogy tulajdonk¢ppen semmivel, ¢n
semmivel sem ¢rintkezem, sem az emlÁtettek k´z¡l, sem a nem emlÁtettek k´z¡l, ¢s
nem is ¢rintkeztem.

Semmivel, szÂ szerint semmivel, ha a t¢nyekkel valÂ szemben¢z¢st nem tekintj¡k
¢rintkez¢snek, ¢s mi¢rt kellene a t¢nyekkel valÂ szemben¢z¢st ¢rintkez¢snek tekinte-
ni, akÀr a t¢nyekkel magukkal valÂ ¢rintkez¢snek?

Megeshet, ahhoz, hogy mindezt tudjam, k¡l´n´sen hogy ezt az ¢rintkez¢shistÂriÀt
tisztÀbban lÀssam, ahhoz pusztÀn valamivel m¢lyebben kellene magamba n¢znem, le-
het, mind´ssze ennyirûl van szÂ, de ha nem t¢vedek, nem errûl szÂlok, illetve akkor
mÀsrÂl szÂln¢k, talÀn mÀsrÂl, mint amirûl tudtommal szÂlok.

Vagy mi lenne, ha lenne valami k¢pem arrÂl, hol jelenek meg, hogy mi a k´zegem,
mert felteszem, hogy valami ilyesf¢l¢vel rendelkezem, ha nem is rendelkezem f´l´tte,
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m¢g ha ez a k´zeg magam vagyok is, ¢s az mÀr lenne valami, mert akkor legalÀbb
´nmagammal ¢rintkezn¢k.

T´bbek k´z´tt e tekintetben is jobban Àlln¢k, mint p¢ldÀul a vonal, mely a papÁron
megjelenik, ha az valÂban a vonal vagy vonalak, ¢s nemcsak a tinta, mely a papÁron
folyamatosan megjelenik, mik´zben ¢n haladok, elûre vagy hÀtra, az most mindegy,
ha a tinta l¢tezik egyÀltalÀn.

TehÀt megeshet, magam vagyok ´nmagam k´zege.
Ez jÂl ́ sszeillen¢k azzal az elk¢pzel¢semmel, miszerint kell, hogy legyen egy mÀsik

t´rt¢net, amely mindazt tudja, amit ¢n nem, nem a t´rt¢netem, mert lehet, hogy olyan
is van, hanem egy mÀsik t´rt¢net, amely minden k¢rd¢sre vÀlaszol, melyet felteszek,
m¢g akkor is, ha ¢n magam vagyok az, az a t´rt¢net, m¢g ha ¢n magam vagyok is az.

De csak jÂl ´sszepasszolna, vagyis egy ¢rdekes koincidencia lenne, nem hiszem,
hogy felt¢tel is, azazhogy egyik elk¢pzel¢s helyes volta a mÀsiknak a felt¢tele lenne.

MindazonÀltal az is lehets¢ges, hogy ez az emlÁtett k´zeg az a bizonyos mÀsik t´r-
t¢net, ¢s akkor a logikus k´vetkezm¢nyen tÃl, hogy mindhÀrman, vagyis ¢n, a t´rt¢-
net, a k´zegem ¢s az a bizonyos mÀsik t´rt¢net ugyanazok vagyunk, ebbûl az is k´vet-
kezne, hogy akkor ¢n is tudom azokat a bizonyos vÀlaszokat, csak nem tudok rÂla,
vagy csak rosszul k¢rdezek.

Persze ehhez el¢g lenne, ha az a felt¢tel teljes¡lne, hogy ¢n magam vagyok az a
bizonyos mÀsik t´rt¢net, ezzel tisztÀban vagyok, de a k´zegen Àt eljutva ahhoz a mÀsik
t´rt¢nethez, vagy akÀr fordÁtva, a mÀsik t´rt¢neten kereszt¡l a k´zeghez valahogyan
teljesebb lenne a k´r.

ArrÂl most m¢lyen hallgatva, hogy a k´zeget illetû k¢rd¢s megvÀlaszolÀsÀhoz csak
azon a mÀsik t´rt¢neten kereszt¡l jutn¢k el, m¢g akkor is, ha mindannyiunk k´z´tt
teljes azonossÀg Àll fenn, van ilyen.

Van ilyen sût t´bbek k´z´tt attÂl t´rt¢net egy t´rt¢net, ha nem t¢vedek, hogy az
Ãgynevezett idûfaktort jelv¢nyk¢nt viseli, m¢gpedig lehetûleg b¡szk¢n.

Egy ilyen azonossÀg, akÀr csak a k´zeggel, vagy a mÀsik t´rt¢nettel talÀn, hangsÃ-
lyozom: talÀn attÂl a borzasztÂ lehetûs¢gtûl is megv¢dene, hogy ¢n esetleg nem is va-
gyok, nem is l¢tezem, a k´zeggel ¢s a mÀsik t´rt¢nettel, vagy csak a k´zeggel, vagy
csak azzal a mÀsik t´rt¢nettel valÂ azonossÀg eset¢n ez ugyanis nem lenne sem ÀllÁt-
hatÂ, sem kizÀrhatÂ, mÀrmint hogy esetleg nem is l¢tezem, mint ahogy fordÁtva a k´-
zeg ¢s ama mÀsik t´rt¢net l¢te is csak felt¢telezett.

Felt¢telezett, nem bizonyos, felt¢telezett, nem kizÀrt, lehet p¢ldÀul, hogy ama mÀsik
t´rt¢netet, amely nem k¢rdez, hanem vÀlaszol, ha k¢rdezik, de ha nem, akkor is tudja
a vÀlaszt, tehÀt ezt a t´rt¢netet csak az¢rt nem veszem ¢szre, mert eltakarom, ez is egy
¢rdekes lehetûs¢g.

Azt most nyitva hagyom, hogy neki is vannak-e nyitott k¢rd¢sei, melyek ût illetik,
s melyekre viszont û nem tudja a vÀlaszt, mert azokat p¢ldÀul ¢n tudnÀm, vagy egy
harmadik t´rt¢net, ez sem kizÀrhatÂ, sût az sem, hogy ez esetleg Ágy megy ad infini-
tum, de hol ¢rintene ez engem.

Ugyan a hol fogalma sem vilÀgos, foglalkoztat az a k¢rd¢s is, hogy ha van egyÀltalÀn
ez a mÀsik t´rt¢net, akkor hol, illetve, hogy mi van k´z´tt¡nk, vagyis mi vÀlaszt el
egymÀstÂl, ¢s ezt akkor lenne k¡l´n´sen ¢rdekes tudni, ha kider¡lne, ¢n magam va-
gyok az a t´rt¢net is, tehÀt ha azonossÀg Àllna fenn k´z´tt¡nk, mert akkor feltehetûleg
semmi nem vÀlasztana el, vagy m¢g inkÀbb: a semmi.

A semmi el¢g Àthatolhatatlannak tünik, feltehetûleg el¢g neh¢z benne (benne!) ha-
tÀrokat vonni, viszont akkor a hol cÁmü k¢rd¢s meg lenne vÀlaszolva, Ágy, r´viden.



Sehol.
Ez Ágy sokkal jobban tetszik, mint arrÂl elm¢lkedni, miben is Àllna a viszonyom e

t´rt¢nethez, tudniillik ahhoz a mÀsikhoz, ha egyÀltalÀn l¢tezik, ha egyÀltalÀn l¢tezem,
hogy ¢n tartalmazom-e p¢ldÀul azokat az informÀciÂkat, melyekbûl û Àll, vagy fordÁt-
va, egy ilyen semmi Àltal, azaz a semmi Àltal k´r¡lvett, hogy azt ne mondjam, k´r¡l-
bÀstyÀzott szomsz¢dsÀg valahogy vonzÂbbnak tünik, k¡l´n´sen, ha a k´zegem k¢rd¢-
s¢t Ãjra felveszem, ¢s azonmÂd meg is vÀlaszolom, mint fent, Ágy, r´viden.

Az asztal nyomja a papÁrt, a papÁr az asztalt, a toll nyomja mindkettût, ¢s mindkettû
Àltal nyomatik, egy kis tinta csurog, vagyis adagolÂdik, valahol egy vonal is ÃszkÀl, egy
egy vonalbÂl vagy t´bb vonalbÂl ÀllÂ vonal, egyik sem tudva, miÂta, milyen k´zel a
t´bbihez, hogyan k´zel a t´bbihez, mint ahogy ¢n sem, ha l¢tezem egyÀltalÀn, mert
ha nem, akkor vissza az eg¢sz, akkor talÀn m¢giscsak a mÀsik t´rt¢net vagyok, mely
viszont azt nem tudja, mirûl szÂl, mibûl van sodorva becses ¢lete becses fonala, mint
mondjuk egy kenderk´t¢l, csak sokkal v¢konyabban, sokkal.

Mindez ki tudja, miÂta, ha van egyÀltalÀn kezdet.

2

Bel¢pett a szabÂ¡zletbe, betette maga m´g´tt a csilingelû ajtÂt, megÀllt a f¢nylû, s´-
t¢tbarna fÀbÂl k¢sz¡lt, pultk¢nt szolgÀlÂ asztal elûtt. VÀrt, kez¢t s ujjait kinyÃjtva meg-
¢rintette az asztalt, enyh¢n rÀtÀmaszkodott, ¢s k´r¡ln¢zett. A feh¢rre meszelt falakon
sima, v¢kony, aranyozott fakeretben n¢hÀny metszet r¢gi viseleteket ÀbrÀzolt; sajnÀ-
latos mÂdon ugyanolyan fakeretben n¢hÀny szÁnes akvarell n¢hÀny kev¢sb¢ r¢git,
pontosabban k´zelmÃltbelieket. Ugyan kigombolt inge f´l´tt zakÂja vÀllÀra volt vetve,
a kis helyis¢get valahogy hüv´snek ¢rezte. Enyh¢n megborzongott, ́ sszehÃzta magÀn
a zakÂt, ¢s vÀrt. PÀr perc mÃlva megjelent a szabÂ is egy, a bejÀrattal szemben levû
elf¡gg´ny´z´tt ajtÂnyÁlÀsbÂl. Sz¡rke arcÃ, z´m´k kis ´reg volt, ingujjban, ritkÀs ûsz
haja egyenesen hÀtraf¢s¡lve, megk¢rdezte, mivel szolgÀlhat. ý egy-k¢t mondattal el-
mondta, hogy egy ´lt´ny ruhÀt szeretne csinÀltatni, h¢tk´znapra, ha nem is minden-
napra, ahogy kifejezte magÀt, ha ugyan az ¢ppen divatostÂl n¢mileg elt¢rût is. A szabÂ
egypÀr k¢rd¢st tett fel, tÀrgyilagosakat, nem egy bizonyos irÀnyba terelûket, nem eg¢-
szen ¢rtve, hogy mit akar pontosan. A k¢rd¢sektûl egy pillanatra megakadt, elgon-
dolkozott, lÀtszott, m¢g nem teljesen ¢rett az elk¢pzel¢se a szabatni kÁvÀnt ́ lt´z¢krûl.
Elkezdett magyarÀzni, besz¢lt, mutogatott, majd egyszerre a zakÂja belsû zseb¢be
nyÃlt, elûvett egy t´ltûtollat, ¢s nyitott tenyer¢n a szabÂ el¢ tartotta. A t´ltûtoll kelle-
mes, szabÀlyos formÀjÃ, k´zepes nagysÀgÃ darab volt, fekete kupakkal. AranyszÁnü
akasztÂja aranyszÁnü gyürün f¡gg´tt, mely egy kis fekete kupolÀt fogott k´r¡l. A ku-
pak aljÀn szint¢n aranyszÁnü gyürü futott k´rbe, elvÀlasztva-´sszek´tve a kupakot a
toll szÀrÀval. Emez hosszÀban z´ld sÀvokkal volt szÁnezve, melyek k´z´tt ugyancsak
hosszÀban fekete csÁkok futottak. A szÀr v¢g¢n a t´lt¢shez szolgÀlÂ szivattyÃ k´r¡lbel¡l
ujjnyi csavarÂja szint¢n fekete volt. Ilyen legyen az az ´lt´ny, mondta, helyesebben
ilyennek k¢pzelem az ´lt´z¢kem abban az ´lt´nyben. Kiss¢ laza szabÀsÃ fekete zakÂ
¢s fekete cipû fognÀk k´zre az inkÀbb egy kiss¢ szükre szabott, fekete csÁkos, m¢regz´ld
nadrÀgot, magyarÀzta. HozzÀ mattsÀrga selyem nyakkendû, bÂlogatott elgondolkozva
a szabÂ. De van, illetve marad egy kis probl¢ma: milyen ´vet visel hozzÀ, Ãgy ¢rtem,
mi k¢pviseli az aranyszÁnü gyürüt a kupak aljÀn, k¢rdezte, mert ugye egy ugyanolyan

Kohl Ferenc Sz´veg(sz´veg) ã 271



szÁnü vagy ne adj'isten sÀrga ´v szÂba sem j´het. Ezen megakadtak mindketten, ¢s
m¢lyen elgondolkodtak. Neki k´zben esz¢be jutott, hogy ezzel az erûvel tovÀbbi prob-
l¢mÀk is akadhatnak: ugyan ha be van csukva, nem lÀtszik, de a tollnak a hegye is
aranyszÁnü, mi k¢pviselje azt, vÀrjunk csak, mi j´hetne egyÀltalÀn szÂba ä de nem m¢-
lyedt el jobban e k¢rd¢sben. Term¢szetesen a mell¢nyt, mely szint¢n fekete lesz, min-
dig begombolva fogom tartani, tÀmadt a mentû ´tlete, amelyet azonnal k´z´lt a k´z-
ben mÀr a f¡le t´v¢t vakarÂ szabÂval. Az egypÀr pillanatra eln¢zett a feje f´l´tt, majd
elkezdett komolyan bÂlogatni ¢s h¡mm´gni. Persze, hiszen mell¢ny is van hozzÀ, bÂ-
logatott, nemcsak amolyan r´vid pinc¢rmell¢ny, hanem Ãgymond egy kicsit ́ v´n alu-
li. Persze, nincs is itt semmi ́ vprobl¢ma, hiszen a kupakon fel¡l is van egy aranygyürü,
m¢gsem mer¡l fel, hogy p¢ldÀul aranygall¢rt viseljen az ´lt´nyh´z. Meg a fejem sem
lenne mÀr eg¢szen fekete f´l´tte, tette û hozzÀ mosolyogva, ¢s eln¢zte m¢g egy ideig
a toll aranyhegy¢t, leÁrta az utolsÂ szÂt a lap aljÀn, azt, hogy àtollatÊ, majd visszacsa-
varta a kupakot, ¢s letette maga el¢ a papÁrra a tollat.

*
K¢t kicsi kecske baktat a hegyre, se fel, se le, a hegyen k´rbe, seggel egymÀsnak, egy-
mÀstÂl el, a k¢t kicsi kecsk, n¢mÀn rÀgcsÀlva, n¢ha megÀllva, fogak a fübe, a hegyhÀton
k´rbe. TÀvolodnak egymÀstÂl, azaz az egyik a mÀsiktÂl ¢s viszont, vagy az egyik majd-
nem Àll, vagy nagyon lassan halad, n¢ha lehajol a fübe fü¢rt, n¢ha csak megÀll rÀg-
csÀlva, mÁg a mÀsik egyenletesen halad elûre, azaz k´rbe, vagy megÀll, lehajol a fübe
fü¢rt, lehajol, t¢p magÀnak egy pofa z´ldet, rÀgcsÀlja, megrÀgja, od¢bb l¢p, lehajol a
fübe, fü¢rt, majd tovÀbbl¢p, vagy megÀll, k´r¡ln¢z, hunyorog egy kicsit, majd nagyon
lassan tovÀbbmegy, mÁg emez egyenletesen halad elûre. TÀvolodnak egymÀstÂl, azaz
az egyik a mÀsiktÂl ¢s viszont, azaz attÂl a ponttÂl, melyen majdnem egymÀs mellett
Àlltak, mindenesetre nagyon k´zel egymÀshoz, ahol lÀttÀk egymÀst, pillantÀsuk n¢ha
talÀlkozott, egymÀsra villant vagy ´sszevillant, ahogy k´r¡ltÀncoltÀk egymÀst a szük
helyen, melyet egyik¡k sem akart elhagyni, ahonnan egyik¡k sem akart tovÀbbmenni,
ahol csak forogtak k´rbe, majdnem helyben jÀrva, mÁg egyik¡k mÀr nem talÀlt v¢g-
k¢pp semmit, semmi legelnivalÂt, sem f¡vet, sem mÀst, ¢s Ágy hÀtat fordÁtott a mÀsik-
nak, vagy fordÁtva, a mÀsik fordÁtott hÀtat, mert nem talÀlt mÀr semmi legelnivalÂt,
sem f¡vet, sem mÀst, vagy csak elunta a dolgot, vagy od¢bb n¢hÀny l¢p¢sre vagy csak
egy l¢p¢sre ¢szrevett valami finomat, ez¢rt hÀt hÀtat fordÁtott, ¢s megindult, ami a
helyben maradottat elûsz´r talÀn meglepte, n¢zett a mÀsik utÀn egy darabig, tanÀcs-
talanul bÀmult, szaglÀszott, majd û is megfordult, k´r¡ln¢zett, ¢s elindult arra, amerre
legelnivalÂt lÀtott. Lehet, hogy Ágy esett, hogy elindultak, megindult a k¢t kicsi kecske
a hegyhÀton vagy a domboldalon vagy a hegy oldalÀban, megindult seggel egymÀs-
nak, mert ugyan hÀtat fordÁtottak, de nem hÀttal tÀvolodtak egymÀstÂl, ez k¢t kecsk¢tûl
f´l´sleges teljesÁtm¢ny lett volna, Ágy esett, hogy legel¢szve mentek, tÀvolodtak egy-
mÀstÂl, azaz az egyik a mÀsiktÂl ¢s viszont, mindegyik meg-megÀllva, lehajolva a fübe
fü¢rt, tovÀbbmenve a hegyhÀton elûre, azaz a hegyhÀton k´rbe, egyre tÀvolodva a
ponttÂl, ahol eg¢szen k´zel Àlltak egymÀshoz, ahol tekintet¡k n¢ha ´sszevillant, ¢s
¢rezt¢k n¢ha egymÀs lehelet¢t, mindenesetre egymÀs szagÀt.

Ez a hely, ahonnan elindult a kettû, a hegyhÀtnak vagy domboldalnak vagy a hegy
oldalÀnak nem volt valami k¡l´nleges pontja, legalÀbbis f´ldrajzilag nem, sem geolÂ-
giailag, de m¢g legelnivalÂ szempontjÀbÂl sem, egyszerüen ott volt annyi fü vagy va-
lami mÀs z´ld, hogy egy ideig k¢t kecske egymÀshoz k´zel legelhetett, egymÀst k´r¡l-
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tÀncolva-ker¡lgetve, egymÀs elûl kit¢rve ¢s a t´bbi, egy pont, ahonnan elindultak, ki-
ki a maga ÃtjÀn, lassan haladva elûre, azaz k´rbe. Ez az a pont, ahonnan egyszer csak,
valami oknÀl fogva, a lehets¢ges okok szÀma igen nagy, elindult az egyik az egyik
irÀnyba, azutÀn, talÀn kezdeti meglepet¢s ¢s tanÀcstalansÀg utÀn, valami okbÂl, a le-
hets¢ges okok szÀma itt is el¢g nagy, a mÀsik a mÀsik irÀnyba, ¢s nem az elsû utÀn vagy
valami eg¢szen mÀs irÀnyba, ez az a pont, amely a kecsk¢k fej¢ben, ha megfordulnak,
¢s lÀtjÀk vagy m¢g nem lÀtjÀk egymÀst, talÀn megjelenik, talÀn nem, ki tudja, ki tudja,
milyen formÀban, talÀn mint az a hely, ahol volt el¢g legelnivalÂ, vagy mint ahol osz-
tozkodni kellett a legelnivalÂn, vagy egyszerüen csak mint ez a hely, ahol jelen volt
egy mÀsik kecske, azaz egy kecske, mert az is bizonytalan, hogy a kecske ́ nmagÀt hoz-
zÀadja-e a l¢tszÀmhoz. Ez a hely egy pont azon a vonalon, melyet az egymÀstÂl tÀvo-
lodÂ kecsk¢k Ãtja k¢pez, vagy amelyben ´sszefut a k¢t vonal, melyeket az egymÀstÂl
tÀvolodÂ kecsk¢k Ãtjai k¢peznek, egy pont, melyen, ki tudja, Àtmennek-e m¢g egyszer,
k¡l´n-k¡l´n, elûbb az egyik, azutÀn a mÀsik, vagy egyszerre, attÂl f¡ggûen, azaz egy
s mÀstÂl, azaz sok mindentûl f¡ggûen, Ãgymond ez az egy determinandum szÀmos
determinÀnssal Àll szemben, melyeknek korÀntsem mindegyike a kecsk¢k fej¢ben
ered, vagy oda torkollik, szÀnd¢k vagy alkalmazkodÀs formÀjÀban, akÀr a legelnivalÂt
a terepviszonyokat vagy csak a sz¢ljÀrÀst illetûen. A k¢t kicsi kecske tÀvolodik egymÀs-
tÂl, tÀvolodik e ponttÂl, halad elûre, azaz eddigi Ãtjukat, Ãtjaik eddigi vonalÀt tekintve
k´rbe; mert ugyan a hegy vagy a domb tÀvol van attÂl, hogy valamely szabÀlyos m¢r-
tani idomra akÀr csak eml¢keztessen, m¢gis lehets¢ges, hogy a kecsk¢k Ãtja, a k¢t kecs-
ke Ãtja a hegyhÀton vagy domboldalon k´rbe egy szabÀlyos k´rt Ár le, vagy k¢t szabÀ-
lyos k´rt, mindkettû¢ egyet, m¢gis elk¢pzelhetû egy pont valahol a hegyen bel¡l, mely
a kecsk¢k ÃtjÀnak minden egyes pontjÀtÂl egyenlû tÀvolsÀgra van, illetve amelytûl a
kecsk¢k ÃtjÀnak minden pontja egyenlû tÀvolsÀgra van, vagy k¢t pont, valahol a he-
gyen bel¡l, melyek a kecsk¢k Ãtjainak minden egyes pontjÀtÂl egyenlû tÀvolsÀgra van-
nak, azaz mindegyik pont valamelyik kecske ÃtjÀnak minden egyes pontjÀtÂl egyenlû
tÀvolsÀgra van, Ãgy, hogy a kecsk¢k Ãtja a hegyhÀton vagy domboldalon k´rbe egy
szabÀlyos k´rt Ár le, vagy k¢t szabÀlyos k´rt, mindegyik¢ egyet, melyeknek ily mÂdon
m¢g csak nem is kell fedni¡k egymÀst, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy egy k´z´s pontjuk min-
denk¢ppen van, a hely, ahonnan elindultak, egymÀsnak hÀtat fordÁtva. Egy szabÀlyos
k´rt a k¢t kecske Ãtja egy¡ttesen, vagy k¢t szabÀlyos k´rt, mind a kettû¢ k¡l´n-k¡l´n
egyet, legalÀbbis k¢pzeletben, esetleg a kecsk¢k fej¢ben, ha a kecsk¢k fej¢ben egyÀl-
talÀn elk¢pzelhetû valamif¢le elk¢pzel¢s egy szabÀlyos k´rrûl, vagy csak egy k´rrûl,
mely elk¢pzel¢s nem eg¢szen kizÀrhatÂ, vagy csak egy elk¢pzel¢s egy vonalrÂl, egy
k´zelebbrûl nem jellemzett vonalrÂl, melynek elsû pontja, vagyis kezdûpontja az a
hely, ahol nemr¢g m¢g egy¡tt legel¢sztek, k´r¡ljÀrva-tÀncolva egymÀst, egymÀs lehe-
let¢t vagy legalÀbb egymÀs szagÀt ¢rezve, ha egy szabÀlyos k´r egyÀltalÀn elk¢pzelhetû,
ha csak egy vonal, egy pontbÂl kiindulÂ ¢s egy mÀsik fel¢ tartÂ vonal, vagy k¢t pontot
´sszek´tû vonal egyÀltalÀn elk¢pzelhetû, ha egyÀltalÀn, ha egy vonal, egy k´rt leÁrÂ,
vagy k¢t pontot, egymÀshoz k´zel vagy kev¢sb¢ k´zel esû pontot ́ sszek´tû vonal nem-
csak fikciÂ, ha ez a fikciÂ maga egyÀltalÀn elk¢pzelhetû, ¢s a kecsk¢k nem szÀllnak el
Ãtjukon egy mÀs irÀnyba, egy eg¢szen mÀsba, vagy mondjuk, a fikciÂ kedv¢¢rt is, va-
lami sz¢tt´rdelt dimenziÂba, elindulva, meg-megÀllva a domboldalban vagy dombol-
dalon k´rbe, forgolÂdva, egymÀstÂl csak tÀvolodva, de egymÀshoz a hegyoldalon k´r-
befutÂ Ãtjukon m¢gsem k´zeledve, ki tudja.

A k¢t kicsi kecske baktat a hegyoldalon, halad egy darabot, megÀll, lehajol a fübe
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fü¢rt, egymÀstÂl tÀvolodva elûre, azaz a hegyhÀton vagy domboldalon k´rbe, leg-
alÀbbis egy vonal ment¢n, vagy k¢t vonal ment¢n, melyeknek minden pontja egyenlû
tÀvolsÀgra esik egy ponttÂl vagy k¢t ponttÂl a hegyen bel¡l; ¢s ahogy haladnak, n¢ha
megÀllva, legelve vagy csak bÀm¢szkodva, rÀgcsÀlva, egyre k´zelebb ker¡lnek Ãjra
egymÀshoz, azaz a k¢tf¢le tÀvolsÀg k´z¡l, mely elvÀlasztja ûket, mind a t¢rben, mind
az idûben, a k¢t Ãt k´z¡l az egyik mÀr hosszabb, m¢gpedig az, melynek vonala Àthalad
azon a ponton, ahol m¢g nemr¢g, vagy ki tudja, mÀr milyen r¢gen egy¡tt legeltek,
melyek k´z¡l a mÀsik egyre r´videbb, egyre r´videbb an¢lk¡l, hogy eld´nthetû lenne,
egy k´rt Árnak-e le vagy kettût, mindegyik egyet, vagy hogy egyÀltalÀn k´rt Árnak-e
le, f¡ggetlen¡l a hegy formÀjÀtÂl, mely akÀr lehetne szabÀlyos, p¢ldÀul egy szabÀlyos
kÃp is, hogy egyÀltalÀn k´rt Árnak-e le, ¢s nem csak egyszerüen vonalakat k¢peznek
Ãtjaik, akÀr spirÀl formÀjÃakat, akÀrhol, a hegyen vagy a fej¡kben, azaz an¢lk¡l, hogy
eld´nthetû lenne, hogy ´ssze is talÀlkoznak-e Ãjra, ´sszefutnak-e egy pontban, ahon-
nan is az eg¢sz kezdûdhetne el´lrûl, ahol ¢s ahonnan ha nem ism¢tlûdne is meg min-
den, de befejezûdhetne ¢s Ãjrakezdûdhetne, mint ahogy az emlÁtett pont, melytûl je-
lenleg tÀvolodnak, melytûl most tÀvolodnak, most, mindig most, mint ahogy ez a pont
egy korÀbban befejezett k´r pontja is lehet, melyen akkor Ãjra talÀlkoztak, ¢s nem
ahonnan elindultak, vagy, term¢szetesen, mindkettû egyszerre. Mert mint ahogy el-
k¢pzelhetû, hogy a k¢t kicsi kecske Ãtja a hegyoldalon vagy domboldalon egy szabÀlyos
k´rt vagy k¢t szabÀlyos k´rt Ár le, Ãgy k¢t k´r eset¢n e k¢t k´r viszonya is t´bbf¢lek¢p-
pen k¢pzelhetû el, tehÀt korÀntsem biztos, m¢g ha egyre k´zelednek is egymÀshoz,
hogy ´sszetalÀlkoznak-e, hogy ´sszefutnak-e egy pontban, ahonnan is az eg¢sz kez-
dûdhetne el´lrûl, ahol ¢s ahonnan ha nem ism¢tlûdne is meg minden, de befejezûd-
hetne, befejezûdhetne ¢s Ãjrakezdûdhetne, azaz korÀntsem biztos, hogy egy ilyen
pont van-e a hegyen vagy domboldalon, amikor is az ´sszes t´bbi lehetûs¢g kizÀratik,
az egy vonalon valÂ egy¡ttes haladÀs¢, az egymÀst t´bbsz´r´sen keresztezû vonalak¢
¢s a t´bbi, szigorÃan alkalmazkodva a kecsk¢k, a k¢t kicsi kecske perspektÁvÀjÀhoz,
akik talÀn mÀr lÀtjÀk is, Ãjra lÀtjÀk egymÀst, a k´zelgû k´zeled¢srûl talÀn mit sem tud-
va, talÀn, a k´zelgû talÀlkozÀsrÂl talÀn mit sem tudva, talÀn.

*
Asztal fekete lappal. ºl az asztal elûtt, elûtte az asztal fekete lapja, az asztal lapjÀn feh¢r
papÁrlap, n¢hÀny Áv papÁr egymÀson, a legfelsû feh¢r, feltehetûleg a t´bbi is. Az asztal
lapjÀn a papÁrlapok, ezenkÁv¡l m¢g egy vizespohÀr, mÀsrÂl nem esik szÂ, mÀs nincs.
ºl az asztalnÀl, kez¢ben ceruza, rajzol a fentrûl hullÂ feh¢r lÀmpaf¢nyben. Kiss¢ meg-
g´rnyedve ¡l, a sz¢ken elûrecsÃszva, elûrehajolva dolgozik, bal lÀba maga alÀ hÃzva,
jobb lÀba m¢lyen benn az asztal alatt. Szemben vele az asztal, a fekete asztal tÃlsÂ v¢g¢n,
az idû tÃlsÂ v¢g¢n hÀrom-n¢gy ¢ves gyermek ¡l, ott is û ¡l, elûrehajol, kiss¢ megg´r-
nyedve, k¢t kez¢vel lÀba mellett a sz¢kre tÀmaszkodva, figyel, n¢zi, amit csinÀl az asztal
tÃlsÂ v¢g¢n, az idû tÃlsÂ v¢g¢n. Figyeli, ahogy fekete grafitceruzÀval k´rt prÂbÀl raj-
zolni az elûtte fekvû papÁrra, a lap k´zep¢re. Ez Ãgy-ahogy siker¡l is, mindenesetre
m¢g nem adja fel, a halvÀnyan, egy vonallal meghÃzott k´rt, illetve a k´r fel¡let¢t a
sz¢l¢tûl befel¢ haladÂ k´rk´r´s mozdulatokkal satÁrozni kezdi; a k´r lassan golyÂvÀ
g´mb´ly´dik, szabÀlyos g´mbb¢. N¢zi, dolgozik rajta, n¢zi, tovÀbbdolgozik. A gyer-
mek szeme tÀgul, elkerekedik, n¢zi a g´mb´t, a f¢nylû, egyre plasztikusabb golyÂt,
mely lassan elvÀlik a papÁrlaptÂl, ¢s mozdulatlanul Àll, csillogva a lÀmpaf¢nyben, a
gyermek szem¢ben. Csillogva a papÁrlapon a lÀmpaf¢nyben, a gyermek szem¢ben,
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ahonnan a papÁrlap lassan eltünik, megszünik, egyszer csak nincs t´bb¢, nem papÁrlap
t´bb¢, csak a golyÂ hÀttere, a g´mb k´zege. A gyermek n¢zi, nem csodÀlkozik, n¢zi,
sz¢k¢n elûrehajolva, messze behajolva az asztal f´l¢, legalÀbbis Ãgy ¢rzi, hogy messze
behajol, legalÀbbis Ãgy szeretn¢, mÁg lassan û sincs mÀr, mÁg lassan û is a g´mb k´zege,
a g´mb meg az ´v¢. ý kiss¢ hÀtradûl, n¢zi a rajzot, javÁtgat rajta itt-ott, nincs megel¢-
gedve vele, szemmel lÀthatÂan nincs megel¢gedve, n¢zi egy darabig, majd hirtelen
felkapja a papÁrlapot, ¢s ´sszegyüri, gombÂccÀ, szabÀlyos golyÂvÀ gyüri, nyomkodja
a keze meleg¢ben puhulÂ papÁrt. K´zben n¢z maga el¢ felvont szem´ld´kkel, k´zben
n¢z a gyermek elkerekedett szemmel, homlokÀba szaladt szem´ld´kkel, n¢z, ¢s t´bb-
sz´r megborzong. ý egy ideig gyÃrja m¢g a papÁrt, azutÀn odadobja az asztalra, az
elûtte fekvû ¡res lapra. A dobÀs lend¡let¢tûl a golyÂ a laprÂl tovÀbbgurul, ¢s valahol
a t´bbi papÁr f´l´tt, a vizespogÀr k´zel¢ben landol, inog egyet-kettût, majd megÀll.
ºlnek, n¢zik az asztalt, az asztalt, melynek fekete lapjÀn a papÁrlapok ¢s a vizespohÀr
mell¢ egy majdnem teljesen szabÀlyos papÁrgolyÂ is megjelent, n¢zik, û az asztal in-
nensû, a gyermek az asztal tÃlsÂ v¢g¢n, az idû tÃlsÂ v¢g¢n, k¢t kez¢vel lÀba mellett a
sz¢kre tÀmaszkodva, elûreg´rnyedve. ºl, kez¢ben a ceruza, ¢s n¢zi a gyermeket,
amint az az asztalt n¢zi, tekintet¢ben hol a vizespohÀrral, hol a g´mbbel, hol az ¡res
papÁrlapokkal, hol Ãjra a papÁrgolyÂval, n¢zi, amint megtelik vel¡k, n¢zi, amint meg-
telnek a gyermekkel, a gyermek tekintet¢vel, mÁg az asztal remegni kezd, finoman
reszketni, hogy a vizespohÀr Ãtra kel, rezzen¢stelen vÁzszinttel utazni kezd az asztal
lapjÀn, hang n¢lk¡l rÀzkÂdni, mÁg a gombÂc is utazik, elindul az asztal lapjÀn, elindul
a papÁrok fel¢, Àtkel rajtuk, kil¢p az asztal feket¢j¢bûl, bel¢p a papÁr, a legfelsû papÁr
feh¢rj¢be, majd Ãjra az asztal lapjÀra g´rd¡l, ¢s vissza, mÁg megÀll a papÁr k´zep¢n,
szÁn n¢lk¡l a papÁr feh¢r keret¢ben az asztallap fekete keret¢ben. ºl, ¢s n¢z maga el¢,
n¢zi maga elûtt a feh¢r papÁron a majdnem szabÀlyos g´mb´t.

SomlyÂ Gy´rgy

HOMMAGE Ö KAVAFISZ

3
Kavafisz elsû verseit Árja, 900-as ¢vek, Alexandria

ý nem vÀrta a barbÀrokat,
mert tudta, hogy el fognak j´nni,
mÀr ott is Àllnak a limeseken.
Tudta, hogy el fognak j´nni t´bb hullÀmban, ¢s feltartÂztat-

hatatlanul el´z´nlik a szÀzadot.
Ez¢rt elhatÀrozta, hogy nem adja ki a verseit, ezt sem,

amelyiken most dolgozik,
csak tÁz-egyn¢hÀny p¢ldÀnyt nyomtattat belûl¡k a barÀtainak,

SomlyÂ Gy´rgy: Versek ã 275



de azokat aztÀn merÁtett Helione papiroson, archaikus szt¢l¢k-
rûl mÀsolt, de klasszicizÀlt Heraklit betükkel.

Tudta, hogy a t´rt¢nelem folytonosan elk¡ldi ¢s elvÀrja a
barbÀrokat ¢s a barbÀrok folytonosan elj´nnek,

de nem hoznak semmire megoldÀst,
¢s hogy a barbÀrok ellen csak ezekkel a merÁtett

papirosokon f¢ltû gonddal elhelyezett k¡l´nleges betükkel
lehet k¡zdeni

csak azokon sejlik Àt ¢s csak ha a f¢ny el¢ a megfelelû sz´gben
tartjuk,

ennek a tudÀsnak egyetlen vÁzjele,
amivel jelezni lehet az elj´vendûknek,
hogy a barbÀrok mindig itt lesznek,
de a megoldÀs ä ha van ä mindig mÀsutt lesz,
mindig ezekben a k¢zzel metszett tipogrÀfiÀkban ezeken a

t´rt¢nelem mocskos f¡rdûj¢bûl k¢zzel merÁtett patyolat-
tiszta Heliona papirosokon.

ESZKHARA

Egy oltÀrkû megilleti. Egy esz-
khara. S talÀn a bÀrÀny v¢re is, mely
rÀcsorog. Hisz annyi v¢r megy pocs¢kba
m¢ltatlanabbul is. ý csak egyetlen
pontra irÀnyult mindig: ´nmagÀra;
vagy d¢monÀra: arra, mi nem û.
°s ha kit¢rt, mindig csak ´nmagÀbÂl
t¢rt ki, hogy az Ãtf¢lre hÀnyva kelljen
feltÀpÀszkodnia. Mindig maga
volt sajÀt Àldozata. Soha mÀs.
Minden¢t mindig elvesztette, hogy
visszanyerje magÀt a vesztes¢gbûl.
Nem v¢dekezett. Kit¢rt. Tudta, nincs mÀs
v¢delme, csak ha nem v¢di magÀt.
Csak egyre ´sszpontosÁtott. Ha nem
is istenre, valamire, ami
istenhez hasonlÁt. Ha van ilyen.
Megilleti tehÀt a kû, az Àllat
v¢re ¢s az ital. Ha majd az û
v¢re is elcsorog. Hiszen maga
is az volt, az lesz, mint mindannyian.
Egy oltÀrkû megilleti. Ha majd
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RONSARD NEM TUDJA MIT GONDOL
S NEM GONDOLJA AMIT TUD

MÀr csak elalvÀs elûtt gondolok rÀd
nem szeretlek mÀr hÀt nem is gy¡l´llek
pedig tudom gyül´ln´m kellene
ha tudnÀm gyül´lni akit szerettem

most sokan mÀsra gondolnak tudom
de te tudod hogy ¢n rÀd gondolok
ez is a kettûnk titka mint a t´bbi
gondolhat rÂla bÀrki bÀrmit is

s hogy te kire gondolsz ¢s mit feledt¢l?
mÀr azt se tudom szeretn¢m-e tudni
bet´rt¢l mint gyerek egy ablakot

nem t¡kr´zûdik benne vissza semmi
csak az ahogy vacogva itt maradtÀl
s aztÀn magadtÂl megriadva elfutsz

de elsû ¢jszakÀnk testszaga most is
¢lû testk¢nt fekszi meg Àgyamat
vele alszom el ¢s rÀ ¢bredek

(de hÀt tudom ezt is csak gondolom
k´nyvem let¢ve mielûtt elalszom)

àVALAMI SZ°PETÊ?

öj k´nyvespolcot?
S m¢g mit nem?
OrszÀgok rongyÀnak bûr´dh´z tapadt
ringy¢bûl m¢g t´bbet begy´m´sz´lni
idûd lyukas zsÀkjÀba?
MunkÀra serkentû elismer¢st?
Elismer¢sre serkentû munkÀt?
Vagy ihletet ä csak Ãgy?
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HozzÀ meg¢lhet¢st
a megnem¢lhet¢sben?
Meg¢lni a meg¢lhetetlent?
Vagy m¢g szerelmet is?
Na ne.
M¢g vissza valamit az elveszettbûl?
Vagy egy lÀbjegyzetet m¢g hozzÀ is biggyeszteni?
àValami sz¢petÊ?
MulasztÀsokat pÂtolni?
Hiszen ami mÃlik
csak elmulasztani lehet.
°s Ãgyis elmulaszthatatlan.
Egy pillanatot ami kil¢p az idûbûl?
Ha van is idû ä minden r¢sze: nincs.
Volt-van. Vagy nem-is-volt.
Hol volt? Hol nem?
Csak mese. Amit valÂsÀgnak neveznek.
Volt-nincs? HiÀba. RÀd
mint egy gy´trelmes Nesszosz-ing
halÀlodig rÀd¢g az ifjusÀg.

Tandori Dezsû

EGYSZER VíVñ

Egyszer vÁvÂversenyzûkkel utaztam egy¡tt,
vagyis k¡l´n tûl¡k, hazafel¢
a pÀrizsi g¢pen, r¢gi vÁvÂ-
bajnokokkal ä hamar rÀj´ttem, nem lehetnek
mÀsok, bÀr nem lÀttam, kik. De a nagy olimpiai
d´ntûk, ´tvenkettû, ´tvenhat, mind
elûj´ttek; ezt aztÀn, ahogy a tranzitban
´sszeismerkedt¡nk, mondtam is
KÀrpÀti Rudolfnak, ¢s hogy mennyire ´r¡l´k.
Akkor nek¡nk ûk... ¢s a t´bbi. A zene, a zene,
mondta û, a vÁvÀs csak jÀt¢k. Mondtam,
ez valahogy Ágy van az irodalomban is.
M¢g megbesz¢lt¡k a poggyÀszok ideÀlis
fazonjÀt, ahogy Ottlik ¢s Los Angeles bajnoka
a tiszti nyugdÁjat a g´d´llûi H°V-en, ¢s
elk´sz´nt¡nk. HÀt igen, a zene, ¢nekesnûkrûl (beat-!)
besz¢lgettek, operazenekarokrÂl
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ott m´g´ttem, egyebek k´z´tt, nagyjÀbÂl mÀr
akkor gyanakodtam, KÀrpÀti Rudolf hÁres is
errûl a vonzalmÀrÂl. Nem hittem volna, hogy
alig f¢l ¢vre rÀ, egyr¢szt, ¢n is olyan sovÀny
leszek, mint a zenei bajnok, mÀsfelûl
engem is ilyen fejteget¢sekbe mer¡lve
hallgathat most aztÀn bÀrki, ha Ãgy adÂdik.
De hÀt az ¢let vÀltozÀsai ilyenek.

AdottsÀgainkat nemcsak elviselj¡k, egyre
alakulnunk kell Àltaluk, ¢s az a szent illÃziÂ
sem tÀvoztatik tûl¡nk, hogy ûket ä mondom,
a mÀr v¢dhetetleneket ä mi magunk is alakÁtjuk.
FigurÀk bukkannak fel a mibûl is? Virginia
Woolf, Szp¢rÂ, TÀrsn¢m, Linda Perry ä a treff,
a pikk (kûr), a kûr (pikk) ¢s a kÀrÂ kirÀlynû ä,
¢s Witti, vele a pfaffst¤tteni filozÂfia,
a vilÀg hatÀrÀtÂl, melynek tÃljÀt nem tudjuk,
de a hatÀrba ez a àtÃlÊ is belelÂg, Àtszerv¡l, hÀt
nem tudjuk a hatÀrt soha ä de jÂ kis ´tlet
az agnoszticista hajlamaimhoz! hanem hÀt
Ãgy van ez is, mint a royalizmussal, annak
csak egy r¢sze, hogy hÃsz ¢v alatt minden
villanyÁrÂg¢pem kidûlt, ¢s egy Royal 200-ason
haladok k´rbe az EgyenlÁtûn, vagyis hogy
minden kilom¢terre jusson, lassan jut, egy
Àt¡ltetett prÂzaoldalam ä, nem tudjuk, mi van
a mi PFAFFST®TTEN tÀblÀnkra Árva eleve a tÃlf¢len,
m¢g csak azt se halljuk, mirûl besz¢lgetnek odaÀt,
szÂba j´v¡nk-e egyÀltalÀn, ¢s betükkel
fejezik-e ki, ami kifejezendû, sût,
azt se, kifejezendû-e bÀrmi Pfaffst¤ttenen tÃl,
¢s akkor ez¢rt, ez¢rt a nagyobb vilÀg´sszef¡gg¢s¢rt hissz¡k
magunkat deviÀnsnak, mondjuk evidencialista
kraftauszdrukkjainkat, ez¢rt, mert
´r´kk¢ Àt van hÃzva a tÀblÀnk a magunk elnevez¢s¢vel, logikus,
hiszen Pfaffst¤ttennek mi a v¢get¢r¢s¢t lÀtjuk, nem kezdet¢t.

A Grant Lee Buffalo triÂ Àltal megcsinÀlt Fuzzy cÁmü
videoclip, melyet ma Ãgy valamivel
Szp¢rÂ ¢s Fitzi ÂrÀja utÀn n¢ztem, jÂ
hÀromnegyed hÀromkor hÀt, ahogy a Nyolcak,
a KirÀlyi CsalÀd kosztjÀhoz m¢g csak a krupmlit tettem oda fûni,
a Fuzzy, mondom, majdnem az, aminek lennie kell
(minek, persze?), a Radiohead a Creeppel mÀr maga
a (kicsit tÃl is) t´k¢letess¢g, ennek r¢gi vÀltozata
(az ¢rz¢sben) Stingtûl az An Englishman In New York,
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ritkÀn j´n, szint¢n hajnalonta inkÀbb,
de ä a felt¢tlen 4 Non Blondes (itt leadsinger a Linda Perry),
az One-And-Only mellett ä ez a havas clip aff¢le
jutalmam tud lenni, azonosulok m¢g
a magÀnkertek rÀcsai melletti jÀrdÀval
is, ¢s eszembe jut sok t´preng¢sem londoni
parkokban (ott ¢n voltam egy hungerman),
t´preng¢sem, persze, m¢g nem àa blondesonÊ, meg egy¢b,
hanem MichellisÀn, Sir Joeyn, Diswakin.
(Sir Joeyt egy¢bk¢nt a minap
ä hÀrom nagy betliz¢se utÀn ä
megtettem k¢pzeletben a V´r´smarty t¢ren vett
Guardian rovatÀban, firkak¢nt,
mit tesz az ¢g, bej´tt nekem a Sir Joey,
persze, megs¡thettem, 32 volt pedig az egyhez,
de hÀt mi van, ilyesmire m¢g csak el se
fogadn¢k szponzorÀlÀst, ¢s a jÀt¢kot tulajdonk¢ppen
abba is hagytam, valÂsÀgosan, csak az a helyzet, hogy a
Sir Joey nevü lÂval a Szp¢rÂ halÀla ¢vfordulÂja k´r¡l talÀlkoztam,
nyert ä ¢s Joey volt egy ´ngyilkos kissrÀc egy egyenlÁtûirûl.)

AdottsÀgaink a nagy ¢s alapvetû ¢s jÂl leplezett
mellûztet¢sek is (most nem az im¢nti viccelûd¢srûl van szÂ
mÀr), ahogy ez, mik´zben mindenf¢l¢rûl biztosÁtanak,
az¢rt sz¢pen elint¢zûdik. KÁv¡l vagy. Ha nem t´rsz fel,
no, persze, ¢s rem¢lj¡k, nem vÀltozik ez a tulajdonsÀga,
mint tette a dalra, az ehtlid dalra
megannyi kultÃra-¢s-technofÀradtsÀgÀban mÀr
nagyon vÀrakozÂ EurÂpa jÂvoltÀbÂl a nÂtÀt
a bretlire visszavivû, a csÃnyasÀgra
(a k¡lsû csÃnyasÀgra) rÀjÀtszÂ
4 Non Blondes (Linda Perryvel az ¢len), ha nem
t´rsz f´l, persze ä mondom ä, mik´zben az¢rt teszel
(is) az eg¢szre, hÀt annyi is. K¡zdhetsz tulajdonsÀgaiddal,
nagyszerü gyerek lehetsz, hogy Szp¢rÂd¢rt meggyÃjtasz
hajnalban londoni szÀllodÀdban egy m¢csest.
AztÀn vannak ezek is: àel ne cseszdÊ, mondja
Sipos Gyula, nem, Jules Ãr, ezt mÀr ¢n eln¢zem
bÀrmeddig, el nem engedem, van, ami van, ne
f¢lj, megleszek ànektekÊ, nem h¡ly¡ltem meg, ¢n is
tudom, hogy ez most velem Ágy jÂ. Gyerekesen
´r¡l´k is, mint a Perry müv¢sznû, hogy ûket
t¢nyleg hallgatni akarjÀk. Egyszer egy Franny
nevü lovat jÀtszottam, igaz, El CapistranÂt is,
Lingfieldben. D´mi fûmedv¢mmel jÀrtunk ott.
Vannak hÀt az¢rt ezek a dolgok is: valakik n¢znek
minket, valakiket n¢z¡nk, maradnÀn(a)k a dolgok,
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ahogy legalÀbb vannak, legalÀbb maradna valami,
ha gyerekesen is, vagy ha mint a Maury¢k, ezzel a ä mm! ä
ä akarjuk Ágy! ä komolysÀggal ¢s absztinenciÀval ¢s vigyorral.

Nekem inkÀbb valami olyan furcsÀt mondott
(nem evidenciÀs volt!), hogy a zen¢rûl
besz¢lgetnek Ágy m´g´ttem. Na, mindegy.
HÀt sose hittem volna, mondom. Ami pedig
a videÂt illeti, terveim vannak: Sz¢p Ernû nincs
kihagyva belûl¡k. De hÀt, egy, a 4 Non Blondes
neki is nyilvÀn nagy kedvence lett volna, mÀsr¢szt,
ugye, Sz¢p Ernû ¢s a dal. De r¢g k¢sz¡l´k Ayrbe,
Burns sz¡lûf´ldj¢re, ezzel kapcsolatban Ártam meg
ezt a szponzork¢rd¢st, hÀt a Sir Joey csak Ãgy j´tt
be, hogy ott nyert, Ayr pÀlyÀjÀn. A dal mi? Sok
minden. ZÀrt ¢s maximum egzisztenciÀlerotikus.
Witti bevezetûj¢nek jÂ r¢sze, a TraktÀtus¢, erotikÀtlan,
is dal. TÀrsn¢mmal jÂkat szoktunk der¡lni rajta,
hogy Witti igenis szer¢ny volt, felolvasom
a TraktÀtus bevezetûj¢nek ezeket a dalr¢szleteit
egy-egy gombavacsora elûtt, vagy mÀs k´nnyeds¢g,
szinte salÀta se kell aztÀn. Azt mondja Witti:
û minden k¢rd¢st megoldott, de fûleg azt
bizonyÁtotta, mennyire sehol se tartunk, ha a
k¢rd¢sek megoldÂdnak! Akkor se. (Akkor igazÀn nem?)
(Egy budapestman Budapesten.) A dal, nem Àrt, ha
megold valamit. Hogy àWhat's Up?Ê, Na, mi van, mi
a fene van, t¢nyleg? Ilyesmit. ZÀrt. Nem mÁveskedik.
Nem hasznÀl a sz¡ks¢gszerü k´zhelyszerü elemeken tÃl
semmi keresettet. Nem sz¢peleg. (BocsÀnat a szÂ¢rt,
nekem talÀn szabad.) Mer¢szel l¢nyegbevÀgÂ lenni.
Visszamegy a bretlire, mint Linda Perry ¢s Christa
Hillhouse ¢s Dawn Richardson ¢s Roger Rocha. (E n¢gyek.)

A dal csak annak az egyszerü adottsÀgnak az elfogadÀsÀt
kÁvÀnja meg, hogy itt vagyunk a vilÀgon,
¢l¡nk, halk H-val egyre l¢legz¡nk,
szeretn¢nk k¢zen ragadni valakit, vele elsietni,
de aztÀn hova, meddig, merre? Itt j´nnek
a bonyodalmak; a dal helyben marad,
maradjon is, lehetûleg min¢l r´hejesebb kis
szÁnpadon tegye ezt, legyen a szÁnpad berendezve
bÁrÀlatunk f´l´s tÀrgyaival, ugyan mÀr, nem
szÀmÁtanak r¢g, ¢s ha tizenhÀrom ¢ves korunkban
megsz´kt¡nk otthonrÂl (Springfield), ¢s n¢mi
elvonÂkÂrhÀz utÀn clean & morphine & chocolate
FriscÂba ¢rkezt¡nk, ¢s magunk sem hissz¡k
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el, merre indul vel¡nk az az eurÂpai chart,
hÀt nyugodtan ¡dv´z´lhetj¡k a kazettÀnkon a mamÀt,
ki annyira szeretett minket, ¢s a f¢l szomsz¢dsÀgot
s rokonsÀgot. A KirÀlyi CsalÀd ¢bredezik, megyek,
ellÀtom ûket, az udvari zen¢szs¢gig, ez is beletartozik
Àm, felteszem nekik a dalt, mely most a àWhat's UpÊ
(TÀrsn¢m hozta meg PÀrizsbÂl, àterÀpiÀnakÊ, mint
mondta; neki is tetszik) (bÀr nyilvÀn nem annyira, mint
nekem). Hogy mesters¢gesen elrÃtÁtjÀk magukat, hÀt
istenem, ehhez nem tudok mit szÂlni (tetovÀlÀsok, karika
az orrban stb.), a dal szÀmÁt (a t´bbi jÀt¢k, tranzit;
a dal ´r´k). Magam is elkezdtem nyÁrni a hajam, mint
sokan, nincs tÃl sok hajam, de azt mintÀsra ´sszenyÁrtam, jÂl fel.

A Linda Perry, olvasom, eleve el akarja riasztani
magÀtÂl a fazonokat, na ja, ezzel a sok
mindenf¢l¢vel. Ami eszm¢nyi: az ¢n felfogÀsom
szerint: ahogy a barÀtnûje, egyszerüen, Ãgy
Àll ott mellette, mint maga a fapofa MI. (Sapienti
sat. Hü, ha engem folyton v¢dett volna valami
nagy Erû!) (Nem is vittem volna semmire, hahaha,
a Perryt se v¢dte mÀs, csak a jÂistenke.) Na, most
a dalt ¢pp a jÂistenke akarja az¢rt hallani.
Ad hozzÀ egy eurÂpai ig¢nyt, ad hozzÀ
(àv¢gy egy...Ê) bizonyos alaphelyzetet,
ad illetûket (tulajdonsÀgokkal; ja, Musilt
ne feledjem àAm HofÊ-os vÀlheimÀtomban
ott jÀrok el gyakran a lakÂhÀza elûtt a
Rasumofsky utcÀn!), ad mindent. (A piszok csalÂk
mÀr mÀsodszor hozzÀk az egyik konkurens ä persze,
angol! ä szÀmot; a LindÀ¢k friscÂiak, ¢rezhetûen
nyomnÀk le ûket itt az¢rt a vÁz alÀ. Ismerem
a moderÀtorok fajtÀjÀt, de az¢rt nem fogok
a jÂistenk¢hez fohÀszkodni, hogy ¢letem
az û kedv¡k¢rt r´vidÁtse. A rossebb egye meg,
mondom mindazonÀltal, ¢s meghÃzom teÀmat.)
Na, jÂ is, hogy mÀra ez el¢g volt. °n akÀrhÀnyszor
f´ltehetem magamnak a kazettÀt, nem is az, de ha
àin the institutionÊ j´n, az olyan, mint a tiszti
nyugdÁj: jÀr. ¹regszem. Ha-ha, mm-mm. °s az institutionba
a àWhat 'UpÊ szerint a Perry is hiÀba prÂbÀlt bemicsodÀlÂdni,
avval egy¡tt prÂbÀlt, tolerÀns akart lenni, a dal
tolerÀns is, aztÀn kinyalhatjÀk. MÀrmost egyszer vÁvo...

Na, aztÀn ¢l¡nk Àm itten! ä megyek Àt a Nyolcakhoz; ¢lnek.

çlmosan n¢zegetnek.
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Van m¢g idûm jegyzetelni. Mik a feladataim.
(EgyenlÁtûi kilom¢tereik mellett, persze.)
Virginia Woolf: ¢s az erotikus fogyat¢kok: melyek
ä egy elemzûje szerint ä a halÀlos utat is motivÀltÀk.
Na, a Maury Ãgy lefogyott, hogy mellkas alattÂl (f¢lt¢keny ne legyek)
combk´z¢pig û tetszik magÀnak a legjobban, mint legszebb
szerelmei, olyan v¢kony, mes¢li Topo.
(TÀrsn¢m hÁradÀsa PÀrizsbÂl. Auteuil mellett
talÀlkoztak. àSz¢p az akadÀlypÀlyÀdÊ, mondta TÀrsn¢m.
Ez nagy elismer¢s.) SzÂval, bosszÃ az ´ngyilkosaink¢rt,
mondom TÀrsn¢mnak. A Morphine & Chocolate (szerzûje
a Linda Perry valami ÁrÂ- ¢s zen¢sztÀrsnûje, Shaunna Hall)
tisztÀra Sylvia Plath-szellemü sz´veg, pl. 90%-ban.
Kezdûdhet a nap.
Meg fogunk vÁvni vele.

(1993. szeptember 19.)

MEGJ. TÀrsn¢m aggÀlyÀra: persze, persze, kij´n, hogy csak
vicc, ¢s hogy k¢pzeletben jÀtszottam a Sir Joeyt, ¢s kij´n,
hogy ez irtÂ szomorÃ is, az ´ngyilkos kissrÀc stb. Vissza van
csatolva Ginnie, Szilvi, a Perry müv¢sznû etc. Na, akkor ide
m¢g egy gyors ¡zenet Jules Ãrnak: Eml¢kszik? Mikor tavaly
pernod mellett m¢g Ágy hatÀroztam meg az azonosulÀst: àIden-
titÀs? Ide, tintÀs!Ê Mekkora vÀltozÀs t´rt¢nt azÂta. 7000
nap ¢s 63 kilÂsÀg. °s elk¢pzelni se tudom, hogy àa WittiÊ-
f¢le befejez¢sig mÀs alapvÀltozÀs j´het. (àMondjÀk meg
nekik, hogy csodÀlatos ¢letem volt...Ê) M¢g, Witti: àCsak
a boldog ¢let ´nmaga igazolÀsa.Ê (MÀr a àk¢seiÊ Witti.) TD

TOVçBBI MEGJ. Negvet¡nk a Maury-¡gy´n. TÀrsn¢mmal. NyilvÀn
nem gondolkozott Topo, mikor Ágy mondta. Egyvalamit kife-
lejtett, Maury ezt az¢rt k¡l´n, kontrapunktosan kezelheti
e tÀrgyban is. (KombattÀnsan ellenkezûnem-hÁvû, mind inkÀbb!) td

VALAMINT: Azt mÀr ne higgy¢k a mjuzikosok, hogy ezt a
technÂba oltott faji k¡zdelm¡ket ¢s ´nreklÀmjukat beveszem!
A Perry f¢lig brazil, ez nekem elegendû! MÀsr¢szt û aztÀn
¢rt hozzÀ, hogyan tegyen bele jÂl a k´zepibe minden nem-non-
profit dolognak. Richtofit, Ágy kiÀlt tÀrsn¢m. De mÀr olyan
fÀradt vagyok ma, hogy ez se megy, ezen filÂzni. (Avval egy¡tt
nem f¢ltem ûket, senkit se f¢ltek. Csak a Nyolcakat. Csak...
Stb.) Egy ember jelig¢re. (°s, M. Jules: àAmirûl nem
besz¢l¡nk...!Ê Sapienti sat.)
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Petri Gy´rgy

ALTERNATíVA

àJobb
f¢lni, mint megijedni.Ê Biztos?
Ne hamarkodjunk el semmit, ¢s fûleg
ne bÁzzuk magunkat avatag k´zb´lcselemre,
mely lÀtszatra: ropogÂs sÂsmandula,
Àm Áz¢t illetûen: avas vizilÂf¡lzsÁr.

M¢rlegelj¡nk tehÀt. Igen, mint a kalmÀrok
tudtak volt m¢rlegelni ´ssze r¢gvolt piacokon
k¡l´nnemü valÂkat:
p¢zsmagereznÀt pengeac¢llal,
tokhalikrÀval: nemk¡l´nben
r¢gvert ez¡stdinÀrt fiatal datolyÀval,
szÁvÂs szüzhÀrtyÀt brabanti csipk¢vel,
egy font pÀvaszemlepkeszÀrnyat
egy font Âlommal, kÁnai napernyût
az Àrny¢kÀval. MÀrmint nem azzal,
amit Àd, hanem azzal, amit vet.
M¢rlegelj¡nk tehÀt:

1. F¢lni mindig lehet. HuzattÂl, p¢ldÀul,
vagy hogy lek¢ss¡k a k´zleked¢si eszk´zt,
vagy hogy a feles¢g¡nk f¢lrenyel,
torkÀn akad a csirke t´rûcsontja,
bel¢fÃrÂdik a nyelûcs´v¢ben,
s mik´zben mi komÂtosan h´rb´lj¡k
j¢ghideg s´r¡nket, pozitÁv ¢let¢rz¢s!
a narancssÀrga ponyva alatt ¢s Àltal
finoman beÀllÁtott verûf¢nyben,
a napisajtÂt is unottan mÀr f¢lretolva ä ä ä
esetleg hajmosÀs k´zben
egy tûle megszokott
szertelen mozdulattal
beverte a fej¢t a csaptelepbe,
elvesztette az eszm¢let¢t, ¢s a
zuhanyrÂzsÀbÂl oly szerencs¢tlen sz´gben,
hogy az orrlikaiba ¢s a szÀjÀba.
Hagyom oda a s´r´m (futtÀban ez¢rt fizetek),
jÂl bevÀgom a fejem a kertajtÂba.
Gyorsan fel, k¢t emelet! Mi az
egy ilyen helyzetben?!
T´ketlenked¢s a kulccsal. Nincs kulcsra zÀrva...
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ºl a kompjuter¢n¢l, ¢s kÀv¢zik a drÀga.

(KorollÀrium ad 1.: F¢lni nem nagyon szoktam,
nagyon m¢g soha. Ez nem er¢ny. InkÀbb
egyfajta adottsÀg, Ãgy ¢rtem: h¡lyes¢g:
àpillanatoknak ¢l¢sÊ ä bele¢rtve, term¢szetesen,
a sajÀt utolsÂ pillanatomat. Azt meg
nyilvÀnvalÂan meg¢rem.
BÀtorsÀgosdim tehÀt t¢t n¢lk¡li.
Ja, hogy a k´zbeesû pillanatok?)

2. Mint a fentiekbûl kitetszik:
f¢lteni viszont tudok. Ez pedig
vesz¢lyes vagy legalÀbbis gyanÃs k¢pess¢g
(sz¡lûk, utÂpista diktÀtorok),
menjen mindenki a maga ÃtjÀn,
für¢szelje maga alatt a fÀt,
Àssa ennen sÁrjÀt ä ä ä
abba viszont igyekszem beavatkozni,
hogy kapjanak-e für¢szt, ÀsÂt,
¢s kik´t´m, hogy hagyjÀk b¢k¢n a fÀt.

3. Megijedni olykor hely¢nvalÂ.
Felt¢ve, hogy m¢rlegelt¡k a megijed¢s
hely¢n- ¢s idej¢nvalÂsÀgÀt. P¢ldÀul:
SkorpiÂt ¢szlelek a hitelszoba
f¡rdûkÀdjÀban ä amikor ¢pp belel¢pn¢k
a bal lÀbammal, ¢s visszarÀntom, mielûtt...
Ilyen esetben m¢g egy kis cirkuszt is lehet
csinÀlni: hÁvni a recepciÂt
(bemutatni a fapapuccsal agyon¡t´tt skorpiÂt),
ebbûl kij´het egy m¢ly bocsÀnatk¢r¢s
vagy egy hÁg kÀrt¢rÁt¢s az elszenvedett
ijedelem¢rt. (Pr¢mium az¢rt,
hogy nem nÀluk kaptÀl szÁvrohamot.)
Viszont: megijedni olyankor,
ha jobbrÂl elûznek, s a szembesÀv telÁtett,
az f¢rfiatlan volna:
szarjunk be nyugodtan.
Haljunk meg m¢ltÂsÀggal.

(KorollÀrium ad 3.: A megijed¢s felt¢tlen elûnye
a f¢lelemmel szemben, hogy r´videbb ideig tart.)
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4. Most persze passzolna ide egy olyasf¢le zÀrÂkorÀl, hogy
De jÂ is volna olyan korban ¢lni,
hol ijeds¢gre nincsen semmi ok,
ahol majd nem kell semmitûl se f¢lni,
hol nincs hideg, ¢s nem vacog a fog.

ñ, j´jj´n el az OperettfinÀl¢,
Â, j´jj´n, drÀga VilÀgegyetem,
Ág¢rem, most mÀr nem leszek oly mÀl¢ ä ä
hanem azt mondom: Kuss! El¢g legyen!
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FIGYELý

A PýRE °LET

Lakatos IstvÀn: Paradicsomkert. 
¹sszegyüjt´tt versek ¢s sz¢pprÂzai munkÀk
Tevan, B¢k¢scsaba, 1993. 548 oldal, 490 Ft

Nem szerencs¢s, ha a k´ltû tanÀcsot ad a
sorsnak, mert olykor megfogadja, s nem bi-
zonyos, hogy a konstruktÁv javaslatokat vÀl-
lalja. A Moira tudja, micsoda harmÂniÀt csi-
karhat ki a szenved¢s disszonanciÀja az alko-
tÂbÂl; a Parnasszuson ¢rtenek a müv¢-
szethez. Lakatos, aki szinte legfiatalabbk¢nt
ker¡lt mÀr pÀlyÀja kezdet¢n is az irodalmi
¢let ifjÃ vezetûik¢nt szÀmon tartott öjhold-
k´r lÁrikusai k´z¢, nem szÀmolt mesters¢ge
mitolÂgiai erej¢vel. Azt m¢g, hogy, amint k´-
z´lte, az ember menthetetlen, k´vetkezm¢ny
n¢lk¡l leÁrhatta, az ñkor sose k¢telkedett ab-
ban, hogy az embereken csak pillanatokra le-
het segÁteni, Àm a fiatalosan hetyke kijelen-
t¢s, hogy az alkotÀs nem t´bb, mint kutyÀk-
nak jÀtszott hegedüszÂlÂ, aligha volt vÀllalha-
tÂ ApollÂ f¡l¢nek: ha elfogadnÀ, f¢lelem ¢s
müv¢szet teremtette ´nmaga l¢tjogosultsÀgÀt
vonnÀ k¢ts¢gbe. A k´ltû egy¢bk¢nt maga hÁv-
ta ki maga ellen a sz´rnyeket, mikor elÀrulta
titkÀt: àEngem nem vÀlthat meg, csak a fÀjda-
lom.Ê HÀt akkor vÀltsa meg ä hatÀroztak a k¢-
sûbbi müfordÁtÂ cellÀjÀt belengû ¢glakÂk, s
KliÂ, ha pirulva is, kollaborÀlt: k¢t olyan
sz´rnyeteget, egyazon idûben, egy t´rt¢nel-
mi idûszakon bel¡l, mint Hitler ¢s SztÀlin,
nemigen lÀttak m¢g szÁnpadon. A megvÀltÂ
fÀjdalom mÀsfelûl is segÁtette a k´ltût, meg-
adta neki az ¡ld´z¢sek ¢s ¡ld´ztet¢sek idej¢n
az empÀtia ÀldÀsÀt, vesz¢lyforrÀsÀt. Mikor
Lakatos nev¢t mÀr jegyezt¢k az irodalmi
tûzsd¢n, az akkori param¢terek k´z´tt Ãgy
lÀtszott, nemhogy ¢letmüve nem lesz, de ¢le-
te sem. Nem jogÀllamban ¢lt, egy terror Àr-
ny¢kÀban, ahol a menek¡l¢s Ãtjai k´z¡l csak
az emigrÀciÂ ¢s az ´ngyilkossÀg hatÀrsÀvjÀ-
ban nem k¢rtek Ãtlevelet. A pokol bugyraibÂl
a k´ltû a b´rt´nt vÀlasztotta, a rabsÀgban for-

dÁtott antik müvekben szereplû isteni appa-
rÀtus ¢rdeklûdve figyelte, hogyan vÀlszol a
t´rt¢nelem k¢rd¢seire. A k´ltû jÂl felelt: hogy
a valÂdi fegyhÀz a becstelen ¢let ¢s a meg
nem tagadott meggyûzûd¢s az igazi szabad-
sÀg, leÁrta nem egy vers¢ben.

Tulajdonk¢ppen csodagyerek volt, ha vid¢ki
otthonÀban nem Àllt is akkora reflektorf¢ny-
ben a szinte elsû ¢veitûl versben gondolkodÂ
kisfiÃ, mint a fûvÀrosban ¢lû alkotÂk eleve
irodalmi k´zegben n´vekvû sarjai. CsalÀdja
viszont tudta, mit ¢r, nevelûi is felismert¢k
k¡l´nleges k¢pess¢geit, maga a szakma meg-
lepû hamar visszaigazolta: tizenh¢t ¢vesen
mÀr ott mozog a t´rt¢nelmi idûszak legszigo-
rÃbb bÁrÀlÂi, az öjhold fiataljai k´z´tt. A jelzûs
fûn¢v megÀllapÁtÀsÀt b¡szke cÁmk¢nt viselû
poeta doctus ritmust, harmÂniÀt szokatlan
¢rz¢kenys¢ggel, belsû hallÀssal ¢rz¢kelû zenei
f¡llel sz¡letett, rÁmk¢pletei, ¡temezû techni-
kÀja a legvÀratlanabb formai bravÃrokra k¢-
pesÁti, s ami azonnal feltünik vers¢pÁtû meg-
oldÀsaiban, soraibÂl, t¢mak´r¢bûl nemcsak
Ázl¢se alakulÀsa, szellemi k¢plete, de szellemi
¢letrajza is rekonstruÀlhatÂ. Minden ÁrÀsÀ-
ban tetten ¢rhetû, mikor melyik mester¢t k´-
veti. ¹nÀllÂ Ãtja akkor kezdûdik, amikor sa-
jÀt speciÀlis tematikÀjÀra rÀtalÀl, s elfelejti, va-
laha Ãgy ¢pÁtkezett, ahogy a nagy elûd´k,
Arany JÀnos-ul, a Nyugatosok mÂdjÀn: lÀn-
gok ¢s kardhegyek k´z´tt bolyongott, mÁg
v¢gre szembetalÀlkozott ´nmagÀval. Ahogy
nyomon k´vethetû, mikor kinek a büv´let¢-
be esett, kihallik, mekkora szerepe van a t´r-
t¢nelemnek abban, hogy hangjÀt cser¢lje,
mert amit epodosban elmond, ott persze
nem a pÀrtuszoktÂl aggÂdik ¢s tûl¡k f¢lti Ro-
mulus ä çrpÀd ä n¢p¢t, RÀkosinak szÂl a mo-
dern àquo-quo scelestiÊ intelem; a modernizÀlt
sermo sem a Via SacrÀn bolyongÂ Horatiust
id¢zi, a magyar Forum leker¡l a Darling
eszpresszÂba ä korÀnak az a Rostruma ä,
nyolc ¢vvel a magyar forradalom kit´r¢se
elûtt ott bujkÀl az elûrejelz¢se az egyszer
majd elker¡lhetetlennek. Egyszer, a mÀsodik

287



vilÀghÀborÃ idej¢n, mÀr Àllt a pokol tornÀ-
cÀn, de k´zeleg az Ãj apokalipszis, nem b¢-
k¢lnek a sz´rnyek, amelyek bicskei, etyeki
pokolt¡z¢be szinte belevakult. A szem¢lyes
trauma k´ltûi fejlûd¢se ÃtjÀn egyetemes
mondanivalÂvÀ tereb¢lyesedett, a recenzens
meglepûdik, mert a k´ltû immÀr nem udva-
rias, elhagyta az antik eposz eleganciÀjÀt: ha
a t´rt¢nelem lealjasodott, hadd olvassa az
utÂkor. Lakatos fiatal keze Ãgy Árt hûsk´lte-
m¢nyt, mintha Kafka tette volna TrÂja ¢g¢se
idej¢n; a t´rt¢nelem p´r´lycsapÀsÀra szeren-
cs¢re az alkotÀs ¡t¢s¢vel felelt: r´gzÁtette
nemzeti meggyalÀztatÀsunk pillanatait.

LÁrai szÂkincse pÀrhuzamosan vÀltozik az
epikaival, a parÀzslÂ indulatok tragikus ob-
jektivitÀssÀ szelÁd¡lnek, tektonikus mozgÀs-
rendszere mÀs lesz, a rezg¢sek e korszakban
nem a sz¡l¢s teremtû rÀngÀsÀt, de az agÂnia
g´rcseit k´zvetÁtik: Lakatos magÀn¢let¢nek
csolnakÀn nemcsak û maga, a fasizmus hÀny-
kolÂdik. Az Auschwitzig ¡ld´z´tt ¢s ́ r´kre si-
ratott lÀny figurÀjÀt tÀrgyilagossÀ merevedett
r¢szv¢te kit´r´lhetetlen¡l olvasÂi eml¢keze-
t¢be v¢si, Lakatos nem sajÀt vesztes¢ge miatt
sÁr, hanem a megs¢rtett humÀnum¢rt. MÀr
nem rezegnek sorai k´z´tt az ¡res lÀrvÀk, a
gÂlya elszÀllt, elvitte csûr¢ben a nyarat, ´sz-
t´v¢r v¢n nyulai cs¡ggedten rÀgjÀk a szÀraz
fak¢rget, k´r´tte egy megûr¡lt vilÀg dÁszletei.
Hol vannak mÀr Lakatos terzinÀi, a kÁnjai k´-
z´tt is vÀllalt ¢des ¢let, a vesz¢ly, mint Pro-
m¢theusz keselyüje egy k´z´ss¢g felett k´r´z,
ugyan ki tudja jobban nÀla, hogy àmenten¢ egy
nemzed¢k immÀr pûre ¢let¢tÊ. Szembe kell n¢zni
a halÀlnÀl sokkal irgalmatlanabb ¢lettel, az
etika posztulÀciÂja m¢gsem vÀltozhatik: àkÁ-
nozzatok hÀt vit¢z¡l, hagyom, m¢g nÀlatok a hata-
lomÊ, akkor se mond mÀst ¢s nem tesz, csak
ami megegyezik hit¢vel.

M¢g 1956 sehol, amikor Lakatos belesikolt a
kilÀtÀstalannak ¢rz¢kelt ¢jszakÀba, amely ter-
meszk¢nt em¢sztette: àn¢zd, hazÀnkat kifoszt-
jÀk, jaj, ¢des MagyarorszÀgÊ. Van, aki a szenve-
d¢stûl egyre hangosabbÀ vÀlik, Lakatos el-
csendes¡l. IrreÀlis k¢pei hirtelen kigyÃlnak a
realitÀs dÁszletei k´z´tt, s Ãgy vilÀgÁtjÀk meg
lÁrÀjÀt, epikÀjÀt, ahogy nagy esû utÀn a szürt
napf¢nyben olykor felf¢nylik egy-egy bokor,
egy szÀl virÀg. Csillognak a sz¢tt´rt realitÀs

cserepei, mostanra tanulja meg igazÀn, amik-
rûl azt hitte pÀlyÀja kezdet¢n, hogy mindig
tudta, Babits t´rv¢ny¢t: a dinamika erej¢t
olykor megsokszorozza a statika. A k´ltû tu-
domÀsul vette mindazt, amivel szÀmolnia kel-
lett, lÁrÀja ¢s epikus versei boltozata megszi-
lÀrdult, elvisel bÀrmi terhel¢st. Soraiban An-
na MÀrtÀval, MÀrta szÀmtalan mÀs nûi figu-
rÀval azonosul, nincs mÀr a k´ltû szÀmÀra k¡-
l´n profil, csak profil. SajÀt ¢lete fogytÀn mÀ-
sok ¢let¢t gyÀszolja meg, a v´r´s t¡zek el-
hamvadtak a r¢ten, a csÂvahajigÀlÂ rÂkÀkat
elnyelte a t¢l, akit Àt´lel, mÀr r¢gen nem em-
ber, akkor sem, ha az, hanem a halÀl fel¢ bal-
lagÂ emberis¢g, holdf¢nyesen, k´nnyektûl vi-
zesen. Lakatos zÀrÂ verseiben mÀr kerek a vi-
lÀg, nincs annÀl szomorÃbb, nincs nÀla gy´-
ny´rübb, ´r´k csak a müv¢szet, halhatatlan
csak a müv¢sz, halandÂ csak a halÀl.

Az utolsÂ n¢gy-´t esztendûben nem egy vÀ-
ratlan irodalmi szenzÀciÂval lett gazdagabb a
magyar prÂza; mikor Lakatos ´sszegyüjt´tte,
egybeszerkesztette ¢s kieg¢szÁtette ¢letrajzÀt,
a FARSANG-ot, elmosolyodtak a f´ld forgÀsÀt
ironikus k´z´nnyel szeml¢lû istenek. Lakatos
remekl¢se olyan vallomÀs, hogy olvasÂja ne-
hezen tudnÀ elfelejteni. Ebben a k´nyvben
valami olyan siker¡lt, ami csak a kiv¢teles ke-
gyelemben r¢szes¡lû ¢letrajzÁrÂknak szokott,
akik kez¢t angyalok vezetik, s vÀratlan bÀbÀk
Àlltak az alkotÀs sz¡lûÀgya mellett. SajÀtsÀgos
n¢vsor ez, Szent çgostonnal kezdûdik, de
benne van Sch´nberg ¢ppÃgy, mint Chagall,
¢s Dante is benne van ¢s angyalok ¢s Hie-
ronymus Bosch ¢s Rousseau ¢s persze Goet-
he ¢s Cserei MihÀly ¢s maga Lakatos. Ha va-
laki, az alkotÂ ismeri a vilÀgirodalmat, müve
megformÀlÀsÀban rangos szem¢ly segÁtette,
maga Tacitus, s miutÀn megtanulta, hogy ha-
rag ¢s szenved¢ly n¢lk¡l ÀbrÀzolt ÀllapotÀban
sistergûv¢ vÀlik a ketrecbe zÀrt indulat, ¢s far-
kasok vicsorognak a pÂrÀzon vezetett minû-
sÁt¢s m´g¡l, Lakatos Àrtatlannak lÀtszÂ mon-
datai m´g´tt nemcsak KliÂ pirul, g¢pfegyver
csattog, de maga a k´nyvbe parancsolt eleven
¢let enged meg olykor egy-egy visszafojtha-
tatlan f¢nyk¢nt felvillanÂ mosolyt. Lakatos
nemcsak a nagy prÂzaÁrÂk k´z¢ emelkedett a
FARSANG-gal, de valamik¢ppen iskolÀt is csi-
nÀlt, csak tudjÀk tanÁtvÀnyai egykor utÀnozni
lÀtszÂlag Àrtatlan, szabadon hagyott mondat-
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logikÀjÀt, a k´ltûk¢nt ¢lt, Àt¢letett ¢s tanult
mondatl¡ktet¢st, a gondolati rÁmek pÀntjÀt,
s azt az elbüv´lû optikÀt, ahogy Àrtatlannak
ÀlcÀzott kÁs¢rleti asztalÀn elv¢gzi der¡lt vivi-
szekciÂjÀt. A boncasztalon egy csalÀd, egy
f´ldrajzi k´z´ss¢g, egy orszÀg, egy vilÀg, az
¢g, a pokol ¢s egy kisfiÃ, aki szem¡nk lÀttÀra
nû müv¢ssz¢, horizontja perem¢n a katonai
¢s civil frontok Àldozatai, ¢s az olvasÂ igazÀn
nem ¢rti, hogy tud olyan jÂl mulatni olvasÀs
k´zben, amikor az eg¢sz olyan k¢ts¢gbeejtû-
en szomorÃ. A szem, amely a mikroszkÂppal
dolgozik, objektÁv, a szike, amely az asztalon
operÀl, megbÁzhatÂ, sajÀt organizmusÀba vÁ-
gan belevÀg az ¢letrajz ÁrÂja, mintha nem a
maga v¢r¢t csorgatnÀ, mÁg megÁrja az Ember
Kom¢diÀjÀt. Ahogy kedvelt kutyÀi, gondola-
tok f¡v¢ben hempereg, s Ágy, hÀtÀra fordul-
va, bÀmulja a k´r´tte zajlott, zajlÂ ¢s zajlani
fogÂ csodÀlatos, ism¢telhetetlen, elbüv´lû, Àt-
kozott, gy´ny´rü ¢s mocskos ¢letet.

K´nyv¢nek nyitÀsa egyenesen ´sszehason-
lÁtÀsra ingerel, bÀr a pÀrhuzam el¢g megle-
pû: a recenzensnek Tormay Cecile hÁres mü-
ve, A R°GI HçZ jut az esz¢be, s mindjÀrt el is
neveti magÀt, mert hÀt hogyne nevetne azon,
hogy A R°GI HçZ ¢ppen Ãgy kezdûdik, ahogy
Lakatos ¢letrajza, Tormay Cecile ûssz¡lei n¢-
met fakitermelûk, a nagy folyÂn ¢rkeznek
szÀlfÀkkal Keletre, MagyarorszÀgra, Lakatos
ûsanyja is n¢met f´ldrûl megy pÀntos szek¢-
ren Àrut szÀllÁtva HollandiÀba, folyÂ helyett
a vizet a tenger k¢pviseli, a holland vÁzivÀros
figurÀi k´zt ott Rembrandt fiktÁv alakja. Az
olvasÂ meglepet¢s¢re kider¡l, a MegvÀltÂ
t´bbek k´z´tt hollandul is tudott, k¡l´nben
hogy hÁvhatnÀ fel Lakatos ûsanyja figyelm¢t
arra, hogy egy k´t¢lverû-famÁliÀnak ÀrujÀval
m¢giscsak a t´r´k dÃlta MaygarorszÀgon vol-
na t´bb lehetûs¢ge, mintsem a tengern¢l.
Ide¢rkezve azutÀn gazdagodik a csalÀd a leg-
vÀratlanabb etnikai ¢s foglalkozÀsbeli ele-
mekkel. Micsoda k¢ptÀr van a brandenburgi
ûsanya gal¢riÀjÀban, az çrpÀddal j´tt vaska-
lapÀlÂ leszÀrmazottjai osztrÀk ¢s angol atyafi-
akkal rokonosodnak, a k´t¢lverû iparosok
mellett tudÂsok, kanonokok, m¢zesbÀbosok,
p¢kek, suszterek, Àcsok, m¢rn´k´k. °s micso-
da barÀti k´r kocog Daimler Ãr g¢pkocsija
m´g´tt, jÂval az öjhold fiataljainak feltün¢se
elûtt felbukkan Vajda JÀnos, a k´ltû, a csalÀd
jÂ embere, GinÀval, mellette egy eb- ¢s ma-

jomteny¢sztû term¢szetbarÀt, ott van Vass JÂ-
zsef is, a miniszter Biller Ir¢nnel, ¢s persze
Lakatos szükebb famÁliÀja, a bicskei bankhÀz
vezetûje, az apa, aki m´g´tt p¢kmühely f¡s-
t´l´g, m¢g tÀvolabb suszterek szurkos c¢rnÀ-
ja kunkorodik, a kertbûl m¢zillat Àrad. Sze-
m¢lyes barÀti k´re is vÀltozatos, az Anya-
szentegyhÀz SzerÀfikumÀban olyan kev¢s
eredm¢nnyel hÁvûnek nevelt Lakatosnak
sem a felvilÀgosÁtÂ adatokkal nem fukarkodÂ
iparosseg¢det, sem az çgota n¢ni t´rt¢net¢t
k´zlû çdÀmot nem lehet soha elfelejtenie. E
kÀprÀzatos gazdagsÀgÃ, vÀltozatos ember-
anyagnak, persze nemcsak a k´nyv, a k´ltû
¢s a prÂzaÁrÂ nagyra n´veked¢se ¢rdek¢ben
is mindenk¢ppen szerephez kellett jutnia La-
katos ¢lete szÁnpadÀn. AhÀny figura, annyi-
f¢l¢t adott az alkotÂnak, vagy annyif¢le mÂ-
don fosztotta ki. Az adÀs ¢s elvev¢s kettûs ¢l-
m¢nye n¢lk¡l nincs nemes irodalom.

Ahogy müfordÁtÀsaira rÀfigyel müv¢nek ol-
vasÂja, Ãgy lepûdik meg a k´tet portr¢fejeze-
tein. A fest¢s szavakkal t´rt¢nik, de micsoda
SzabÂ Lûrinc n¢z vissza rÀnk Lakatos ÀbrÀ-
zolÀsÀbÂl, Berda JÂzsef szalonnÀjÀnak m¢g a
szagÀt is ¢rezz¡k, s a lÀny, aki Lakatos ¢rzelmi
¢let¢n ¢s a vilÀgt´rt¢nelmen egyazon talppal
l¢pett Àt, nemcsak Lakatos magÀnmitolÂgiÀ-
jÀnak figurÀja, valamennyi¡nk tulajdona
lesz. Van a Lakatos fordÁtotta AENEIS-ben egy
volscus katonahajadon, Camilla, akirûl azt Ár-
ja Vergilius, Ãgy fut Àt a bÃzavet¢sen, hogy
talpa alatt nem hajlik meg a kalÀsz. Lakatos
szerelme, aki egyben minden tovÀbbi szere-
lem, s aki jogfosztottsÀgÀban minden emberi
m¢ltÂsÀgÀban a t´rt¢nelem vagy az ¢rtelmet-
len, tÃl korai halÀl Àltal kergetett, meggyalÀ-
zott ember szimbÂluma, Ãgy l¢pdel Àt az ol-
vasÂ gondolatain, mint egy anti-Camilla. Ko-
ra sincs, m¢gis ¢l, az olvasÂ halÀlÀig.

A FARSANG cÁmadÂ fejezete e müben kulmi-
nÀciÂs pont. Ebben a sajÀtsÀgos gazdagsÀgÃ,
vÀratlan irodalmi meglepet¢sben a recenzens
sose hitte volna, hogy szÀmÀra ezentÃl a Bol-
konszkij herceg f¢mjelezte hÀborÃs ÀbrÀzolÀs
egyik param¢ter¢re a Lakatos çdÀm barÀtja
k´zvetÁtette esem¢nysorozat r¢v¢n megis-
mert çgota n¢ni param¢tere felel. çgota t´r-
t¢nete kapcsÀn angyalok ¢s ´rd´g´k tanÀcs-
talanul n¢znek egymÀsra, az angyal zavartan
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elfordul, de az ´rd´g se f´l¢nyes, patÀjÀt rÀg-
ja tanÀcstalanul. MÀr Cica n¢ni is felejt-
hetetlen, mÀr Gunda n¢ni is az, aki az ¢let
legvÀratlanabb pillanataiban, ha k¢rdezik, ha
nem k¢rdezik, egyszer csak megszÂlal, s mi-
kor ¢ppen valaki meghal, szelÁden azt mond-
ja, vÀgok egy kis husikÀt. MÀr a keresztapa
halÀlÀnak k´r¡lm¢nyei is azok, vagy mik´z-
ben k´z¢leti nagysÀgok k´z´tt a hÀromesz-
tendûs Lakatost a megterÁtett asztalon ven-
d¢gtûl vend¢gig taszigÀljÀk tÀlak ¢s tÀny¢rok
k´z´tt az abroszon, hÀt m¢g çgota n¢ni. Az
olvasÂ mÀr a n¢vn¢l elkezd asszociÀlni, a n¢v
szelÁd ¢s rÂzsaillatÃ, Kiss JÂzsef vers¢t id¢zi,
abban szerepel egy a vûleg¢ny¢hez sÁrig hü,
a Tisza ellen pert indÁtÂ v¢nkisasszony. Lata-
kos çgotÀja a n¢metek ¢s oroszok k´zt hÀ-
nyÂdÂ, hol elvesztett, hol visszafoglalt Bicske
¢s Etyek szÁnhelyein mozog, mik´zben a ki-
rabolt hÀz el¢ rakott zongorÀn çdÀm, a barÀt,
ÂrÀkon Àt az oroszoknak klasszikus zen¢t
zongorÀzik, az unokahÃgok utÀn az oroszok
az aggszüzet is megerûszakoljÀk, az akciÂ
ÂrÀkig tart, nem csoda, ha çgota n¢hÀny h¢t
mÃlva halott. A v¢nkisasszony annak idej¢n
elk¢szÁtett v¢grendelete az esem¢nyeknek
megfelelûen megvÀltozik ¢s kieg¢sz¡l, teme-
t¢s¢nek forgatÂk´nyve van, mely a frontok
cser¢lûd¢se miatt megvalÂsÁthatatlan. A falu-
siak igazÀn v¢grehajtanÀk çgota utolsÂ kÁ-
vÀnsÀgÀt, ki tehet rÂla, ha lehetetlen, mert a
temet¢si menetet g¢pek l´vik, bombÀzzÀk, a
lovak ´sszerogynak, a koporsÂ az Àrokba gu-
rul. Mire a rep¡lûk elmennek, az oroszok ¢p-
pen szembemasÁroznak a gyÀszmenettel, a
gy¡lekezet csak Ãgy tud menek¡lni, hogy
çgota n¢ni unokahÃgai elhitetik az oroszok-
kal, a felvonult falusi gyÀszolÂk fogadÂbizott-
sÀg. Az oroszok boldogan Àtveszik a laza er-
k´lcsü h´lgyek Àltal ÀtnyÃjtott szalagos ko-
szorÃkat a feliratokkal: àNyugodj b¢k¢benÊ,
à¹r´kre eml¢kez¡nk rÀdÊ, s ha az olvasÂ azt
hiszi, v¢ge a t´rt¢netnek, t¢ved, a recenzens
az¢rt ¢rezte azt, hogy az angyal egyre zavar-
tabb, ¢s az ´rd´g mÀr a farka bojtjÀt t¢pdesi.
MiutÀn a kisasszonyt a hÀborÃs esem¢nyek
miatt nem lehet kriptÀban eltemetni, elhan-
toljÀk egy kertben, de szeg¢ny çgotÀnak ott
sincs nyugovÀsa, mert az oroszok az ûsi re-
cept szerint ¢rt¢keket keresnek, ¢s porha-
nyÂssÀ locsoljÀk a f´ldet. Nem kis meglepe-
t¢s¡kre az akkorra mÀr kiss¢ hasznÀlt çgota

teste bukkan elû ez¡st ¢s ¢rt¢ktÀrgyak he-
lyett. A r¢mreg¢ny folytatÂdik: çgota tetem¢t
mindig Ãj helyre temetik, de mindenhonnan
Ãjra kilocsoljÀk, v¢g¡l egy ¢lelmes tehetûs rÀ-
j´n, ez¡stnemüje ¢s egy¢b tartÂs ¢rt¢ke szÀ-
mÀra rendkÁv¡li v¢delem çgota immÀr k´z-
ismert teteme, de ¢sszerübben kell elhantol-
ni, fed¢l alÀ. çtveszi hÀt a romantikus utÂ¢le-
tet ¢lû halottat, s ¢rt¢kei f´l¢ temeti egy f¢-
szerben. Amire nem gondol, olyan term¢-
szetes: egy orosz meglesi, a leselkedût egy
mÀsik orosz lesi meg, aki az çgota immÀr el-
viselhetetlen Àllapotba ker¡lt teteme mellett
a felt¢telezett kincs miatt meg´li a tÀrsÀt, s a
m¢szÀrosfamÁliÀnak immÀr nem a v¢nlÀny,
egy katona holttest¢vel kell elszÀmolnia. Ho-
gyan tehetn¢? A karon ¡lû gyerek kiv¢tel¢vel
az orosz tiszt a n¢gytagÃ csalÀd minden tagjÀt
agyonl´veti. Ezek utÀn mi volna ebben a
k´nyvben, ami m¢g meg tudnÀ lepni az em-
bert? Borgia Lukr¢cia esk¡vûje, Lakatos elû-
adÀsÀban, aki gyerekf¡le a szajha szÂt szukÀ-
nak ¢rz¢keli, ¢s nemigen ¢rti, hogy mi¢rt ne
mÀszkÀlhatnÀnak meztelen kutyÀk a f´ld´n,
¢s mi¢rt ne szedegetn¢nek bonbont a szû-
nyegrûl egy orgiÀn, amirûl azt k¢pzeli, olyan,
mint egy dÁszvacsora.

Lakatos egyik szerelme Ãgy r´gz¡l Lakatos
gondolatai k´z´tt, ahogy utoljÀra egy gyere-
kelûdÀson lÀtta, ahol az gÂlyÀt alakÁtott. çll
az eml¢klÀny, gy´ny´rü, ¢s gÂlyacsûre van,
arcÀn egy mÀsik eml¢klÀny kormos napszem-
¡vege, valahol a szÁnpad perem¢n SztÀlin ki-
v¢gzett fia, akirûl az oroszok besz¢lgetnek, a
kamasz Lakatos elûsz´r hallja Berija nev¢t, ¢s
Gunda n¢ni csak Ãgy magÀnak ¢rdeklûdik,
helyes-e, ha t´ltene egy kis borocskÀt. TÀr-
gyak,munkaeszk´z´k, hullÀk, zongorÀk, lo-
csolÂk, szellemek k´rberep¡lnek, cs´rgeti az
´rd´g a golyÂkat, ¢s bÀr nem k¢rdezi, hogy
hol a piros, Lakatos tudja. Mikor mindezek
t´rt¢ntek çgota n¢ni hullÀjÀval, mÀr k´zele-
dett a piros. Ligeti MiklÂs, a vÀndor k´nyv-
Àrus c¢dulÀt dob ki a marhavagonbÂl, visznek
a halÀlba, Lakatos olvassa; ÁrÀs a porba, em-
berpor a levegûben. Akkor a golyÂ ¢ppen
z´ld volt. Gunda n¢ni n¢z, csak Ãgy magÀnak
megint bejelenti: àvÀgok egy kis husikÀtÊ. Csip-
k¢s szeg¢lyü szentk¢pek szÀllnak, Lakatos
megfogja ûket, egyszerre pr¢seli le a bübÀjt
az iszonyattal, koronak¢nt mell¢biggyeszti sa-
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jÀt fogsÀga alapdokumentumÀt, a kihallhatÀsi
jegyzûk´nyvet, s aztÀn lezÀrja ezt az elbüv´lû
r¢mlÀtomÀst, amit l¢trehozott, egy nagy k´l-
tû vÀratlan k¢p¢vel, àa mindens¢get tartja fej¢n
a bozÂtban egy kis meny¢t k¢rdûjell¢ merevedû tes-
teÊ. Elk¢sz¡lt az Ember Kom¢diÀja. K´sz´n-
j¡k meg Lakatosnak.

SzabÂ Magda

ELLEN-VET°SEK
°S ARATçS

RÀba Gy´rgy: K¢zrÀt¢tel
Sz¢pirodalmi, 1992. 105 oldal, 254 Ft

Van a lÁrai teljesÁtm¢nynek egy olyan tÁpusa,
amely nem fokozatosan meg¢rlelt belsû ¢s
k¡lsû lehetûs¢gek szÀzfokÃ szamÀrl¢trÀjÀn
haladva, mindenkinek lÀthatÂ ¡temben vÀlik
¢rv¢nyess¢, hanem ugrÀszerüen, a hosszÃ t¡-
relem centripetÀlis erej¢vel, ´regkorban. A
k´ltûk t´bbnyire mer¢sz gesztusokkal l¢pnek
a nyilvÀnossÀg el¢, vakÁtÂ f¢nnyel, majd arÀ-
nyosan kiteljesednek, s m¢g idej¢ben ¢lvezik
szorgalmasan gyarapÁtott hÁrnev¡k elûnyeit.

Van azonban mÀs eset is.
Paul Val¢ry Árja egyik jegyzet¢ben Remb-

randtrÂl: àA kora Rembrandt f´l´tt¢bb gondos ¢s
lelkiismeretes portr¢i. Majd az ´regkori mer¢szs¢g
ä s nem az ifjÃkori. Mert az ´regkori az anyagon
bel¡l j´n l¢tre, m¢gpedig azoknÀl, akik megtalÀl-
tÀk az anyag univerzumÀnak ÃtjÀt ä mÁg az if-
jÃkori az anyag elûtt l¢tezik.Ê

RÀba Gy´rgy versvilÀga elsû pillantÀsra
kiss¢ darabosnak, nyersnek, k´ny´rtelennek
tünik. Alig-alig kÁnÀl mÂdot a k´zeled¢sre,
jobbÀra csak roppant anyagÀnak t´r¢si fel-
¡leteit fordÁtja fel¢nk, nem hÀtt¢rbe szorÁtott
hordozÂ r¢tegeit, nem az ÁrÂ tapasztalatÀnak
lineÀris f¡z¢reit, melyekhez f´lzÀrkÂzhat-
nÀnk. CentrÀlis ÀbrÀzolÀs ez, perem¢n ¢lesen
megid¢zett eml¢kek pÀrÀja lebeg: olyan,
mint azok a virÀgok, amelyek kifeslenek egy
´r´kz´ld, t¡sk¢s ¢s csaknem f¢lelmetesen
pÀnc¢lozott kaktusz t´rzs¢nek falÀn. Szüksza-
vÃsÀgÀnak rezervÀtumÀban egy megfeszÁtett
figyelmü, vigyÀzatos prÂf¢ta ¡l, aki ´nmagÀt

is megrÀzÂ pontossÀggal keresi egy¢ni ¢s t´r-
t¢nelmi l¢t¢nek ´r´kk¢ jelenvalÂ kataklizmÀ-
it. K´zl¢kenys¢ge ä ezt gyanÁtjuk kÀmeasze-
rüen zÀrt formavilÀga m´g´tt ä a produkti-
vitÀs vet¢lytÀrsÀvÀ vÀlik egy v¢gsû pillanat-
ban, s mintha kiss¢ homorÃ teny¢rtartÀssal
nyÃjtanÀ a kez¢t. A dolgokat nem lÀthatÂ fel-
¡let¡kn¢l k´zelÁti meg, hanem abban a pilla-
natban, amikor elfordulnak tûl¡nk: soha
nem ÀbrÀzol, hanem mindig eltakar, azaz egy
bizonyos szem¢rmes mozdulattal teregeti
el¢nk port¢kÀit. Az ¢let minden ellenÀllÀsÀt
egyetlen àgÀtlÀsbanÊ egyesÁti, s ez olyan kon-
centrÀciÂval ¢s kem¢nys¢ggel v¢rtezi f´l,
mely megakadÀlyozza müveiben a fegyelme-
zetlens¢g kÁs¢rt¢seit. Kem¢nyet t´rdel ki ke-
m¢nybûl: nem leszür, nem aprÂsÀgokbÂl
bontja ki k´vetkeztet¢seit, rideg alapanyago-
kat vÀlaszt archaikus, ¢rdes fel¡letü versfigu-
rÀihoz. Verseinek nincsen bensû kiterjed¢se.
Olyan ¢rz¢s¡nk tÀmad olvasÀskor, mintha
barlangban jÀrnÀnk, ahol a kiÃt, a szakad¢k,
a barlanglakÂk f¢szkei ¢s a visszhangok for-
rÀsai egyforma k´zels¢gben neh¢zkednek k´-
r¡l´tt¡nk, ¢s lenyüg´znek a szem¢lytelen
munkÀnak csaknem embertelen lelki t´mb-
jei. Tartogat valami k´r¡ltekintû diszkr¢ciÂt
az ¢lettel, a vilÀggal, a halÀllal szemben, irtÂ-
zik a àszÂszerintis¢gtûlÊ, ¢lm¢nyeit folyton
distanciÀba tolja, s ebben a distanciÀban avat-
ja lÀthatÂvÀ, nem szem¢lyesen mitolÂgiaivÀ.
Nem engedi, hogy müvei rÀncos bûrü csecse-
mûk¢nt l¢pjenek a vilÀgba: mestertechnikÀ-
jÀban dolgozik egy k¢nyes tisztogatÀsi, sût
konzervÀlÀsi hajlam, mondhatni papos elk´-
telezetts¢g, amely makacs kitartÀssal utasÁtja
el az emberi s t´rt¢nelmi k´rnyezet m¢ltatlan
elemeit, mik´zben ´nmagÀban teremti meg
azokat az àetikai pontokatÊ, melyeket tÁzpa-
rancsolatk¢nt szegez szembe a vilÀg v¢letle-
neivel.

Amint olykor f´l-f´l¡tj¡k fej¡nket a k´tet-
bûl, arra gondolunk: milyen hatalmas lehet
annak az embernek az ereje, aki ilyen radi-
kÀlisan Àll szemben a vilÀggal... Aki nem ¢r-
z¢s szerint (minden ¢rz¢s pontatlansÀghoz
vezet), hanem funkciÂ szerint teszi magÀt el-
lenlÀbassÀ, hogy annÀl erûteljesebben mond-
hassa el szem¢lyes ellenvet¢seit. Az eremita
ellen-vet¢ssel arat sikert a figyelmetlen vilÀ-
gon.
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àEmber vagyok aki
´nk¢nt tud kÁv¡l Àllni
a boldog bentibûl
szabad kintire vÀlni
s amit sose tehet
egyetlen Àllat
nemet mer mondani
a marokra gyürt ¢jszakÀnakÊ

(KIHíVçS AZ °JSZAKçNAK)

A szavak szervez¢s¢nek ä RÀba k´lt¢szet¢-
ben ä van egy ¢lettapasztalati ¢s egy k´lt¢-
szetfilozÂfiai forrÀsa.

°lettapasztalatÀnak elsûdleges hÀttereirûl
ugyan keveset Àrul el, de gyakran emlegetett
szavai besz¢desebbek minden versbe szûtt
¢letrajzi ürlapnÀl: fat´rzs, kerÁt¢s, (szem)hatÀr,
f´ld, sors, test, fal, talÀny. Egy leszükÁtett ta-
pasztalati t¢rben keresni olyan ¢rtelmet,
mely az ¢let kiegyensÃlyozott gyakorlatÀhoz
elengedhetetlen, de egyszersmind tanÃsÀgt¢-
telnek is elegendû negatÁvummal rendelke-
zik ä ez a maxima. A tÃltapasztaltsÀgnak,
´regkori tÀvlatossÀgnak ¢s po¢tikai ¢leslÀtÀs-
nak ebbûl a furcsa elegy¢bûl szervezûdik meg
RÀba Gy´rgy k´ltûi vilÀga. A müvek m´g´tt
olyan ember Àll, akit vÀlsÀgok edzettek fog¢-
konnyÀ a realitÀs megragadÀsÀra. Müv¢-
szet¢nek k´lt¢szetfilozÂfiai hÀtter¢ben ezt a
kettûs gondolatot lÀtom: a k´ltû megteremti
a verset, a vers megteremti a k´ltût. RÀba
gondolati ÃjdonsÀga ¢ppen ebben az ellent¢-
tes alÀzatossÀgban rejlik: szinte csak egy pil-
lanat erej¢ig alkotÂ, utÀna huzamosan àalko-
tottÊ, sajÀt ¢letmüv¢nek figyelmes ¢s alÀzatos
tanÁtvÀnya, aki nem csupÀn a mü etikÀja sze-
rint cselekszik, hanem tulajdon müv¢bûl me-
rÁti szÂ- ¢s ¢lm¢nyanyagÀt. Nem olyan k´ltû,
akinek szÀmÀra a vers sz¡let¢se n¢hÀny pil-
lanatra redukÀlhatÂ: mondhatnÀm, sajÀt
¢letmüv¢nek gyermek¢v¢ teszi magÀt, s f¡g-
gûs¢g¢nek ezt a gyermeki vonÀsÀt ÀllandÂan
szem elûtt tartja.

Term¢szetesen hozzÀjÀrul ehhez a filozÂ-
fiai-l¢lektani meggyûzûd¢shez a szavaknak
vigyÀzatos kezel¢se, a szavaknak àv¢gtelen-
n¢Ê t¢tele: a funkcionÀlisan nyitott vers meg-
talÀlÀsa, ahol ä a klasszikus hagyomÀnytÂl el-
t¢rûen ä a vers elemei nem a megoldÀs, ha-
nem egy bizonyos ´sszetett ¢rz¢ki ¢s szellemi
egyensÃly fel¢ haladnak, amelybe t´bbf¢le

egyen¢rt¢kü megoldÀs van àbeletitkolvaÊ. Is-
m¢t id¢zem Paul Val¢ryt:

àA k´ltû a mÀgikus verset keresi ä azt a verset,
amelynek ¢rtelme m¢g neki magÀnak is titokzatos,
olyank¢ppen, hogy a vers megûrzi ¢s megism¢tli
magÀt.

Ha a vers pontos ¢rtelmet kÁnÀl ä tehÀt olyat,
amit le lehet fordÁtani egy mÀsik kifejez¢sre vagy
egyetlen k¢pzetre, akkor a verset ez az ¢rtelem meg-
sz¡nteti.Ê

ögy gondolom, a k´zlendûnek ez a sz¢t-
terÁt¢se az eg¢sz ¢letmüre, a versek ¢lm¢-
nyegys¢g¢nek a megsz¡ntet¢se, az à¢rvÀgÀsÊ
a versen RÀba k´lt¢szet¢nek egyik fontos jel-
legzetess¢ge. Sem ellenÀllhatatlan lend¡let,
sem ¡gyesen villogtatott meglepet¢sek, sem
k¢rkedû individualitÀs, sem lÀtvÀnyos spiri-
tuÀlis fel¡l¢pÁtm¢ny, sem rikÁtÂ gesztusok,
sem vajÀkos d¡nny´g¢s, sem a vÀrakozÀsnak
mesters¢ges csigÀzÀsa. Hanem az eszm¢k el-
sz´v¢se, egy preideÀlis Àllapotnak a megte-
remt¢se valamely ´sszem¢rhetetlen, rekedtes
modulÀciÂ kÁs¢ret¢ben: egy imaginÀrius bel-
sû embernek a f´lnevel¢se, aki szigorÃan sze-
m¢lytelen¡l ¢pÁti f´l elszÂrt jelen-
t¢satomokbÂl ÀllÂ versrendszer¢t. Müv¢szete
sem a szervezett gondolkozÀsnak, sem a szer-
vetlen gondolkodÀsnak nem vehikuluma:
olyan operatÁv szellemi ter¡let, ahol az alogi-
kus, Àlombeli ¢s racionÀlis k´zl¢sek mintegy
szivÀrgÀsszerüen itatjÀk Àt a mü sz´vet¢t, a
mü m¢gis egys¢gess¢, szem¢lynek szÂlÂan
evidenss¢ vÀlik.

TalÀlomra megmozgatok a sz´vetben
egyetlen szÀlat. Ennek a lÁrÀnak egyik vez¢r-
motÁvuma az otthon maradÀs, f´ld´n mara-
dÀs, begy´kerezetts¢g, identifikÀciÂ k¢pzet-
csoportja. Nos, RÀba verseiben ez a motÁvu-
megy¡ttes ilyen mozaikokban bukkan f´l:

àtestet adjatok l¢tet
k¡rthangok ¢den¢nek
¢lnek m¢g errefel¢Ê
(A VISSZAHOZHATATLAN)

àBezÀrhatatlan kapun Àt
falhoz ¢rkezem ¢n
ott vÀlok magammÀ idûm
nyomommal telten eny¢mÊ

(AZ ENY°M)
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àDe ¢n minden k¢reg alÀ
szivÀrgok az ¢let savÀnak
napjaim ezre f¢ktelen
teny¢szetben szerteÀradt
milliÂ l¢tem n¢vtelenÊ

(°N, NAGYVILçG)

àmezem egyre mÀsult
szakadj le idegen
´lt´zet mÀllj le rÂlam
hely perc sugallta cafrang
hadd jussak el Ãjra
csupasz ´nmagamhozÊ

(AHOGY °RKEZTEM)

àOtt ¢lek ahol sose jÀrtam
¢s az itt ahol nem vagyok
m¢gis jelenl¢tem alatt
ahovÀ nyomom nehez¡lt
a f´ld meghasadÊ

(RçFOGçS)

Vagy az ANTI-KOLOMBUSZ ´t´dfeles jambu-
saiban:

àAkit a mezsgy¢k csÀbÁtÀsa
untat s mÀr csak csupa f¡l ¢s szem
minden lehetû megtalÀlja
maghÀzÀban meg¢rni k¢szen

Pill¢reid f´ld k´dbe vesznek
a tÀvoli sz¢lsû hatÀrok
d¢libÀbok f¢nye erezhet
mindig az a f´ld ahol ÀllokÊ

Mint egy korlÀt n¢lk¡li l¢pcsû, olyan a stÁ-
lusa: f´l tudsz menni rajta, de k´zben a sz¢-
d¡let f¢lelme ker¡lget. ºzenete pedig meg-
h´kkent, k¡l´n´sen mozg¢konysÀgra, tÀv-
habzsolÀsra ¢s lÀtvÀnyos sikerre idomÁtott ko-
runkban: ¢ppen ott van az ¢rt¢k, ahol ¢n va-
gyok. Ne menj tovÀbb, ne a tÀvolban keresd
a szem¢ly szerint neked szÀnt kincset, hiszen
benned van az a kincs, m¢gpedig gy´kereid-
n¢l, egy¢ni s k´z´ss¢gi mÃltadban, szellemi
tartomÀnyaid f´ltÀratlan r¢tegei alatt, l¢ted-
nek rejtett centrumÀban. Ennek a k´lt¢szet-
nek ez az egyik idealizÀlt pontja: az identitÀs-
nak kÁm¢letlen keres¢se, vagyis f´ltÀrÀsa.
Szinte tÀrgy n¢lk¡li egy¢bk¢nt ez a vilÀg, leg-
alÀbbis lÀthatatlanok a tÀrgyai, s a k´ltû igen
fukaran bÀnik sajÀt anyagÀval: ezt azonban
pÂtolja a paradigmatikus ÀllÁtÀsok szesz¢lye-
sen elrendezett mintÀival.

Nincsenek hagyomÀnyos ¢rtelemben vett
àt¢mÀiÊ, k´zvetlen tapasztalati anyagÀt k´lt¢-
szet¢nek hÀtsÂ l´v¢szÀrkaiba vonja vissza, s
Ãgy latolgatja szavait, mintha elûsz´r s egy-
ben utoljÀra ejten¢ ki ûket. A sz´vegek m´-
g´tt egy ¢ber, zÀrkÂzott, fojtott besz¢dü em-
beri monÀd azt mormolja: meg kell keresni
a l¢tez¢snek azokat a tehermentes, Àrtatlanul
¡res pontjait, ahol senki nem jÀrt m¢g, senki
nem besz¢l, csupÀn azonossÀgba ker¡l a f¢ny-
nyel, a mezû virÀgaival ¢s azzal a n¢hÀny em-
beri egzisztenciÀval, aki ugyanabba az el¢rhe-
tetlen c¢lba tart, ¢s vÀndorlÀs k´zben egyed¡l
az Ãtra figyel. Majd ´sszeszorÁtott ajakkal
m¢g hozzÀfüzi: nem a jelenkori nyilvÀnossÀg-
nak Árok, hanem a mÃltbÂl a j´vûnek. Azzal
folytatok pÀrbesz¢det, aki nem l¢tezik mÀr, ¢s
azzal, aki mÀr lÀthatÂ a j´vûben... Meg kell
talÀlni az anonimitÀs korszerü formÀit, s ez
azt jelenti: elfogadni ¢s meggyûzûd¢ssel he-
lyeselni egy v¢kony sÀvÃ, nem t¢teles, f¡ggû-
leges szakralitÀst.

Ezen a ponton RÀba Gy´rgy gondolkodÀ-
sÀnak fundamentumÀhoz ¢rkez¡nk. Bizo-
nyosnak kell lenni a legtÀvolabbi jelekben.
Nem, m¢g arccal sem rendelkezni, nem ha-
gyatkozni szem¢lyes à¢rzelmekreÊ, de ebben
az àegyre kev¢sb¢ ember, egyre inkÀbb mindens¢gÊ
Àllapotban meg kell alkotni a fontos dolgok
hierarchiÀjÀt. Szembesz´kû, hogy RÀba k´ltûi
ismeretszer¢s¢ben van ugyan egy eleven tÀ-
gassÀgÃ karolÀs, de ugyanennek a mozdulat-
nak m¢ly¢n a visszavonulÀsnak, katakomba-
szerü titokûrz¢snek bizonyos makacs hûsies-
s¢ge is meghÃzÂdik. A RÀbÀval szeml¢letileg
rokon Paul Celan ezt Ágy fejezi ki a FADEN-
SONNEN harmadik ciklusÀban:

à...auf
Bedeutungsjagd, auf
Bedeutungs-
flucht.Ê

(à...jelent¢s utÀni vadÀ-
szaton, jelent¢s elûl me-
nek¡lve.Ê)

vagy a SCHNEEPART-ban:
àetwas aus meinem
und keinerlei Stoff.Ê

(àvalami az ¢n anyagombÂl
¢s semmif¢le anyagbÂl.Ê)



Van a dolgok jelent¢se (jelentûs¢ge) utÀni va-
dÀszat, ¢s van az elûl¡k valÂ menek¡l¢s. Van
sajÀt anyag (gondoljunk p¢ldÀul a szem¢lyes
eml¢keket g´rgetû, megrendÁtû hiteless¢gü
BARGUZIN-ra), ¢s van a senki anyaga: ez a
àsenkianyagaÊ, a l¢tez¢snek ez a senki dolga
tartomÀnya ennek a k´ltûnek fû-fû tapasz-
talatszerz¢si territÂriuma. A vadÀszatnak ¢s
menek¡l¢snek ez a kettûs motÁvuma nem
pusztÀn RÀba szeml¢let¢re, hanem az egyes
müvek szerkezet¢re is jellemzû (noha ä mint
k´ztudomÀsÃ ä modern k´ltû nem egyetlen
k´ltem¢nyben lakozik, hanem eg¢sz k´lt¢sze-
t¢t tÀgÁtja egyetlen szervesen ´sszef¡ggû je-
lent¢scsoporttÀ). Id¢zz¡k eml¢kezet¡nkbe
p¢ldÀul az °N, NAGYVILçG cÁmü k´ltem¢nyt,
eg¢sz¢ben:

àF´l´tt lÀtsz s alatt haladok
nyomaimat ´sszek´tve
szeretetem gyül´letem
ÀbrÀjÀt rajzolod a f´ldre

De ¢n minden k¢reg alÀ
szivÀrgok az ¢let savÀnak
napjaim ezre f¢ktelen
teny¢szetben szerteÀradt
milliÂ l¢tem n¢vtelen
dicsûÁthetsz ¢s gyalÀzhatsz
ki ujjal szemmel hiszel drÀmÀt
hatalmad rajtam semmi sincs
nem mondhatsz csak nagyvilÀgnakÊ

LÀthatÂ, hogy a vers mintegy belegy´m´sz´li
a harmadik sÁkot az elsû kettûbe: nem nyÃjt
konkr¢t tapasztalati anyagot, csupÀn v¢g-
eredm¢nyt. A sz´veg ä vegy¡k szem¡gyre
t´bbsz´r, lassan, szem¢lyes r¢szv¢tellel ä
olyan hatÀst kelt zilÀlt, k´zpontosÁtÀst mellû-
zû modorÀval, mintha valaki szakad¢kba zu-
hant volna, s f´ltÀpÀszkodvÀn r¢m¡lten tapo-
gatnÀ a test¢t, nem rohanja-e meg valami-
lyen utÂlagos fÀjdalom. Most pedig rajzoljuk
Àt kiss¢ az elsû szakaszt (nem k¢pekhez, ha-
nem hit¢hez hü minden ikonoklaszta...):

àF´l¡l lÀtsz s alul haladok.
Nyomaimat ´sszek´tve
szeretetem gyül´letem
ÀbrÀjÀt rajzolod a f´ldre!Ê

Ez lehetne akÀr Pilinszky hangja is a HAR-

MADNAPON idej¢bûl. Csakhogy... Csakhogy
RÀba Gy´rgy k´ltem¢ny¢ben van k¢t nyelv-
hasznÀlati ¢s egy ritmikai ¢rdekess¢g. Az elsû
sor k¢t ellent¢tes ¢s funkciÂjÀtÂl megfosztott
n¢vutÂja a semlegess¢g, Âvatos tiltakozÀs ¢s
szelÁd helyesbÁt¢s l¢gk´r¢t sugallja, s ez csakis
RÀba k´lt¢szet¢nek sajÀtja (megint vadÀszat
¢s menek¡l¢s...). A mÀsik megk¡l´nb´ztetû
jegy a k´zpontozÀsnak a hiÀnya: ez pedig op-
tikus, nem jelen l¢vû erûvonalakat k´lcs´n´z
a versnek, meglazÁtja jelent¢startalmait, s
egyben sokr¢tüv¢, fogalmilag kimerÁthetet-
lenn¢ alakÁtja a sz´veget. A harmadik ä rit-
mikai ä sajÀtossÀg, ami az öjhold k´ltûire nem
jellemzû, hogy a mÀsodik sor felezû n¢gyes
trocheusÀra a negyedik sorban egy ´t´dfeles
jambus vÀlaszol, s ezzel a nyersrÁmmel telje-
sÁti be az eg¢sz strÂfÀn ÀtnyilallÂ ¢rzelmi in-
farktust. Ha t¡zetesen vizsgÀljuk egy¡tt a k¢t
szakaszt, megvilÀgosodik elûtt¡nk a klasszi-
kus RÀba-vers legfontosabb kompozÁciÂs je-
gye: a sz´veg a sürÁtett belsû szerkezet zÀrt
egys¢geit t´redezett, nem szorosan illeszkedû
anyagokkal keveri. Pontosabban: van a k´l-
tem¢nynek egy archaizÀlÂ, zÀrt, de szervesen
megfogalmazott k´zl¢scsoportja, s e szilÀrd
mag k´r¢ rendezûdik a sz´veg nyitott, szÂr-
tan megvilÀgÁtott ¢s mozgalmas holdudvara.
MorÀlt hirdet ez a k´lt¢szet, de nem mell¢-
keli hozzÀ a mes¢t: ebben a sz´vegben ä a
mÀsodik szakaszban ä hangzik fel a titkosan,
de tÁz k´r´mmel Âvott bensû elk´telezetts¢g
¢s n¢vtelens¢gbe oldott emberi ¢rv¢nyess¢g
hiszekegye. Mint egy ikon: distanciÀt ¢s tisz-
teletet k´vetel, de ¢ppen ebben a distanciÀ-
ban hÁv meg a talÀlkozÀsra, ¢s distanciÀjÀn
kereszt¡l mutat tovÀbb tapasztalatÀnak s´t¢t
csillagaira. TisztÀbb helyet keres magÀban,
mint a vilÀg, ¢s ezt a tisztÀbb helyet mutatja
fel az olvasÂnak. Ahogyan Celan mondja a
DIE NIEMANDSROSE negyedik ciklusÀban:

àSchwerer werden. Leichter sein.Ê

(àVÀlni sÃlyosabbÀ. Lenni k´nnyünek.Ê)

DiÂh¢jban szÂln¢k m¢g RÀba Gy´rgy k´l-
t¢szet¢nek ritmikÀjÀrÂl ¢s rÁmtechnikÀjÀrÂl.
K¢ts¢gtelen, hogy ez a formavilÀg a nyugat-
eurÂpai hagyomÀnyban gy´kerezik, s t¢l-tÃl
f´lbukkanÂ ¡temezû gyakorlata csupÀn a
magyar k´ltûk k´telezû ritmusreflexeit id¢zi
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f´l. Kedveli a r´vid, hÀrmas-negyedfeles-n¢-
gyes jambikus formÀt, illetve hosszabb alak-
zatai is t´bbnyire erre szÀrmaztathatÂk
vissza. Van azonban egy olyan ¢rdekess¢ge,
ami RÀbÀnÀl mÂdszerr¢ jegecesedik, s a ver-
sek bensû ritmikai komponÀlÀsÀt szinte àge-
netikusanÊ meghatÀrozza: ez pedig ritmikÀ-
jÀnak aszimmetriÀja, mondhatnÀm, stilÀris
aszketizmusÀnak ritmikai ellenm¢rgei. A rit-
musnak ez a polivalenciÀja, semmi k¢ts¢g, a
RÀba-vers ritmusÀnak fû jellegzetess¢ge: job-
badÀn àhasÁtott ¡temtervüÊ sz´vegekkel ta-
lÀlkozunk, ami azt jelenti, hogy a k´ltû a
versben intonÀlt alapritmust nem vezeti v¢-
gig a sz´vegen, hanem csupÀn f´lhasznÀlja
egy bizonyos polifÂnia tetszûleges hÁvÂhang-
jak¢nt. Minthogy egy¢bk¢nt tartalmilag az
egyes szavakra fordÁtja figyelm¢t (majdnem
azt Ártam, mondatellenes), s szÀrazon meg-
szervezett mondategys¢geibe Àgyaz halluci-
natÂrikus elemeket is, ez az atomizÀlt ritmika
csak fokozza az olvasÂban a fojtogatottsÀg ¢s
ideiglenes tÀj¢kozatlansÀg ¢rzet¢t. Elsû hal-
lÀsra olyan a k´ltem¢ny hangszekr¢nye, mint
a filmek f¢mes hangja: k´zelre szÂl, tÀvolra
szÂl, csak ¢ppen az a àk´z¢ptÀvolsÀgÊ hiÀny-
zik belûle, ahol az ember k´zvetlen¡l meg-
szÂlÁthatÂ. Itt hosszasan kell rÀf¡lelni a vers-
re, hogy eljussunk nemcsak m¢lyebb tartalmi
r¢tegeihez, hanem zenei ¡zenet¢hez is. Az
íRñDEçK, RÀba Gy´rgy hitvallÀsa p¢ldÀul l¢-
nyeg¢ben negyedfeles jambusra ¢p¡l, s noha
mondandÂjÀt tekintve inkÀbb SzabÂ Lûrinc-
re eml¢keztet, dallamÀt tekintve m¢gis Kosz-
tolÀnyi ESTI KKORN°L °NEK°-t visszhangoz-
za. Term¢szetesen nem KosztolÀnyi kris-
tÀlytiszta rÁmeit ¢s lineÀris vers¢pÁtkez¢s¢t: ne
felejts¡k el, azÂta eltelt ´tven esztendû, s a
magyar lÁra t´rt¢net¢ben legalÀbb ´t egy¢ni
k´ltûi forradalom. S ebben a fûsodorban az-
tÀn vannak ´rv¢nyek, visszahÀramlÂ trocha-
ikus bet¢tek, egyenesen a szabad versre utalÂ
ritmikai k´z´ny´ss¢g: m¢gis azt lehet mon-
dani, hogy a k´ltem¢nynek van vilÀgosan
megmutatkozÂ ¡temfundamentuma. Persze
RÀba müv¢szet¢ben l¢tezik egy mÀsik verstÁ-
pus is: ott nevezetesen nincsen ¡temalaprajz,
hanem csak egy k´zelebbrûl nem ¡temezhe-
tû, szabadvers-szerü alapfel¡let, amelyben
olykor meg-megcsend¡lnek eg¢szen ûsi rit-
muselemek is.

A KI SZñL? cÁmü k´ltem¢ny p¢ldÀul Ágy in-
dul:

àIfjan f¡rg¢n Ártam csobogott a patak
sz¢l fÃjt esû dobolt tett¢k a dolgukat...Ê

Igen, ez a k¢t sor ä ¡teme szerint ä beil-
leszthetû volna akÀr a JçNOS VIT°Z-be is (àAz-
tÀn olyan sz¢les volt a fÀk levele, / Hogy szürnek
is untig el¢g volna fele...Ê). °ppen ez kelt ebben
a f´lperzselt nyelvi k´rnyezetben ellent¢te-
sen ¢des-diszharmonikus zenei hatÀst, a ma-
gyaros ritmusnak jambikus csatornÀn valÂ
àbeÃsztatÀsaÊ. A p¢ldÀk szÀma szaporÁthatÂ:
itt csupÀn jelezni kÁvÀnom, hogy RÀba szÁjas,
nyers ritmusk¢pletei m´g´tt igenis egy gy´-
keres ¢s szerves magyaros ¡temhagyomÀny
mük´dik.

RÀba Gy´rgy rÁmkezel¢si technikÀjÀt k¡l´-
n´s hely illeti meg a modern magyar k´lt¢-
szetben. Olyan jelens¢gnek vagyunk itt tanÃi,
amely csak ritkÀn s rendszerint ¢rett, ´reg-
kori lÁrai pozÁciÂban lehets¢ges. A rÁm a rit-
mussal kar´ltve ennek a àtÃltapasztaltÊ gon-
dolatvilÀgnak Ãgy vÀlik hordozÂjÀvÀ, hogy
csaknem ´nmaga ellen fordul, a rÁm ellen¢-
ben alakul rÁmm¢, nem operatÁv, hanem tar-
talmi funkciÂt nyer, s kÁv¡lrûl alig hallhatÂ.
Ezek a rÁmek nem tÀgÁtanak pusztÀn a dal-
lam kedv¢¢rt a k´ltem¢nyek drÀmai mon-
dandÂitûl: a rÁmek itt tragikus szerepet t´lte-
nek be. RÀba rÁmei szinte kizÀrÂlag a magÀn-
hangzÂkbÂl tÀplÀlkoznak, nÀla a vokÀlisok a
hangszerel¢s alapegys¢gei, s a rÁmkalkulus a
magÀnhangzÂknak k´sz´nheti komplexitÀ-
sÀt. Ezt az eljÀrÀst r´viden Ágy lehetne jelle-
mezni: n¢hÀny soron bel¡l l¢trej´n egy bizo-
nyos asszociatÁv erût¢r, de a rÁmhatÀst nem a
sorv¢gek szokvÀnyos ´sszecsendÁt¢se adja,
hanem a rÁmhÁvÂk ¢s rÁmvÀlaszok mozgÀsa
egy szük hangtani halmazat keret¢ben. Ha
p¢ldÀul szemre vessz¡k (azaz: f¡lre vessz¡k)
az °N, NAGYVILçG mÀsodik szakaszÀnak rÁm-
anyagÀt, elûszûr is À ä a vokÀlisok impozÀns
monotÂniÀjÀra f¡lel¡nk f´l. De t¡st¢nt hall-
juk: RÀba a rÁmkezel¢s ter¢n sem àbukik bele
a sikerbeÊ, tehÀt ä mik´zben mintegy ´ssze-
gyüri az egyes asszonÀncokat ä csak egy t´bb
sorra terjedû asszonÀnckeretet komponÀl,
amelyben a sorok f¡z¢res kapcsolÂdÀsa hozza
l¢tre a rÁmhatÀst. RÀba ki¢rlelt k´lt¢szete m´-
g´tt itt is az ýSZIK°K Arany JÀnosÀt v¢lj¡k bÀ-
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bÀskodni. Arany akkor ilyen rÁmekre mer¢sz-
kedett:

àHisz' sz¢p a nagy ´n¢rzet,
KivÀlt ha igaz is,
S mer¢szen gyûzi r´pt¢t
A szÀrnyas Pegaz is.Ê

(V°GPONT)

Valamint ilyenekre:

àBûg a k¢m¢ny, k¡nn esik, fÃ,
Hogy bel¢p egy szolga fiÃ...Ê

(A K°P-MUTOGATñ)

RÀba a klasszikus hagyomÀnynak ezt a k´z´-
ny´ss¢ggel t¡ntetû gesztusÀt avatja centrÀlis
rÁmformÀlÂ eszm¢nny¢. Az emlÁtett k´lte-
m¢ny mÀsodik szakaszÀnak elsû sorÀban
megjelenik az a ä À vokÀlispÀr (mint Arany-
nÀl, elûbb vigyÀzva, fordÁtott hadrendben):
az l konszonÀnst fogjÀk k´zre, amely k¢sûbb
a tiszta rÁmpÀr legfontosabb eleme lesz. En-
nek az alÀ n¢vutÂnak itt komoly jelentûs¢get
k´lcs´n´z az a t¢ny, hogy a szakasz mindk¢t
k¢sûbbi rÁmvariÀnsa ebbûl az egyetlen szÂcs-
kÀbÂl bÃjik elû. A k´ltû alap¢lm¢nye (vadÀ-
szat ¢s menek¡l¢s...) tehÀt m¢g a rÁmek sz´-
vet¢ben is kimutathatÂ: a k´ltem¢ny olyan
hatÀst kelt, mint k¢t, ujjperceinket befele szo-
rÁtÂ, ´sszekulcsolt teny¢r. A szakasz mÀsik ka-
kukkfiÂka rÁmalakzata a drÀmÀt v¢gzûd¢sü
sor: r¢szint magÀval a szÂval, r¢szint az À ä À
vokÀlisok kattanÀsÀval pontosan azt a drÀmai
mondandÂt sugallja, amit a k´ltem¢ny eg¢-
sze: egy szük lelki t¢rbûl egyetemes ¢rt¢kü
hÁrt ¡zenû ember megrendÁtû tapasztalatÀt.

°s most letessz¡k kez¡nkbûl a k´nyvet. Ez
volt az elsû olvasÀs. NagyjÀban-eg¢sz¢ben f´l-
rajzoltuk a k´tet szellemf´ldrajzi t¢rk¢p¢t.

De k¢sûbb majd elkezdûdik a mÀsodik ol-
vasÀs, az elsajÀtÁthatÂ.

Minden elsajÀtÁtÀs a mÀsodik olvasÀssal
kezdûdik.

BÀthori Csaba

A VISSZASZçMLçLçS
NAPLñJA

 
Oravecz Imre: 1972. szeptember
Pesti Szalon, 1993. 136 oldal, 190 Ft

Oravecz Imre k´tet¢nek elsû megjelen¢s¢tûl,
1988-tÂl 1993-ig csak ´t ¢v telt el, kevesebb,
mint a k´nyvben szereplû idûszak, az 1972
¢s 1988 k´z´tti szakasz idûtlen ideje s e r´vid,
Àm irodalmi ¢s nem irodalmi vÀltozÀsoktÂl
hemzsegû ´t ¢v utÀn napvilÀgot lÀtott az
1972. SZEPTEMBER mÀsodik, javÁtott kiadÀsa.
Az ÃjrakiadÀs, gondolom, annak is k´sz´nhe-
tû, hogy a k´nyv 1988-ban nagy kritikai siker
volt. E siker oka aligha lehetett olyan aktuÀlis
tartalom, aminek a megkopÀsÀval elvesztette
volna vonzerej¢t, frissess¢g¢t, k´zlûk¢pess¢-
g¢t. Az 1972. SZEPTEMBER ¢ppen csak annyi-
ra kora k´nyve, amennyire minden mü sz¡k-
s¢gszerüen akkor keletkezik, amikor, s bÀr a
k´tet alapjÀul szolgÀlÂ ¢lm¢ny hÀtter¢ben
biztosan fel lehet tÀrni olyan elemeket, me-
lyek a kor hangulatÀra, a benne ¢lûk tudatÀ-
ra jellemzûk, Oravecztûl tÀvol Àll, hogy az
1972. SZEPTEMBER sz´vegeivel, melyeknek
egyik legfûbb ¢s legegy¢nibb vonÀsa az, hogy
vilÀguk majdhogynem egyetlen ¢rzelemre,
lelkiÀllapotra redukÀlÂdik, s a benn¡k olykor
utalÀsszerüen m¢gis megjelenû szÁnhelyek ¢s
idûpontok esetlegesnek bizonyulnak, egy¢ni
sors ¢s aktuÀlis k´rnyezet bÀrmilyen ´ssze-
kapcsolÂdÀsÀt sugallja. A àjavÁtÀsÊ sem oko-
zott l¢nyeges vÀltozÀst: Oravecz Imre csupÀn
egy-egy szÂt, illetve hÀrom prÂzaverset ha-
gyott el a n¢hÀny nût megszÂlÁtÂ, prÂza ¢s
vers k´z´tt ÀllÂ r´vid monolÂgok sorÀbÂl (az
AZT MONDTA, a VALAMI CSODçRA VçRVA ¢s a
MIKOR ELýSZ¹R kezdetüeket). A hangsÃlyok,
arÀnyok nem mÂdosultak ezzel jelentûsen, az
elsû kiadÀs ama darabjÀnak (AZT MONDTA)
t´rl¢se, mely egyes szÀm harmadik szem¢ly-
ben szÂlal meg, felt¢tlen¡l helyeselhetû, mi-
vel Ágy m¢g egys¢gesebb¢, k´vetkezetesebb¢
vÀlt az egyes szÀm mÀsodik szem¢lyt hasznÀlÂ
prÂzaversek sora. A k´nyv elemzûi egyet-
¢rtenek abban is, hogy Oravecz lÁrÀt ¢s epikÀt
egyedien ´tv´zû k´tet¢nek nem nagyon akad
müfaji elûzm¢nye. Nekem ezzel szemben Ãgy
tünik, a mü k¡l´nb´zû r¢tegeinek sok jellem-
zûje a naplÂreg¢nnyel valÂ rokonsÀgra mu-
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tat. A müfajba sorolÀs jelentûs¢g¢t persze
nem kell eltÃlozni, mÀr csak az¢rt sem, mert
Oravecz Imre n¢gy k´tet¢nek k¡l´n´s, iro-
dalmi pÀrhuzamokat alig-alig mutatÂ, a k´-
teteken bel¡l viszont igen k´vetkezetes k´lt¢-
szete k´nnyen kivÀltja a t´rekv¢st a teÂria¢-
pÁt¢sre, akÀr az egyes k´tetek elemz¢sekor,
akÀr e lÁra eg¢sz¢nek sz¡ks¢gszerü fejlûd¢s¢t
felt¢telezve, aminek meglehet az a k´vetkez-
m¢nye, hogy az egyedi müvek ¢lm¢nyszerü-
s¢ge, illetve ¢rt¢kel¢se a hÀtt¢rbe szorul. Az
1972. SZEPTEMBER-t t´bb¢-kev¢sb¢ fedû mü-
forma megtalÀlÀsÀnak jelentûs¢ge nem mer¡l ki a
kritikus megk´nnyebb¡l¢s¢ben, ha az elem-
z¢s meggyûz arrÂl, hogy a müfaj hagyomÀ-
nyaibÂl k´vetkezû szempontokat az elemzett
mü is magÀba foglalja. A naplÂreg¢nyhez va-
lÂ hasonlÂsÀgon nem a szerzû tudatos müfaj-
vÀlasztÀsÀt ¢rtem, ami az erre a müfajra valÂ
reflexiÂt is magÀba foglalnÀ, noha, mint m¢g
k¢sûbb lesz rÂla szÂ, n¢hÀny Oravecz-sz´veg
¢rtelmezhetû a leginkÀbb ehhez a mütÁpus-
hoz kapcsolÂdÂ konvenciÂ megid¢z¢sek¢nt.

A naplÂreg¢ny ¢s a vele rokon lev¢lreg¢ny
elvÀlasztÀsÀnak hagyomÀnyos krit¢riuma az,
hogy az egyetlen szem¢ly kez¢tûl szÀrmazÂ
levelek cÁmzettje r¢szt vesz-e a sz´veg alaku-
lÀsÀban, tehÀt, hogy monolÂgot olvasunk-e
vagy egy pÀrbesz¢dnek az egyik oldalÀt.
Ilyen ¢rtelemben a WERTHER is naplÂreg¢ny,
¢s Oravecz k´nyve m¢g nyilvÀnvalÂbban eh-
hez a csoporthoz hÃz, a megszÂlÁtott nûk hi-
Ànya, mÃltba vesz¢se a sz´vegek alapja. Ha a
müfaj tovÀbbi vonÀsait keress¡k az Oravecz-
müben, r´gt´n szembetünik n¢hÀny. P¢ldÀul
maga a cÁm is a naplÂszerüs¢gre utal, az ÁrÀ-
sok rendkÁv¡li intimitÀsa, szem¢lyess¢ge is e
hagyomÀnyosan ànem a nyilvÀnossÀg szÀmÀ-
raÊ ÁrÂdott müfajra eml¢keztet (az ELýSZñ
utal is erre: àE mü m¢gis Ãgy kezdûd´tt, mint hol-
mi asztalfiÂknak szÀnt vallomÀs, keltez¢s n¢lk¡li
naplÂk¢nt.Ê) Nemcsak a naplÂ tartalma szem¢-
lyes, de szerepe is az: az ember ´nregisztrÀ-
lÀsa, ´nmagÀra ismer¢se ¢s az ¢let¢t irÀnyÁtÂ
t´rv¢nyszerüs¢gek megismer¢se. A naplÂÁrÀs
alaphelyzete a magÀny, a k¡lvilÀgtÂl valÂ el-
szigetelts¢get legt´bbsz´r a naplÂÁrÂ helyzete
is hangsÃlyozza; szobÀban, lakatlan szigeten,
cellÀban Ár. A k¡lvilÀg zajait beeresztû, de la-
kÂjÀt attÂl elvÀlasztÂ szoba az Oravecz-mü
utolsÂ darabjaiban is megjelenik. Az 1972.
SZEPTEMBER-ben egyes rokon müvekhez ha-

sonlÂan a magÀnyos ÁrÀs a cselekv¢s lehetû-
s¢g¢tûl vagy k¢pess¢g¢tûl valÂ megfosztott-
sÀggal pÀrosul, r¢szben ezt helyettesÁti. A
naplÂreg¢ny klasszikus darabjaiban k´telezû-
en elûfordulÂ lelki tartalmak is megjelennek
Oraveczn¢l: ilyen a melankÂlia vagy sorssze-
rüs¢g ¢rz¢se, de a legfeltünûbb annak a mÀr
emlÁtett jelens¢gnek a pÀrhuzama azokkal a
müvekkel, melyek a szentimentalizmus szel-
lemi k´rnyezet¢ben a müfaj k´rvonalait ki-
alakÁtottÀk, hogy a naplÂt ÁrÂ szem¢lyis¢g
egyetlen, l¢nyeg¢ben vÀltozatlan, a naplÂban
r´gzÁtett lelkiÀllapottal tekinti azonosnak ma-
gÀt, s Ágy a naplÂ sz´vegeibûl ÀllÂ reg¢ny vi-
lÀga ezen a szürûn kereszt¡l sz¡letik meg.
(àN¢met ¢rzelg¢s, lelki bujÀlkodÀsÊ ä mondta Baj-
za JÂzsef.)

Oravecz feljegyz¢seinek rendje csak r¢sz-
ben eml¢keztet a naplÂreg¢nyre jellemzû t´r-
t¢netmondÀsra. A naplÂban az esem¢nyek ¢s
azok lejegyz¢se pÀrhuzamosan halad, a le-
jegyzû-fûszereplûnek nincs a t´rt¢net eg¢sz¢-
re rÀlÀtÀsa, a sz´vegek a primer ¢rzelmeket
r´gzÁtik, ugyanakkor a naplÂ n´vekvû anya-
ga t¡kûr az ÁrÂja szÀmÀra. S bÀr ez a sz´veg-
szervez¢s maximÀlisan alkalmas a t´rt¢net
fordulatainak, izgalmÀnak az elût¢rbe ÀllÁtÀ-
sÀra, a müfaj klasszikusaiban az esem¢nysor-
nak vajmi kev¢s szerepe van, s a hangsÃly a
naplÂÁrÂban kivÀltott mentÀlis reakciÂkra ke-
r¡l. Oravecz nem ¢l az idûrendbe helyezett
feljegyz¢sek nyÃjtotta realisztikus hatÀssal, a
sz´vegek egy¢rtelmüen k¡l´nb´zû idûbûl va-
lÂk, ¢s a k¡l´nb´zû szerelmek esem¢nyeire
vonatkoznak, de mind az epizÂdok, mind a
megÁrÀs rendje felborul. A t´rt¢net fokozott
hÀtt¢rbe szorÁtÀsa, a feljegyz¢sek ´sszekeve-
r¢se valami bizonytalan idûtlens¢g¢rz¢st
okoz, a naplÂ fû mozgÀsa az, ahogy a r¢szle-
tesen elûadott szerelmi t´rt¢netek mell¢ a bi-
zonytalan szÀmÃ ¢s egyre kev¢sb¢ hatÀrozott
k´rvonalÃ, a k´zponti t´rt¢netn¢l korÀbbi
vagy k¢sûbbi esetek felsorakoznak, s az egy-
szerbûl sokszor, a sokszorbÂl ´r´kk¢ lesz. Ez
v¢geredm¢nyben azt a benyomÀst kelti, hogy
mindig ugyanaz t´rt¢nik, ¢s a rendkÁv¡l fe-
gyelmezett fel¢pÁt¢sü versmondatok is a sza-
bÀlyszerüs¢g egyre erûs´dû ¢rz¢s¢t okozzÀk
az olvasÀs sorÀn, s hogy e szabÀlyszerüs¢gben
az egy¢b akaratÀtÂl f¡ggetlen sors vagy a sze-
m¢lyis¢g t´rv¢nyszerüs¢ge fejezûdik-e ki, azt
a k¢rd¢st a naplÂ ÁrÂja nyitva hagyja. A fel-
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jegyz¢sek k´zvetlen reagÀlÀsa az esem¢nyek-
re az¢rt nem kaphat hagyomÀnyos szerepet
Oravecz naplÂjÀban, mert a feljegyz¢sek nem
a àk´zbenÊ, hanem az àutÀnaÊ helyzet¢ben
sz¡letû ¢rz¢seket r´gzÁtik, a hûs t´rt¢nete
nem szerelem vagy a szerelmek esem¢nyso-
ra, hanem a àszerelmek utÀnÊ t´rt¢nete. E
k¡l´nbs¢g ellen¢re a feljegyz¢seknek ebben
a lÀncÀban is felfedezhetû a naplÂ kettûs arca,
a k´zvetlen, pillanatnyi ¢rz¢skifejez¢s ¢s az
utÂlagos rÀtekint¢s, meg¢rt¢s lehetûs¢ge:
à...Ágy lettek a heveny¢szett feljegyz¢sekbûl egymÀst
kieg¢szÁtû, egymÀssal feleselû prÂzak´ltem¢nyek, a
prÂzak´ltem¢nyek pedig Ágy vÀltak fokrÂl fokra,
megtorpanÀsokon ¢s nekiiramodÀsokon kereszt¡l
hosszabb-r´videbb, mozaikszerü fejezetekbûl ÀllÂ re-
g¢nny¢, melynek hûse mÀr nem ¢n vagyok, habÀr
az eg¢sz egyes szÀm elsû szem¢lyben van elbesz¢lveÊ
ä olvashatjuk az Ãj kiadÀs elûszavÀban. A sz´-
veg e hÀrom, a k¢sz müben is fellelhetû, Ora-
vecz Àltal tudatosan mük´dtetett szintj¢nek a
vizsgÀlata igazi alkotÀsl¢lektani csemege le-
hetne, ahol az elsû, a tudat Àltal kev¢ss¢ el-
lenûrz´tt, a mÀshogy le nem vezethetû fe-
sz¡lts¢geket oldani hivatott àelaborÀciÂsÊ fo-
kozat felûl haladnÀnk a forma megtalÀlÀsÀn
Àt a meg¢rtû, eltÀvolÁtÂ, elrendezû ¢rtelem
munkÀjÀig. De ha nem ragaszkodunk a mü-
v¢szetpszicholÂgiai n¢zûponthoz, akkor az
Oravecz-k´nyv naplÂszerü kettûss¢g¢t meg-
k´zelÁthetj¡k annak lÁrÀt ¢s epikÀt ´tv´zû jel-
lege felûl is: a lÁrai megszÂlalÀs hagyomÀnyos
szem¢lyess¢ge ¢s k´zvetlens¢ge pÀrosul ben-
ne az epikÀban rejlû idûtematizÀlÀsi lehetû-
s¢gekkel.

Nemcsak a sok ¢letrajzi ihlet¢sü naplÂre-
g¢ny, hanem a feljegyz¢sek idûbeli ¢s ¢rzelmi
k´zvetlens¢ge is az oka annak, hogy ez a mü-
faj fokozott erûvel veti fel azt a k¢rd¢st, hogy
milyen viszony lehets¢ges az ¢let v¢letlensze-
rü sokszÁnüs¢ge ¢s a müv¢szi fikciÂ tervsze-
rüen megformÀlt eg¢sz volta k´z´tt. Az elsû
naplÂreg¢nyek nem utolsÂsorban lÀtszÂlagos
megformÀlatlansÀgukkal, à¢letszerüs¢g¡k-
kelÊ vÀltottak ki sokkolÂ hatÀst, a korabeli ol-
vasÂk, mint tudjuk, bedûltek e müvek àformai
ralizmusÀnakÊ (Ian Watt kifejez¢se), e t¢ved¢s
ÁrÂ ¢s elbesz¢lû tÀvolsÀgÀnak be nem lÀtÀsÀn
alapul. (Igaz, ez a hatÀs akkor is felcsigÀzza
az olvasÂ fantÀziÀjÀt, ha tisztÀban van szerzû
¢s naplÂÁrÂ nem-azonossÀgÀval ä gondoljunk
p¢ldÀul Thomas Mann LOTTE WEIMARBAN-

jÀra.) A sz¢pirodalom olvasÂja mÀra mÀr biz-
tosan elvesztette ezt az ÀrtatlansÀgÀt, noha a
müv¢szetek egyes Àgai Ãjra ¢s Ãjra megprÂ-
bÀljÀk e vesztes¢ggel elnyert magabiztossÀgÀ-
bÂl kimozdÁtani. Oravecz k´nyve azonban
nem valami lelki performance, a naplÂt k´-
zelÁtû forma sem az olvasÂ àbecsapÀsÀtÊ szol-
gÀlja. S m¢g ha elûzû k´tet¢nek f¡lsz´vege ¢s
az 1972. SZEPTEMBER elûszava ¢let¢nek ¢s e
mü k´zponti ¢lm¢ny¢nek a szoros kapcsola-
tÀra utal is, sehol sincs nyoma k´lt¢szet¢ben
annak, hogy a formÀt a k´zl¢s gÀtjÀnak, hi-
telrontÂjÀnak tekinten¢; ¢s az 1972. SZEPTEM-
BER nyelv¢nek klasszikus fegyelmezetts¢ge, a
szenved¢ly megzabolÀzÀsÀnek mÀr-mÀr ter-
hes monotÂniÀja is ¢lesen k¡l´nb´zik a rea-
litÀs illÃziÂjÀt keltû naplÂreg¢nyek imp-
resszionisztikus nyelv¢tûl. Ugyanakkor a mü-
v¢szi meghamisÁtÀs elutasÁtÀsa ä ahogy lÀtni
fogjuk ä Oraveczn¢l is szerepet jÀtszik.

A naplÂÁrÂ szobÀba zÀrkÂzÀsa szimbolikus
jelent¢sü, a k¡lvilÀgtÂl elzÀrtsÀg, a àkintÊ-tûl
valÂ idegens¢g, a konfliktus mindennel, ami
nem ¢n, a müfaj elbesz¢lûinek k´z´s tulaj-
donsÀga. Oravecz k´nyv¢ben a k¡lvilÀg, ami-
re a kapcsolatteremt¢si, hÂdÁtÀsi kÁs¢rletek
irÀnyulhatnÀnak, egyetlenegy dologra redu-
kÀlÂdik: az egykor szeretett nûre, a Te-re. A
prÂzaversekben a rajta kÁv¡l csak elv¢tve
megjelenû bÀrmilyen elem, egy-egy ember,
vÀros csak mint a t´rt¢netnek a raktÀrbÂl ´t-
letszerüen elûhÃzott dÁszlete bukkan fel. A
k¡lvilÀg egyetlen k¢pviselûje a Te, a hozzÀ
valÂ egyetlen viszony a szerelmi csalÂdÀs, il-
letve a frusztrÀlt szerelem; a r´vid feljegyz¢-
sek ÁrÂja az Ág¢retek be nem vÀltÀsÀnak ¢s a
kezdem¢nyez¢sek visszapattanÀsÀnak t´rt¢-
net¢t mondja fel Ãjra ¢s Ãjra, hogy bezÀrtsÀ-
gÀt ÀllandÂan tudatosÁtsa. A szexuÀlis aktus a
hûs szÀmÀra sohasem az eggy¢ vÀlÀs, az ´n-
magÀbÂl kil¢p¢s illÃziÂjÀnak a szavakkal meg
nem k´zelÁthetû ¢rz¢ki tapasztalata a hûs szÀ-
mÀra, hanem megint csak egyed¡l maradÀs
abban, ami az elk¢pzel¢sek ¢s vÀgyak szerint
az egymÀs fel¢ valÂ megnyÁlÀs, az egymÀs be-
¢s elfogadÀsÀnak a legteljesebb ¢lm¢ny¢t je-
lenthetn¢. Az ´nkiel¢gÁt¢s leÁrÀsa ¢s a magÀ-
nyos besz¢dü sz´vegek elsû, kibesz¢lû szintje
Ágy kapcsolÂdik ´ssze.

Az utÂlagos elmes¢l¢snek a legkÁm¢letle-
nebb k´vetkezm¢nye, hogy az elromlÀs vagy
csupÀn az elmûlÀs tudÀsa az egykor jÂnak
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hitt dolgok eml¢k¢be is bek´lt´zik, s Ágy
visszan¢zve minden ¢lm¢ny Àt¢rt¢kelûdik:
àugyanaz a vÀros... csak nem olyan izgatÂan titok-
zatos, szÁvsajdÁtÂan csodÀlatos ¢s ellenÀllhatatlanul
kÁvÀnatos, amit m´g¢ k¢pzelek, mert ´r´kre elmÃlt
az idû, mikor izgatÂan titokzatos, szÁvsajdÁtÂan cso-
dÀlatos ¢s ellenÀllhatatlan kÁvÀnatos volt, amit a
dolgok m´g¢ k¢pzeltem, mik¢nt elmÃlt irÀntad he-
v¡l¢sem is, melynek lÀtvÀnyos szÁnhelye volt ez a
vÀros, ahol a mohamedÀn hÀziasszony alacsony b¢-
rü szobÀjÀban telhetetlens¢gemben szinte v¢gkime-
r¡l¢sig szeretkeztem veled, ¢s a szeretkez¢sek sz¡ne-
teiben a dolgok m´g¢ k¢pzelt dolgoktÂl nem lÀtva
magukat a dolgokat, szinte v¢gkimer¡l¢sig f¢lt¢-
kenys¢ggel gy´t´rtelekÊ (MINT MINDENºTT). A
sz´vegek k´z¡l egyetlenegy sem id¢zi meg a
mÃlt boldogsÀgÀt, hiszen a visszaeml¢kez¢s-
ben tÃlsÀgosan szem el¢ tolakszik a dolgok
mulandÂsÀgÀnak tapasztalata ahhoz, hogy ne
lÀssuk be: minden vÀgyteljes¡l¢s a vissza-
szÀmlÀlÀs elsû pillanata.

àRÀj´ttem viszont, hogy ennek az ig¢nytelen
r´gt´nz¢snek is vannak szabÀlyai, melyeket nem
hagyhatok figyelmen kÁv¡l. °s hogy vÀllalnom kell
a mÀsik, a tÀvol l¢vû f¢l k¢pviselet¢t is, ¢s nem
lehetek r¢szrehajlÂ, mert ha az vagyok, becsapom
magam.Ê Mit jelenthet az elûszÂnak ez a kik´-
t¢se, hogyan valÂsulhat meg àa mÀsik, a tÀvol
levû f¢l k¢pviseleteÊ, egy ennyire intim, m¢lyen
szem¢lyes, egy pÀrbesz¢d egyik oldalÀnak
semmik¢ppen sem tekinthetû sz´veg eset¢-
ben? A frusztrÀciÂ ÀllandÂ tudatosÁtÀsa az,
ami nem engedi a àszubjektivitÀsÊ elszabadu-
lÀsÀt, amivel a feljegyz¢sek ÁrÂja fegyelmezi
magÀt, Âvja magÀt attÂl, hogy bÀrmif¢le mÂ-
don meghamisÁtsa a valÂsÀgot. E koncepciÂ
ellen¢rve lehetne, hogy vajon a sorsszerü
vesztess¢gnek ez az alapt´rv¢nny¢ emel¢se
tekinthetû-e r¢szrehajlÀs n¢lk¡li igazsÀgnak,
de a k¢rd¢sfeltev¢s nem helytÀllÂ, ha arra fi-
gyel¡nk, hogy Oravecz k´nyv¢ben a ragasz-
kodÀs az igazsÀghoz nem a t¢nyek valamilyen
objektÁv ´sszef¡gg¢s¢nek a bemutatÀsÀt je-
lenti, hanem egy szellemi-lelki Àllapot eg¢sz-
k¢nt valÂ, elutasÁtÀsi kÁs¢rletek n¢lk¡li meg-
¢l¢s¢t-leÁrÀsÀt. Ha ennek a àmeghamisÁtÀs-
nakÊ az elutasÁtÀsi pontjait n¢zz¡k, azt lÀtjuk,
hogy ebben a veres¢gnaplÂban az ÁrÂ ´nma-
gÀval valÂ illÃziÂtlan szemben¢z¢se ¢s a mü-
v¢szi fikciÂ elutasÁtÀsa ´sszekapcsolÂdik. A
naplÂ sz´vegei k¢t r¢szre oszthatÂk, a jÂval
kevesebb darabot szÀmlÀlÂ csoportba tartozÂ

ÁrÀsok ä a k´nyv kontextusÀn bel¡l ¢rtve ä a
fantÀzia term¢kei, ez sok esetben magukbÂl
a feljegyz¢sekbûl der¡l ki (ilyen p¢ldÀul a
MOST MEGPPRñBçLLAK ELK°PZELNI, tovÀbbÀ a
MIUTçN SZAKíTOTTUNK kezdetü sz´veg k¢p-
zeltszeretkez¢s-leÁrÀsa, vagy a CSAK ºL¹K
MAJD VALAHOL, melynek ¢letk¢pe Ágy v¢gzû-
dik: à...ilyen, ilyen lesz majd, mikor mÀr legyûztem
magamat, ¢s semmit se akarok, semmit ¢s senkit, se
t¢ged, se mÀst, legalÀbbis ilyennek szeretn¢mÊ),
mÀskor pedig a sz´vegeknek a t´bbi feljegy-
z¢shez valÂ viszonyÀban vilÀgosodik meg.
Oravecz k´nyv¢ben a fantÀzia csak mint fan-
taziÀlÀs jut szerephez, ¢s a vÀgyteljesÁt¢s pszi-
cholÂgiai sz¡ks¢glet¢hez kapcsolÂdik, nem
pedig az ¢lettapasztalat meghaladÀsÀnak esz-
k´zek¢nt a mü l¢trehozÀsÀhoz. A sz´vegek
k´z´tt t´bbet is talÀlunk, melyek a t´rt¢-
net(ek) befejez¢s¢t, m¢ghozzÀ konvencionÀlis
megoldÀsÀt jelenthetik ä ilyen a kÁnai dÁszle-
tek k´z´tti meditÀlÂ megb¢k¢l¢st bemutatÂ
AKKOR MOST kezdetü prÂzavers, az ELMöL-
NAK MAJD, ¢s a mÀr emlÁtett CSAK ºL¹K MAJD,
ahol a hûs az ´regs¢g tompasÀgÀban nyug-
szik meg kolostori b¢k¢t id¢zû idillben. Mivel
a mü intenciÂi szerint ezek a darabok is
egy¢rtelmüen a fantaziÀlÀs csoportjÀba sorol-
hatÂk, nem tudom ûket mÀsk¢ppen olvasni,
mint az ember befejez¢sre, kereks¢gre irÀ-
nyulÂ pszicholÂgiai-eszt¢tikai ig¢ny¢nek ter-
m¢keit, melyek az ´sszes sz´vegnek a befeje-
z¢s lehetetlens¢g¢t ÀllÁtÂ egy¡ttes¢ben eluta-
sÁttatnak. Ezeken a pontokon vÀlik jÂl lÀtha-
tÂvÀ az 1972. SZEPTEMBER epikai megszer-
keszt¢s¢nek nagy nyeres¢ge, ÁrÂ ¢s naplÂel-
besz¢lû megk¡l´nb´ztet¢s¢nek a lehetûs¢ge.
(Innen n¢zve a sz´vegek ´nÀllÂsÀga is diffe-
renciÀlÂdik. A majd szÀz prÂzavers elsû be-
nyomÀsra egymÀstÂl f¡ggetlen zÀrt egys¢g-
nek, ´nÀllÂ versnek lÀtszik. A verseket egy-
egy sokszorosan ´sszetett mondat alkotja,
melynek fel¢pÁt¢se nem az ¢lûbesz¢d mon-
datfüz¢s¢t imitÀlja vagy az elbesz¢l¢s logikÀ-
jÀt k´veti, hanem valamilyen szigorÃ ¢rzelmi
m¢rtan szerint alakul. Ez a formai azonossÀg
azonban, ahogyan k¡l´nb´zû k´zvetlens¢gü,
ugyanÃgy elt¢rû ´nÀllÂsÀgÃ darabokat fog
´ssze. Ahhoz, hogy egy-egy sz´veget versnek
tekinthess¡nk, nemcsak formai, hanem je-
lent¢sbeli autonÂmiÀval is bÁrnia kell, m¢g
akkor is, ha egy ig¢nyesen szerkesztett k´tet-
ben a versek tartalma gazdagabb, kis m¢rt¢k-
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ben el is t¢r attÂl, ahogyan magukban Àllva
szÂlalnÀnak meg. Oravecz k´tet¢nek legt´bb
sz´vege meg is felel az ´nÀllÂ ¢rtelmezhetû-
s¢g krit¢riumÀnak. A sz´vegegy¡ttesben
azonban, mint lÀttuk, helye van n¢hÀny
à´nÀllÂtlanÊ darabnak is. A befejez¢si kÁs¢r-
letek mellett ide sorolom azt a nagyon kev¢s
sz´veget is ä p¢ldÀul a MçR Jñ IDEJE kezdetüt
ä, mely nem a t´bbi versben r´gzÁtett lelkiÀl-
lapot megfogalmazÀsÀnak egy-egy Ãjabb
vagy r¢gebbi variÀciÂja, hanem ´sszek´tû da-
rab, a t´rt¢netmondÀs dominÀl benne, s az a
benyomÀs, hogy ezek is a szerelem utÀn hely-
zet¢ben sz¡letnek, a t´bbi darabbal valÂ for-
mai pÀrhuzambÂl szÀrmaznak.) A naplÂ je-
lenhez k´t´tts¢ge tehÀt megk´t¢s: nem enge-
di meg, hogy a boldog mÃltat a felid¢z¢s ha-
zugsÀga jelenn¢ tegye, ¢s leleplezi az Àteszte-
tizÀlt, kerek t´rt¢net felszabadÁtÂ illÃziÂjÀt (A
HOPIK K¹NYVE lineÀris idej¢vel szemben az
1972. SZEPTEMBER-ben az ism¢tlûd¢s ideje je-
lenik meg), a k´nyv befejezû darabja is arrÂl
besz¢l, hogy semmi sincsen m¢g befejezve:
àMÀr csak azt kÁvÀnom, ami j´n m¢g, a lassÃ el-
szakadÀst, a sz´rnyü befejez¢st, a teljes veres¢get, a
szem¢lyeset, a rÀm m¢rtet, az eny¢met, melyet min-
dig elhÀrÁtottam magamtÂl, azzal szeretn¢k szembe-
n¢zni...Ê

Oravecz Imre k´nyv¢nek rendkÁv¡li hatÀ-
sÀt az egyedi, de nem ´nk¢nyes kompozÁciÂ
¢s a lelki jelens¢gek kiv¢telesen ¢rz¢keny ¢s
¢rz¢kletes, m¢gis fegyelmezett megfogalma-
zÀsa egy¡tt adja. Egy ennyire szem¢lyes, ´n-
magÀhoz m¢gis v¢gtelen¡l szigorÃ, a makacs-
sÀgig erûs egy¢nis¢gü k´nyv befogadÀsÀban a
szubjektÁv t¢nyezûknek nyilvÀnvalÂan na-
gyon nagy szerep¡k van. Az olvasÀs intenzÁv
¢lm¢nye nemcsak az azonosulÀs katarzisa le-
het, hanem szÀrmazhat az ellenÀllÀs ¢s meg-
gyûzet¢s l¡ktetû fesz¡lts¢g¢bûl is, amit az
¢letnek ez az ÀllandÂ, k´vetkezetes frusztrÀ-
ciÂk¢nt ¢rt¢kel¢se kivÀlt; akÀr Ágy, akÀr Ãgy,
az 1972. SZEPTEMBER az 1988 ¢s 1993 k´z´tti
´t ¢v elmÃlÀsa ellen¢re az irodalom vÀltozat-
lan, biztos pontjÀnak lÀtszik.

GÀcs Anna

EGY F°LBEMARADT
TAPASZTALçS REG°NYE
 

CsaplÀr Vilmos: Momi lÀba
Pesti Szalon, 1993. 112 oldal, 170 Ft

àEl akartam ¢rni mindennek a v¢g¢ig, a sz¢l¢ig.
°s m¢g azon is tÃl. De azon tÃl mÀr semmi mÀs
nem volt, mint hogy visszafordultunk, ¢s kezdt¡k
Ãjra, mÀshogy. A l¢t¡nkbe nem tudunk beljebb jut-
ni, csak k´rbejÀrjuk a valÂtlansÀgÀt... Nem volt se
kifejezhetû, se befejezhetû.Ê ä A fenti id¢zetbûl az
der¡l ki, hogy CsaplÀr Vilmos reg¢ny¢nek
hûse valami olyasmirûl kÁvÀn besz¢lni, ami-
nek irodalmon ¢s naplÂformÀn tÃli t¢tje a le-
ÁrÀssal egybek´t´tt ´nmeg¢rt¢s lehetetlens¢-
g¢ben nyilvÀnul meg. De eltekintve ÀltalÀnos
¢s kategorikus kijelent¢s¡nktûl, inkÀbb azon
kellene gondolkodnunk, hogy mik¢nt nevez-
hetn¢nk meg az elbesz¢lû c¢ljÀt, a reg¢ny Àt-
fogÂ t¢mÀjÀt. Mirûl szÂl a MOMI LçBA? Ter-
m¢szetesen Momi lÀbÀrÂl. A nûrûl. MagÀrÂl
az ¢letrûl. A tapasztalÀs ezen intenzÁv folya-
matÀt prÂbÀlja k´vetni a mü elbesz¢lûje, a
cÁmszereplû lÀb tulajdonosÀnak a szeretûje ä
sajnos t´bbnyire rem¢nytelen¡l, mint aho-
gyan a tengerparton rohanÂ Momit sem tud-
ja utol¢rni. Az elbesz¢l¢s Ãgynevezett techni-
kai gondjai nem pusztÀn ´nc¢lÃak, mivel egy
felfoghatatlan kettûss¢get takarnak: Momi (a
nû) elesetts¢g¢t ¢s szeretet¢hs¢g¢t, mÀsr¢szt
ennek a formÀjÀt: pusztÁtÂ vadsÀgÀt ¢s meg-
k´zelÁthetetlens¢g¢t. A probl¢ma talÀn Ágy is
lefordÁthatÂ:; Mi¢rt nem tudunk valakit Ãgy
szeretni, ahogy az neki jÂ? A leÁrÀs Ágy kizÀ-
rÂlag a leÁrÂ szem¢ly¢rûl szÂlhat: à...Csak a fû-
szereplû ugyanaz, ha ugyan lehet ennyi ´ssze nem
illû, ´ssze nem f¡ggû t´rt¢netnek egy szereplûje. Le-
het, de csak akkor, ha az ¢n vagyok.Ê Mindezek
szerint a naplÂ a szeretethiÀny, az ´nz¢s ¢s a
magÀny müfajÀvÀ vÀlik.

CsaplÀr hûs¢nek helyzet¢t szÀmos k´t´tt-
s¢g nehezÁti, amelyek tulajdonk¢ppen Momi
l¢ny¢nek ¢s cselekedeteinek az ellentettjei. °s
ez nem pusztÀn azon az alapvetû ¢s primitÁv
k¡l´nbs¢gen mÃlik, amit a hûsnû csÃfondÀ-
rosan vÀg a naplÂÁrÂ fej¢hez: àPedig a f¢rfiak-
nak mindenen elûbb kell gondolkozniuk, mint a
nûknek.Ê A fûhûsnek nemcsak az elbesz¢l¢s
neh¢zs¢geivel kell megk¡zdenie, szÀmÀra a
tapasztalÀs hiteless¢ge is problematikussÀ vÀ-
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lik: à...lila szoknya alÂl virÁtÂ feh¢r bugyi a hajnali
Balaton sz¡rk¢sz´ld vize f´l´tt fesz¡lve?... Olyan
volt nekem, hogy utÂlag reprodukÀlhatatlan. MÀr
akkor olyan volt, mint utÂlag. F´lzaklatÂan eln¢-
mÁtÂ.Ê MegbÁzhatÂ fogÂdzÂt neh¢z talÀlnia,
hiszen az eml¢kez¢s is cask az ¢lm¢nyt ´li
meg, mivel stilizÀlja ¢s megfosztja valÂdisÀgÀ-
tÂl, fogalmakon ¢s szem¢lyess¢gentûÃli l¢-
nyeg¢tûl. àAkik az eml¢kez¢snek hisznek, azt k¢p-
zelik, hogy a halÀl csak egyszer t´rt¢nik meg ve-
l¡nk, a v¢g¢n.Ê ä A torzÁtÂ eml¢kek birtokÀban
¢s a szeretet tudÀsÀnak hÁjÀn (aki szeret, an-
nak nincs eml¢ke, hiszen a szeretet a t´k¢le-
tes jelenvalÂsÀg) nem marad mÀs a f¢rfinak,
mint a fantÀziÀba, vÁziÂkba ¢s k¢pekbe valÂ
menek¡l¢s, vÀgy a àmomi elûttireÊ ä magÀnya
a tÀjban. Errûl a lehetûs¢grûl szÂl a reg¢ny
talÀn legsiker¡ltebb fejezete, amelyben a fû-
hûs magÀnyÀnak rajzÀval ismerkedhet¡nk
meg: àAz ´nfegyelem hozzÀtartozott a jellemhez: a
tÀj marad... Ilyen vÀgy a tÀj vÀgya. Senki se k¢pes
bejÀrni.Ê Az elbesz¢lÂ f¢rfi fegyelmezett, belsû
tÀj¢lm¢ny¢vel szemben Momi egyed¡l marad
a k¡lsû valÂsÀgban (lÀsd magÀnyos futÀsÀt a
tengerparton), vagy ha szeretûj¢t ´leli, vÀgya
akkor is mÀsra irÀnyul: à...Nem ¢n, a megszokott
¢bren l¢vût kivonta belûlem. A k¢pzeletbelivel akart
¢rintkezni, akinek viszont teste van.Ê

A t´rt¢netmondÂ f¢rfi fentebb r¢szletezett
neh¢zkess¢ge miatt CsaplÀr k´nyve talÀn
kapcsolatba hozhatÂ F¡st MilÀn FELES°GEM
T¹RT°NETE cÁmü reg¢ny¢vel, amelynek elbe-
sz¢lûje egy szelÁd ¢szjÀrÀsÃ, àmackÂsÊ viselke-
d¢sü tenger¢szkapitÀny. De ezen a d´ntû
¢rintkez¢si ponton a MOMI LçBA egyben el is
vÀlik F¡st müv¢tûl. F¡st MilÀn ugyanis egy
igazi nagyreg¢nyt¢mÀt vÀlasztott: az ¢let
egyik v¢gzetes k´t´tts¢g¢nek (a hÀzassÀgnak)
a megÁrÀsÀt, annak a sorsszerü emberi kap-
csolatnak a masszÁv ¢s fennk´lt unalmÀt, amit
a kapitÀny nyugtalan ¢s bolondos feles¢ge
m¢gis minduntalan megbolygat. A FELES°-
GEM T¹RT°NETE kapitÀnyhûse eml¢kez¢sei ¢s
konfessziÂi sorÀn eljut az ´nmeg¢rt¢s, a ma-
radandÂan fÀjdalmas ¢retts¢g, a tudatosan
vÀllalt magÀny tÀjaira. CsaplÀr reg¢nye t¢mÀ-
jÀul egy igazÀn nagy k´t´tts¢g (p¢ldÀul a hÀ-
zassÀg) helyett az egy¡tt¢l¢s szÀmos kis k´-
t´tts¢g¢t szemelte ki, amelyek k´z¡l az egyik
legfontosabb a szexus. A szex pedig egy szin-
ten tÃl ä Ãgy tünik ä mÀr nem fokozhatÂ, a
tapasztalÀs ¢s egymÀs megismer¢s¢nek a fo-

lyamata megreked, unalomba fullad. Amikor
a fûhûs a meztelen Momit az Àgyhoz szÁjazza,
az àa naplÂÁrÀs teljes csûdjeÊ. A meg¢lt t¢ny ¢s
annak r´gzÁt¢se ezen a ponton elvÀlik egy-
mÀstÂl. (àFetrengtem, szÂhiÀnyban szenvedve.Ê) A
nemis¢g, bÀrmily jÀt¢kosan besz¢l is rÂla
CsaplÀr, ´nzû ¢s magÀnyos aktussÀ vÀlik.
(àKÃrjÀl sz¢t, mint egy vÁzilÂ!Ê)  (TalÀn egy eg¢sz
nemzed¢k ä az Ãgynevezett szexuÀlis forra-
dalom nemzed¢k¢nek ä keserü tapasztalatai
formÀlÂdnak meg a CsaplÀr-mü e r¢teg¢-
ben.)

A f¢lbemaradt, fiatalkori tapasztalÀs Àlla-
potÀban ä amire a F¡st-reg¢nnyel valÂ pÀr-
huzam ¢s a MOMI LçBA szexualitÀsÀnak ¢rin-
t¢se igyekezett rÀvilÀgÁtani ä a t¢ma, a forma
¢s a stÁlus megfelel egymÀsnak. A kisreg¢ny-
terjedelem ¢s az ´ntetszelgû, jÀt¢kos, momizÂ
besz¢dmÂd nagyjÀbÂl befogja a mü ¢lm¢ny-
anyagÀt, ami nem a magÀny teljess¢ge, ha-
nem valami l¢nyegesnek a hiÀnya vagy ehe-
lyett mÀsvalaminek (p¢ldÀul a szexnek) a je-
lenl¢te. A reg¢ny pillanatfelv¢telek sorozata,
amelyeknek fû t¢mÀja a testis¢g vÀltozatos
formÀja, a àvilÀgszÁnvonal-¢rz¢sÊ, a v¢g n¢lk¡li,
sok esetben szinte infantilisnak hatÂ momizÀs.
Az euforikus tapasztalat variÀciÂi azonban
k´nnyen pÂzzÀ ¢s ´nism¢tl¢ss¢ vÀlhatnak.
Ennek a vesz¢lynek a tudÀsa ¢s beismer¢se
az ûszintes¢g e k´nyvben el¢rhetû legmaga-
sabb foka, az ´nismeret csÃcsa ¢s a hiteles
megszÂlalÀs egyetlen zÀloga, p¢ldÀul:
à...¹sszemosÂdtunk bennem, mÁg kettesben az
Àgyon mÀr nem, de ez a benneml¢t ijesztû nagy
hallgatÀs volt a r¢sz¢rûl. Vagy a r¢szemrûl.Ê MÀs-
felûl a naplÂÁrÂnak megmarad a kÁv¡lÀllÂ visz-
szafogott ÀhÁtata, az ondÂtÂl fesz¡lû f¢rfitest
passzÁv ¢s gyermeki csodÀlkozÀsa (vagy ma-
gÀnyos kiel¢g¡l¢se), a fergeteges ¢s elbüv´lû
Momi, aki mÀr csupÀn lÀtvÀny, gy´ny´rü, le-
ÁrhatÂ pillanatok sora. E k¢t hangfekv¢s (a fû-
hûs keserü ´nfeltÀrÀsa ¢s jÀt¢kos momi-vÁ-
ziÂi) egyidejü jelenl¢te teszi lehetûv¢, hogy
CsaplÀr formÀba tudja ´nteni a naplÂÁrÂ hûs
egyszerre ´nfeledt ¢s kilÀtÀstalan helyzet¢t,
l¢tez¢s¢nek ¢s ifjÃsÀgÀnak a c¢ljÀt ¢s kudar-
cÀt, Momihoz füzûd´ szerelm¢t. Az elbesz¢-
lûbûl szinte teljesen hiÀnyzik F¡st kapitÀnyÀ-
nak lomha ¢s szeretetre m¢ltÂ alÀzata (de mi-
¢rt is vÀrnÀk ezt el egy hÃsz-egyn¢hÀny ¢ves
fiatalembertûl?), ami a tÃl¢l¢s ¢s befejezhetû-
s¢g talÀn egyetlen jÀrhatÂ Ãtja. A MOMI LçBA
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ä innen n¢zv¢st ä keves ¢s k´nnyed t´rt¢-
netnek bizonyul, ami azon kÁv¡l, hogy mes¢l,
nem vesz egy¢b terhet magÀra. A mü esetleg
ebben a visszafogott gesztusban megragadhatÂ;
t¢mÀja az ´ntetszelgû szerelem, fûszereplûje a
àvÁzilÂÊ, formÀja pedig a pajkos ´nmagyarÀzat,
a naplÂ.

De vajon mennyire àhelytÀllÂÊ CsaplÀr re-
g¢ny¢nek visszafogott gesztusa? MÀsk¢ppen
szÂlva, egy t´rt¢net elmondÀsÀnak nem az-e
a c¢lja, hogy fel¡lemelkedj¢k a szavak ¢s
mondatok reflexiÂs hÀlÂjÀn ¢s ´nzû karakte-
r¢n? Megint mÀsk¢pp szÂlva, a f´ldi szerelem
ugyan meg¢lhetû, de megÁrni vajon nem
csak az ¢git ¢rdemes-e? (Besz¢lhetj¡k-e m¢g
az angyalok nyelv¢t?) De mivel ¢let¡nket ¢s
¢lm¢nyeinket nem tudjuk megoldott k¢plet-
k¢nt szeml¢lni, CsaplÀr k´nyv¢t is inkÀbb
Ãgy olvashatjuk, mint egy jÀt¢kosan vibrÀlÂ,
fanyar ´nirÂniÀval Àtszûtt kÁs¢rletet, a naplÂ-
formÀvÀ vÀlt szem¢lyis¢g kit´r¢si kÁs¢rlet¢t.

BazsÀnyi SÀndor

NINCS T¹RT°NET

D. M. Thomas: A feh¢r hotel
FordÁtotta Kunos LÀszlÂ ¢s Rakovszky Zsuzsa
EurÂpa, 1990. 236 oldal, 75 Ft

àA szÁnen semmi sincs. A cselekm¢ny nem jÀt-
szÂdik sehol. Egy¢bk¢nt nincs is cselekm¢ny.
°ppÃgy, mint ahogy szereplûk sincsenek. °rt-
hetû mÂdon nem besz¢lnek semmit. A f¡gg´ny
nem megy fel, mert m¢g a szabÂnÀl van.
 Neh¢z eld´nteni, hogy a n¢zût¢r telt vagy
¡res: m¢g nem ¢p¡lt meg. Egyelûre szÂ sincs
meg¢pÁt¢s¢rûl. Fel¢p¡l-e valaha is? Ki tudja?
A szerzû, aki eld´nt´tte, hogy megÁrja a dara-
bot, ma d¢lutÀn elhunyt.Ê

(Jacques Sternberg)

De a t´rt¢net ez esetben nem Ágy nincs. °s
nem is Ãgy, mintha elvett¢k volna, volt, de
eltünt. Nem, t´rt¢net sosem volt, hiszen ha
lett volna egy magÀban l¢tezû, l¢t¡nkbûl el-
vonhatÂ t´rt¢net, akkor arrÂl lenne legalÀbb
egy ¢rv¢nyes leÁrÀs. Akkor, bÀr lehetne az
adott t´rt¢netrûl t´bbf¢le olvasat, azok el-
lentmondanÀnak egymÀsnak, kioltanÀk egy-

mÀst, lenne k´z¡l¡k egy megk´zelÁtûen igaz,
s n¢hÀny, amelyre azt mondhatnÀnk, hamis,
hazug vagy k¢ptelen. Csakhogy Thomas re-
g¢nye ¢pp azt ÀllÁtja, hogy minden olvasat
egyarÀnt megÁt¢lhetetlen, mindegyiknek oka
van, indok arra, hogy m¢rt Ágy olvasÂdik, le-
hetetlens¢g volna kivÀlasztanunk ´r´kk¢ go-
molygÂ ¢s mÀs-mÀs arcÀt felmutatÂ t´rt¢-
net¡nkbûl azt, amelyik igazsÀgÀnak birtokÀ-
ban a mÀs-mÀs olvasatokrÂl kijelenthetn¢nk,
interpretÀlÂjÀt meg¢rtj¡k bÀr, mondandÂjÀt
elvetj¡k.

PszichiÀterek (Àl)levelez¢s¢be mint kordo-
kumentumokba lÀthatunkb ele, a pszichiÀtria
hÃsz sÃlyos ¢v¢bûl, mikor mÀr kivÁvta rang-
jÀt, s mielûtt müv¢ei nem ker¡ltek m¢g el¢-
gettet¢sre. Mindez az¢rt, hogy az ezt k´vetû,
versben Árt r¢szt valahovÀ kapcsolni tudjuk,
majd a vers prÂzÀban magyarÀzÂdik, majd a
vers ¢s a prÂza analÁzis alÀ v¢tetik, majd az
analÁzis egy Ãjabb lev¢lben kiigazÁttatik, majd
a t´rt¢net elsodorja a mÃlt eg¢sz nyüg¢t,
hogy a t´rt¢nelem aztÀn v¢gk¢pp elsodor-
hasson mindent, s hogy v¢g¡l minden meg-
bocsÀttathass¢k. Vagy. PszichiÀterek levelez-
nek, megt´rt¢nik egy versben Árt cselekm¢ny,
r¢szesei vagyunk egy prÂzÀnak, esett´rt¢ne-
tet olvasunk, bepillanthatunk egy h´lgy ¢lete
reg¢ny¢be, vÀlasztÀsÀba, hogy t´rt¢net¡nk
fûszereplûj¢v¢ a t´rt¢nelem vÀlhass¢k, s hogy
visszat¢rhess¡nk a korÀbbi, versben Árt, para-
icsomi Àllapothoz, meggyûzûdve arrÂl, hogy
perverz(?) Àlmaink megvalÂsulÀsa m¢g a gye-
rekkor ¢s a t´rt¢nelem poklÀhoz k¢pest is
¡resen rÃt, hazug ¢s hamis. °s lehet m¢g
szÀmtalan vagy.

Hogy a reg¢nyben mi mit magyarÀz, a
mÃlt-e a jelent ¢s j´vût vagy a j´vû a jelent
¢s a mÃltat; a j´vû sejt¢se nyomorÁt-e meg va-
lakit vagy az, amit Àt¢lt, lehetetlens¢g volna
megvÀlaszolni. Hiszen a t´rt¢net v¢gtelen¡l
egyszerü, kezdûdik, van ¢s v¢ge, az Àt¢lûi pe-
dig t´bbnyire eg¢szen Àthatolhatatlan anyag-
bÂl vannak, szÀmukra sem vilÀgos, m¢g ha
tisztÀban vannak is azzal, hogy mi miatt szen-
vednek, hogy mi¢rt szenved¢s ez. Megma-
gyarÀzhatatlanul nevets¢ges t´nkremenni
egy olyan gyermekkori lÀtvÀnytÂl, amelyben
k¢sûbb az emberi semmi megbocsÀthatatlant
nem talÀl. VÀdat emelhet¡nk-e szeretkezni
szeretû anyÀnk ellen, m¢g ha nagyn¢n¢nkkel
¢s nagybÀtyÀnkkal teszi is? Senki semmit
nem k´vetett el, m¢gis valahol bün t´rt¢nt,
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ha mÀshol nem, ott, hogy valaki tÃl gyenge
volt egy lÀtvÀnyhoz. Ez¢rt aztÀn mindenki
k¢nytelen kivÀlasztani egy v¢gtelen¡l egysze-
rü mondatot. Az anya, hogy û nem tette
t´nkre a lÀnyÀt, ezzel felmentve a mÃltat, a
lÀny, hogy szÀrmazÀsÀ¢rt az apja a felelûs, ez-
zel (hogy ez¢rt van felelûs) szeplûtelenÁtve a
j´vût, az orvos, hogy kiÀllÁt egy jÂl k´r¡lÁrha-
tÂ diagnÂzist, amit majd pÀciens¢vel elfogad-
tatva nyugodt boldogtalansÀgba hajÂztatja ût
Àt, ezzel beteg¢t kÁnjaibÂl kimentve, s a jelen-
nek adva egy sanszot, ¢s az ÁrÂ, kitalÀlva,
hogy a j´vût kellene analizÀlnunk, hiszen lel-
ki ¢s testi szenved¢seink fû oka ¢pp ennek a
sejt¢se, s ezzel az egy¢bk¢nt bravÃros csavar-
ral felmentve reg¢ny¢t az itt-ott felbukkanÂ
bÀrgyÃ sutasÀgai alÂl. S bÀr ezeknek az egy-
szerü mondatoknak a tartalma ÀltalÀban egy-
mÀs ellen jÀtszik, m¢gsem oltjÀk ki egymÀst;
attÂl m¢g lehet helyes egy diagnÂzis, hogy
akirûl kiÀllÁtottÀÃk, nem hiszi; ahogy a diag-
nÂzis lehet nagyszerü arrÂl a t´red¢kl¢nyrûl,
aki lÀtni engedi magÀt egy mÀsik ember szÀ-
mÀra; X.-rûl, aki van is meg nincs is, valamit
tudunk rÂla mondani, Ágy l¢tezik, de amit
mondunk, nem biztos, hogy rÂla mondjuk,
Ágy ÀllÁtÀsunk biztonsÀga enyh¢n megk¢rdû-
jelezûdik. A mÃlt ¢s a szÀrmazÀs ¢ppÃgy,
ugyanott ¢s ugyanakkor megtehetû szenve-
d¢salapnak, ha szÀzszor is tiltakozunk ellene.
Az ÁrÂ egyszerü mondata az egyetlen, ami
nem felt¢tlen Àll meg a lÀbÀn. BÀr lehet, hogy
mert elûtt¡nk egy bravÃros szerkezet, egy le-
bilincselû cselekm¢ny, el fogjuk fogadni a re-
g¢ny gyeng¢bb r¢szeit, de az is lehet, hogy
nem.

Fûhûs¡nk, Lisa Erdman hiszt¢riÀban
szenved, fullad, mell¢ben, petef¢szk¢ben fÀj-
dalmak gy´trik. Freudot keresi fel panasza-
ival, ¢s k¢r¢s¢re Àtad neki egy versben Árt
naplÂt(?), szexuÀlis tÃlfüt´tts¢g¢nek foglala-
tÀt. Freud k¢ri, magyarÀznÀ meg prÂzÀban
k´ltem¢ny¢t, mire magyarÀzat helyett egy
ugyanolyan ÀradÀsÃ, szeretkez¢sekben lubic-
kolÂ mü sz¡letik. A àmüvekÊ sz¡let¢s¢nek
k´r¡lm¢nyeirûl a r´vid prolÂgust (a lev¢ldo-
kumentumokat) nem szÀmÁtva, a Freud Àltal
lejegyzett esettanulmÀnybÂl ¢rtes¡l¡nk (ter-
m¢szetesen ez is fikciÂ). A naplÂk szeretkez¢-
sei (a prÂzai r¢szek¢i kifejezetten gy´ny´rü-
en vannak leÁrva, szÀmomra ¢rthetetlen a
pornogrÀfia vÀdja, ha egyÀltalÀn ez vÀd) nem
egy¢rtelmüen az ¢let ´lel¢sei. Ahol a szere-

lem, ott a halÀl, ahol ErÂsz, ott Thanatosz,
ahol az ¢let k¢je, ott a pusztulÀs¢. Reg¢nybeli
Freudunk a naplÂk lejegyezte ¢lm¢nyt ´sz-
szef¡gg¢sbe hozza halÀl´szt´n-elm¢let¢vel, a
schopenhaueri àa halÀl az ¢let eredm¢nyeÊ gon-
dolatbÂl fakad àa szexuÀlis ´szt´n pedig az ¢lni-
akarÀs megtestes¡l¢seÊ ellengondolat. Mivel az
¢lettelen volt elûbb, ez¢rt folyvÀst ebbe az Àl-
lapotba vÀgyÂdnÀnk vissza. Ezzel magyarÀz-
hatÂ Lisa (illetve az esettanulmÀnyban Frau
Anna G.) szerelem- ¢s halÀlvÀgya, mely egy-
szerre ¢s egyarÀnt fontos ä a halÀl okai (vÁzÀr,
tüz, zuhanÀs, f´ldcsuszamlÀs) pedig vagy a
mÃlttal kapcsolÂdnak, Lisa anyjÀnak ¢s nagy-
bÀtyjÀnak halÀlÀval, vagy (ami csak a reg¢ny
v¢g¢n fog szÀmunkra megvilÀgosodni) a fû-
hûs sajûÀt halÀla elûre sejt¢s¢vel. Lisa az ana-
lÁzis folyamÀn kimondja, amit ki k¢pes mon-
dani, elhallgatja, amit nem (ilyenkor a ke-
resztj¢t babrÀlja). Freud segÁt, amin tud (a
mÃlton), betege ¢rtelmezhetetlen, a j´vûje
miatt ¢rzett fÀjdalmÀt pedig sajÀt kÂdjai sze-
rint ¢pÁti analÁzisvilÀgÀba. Lisa, amennyire ez
lehets¢ges, kigyÂgyul mÃltjÀbÂl. Elûtte a j´-
vû. SajÀt maga vÀlaszthatja halÀlÃtjÀt. °l, ¢ne-
kel, teszi a dolgÀt. FreudtÂl levelet kapva be-
leegyezik esettanulmÀnyÀnak k´zl¢s¢be, de
ekkor tisztÀzza az Àltala Àt¢lt teljes igazsÀgot,
legalÀbbis amit annak v¢l. Kimondva megbo-
csÀtÀst nyer, es¢ly az ¢letre s egyben a halÀlra
is. SajÀt csalÀd, sajÀt sz¡lûf´ld, sajÀt halÀl.
Hogy v¢gre otthonra talÀl, Àt kell ¢lje az igazi
perverziÂt, a t´rt¢nelem legperverzebb bru-
talitÀsait, ahol àa kisgyermekeket Ãgy hajigÀltÀk
Àt egy falon, ahogy a liszteszsÀkot szoktÀk a kocsira
feldobÀlniÊ, ahol v¢gre kider¡lhessen, m¢rt fÀj
a melle, a petef¢szke, m¢rt ¡ld´zte a magas-
rÂl valÂ lees¢s, a f´lcsuszamlÀs, az egy sÁrban
fekvû halottak vÁziÂja. A reg¢nyt a Paradi-
csom zÀrja, a feh¢r hotel sz¡rke ¢s nevets¢ges
pÀrhuzama, ahol Lisa anyja tett¢t mÀr csak
¢rdekesnek ¢s nem megbocsÀtani valÂnak
tartja. A zÀrÂk¢p az a fenyûfaillat, amit Lisa
akkor ¢rzett, amikor sajÀt csalÀdjÀval lÀtta vi-
szont a nyÀri lakot, traumatikus k¢p¢nek
szÁnter¢t, k¢pes volt megbocsÀtani a k¢pnek,
s meg¢rezte, a mÃltat ¢s j´vût semmif¢le fal
nem vÀlasztja el egymÀstÂl.

Lisa meggyÂgyul. Lisa felnû. K¢tes ÀllÁtÀ-
sok. SzakÁt ugyan a hiszt¢riÀjÀval, s felnûtt-
k¢nt vÀlasztja halÀlÃtjÀt, de k¢ts¢ges, hogy
felnûtt¢ vÀlhat-e valÂban valaki, aki a feln´-
v¢s folyamatÀt sosem ¢lte Àt, egyik pillanatrÂl



a mÀsikra lett nagykorÃvÀ, egy gyermekkori
¢lm¢ny Àltasl kitaszÁttatott a gyerekkorbÂl. Az
ilyen ember mindig kortalan, egyszerre gye-
rek ¢s ´reg, mindig mindkettû, legf¢ltettebb
kincse ¢s leggyül´ltebb java a riasztÂ ¢s Àllan-
dÂan k¢szenl¢tben ÀllÂ ¢rz¢kenys¢ge (Lisa
undorodik j´vûbelÀtÂ k¢pess¢g¢tûl). Mert so-
se nû fel, vÀlhat ¢rz¢ketlenn¢ a nemek irÀnt,
nem f¢rfiakba ¢s nûkbe lesz szerelmes, ha-
nem anyÀkat ¢s apÀkat keres (nagyn¢nj¢vel
lakik, Madame R. karolja fel, Freudnak kÁ-
nÀlja f´l szeretet¢t, amit aztÀn iszonyÃan sz¢-
gyell, ¢s kem¢nyen megszenvedi ostobasÀgÀt,
v¢g¡l a nÀla jÂval idûsebb ViktornÀl Àllapo-
dik meg). Lisa, a lÀtszÂlag a szexualitÀssal
folytatott, valÂjÀban inkÀbb a maga ellen vÁ-
vott jÀtszmÀjÀt megnyeri. ApÀt talÀl, ¢s meg-
nyugszik. A k¢t legkellemetlenebb ellenf¢l, az
¢n ¢s a halÀl k´z¡l az egyik legyûzve. RÀadÀ-
sul Ãgy, hogy a mÀsik t´bbet nem lesz ´nk¢nt
elnyerhetû, Lisa felelûs lesz egy gyerek¢rt,
t´bb¢ nem vÀlaszhatja az ´ngyilkossÀgot.
(Ahogy egyik Àlma szerint megtette volna.)
De ehhez m¢g lesz a halÀlnak is n¢mi hozzÀ-
füznivalÂja.

Hogy a k´nyv pornogrÀf volna, mint
mondtam, nem hiszem. °rz¢ki, erotikus, ez
igaz. A szÂval magÀval bajok vannak, a VI-
LçGIRODALMI LEXIKON-ban p¢ldÀul (bevallot-
tan) keveredik az erotikus ¢s a pornogrÀf
cÁmszÂ. Ha ´sszess¢g¢ben minden ¢rz¢ki
pornogrÀf, negatÁv konnotÀciÂ n¢lk¡l, akkor
reg¢ny¡nk bizonyos r¢szei pornogrÀfak,
ahogy akkor ezzel a zsÂval illethetû Apollina-
ire, Bataille k´nyve egyr¢szt, mÀsr¢szt vi-
szont nyugodtan visszakanyarodhatunk a
BOVARYN° per¢hez, elmarasztalva, illetva ha
nem is elmarasztalva, de elismerve e v¢ts¢get.
Vitatkozn¢k a k´nyv egyetlen Àltalam taÀllt,
egy¢bk¢nt igen korrekt ismertet¢s¢vel is,
UngvÀri TamÀs¢val (NagyvilÀg, 1983/1.), a
hûs´k nem àbasznakÊ, bocsÀnat, id¢ztem, a
hûs´k szeretkeznek, m¢ghozzÀ el¢g ¢rz¢kien
teszik ezt ahhoz, hogy ezt az egy¢bk¢nt nem
bajos, de nem ideillû szÂt hasznÀljuk. MÀsk¡-
l´nben szeretkez¢seikben nincs perverziÂ,
szabad l¢nyek adjÀk Àt test¡ket mÀs szabad
l¢nyeknek. A legt´rv¢nyesebb kapcsolatban
is, ha bÀrki k¢nyszerÁtve lesz bÀrmire, perver-
ziÂ, mÁg akÀrhÀny ember akÀrmilyen jellegü
testÀtadÀsa, amennyiben az a sajÀt vÀlasztÀsa,
nem perverziÂ, hanem szabadsÀg. Hogy a

k´nyv plÀgium volna, ez viszont teljess¢ggel
¢rtelmetlen vÀd (a vÀdpontokat a hÀtsÂ borÁ-
tÂrÂl gyüjt´m), ha egy k´nyvbe nem illik
szervesen a lopott anyag, akkor az plÀgium,
de nem a lopÀs t¢nye miatt, hanem mert rosz-
szul lett megÁrva. Az irodalom tolvajok f´ldje,
mÀr aki egy mitolog¢mÀt feldolgoz, lopott
anyagbÂl dolgozik, szÀmos reg¢ny ÃjsÀgcik-
ken alapszik, ÁrÂi levelez¢sekbûl ismert a k´-
ny´rg¢s, ismertetn¢k pontosabban tolvajÀ-
nak az ellopandÂ megt´rt¢nt esetet, hogy
majd magÀ¢vÀ alakÁthassa; lopnak mottÂt,
t´rt¢netet, f¢l k´nyvet, eg¢sz k´nyvet, gesz-
tusk¢nt, ÀtalakÁtandÂ, kifordÁtandÂ, csak
az¢rt is. A posztmodern legfeljebb mindezt
szemtelenebb¡l teszi. °s igaza van. Amit va-
laki el tud lopni, azt el lehet lopni. A harmadik
felmer¡lhetû vÀdat a szerzû jegyzete (v¢de-
kez¢se) engedi sejteni: hogy a k´nyv pszicho-
analÁzis-ellenes volna. Szerintem nem az. Egy
pillanatra sem k¢ts¢ges Freud diagnÂzisÀnak
helyess¢ge. Az is megÀll a lÀbÀn. AttÂl, hogy
valaki mindk¢t nemhez vonzÂdik, m¢g meg-
teheti, hogy csak az aegyiket kÂstolgatja, meg
is nyugodhat ebben, ahogy attÂl, hogy valaki
Freud, m¢g tÀrulhat el¢ olyan gyermekkori
iszonyat, amit jobb szeretne nem elhinni, in-
kÀbb hazugsÀgnak v¢li, hizsen, mint minden
ember, egy pszichiÀter is v¢dekezhet mÀsok
rettenete ellen. Ha egyetlen fintor m¢gis ¢ri
a pszichiÀtriÀt, az az àindulatÀtt¢telÊ kifejez¢s
miatt t´rt¢nik. IndulatÀtt¢tel term¢szetesen
csak a pÀciensben alakul ki, az orvos mÀr-
vÀnyoszlopk¢nt figyeli betege helyes- ¢s hely-
telenked¢seit, mik´zben talÀn ¢szre sem v¢-
ve, û maga nevezi LisÀt Anna G.-nek. A n¢v
ugyan egyr¢szt utal Breuer hÁres hiszt¢riÀs
beteg¢re, Anna O.-ra, de mÀsr¢szt m¢gis Fre-
ud kedvenc lÀnyÀnak a neve. (Sajnos az ÁrÂ
ezt sem hagyja magunktÂl ¢szrevenni, itt is
tÃlÁr.) Ha valamit beolvas a pszichiÀtereknek-
pszichiÀtriÀnak Thomas, az a sajÀt emberfe-
lettis¢g¡kbe vetett hit¡k, s ez nem meg¢rd-
emeletlen vÀd.

Hogy a k´nyv maga mit ¢rdemel meg, mi-
lyen sorsot, nem tudom. Hogy remekmü-e?
Szerintem nem. Ahhoz tÃl sok a hibÀja, tele
van tÃlÁrtsÀgokkal (amikor Lisa m¢g egyszer
megfogja a keresztj¢t kegyes hazugsÀga mi-
att, amikor visszakereshetû nyelv-, illetve toll-
botlÀsa), ¢s ugyan virtuÂz a szerkezeti meg-
oldÀsa, mintha egyre nagyobb Àtm¢rûjü, egy
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¢rintûvel rendelkezû k´r´kbe l¢pn¢nk bele,
de az eg¢sz mü az elvÀrÀsnak, hogy a jÂ
k´nyv Áz¡let legyen ¢s ne csak bûr (Musil),
nem felel meg. Ez bûr. M¢g akkor is, ha nem
felejtj¡k el, hogy nemcsak a j´vûbûl valÂ ana-
lÁzis szokatlan csavara h´kkent meg, hanem
az a fergeteges pofon is, ami a po¢tika àk´ltûi
nyelv kontra prÂzanyelvÊ vitÀja arcÀn csat-
tan. Mert lehet a prÂzanyelv a k´ltûi rend-
szer tagadÀsa (Lotman), lehet a k´lt¢szet el-
t¢r¢s az elt¢r¢stûl (Genette), term¢szetesen
mindk¢t megfogalmazÀs sugalmazza valame-
lyikûj¡k elsûbbs¢g¢t. A k´ltûi nyelv sem nem
sürÁtett prÂza, sem nem prÂzaszegmentum,
ebben a po¢tikÀk szÁvesen megegyeznek. No
de ha ez Ágy van, hogyan mondhatja el
ugyanazt a fûhûs egyszer versben, s hogyan
Árhatja Àt vers¢t prÂzÀvÀ? RÀadÀsul Thomas
el¢g szemtelen kimondatni Freuddal, hogy
Lisa, mikor prÂzÀsÁtja vers¢t, ànem ¢rtelmez¢st
Árt, hanem megmunkÀlta eredeti fantÀziÀjÀt, szÁne-
sebb¢ tette nyelvezet¢tÊ. TehÀt lÁrai szegmentu-
mait, sürÁt¢seit kibûvÁtette. Azt hiszem, az
ilyen jÀt¢kok valÂban elûreviszik mind a po-
¢tikÀt, mind az irodalmat. Meglepû viszont,
hogy a verset, amit a fikciÂ gyeng¢csk¢nek
v¢l, az ÁrÂ maga nem Át¢li annak. UngvÀri Ta-
mÀs elemz¢s¢ben olvashatjuk, hogy Thomas
a reg¢nyei verseit felvette lÁrai k´tet¢be. Nem
tudni, vajon a reg¢nykezdû Àradatot is, ha
igen, mindenesetre furcsa, bÀr ûszint¢n szÂl-
va, a t´bbivel se jÀrnÀnk jobban (talÀn a mor-
bid k¢peslapokkal inkÀbb). °s itt vÀlik k¢rd¢-
sess¢ a reg¢ny v¢ge. Ha ugyan a reg¢nyben
a gy´ng¢csk¢knek szÀnd¢kolt versek el is
nyerik a hely¡ket, de kider¡l rÂluk, hogy ÁrÂ-
juk pompÀsnak v¢li ûket, akkor lehet¡nk-e
olyan jÂindulatÃak tovÀbbra az ÁrÂval, hogy
a reg¢nyzÀrÂ nyÀjas ¢s ¢delgû hangot figyel-
meztet¢snek gondoljuk? Vajon valÂban vÀ-
gyaink ¡ress¢g¢t szÀnd¢kolta-e festeni itt
Thomas? F¢lû, hogy nem. A versesk´tetre
nem hivatkozn¢k t´bbet, mivelhogy sosem
volt a kezemben. így nem tudnÀm sem azt
ÀllÁtani, hogy Thomas ezt a k¢t, Ázl¢stelens¢-
g¢ben jÂcskÀn a k´nyvbûl kilÂgÂ r¢szt felmu-
tatÀsnak szÀnta (Ágy k´lt, aki nem tud k´lteni,
ilyen minden megvalÂsulÀs stÁlusa), sem azt,
hogy nem. Ami viszont el¢g valÂszÁnü, az az,
hogy a reg¢ny annyira izgalmas, hogy m¢g
ezt is hajlandÂk vagyunk elolvasni. Annyira
lebilincselû, hogy a gyenges¢gei miatt se tesz-
sz¡k le. °s ez magÀban nem kis teljesÁtm¢ny.

De hangsÃlyoznÀm, bûr, ¢s nem Áz¡let. De ez
nem csak. A maga egyszeri olvashatÂsÀgÀban
(szerintem erre ez a legmegfelelûbb mennyi-
s¢g) nagyszerü. Abban nagyszerü, hogy a cse-
lekm¢ny izgalma egy pillanatra sem feledteti
azt a b´lcs meglÀtÀst, hogy az egy t´rt¢netbûl
levonhatÂ szÀmtalan t´rt¢net bÀrmilyen el-
lentmondÂ is, nem ¢rv¢nytelenÁti a mÀsikat.
Merthogy nincs t´rt¢net.

àA szÁnen minden van. A cselekm¢ny egyszer-
re jÀtszÂdik mindenhol. Egy¢bk¢nt a cselek-
m¢ny szÀla v¢gtelen. °ppÃgy, ahogy a szerep-
lûk szÀma is v¢gtelen. °rthetû mÂdon ÀllandÂ-
an ¢s egyszerre besz¢lnek.
 A f¡gg´ny felmegy...Ê

Ambrus Judit

AZ EZREDES
°S A TçBORNOK

 
GarcÁa MÀrquez egy korai ¢s egy k¢sei

hûs¢rûl (A TçBORNOK öTVESZTýJE
¢s AZ EZREDESNEK NINCS AKI íRJON

cÁmü müvek alapjÀn)

MÀra az irodalom nagyr¢szt a àkivÀlasztottÊ
kevesek, a szak¢rtûk ¢s a hozzÀ¢rtû olvasÂk
¡gye lett. A kiv¢telek k´z¢ tartozik Gabriel
GarcÁa MÀrquez, aki bÀtran Ãjra mes¢lni kez-
dett. TalÀn ez az egyik magyarÀzata annak,
hogy az 1967-ben megjelent SZçZ °V MA-
GçNY-t nemcsak a kritikusok fogadtÀk kedve-
zûen, hanem az olvasÂk rajongÀsÀt is kivÀl-
totta. E kit´rû siker azÂta is biztosÁtja az ÁrÂ-
nak mind a nagyk´z´ns¢g, mind a szak¢rtûk
figyelm¢t. NÀlunk is nagy ¢rdeklûd¢ssel fo-
gadtÀk az 1992 ûsz¢n megjelent k¢t k´tet¢t:
a MACONDñBAN HULL AZ ESý cÁmü vÀlogatÀst
(EurÂpa KiadÂ) ¢s a A TçBORNOK öTVESZTý-
JE cÁmü, 1989-ben Árt Ãj reg¢ny¢t (Magvetû).
TalÀn nem tÃlzÀs, hogy a GarcÁa MÀrquez-
kultusz tovÀbbra is ¢lû ¢s hatÂ. Ez azonban
megnehezÁti az igazi talÀlkozÀst az ÁrÂ t´bbi
müv¢vel, k¡l´n´sen a k¢sûbbiekkel. Vajon
csak a SZçZ °V MAGçNY siker¢nek Àrja ragad-
ta magÀval ûket, vagy sajÀt erej¡kn¢l fogva
nyüg´zik le az olvasÂkat?



A TçBORNOK öTVESZTýJE t´rt¢nelmi re-
g¢ny: SimÂn BolÁvart, a FelszabadÁtÂt, a spa-
nyolok elleni f¡ggetlens¢gi hÀborÃ legna-
gyobb alakjÀt ´r´kÁti meg. Amint az utÂszÂ-
bÂl megtudjuk, megÁrÀsÀt aprÂl¢kos t´rt¢-
nelmi kutatÂmunka elûzte meg. GarcÁa MÀr-
quez, akinek elbesz¢lû müv¢szet¢ben a àcso-
dÀs elemÊ mindig a legvalÂsÀgosabb valÂ, az
emberi l¢lek ¢s az emberi sors legelemibb
motÁvumainak megjelenÁt¢s¢re szolgÀlt, ezÃt-
tal neh¢z korlÀtokat ÀllÁtott ´nmagÀnak: a
t´rt¢netis¢g korlÀtait. MagÀtÂl felforrÂ faze-
kak ¢s ¢gbûl hullÂ virÀgok helyett itt egy szi-
gorÃan racionalista tÀbornokunk van, aki
mindent kinevet, aminek k´ze van a babonÀ-
hoz vagy a term¢szetfelettihez. De fel¡letes
lenne mind´ssze abban keresni GarcÁa MÀr-
quez nagysÀgÀt, ahogy a csodÀst, az irracio-
nÀlist lehozta a mindennapokba, s a legsokat-
mondÂbb kifejezûeszk´zz¢ tette. A szinte
minden t´rt¢net¢ben megjelenû, magÀnytÂl
gy´t´rt, rem¢nytelen¡l hûsies f¢rfi ÀbrÀzolÀ-
sa ´nmagÀban is mÁtoszteremtû erejü. BolÁ-
var is ehhez a tÁpushoz tartozik. ý a konti-
nens nagy ÀlmodÂja, utÂda Jos¢ ARcadio Bu-
endÁÀnak, akit àmeggy´t´rt a k¢pzelûerûÊ; AZ EZ-
REDESNEK NINCS AKI íRJON ezredes¢nek, aki
a valÂsÀggal makacsul szembeszeg¡lve hisz a
nyugdÁj ¢rkez¢s¢ben ¢s a kakas gyûzelm¢-
ben; sût van benne valami a SZERELEM A KO-
LERA IDEJ°N Florentino ArizÀjÀbÂl is, aki ´re-
gen, v¢znÀn valÂra vÀltja ´tven ¢ven keresz-
t¡l d¢delgetett szerelmi ÀlmÀt. Ez a f¢lelme-
tes lelkierû, amely az embert szÀrnyalÀsra
k¢szteti, s Ãjra meg Ãjra tovar´pÁti, akÀr meg-
perzselt szÀrnnyal is, ez a legt´bb ¢s legszebb,
amit GarcÁa MÀrquez az emberrûl elmond.
Azonban nem mindig ugyanazzal az erûvel
mondja el: a SZçZ °V  MAGçNY utÀn Árt reg¢-
nyek n¢melyik¢ben a jellemÀbrÀzolÀs veszÁt
plasztikussÀgÀbÂl ¢s intenzitÀsÀbÂl. Az EurÂ-
pa KiadÂ vÀlogatÀsÀban megjelent S¹PRED°K
(1955) makacsul idealista ezredese ¢letszerü,
drÀmai szem¢lyis¢g, m¢g inkÀbb AZ EZREDES-
NEK NINCS AKI íRJON (1959) tisztelni ¢s szÀnni
valÂ ´reg hûse. Nem Ágy Florentino Ariza, aki
mindent els´prû nagy szerelm¢vel egy¡tt is
lapos ¢s halovÀny figura benyomÀsÀt kelti.
BolÁvar ugyan ´sszetett jellemnek bizonyul,
de kev¢s benne a spontaneitÀs, megformÀlÀ-
sÀban inkÀbb valami fÀrasztÂ rutinossÀgot ¢r-
z¡nk.

Vitathatatlan, hogy igazi mÀrquezi egy¢ni-
s¢ggel van dolgunk: ellentmondÀsos, gy´trû-
dû l¢lekkel. Az ÁrÂ alkalmazza jÂl bevÀlt tech-
nikÀit: a valÂsÀg ¢s az Àlom szembeÀllÁtÀsÀt,
a mÁtoszteremt¢st az eml¢kez¢s Àltal, az utaz-
gatÀst az idûben ¢s a t¢rben. A TçBORNOK öT-
VESZTýJE t¢nyleges cselekm¢nye nem eg¢-
szen egy ¢v alatt jÀtszÂdik. BolÁvar eln´k
1830 januÀrjÀban nyÃjtja be a Kongresszus-
nak lemondÀsÀt, s mÀjusban indul BogotÀbÂl
utolsÂ ÃtjÀra. A Magdalena-folyÂn hajÂzik le
a tengerig, hogy Cartagena kik´tûj¢bûl hajÂ-
ra szÀlljon EurÂpa fel¢ ä legalÀbbis ez a han-
goztatott c¢l. ötjÀnak v¢g¢n egyre inkÀbb
szembe kell n¢znie a hatalom, a dicsûs¢g ¢s
a szabadsÀg ellenmondÀsaival. Sorra lÀtnia
kell, hogy az Àltala felszabadÁtott vÀrosok rosz-
szabb Àllapotba ker¡lnek, mint azelûtt, ànagy
Àrat fizettek mocskos f¡ggetlens¢g¡k¢rtÊ. LÀzadÀs-
sal akart szabadsÀgot ¢s egys¢get teremteni,
s most ugyanÃgy lÀzadÀssal akarjÀk megsem-
misÁtani az ÀlmÀt. Dicsûs¢g¢t csak ´nmaga el-
szigetel¢s¢vel, kegyetlens¢g ÀrÀn tudta fenn-
tartani, rÀk¢nyszer¡lve sajÀt ember¢nek ki-
v¢gz¢s¢re. Mint Aureliano harcaiban, a sza-
badsÀg kÀoszba, v¢rbe torkollik, s a hatalom
´nc¢lÃvÀ vÀlik. HazÀt akart teremtei, ¢s vÀ-
kuumot hozott l¢tre: àcsatangolunk ´sszevissza
olyan orszÀgokban, amelyeknek a neve is, kormÀny-
a is folyton vÀltozik, Ãgyhogy mÀr azt sem tudjuk,
hovÀ az ´rd´gbe is tartozunkÊ. Hajtincseit szent
ereklyek¢nt ÀruljÀk, hamarosan àmindene ol-
csÂ port¢kÀvÀ vÀlikÊ. Szem¢ly¢nek mÁtosza
meg¡resedik, s mÀr nincs akkora ereje, hogy
megmentse az orszÀgot. Arra k¢nyszer¡l hÀt,
hogy az eml¢kez¢s szÀrnyÀn hÀtrafel¢ utaz-
zon az idûben, felid¢zze dicsûs¢g¢t, Ágy prÂ-
bÀlja megûrizni a valÂsÀg szÀmÀra a nagy Fel-
szabadÁtÂ mÁtoszÀt. Jelen ¢s mÃlt, valÂsÀg ¢s
ÀbrÀnd ´sszemosÂdik: ennek az alaphelyzet-
nek szÀmos variÀciÂjÀra ¢p¡l a reg¢ny. A tÀ-
bornok eml¢keibe Àlmok vegy¡lnek: egyszer
¢bred¢se utÀn Ãgy v¢li, mÀr Santa MartÀban
van (ahonn¢t ÀllÁtÂlag EurÂpÀba akar hajÂz-
ni), k´zben Caracast lÀtta ÀlmÀban, ahovÀ va-
lÂjÀban menni akar (¢l¢re Àllni Venezuela visz-
szahÂdÁtÀsÀnak) ä vagyis ¡tk´zik a k¢t àvalÂ-
sÀgÊ, s û elt¢ved. K¢sûbb egy eml¢k intenzÁv
hatÀsa alatt àlÀzÀlmÀban elt¢ved az idûbenÊ.
A k´r¡l´tte l¢vûket is kellûk¢ppen belegaba-
lyÁtja Àlmainak Ãtvesztûj¢be. Sokan meg van-
nak gyûzûdve rÂla, hogy BolÁvar csalÀdi
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´r´ks¢ge, az aroai bÀnyÀk (amelyeket p¢nz-
szük¢ben l¢v¢n el akar adni) csak a tÀbornok
lÀzÀlmaiban l¢teznek. Egyik tisztje hozzÀteszi,
hogy û mÀr azt is k¢tli, hogy Venezuela l¢te-
zik. Mikor Mompoxba ¢rkeznek, a tÀbornok
elûsz´r az àÁg¢ret f´ldj¢nekÊ nevezi, majd k¢-
sûbb kijelenti: àMompox nem l¢tezik. N¢ha Àlmo-
dunk rÂla, de valÂjÀban nem l¢tezik.Ê Ezt a àk´z-
tÀrsasÀgi zürzavarban elkorcsosultÊ vÀrost k¢t-
szer szabadÁtotta fel a FelszabadÁtÂ. Venezue-
la, Mompox, a felszabadÁtÀs, az eg¢sz orszÀg
a nem l¢tezû egys¢ggel egy¡tt mintha BolÁvar
k¢pzelet¢nek sz¡l´tte volna. A mi a j´vût
megÀlmodÂ lÀzÀlom volt a mÃltban, lÀzÀlom
maradt a jelenben: àF¢lmeztelen¡l, lÀztÂl vacog-
va, kiabÀlva elûsorolta, mit fog tenni a j´vûben;
nyomban beveszi AngosturÀt, Àtkel az Andokon, ¢s
felszabadÁtja öj-GranadÀt, majd utÀna Venezue-
lÀt, hogy megalapÁthassa KolumbiÀt, ¢s v¢g¡l meg-
hÂdÁtja a hatalmas d¢li ter¡leteket, le eg¢szen Pe-
ruig. ÏAkkor aztÀn megmÀsszuk a ChimborazÂt, ¢s
kitüzz¡k a havas csÃcsra az ´r´kre egyes¡lt, szabad
Amerika lobogÂjÀtÎ ä fejezte be a mondÂkÀjÀt. Ak-
kori hallgatÂi is azt hitt¢k, elment a jÂzan esze, pe-
dig a jÂslat nem eg¢szen ´t ¢v leforgÀsa alatt, l¢-
p¢srûl l¢p¢sre, szÂrÂl szÂra beteljesedett.Ê S
mennyivel àvalÂsÀgosabbÊ, ami t´rt¢nt, mint
a faz¢k lees¢se az asztalrÂl, ahogy Aureliano
BuendÁa megjÂsolta? Most, hogy a beteljese-
dett Àlmok a visszÀjÀra fordulnak, k¢tkedni
kezd¡nk, hogy l¢teztek-e valaha mÀsutt, mint
a tÀbornok fej¢ben. S nemcsak a kivÁvott sza-
badsÀg l¢tez¢se k¢rdûjelezûdik meg: a tÀbor-
nok identitÀsa is meginog. Szem¢lye annyira
´sszefonÂdott a dicsûs¢ggel ¢s a hÁrn¢vvel,
hogy a jelenben ´nmagÀnak elveszt¢se fenye-
geti: àMÀr nem vagyok ´nmagam.Ê à¹n az igazi,
tÀbornok ÃrÊ ä mondjÀk neki szÁnpadias hang-
sÃllyal. à°n mÀr nem is l¢tezem.Ê

UtazÀs valÂjÀban bolyongÀs l¢t ¢s neml¢t
hatÀrÀn, t¢velyg¢s a halÀl labirintusÀban.
à°vek Âta a halÀlÀn vanÊ ä olvassuk, sût egy-
szer m¢g egy k¡ld´tts¢g is ¢rkezik a temet¢-
s¢re. A sz¡ntelen jelen l¢vû halÀl furcsa za-
vart okoz idûben ¢s t¢rben. A tÀbornok k¢t
k¡l´nb´zû vÀrosban (Mompoxban, majd
Santa MartÀban) hajszÀlra ugyanabban a szo-
bÀban talÀlja magÀt, ahol nyolcsz´gletü ke-
retben egy rÂmai szÀmlapos ÂrÀn mindk¢t al-
kalommal egy Âra h¢t perckor Àlltak meg a
mutatÂk. Az elsû alkalommal Jos¢ Palacios,
BolÁvar hüs¢ges szolgÀja felhÃzza az ÂrÀt, ¢s

azt lÀtja, hogy k¢t zsebÂrÀja is ugyanannyit
mutat. A mÀsodik alkalommal a szoba az el-
feledett otthon eml¢keit id¢zi: àM¢g sohasem
¢reztem magam ilyen k´zel az otthonomhozÊ ä
mondja. V¢g¡l kider¡l, hogy a tÀbornok ha-
lÀlÀnak idûpontja december 17., egy Âra h¢t
perc. Vajon az utazÀs alatt mindv¢gig egy Âra
h¢t perc lett volna? S a szoba, amelyet k¢tszer
is maga k´r¡l lÀtott, talÀn elfeledett otthona,
ahovÀ a halÀllal visszat¢r? Vajon az eg¢sz el-
besz¢l¢s a tÀbornok halÀlÀnak perce, amikor
az eg¢sz ¢lete lepereg elûtte? ¹sszezsugoro-
dik az idû, ¢s k´rk´r´sen visszat¢r ´nmagÀ-
ba, ahogyan a SZçZ °V MAGçNY-ban? Csak-
hogy feltÀmad benn¡nk a gyanÃ, hogy ezt a
szobÀt azzal a mindig egy Âra h¢t percet mu-
tatÂ nyolcsz´gletü ÂrÀval az ÁrÂ szÀnd¢kosan
csemp¢szte be k¢tszer is a t´rt¢netbe, hogy
ez nem t´bb, mint ¡gyes, de nem el¢gg¢ in-
dokolt tr¡kk. Mennyivel szervesebben illesz-
kedik a reg¢ny eg¢sz¢be a tornÀcon varroga-
tÂ Amaranta talÀlkozÀsa a halÀllal, aki k¢k ru-
hÀs nû alakjÀban j´n el hozzÀ a SZçZ °V MA-
GçNY-ban.

Technikai szempontbÂl v¢gig ¢rzûdik a
k´nyvnek ez a àmegcsinÀltsÀgaÊ. Az ellent¢-
tek tÃl vannak ¢lezve, ¡gyes, szinte rutinos
jÀt¢knak tünnek valÂsÀggal, Àlommal, jelen-
nel ¢s mÃlttal. Ez akkor a legnyilvÀnvalÂbb,
amikor az ÁrÂ folytonosan szembeÀllÁtja a
tÀbornok lelkierej¢t testi erûtlens¢g¢vel. A
fizikai nyomorÃsÀgnak lek¡zd¢s¢re irÀnyulÂ
hûstettek mÀr-mÀr csodÀnak minûs¡lnek:
àf¢lÂrÀt Ãszott k¡l´n´sebb fÀradtsÀg n¢lk¡l, de aki
lÀtta szÀnalmasan kiÀllÂ bordÀit ¢s gyufaszÀlv¢-
kony lÀbÀt, nem is ¢rtette, hogy ¢lhet ilyen csontvÀ-
zsovÀny testtelÊ. V¢g n¢lk¡l ism¢tlûdnek az
ugyanarra a kontrasztra ¢p¡lû epizÂdok, oly-
annyira, hogy mÀr sejti az ember, hogy fog
befejezûdni egy-egy mondat: àAzon az utolsÂ
hondai est¢n mÀr olyan rossz bûrben volt, hogy a
tÀnc sz¡neteiben k´lnivÁzzel Àtitatott kendût kellett
a szÀjÀra szorÁtania, hogy magÀhoz t¢rjen, de olyan
lekesed¢ssel ¢s fiatalos h¢vvel tÀncolt, hogy akarat-
lanul is szertefoszlatta a halÀlos betegs¢g¢rûl ter-
jengû hÁresztel¢seket.Ê GarcÁa MÀrquez nagysze-
rüen ÀbrÀzolja BolÁvar belsû vilÀgÀnak ellent-
mondÀsait, de k´zel hÀromszÀz oldalon ke-
reszt¡l nem tud mit kezdeni a megalkotott
jellemmel, ¢s ism¢tl¢sekre szorÁtkozik. A fe-
sz¡lts¢g jobban ¢rv¢nyes¡lt volna, s talÀn ke-
v¢sb¢ aprÂzÂdott volna el egy kisreg¢nyben
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vagy novellÀban. Az ´regs¢gben csakugyan
van valami fÀrasztÂ monotÂnia, ism¢tlûd¢s,
de itt az ÀbrÀzolÀs terjedelme meghaladja az
ÀbrÀzolÀs intenzitÀsÀt. InkÀbb mennyis¢g¢-
ben, mint minûs¢g¢ben ÀbrÀzolja a megv¢-
n¡l¢s nyüg¢t, s ez k¡l´n´sen igaz BolÁvar tes-
ti nyavalyÀinak aprÂl¢kos r¢szletez¢s¢re,
em¢szt¢si probl¢mÀitÂl kezdve eg¢szen a pi-
pacsfûzetig meg a gyÂgyvizes f¡rdûkig. Hû-
sies ¢s szÀnalmas erûfeszÁt¢seivel, megannyi
felszÀrnyalÀsÀval ¢s lezuhanÀsÀval ugyan
megnyeri a rokonszenv¡nket, olykor m¢gis
felsÂhajtunk: utazna mÀr el v¢gre!

Eg¢szen mÀsfajta sÂhajjal tessz¡k le a MA-
CONDñBAN HULL AZ ESý cÁmü vÀlogatÀst,
amely GarcÁa MÀrquez k¢t korai kisreg¢ny¢t
¢s t´bbek k´z´tt az 1972-es ER°NDIRA novel-
lÀsk´tet n¢hÀny darabjÀt tartalmazza. A k¢sûi
novellÀk k´z¡l a legjobbak r´videk, t´m´rek,
szinte robbannak a fesz¡lts¢gtûl. Ezekben
mÀr a valÂsÀgos t´rt¢n¢sek is hÀtt¢rbe szorul-
nak, n¢melyik¡k egyetlen sz¡rrealista vÁziÂ-
bÂl tÀplÀlkozik, mint A KíS°RTETHAJñ UTOL-
Sñ öTJA, vagy egyetlen mitikus k¢p uralja az
eg¢sz novellÀt. Ilyen p¢ldÀul a V°NS°GES V°N
APñKA HATALMAS SZçRNYAKKAL. PelayÂ¢k egy
vergûdû ´regembert talÀlnak a kert v¢g¢ben,
akinek ´r´kre beleragadtak a sÀrba hatalmas
szÀrnyai. SzÀnalmas, koldusruhÀs, fogatlan
d¢dapÂ: a tyÃkketrecbe zÀrjÀk, ¢s lÀtvÀnyos-
sÀgk¢nt mutogatjÀk. K¡l´n´s, àelmebeli fogya-
t¢kossÀgrÂl ÀrulkodÂÊ csodÀkat tulajdonÁtanak
neki: egy leprÀsnak p¢ldÀul napraforgÂk nû-
nek ki a sebeibûl. A hÀziak meggazdagodnak
rajta, mÁgnem a falu figyelme egy ¢rdeke-
sebbnek Ág¢rkezû àcsodaÊ fel¢ fordul, s elfe-
ledkeznek az angyalrÂl. EzutÀn mÀr csak a
gyermek jÀtszik vele, ¢s mindenkinek nyüg¢-
re van: nem lÀt jÂl, ´sszevissza botorkÀl, lÀza
van, beteg, majdnem meghal. Tavasszal m¢g-
is ÃjjÀsz¡letik, erûs, ´regkori tollak nûnek a
szÀrnyain, ¢s hosszas, k¢ts¢gbeesett prÂbÀl-
kozÀsok utÀn elrep¡l.

K¡l´n´s, hogy a sokat emlegetett mÀrque-
zi hûs, az ´regedû ÀlmodzÂ leÁrÀsÀra meny-
nyire kÁnÀlkozik a hasonlat: felrep¡l¢s, lezu-
hanÀs, vergûd¢s, felszÀrnyalÀs. S Áme, itt van
pÀr oldalban minden: a szÀnalmas, halÀlba
tartÂ tehetetlen ember, ez a tyÃkÂlban lakÂ
majdnem Àllat ä angyal! AngyalszÀrnyai van-
nak, nem ragad bele ´r´kre a sÀrba: felrep¡l!
Türhetetlen¡l lehetetlen mese, elviselhetet-

len igazsÀg az embernek ez az angyal-Àllat
kettûss¢ge, rÃtsÀga ¢s sz¢ps¢ge. BolÁvar t´r-
t¢net¢ben az ÁrÂ rÀ¢rûsen eljÀtszadozik azzal,
amit itt egy t¡nem¢nyes pillanatk¢pben zÃdÁt
rÀnk. Ezt a rem¢nys¢get ä hogy a sÀrbÂl ki
kell mÀszni, hogy f´l lehet ¢s f´l kell r´p¡lni
ä szÂlaltatja meg valamivel hosszabb l¢legze-
tü korai remekmüve: AZ EZREDESNEK NINCS
AKI íRJON. Az ´reg ezredes t´rt¢nete, amely-
ben nyoma sincs sz¡rrealista elemeknek,
szinte adja magÀt A TçBORNOK öTVESZTýJ°-
vel valÂ ´sszehasonlÁtÀsra.

Az alig hetvenoldalas, balladai t´m´rs¢g-
gel szerkesztett kisreg¢ny szint¢n ism¢tlûdû
kontrasztmotÁvumokra ¢p¡l, tele szükszavÃ,
r´vid t¢nyk´zl¢sekkel, semmitmondÂnak tü-
nû pÀrbesz¢dekkel ¢s sokatmondÂ hallgatÀ-
sokkal.

A hetven´t ¢ves ezredes ¢s asztmabeteg
feles¢ge tizen´t ¢ve vÀrjÀk a veterÀnoknak jÀ-
rÂ nyugdÁj ¢rkez¢s¢t, az ezredes hosszÃ kato-
nÀskodÀsÀnak, a k´ztÀrsasÀg v¢delm¢ben el-
t´lt´tt ´tven ¢vnek jutalmÀt. Egyetlen fiÃk,
AgustÁn kilenc hÂnapja ugyanezen ¡gy Àldo-
zata lett: liberÀlis r´plapok terjeszt¢s¢¢rt le-
lûtt¢k a kakasviadalon. Az ´reg hÀzaspÀr az
¢hhalÀl k¡sz´b¢re ker¡l, de rem¢nykedve,
hogy gyûzni fog a legk´zelebbi kakasviada-
lon, hûsiesen eteti fiuk harci kakasÀt: a re-
m¢nys¢g jelk¢p¢t, a halott fiÃ ¢s az ¡gy to-
vÀbb¢l¢s¢nek szimbÂlumÀt.

A refr¢nszerüen visszat¢rû elemek egy fe-
sz¡lts¢gtûl vibrÀlÂ n¢pballada Áv¢t rajzoljÀk
el¢nk. Az alapritmust a megÀllÂ, eleredû esû
kopogÀsa adja. A hangulat zuhan-emelkedik,
k´vetve az asszony eg¢szs¢gi ÀllapotÀt, s eh-
hez a mozgÀshoz igazodik az ezredes ked¢lye
is. AprÂ, hiÀnyos c¢lzÀsok fokozzÀk fel kÁvÀn-
csisÀgunkat, hogy vajon mit vÀr az ezredes,
aki àmÀst se csinÀl, csak vÀrÊ. Mire eljut az el-
besz¢l¢s odÀig, hogy ezt megtudjuk, mÀr mi
is ûvele vÀrunk: a kik´tûben szorongva ku-
kucskÀlunk a vÀlla f´l´tt: vajon meg¢rkezett-
e mÀr az a nyugdÁj. Minden p¢nteken kis¢tÀl
a postahajÂhoz, ¢s rendszeresen csalÂdik. öj-
ra meg Ãjra beÀzik a hÀz, meg kell foltozni,
vissza-visszat¢r a rosszull¢t az ezredes zsige-
reibe. Igen, mint az ´regeknek ÀltalÀban, ne-
ki is az em¢szt¢ssel van baja: de egy-k¢t szük-
szavÃ bekezd¢s, sejtet¢s, visszat¢rû mondat
el¢g ahhoz, hogy teljes sÃlyÀval elûtt¡nk Àll-
jon az ´regs¢g nyüge: àaz ezredesnek olyan ¢r-
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z¢se tÀmadt, hogy m¢rges gombÀk ¢s liliomok sar-
jadnak a zsigereiben. OktÂber voltÊ. A nyelvileg
szinte puritÀn mondatok ä A TçBORNOK öT-
VESZTýJE hosszÃ oldalai fecseg¢snek tünnek
ezekhez k¢pest ä csak Ãgy sisteregnek: àAz
ÀbrÀnd nem ennivalÂ ä mondta az asszony. ä Nem
ennivalÂ, de tÀplÀl ä vÀgott vissza az ezredes.Ê BÀr
a k¢t lÀbbal inkÀbb f´ld´n jÀrÂ asszony szelÁ-
den perlekedve igyekszik urÀt is lerÀngatni a
f´ldre (a SZçZ °V  MAGçNY-ban kibontakozÂ
ûskettûss¢g), a k´z´tt¡k l¢vû m¢lys¢ges egy-
s¢g e f¢lmondattal, egy kicsiny ecsetvonÀssal
´r´kre szÁv¡nkbe v¢sûdik: à... az asszony...
m¢zszÁnü szem¢t az ezredes m¢zszÁnü szem¢be sz´-
gezte.Ê

Az ÁrÂ hallgat bizonyos dolgokrÂl, ¢s ezzel
mond a legt´bbet. Az p¢ldÀul, hogy az ezre-
des ¢s feles¢ge idûnk¢nt egyÀltalÀn semmit
sem eszik, ebbûl a jelent¢ktelen f¢lmondatbÂl
der¡l ki: àaz ezredes... a sarki boltban egy doboz
kÀv¢t vÀsÀrolt, meg egy f¢l font kukoricÀt a kakas-
nakÊ. EgyÃttal erûs´dik meg¢rz¢s¡nk a kakas
fontossÀgÀrÂl, amit aztÀn megtet¢z az a be-
kezd¢s, mely a k¢t ´reg siralmas eg¢szs¢gi Àl-
lapotÀt festi le, majd egy elk¢pesztû, r´vid
mondattal fejezûdik be: àA h¢t folyamÀn meg-
bolydult zsigereinek teny¢szete. JÂ n¢hÀny ¢jszakÀt
Àlmatlanul t´lt´tt, gy´t´rte az asztmÀs asszony sÁ-
polÂ t¡deje. De p¢ntek d¢lutÀn b¢k¢t hagyott az ok-
tÂber. AgustÁn barÀtai ä szabÂseg¢dek, mint û volt,
a kakasviadal rajongÂi ä kihasznÀltÀk az alkalmat,
hogy megszeml¢lj¢k a kakast. JÂ Àllapotban volt.Ê
A polgÀrhÀborÃrÂl, az ezredes jelenlegi meg-
alÀzÂ helyzet¢rûl, fiuk halÀlÀrÂl s a kakas je-
lentûs¢g¢rûl aprÂcska utalÀsokbÂl n´veked-
nek sejt¢seink ä megrendÁtû tudÀssÀ.

Az ezredesbûl visszan¢z rÀnk ember vol-
tunk ezer arca. Mint k´veket forralÂ s a sem-
mibûl à´r´k csodÀt, Ãj holmitÊ teremtû asszo-
nya, makacsul rem¢nykedik a rem¢nytelen-
s¢g k´zepette. ºgyv¢det cser¢l, hogy meg-
gyorsÁtsa ¡gy¢t, pedig az ¡gyv¢d k´z´nye, a
hivatalnak packÀzÀsai rÀ kell, hogy ¢bressz¢k:
hiÀba erûlk´dik. ý m¢gis levelet Ár. M¢gis ki-
megy a hajÂhoz. Gyermeki b¡szkes¢gbûl ha-
zudik, hogy m¢ltÂsÀgÀt megûrizze. Sz¢gyen-
lûs, mint egy kislÀny; àleÁrhatatlan szorongÀsÀ-
ban visszahûk´lÊ, mint egy kamasz fiÃ. Ugyan-
Ãgy nem ismeri be testi nyavalyÀit, mint a tÀ-
bornok, de ezt egy-k¢t r´vid k¢rd¢s-felelet-
bûl sejtj¡k meg, nem hosszasan h´mp´lygû
leÁrÂ mondatokbÂl.

Egyszerü t´rt¢net: egy f¢rfi ¢s egy asszony,
akiket megprÂbÀlt a bÀnat: ¢hez¢s, betegs¢g,
halÀl. àMi a fiunk ÀrvÀi vagyunk.Ê Ivan Kara-
mazov szerint az emberl¢t alapja a f´ldi ke-
ny¢r: a csÀbÁtÂ tudta, mivel kÁs¢rtse J¢zust.
àDe addig mit esz¡nk? Mondd csak, mit esz¡nk?Ê
ä esik k¢ts¢gbe az asszony, s mÀr csak egy l¢-
p¢s BolÁvar k¢rd¢s¢ig: Hogy jutok ki ebbûl a
labirintusbÂl? ä valÂsÀg ¢s ÀbrÀnd Ãtvesztûj¢-
bûl. S a szem¢rmes, a csÃnya szavaktÂl irtÂzÂ
ezredes szÀjÀn kiszaladÂ kÀromkodÀs egyben
a SZçZ °V MAGçNY UrsulÀjÀnak keserü jajsza-
va is, aki generÀciÂk kÁnja lÀttÀn felkiÀlt: a
kurva mindenit! A dacos kiÀltÀs egyr¢szt a
legmodernebb k¢ts¢gbees¢s szava: mert hi-
szen meghalnak, ha nincs mit enni; mÀsr¢szt
az emberen tÃlmutatÂ rem¢nys¢g szava is: a
f´ldi keny¢rrel szemben az ezredes hit¢hez
marad hü. GarcÁa MÀrquez valamennyi mü-
v¢t Àthatja az emberi l¢leknek ez a v¢gsû am-
bivalenciÀja. BolÁvar egyed¡l marad ÀlmÀval,
ami àalighogy beteljesedett, mÀris foszladozni kez-
dettÊ. HiÀba volt minden szÀrnyalÀs, a mulan-
dÂsÀg zsÀkutcÀjÀba ker¡l, ahonn¢t nincsen
kiÃt. A SZçZ °V MAGçNY hûsei f´l´tt v¢gig ott
lebeg a v¢rfertûz¢s Àtka, ¢s sorsuk v¢g¡l apo-
kaliptikus katasztrÂfÀban v¢gzûdik. Ezzel a
hÀtt¢rrel alkot feloldhatatlan kettûs¢gget a
BuendÁÀk sosem szünû ¢letszeretete ¢ppÃgy,
mint ezredes¡nk felejthetetlen mondata: àAz
¢let a legjobb dolog, amit valaha is kitalÀltak.Ê

TÂth SÀra

HORKHEIMER
TçRSADALOMKRITIKAI

MODELLJEI

Max Horkheimer: Traditionelle
und kritische Theorie. F¡nfk Aufs¤tze
Fischer Taschenbuch Verlag, 1992

A n¢met Fischer KiadÂ a zsebk´nyvsorozat
elindÁtÀsÀnak 40. ¢vfordulÂja alkalmÀbÂl Ãjra
kiadta sorozatÀnak legsikeresebb k´teteit. E
k´nyvek k´z´tt egyetlen filozÂfiai mü szere-
pel: Horkheimer tanulmÀnyainak vÀlogatÀ-
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sa. A k´tet ÁrÀsai ä melyek 1933 ¢s 1943 k´-
z´tt sz¡lettek ä Horkheimer gondolati ÃtjÀ-
nak legfontosabb alkotÀsai. Horkheimer a
TÀrsadalomkutatÀsi Int¢zet igazgatÂjak¢nt
ezekkel a tanulmÀnyokkal ÀltalÀnos kutatÀsi
programokat prÂbÀlt f´lvÀzolni. E progra-
mokra ¢p¡ltek a àFrankfurti IskolaÊ n¢ven
hÁress¢ vÀlt szellemi csoportosulÀs legfonto-
sabb alkotÀsai. Horkheimer kÁs¢rletei ä k´ze-
lebbrûl tekintve ä a marxi kapitalizmuskriti-
ka aktualizÀlÀsÀra t´rekedtek. Az aktualizÀ-
lÀsnak Horkheimer szerint egy alapvetû kri-
tikai ¢szrev¢telbûl kell kiindulnia: àA t´rt¢ne-
lem menete ä Árja ä mÀs irÀnyt vett, mint ahogy
Marx elk¢pzelte.Ê A dolgozÂosztÀly nyomora
nem fokozÂdott tovÀbb, ¢s ez¢rt a vÀrt forra-
ladomra sem ker¡lt sor. (MARX HEUTE [MARX
MA]. In: GESSELSCHAFT IM ºBERGANG [A TçR-
SADALOM A VçLTOZçSOK IDEJ°N]. Fischer Ver-
lag, 1981. 152. o.) A marxi tÀrsada-
lomkoncepciÂt ä Horkheimer szerint ä a pro-
letariÀtus forradalmi k¡ldet¢s¢nek felt¢tele-
z¢se n¢lk¡l kell Ãjrafogalmazni. Ez a kiindu-
lÂpont ä ha a korabeli szellemi szituÀciÂra
pillantunk ä mindenekelûtt LukÀcs Gy´rgy (a
T¹RT°NELEM °S OSZTçLYTUDAT-ban kifejtett)
nagy hatÀsÃ koncepciÂjÀval szÀll szembe. Lu-
kÀcs ugyanis (bÀr az elm¢leti kereteket n¢mi-
leg ÀtalakÁtotta) ¢rv¢nyesnek tartotta a pro-
letÀrforradalomra vonatkozÂ marxi elk¢pze-
l¢seket. Horkheimer ä az elhatÀrolÂdÀs bÀzi-
sÀn ä szerette volna megmenteni a marxiälu-
kÀcsi koncepciÂ kritikai t´lt¢s¢t: ez azonban
csak akkor siker¡lhet, ha az elm¢letet a tÀr-
sadalmi ¢letfolyamat mozzanatÀnak tekint-
j¡k. A kritikai tÀrsadalomelm¢let kidolgozÀsa
ugyanis ä Horkheimer alapvetû meggyûzû-
d¢se szerint ä csak ilyen elm¢leti keretek k´-
z´tt lehets¢ges.

Helmut Dubiel meghatÀrozÂ jelentûs¢gü
elemz¢seit k´vetûen (lÀsd WISSENSCHAFTSOR-
GANISATION UND POLITISCHE ERFAHRUNG
[TUDOMçNYSZERVEZ°S °S POLITIKAI TAPASZ-
TALAT]. Suhrkamp Verlag, 1978) ÀltalÀnosan
elfogadottÀ vÀlt, hogy Horkheimer egymÀs-
tÂl elt¢rû tÀrsadalomkritikai modellek soro-
zatÀt dolgozta ki. Dubiel a modelleket (¢s a
k´z´tt¡k l¢vû ugrÀsokat) m¢g empirikus-t´r-
t¢nelmi tapasztalatokkal prÂbÀlta alÀtÀmasz-
tani. Ezzel szemben az alÀbbiakban a fiatal
Horkheimer kÁs¢rleteit elm¢leti Ãtkeres¢s-
k¢nt prÂbÀlom bemutatni. Az Ãtkeres¢sek

m´g´tt pedig a lukÀcsi koncepciÂval vÁvott
szakadatlan k¡zdelem Àll. Horkheimer tÀrsa-
dalomkritikai modelljei a lukÀcsi koncepciÂt
(annak egy-egy mozzanatÀt) aktualizÀljÀk.
(Ez az ´sszef¡gg¢s az¢rt maradt mindeddig
homÀlyban, mert Horkheimer Âvatosan ke-
r¡li a LukÀcsra t´rt¢nû k´zvetlen hivatkozÀ-
sokat.)

A legkorÀbbi tÀrsadalomkritikai modellben
Horkheimer (Marxhoz ¢s LukÀcshoz kapcso-
lÂdva) az elm¢let feladatÀt m¢g a dolgozÂosz-
tÀly szenved¢seinek megfogalmazÀsÀban lÀt-
ja. A szenved¢s azonban ä itt t¢r el Horkhe-
imer sajÀt elûdeitûl ä mÀr nem vezet tÀrsada-
lmi robbanÀshoz. Ez a meggyûzûd¢s a TÀr-
sadalomkutatÀsi Int¢zet egyik (a harmincas
¢vek elej¢n v¢gzett) empirikus vizsgÀlatÀbÂl
szÀrmazhat. A vizsgÀlat ugyanis kimutatta
hogy a n¢met munkÀsok csak k´r¡lbel¡l ti-
zen´t szÀzal¢kÀna vannak forradalmi ambÁ-
ciÂik. (LÀsd Helmut Dubiel: i. m. 40ä41. o.)
Az elsû tÀrsadalomkritikai modellt Ágy az ar-
tikulÀciÂra k¢ptelen szenved¢s elm¢let¢nek
tekinthetj¡k. (Ez a beÀllÁtottsÀg uralja Hork-
heimer ¢s k´r¢nek munkÀssÀgÀt a harmincas
¢vek elsû fel¢ben.) E jelens¢g megragadÀsÀ-
nak k´zege Horkheimern¢l: a materializmus.
A filozÂfia t´rt¢net¢n v¢gighÃzÂdÂ materia-
lizmus szerinte mindig is a szenved¢shez k´-
tûd´tt. Az Âkor materialista gondolkodÂi bel-
sû praktikÀkkal prÂbÀltÀk el¢rni a lelki nyu-
galmat. Az Ãjkor kezdet¢n a materializmus a
term¢szettel vÁvott k¡zdelem szenved¢seit fo-
galmazta meg. A modern materializmus pe-
dig a tÀrsadalmi egyenlûtlens¢gekbûl szÀr-
mazÂ szenved¢st fejezi ki. Ebbûl az Àttekin-
t¢sbûl egy¢rtelmüen kitünik, hogy Horkhei-
mer a materializmust a tÀrsadalmi ¢letfolya-
mat mozzanatak¢nt ragadja meg. A tÀrsada-
lmi beÀgyazottsÀgbÂl k´vetkezûen az elm¢let
maga is rendelkezik tÀrsadalomalakÁtÂ funk-
ciÂkkal. Ezzel az elm¢letfelfogÀssal ÀllÁtja
szembe Horkheimer ä LukÀcs nyomÀn ä a
kontemplÀciÂra ¢p¡lû elm¢leti beÀllÁtottsÀ-
got. Ezt a beÀllÁtottsÀgot Horkheimer Lu-
kÀcstÂl elt¢rûen a metafizikai tradÁciÂval azo-
nosÁtja. A metafizikai kontemplÀciÂ ä Hork-
heimer szerint ä a vilÀg teljes ¢s ÀtfogÂ meg-
ismer¢s¢re t´rekszik; egy ilyen kÁs¢rlet azon-
ban sz¡ks¢gk¢ppen kudarcra van Át¢lve, hi-
szen àa v¢gtelenrûl szÂlÂ tudÀsnak magÀnak is
v¢gtelennek kell lennieÊ. Ezt a kudarcot csak
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Ãgy lehet elker¡lni, ha a metafizika eg¢sz tra-
dÁciÂjÀbÂl kil¢p¡nk. A materialista elm¢let a
v¢gtelen tudÀsig¢nnyel a tÀrsadalom ÀtalakÁ-
tÀsÀnak programjÀt ÀllÁtja szembe. Az Àtala-
kÁtÀs pedig csakis a dolgozÂosztÀly szenved¢-
seibûl indulhat ki. àA materialista dialektika ä
Árja LukÀcs ä csak a proletariÀtus osztÀly-
ÀllÀspontjÀrÂl... nyerhetû.Ê (LukÀcs Gy´rgy:
T¹RT°NELEM °S OSZTçLYTUDAT. Magvetû,
1971. 240. o.) A tÀrsadalom ÀtalakÁtÀsÀt
Horkheimer elm¢leti-kritikai programnak,
LukÀcs a proletariÀtus cselekv¢si programjÀ-
nak tekinti. Ebbûl k´vetkezik a àmaterialista
dialektikaÊ ¢rtelmez¢s¢nek k¡l´nbs¢ge. A
dialektika LukÀcs szerint a materializmus
forradalmi magva, Horkheimern¢l viszont a
materializmus megjelen¢si formÀja. A dialek-
tika koncepciÂjÀban kell megmutatkoznia
annak, hogy a szenved¢s mi¢rt nem artiku-
lÀlÂdhat reÀlis tÀrsadalmi cselekv¢sk¢nt. A
dialektikÀt Horkheimer interdiszciplinÀris
tÀrsadalomelm¢letk¢nt dolgozza ki. Ez az el-
k¢pzel¢s (mÂdszertanilag) LukÀcs tudomÀny-
kritikÀjÀra tÀmaszkodhat. A T¹RT°NELEM °S
OSZTçLYTUDAT-ban LukÀcs a modern tudo-
mÀnyos vilÀgk¢p bÀzisÀt a t¢nyek kontemp-
latÁv szeml¢let¢ben lÀtja. Ez a szeml¢let a l¢tet
¢s a gondolkodÀst mereven elvÀlasztja egy-
mÀstÂl. A àmaterialista dialektikaÊ viszont ä Lu-
kÀcs szerint ä a modern tudomÀnyos vilÀgk¢-
pet is ÀtalakÁtja. àCsak ha a filozÂfia ¢s szak-
tudomÀny... dualitÀsÀt lek¡zdj¡k... ä Árja LukÀcs
ä nyÁlhat meg az Ãt a gondolkodÀs ¢s a l¢t dua-
litÀsÀnak felszÀmolÀsÀhoz.Ê (I. m. 501. o.) àA
materializmus ä Ágy Horkheimer ä a filozÂfia
¢s a tudomÀny egyesÁt¢s¢t k´veteli.Ê (I. m. 31.
o.) Az interdiszciplinÀris tÀrsadalomkoncep-
ciÂ Horkheimern¢l hÀrom szaktudomÀnyra
¢p¡l: a politikai gazdasÀgtanra, a pszicholÂ-
giÀra ¢s a kultÃraelm¢letre. (LÀsd ehhez min-
denekelûtt Horkheimer 1930-as sz¢kfoglalÂ
elûadÀsÀt, mely magyarul megjelent a Mühely
1922/1. szÀmÀban.) A szÂban forgÂ szaktudo-
mÀnyok belsû ´sszef¡gg¢seit (¢s a szenved¢s
megn¢mulÀsÀnak t¢zis¢t) a TÀrsadalomkuta-
tÀsi Int¢zet kollektÁv alkotÀsa, az AUTORIT®T
UND FAMILIE cÁmü tanulmÀnyk´tet dolgozta
ki. Ez a k´nyv az elsû tÀrsadalomkritikai mo-
dell legl¢nyegesebb hozad¢ka. Horkheimer
ÀtfogÂ elûszÂt Árt a k´tethez; s ebben prog-
ramatikusan maga is f´lvÀzolja a tÀrsadalom-
tudomÀnyok belsû ´sszef¡gg¢seit. Az ´ssze-

f¡gg¢sek kidolgozÀsÀnak vez¢rfonalÀt Hork-
heimern¢l a tÀrsadalmi autoritÀsok kialaku-
lÀsÀnak magyarÀzata alkotja. Az autoritÀsok
alapjÀt a gazdasÀgban a mamutvÀllalatok
megjelen¢se ¢s a kisvÀllalkozÀsok eltün¢se te-
remti meg. Ezek a hatÀsok a kulturÀlis int¢z-
m¢nyek (Horkheimer elsûsorban a csalÀdrÂl
besz¢l) szerkezet¢nek ÀtalakulÀsÀhoz vezet-
nek. Ennek k´vetkezt¢ben a csalÀd t´bb¢
nem tud korlÀtokat emelni a k¡lsûleges (tÀr-
sadalmi) autoritÀsok beÀramlÀsa el¢. S Ágy j´n
l¢tre az az autoriter szem¢lyis¢gszerkezet,
amely a tekint¢ly tisztelet¢vel megakadÀlyoz-
za a forradalmi ambÁciÂk kialakulÀsÀt. A gaz-
dasÀgban tehÀt nem szünt meg az elosztÀs
egyenlûtlens¢ge ä szenved¢s tovÀbbra is l¢te-
zik ä, de a centralizÀlÂ eredm¢nyk¢nt meg-
jelenû autoriter szem¢lyis¢gtÁpus a szenve-
d¢st mÀr à¢desnekÊ ¢rzi. A dolgozÂosztÀly ä
Horkheimer szerint ä az elt´megesed¢s miatt
k¡l´n´sen ki van t¢ve az autoriter hatÀsok-
nak, ¢s ez¢rt tÀrsadalomÀtalakÁtÂ cselekede-
teket mÀr nem lehet vÀrni tûle. Ez a belÀtÀs
paradoxszÀ teszi a àmaterialista dialektikaÊ kon-
cepciÂjÀt: a szenved¢s, amely belsû ¢lm¢ny-
k¢nt ¢des, ¢s ez¢rt mÀr nem is tudatosodhat,
meglehetûsen ingatag alapokra helyezi
Horkheimer elsû tÀrsadalomkritikai modell-
j¢t. Ebbûl a felismer¢sbûl kiindulva prÂbÀlja
Horkheimer Ãjrafogalmazni a materializmus
koncepciÂjÀt.

A mÀsodik tÀrsadalomkritikai modell a lu-
kÀcsi program keretei k´z´tt prÂbÀlja elke-
r¡lni a proletariÀtus forradalmi k¡ldet¢s¢re
vonatkozÂ elk¢pzel¢seket. Horkheimer ez¢rt
sajÀt feladatÀt mÀr nem a munkÀsosztÀly cse-
lekv¢sk¢ptelens¢g¢nek igazolÀsÀban, hanem
a kritikai mozzanat Ãjra¢rtelmez¢s¢ben lÀtja.
A tematikus horizont ÀtalakulÀsa miatt az in-
terdiszciplinÀris tÀrsadalomk¢p talajÀt veszti.
A tudomÀnyos vilÀgk¢p ennek k´vetkezt¢ben
kiszakad a tÀrsadalomkritikÀbÂl, ¢s maga is a
àmetafizikaÊ pÂlusa fel¢ sodrÂdik. A metafi-
zika (a modern tudatfilozÂfia) Horkheimer
szerint a tudomÀnyos vilÀgk¢pre ¢p¡l, ¢s an-
nak sajÀtossÀgait fogalmazza meg ÀltalÀnos
formÀban. A metafizika ¢s a modern tudo-
mÀnyok Àltal k¢pviselt tudÀst Horkheimer a
àtradicionÀlis elm¢letÊ terminusÀval k´ti ´ssze.
A tradicionÀlis elm¢let operacionalizÀlhatÂ
tudÀst termel, ¢s tÀrsadalmi hatÀsa a techni-
kai fejlûd¢sben ´lt testet. Ez a hatÀs ä ¢s en-
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nek korlÀtai ä azonban csak egy olyan kon-
cepciÂ keretei k´z´tt lÀthatÂk Àt, amely ´n-
magÀt a tÀrsadalom alakÁtÂjak¢nt ¢rtelmezi.
A materializmus hely¢be l¢pû ä ¢s a tradici-
onÀlis elm¢lettel szemben ÀllÂ ä koncepciÂt
Horkheimer àkritikai elm¢letnekÊ nevezi. E
koncepciÂ az elm¢leti kontemplÀciÂ ÀltalÀnos
meghaladÀsÀra t´r. A kritikai elm¢letet ez¢rt
Horkheimer a teoretikus beÀllÁtottsÀg ¢s a
gyakorlati magatartÀs szint¢zis¢nek tekinti. A
kritika Ágy cselekv¢selm¢leti ¢rtelemben ma-
ga is a tÀrsadalmi gyakorlat mozzanatÀvÀ vÀ-
lik. A tradicionÀllis elm¢let ä Horkheimer ¢r-
telmez¢se szerint ä a polgÀri individuum te-
hetetlens¢g¢nek kifejezûd¢se. A kritikai el-
m¢let viszont a vilÀgot az emberi nem t´rt¢-
nelmi term¢k¢nek tekinti, ¢s ´nmagÀt is eb-
ben a folyamatban helyezi el. A magatartÀs-
k¢nt ¢rtelmezett elm¢let a technikai fejlûd¢s-
n¢l jÂval ÀtfogÂbb tÀrsadalmi hatÀsokat tesz
lehetûv¢. A proletariÀtust ily mÂdon Horkhe-
imer egyfajta reÀlis tudatalakzattal helyette-
sÁti; s a szenved¢s ä mint a tÀrsadalomkritika
centrÀlis mozzanata ä elveszti jelentûs¢g¢t. A
kritikai elm¢let kidolgozÀsakor Horkheimer
Ãjra ä valÂszÁnüleg ä LukÀcs egyik megjegy-
z¢s¢bûl indul ki: a T¹RT°NELEM °S OSZTçLY-
TUDAT-ban egy speciÀlis kontextusban Lu-
kÀcs arrÂl Ár, hogy a vilÀg szeml¢let¢ben meg
kell k¡l´nb´ztetn¡nk a kÁv¡lÀllÂ ¢s a r¢sztve-
vû perspektÁvÀjÀt (i. m. 340. o.). Horkheimer
talÀn ezt a megk¡l´nb´ztet¢st dolgozta ki a
tradicionÀlis ¢s a kritikai elm¢let koncepciÂ-
jak¢nt; mik´zben a cselekv¢sk¢ptelen mun-
kÀsosztÀlyt a kritikai magatartÀsasl helyette-
sÁtette. Ez a transzformÀciÂ ä mivel Àtemeli a
lukÀcsi program szerkezet¢t ä Horkheimert
konkr¢t ellenvet¢sekre k¢szteti. Az ellenvet¢-
sek term¢szetszerüleg a proletariÀtus k¡lde-
t¢s¢re vonatkoznak: az a gondolkodÂ ä Árja
Horkheimer, an¢lk¡l hogy megnevezn¢ Lu-
kÀcsot ä, aki sajÀt koncepciÂjÀt alÀrendeli a
proletariÀtus k¡ldet¢s¢nek, maga is (az ´n-
magÀra kiszabott passzivitÀs miatt) a tradici-
onÀlis elm¢let foglya marad. Ez az ¢rv azon-
ban tÃllend¡l ´nmagÀn: a kritikai elm¢llet
semmilyen osztÀly k¢pviselet¢t sem vÀllalhat-
ja, sût az Àltala kidolgozott tÀrsadalomkon-
cepciÂban osztÀlyok nem is szerepelhetnek.
Ennek k´vetkezt¢ben Horkheimer tÃll¢p a
marxiälukÀcsi szubsztancializmuson (mely a
tÀrsadalmat osztÀlyok konstellÀciÂjak¢nt k¢p-

zelte el); ¢s a forradalom minden lehets¢ges
formÀjÀt is megk¢rdûjelezi. A forradalom el-
vet¢se Horkheimert ä sajÀt korÀbbi forrada-
lom¢rtelmez¢se miatt ä m¢g tovÀbb vezeti. Az
EGOISMUS UND FREIHEITSBEWEGUNG (EGOIZ-
MUS °S SZABADSçGMOZGALOM) cÁmü tanul-
mÀnyÀban Horkheimer azzal a probl¢mÀval
vÁvÂdott, hogy hogyan lehetne Àtl¢pni a pol-
gÀri forradalmak diktatÃrÀba torkollÂ dina-
mikÀjÀt. A diktatÃrÀk ä Horkheimer szerint
ä arra ¢p¡ltek, hogy a forradalmak l¢nye-
g¡kn¢l fogva az individuumok spontÀn ego-
izmusÀnak felszÀmolÀsÀra t´rekedtek. A TRA-
DITIONELLE UND KRITISCHE THEORIE cÁmü
tanulmÀnynak ez¢rt a proletariÀtus, majd az
osztÀly kiiktatÀsa utÀn, az individuumok
spontÀn egoizmusÀt is f´l kell szÀmolnia; csak
ekkor igazolhatÂ ugyanis a marxiälukÀcsi
forradalomelemz¢s elhibÀzottsÀga. Az, hogy
Horkheimer a forradalom gy´kereit ilyen
m¢ly antropolÂgiai sÁkon helyezte el, rendkÁ-
v¡l sÃlyos k´vetkezm¢nyekhez vezet: az indi-
viduum halÀla, melyet Horkheimer ä n¢mi
k´vetkezetlens¢ggel ä az interdiszciplinÀris
materializmus ¢rveinek felhasznÀlÀsÀval tÀ-
maszt alÀ, v¢gsû soron az autoriter szem¢lyi-
s¢grûl szÂlÂ koncepciÂ ÃjrafogalmazÀsak¢nt
jelenik meg. Horkheimer a lukÀcsiämarxi
szubsztancialista tÀrsadalomelm¢lettel a mÀ-
sodik modellben egy cselekv¢selm¢leti kon-
cepciÂt prÂbÀlt szembeÀllÁtani. (Ez a program
ä mely k´zvetlen¡l a harmincas ¢vek mÀso-
dik fel¢nek elej¢n sz¡letett meg ä sajnos foly-
tatÀs n¢lk¡l maradt. A cselekv¢selm¢leti kon-
cepciÂ azonban aligha dolgozhatÂ ki, ha a
cselekvû individuum halÀlÀnak felt¢telez¢s¢-
bûl indulunk ki.

Horkheimer Ãtkeres¢sei a negyvenes ¢vek
elej¢re ä a legpregnÀnsabban a VERNUNFT
UND SELBSTBEHAUPTUNG (°SZ °S ¹NFENNTAR-
TçS) cÁmü tanulmÀnyban ä a civilizÀciÂt´rt¢-
net kritikai koncepciÂjÀba torkollottak. Ez a
koncepciÂ (Horkheimer harmadik tÀrsada-
lomkritikai modellje) a hatvanas ¢vek v¢g¢ig
uralta a Frankfurti Iskola gondolatvilÀgÀt.
Horkheimer ebben a modellben olyan elm¢-
leti keretek meghatÀrozÀsÀra t´rekszik, me-
lyek k´z´tt az individuum halÀla ä mint a
XX. szÀzad alapvetû jelens¢ge ä megragad-
hatÂ. E kÁs¢rletet Horkheimer az ¢sz t´rt¢-
nelmi hanyatlÀsÀnak tematizÀlÀsÀval hajtja
v¢gre. Az ¢sz valamikor felvilÀgosodÀst Ág¢rt,
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ehelyett azonban a szellem instrumentalizÀ-
lÂdÀsa k´vetkezett be. A tradicionÀlis elm¢let
sajÀtossÀgait Horkheimer most az ¢sz t´rt¢-
nelmi ÃtjÀnak v¢gsû ÀllomÀsak¢nt mutatja
be. A mÀsodik modell ä Ágy szÂlhatna Hork-
heimer ´nkritikÀja ä lebecs¡lte a tradicionÀlis
elm¢let t´rt¢nelmi konzekvenciÀit. A tÀrsada-
lom kritikai elemz¢s¢nek most mÀr nem az a
feladata, hogy szembeszeg¡lj´n a tradicionÀ-
lis elm¢let beÀllÁtottsÀgÀval, hanem az, hogy
megragadja annak t´rt¢nelmi hatÀsait. A
harmadik modell ez¢rt ´nmagÀt mÀr nem Ãj
elm¢leti pozÁciÂk¢nt ¢rtelmezi, hanem az ¢sz
t´rt¢nelmi folyamatÀnak feltÀrÀsÀra t´rek-
szik. A folyamat v¢g¢n az instrumentalizÀlÂ-
dÀs ¢s az ¢sz ´sszehÃzÂdÀsa Àll; Horkheimer
ez¢rt az ¢sz ÀltalÀnos hanyatlÀstendenciÀjÀrÂl
besz¢l. Az instrumentalizÀlÂdÀs eredm¢nye-
k¢nt az emberek maguk is puszta eszk´zz¢
vÀlnak; a tÀrsadalom ¢s a t´rt¢nelem vi¢ÀgÀ-
ban veszendûbe megy az individualitÀs moz-
zanata. A tÀrsadalomban ¢s a t´rt¢nelemben
az ÀltalÀnossÀg mozzanata vÀlik uralkodÂvÀ.
Ez az uralom nem mÀs, mint a manipulÀciÂ.
A manipulÀciÂ elm¢let¢vel Horkheimer valÂ-
jÀban az autoritÀsrÂl szÂlÂ koncepciÂt radika-
lizÀlja. àMinden ember ¢rzi ä Árja ä, hogy a maga
munkÀjÀval v¢g¡l is egy pokoli g¢pezet mük´d¢s¢t
szolgÀlja.Ê (296. o.) (Ezt a motÁvumot r¢szle-
tesen az AUTORIT®RER STAAT [A TEKINT°-
LYELVþ çLLAM] cÁmü tanulmÀnyban dolgozza
ki. In: GESSELSCHAFT IN ºBERGANG. I. k. 13ä
35. o.) Az ¢sz instrumentalizÀlÂdÀsÀnak k´-
vetkezt¢ben az emberek ¢let¢bûl elvesznek a
c¢lok ¢s az ¢rt¢kek; illetve ezek kijel´l¢s¢t a
hatalom ´nmagÀnak tartja fenn. Az emberi
¢let ily mÂdon a puszta ´nfenntartÀsra hÃzÂ-
dik ´ssze. Az ¢sz t´rt¢nelmi Ãtja sajÀt maga
porba d´nt¢s¢hez vezetett. Ez a folyamat a
nemzeti szocializmusban ¢rte el csÃcspontjÀt.
A hitleri uralom alatt l¢trej´tt berendezke-
d¢st ä Horkheimer szerint ä nem a speciÀlis
tÀrsadalmi k´r¡lm¢nyekbûl, ¢s nem is a n¢-
met t´rt¢nelem sajÀtossÀgaibÂl kell meg¢rte-
n¡nk, hanem az ¢sz t´rt¢nelmi folyamatÀnak
v¢gsû ÀllomÀsak¢nt kell megragadnunk. Ez a
kritikai modell, bÀr hangv¢tel¢ben ¢lesen el-
t¢r a lukÀcsi koncepciÂtÂl, m¢gsem teljesen
f¡ggetlen tûle. Horkheimer az eddigi k¢t
modellben nem hasznÀlta f´l LukÀcs alap-
gondolatÀt: az eldologiasodÀs elm¢let¢t. Lu-
kÀcs koncepciÂjÀnak eredetis¢ge pedig ¢p-
pen abban Àllt, hogy a marxi Àrufetisizmus-

elm¢letet Max Weber racionalitÀs-koncepciÂ-
jÀval tudta k´zvetÁteni. àAz ÀruformÀnak az
eg¢sz tÀrsadalom valÂdi uralkodÂ formÀjÀvÀ valÂ
vÀlÀsa csak a modern kapitalizmusban megy v¢g-
be.Ê (323. o.) E folyamat mÀsik oldala pedig
a racionalizÀlÀs: àHa k´vetj¡k azt az utat ä Árja
LukÀcs ä, amelyet a munkafolyamat fejlûd¢se a
k¢zmüvess¢gtûl... a g¢piparig maga m´g´tt hagyott,
feltÀrul elûtt¡nk az egyre n´vekvû racionalizÀ-
lÀs...Ê (326. o.) Horkheimer a LukÀcs Àltal jel-
zett folyamatot radikalizÀlja, ¢s az ¢sz ÀltalÀ-
nos tendenciÀjÀvÀ sz¢lesÁti ki. (LÀsd J¡rgen
Habermas: THEORIE DES KOMMUNIKATIVEN
HANDELS [A KOMMUNIKATíV CSELEKV°S EL-
M°LETE]. I. k´t. Suhrkamp Verlag, 1988.
489. skk. o.) A harmadik modellben Horkhe-
imer tehÀt az ¢sz egytemes hanyatlÀstenden-
ciÀjÀnÀl k´t´tt ki, mert a lukÀcsi szubsztanci-
alista elm¢let elutasÁtÀsÀt k´vetûen a tÀrsada-
lom ÀtalakÁtÀsÀt cselekv¢selm¢leti koncepciÂ-
k¢nt sem tudta megalapozni. Ennek k´vet-
kezt¢ben azonban olyan tÀrsadalomelm¢leti
koncepciÂhoz jutott, amely most mÀr nem a
proletariÀtusnak, hanem a t´rt¢nelem ÀltalÀ-
nos hanyatlÀsÀnak adja meg magÀt. Az ak-
ceptÀlt tehetetlens¢g miatt azonban ez az
elemz¢s nem tudja Àtl¢pni a tradicionÀlis el-
m¢let joggal bÁrÀlt elûfeltev¢seit.

Az ¢sz kritikÀjÀnak legsÃlyosabb probl¢-
mÀja m¢gis az, hogy nem tudja megalapozni
sajÀt kidolgozÀsÀnak bÀzisÀt. A negyvenes
¢vek elej¢tûl a hatvanas ¢vek v¢g¢ig a har-
madik tÀrsadalomkritikai modellbûl kiindul-
va valamennyi kÁs¢rletnek meg kellett k¡zde-
nie azzal a probl¢mÀval, hogy hogyan lehet
megragadni a totÀlisan integrÀlt ¢s manipu-
lÀlt vilÀgot. A FELVILçGOSODçS DIALEKTIKçJA,
melyet Adorno ¢s Horkheimer k´z´sen Árt a
negyvenes ¢vek elej¢n, ¢s amely ä egyik Àgon
legalÀbbis ä Horkheimer harmadik tÀrsada-
lomkritikai modellj¢nek k´zvetlen folytatÀsa-
k¢nt ¢rtelmezhetû, ezt a probl¢mÀt Ãgy prÂ-
bÀlta megoldani, hogy a totÀlis ig¢nyekkel
fell¢pû instrumentÀlis ¢sz mellett m¢giscsak
f´lvett egy mÀsik ¢szfogalmat is: a müv¢szi-
eszt¢tikai ¢sz fogalmÀt. A müv¢szi-eszt¢tikai
¢sz az instrumentalizmussal szemben nem a
vilÀg leigÀzÀsÀra, hanem lek¢pez¢s¢re t´rek-
szik. Ez a motÁvum viszont szemmel lÀthatÂ-
an Àtl¢pi a kijel´lt tÀrsadalomelm¢leti kere-
teket. A civilizÀciÂkritikai modell mÀsik jelen-
tûs müve, Marcuse AZ EGYDIMENZIñS EMBER
cÁmü k´nyve pedig mÀr nem talÀl mÀsik



megoldÀst, mint az ellentmondÀs vÀllalÀsÀt.
(Ez¢rt ingadozik AZ EGYDIMENZIñS EMBER a
vÀltozÀs lehetûs¢g¢nek ¢s lehetetlens¢g¢nek
hipot¢zisei k´z´tt.) Horkheimer Ãtkeres¢sei
v¢g¡l is zsÀkutcÀba torkollottak: kÁs¢rlete
m¢gis jelentûsnek tekinthetû: szerzûje egy
olyan tÀrsadalomkoncepciÂ kidolgozÀsÀra t´-
rekedett, amely megprÂbÀlt Àtl¢pni a lukÀ-
csiämarxi szubsztancializmuson, Ãgy, hogy
k´zben megûrizze a tÀrsadalom kritikai te-
matizÀlÀsÀnak lehetûs¢g¢t. Ez a program az-
Âta sem vesztette el aktualitÀsÀt. S ez¢rt in-
dokolt lenne, hogy Horkheimer legfontosabb
tanulmÀnyai v¢gre eljussanak a sz¢lesebb
magyar olvasÂk´z´ns¢ghez is.

Weiss JÀnos

LELKEN INNEN,
PSZICHOLñGIçN TöL.

HITELES °S HAMIS
L°LEKVESZTýK

Hans-Peter Waldrich: Titkos tanok. Ezoterika
FordÁtotta dr. JuhÀsz Edit
°desvÁz, 1991. 145 oldal, 139 Ft

Trhorwald Dethlefsen: A sors mint es¢ly
FordÁtotta HajÂs Gabriella
ArkÀnum, 1992. 216 oldal, 242 Ft

Michªle Curcio: ParapszicholÂgia A-tÂl Z-ig
FordÁtotta Zala SzilÀrd
ArkÀnum, 1991. 330 oldal, 198 Ft

dr. Milan Ryzl: TelepÀtia ¢s tisztÀnlÀtÀs
FordÁtotta Nagy TamÀsn¢ ¢s Neukum Lea
°desvÁz, 1992. 160 oldal, 179 Ft

J. van Rijckenborgh: Az elj´vendû Ãj ember
A fordÁtÂ neve nincs felt¡ntetve
Lectorium Resicrucianum (Haarlem) ä
Arany RÂzsakereszt K´z´ss¢ge (Budapest),
1991. 307 oldal, 200 Ft

Rudolf Steiner: Egy Ãt az ´nmegismer¢shez
BiczÂ IstvÀn fordÁtÀsa ¢s kiadÀsa,
1991. 82 oldal, 200 Ft

Rudolf Steiner: Az Ãj Izisz,
az isteni Sophia keres¢se
BiczÂ IstvÀn fordÁtÀsa ¢s kiadÀsa,
1991. 83 oldal, 200 Ft

L. Ron Hubbard: Dianetika
FordÁtotta Csetneki GÀbor
Interbright, 1990. 553 oldal, 260 Ft

L. Ron Hubbard: ¹nelemz¢s
FordÁtotta F¡l´p MÀrta ¢s KÀrpÀti P¢ter
Minerva, 1990. 232 oldal, 235 Ft

Az okkultizmus vagy a misztika ¢s a pszicho-
lÂgia nÀszÀbÂl szÀrmazÂ n¢pszerü pszichoiro-
dalom t´meg¢t ¢s elszomorÁtÂ szÁnvonalÀt
n¢zve felmer¡l a k¢rd¢s, hogy egyÀltalÀn sz¡-
lethet-e komoly k´nyv ilyen szellemi egyes¡-
l¢sbûl. Az okkultizmus ¢s a misztika ä gazdag
kultÃrt´rt¢neti tradÁciÂjÀt, emberismeret¢t
tekintve ä aligha szorul rÀ arra, hogy tudÀs-
anyagÀt a pszicholÂgia aprÂp¢nz¢re vÀltva
n¢pszerüsÁtse. A l¢lektannak viszont ¢rdeke,
hogy sajÀt mindenhatÂsÀgi ig¢nyeit a Szent
TudomÀny ter¡let¢re is kiterjessze, vagy (a
nagyk´z´ns¢g elûtt igencsak hiÀnyos) tudo-
mÀnyos kompetenciÀjÀt azon bizonyÁtsa,
hogy minden Ãj jelens¢g megmagyarÀzÀsÀra
illet¢kesk¢nt jelentkezzen ä erre azonban
nem vÀllalkozna, ha a mai olvasÂ speciÀlis
ig¢nyei nem bÀtorÁtanÀk.

A magyar olvasÂ ugyanis filolÂgiai, teolÂ-
giai, latin ¢s m¢g ki tudja hÀny tudomÀny hi-
ÀnyÀt fel´lelû müvelts¢g¢vel nem tudja ä
mondjuk a CORPUS HERMETICUM-ot vagy a
SZIBILLçK K¹NYV°-t ä nemhogy meg¢rteni,
de megk´zelÁteni sem. Ehhez egy hozzÀ¢rtû
vezetûnek a k´zz¢teendû anyagot elûbb ki
kell hasÁtania az eredeti textÃrÀbÂl, azutÀn
szinte homeopatikus arÀnyban kell az àinfor-
mÀciÂanyagotÊ felhÁgÁtania, v¢g¡l modern
fogalmakkal kell azt ¢rthetûv¢ tenni. Ilyen
foglÀrmunkÀra a lelkiismeretes filolÂgus ha-
talmas lÀbjegyzeteivel nyilvÀn nem alkalmas,
az irÀnyzatnak elk´telezett misztikus pedig
nem lenne k´z¢rthetû, ez¢rt tünik ideÀlisnak
a funkcionÀlis fogalmak sÁkos k´zeg¢ben la-
vÁrozÂ pszicholÂgus. Az ÀtalakÁtÀsnak a piac
egy¢rtelmü irÀnyt ad: a ma embere megvÀl-
tÀst, ¢letprobl¢mÀi megoldÀsÀt, k¢sz, gyors
´ngyÂgyÁtÂ recepteket vÀr, lehetûleg el¢rhetû
Àron s an¢lk¡l, hogy a rem¢lt ´nvÀltoztatÀs-
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hoz bÀrmifajta bizalmat mÀsban vagy sajÀt
magÀban megelûlegezzen. Mivel a fogyasztÂ
bizalmat csak olyan tekint¢lynek ad, akitûl
meggyûzû tudÀst kap, viszont a tudÀs hiteles-
s¢g¢hez elûzetes bizalmat kellene befektetni,
az Ágy k´r´zû circulus vitiosusban a àl¢lekve-
zetûÊ arra k¢nyszer¡l, hogy jobb vagy rosz-
szabb szÁnvonalon, de egy minûs¢gileg kilÀ-
tÀstalan feladatnak tegyen eleget. àHiteles in-
terpretÀciÂÊ negÀciÂ kifejt¢se lenne: az egyik
oldalon a ma embere Àll, sajÀt ¢let´sszef¡g-
g¢seiben ¢s egzisztenciÀl¢iban lelÀncolva,
transzcendentÀlÀsi kÁs¢rleteinek kudarcaival,
mÁg a mÀsik oldalon a konvencionÀlis vagy
keleti vallÀs, a misztikus ´nfeladÀs vagy ezo-
terikus nagyzolÀs lehetûs¢geivel ä a k¢t oldal
minden k´zvetÁt¢s n¢lk¡l. Egy ilyen ÀbrÀzo-
lÀs persze klasszikusan ¢letfilozÂfiai feladat
lenne ä panacea, szenzÀciÂ ¢s k´nyvsiker n¢l-
k¡l ä, s Ágy nem tartozna jelen tÀrgyunkhoz.
Kev¢s olyan h¢rosz volt, aki az okkultizmust
¢s a nyugati pszicholÂgiai antropolÂgiÀt Ãgy
tudta volna ´tv´zni, mint Jung. ý egy kulcsot
adott vagy inkÀbb k´lcs´nz´tt a kognitÁv
struktÃra m´g´tti ¢lm¢nyvilÀg megk´zelÁt¢-
s¢hez. Freud ¢s Jung Âta azonban a Tudatta-
lanrÂl felhalmozott ismeretekben sajnos nem
Àllt elû igazÀn korszerü fejlûd¢s, s az olyan
mai ¢lm¢nyeket, mint az Ufo-tapasztalatok
vagy Rosemary Brown Liszt-kommunikÀciÂi,
m¢g hozzÀvetûlegesen sem tudjuk ¢rtelmez-
ni, hacsak nem akarunk logikÀn kÁv¡li elûfel-
tev¢sekhez folyamodni.

A recenzÀlÀsra kivÀlasztott k´nyvek vagy
korrekt¡l (Waldrich, Ryzl), vagy lapidÀrisan
oldottÀk meg a vÀzolt feladatot (Dethlefsen,
Curcio), mÀsok a hamis ÃjdonsÀg spanyolvi-
aszÀt tartjÀk a kez¡kben (Hubbard), mÁg a
rÂzsakeresztesek egy minden logikÀn, pszi-
cholÂgiÀn ¢s antropolÂgiÀn tÃli (de attÂl m¢g
embertani) elûfeltev¢sekkel operÀlÂ b´lcsele-
tet bocsÀtanak a befogadÀsra k¢sz, megvÀltÀs-
ra ÀhÁtozÂ k´z´ns¢g rendelkez¢s¢re.

A àl¢lekvezet¢siÊ probl¢mÀt egyszerüen ¢s
vilÀgosan oldja meg Waldrich, akinek k´ny-
v¢re nem kell sok szÂt vesztegetn¡nk. JÂl dif-
ferenciÀl az alapter¡letek k´z´tt (okkultiz-
mus, misztika, parapszicholÂgia, asztrolÂgia
stb.), ¢rthetûen sz¢ljegyzeteli az ezoterikus
fogalmakat, s bÀr a fontossÀgi arÀnyokat kiss¢
eltorzÁtva, n¢hÀny modern irÀnyzatnÀl
hosszabban idûz el, m¢gis t´bb informÀciÂt
ad az olvasÂnak, mint a k¢t k´vetkezû szerzû.

A reinkarnÀciÂs hipnÂzisokkal hÁress¢ vÀlt
Dethlefsen k´tete (A SORS MINT ES°LY) a ma-
gyar k´nyvkiadÀs egyik eml¢kezetes m¢ly-
pontja marad. A szerzû csokorba szedi az el-
k´vethetû szarvashibÀkat: az olvasÂ az okkul-
tizmusrÂl kevesebbet tudhat meg tûle, mint
ami Tom Sawyerban a spiritizmusrÂl megra-
gadhatott a vasÀrnapi iskolÀban, s a k´nyv azt
is elk¢pesztûen lapos szÁnvonalon tÀlalja,
mert jÂl alkalmazkodik a naiv gyermeknek
tekintett olvasÂ tudatlansÀgÀhoz. A szerzû
mondatfüz¢s¢nek visszat¢rû kÁs¢rtetei az or-
vostudomÀny olcsÂ pocskondiÀzÀsa ¢s a min-
dennapi valÂsÀg k´nnyed, de annÀl Àllhata-
tosabb negligÀlÀsa. Sorsot, es¢lyt ne keressen
senki Dethlefsen k´nyv¢ben.

Meggyûzûd¢s¡nk, hogy Curcio k´nyv¢t
publikÀlni szint¢n hiba volt az Ãj, talÀn m¢g
gyakorlatlan kiadÂ r¢sz¢rûl. Az alÀbbi, kiss¢
terjedelmesebb ismertet¢s¡nket talÀn az in-
dokolhatja, hogy ez a k´nyv a parapszicho-
lÂgia egyfajta indexek¢nt kislexikon-funkciÂt
volna hivatott bet´lteni. Pontos szakkifejez¢-
sek t´m´r, ¢rthetû magyarÀzata helyett azon-
ban a szÂtÀr egyfajta laza gondolat- ¢s asszo-
ciÀciÂf¡z¢r ä szeretn¢nk hinni, hogy inkÀbb
a szerzû rekreÀciÂs idej¢ben sz¡letett szÂra-
kozott ujjgyakorlat, semmint Curcio fûmüve.
A k´nnyed, franciÀs elûadÀsmÂdot siker¡lt a
tartalmi sÃlytalansÀgig l¢giesÁtenie, a meg-
maradt keveset pedig a k¢nyszeres tanÀr
mintÀjÀra elt¢rû cÁmszavak alatt ism¢tli ä
mintha keveset k´vetelne ugyan az olvasÂtÂl,
de azt jÂl be szeretn¢ sulykolni. JÂszer¢vel ez
az egyetlen k´vetkezetes vonÀs a k´nyvben
azon kÁv¡l, hogy l¢nyegtelen ¢letrajzi r¢szle-
teket (p¢ldÀul hogy mikor lett egy parapszi-
cholÂgus zÀszlÂskapitÀny) inkÀbb megtu-
dunk a szÂtÀrbÂl, mint az illetû gondolatait
(e hiÀnyossÀgot a t¢telek v¢g¢re heveny¢szett
irodalomjegyz¢kek csak r¢szben pÂtoljÀk).
Nagyobb probl¢ma, hogy Curcio (vagy a for-
dÁtÂ?) mondatfüz¢se sokszor az alogikus szin-
tig ¢rtelmetlen, a skizofr¢n beteg elûadÀs-
mÂdjÀra eml¢keztet, vagy hipnotizûr¢re, aki
konfÃziÂt akar kivÀltani: p¢ldÀul: àvannak l¢-
tezû lÀtomÀsok is, ezek test n¢lk¡li l¢nyek, a mate-
rialistÀk szem¢ben halottak...Ê stb. Lehet, hogy
Curcio a hÁvûk boldog Àtszellem¡lts¢g¢vel
egyÀltalÀn nem tartotta ¢rdemesnek vagy
k´nyve missziÂjÀnak, hogy logikusan, rend-
szeresen ´sszegyüjtse a tudomÀnyosan elfo-
gadhatÂ ¢rveket, magyarÀzatokat a parapszi-



cholÂgiai jelens¢gek irÀnt ¢rdeklûdû, Àmde
hitetlen olvasÂnak, mindenesetre a kiadÂ
gondolhatott volna erre egy enn¢l szÁnvona-
lasabb munka lefordÁtÀsÀval. Sok jelens¢grûl
egyÀltalÀn nem tudjuk meg a szerzû v¢lem¢-
ny¢t, mert Ãgy bÀnik a valÂsÀggal, mint a tr¢-
fÀlkozÂ nagybÀcsi az ajÀnd¢kkal: hol elûkap-
ja, hol elt¡nteti. Kijelenti p¢ldÀul: àabszolÃt
igazÊ, hogy egy mÀgus lovai bajor tÀjszÂlÀs-
ban szÂlaltak meg a kirÀly elûtt, majd az
anekdota k´zep¢n ez Ãgy mÂdosul, hogy a
produkciÂt àsokan igaznak tartottÀkÊ, v¢g¡l az
idomÀr csalÂk¢nt leplezûdik le, de addigra
Curcio a jeles büv¢szt mÀr elhelyezte a para-
pszicholÂgia nagy egy¢nis¢geinek panoptiku-
mÀban. A k´nyv szÁnvonalÀt tovÀbb rontja a
bÂbiskolÂ kontrollszerkesztû, Ágy vÀlik Calpa-
rªde-bûl Clapar¢de, LudwigbÂl Ludvig, Vik-
tor FanklbÂl Vidor Franki (!) ä a k´tet logi-
kÀja alapjÀn azonban Vidor t´rpe sem zÀrha-
tÂ ki biztonsÀggal. Mindezektûl eltekintve a
k´tet fû hibÀja, hogy sem az okkult tradÁciÂt
nem tÀrgyalja, sem pedig a parapszicholÂgia
tudomÀnyos vonulatÀt. HomÀlyos dolgokrÂl
sz¢tfolyÂan besz¢lni nem jelent a parapszi-
cholÂgia irÀnt nagyobb tÀrgyi hüs¢get, Ágy a
kiadvÀny tovÀbb rontja az irÀnyzat amÃgy is
gyenge lÀbakon ÀllÂ tÀrgyi hitel¢t.

Milan Ryzl k´nyve viszont ¡dÁtûen hat a
parapszicholÂgiai k´nyvpiacon, ahol szük´l-
k´d¡nk az ¢rz¢kfeletti jelens¢gek tisztafejü,
kritikusan jÂzan, tudomÀnyos megk´zelÁt¢s¢-
ben. Ez a mü alaposan Àttekinti az egyes ku-
tatÀsi ter¡leteket, sok ÃjdonsÀgot is k´z´l.
BÀr lÀthatÂan elfogult sajÀt t¢mÀja, az ¢rz¢-
keken tÃli ¢szlel¢s (extraszenzoros percepciÂ:
ESP) irÀnt, az Ufo-¢lm¢nyekkel bezÀrÂlag l¢-
nyeg¢ben minden jelens¢gk´rre igyekszik
term¢szettudomÀnyos magyarÀzatot adni.

A holland Lectorium Rosicrucianum ¢s a
magyar rÂzsakeresztes tÀrsasÀg Rudolf Stei-
ner, Rijckenborgh ¢s Scaligeri munkÀinak
publikÀlÀsÀval gyors ¡temben t´rleszti a ma-
gyar k´nyvkÁnÀlatnak a rÂzsakeresztes esz-
mek´rrel szembeni eddigi adÂssÀgait. Rijc-
kenborgh fent emlÁtett k´nyve a rÂzsakeresz-
tes dogmatika barokkos ¢pÁtm¢ny¢nek ala-
pos, k´vetkezetes ¢s retorikailag jÂl fel¢pÁtett,
szuggesztÁv, pÀtosztelÁtett àkinyilatkoztatÀsaÊ.
P¢ter, GnÂzis, GrÀl, szÀmmisztika, apokrif
n¢zetek, manicheus ¢rvel¢s a k´tet elsû fel-
¢ben m¢g jÂl k´vethetûk, jeles¡l ott, ahol a

vertikÀlis logika m¢g ÀtlÀthatÂ a szabadkû-
müves misztika sugÀrzÀsÀban. Min¢l k´ze-
lebb ker¡l azonban a szerzû az öj Emberrel
szemben tÀmasztott t´k¢letess¢gi ig¢nyek
r¢szletez¢s¢hez, az archaikus ¢s szÀnd¢kosan
archaizÀlÂ kvÀziorvosi-alkimista magyarÀzÂ-
elvek ¢s a rÂzsakeresztes antropolÂgia (¢ter-
k´r´k, szellemszikraatom, t¡k´rszf¢ra stb.)
kavalkÀdjÀban, annÀl nehezebben k´vethetû
a sz´veg tÀrgyi tartalma. Persze nem a gon-
dolatvezet¢s komplikÀltsÀga az egyetlen t¢-
nyezû, ami miatt kevesen fogjÀk tudni a RÂ-
zsakereszt ajÀnlotta ´sv¢nyt v¢gigjÀrni. A sza-
badkûmüves ´n¢pÁt¢s mindig exkluzÁv, csak
a kivÀlasztottak szÀmÀra teljesÁthetû ´n- ¢s
¢nmegtagadÀst k´vetel meg, heves intoleran-
ciÀval minden fÀradsÀgosan fel¢pÁtett huma-
nista vagy jÀmbor vallÀsos tudat irÀnt. A szer-
zû sok ¢rvet ¢s buzdÁtÀst szentel a jel´ltnek,
hogy az ember legyürhesse pszich¢s-antropo-
lÂgiai adottsÀgait a sikeres transzfigurÀciÂ ¢r-
dek¢ben. A humÀn ¢rzelemvilÀg f¢kezû li-
d¢rcnyomÀsaival valÂ leszÀmolÀst azonban
valÂszÁnüleg csak kevesen tudjÀk tartÂsan tel-
jesÁteni. Ugyanebbûl az okbÂl ¢rthetû a ki-
t¡ntetett gyül´let a reformÀtus egyhÀz irÀnt.
A fordÁtÀs neh¢zkes, tele germÀnos fûn¢vsü-
rÁtm¢nyekkel ¢s halmozott birtokos szerkeze-
tekkel, a magyar sz´veg is olyan benyomÀst
kelt, mintha a hÀborÃ elûtt fordÁtottÀk volna,
de a k´nyv k´zlendûje nem emiatt, hanem
konceptuÀlis okbÂl olyan robusztus.

Rudolf Steiner pszicholÂgiai szempontbÂl
talÀn legjobban m¢ltÀnyolhatÂ er¢nyei a k´-
vetkezûkben jel´lhetûk meg: finom ¢rz¢k a
Bensû mozgÀsainak leÁrÀsÀban, s Nietzsch¢¢-
hez hasonlÂ essz¢ÁrÂi lend¡let a mindennapi
valÂsÀg ¢rz¢kel¢si konvenciÂinak elutasÁtÀsÀ-
ban ä tovÀbbÀ a szerzû szociÀlis ¢rz¢ke. A re-
cenzeÀlÀsra kivÀlaszott k¢t ä talÀn kisebb je-
lentûs¢gü ä k´nyv¢t az¢rt emeln¢m ki, mert
az egyikben misztikus fogalmait a meditÀciÂ
ÃtjÀn ¢rz¢kletesen k¢pes k´zel hozni, a mÀ-
sikban a tradicionÀlis t¢mÀt (KarÀcsony) izzÂ
retorikÀval, az olvasÂ f¡l¢nek szokatlan apok-
rif doxaelemekkel lelkesÁti Àt. Azokban a
k´nyveiben (p¢ldÀul a RñZSAKERESZTES SZEL-
LEMTUDOMçNY-ban) viszont, ahol ellentmon-
dÀst nem türû hangon r¢szletezi a TÃlvilÀg
birodalmÀnak tartomÀnyait, s eszm¢inek el-
fogadÀsÀt elûfelt¢telk¢nt k´veteli meg ugyan-
ezek ¢rz¢kletes àmegtapasztalÀsÀhozÊ, ¢pp-
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oly dogmatikusk¢nt mutatkozik be, mint
akÀrmely jÂl ismert eretnek vagy ¢ppen or-
todox klerikus az egyhÀzt´rt¢netben.

Hubbard DIANETIKç-ja, amely gyanÁthatÂ-
an a pszichoanalÁzis ¢s a hipnÂzis àt´rv¢nyte-
len gyermek¢nekÊ tekinthetû, talÀn a legfan-
tasztikusabb bl´ffje a modern pszicholÂgia
t´rt¢net¢nek. Elterjedts¢ge megfelel a k¢t tu-
domÀnyÀg virÀgkorÀnak AmerikÀban az ´t-
venes ¢vekben. Hubbard elk¢pesztûen jÂ p¢l-
dÀt mutat arra, hogy k´vetkezetes Àtkeresz-
tel¢sekkel jelentûs tudÀsanyagot lehet mÀs
szakter¡letekrûl eltulajdonÁtani, ezekhez, va-
lamint a hozzÀjuk k´lt´tt k¢ptelens¢gekhez
azutÀn kitartÂan ¢s hatÀrtalan ´nbizalommal
kell ragaszkodni, v¢g¡l a szakszerüs¢g lÀtsza-
tÀval nem Àrt aprÂl¢kosan kidolgozni a r¢sz-
leteket, s mÀris k¢sz a vilÀghÁr. A DIANETIKA
elsûsorban a pszicholÂgiÀval valÂ vissza¢l¢se
¢s vesz¢lyess¢ge miatt ¢rdemes¡l behatÂbb
vizsgÀlatra, nem ÀllÁtÂlagos tartalmi ¢rt¢kes-
s¢ge, elterjedts¢ge, netÀn hatÀsossÀga miatt.

Hubbard rengeteg pszichoanalitikus fo-
galmat vesz Àt, ¢s alapos szÀmÁtÀstechnikus
mÂdjÀra Àtnevezi ûket. így lesz az °nbûl ana-
lizÀtor, az ¹szt´n¢nbûl reaktÁv elme, a szem¢-
lyis¢g kognitÁv funkciÂibÂl àstabil adatbankÊ, a
TudattalanbÂl vagy elfojtott eml¢knyombÂl
àengramÊ, a regresszÁv t¡netk¢pz¢sbûl àszoma-
tikaÊ, az elhÀrÁtÂmechanizmusokbÂl dianeti-
kai dinamikai mechanizmusok, az identifikÀ-
ciÂkbÂl àvalenciaÊ. MÀskor kis vÀltozÀsokkal
ÀtÁr definÁciÂkat, p¢ldÀul: Freud, Leonard: àa
Tudattalan tartalmi hasonlÂsÀgokban gondolko-
dikÊ, Hubbard: àa reaktÁv elme azonossÀgokban
gondolkodikÊ stb. A Freud Àltal az analitikus
magatartÀsÀra vonatkozÂan lefektetett elvek
szint¢n megtalÀljÀk ikertestv¢r¡ket a szerzû
àAuditor kÂdex¢benÊ. Ami elûÀll az eg¢szbûl, az
egyfajta laikus hipnoanalÁzis, ami a sz¡l¢s el-
ûtti ÀllÁtÂlagos magzati pszich¢s benyomÀsok
hatÀsÀban hisz, ¢s ennek felszÁnrehozatalÀra
´sszpontosÁtja figyelm¢t. A terapeuta (àaudi-
torÊ) a r¢gi orosz hipnotizûr´k direkt-paran-
csolÂ stÁlusÀt tÀrsÁtja a computerkezelû me-
chanikussÀgÀval. Az Ágy elûkeresett àrejtett me-
mÂriaÊ engramjait àt´rliÊ, vagy az affektÁv tar-
talmakat lereagÀltatja. EmpÀtia ebben az au-
ditort nem zavarja, mik¢nt a szÀmÁtÂg¢p sem
¢rez gyeng¢ds¢get. Hogy Hubbard a kÁvÀnt
engramok kiÀsÀsa ¢rdek¢ben ä k´zvetlen
vagy k´zvetett szuggesztiÂval ä milyen infor-
mÀciÂkat tÀplÀl be, erre a jeles szerzû elfelejt

kit¢rni. Hubbard ÀramvonalasÁtott technikai
fogalomtÀrÀt elk¢pesztû elm¢leti csacskasÀ-
gokra ¢pÁti, a darwini fajfunkciÂ (a tÃl¢l¢s),
nÀla ä talÀn a hideghÀborÃs atomhiszt¢ria
hatÀsÀra ä egy¢ni (nem tudatos) ¢letc¢llÀ ala-
kul Àt. AzutÀn: min¢l korÀbbi egy àengramÊ,
annÀl k´nnyebb t´r´lni (ellenkezûleg). To-
vÀbbÀ: az elmebetegs¢gek ¢s pszichoszomati-
kus zavarok akÀr csak mentÀlis sÁkon is egy-
f¢le okra, valamifajta aberrÀlt eml¢knyomra
lenn¢nek visszavezethetûk. Valamint: a mag-
zat mÀr szedercsÁra Àllapotban is tÀrolna tar-
talomspecifikus eml¢keket stb.

Hubbard gondosan elker¡li, hogy elis-
merjen bÀrmifajta kapcsolattartÀst az àanya-
tudomÀnyokkalÊ, mert akkor nemcsak a pszi-
choanalÁzis vagy a hipnÂzis embertanÀval ¢s
terÀpiÀs koncepciÂival kellene vitatkoznia,
hanem szertefoszlana mindaz, amit a DIANE-
TIKA ÃjdonsÀgnak ÀllÁt. ElûÀllna az az eml¢-
kezetes eset, amikor a kÀbeltelevÁziÂban a ri-
porter negyedÂrÀnk¢nt megk¢rdezte a dia-
netikusokat, hogy àmi ebben az ÃjÊ, s egyszer
sem kapott meggyûzû vÀlaszt. Ki kell azon-
ban mondani, hogy a kirÀly meztelen (sût
emellett vesz¢lyes is), mert a Magyar HipnÂ-
zis TÀrsasÀg elÁt¢lû ÀllÀsfoglalÀsa sajnos a
szenzÀciÂ- ¢s ¡zlethajhÀsz mindennapokban
nem hallatszik tÃlsÀgosan messzire. A DIANE-
TIKA annak k´sz´nheti ÃjdonsÀgÀt, hogy
pszicholÂgiai ¢s pszichoterÀpiÀs k¢pzetts¢g-
gel nem rendelkezû, illetve el¢gtelen tÀj¢ko-
zottsÀgÃ, de ilyen ¢rdeklûd¢sü laikusokat fel-
jogosÁt olyan àvadanalÁzisÊ müvel¢s¢re, me-
lyet Freud mÀr f¢l ¢vszÀzaddal ezelûtt joggal
kÀrhoztatott. Addig persze nincsen nagyobb
baj, amÁg vÀllalkozÂ kedvü (s Hubarddal el-
lent¢tben empÀtiÀs) ¢rtelmis¢giek egyfajta
k´lcs´n´s gyÂntatÀs keret¢ben engramokra
vadÀszva utazgatnak egymÀs mÃltjÀban. A
valÂdi rombolÀs a pszich¢s f¡ggûs¢gek kiala-
kulÀsa, az indulatÀtt¢teles ¢rzelmek kontrol-
lÀlatlansÀga, az esetleges m¢lyhipnÂzis ¢rzel-
mi ´rv¢nyei, itt ugyanis Hubbard kalandos
ürhajÂjÀnak billentyüi (Find, Clear, Delete)
felmondjÀk a szolgÀlatot. A vesz¢lyek mellett
nem mell¢kes a pszicholÂgia hitel¢nek lejÀra-
tÀsa sem. A mükedvelû magzat¢lm¢ny-üz¢s
àhibÀs adatkezel¢s¢bûlÊ megmenek¡lt hajÂ-
t´r´tteket (akik tÃlnyomÂr¢szt neurotikus ¢s
pszichoszomatikus betegek) azok a pszichiÀ-
terek ¢s hipnotizûr´k fogjÀk szakmai k¢pes-
s¢geikkel talpra ÀllÁtani, akiket a dianetika
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nagyon szeret professzionÀlis nagyk¢püs¢g-
gel vÀdolni.

¹NELEMZ°S cÁmü k´nyv¢ben Hubbard ä a
szakirodalom nÀla szokÀsos agyonhallgatÀsa
mellett ä memÂriatornÀt ¢s ¢rz¢kenys¢gi tr¢-
ninget mutat be, ezÃttal v¢gelÀthatatlan tesz-
tek sorozatÀval ¢s egy mozgÂ korong jÀt¢kos
segÁts¢g¢vel. MegprÂbÀlja rendszeresen k´-
r¡ljÀrni a mÃlt felid¢zett eml¢keinek minû-
s¢geit. Ez k¢ts¢gtelen¡l hasznos lehet, noha
a c¢lnak egy¢bk¢nt egy impresszionisztiku-
san ´sszeÀllÁtott k¢rdûÁv is megfelel. Term¢-
szetesen az eljÀrÀs nem tekinthetû nagy hor-
derejü ´n- vagy szem¢lyis¢gtesztnek, s az ´n-
fejleszt¢snek csak egy igen k´r¡lÁrt ter¡let¢re
´sszpontosÁt. Ha eltekint¡nk a mindig Ãj
amerikai terminusok hÂkuszpÂkuszaitÂl (p¢l-
dÀul àstandard processingÊ), amelyek most is
sok naiv embert fognak ÀhÁtatba kergetni, a
kis korong a k´nyvben valÂban a szerzû ÃjÁ-
tÀsÀnak tünik, s bizonyÀra hozzÀsegÁti az ¢r-
deklûdût, hogy az ´nelemz¢s jÀt¢kosabb le-
gyen, mint egy szokvÀnyos keresztrejtv¢ny
eml¢kezettornÀja.

Csorba JÀnos
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I

A K°KSZAKçLLö DALAI

Elegendû az elsû dal ¢nekszÂlamÀnak indÁtÀ-
sÀt ´sszevetni A K°KSZAKçLLö HERCEG VçRA
legelsû ¢nekbel¢p¢s¢vel, hogy kider¡lj´n:
feltünû az azonossÀg az Op. 15 ¢s az opera
zenei vilÀga, atmoszf¢rÀja k´z´tt. A tovÀbbi
n¢gy dal csak megerûsÁti az elsû benyomÀst.

BartÂk az ´t dal k´z¡l n¢gyben szerelme,
Gombossy KlÀra verseit komponÀlta meg,
amelyek a jelek szerint a magÀny feloldhatat-
lansÀgÀnak intonÀciÂs reflex¢t hÁvtÀk elû
benne. De a filolÂgiai ¢rvek is a lehets¢ges
hatÀrÀn bel¡l maradnak: ismeretes, hogy
1911-ben BartÂk nem az opera v¢gleges vÀl-
tozatÀt fejezte be. Annak h¢t ¢vvel k¢sûbbi
bemutatÂjÀig t´bbsz´r is elûveszi, ¢s nemcsak
a mü befejez¢s¢n mÂdosÁt, hanem a prozÂdi-
Àt is csiszolja. Az Op. 15-´s ¢s 16-os k¢t dal-
ciklus, melyek e h¢t ¢v term¢sei, mÀr t´k¢le-
tes illeszked¢st mutatnak sz´veg ¢s zene lej-
t¢se-hangsÃlyai k´z´tt. A k¢t ciklust kompo-
nÀlÀsuk szoros idûbeli k´zels¢ge ellen¢re
m¢gis elsûsorban sz´veg¡k hozza k´zel egy-
mÀshoz. Persze ez a k´zels¢g legalÀbb annyi-
ra tanÃskodik BartÂk kev¢ss¢ szerencs¢s ke-
z¢rûl az Ady-dalok vÀlogatÀsakor, mint a te-
hets¢ges kamasz lÀny bele¢rzû k¢pess¢g¢rûl
(fûk¢nt a ciklus elsû ¢s utolsÂ darabja tünik
egy¢rtelmü Ady-reminiszcenciÀnak). Az Ady-
dalok megzen¢sÁt¢s¢ben ugyanakkor jÂval
t´bb az a k´nnyed chansonhang, amely Rei-
nitz B¢la Ady-feldolgozÀsaibÂl szivÀroghatott
a BartÂk-dalokba. (BartÂk ¢ppen Reinitznek
ajÀnlotta a maga Ady-dalait.)

Ez a k¡l´nbs¢gt¢tel persze nem fedheti el
Ady ¢s BalÀzs szimbolizmusÀnak rokonsÀgÀt;
A VçR FEH°R ASSZONYA egyenesen a K°KSZA-
KçLLö egy lehets¢ges dÁszletez¢si ´tlet¢t rejti
magÀban. K¡l´n´sebb mindezekn¢l, hogy a
csaknem nyolcvan¢ves KodÀly, majd f¢l ¢v-
szÀzad eltelt¢vel, ¢ppen BartÂk kev¢ss¢ n¢p-
szerü Gombossy-dalait vÀlsztja ki meghang-
szerel¢sre. Vajon mi¢rt? Ismeretes, hogy a
K°KSZAKçLLö sz´vege eredetileg a BalÀzs B¢-
la Àltal rajongÀsig tisztelt E´tv´s-koll¢gium-
beli szobatÀrs, KodÀly szÀmÀra k¢sz¡lt, s csak
az û vonakodÀsa utÀn ker¡lt a darab felolva-
sÀsÀn r¢szt vevû ¢s azon fellelkes¡lt BartÂk-
hoz. Volna tehÀt valamif¢le k´zvetett m¢lyl¢-
lektani indÁt¢k KodÀly alighanem ´szt´n´s
vÀlasztÀsÀnak, ¢s a K°KSZAKçLLö-stÁlus fran-
cia forrÀsai is k´zel Àlltak KodÀly Ázl¢s¢hez ¢s
hangszerel¢s-iskolÀjÀhoz. KodÀlyt mindene-
setre ¢lete v¢g¢n aligha kultÃrpolitikai indÁ-
t¢kok vezett¢k vÀlasztÀsakor, sokkal inkÀbb
az alighanem m¢lyrûl j´vû szem¢lyes ¢rin-
tetts¢g.

HallhatÂ egy mÀsik hangszerel¢s is a le-
mezen: ezt BartÂk maga v¢gezte el, HöSZ MA-
GYAR N°PDAL cÁmü zongorakÁs¢retes k´tet¢-



bûl ´t dalt vÀlogatva ki. BÀr a hangszerel¢s
valÂban a IV. VONñSN°GYES k´zvetlen szom-
sz¢dsÀgÀban k¢sz¡lt, m¢gis aligha jogosult a
kÁs¢rûf¡zetben olvashatÂ ÀllÀspont, mely sze-
rint a dalok szÀma az emlÁtett (¢s mÀs egy¢b
hasonlÂ) hangszeres mü hÁdformÀjÀra utal.
Az ´t´s szÀmon tÃlmenûen az egyes n¢pda-
lok karakter¢nek sorrendje nem mutat meg-
felel¢st a hÁdszerkezetekkel. Annyi bizonyos,
hogy BartÂk, a bemutatÂhoz k¢sz¡lt müis-
mertet¢s tanÃsÀga szerint, a sorozat ´nÀllÂ-
sÀgÀt tartotta sz¡ks¢gesnek hangsÃlyozni, ¢s
maga a hangszerel¢s t¢nye k¢ts¢gkÁv¡l meg-
szilÀrdÁtja ¢s az ´nÀllÂ ciklikus müh´z k´zelÁti
az ´t dalt, ha nem hÁdformÀban is ä szemben
a NYOLC MAGYAR N°PDAL-bÂl elk¡l´nÁtett ´t
meghangszereletlen n¢pdallal, amelyek szÀ-
ma ¢s sorrendje BartÂk elûadÀsÀban is bizo-
nyÁthatÂan ingadozott, s amelyek nem l¢pik
Àt a n¢pdalfeldolgozÀs müfajÀnak hatÀrait.
(BartÂk figyelmeztet¢se a meghangszerelt ´t
n¢pdalra vonatkozÂan ugyanakkor aligha-
nem az eredeti, ¢nek-zongorÀs vÀltozatra is
mÀr ¢rv¢nyes.) Term¢szetes, hogy BartÂk,
aki tisztÀban volt azzal, hogy a r¢gi magyar
n¢pzene sajÀt gondolkodÀsÀnak az alapjÀig
hatolt, k¡zd az ellen, hogy merû n¢pzene-
adaptÀtornak tekints¢k, s azt sejteti, hogy a
dalok elûsz´r sajÀt m¢lyr¢giÂiba szÀlltak le,
majd onnan ism¢t felbukkanva, immÀr szu-
ver¢n alkotÂi lÀtomÀsk¢nt keltek Ãjta ¢letre
a harmonizÀlÀs ¢s a hangszerel¢s sorÀn ä ami
nyilvÀn Ágy is van. Persze ¢rezni kell e feldo-
gozÀsok vagy, ha tetszik, müvek eredendû
mÀsodlagossÀgÀt, azt, hogy a n¢pzene igazi
rekreÀciÂja nem a t¢nyleges n¢pdalokra ¢p¡-
lû darabokban, hanem ¢ppens¢ggel a n¢pze-
n¢tûl legtÀvolabb esû nagy hangszeres Bar-
tÂk-müvek formai ¢s hangrendszerbeli szer-
kezet¢ben rejlik. E m¢lyr¢tegü kapcsolat
hangsÃlyozÀsÀra BartÂknak sokkal nagyobb
sz¡ks¢ge lett volna, mint a n¢pdalfeldolgozÀ-
sok eredetis¢g¢nek kiemel¢s¢re. Az ´t hang-
szerel¢s ä BartÂknak t´bb mÀs, a hÃszas-har-
mincas ¢vek fordulÂjÀn ¢s k¢sûbb Árt müv¢-
hez hasonlÂan ä az ́ tvenes-hatvanas ¢vek ha-
zai szocreÀl stÁlusÀnak gy´kereit vilÀgÁtja
meg: azt, hogyan korrumpÀlÂdott BartÂk
hangja a rÀk´vetkezû generÀciÂ kez¢n, ¢s s¡ly-
lyedt le a kultÃra alsÂbb r¢giÂiba filmzen¢v¢,
¢s hasonlÂ funkciÂk szolgÀlatÀba Àllva ¢s ez-
zel egy korszak eg¢sz atmoszf¢rÀjÀt megadva.

A KodÀly-hangszerel¢s ezzel szemben immÀr
a l¢tezû szocreÀl f¢nykorÀban (1961), a szÀ-
zadelûnek a n¢pit Debussy PELL°AS-Ànak sze-
cessziÂjÀval vegyÁtû hangjÀra reflektÀl ä alig-
hanem rezignÀltan.

A BartÂk-dalok a mai hallgatÂt k¡l´n´sen
neh¢z prÂbÀnak vetik alÀ. Nem ringatjÀk a
lÁrai sz¢ps¢g hullÀmain, s igazÀbÂl drÀmai ka-
tarzishoz sem juttatjÀk. Az ¢nekszÂlam in-
kÀbb deklamÀciÂ, mintsem ´sszef¡ggû dal-
lam, ¢s kÁs¢rete sem mutat olyan szerkezeti
´nÀllÂsÀgot vagy szervess¢get, ami a versek
ÃjjÀteremt¢s¢re tenn¢ alkalmassÀ ä hacsak
azt nem vessz¡k, hogy az Ady-dalok chan-
sonhangja a k´ltû irodalmi forrÀsaira utal.
Hamari JÃlia ¢nekmüv¢szete mindenesetre a
legt´bbet hozza ki e dalokbÂl. Sz´vegejt¢se
ideÀlis ¢s p¢ldamutatÂ ä m¢g ha p¢ldÀjÀt a
magyar ¢nekmüv¢szetben jÂszerivel senki
nem k´veti is. A sz´veg a zenekari dalokban
semmivel sem kev¢sb¢ ¢rthetû, mint a t´bbi-
ben. A sz´veg àzen¢j¢nekÊ minden, akÀr Àr-
nyalatnyi mozzanatÀra reflektÀl, az interpre-
tÀciÂ egyenrangÃ r¢sz¢v¢ teszi azokat: vers-
mondÀsnak is elsûrendü ez a teljesÁtm¢ny.
Amivel a dalok bizonyos fokÃ idegenszerüs¢-
g¢t Hamari k¢pes Àthidalni, az a v¢rbû ter-
m¢szetess¢g, amellyel m¢g a dekadens han-
gulatokat is megk´zelÁti, ¢s amely a müvies
¢rzelgûss¢gtûl ¢s a n¢pdal¢nekl¢s àterm¢-
szetess¢g¢nekÊ pÂzÀtÂl egyarÀnt megÂvja. A
BartÂk-hangszerel¢sben pedig remek ä ¢s
m¢gsem tÃljÀtszott vagy gyermekded ä hu-
morrÂl tesz tanÃbizonysÀgot. Prunyi Ilona,
kinek szÂlÂlemez¢rûl (LA VALSE) csak a leg-
nagyobb elismer¢s hangjÀn lehet besz¢lni, itt
nem bizonyul el¢g ¢rz¢kenynek ¢s imp-
resszionistÀnak (elsûsorban az Op. 15-ben ¢s
16-ban): a sejtelmes futamok inkÀbb csak szÀ-
razon leperegnek, ¢s a hangzÀs mÀshol is n¢-
mileg kem¢ny ¢s k´teless¢gszerü. Az a gya-
nÃm, hogy a kitünû müv¢sznû ä akit profiz-
musa persze e felv¢telen sem hagy cserben ä
term¢szetes ¢s eg¢szs¢ges alapÀllÀsÀbÂl k´-
vetkezûen nem tudott rÀhangolÂdni a szÀza-
delû dekadenciÀjÀra, a korai BartÂk-dalok
àk¡l´n´s hangulatÀraÊ (ahogyan maga BartÂk
jellemezte sajÀt, a K°KSZAKçLLö k´rny¢k¢n
meg¢lt lelkiÀllapotÀt). Mit tagadjam: nem
csodÀlom.

Dolinszky MiklÂs
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II

BARTñK B°LA: DALOK

A dal müfajÀnak a bartÂki ¢letmü eg¢sz¢ben
bet´lt´tt szerep¢t k¡l´n´s kettûss¢g, belsû el-
lentmondÀs jellemzi. A n¢pdal ä BartÂk meg-
fogalmazÀsÀban: àa parasztzene... a parasztok
zenei ¢rz¢s¢nek ´szt´nszerü kifejezûjeÊ ä 1905-tûl,
a n¢pzen¢vel valÂ megismerked¢s ¢v¢tûl, az
elsû gyüjtûutaktÂl kezdve BartÂk ¢let¢nek,
alkotÂtev¢kenys¢g¢nek egyik legfontosabb
ihletûj¢v¢, inspirÀlÂ forrÀsÀvÀ vÀlt. A MAGYAR
N°PDAL cÁmü monogrÀfiÀjÀval, szakcikkeivel,
a TudomÀnyos Akad¢mia keret¢ben v¢gzett
n¢pdalrendszerezû tev¢kenys¢g¢vel, az Ãgy-
nevezett BartÂk-rend felÀllÁtÀsÀval, a magyar
¢s rokon, illetve szomsz¢d n¢pi parasztzene
´sszehasonlÁtÂ vizsgÀlatÀval ä KodÀly ZoltÀn
tÀrsasÀgÀban ä a magyar n¢pzenekutatÀs ko-
rai idûszakÀnak meghatÀrozÂ alakja volt.
Emellett ä mint ez a szükebb szakmai k´r´n
kÁv¡l is k´ztudott ä 1910 utÀn keletkezett
kompozÁciÂiban vÀltozÂ intenzitÀssal; helyen-
k¢nt eg¢szen egy¢rtelmüen, n¢pdalfeldolgo-
zÀs formÀjÀban, mÀskor a hÀtt¢rben meghÃ-
zÂdÂ, latens, de bÃvÂpatakszerüen elûbukka-
nÂ forrÀsk¢nt ä szinte kiv¢tel n¢lk¡l jelen
van, sût konkr¢t t¢mÀkban, motÁvumokban is
nyomon k´vethetû a n¢pdal, a parasztzene.

A müdal ezzel szemben nem tartozik Bar-
tÂk oeuvre-j¢nek centrÀlis müfajai k´z¢. Ko-
rai, opus-szÀm n¢lk¡li dalai inkÀbb stÁlusgya-
korlatnak, mint ´nÀllÂ kompozÁciÂnak te-
kinthetûk. M¢g zeneakad¢miai tanul-
mÀnyainak megkezd¢se elûtt, illetve elsû aka-
d¢mista ¢veiben szÀmos dalt komponÀlt n¢-
met sz´vegekre; Heine, R¡ckert, Siebel, Le-
nau verseire, bizonyÁtva a romantika irÀnti
vonzalmÀt, amelyet zen¢j¢nek Mahler vagy
Richard Strauss k¢sû romantikus stÁlusÀhoz
valÂ erûteljes k´tûd¢se is igazol. 1902/03-ban
Árt dalaiban a magyar k´lt¢szet fel¢ fordult,
de nem az elmÃlt szÀzadok klasszikusainak
verseit, hanem a nÀla egy generÀciÂval idû-
sebb k´ltû ¢s ÃjsÀgÁrÂ, Az °n öjsÀgom cÁmü
k¢pes gyermeklap szerkesztûje, PÂsa Lajos
(akinek sz´vegeit n¢pies müdalok szerzûi, Ágy
DankÂ Pista vagy LÀnyi G¢za is megzen¢sÁ-
tett¢k) ¢s a fiatal, akkoriban p¢nz¡gyi tanÀ-
csosk¢nt tev¢kenykedû, ÁrÂk¢nt m¢g teljesen
ismeretlen HarsÀnyi KÀlmÀn k´ltem¢nyeit

vÀlasztotta. BartÂk tehÀt a megzen¢sÁtendû
verseket nem a magyar irodalom halhatatlan
remekmüveinek k´r¢ben kereste.

HasonlÂ tendencia ¢rv¢nyes¡l az 1916-
ban komponÀlt Op. 15 jelz¢sü ¹T DAL eset¢-
ben is. A ciklust ä amely a Hungaroton nem-
r¢giben kiadott lemez¢n is helyet kapott ä
BartÂk kedves ismerûse, a kisgarami fûerd¢sz
tizen´t ¢ves lÀnya, Gombossy KlÀra (1., 2., 4.,
5. dal) ¢s Gombossy zongoratanÀrnûj¢nek lÀ-
nya, Gleiman Wanda (3. dal), k¢t tehets¢ges
amatûr magas szÁnvonalÃnak korÀntsem ne-
vezhetû k´ltem¢nyei ihlett¢k. Ugyanakkor a
k´zel egy idûben keletkezett Op. 16 jelz¢sü
¹T DAL-ban BartÂk a kortÀrs k´ltûg¢niusz,
Ady Endre verseit zen¢sÁtette meg, bÀr az
Ady-dalok sz´vege n¢hÀny ism¢tl¢s elhagyÀ-
sa miatt nem teljesen azonos az eredeti k´l-
tem¢nyek¢vel.

A k¢t sz´vegforrÀs ´sszehasonlÁthatatlan
minûs¢gi k¡l´nbs¢ge lÀtszÂlag lehetetlenn¢
teszi a k¢t ciklus egy¡ttes vizsgÀlatÀt, de az
Op. 15 ¢s az Op. 16 egy tûrûl fakadÂ, csak-
nem azonos m¢rt¢kben elm¢ly¡lt ¢s kidolgo-
zott zen¢je, a k¢t sorozatnak a tÀgabb k´rnye-
zettûl, pontosabban BartÂknak a tÁzes ¢vek
k´zep¢n komponÀlt egy¢b alkotÀsaitÂl valÂ
elk¡l´n¡l¢se m¢gis szÀmos pÀrhuzamot kÁ-
nÀl. A k¢t dalciklus a BartÂk-kutatÀs megÁt¢-
l¢se szerint BartÂk talÀn leghosszabb, eg¢-
szen 1991/12-ig, A K°KSZAKçLLö HERCEG Vç-
RA kedvezûtlen fogadtatÀsÀig visszavezethetû
vÀlsÀgperiÂdusÀnak lezÀrÀsa, ¢s egyben Ãj al-
kotÂi korszak kezdete, ez¢rt a felv¢telen egy-
mÀs utÀn hallhatÂ tÁz dal szerves egys¢get al-
kot.

A kiadvÀny szerkesztûi megÁt¢l¢sem sze-
rint szerencs¢sen vÀlogattÀk az album anya-
gÀnak tovÀbbi r¢sz¢t is. A NYOLC MAGYAR
N°PDAL cÁmü sorozat elsû ´t dala ä amely
1911-ben ¹T R°GI MAGYAR N°PDAL CSíK ME-
GY°BýL cÁmmel ´nÀllÂan is k´z´ns¢g el¢ ke-
r¡lt ä 1906-ban ¢s 1907-ben gyüjt´tt n¢pda-
lok puritÀn, az eredeti vÀltozatot ¢pen meg-
ûrzû feldolgozÀsa. Az ¹T MAGYAR N°PDAL
°NEKHANGRA °S ZENEKARRA ä a HöSZ MAGYAR
N°PDAL cÁmü 1929-es ciklus ´t dalÀnak Àtdol-
gozÀsa ä a fiatal BartÂk Àltal csodÀlt k¢sû ro-
mantika kedvelt müfajÀba, a BartÂk-stÁlustÂl
alapvetûen idegen zenekari dal vilÀgÀba ka-
lauzolja a hallgatÂt, emellett a ciklus k¡l´n
¢rdekess¢ge, hogy 1933-ban felk¢r¢sre, ¡n-
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nepi alkalomra, a FilharmÂniai TÀrsasÀg
fennÀllÀsÀnak 80. ¢vfordulÂjÀra ÁrÂdott, s
ez¢rt a sorozatot egyfajta reprezentatÁv, az
autentikus n¢pdal hangzÀsvilÀgÀtÂl Âhatatla-
nul is eltÀvolodÂ hangv¢tel jellemzi. Mint
maga BartÂk a mürûl Árott r´vid ismertetû-
j¢ben megfogalmazza: àezek nem feldolgozÀsok,
hanem eredeti szerzem¢nyek, bÀrha benn¡k r¢gi n¢-
pi dallamok ker¡ltek felhasznÀlÀsraÊ.

A CD legfûbb ¢rdekess¢ge ¢s egyben f¢ny-
pontja k¢ts¢gkÁv¡l az Op. 15 jelz¢sü ciklus
KodÀly ZoltÀn Àltal 1961-ben ¢nekhangra ¢s
zenekarra ÀtÁrt vÀltozata, amely most elsû Áz-
ben ker¡lt hanglemezfelv¢telre. KodÀly
1961-ig csak n¢hÀny Bach-müvet ¢s egy
Haydn-t¢telt Árt Àt az eredetitûl elt¢rû elûadÂi
apparÀtusra, Ágy k¡l´n´s, hogy ¢lete v¢ge
fel¢ ¢ppen ezt a ciklust vÀlasztotta ki zenekari
ÀtdolgozÀsra. KodÀly Àtirataira az egyes da-
lok interpretÀciÂjÀnak ¢rt¢kel¢sekor m¢g visz-
szat¢r¡nk.

A Hungaroton BartÂk dalvÀlogatÀsÀn k¢t,
az ¢letmü eg¢sz¢ben ÃgyszÂlvÀn elszigetelten
ÀllÂ jelent¢keny dalciklus (Op. 15, Op. 16),
az egyik legelm¢ly¡ltebb n¢pdalfeldolgozÀs-
sorozat, egy zenekari dalciklus ¢s egy kuriÂ-
zumnak szÀmÁtÂ Àtirat egyarÀnt megtalÀlha-
tÂ, az album Ágy szÀmos zenet´rt¢netileg re-
levÀns szÀl ä BartÂk ¢s a n¢pzene, BartÂk ¢s
KodÀly kapcsolata, BartÂk müv¢szete a tÁzes
¢vek elej¢nek alkotÂi vÀlsÀga utÀn ä k¡l´n´s
metsz¢spontjÀt jelenti, s ez¢rt a hallgatÂban
¢s a recenzensben is minden szempontbÂl
felfokozott vÀrakozÀsokat, ig¢nyeket ¢breszt.

A Gombossy- ¢s Gleiman-versekre kom-
ponÀlt Op. 15 elûadÀsa mindenekelûtt az¢rt
meggyûzû, mert term¢szetes sallangmentes-
s¢g¢t mindv¢gig megûrzi; egy pillanatra sem
akar tÃll¢pni a k´ltem¢nyek ¢s a megzen¢sÁ-
t¢s kÁnÀlta zsÀnerk¢pkarakteren. A dallamvo-
nalak gondos lekerekÁt¢se, az Àrnyalt, de csak
bizonyos szigorÃ hatÀrok k´z´tt mozgÂ dina-
mikai skÀla tudatos megfontolÀst sejtet. E
tendencia talÀn kev¢sb¢ ¢rv¢nyes¡l az elsû ¢s
a harmadik dalban (AZ °N SZERELMEM, A Vç-
GYAK °JJELE), ahol a sz´vegben rejlû ä bÀr
BartÂk Àltal k¡l´n´sebben nem hangsÃlyo-
zott ä szenved¢ly az elûadÀsban is t¡kr´zû-
dik. A mÀsik hÀrom dal (NYçR, SZíNES çLOM-
BAN, ITT LENN A V¹LGYBEN) megszÂlaltatÀsa
visszafogott, elm¢ly¡lt, m¢ltÂsÀgteljes. Prunyi

Ilona zongorakÁs¢ret¢nek legfûbb ¢rdeme a
ciklus eg¢sz¢ben a maximÀlis alkalmazkodÂ-
k¢pess¢g: a r´vid szÂlisztikus szakaszokban,
a bevezet¢sek ¢s zÀrÂakkordok exponÀlÀsa-
kor jÀt¢ka szuggesztÁv, magÀval ragadÂ;
ugyanakkor a dalok sorÀn k¢pes az ¢nek-
hanghoz t´k¢letesen igazodva hÀtt¢rben ma-
radni. KÁs¢rete szinte ¢szrev¢tlen, s ¢ppen
ez¢rt figyelemre m¢ltÂ.

HasonlÂan m¢lyen Àt¢lt ¢s ihletett az Ady-
sz´vegekre Árt dalciklus elûadÀsa is. Az elsû
dalban (HçROM ýSZI K¹NNYCSEPP) a zongora
kitünûen talÀlja meg a lassÃ keringûritmus-
hoz igazodÂ ideÀlis tempÂt ¢s mozgÀsrendet,
hatÀsos a bevezet¢s visszafojtott, erûsen
disszonÀns akkordjainak kiemelt hangsÃlyo-
zÀsa is. Hamari JÃlia ¢nekhangja plasztiku-
san ¢rz¢kelteti a kromatikus dallamsorok fo-
kozÂdÂ fesz¡lts¢g¢t, hiteles a dal v¢g¢n a si-
ratÂ-reminiszcenciaszerü v¢gsû els´t¢t¡l¢s
tolmÀcsolÀsa is. A mÀsodik dal (AZ ýSZI LçR-
MA) elûadÀsÀnak fû ¢rt¢ke a k¡l´n´s, baljÂs
rÁmek (pl. àkavarog a k´d ä valaki ny´sz´r´gÊ)
hangsÃlyozÀsa, az ¢nek- ¢s a zongoraszÂlam
´sszecsiszoltsÀga, a szerzû Àltal elûÁrt arÀnyok
¢s dinamika pontos megvalÂsÁtÀsa, a sz´veget
illusztrÀlÂ, szinte hangfestû effektusok gon-
dos kiemel¢se. A harmadik dal (AZ çGYAM Hí-
VOGAT) nagyszabÀsÃ, szenved¢lyes fokozÀsa
Hamari JÃlia ¢s Prunyi Ilona elûadÀsÀban
expresszÁv, magÀval ragadÂ; a dal v¢g¢n hir-
telen, ¡t¢sszerüen bek´vetkezû visszavonulÀs
szinte a revelÀciÂ erej¢vel hat. Nem ennyire
meggyûzû a negyedik dal (EGYEDºL A TEN-
GERREL) interpretÀciÂja. E dal a ciklus ´t da-
rabja k´z¡l talÀn legk´zelebb Àll a chanson
hangv¢tel¢hez, amelyet a sz´veg is alÀtÀ-
maszt. Nem v¢letlen, hogy ezt az Ady-verset
Reinitz B¢la ä akinek az Op. 16 ajÀnlÀsa szÂl
ä  is megzen¢sÁtette. A pontos, korrekt elûa-
dÀsbÂl talÀn ¢ppen ez a chansonszerüs¢g, a
àtengerpart, alkony, kis hotel-szobaÊ, a virÀg ¢s
parf¡m, a dalolÂ tenger sugallta sajÀtos, m¢-
labÃs k´nnyeds¢g hiÀnyzik. Az utolsÂ, NEM
MEHETEK HOZZçD cÁmü dalban ä amelynek fû
jellemzûje a ciklust szinte keretbe foglalÂ las-
sÃ keringûritmus ä viszont mÀr semmif¢le hi-
Àny¢rzet¡nk nem lehet, az elûadÀsban min-
den hang gondosan kialakÁtott, ugyanakkor
az interpretÀciÂ term¢szetes, mesterk¢letlen.
¹sszegezve az Ady-dalok tolmÀcsolÀsÀrÂl ed-

Figyelû ã 321



dig leÁrtakat: a k¢t müv¢sz az autonÂm, egy-
mÀshoz csak lazÀn k´tûdû dalokat valÂdi cik-
lussÀ formÀlta, ¢s ezzel egyidejüleg ä talÀn a
negyedik dal kiv¢tel¢vel ä az egyes dalok ka-
rakter¢t az ´szt´n´s rÀtalÀlÀs ¢s a tudatos Àt-
gondolÀs k¡l´n´s szimbiÂzisÀval pontosan
meg¢rezte ¢s meg¢rtette.

A NYOLC MAGYAR N°PDAL r¢szlet¢nek elû-
adÀsÀt a m¢ltÂsÀgteljess¢g ¢s visszafogottsÀg
ezÃttal megÁt¢l¢sem szerint negatÁvan befo-
lyÀsolta. A tÃlzott m¢rt¢ktartÀs ä vagy talÀn
tÀvolsÀgtartÀs ä miatt nem jutnak, nem is jut-
hatnak felszÁnre a n¢pdalokban rejtûzû elemi
indulatok, ¢rzelmek. A FEKETE FýD, FEH°R AZ
°N ZSEBKENDýM vagy az ANNYI BçNAT A SZº-
VEMEN m¢lyrûl felt´rû, ûszinte keserüs¢ge
szinte egyÀltalÀn nem ¢rz¢kelhetû; Hamari
JÃlia kulturÀlt, makulÀtlan elûadÀsa itt mint-
ha korlÀtot, lek¡zdhetetlen falat jelentene,
amely megszüri, lecsiszolja az ´szt´nszerü
mozzanatokat. Ez a tÀvolsÀgtartÀs ¢rezhetûen
oldÂdik az utolsÂ dalban (HA KIMEGYEK ARR'
A MAGOS TETýRE), amelyben a k¢t elûadÂ visz-
szatalÀl az Op. 15 ¢s Op 16. eset¢ben meg-
csodÀlt term¢szetess¢ghez ¢s felszabadultsÀg-
hoz.

Az ¹T MAGYAR N°PDAL cÁmü zenekari dal-
ciklus interpretÀciÂjÀban vilÀgosan nyomon
k´vethetû a sorozat egys¢ges, organikus, lo-
gikus fel¢pÁt¢se. A KovÀcs JÀnos vez¢nyelte
çllami Hangversenyzenekar ´sszefogottan,
¢rz¢kenyen kÁs¢r, sz¢pek ¢s gazdagon Àrnyal-
tak a vonÂsszÁnek. A hÀrom lÁrai panaszdal (A
T¹ML¹CBEN, R°GI KESERVES, PANASZ) ¢s a k¢t
tr¢fÀs-ironikus pÀrosÁtÂ ¢les kontrasztjÀnak
¢rz¢keltet¢se elegÀns, term¢szetes, magÀtÂl
¢rtetûdû. Hamari JÃlia nagy vivûerejü hang-
ja a zenekari k´zegben talÀn az eddigiekn¢l
is meggyûzûbbnek tünik, s ezÃttal az emlÁtett
tÃlzott m¢rt¢ktartÀs sem ¢rezhetû.

Az Op. 15 jelz¢sü ¹T DAL KodÀly Àltal
hangszerelt vÀltozata csak kism¢rt¢kben t¢r
el az eredetitûl. KodÀly pontosan megtartotta
a bartÂki kÁs¢ret hangjait, a hangszerel¢si ´t-
letek vÀltozatossÀgÀval viszont m¢g inkÀbb
kiemelte az egyes dalok karakter¢t. A VçGYAK
°JJELE cÁmü szenved¢lyes dal kÁs¢ret¢ben a
teljes elûadÂi apparÀtus (2 fuvola, 2 oboa, 2
klarin¢t, 2 fagott, 3 k¡rt, vonÂsok, zongora)
megszÂlal; az elsû k¢t dalbÂl kimaradt az
oboa, a negyedik dalban viszont a fÃvÂsok
k´z¡l kizÀrÂlag az oboa szerepel. A ciklus zÀ-

rÂdarabjÀban (ITT LENN A V¹LGYBEN) a ko-
mor hangv¢telnek megfelelûen a m¢lyvonÂ-
sok jutnak kiemelt szerephez.

Mivel az Op. 15 dalait Hamari JÃlia k¢t
vÀltozatban is lemezre ¢nekelte, szinte ´n-
k¢ntelen¡l kÁnÀlkozik az ´sszehasonlÁtÀs le-
hetûs¢ge. Az operaszÁnpadhoz ¢s nagy kon-
certtermekhez szokott müv¢sznû hihetetlen
alÀzattal, szinte t´k¢letesen alkalmazkodik a
zongorakÁs¢retes dal intim, kamarazenei
hangv¢tel¢hez is, de igazi ter¡lete m¢gis az
Ària, illetve jelen esetben a zenekari dal.
Hangja ekkor nyÁlik ki igazÀn, a nagy l¢tszÀ-
mÃ kÁs¢rûegy¡ttes ellen¢re is t´k¢letesen
uralja, bet´lti a hangteret.

Az Ãj CD technikai szempontbÂl kifogÀs-
talan. Az ¢nekszÂlam diszkr¢ten, erûltetett-
s¢g n¢lk¡l emelkedik ki a hangk¢p eg¢sz¢-
bûl; a zongora sz¢p, meleg basszustÂnusa ¢s
arÀnyos diszkantja, a zenekar vilÀgos, homo-
g¢n hangzÀsa a zenei rendezû, Beck LÀszlÂ,
valamint a hangm¢rn´k, Ber¢nyi IstvÀn
munkÀjÀt dics¢ri, ¢s a mikrofontechnika kor-
rekt alkalmazÀsÀt is bizonyÁtja.

A Hungaroton felv¢tele a szerencs¢s mü-
sorvÀlasztÀs ¢s a nemzetk´zi viszonylatban is
figyelemre m¢ltÂ müv¢szi teljesÁtm¢nyek
okÀn hozzÀjÀrulhat az objektÁv, tÃlzÀsoktÂl ¢s
torzÁtÀsoktÂl mentes BartÂk-k¢p kialakÁtÀsÀ-
hoz ¢s a bartÂki ¢letmü egy mindeddig hÀt-
t¢rbe szorult müfajÀnak jobb megismer¢s¢-
hez.

Retkes Attila

RçNKI DEZSý
BRAHMS-LEMEZE

Quintana. Qui 903 082

àA zongora po¢tÀjÀnakÊ, Pourtalªs romanti-
kus ¢letrajza Âta, term¢szetesen Chopint
szoktuk tartani. Ha azonban van a zongorÀ-
nak m¢g egy po¢tÀja (¢s mi¢rt ne lehetne?),
az ä a po¢tÀk szÀzadÀban, a tizenkilencedik-
ben ä aligha lehetne mÀs, mint Brahms.
Igen, az annyiszor konzervatÁvnak elk´nyvelt
ä ¢s erre valÂ reakciÂk¢ppen Sch´nberg Àltal
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progresszÁvnek kikiÀltott ä Brahms, ez a nagy
szakÀllÃ, pocakos, komor tekintetü, nyÀrs-
polgÀri esem¢nytelens¢gben ¢lû aggleg¢ny
volt alighanem Beethoven ¢s Chopin utÀn a
zongora legigazibb k´ltûje. Schumann vagy
Liszt szÀmÀra a zongora elsûdleges ´nkifeje-
z¢si eszk´z volt, ¢s zenei elgondolÀsaik ä le-
gyen az ciklikus forma, motÁvumtranszfor-
mÀciÂ vagy ¢ppen a jÀt¢ktechnika forrada-
lma ä magÀtÂl ¢rtetûdû term¢szetess¢ggel
kapcsolÂdtak a hangszerhez. Nem Ágy
Brahms, aki tudatosan vÀlasztotta a zongo-
rÀt, elhagyva ¢s vissza-visszat¢rve hozzÀ. Mint
Beethoven, Brahms is k´vetkezetesen k¡-
l´nbs¢get tett a zongoramüfajok ¢s a szimfo-
nikus, valamint a kamaramüfajok k´z´tt.
MindhÀromban utol¢rhetetlen volt, ¢s mind-
hÀromban ä Ágy a zongoramuzsika tet¡let¢n
is ä azt mondta el, amit csakis û ¢s csakis ab-
ban a m¢diumban mondhatott el.

Brahms, a zongora po¢tÀja hÃsz¢vesen ott
kezdte el, ahol az ´tven¢ves Beethoven har-
minc ¢vvel korÀbban abbahagyta. Op. 1-es C-
DöR SZONçTç-ja a beethoveni HAMMERKLAVI-
ER (Op. 106) majdnem szÂ szerinti id¢zet¢vel
indul, ¢s ezt ¢ppÃgy àminden szamÀrÊ ¢szre-
veheti, akÀr ä Brahms szerint ä az ELSý SZIM-
FñNIA ¹R¹MñDA-allÃziÂjÀt. El¢g egy futÂ pil-
lantÀs az opusszÀmokra, hogy tÀj¢kozÂdjunk
a zongoramüvek hely¢rûl Brahms ¢letmüv¢-
ben: az elsû 24 opusbÂl nyolc jut a zongorÀra,
majd 52 opusszÀmnyi sz¡net utÀn k´vetkezik
az Op. 76 ¢s 79 ´sszesen tÁz zongoradarabja.
V¢g¡l pedig, az ¢letÃt v¢g¢n, ott van az eg¢sz
zenet´rt¢net egyik csodÀja, az Op. 116ä119
alatt ´sszefoglalt, ´sszesen hÃsz k¢sei gy´ngy-
szem. Brahms tehÀt csak ¢let¢nek hÀrom, vi-
szonylag k´r¡lhatÀrolt korszakÀban Árt zon-
goramüvet, akkor azonban, mint elûtte Be-
ethoven, legszem¢lyesebb hangjÀn szÂlalt
meg, hiszen ä kitünû zongorista l¢v¢n ä e
kompozÁciÂkat sajÀt magÀnak szÀnta. A nyil-
vÀnosabb, mert mÀsok r¢szv¢tel¢re szÀmÁtÂ
müvek utÀn itt egy olyan Brahms-arcot fe-
dezhet¡nk fel, amelyet sokszor eltakart a ä
k¢pletesen is ¢rtett ä nagy szakÀll.

RÀnki Dezsû Ãj Brahms-lemeze a korai
korszakkal indul ¢s fejezûdik be; k´zben pe-
dig a k¢sei gy´ngyszemek k´z¡l hallunk
nyolcat. A lemezt v¢gighallgatva elsûnek a
gondos müsorszerkeszt¢s tünik fel. A k¢sei
darabok karaktere felvÀltva hol nyugodt ¢s

gy´ng¢d, hol hatÀrozott ¢s energikus. Ter-
m¢szetesen, ez a karakterizÀlÀs nagyon is
sommÀs, valÂjÀban minden egyes mü jellege
mÀs, ¢s RÀnki elûadÀsÀban nagy sÃlyt fektet
e k¡l´nbs¢gek kidomborÁtÀsÀra. Ezt a kifeje-
z¢st azonban r¢szben negatÁv okok is ÁrattÀk
le velem: az elûadÀsban vannak olyan sÃlyos
elemek, melyek akadÀlyozzÀk a müvek sajÀ-
tos po¢zis¢nek teljes kibontakozÀsÀt. RÀnki
mintha olykor tÃlsÀgosan a vertikÀlis dimen-
ziÂt r¢szesÁten¢ elûnyben. A ritmus, a met-
rum lefel¢ hÃzÂ gravitÀciÂja a darabokat sok
esetben nem engedi igazÀn szÀrnyalni. RÀnki
jÀt¢ka ä mint mindig ä t´k¢letes, mindig
minden maximÀlisan a hely¢n van. De a k¢-
sei Brahms-intermezzÂk a zeneirodalomnak
ahhoz a szük r¢teg¢hez tartoznak, amelyek ä
k¡l´nleges elûadÀs eset¢ben ä k´nnyekre fa-
kasztanak. JÂ n¢hÀny ilyen elûadÀs eml¢k¢t
ûrz´m magamban, de ezt a felv¢telt eg¢sz¢-
ben nem tudom a àcsillagos ÂrÀkÊ k´z¢ so-
rolni, ¢s a lemez e tekintetben (¢rz¢sem sze-
rint) elmarad RÀnki r¢gebbi, Àltalam nagyon
szeretett felv¢telei (Beethoven, Schumann,
Chopin) m´g´tt. Vannak persze kiv¢telek, Àl-
talÀban a markÀnsabb karakterü darabok k´-
z´tt: ilyen az Op. 119, No. 3-as C-DöR DARAB,
vagy a k¢sei müvek sorÀt (a lemezen ¢s
Brahms ¢let¢ben egyarÀnt) zÀrÂ ESZ-DöR RAP-
SZñDIA (Op. 119, No. 4).

A CD legeml¢kezetesebb darabja szÀmom-
ra az elsû, az Op. 4-es ESZ-MOLL SCHERZO. Eb-
ben a csodÀlatosan ¢rett zseng¢ben Brahms
ä vitathatatlan Schumann- ¢s Chopin-hatÀ-
sok ellen¢re ä k¢ts¢gtelen¡l egy¢ni hangjÀn
szÂl. RÀnki itt hajszÀlpontosan eltalÀlta a jÀ-
t¢kossÀgnak ¢s drÀmaisÀgnak, a szenved¢ly-
nek ¢s a humornak azt az arÀnyÀt, amely e
scherzÂt azzÀ teszi, ami. Ezt a darabot hallva
arra gondoltam, hogy milyen jÂ volna a
scherzÂval egyidûs ¢s stilÀrisan rokon hÀrom
korai Brahms-szonÀtÀt RÀnkival meghallgat-
ni.

A lemez kiÀllÁtÀsa, a borÁtÂn szereplû ko-
rabeli festm¢nnyel, tetszetûs. Jean-Yves Bras
irodalmi szÁnvonalÃ, informatÁv kÁs¢rûsz´ve-
g¢t azonban ä a francia, angol ¢s n¢met mel-
lett ä ¢rdemes lett volna magyar fordÁtÀsban
is k´z´lni, ha mÀr magyar müv¢sz Magyar-
orszÀgon forgalmazott felv¢tel¢rûl van szÂ.

Laki P¢ter
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LEV°L
EGY IFJö K¹LTýH¹Z

EGY CSAKNEM
K°SZ LEV°L

CSAKNEM K°SZ K¹LTýNEK

Kedves fia(tal barÀto)m.
Ha mÀskor v¢letlen¡l ¢pp erre jÀrsz, elûtte
n¢hÀny nappal mindenk¢pp ¢rtesÁts vala-
hogy az¢rt, azt nem mondom meg, hogyan.

Igen tisztelt U
Ha otthon vagyok, ¢s alszom, besz¢lj hal-

kan, ne sokat, de ne hagyd abba m¢g v¢let-
len¡l se.

Budapest, 1993. jÃlius 17.
Nincs is semmi v¢letlen¡l egy¢bk¢nt.
Ha nem vagyok otthon, menj csak el nyu-

godtan, ne ¡lj le, hogy, Ãgymond, akkor
most le¡l´k ide egy kicsit, ¢s megvÀrom, a
l¢pcsûhÀzba se ¡lj le, valamelyik fordulÂba,
nem kell le¡lni sehova, elûsz´r is le van vi-
zelve a l¢pcsûhÀz, meg aztÀn jÂl f´lfÀzol, ha
a k´v´n ¡cs´r´gsz.

Kifel¢ n¢zni ¢s kÁv¡lrûl vÀrni feleletet.
k¡l´nben is utÀlom, ha vÀrnak rÀm.
Sehova se.
Azt is utÀlom, ha nem vagyok otthon.
N¢hÀny nappal elûtte valaminek. Nem

otthon lenni, azt, nagyon. Ha a f¡rdûkÀdban
¡l´k, Wagnert szoktam hallgatni. Elûfordult
egyszer, hogy a f¡rdûszobaajtÂn kereszt¡l
prÂbÀltak valamit bekiabÀlni, azon a nyÁlÀson
Àt, amit a gÀzmüvek miatt kellett kivÀgni az
ajtÂbÂl, de ¢pp a G´tterd¤mmerungot hallgat-
tam.

°s nem hallottam, hogy mit.
Az nem volt a legjobb. Nem volt valami

kellemes. Groùes und liebes Vertrauen.
PrÂbÀlkozÀsok.
Nem a legjobb, ha bekiabÀlnak. Alles, alles,

alles weiù ich. A telefon sem a legjobb.
A telefon se jÂ. Nem a legjobb az se.
A legjobb, ha nem mozdulok ki.
A legjobb lenne nem kimozdulni. Olyan

azonban nincs.
Nincs olyan.
Van, de nincs hozzÀ jogom.
Nincs jog.
Ha beszÀntanÀnak.

°s lenne rajtam mÀr egy kev¢ske gy´p is.
Teremne.
Vajon jÂ versek-e ezek.
HÀrom vagy n¢gy szonettet, biztos, ami

biztos, az¢rt legjobb, ha megÁrsz.
Mert a mi ¢let¡nk elmÃlik, az ´v¢k maradandÂ.
Ha influenza, akkor pedig reszelt almÀt

enni, citrommal. °s kristÀlycukor.
°s n¢ha be kell gyÃjtani a f´l´sleges k¢z-

iratokkal, ha van otthon kÀlyha.
N¢ha, jÂ, n¢ha, az kis tÃlzÀs, mert csak t¢-

len kell begyÃjtani. Addig gyüjt´getem.
Eg¢sz nyÀron gyüjtj¡k.

Ezek itt nem elûÁrÀsok, csak jÂ tanÀcsok.
N¢zni a t¡zet. °s hallgatni a ropogÀst.

Ha visszakapsz valahonnan egy k¢ziratot,
biztos, hogy az rossz. (MÀrmint a k¢zirat.)

Mit aller Ergebenheit und Teilnahme.
De ha nem vagyok otthon, akkor az biztos,

hogy nem is besz¢lt¡k meg, hogy otthon le-
szek, tehÀt te t¢vedt¢l. Nem jegyezted meg.
Rosszul Ártad f´l, elvesztetted a papÁrt, eln¢z-
ted a naptÀramat. Rosszul k¢rdezted meg.
Nem jÂl ¢rtetted f¢lre. T́ bb¢-kev¢sb¢ szerencs¢s
f¢lre¢rt¢sek. HanyagsÀgbÂl.

Nem ¢n t¢vedtem, hanem te.
Megfelelû k¢rd¢sek rosszul f´lt¢ve.
Meine Seele. Mert ÀltalÀban semmilyen k¢r-

d¢s nem mer¡l f´l. így, nyakig a k¢rd¢sben.
°n mer¡l´k f´l benne, ha.
Mit Árjak. Ez a k¢rd¢s szokott felmer¡lni.

Mivel olyan nagyon el vagyunk foglalva a
mer¡lget¢ssel. LÀmtempÂzÀs. Die Tiefen zu
pr¡fen, m¢g az is. KimerÁtû. °s mindig Ãjra-
kezdûdik, hogy n¢ha mÀr kezdem unni.

OnnantÂl, attÂl, hogy Mit.
Rendben van, csak el kell valahogy tem-

pÂzni a k´zel¢bûl. Nem belerÃgni. Nem Âva-
tossÀgbÂl. LegalÀbb annyi a mondanivalÂd.
MondanivalÂ, az teljesen egyformÀn lett el-
osztva az emberis¢gben, arÀnyosan ¢s igazsÀ-
gosan. Ki fogod bÁrni, nem hogy csak m¢g
villogjon m¢g csak egyet, ¢s rÃgok, semmi
ilyesmi, kibÁrod, nem rÃgkapÀlsz. Valahogy
megÃszni, hogy a mondanivalÂd halÀlra ne
szekÀljon.

ögysem Ãszod meg.
M¢g senkinek
se
si
A legt´bb mondanivalÂja a KovÀcs n¢ni-

nek volt.
AztÀn k´zeledj a term¢szethez.



Ne Árj szerelmes verseket.
Ne k¡ld´zgesd.
Akkor is ott a gyermekkor, ez a drÀga, kirÀlyi

gazdagsÀg.
D¢li tenger.
Die Gedichte noch nichts f¡r sich.
çss le szÁvedbe m¢lyrûl j´vû felelet¢rt.
Was soll ich dir noch sagen?
Egy¢bk¢nt ÀltalÀban nem vagyok otthon,

ha pedig otthon vagyok, amikor nem vagyok
otthon, akkor se vagyok otthon.

Egy¢bk¢nt ÀltalÀban, ilyen aztÀn v¢gk¢pp
nincs is, ezt s¡rgûsen elfelejteni.

Hanem konkr¢tan. Megragadni. P¢ldÀul
konkr¢tan nem vagyok otthon, vagy igen, de
ÀltalÀban nem.

Mert ¢ppen kihÃzom magam.
Kicsit kihÃztam magam.
T́ bbet aligha tehetek.
Kicsit jobban kihÃzni magunkat innen,

igen. °s ¢szrevenni, hogy honnan. Az esem¢-
nyek olyan t¢rben mennek v¢gbe, ahovÀ a szÂ m¢g
soha el nem ¢rt.

Na, hÀt innen.
Kukorelly Endre

A HOLMI POSTçJçBñL

RADNñTI SçNDORNAK

Kedves SÀndor!
Egy napon olvastam F´ld¢nyi Schwarzkog-
lerrûl szÂlÂ ÁrÀsÀt s a Te hozzÀszÂlÀsodat. Ak-
cionizmusolvasatod meglepett. Szerintem
nagy valÂszÁnüs¢ggel nem c¢lravezetû a far-
kak ¢s a fekÀlia kapcsÀn olyan provokÀciÂt
emlegetni, amely mintha m¢g ma is aktuÀlis
(tehÀt à´r´kÊ) lenne, hiszen ezzel a müvek
keletkez¢s¢nek idûpontjÀban l¢tezett fogad-
tatÀsmezûh´z hasonlÂ k´zegbe Àgyazod be
olvasatodat. Olyan ez, mintha ma Hajas
munkÀssÀgÀt a korabeli szeml¢lettel kezel-
n¢d, ami nyilvÀn k¢ptelens¢g.

°n a hetvenes ¢vek elej¢n nem Àlltam
kapcsolatban az akcionistÀkkal itt B¢csben,
bÀr az egyetemi cirkuszrÂl tudomÀst szerez-
tem. E tekintetben azzal eg¢szÁten¢m ki ÁrÀ-

sodat, hogy a b´rt´nb¡ntet¢st nem a testned-
vek ¡rÁt¢s¢¢rt kaptÀk a r¢sztvevûk, hanem
az¢rt, mert mindek´zben az osztrÀk him-
nuszt ¢nekelt¢k. K¢pzeld csak el, micsoda
iszonyÃ ´tlet lenne p¢ldÀul az àIsten, Àldd meg
a magyartÊ hangjaira nyilvÀnosan rejszolni
vagy szarni. Na de ä mondanÀ egyfajta ¢rv-
k¢szlet ä mi¢rt kell egy nemzeti himnuszt
meggyalÀzni? Mi¢rt kell a himnuszt akciÂ tÀr-
gyÀvÀ tenni? ä k¢rdezhetn¢nk mÀs besz¢d-
mÂdban. R´gt´n kifejtendû vÀlaszom t´m´r
elûrevetÁt¢sek¢nt, ezt akkoriban az¢rt csinÀltÀk
Ágy (az¢rt àkellettÊ ilyenmÂd cselekedni¡k),
mert a lefojtÀsnak, az elfojtÀsnak, a kissze-
rüs¢gnek, a sunyisÀgnak, a nemzeti m¢retü
hazugsÀgnak olyan borzasztÂ trÀgyahalma
alÂl kellett besz¢lni, hogy a besz¢d l¢nyeg¢-
ben csak ilyen vagy hasonlÂ durva hangne-
mü lehetett. Thomas Bernhard mind´ssze
abban k¡l´nb´z´tt az akcionistÀktÂl, hogy
nagyobb, egyetemesebb müv¢sz volt legt´b-
b¡kn¢l, a l¢nyeget illetûen megegyeztek: az
ÀllamideolÂgia, a hÀborÃ utÀni osztrÀk men-
talitÀs hazugsÀgok ¢s elfojtÀsok irtÂzatos sz´-
vev¢nye volt (nyilvÀn t´rt¢neti gy´kerekkel
Àtszûtt talajban). Az elfojtÀs olyan m¢lyen
volt, hogy nyilvÀnosan soha senki nem be-
sz¢lt rÂla, de l¢tezett egy kollektÁv tudÀs, hogy
ilyenek vagyunk. Ezt a büntudatot takargatni
kellett ¢s illett, fûleg adomÀnyozÀssal, segÁtû-
k¢szs¢ggel. Az 1956-os magyarok, a '68-as
csehszlovÀkok, a '80-as lengyelek ¢s a mai
bosnyÀkok szÀmÀra egyarÀnt jutott ¢s jut
nagy kar¢j keny¢r. A k¢t ikerhulla az osztrÀk
pinc¢ben: a fasizmus ¢s a klerikalizmus.
àAusztria Hitler elsû ÀldozataÊ ä ezt a mondatot
leÁrni is rossz, pedig nem egyszer tett¢k, te-
szik; az à´r´kk¢ tartÂ semlegess¢gÊ elve mellett
(amit ¢ppen most bÃcsÃztatunk) ez a t¢tel
volt az 1955-´s Àllamszerzûd¢s mÀsik sarkk´-
ve. Az agresszÁven maradi klerikalizmus, a
katolikus egyhÀz mint inkvizÁciÂ, mint r¢m,
mÀr a mÃlt¢. Megfiatalodott, derüs, ember-
k´zeli, szolgÀlÂ, a hÁvekkel pertuviszonyban
ÀllÂ egyhÀz lett itt a katolikus, elsûsorban a
vatikÀni zsinat utÀn, elsûsorban K´nig bÁbo-
ros erûfeszÁt¢seinek k´vetkezt¢ben. Most mÀr
senkinek semmi baja az egyhÀzzal, de akkor,
'68 tÀjÀn, bizony m¢g volt. A fasizmus beivÂ-
dott kÁs¢rtet¢t pedig csak nemr¢g ¡ld´zte el
(rem¢lj¡k, v¢gleg) hÀromszÀzezer gyertya f¢-
nye ä azon a Heldenplatzon, amelyen egykor
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Hitler ugatott. A '68-as eszmek´r hatÀsÀt
(most volt huszon´t esztendeje) itt is ¢s nÀla-
tok is ÂriÀsi divat diffamÀlni. ç, nem volt az
komoly dolog, semmi nem vÀltozott, vagy
nem az¢rt vÀltozott, k¡l´nben is butikosok
meg buddhistÀk lettek a fûszereplûk, ¢s Ágy
tovÀbb. Nem utolsÂsorban az egykori '68-
asok fitymÀljÀk elûszeretettel sajÀt mÃltjukat.
°n, aki nem vallom magam 68-asnak, mert
akkoriban ¢retts¢giztem, ¢s teljesen mÀs dol-
gok ¢rdekeltek, nem tudom megmondani,
hogy hol van ennek a Àramlatnak a helye a
XX. szÀzad szellemt´rt¢net¢ben. Egyvalami-
ben azonban biztos vagyok, mert Àt¢ltem,
mert a sajÀt szememmel lÀttam: hogy attÂl a
kis lufitÂl, ami itt '68-ban elpukkant, igenis
nagyon sok vÀltozott. Ausztria ma mÀr
messzemenûleg nem az, mint ami '68 tÀjÀn
volt. VilÀgos, hogy nem az akcionistÀk vÀltoz-
tattÀk meg, ¢s nem is az a n¢hÀny trockista
meg maoista, aki itt akorriban ÀgÀlt, hanem
a szociÀldemokratÀk, Kreisky alatt. De a '68-
asok ¢s az akcionistÀk nyomÀsgyakorlÂ k¢t
kis csapata igen sok indÁtÀsÀt tudta felszÁvatni
a nagypolitikÀval ä ¢s a modernizÀlÂ egyhÀz-
zal. A katolikus egyhÀz ¢s az akcionistÀk csak-
nem fesz¡lts¢gmentes (!) viszonya egy¢bk¢nt
eg¢szen k¡l´n´s, egyedi konstellÀciÂ, ¢s fûleg
a nagy mügyüjtû ¢s jeles teoretikus, Monsig-
nore Mauer munkÀssÀgÀnak eredm¢nyek¢p-
pen j´tt l¢tre. Erre a levelem v¢g¢n m¢g visz-
szat¢rek. EgyszÂval a b¢csi akcionizmus, az
akcionista müv¢szet megÁt¢l¢se kapcsÀn
hangsÃlyos szerepe van annak, hogy milyen
vilÀg volt akkor itt. S´t¢tebbre sem akarom
festeni, mint amilyen volt, azt is tudom, hogy
MagyarorszÀgrÂl mÀs ä sokkal vonzÂbb ä
szÁnben tünt fel B¢cs ¢s Ausztria, Àm mindez
nem vÀltoztat azon, hogy szÀmunkra, akik
Nyugat-EurÂpa nagyvÀrosait (¢s n¢hÀnyan
AngliÀt, az USA-t) becsavarogva iratkoztunk
be 1970 tÀjÀn a b¢csi egyetemre, a vÀros ¢r-
dektelen, sz¡rke porf¢szeknek tünt. Ne ¢rts
f¢lre, itt nem baloldali nosztalgiÀrÂl van szÂ
(a politika irÀnt egy¢bk¢nt az akcionistÀk is
t´k¢letesen k´z´mb´sek voltak), hanem tel-
jesen mÀsrÂl. Csakugyan arrÂl, hogy vilÀg-
szeml¢let¢ben a nagysÀgrenddel nagyobb b¢-
csi müv¢szeti ¢let ¢s egyetem p¢ldÀnak okÀ-
¢rt akÀr a velencei AccademiÀhoz k¢pest is
maradi, tehÀt provinciÀlis volt. °s hÀt tudod,
milyen kincsesbÀnya volt itt szellemiekben a

hÀborÃ elûtt; B¢cset EurÂpa egyik leg¢rde-
kesebb vÀrosÀbÂl rohasztotta provinciÀvÀ a
hitlerÀj. A B¢csben k´zelebbi, a vasf¡gg´-
ny´n inneni vÀrosok k´z¡l szinte mindegyik
hamarabb t¢rt magÀhoz, mint B¢cs ä igaz,
hogy itt 1955-ig megszÀllÀs volt. M¡nchen-
ben 1968 ¢s 1970 k´z´tt mintha kicser¢lt¢k
volna a k´zszellemet. A vÀros k´zep¢n, az
Englischer Gartenben, ahol ma nyÀron,
eb¢dsz¡netben, anyasz¡lt puc¢r irodistÀk
t´bbezres t´mege napozik ¢s f¡rdik az Eis-
bachban, 1968 elûtt egyenruhÀs, farkasku-
tyÀs parkûr´k akadÀlyoztÀk meg nemhogy a
lemeztelened¢st, hanem azt, hogy a gyepre
l¢pjen az ember. A provincialitÀs, a vilÀg-
szeml¢let maradisÀga tehÀt elsûsorban az el-
szigetelts¢gben nyilvÀnult meg. Abban a pil-
lanatban, ahogy a kisebb-nagyobb k´z´ss¢-
gek elszigetlts¢g¢nek tojÀsh¢ja megroppant,
¢s elkezdûd´tt a kommunikÀciÂ a vilÀggal,
megfriss¡lt a levegû, nagyot lehetett l¢legez-
ni, mintha kis¡t´tt volna a nap. Ezt mi mÀr
B¢csbe ker¡l¢s¡nk elûtt meg¢lt¡k mÀshol, ¢s
tudtuk, hogy elûbb-utÂbb itt is bek´vetkezik.
Fefedezt¡k, hogy minden mindennel ´ssze-
f¡gg, vagyis rÀj´tt¡nk a szellemi ember l¢t¢t
meghatÀrozÂ infrastruktÃra ¢letfontossÀgÃ
jelentûs¢g¢re (akkor ezt a szÂt Ágy persze
nem ismert¡k). °ltek itt ugyanakkor kima-
gaslÂ tudÀsÃ szellemi emberek is, de elzÀrtan,
tudÀsuk nem volt k´zkincs. Nemigen lehetett
hozzÀjuk jutni. Rendszerszerüen mük´dû,
nemzetk´zileg kompatibilis szellemi hÀlÂzat
itt akkor nem volt. B¢cs ¢s vele a mi minden-
kori ÁrÂasztalunk ¢ppen ezekben az ¢vekben
kapcsolÂdott bele a vilÀgfalu Àramk´r¢be,
term¢szetesen igen fÀradsÀgos munkÀval.
Kreisky hihetetlen neh¢zs¢gek ÀrÀn tudta
csak kereszt¡lvinni az ENSZ-vÀros terv¢t eb-
ben a lipicai lovas, sachertortÀs, z´ld lÂden-
kabÀtos falusi ´nel¢g¡lts¢gben. BizonyÀra is-
mered azokat a rettenetes l¢gv¢delmi tornyo-
kat, amelyek B¢cs legszebb parkjait elcsÃfÁt-
jÀk. Nos, a hetvenes ¢vek elej¢n sz¡letett egy
vÀroshÀzi elk¢pzel¢s, hogy fess¡k be ezeket a
tornyokat, ha mÀr anyagi okokbÂl nem lehet
lebontani ûket. Elûbb azonban megk¢rdezt¢k
a lakossÀgot, ¢s ez nagy t´bbs¢ggel nemmel
vÀlaszolt. A szÁn, a szÁness¢g akkor provokÀ-
ciÂnak hatott. Ez a magyarÀzata annak, hogy
a b¢csi àmÀgikus realistÀkÊ (Hundertwasser,
Fuchs, Brauer ¢s a t´bbiek) szÁnorgiÀja ä ez
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a mÀra z´mmel jelent¢ktelenn¢ vÀlÂ vÀsÀri
giccs ä is àforradalmatÊ jelentett akkoriban.
A polgÀrok tajt¢koztak ellen¡k. Ma mÀr tob-
zÂdik a szÁn, mindenki papagÀjrikÁtÂ cicanad-
rÀgban ¢s bronzv´r´s fejjel mÀszkÀl (¢n is),
tehÀt ezt a nagy megszÁnesed¢st nem tartom
olyan jajdenagy pozitÁvumnak, de akkor
sz¡rk¢k voltunk. MÀrmost az informÀciÂs
tÀrsadalom nagy szÁness¢g¢be ¢s a vilÀgkul-
tÃra l¡ktet¢s¢be valÂ beolvadÀs kapcsÀn ki-
der¡lt, hogy a tûl¡nk kiÀramlÂ informÀciÂ
szÀmÀra ¢rthetû formÀban ´ssze kell foglalni,
kompatibilis jelekbe kell ´nteni ezt a àcsalÀdi
sz¢gyentÊ, amelyrûl addig csak a tudomÀny
elvont nyelv¢n lehetett besz¢lni. Az akcioniz-
mus Ãgy hitte, hogy ezt a feladatot sikeresen
oldotta meg, a mumifikÀlt b¢csi pince-Leni-
neket Àtadta a megvÀltÂ eny¢szetnek.

Szabad-e a müv¢szetet felhasznÀlni ilyen
c¢lokra, lehet-e a müv¢szet pszichoanalÁzis
vagy ´ngyÂgyÁtÂ metanyelv? TalÀn megfogal-
mazÂdik a vÀlasz, ha elmondom, hogyan lÀ-
tom ezt az irÀnyzatot ma. Az ¢n b¢csi akcio-
nizmusolvasatom k¢t ´sszetevûbûl Àll. Az
egyik a bevezetûben emlÁtett helyi sajÀtossÀg,
a b¢csi n¢pl¢lek, amely magyarÀzza az irÀny-
zat jelleg¢t, ¢s magyarÀzza azt, hogy a kora-
beli PÀrizsban vagy New Yorkban mi¢rt csi-
nÀlt mÀst Yves Klein vagy Jackson Pollock,
akiknek sem az egyhÀzzal, sem a fasizmussal
fertûz´tt kispolgÀrral nem volt semmi meg-
besz¢lnivalÂjuk. MÀsik akcionizmusfeldolgo-
zÂ szempontom a müv¢szet nemzetk´zi in-
t¢zm¢nyrendszer¢nek t´rv¢nyeit ¢rv¢nyesÁti.
Elûbb ezt mondom, mert ez r´videbb. TehÀt
a '89-es nagy akcionizmuskiÀllÁtÀsok kapcsÀn
a mükereskedelem f¢lre¢rthetetlen¡l kijelen-
tette, hogy az akcionizmus mint szellem-
i Àramlat nem ¢rdekli, mert nem k´zvetÁthe-
tû, nem vilÀgnyelven besz¢l (¢s ez bizony a
korabeli ´nszeml¢let, ´nmeghatÀrozÀs nagy
kudarca!). A müvek konvertibilisek, s a mü-
veket megveszi. Meg is vette. Csakhogy vi-
szonylag kev¢s mü maradt fenn, mert az ak-
cionista müv¢szek ¢ppen az akciÂt tartottÀk
szubsztanciÀlisnak, s a müveket csak mell¢k-
term¢knek, kell¢knek tekintett¢k, amelyeket
gyakran ott hagytak a helyszÁnen, t´rt¢njen
vel¡k az, ami akar. így Àllt elû az a paradox
helyzet, hogy a hatalmas egy¢ni mitolÂgiÀn,
bonyolult utalÀsrendszeren alapulÂ Nitsch-
f¢le Orgien-Mysterien-Theater a kutyÀt sem

¢rdekli, csak az elûadÀsok kell¢keit adja-veszi
a mütûzsde. N¢hÀny akcionista arÀnylag ko-
rÀn rÀj´tt erre, visszavonult, ¢s ä szerintem ä
kiss¢ feldÃsÁtotta az oeuvre-t. M¡hl hullad¢k
szobrai ma milliÂkat ¢rn¢nek, ha fennmarad-
tak volna. °s Ágy tovÀbb. A megvÀsÀrolhatÂ
müvek elfogytak, kereslet viszont tÀmadt, Ágy
szÀmomra a napnÀl vilÀgosabb volt, hogy
most az egyetlen f¢lig-meddig nemzetk´zileg
is megmagyarÀzhatÂ ¢s arÀnylag eszt¢tikus
pasas: Schwarzkogler posztmodern ÀtstilizÀ-
lÀsa k´vetkezik (àyou know, he's little bit
crazy, just like Franz KafkaÊ). Ha mÀs¢rt nem
ä hiszen Schwarzkogler nem hagyott hÀtra
sok müvet ä, akkor az¢rt, hogy ezzel a t´bbi
akcionista r¢szv¢ny ÀrfolyamÀt felnyomjÀk.
SzÂval abszolÃt biztos, hogy nudli, k´rÁt¢s,
hullad¢k ma mÀr az, hogy mit akart vagy mit
mondott Nitsch vagy M¡hl vagy Schwarzkog-
ler, olyan k¢rd¢sfeltev¢st pedig, hogy mi volt
az ideolÂgiÀjuk, mÀr magam is alig tudok le-
Árni, mert a helyesÁrÀsi ellenûrzû program
r´gt´n kijavÁtja hÀrsfateÀra.

De mi, akiknek ez a feladatunk, persze
csak foglalkozzunk ezzel, vagyis vissza az elsû
n¢zûponthoz. N¢zd, az akcionizmust ¢n sem
Ãgy nem kezelem, mint mozgalmat (ezt a t´r-
t¢neti magyar avantgÀrd irodalommal foglal-
kozÂ ÁrÀsaimban is pedÀnsan ker¡ltem), sem
Ãgy, mint nekem szÂlÂ müv¢szetet. Engem
nem ¢rintenek meg ezek a müvek. Nem utÀl-
kozom, nem hÀborodom f´l, semmi nem t´r-
t¢nik. NyugtÀzom, hogy nem szÂlÁtanak meg
(Francis Bacon persze megszÂlÁtott, de gy´-
ny´rü is volt a nyÀri velencei tÀrlata!). A mÀ-
sik korabeli b¢csi müv¢szeti irÀnyt, amely az
akcionizmussal ellent¢tben sajnos ma is tart
m¢g, a fentebb emlÁtett mÀgikus realizmust
viszont szÁvbûl utÀltam. A Hundertwasser-
hÀz k´rny¢k¢n lakom, sokÀig keserüs¢ggel
elegy megvet¢st ¢reztem, amikor azt lÀttam,
hogy nap mint nap buszok szÀzain fuvaroz-
zÀk oda a turistÀkat, s az emberek ¡dv´z¡lt
arccal szopjÀk be a humbugot (ti. azt, hogy
itt valÂban biohÀzrÂl van szÂ, holott Hun-
dertwasser egy teljesen normÀlis àpanelhÀ-
zatÊ dÁszÁtett ki). AzutÀn feldÁszÁtette a spitte-
laui szem¢t¢getût, majd egy autÂpÀlya-ben-
zinkutat. Most valamelyik kÂrhÀzban egy
rÀkosztÀlyt cifrÀz. Itt ¢s ekkor, tegnapelûtt tu-
dÂsÁtott errûl a t¢v¢, a k¢sz¡lû rÀkosztÀlyrÂl,
feladtam ¢s megb¢k¡ltem. SzÁvemben nin-
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csen t´bb¢ harag... Hundertwasser irÀnt. Pa-
nelhÀz, szem¢t¢getû, benzinkÃt, rÀkosztÀly ä
elt¡ntetni, megsz¡ntetni ezeket a rondasÀgo-
kat nem lehet, hÀt akkor legaÀbb szÁnezz¡k
ki rendesen, ¢s g´mb´lyÁts¡nk le minden
sarkot. N¢zd, ¢n term¢szetesen nem szeret-
n¢m, ha csontvÀzakat festen¢nek a rÀkosztÀ-
lyok falÀra, vagy ha kiÁrnÀk a szem¢t¢getûre
egy nagy villanytÀblÀn, hogy mennyi dioxint
bocsÀtott ki aznap. De ez a Verharmlosung,
ÀrtatlannÀ hazudÀs, amit Fuchs¢k csinÀlnak,
ez telitalÀlat volt. A vÀllalkozÂknak is rendkÁ-
v¡l ¡gyes mÀgiko-realistÀk a goldenes Wei-
nerherz, a b¢csi aranyszÁv k´zep¢be talÀltak.
HajszÀlpontosan erre a megsz¢pÁtû-elkenû
hazugsÀgra volt sz¡ks¢ge, talÀn nem is ha-
zugsÀgra, csak k´nnyü kis szÁnes pÀrÀra, amit
olyan jÂ n¢zni, ¢s hÀt nem is igaz, hogy m´-
g´tte semmi sem vÀltozik, hiszen a müv¢sz
urak k´ztudomÀsÃan ´kohÀzban laknak, ¢s
avarb¢l¢sü szobabudiba tojnak. Itt sikert, biztos
sikert hoz minden olyan àmüv¢sziÊ alakÁtÀs,
ami ezt az ûsb¢csi, nyÃlÂs, m¢zesmÀzos, szi-
rupos Àlvalamit Ãjra ¢s Ãjra feltupÁrozza, an-
nak ellen¢re, hogy ragad. Hiszen ¢ppen ez a
nagy müv¢szet, ezt csinÀlja utÀnuk valaki!

Az akcionistÀkkal nem az volt a baj, hogy
ûk nem hazudtak, mert hazudtak ûk is ren-
desen, hanem az, hogy a b¢csi aranyszÁv ellen
s nem mellette tett¢k. ögy lÀtszik, t´rv¢ny-
szerü, hogy a ragadÂs h¡lyes¢g megcsÃfolÂ-
jÀn, pelleng¢rre ÀllÁtÂjÀn (a àforradalmÀronÊ)
is megtapadjon valami kosz, id¢tlens¢g. Herr
M¡hl jelenleg b´rt´nben ¡l ä nem politikai
¢s nem is müv¢szettel ´sszef¡ggû okokbÂl ä,
¢s Nitsch sem jÀrt sokkal jobban, ût ÀllandÂ-
an vÁzikÃrÀztatjÀk, hol j¢ghideg, hol meg for-
rÂ zuhanyokkal ´nt´zik. Hol elhalmozzÀk ki-
t¡ntet¢sekkel, akÀr valami befutott mÀgiko-
realistÀt, hol meg letiltjÀk (professzori kine-
vez¢s, tÀrlat, egy¢b), akÀr valami taknyos kez-
dût. °s a legfÀjdalmasabb a szÀmÀra az, hogy
ez a negÀciÂ most mÀr nem a pr¡d¢ria, ha-
nem a lep´ck´l¢s nev¢ben t´rt¢nik. Annak
´r¡lne, ha m¢g ma is f¢lelmet oszlatna/okoz-
na, de sajnos, Ãgy lÀtszik, hogy az û müv¢vel
kapcsolatban ki lehet mondani azt, hogy àte,
´reg, nekem nem tetszik a malackodÀsod, ¢s
nem is ¢rdekelÊ ä an¢lk¡l, hogy felragaszt-
hatnÀ ez¢rt az illetûre a Kunstbanause jelzût,
mint m¢g teszem azt, akÀr tÁz ¢vvel ezelûtt is.
IdemÀsolok neked egy dramolettet Nitsch-

rûl, Antonio Fian Árta, a b¢csi Falterben jelent
meg, ¢s nemsokÀra k´tetbe is kij´n, s grazi
Droschl KiadÂnÀl (Antonio Fian: WAS BISHER
GESCHAH. Dramolette). °rtelmez¢s¢hez
annyit, hogy Nitsch a prinzendorfi kast¢ly-
ban lakik, müveit kiÀllÁtottÀk a sevillai expo
osztrÀk pavilonjÀban, melyet Klestil Àllamel-
n´k nyitott meg. V¢gigjÀrta a pavilont, de
Nitsch munkÀira nem volt kÁvÀncsi. A müv¢sz
megs¢rtûd´tt, ¢s abszurd-hÀtborzongatÂ ¢rv-
vel hozakodott elû, hogy mi¢rt kell ût ´r´k-
k´n-´r´kk¢ tiszteln¡nk. Heveny¢szett fordÁ-
tÀsomban:

A SEVILLAI MEGGYALçZOTT
Dramolett

R¢szlet Prinzendorfi Szent Hermann
eml¢kez¢seibûl

Remetelak Prinzendorf mellett. Elûtte, egy fapadon
Szent Hermann ¡l tanÁtvÀnyai tÀrsasÀgÀban: bi-
kÀk, bÀrÀnyok ¢s mÀs Àllatok veszik k´r¡l ûket. ögy
tünik, kifÀrasztottÀk a sok ¢jszakÀja tartÂ besz¢lge-
t¢sek. Hajnali n¢gy Âra van. Hermann pattint az
ujjÀval. Az erdûben dalra fakadnak a madarak. A
tanÁtvÀnyok felûl az Àmulat moraja hallik
HERMANN (tanÁt) Az keservekkel teljes ¢vek
sorÀn oly sok kem¢ny harcban volt r¢szem,
¢s oly szÀmtalan gyalÀzkodÀst türtem türv¢n,
hogy azt hittem, immÀr nem l¢szen szÀmom-
ra t´bb meglepet¢s. çmde minden valaha
volt dolgon tÃltett az a sz¢gyen, amely Sevil-
lÀban ¢rt. T´rt¢nt vala, hogy az idû tÀjt nagy
kiÀllÁtÀst rendez¢nek itt, s elnevez¢k EXPO
n¢ven. Az Àllam az ¢n müveimet vÀlasztotta
ki, odak¡ldendû.
TANíTVçNYOK (tiszteletteljesen) Az Àllam! Az Àl-
lam!
HERMANN (haragra gerjed) De az Àllam elsû
f¢rfiÃja ä ä
EGY TANíTVçNY (t¢rdre hull) Te vagy!
HERMANN Ugyan mÀr! (Int neki, hogy Àlljon fel,
s Ãjfent haragra gerjed) Az çllameln´k, bizo-
nyos Klestil nevü ember, mindenki szeme lÀt-
tÀra meggyalÀzott! Nem j´tt el hozzÀm! (Egy-
re fokozÂdÂ d¡hvel) Ha elj´tt volna, ¢s nyilvÀ-
nosan meggyalÀzott volna, nem szÂltam vol-
na semmit, de hogy mindenki szeme lÀttÀra
nem j´tt el, ¢s Ãgy gyalÀzott meg, azzal d´f´tt
tûrt az ¢n szÁvembe! (Rettenetes haragjÀban ma-
gÀhoz rÀntja a legk´zelebbi bÀrÀnyt, ¢s sz¢tt¢pi.
Majd ism¢t nyugodtabban) Csakhogy ¢n ekkor
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magamba szÀllottam, ¢s interjÃt adtam vala,
¢s ilyen szavakat szÂl¢k: àHa engem az Àllam
meghÁv ä äÊ
EGY TANíTVçNY (tiszteletteljesen) Az Àllam! Az
Àllam!
HERMANN Maradj cs´ndben, te balga, ¢s
halld szÂmat! àHa engem az Àllam meghÁvÊ,
imigyen szÂl¢k tehÀt, àakkor az Àllameln´k-
nek ezt ¢ppÃgy vÀllalnia kell, akÀr az Àllamo-
sÁtott ipartÊ. çmen. Ezek a tanÁtÀs szavai, ter-
jessz¢tek el ûket szerte a vilÀgban, ¢s hints¢-
tek el ûket az emberek k´z´tt, hogy hasonla-
tossÀ vÀljanak a mustÀrmaghoz a partot ost-
romlÂ hullÀmokban. °s most menjetek!
Egyed¡l akarok maradni.

(A tanÁtvÀnyok visszavonulnak. Sz¡net)

(Egyed¡l) AkÀrhÀnyszor erre a SevillÀra gon-
dolok, olyan m¢reg fog el, hogy ä ä (v¢res ke-
z¢re pillant) ja vagy Ãgy, a mait mÀr...

Sz¡net
F¡gg´ny

így vÀlik minden magasztos eszme c¢da gÃny
tÀrgyÀvÀ ¢s l¢ha irodalmÀrok nyelvk´sz´r¡lû
jÀt¢kÀvÀ. Csak a b¢csi aranyszÁv nem vÀltozik,
de hÀt azt most kenegetni illik, nem gy´t´rni.
Az akcionizmus ma mÀr csak a szakem-
bereket ¢rdekli, s nem is ¢rdekelhet mÀst, hi-
szen megszünt az a k´zeg, amelyben adekvÀt
mÂdon ¢rtelmezni lehetett. Ma mÀr ehhez
seg¢danyagok kellenek. Manfred Deix gyil-
kos karikatÃrÀi az osztrÀk polgÀrrÂl, Thomas
Bernhard ÁrÀsai, Helmut Qualtinger hangja.
Ez a Qualtinger nagyszerü szÁn¢sz volt, egy
zseni. N¢hÀny ¢ve halt meg, ¢n m¢g hallot-
tam az egyetemen, a zsÃfolÀsig megtelt audi-
torium maximumban, amikor felolvasott
Hitler MEIN KAMPF-jÀbÂl. Elripacskodhatta
volna, annak is müv¢sze volt, de ¢pp az a visz-
szafogottsÀg, az a term¢szetess¢g, hogy ezt itt
mind komolyan kell venni, jeles honfitÀrsunk
Árta, ¢pp ez volt dermesztû (meg ¡v´ltû ha-
hotÀra gerjesztû). El tudod ezt k¢pzelni mÀs-
hol? Hogy nem gûz´s skinheadek, hanem
t´bb szÀz rendes, ¢rtelmes fiatal elmegy meg-
hallgatni a MEIN KAMPF-ot? Az Ãj, az akcio-
nizmus utÀni, àmegtisztultÊ osztrÀk l¢lek mÀr
kibÁrja, ha rÂluk, ha ´v¢ik egykori r¢mtettei-
rûl szÂl a sztori. A r¢gi tÀrsasÀg nem bÁrta vol-

na ki. Az volt az akcionizmus nagy tette, hogy
megszabadÁtotta az osztrÀk polgÀrt a gonosz-
tÂl, a rÀhagyomÀnyozÂdott borzalmas, s´t¢t,
´r´klûdû büntûl (olyannyira sikeresen, hogy
ism¢t lehet kokettÀlni a nagyn¢met gondolat-
tal). Az akcionizmus, a kezdeti akcionizmus
l¢nyege szerint tehÀt vezekl¢s mÀsok bünei-
¢rt ä a pusztÀban (l¢v¢n, hogy nem volt
egy¢rtelmü nyilvÀnossÀgig¢nye). JÂl tudod,
hÀny ÃjjÀsz¡let¢s-rÁtus mutatott be a t´rt¢ne-
lem folyamÀn v¢res, mocskos Àldozatot. Ezt
tett¢k az akcionistÀk is. °rthetetlen ¢s felhÀ-
borÁtÂ volt szÀmukra, hogy a sz¡lûk nemze-
d¢ke, belÀthatatlan m¢retü sz´rnyüs¢gek el-
k´vetûje vagy tettestÀrsa, de legalÀbbis tÃl¢-
lûje, nyugalmasan a s´rhabba r´f´g a lerÀ-
gott csirkecsontok felett, mintha nem t´rt¢nt
volna semmi. Ez a mentalitÀs egy¢bk¢nt Àlta-
lÀnos emberi vonÀs: a szellemi ember min-
den nagy kataklizma utÀn megtisztulÀsra, a
testi ember pedig megnyugvÀsra ¢s felejt¢sre
vÀgyik. Magam hajlok arra a felvet¢sre, hogy
az akcionizmus nem '68 term¢ke (korÀbban
is keletkezett), a '68-as politikai sz¢l csak
megl´kte kiss¢. Mondjuk, '68-as t¡nete az
egyetemi himnuszlepisÀlÀs. De magja ¢s ¢r-
telme a megtisztulÀs, az ÃjjÀsz¡let¢s volt, s
miutÀn ez megt´rt¢nt ä mert k¢ts¢gkÁv¡l
megt´rt¢nt ä, bet´lt´tte a szerep¢t, ¢s f´l´s-
legess¢ vÀlt. Akik tovÀbb folytattÀk, mind ´n-
magukat ism¢telt¢k, egyre ¢rtelmetlenebb¡l
¢s m¢rs¢keltebben. Helyesen Árod, hogy az
ÀltalÀnosan ismert ¢s ¢rt¢kelhetû müalkotÀ-
sokat l¢trehozÂ akcionistÀk k´re nemigen
terjed tÃl a Brus, Frohner, M¡hl, Nitsch,
Schilling ¢s Scwarzkogler nev¢vel f¢mjelez-
hetû irÀnyzatokon, ¢s az is kitünû megfigye-
l¢s, hogy à...rÁtusaik, Àldozataik k´zepette esetle-
nek, azt mondanÀm, polgÀriak [...], az orgiasztikus
eksztÀzis helyett [...] inkÀbb valami elszÀnt munka-
v¢gz¢s, mÀskor meg paradox (b¢csi) ked¢lyess¢g jel-
lemzi ûketÊ. ValÂban, sem orgiÀzni, sem ¢lvez-
kedni nem akartak annyira, mint megtisztul-
ni ¢s tisztÁtani. Ez az ig¢ny egymaga perszer
kev¢s volna ahhoz, hogy relevÀns müalko-
tÀs(oka)t hozzanak l¢tre. Azonban semmi
okunk k¢telkedni abban, hogy ezek az embe-
rek akkor v¢rm¢rs¢klet¡k szerint szadista,
mazochista vagy pszichologizÀlÂ mÂdon
m¢giscsak relevÀns müveket hoztak l¢tre ä
megengedem, hogy ennek az evidenciajelle-
ge csak B¢csben nem szorul bizonyÁtÀsra.
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Hogy mi¢rt tett¢k, ezt mi tudjuk vagy tudni
v¢lj¡k, de hÀt manapsÀg, mint mondtam,
mÀr senkit sem ¢rdekel az egykori indÁt¢k.
Ami ¢rdekes maradt, az a hogyan, a megcsi-
nÀlÀs formÀja, s ez mÀr az Ãj meg Ãj olvasa-
tok, interpretÀciÂk k´r¢be vezet. Szerintem
F´ld¢nyi Schwarzkogler-olvasata mint nem
b¢csi olvasat teljesen rendben van. Mondhat-
nÀnk azt, hogy û nem az akcionista Schwarz-
koglert olvassa, hanem az eredeti posztmo-
dern adaptÀciÂjÀt, de hÀt ezzel nem mon-
dunk sokat, ez olyan t¢ny, mint az, hogy az
¢rtelemadÂ k´zeg¡kbûl, az ´sszef¡gg¢s¡kbûl
kiszakÁtott Nitsch-rekvizitumokat olvassÀk
àeg¢szk¢ntÊ.

Itt t¢rn¢k vissza Monsignore Mauer sze-
rep¢re. ý t¢nyleg egy csodabogÀr lehetett
(¢n sajnos nem ismertem), egzaltÀlt, magas
hûfokon ¢gû teolÂgus ¢s hitszÂnok ä mind-
amellett a kortÀrs k¢pzûmüv¢szet jeles ¢rtûje
¢s gyüjtûje. Akik ismert¢k, csodÀltÀk. Az ak-
cionistÀkkal nem l¢tesÁtett pÀrbesz¢det, de
hagyta, hogy Oberhuber ¢s Arnulf Rainer
uszÀlyÀban beÃsszanak a k¢pbe, nem tett ¢s
nem s¡rgetett ellen¡k l¢p¢seket. Tudtommal
nem ÀllÁtotta ki ûket hÀzi termeiben, a Galerie
n¤chst St. Stefanban, de nem is Àtkozta ki ûket.
Ez itt akkor hatalmas tett volt. Müv¢-

szetfilozÂfiÀja sajÀtos lÀtÀsmÂdon, elgondolÀ-
son alapul, de nyilvÀn elfogadhatÂank tünt a
kortÀrsak szÀmÀra, hiszen a szÀmtalan blasz-
f¢mikus c¢llal akciÂba komponÀlt egyhÀzi rÁ-
tus ¢s kell¢k ellen¢re sem indÁtottak ilyen ok-
bÂl pert az akcionistÀk ellen. Msgr. Mauer el-
gondolÀsÀnak, müv¢szetfilozÂfiÀjÀnak l¢nye-
ge az volt, hogy a kortÀrs (k¢pzû)müv¢szeti
alkotÀsban a kairosz nyilvÀnul meg, mintegy
felvillanÀsszerüen a n¢zû szem¢be vilÀgÁtÂ
f¢nnyel, a h¢tk´znapot ¢s az ¡nnepet, az is-
tenit ¢s a mocskos emberit elvÀlasztÂ d´ntû
pillanat, amely akÀr a kegyelem pillanata is
lehet. A mütÀrgyban mindk¢t szf¢ra jelen
van, a n¢zû lelki diszponÀltsÀgÀtÂl f¡gg, hogy
elkÀrhozik vagy ¡dv´z¡l-e Àltala (hogy t´rt¢-
nik e vele bÀrmi is). Vagyis: megengedte Ra-
iner ´nmagÀn, sajÀt f¢nyk¢pein v¢gzett kÁs¢r-
leteit, arcÀtfest¢ssel, testÀtfest¢ssel v¢ghezvitt
¢ndestrukciÂjÀt ¢ppÃgy, mint a schwarzkog-
leri jelk¢pes ´nmegsemmisÁt¢st. Maga a do-
log, az akciÂ ä Ãgy hitte ä, se ilyen, se olyan,
nem jÂ, ¢s nem rossz, minden a befogadÂra
van bÁzva.

Rem¢lem, nem untattalak, kedves SÀndor,
¢s tovÀbbra is megtartasz jÂindulatodban.
HÁved

Der¢ky PÀl
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