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Petri Gy´rgy

VAGYOK, MIT °RDEKELNE
Mikor nem Árok verset: nem vagyok.
Illetve Ãgy, mint hulla k´rme ¢s haja,
valami nû tovÀbb, de nincsen valaki,
nincs centrum, ¢n, nincs àszervezû k´z¢pÊ.
A versen kÁv¡l nincsen ¢letem:
a vers vagyok. TehÀt el¢g ritkÀn vagyok,
s el¢g ritkÀs, fogyatkozott e l¢tez¢s;
f¡st´l¢s, vedel¢s, szerelmesked¢s, n¢ha fûz¢s
ä az is mind ritkÀbban. Torkig vagyok,
¢s ez paralizÀlja a kulinÀris k¢pzelûerûmet is.
Persze egy fÀcÀn vagy egy ûzgerinc,
vagy egy eg¢szen zsenge, rÂzsaszÁn malac,
citromszelettel a szÀjÀban egybes¡tve,
netÀn lazac ä az ilyesmik m¢g lÀzba hoznak,
fokhagymÀval pirÁtott osztriga (persze csakis
aznap halÀszott, friss sellûpicsa).
De ez sem old meg semmit igazÀn. Mert igazÀbÂl
m¢giscsak k´ltû voln¢k ä hogyha lenn¢k.
çtmenetileg a politika megoldÀsnak tetszett
(na, hogy tetszett, az tÃlzÀs; annak tünt).
AztÀn kitetszett, hogy csakis elm¢letileg ¢rdekel:
az elm¢leti politizÀlÀs meg... mit mondjak,
olyan, mint zokniban lÀbat Àztatni. HiÀba:
k´ltû vagyok. (Ez nem k¢rked¢s, inkÀbb diagnÂzis.)
°s mi az, hogy àmit ¢rdekelne...Ê?
HÀt m¢gis, mi a frÀszkarika ¢rdekelne?
Persze van Mari, meg n¢hÀny tüz´nvÁzenÀt barÀt,
de n¢kik is csak mint k´ltû l¢tezem,
illetve ¢n csak ilyet¢nk¢ppen tudok l¢tezni szÀmukra.
K´ltûnek lenni: ´r´k´s retteg¢s.
HÀtha ez az utolsÂ. Ez a jutalomjÀt¢k.
Nos, ilyenek a profi kÁnjai ä ha k´ltûnek
k¡ldetett el e l¢legzû vilÀgra.
Ha kiv¢nhedt, nem lehet edzû, szak¢rtû, manager,
nem eszk´z´lheti a stadionban
a kezdûrÃgÀst.
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Petri Gy´rgy: Versek

SMILEY REGGELIJE
ñ, ez a foszlÂs semmi!
Elomlik az ember szÀjÀban,
mint a tejeskalÀcs.
öj ¢v, Ãj gyilkolÀsok, cselsz´v¢sek,
amik Ãjabb gyilkolÀsokhoz vezetnek;
hiÀba bec¢zik ma logisztikÀnak:
k¢s, damil, hangtompÁtÂs pisztoly,
j¢gcsÀkÀny, ciÀn ä
ebben v¢gzûd¡nk, mint k´r´mben az ujj.
Egy àhelyiÊ hÀborÃt kirobbantunk
a sajÀt helyi ¢rdekeink v¢delm¢ben.
Hergelj fel pÀr szÀz h¡lye indiÀnt,
kicsit l´v´ld´znek, azt hiszik...
AztÀn j´n a hadsereg hernyÂtalpa.
Nem is olyan nagy baj,
egy kicsit ¢ltek.
A k¡l¡gy elhatÀrolja magÀt
(mellesleg t¢nyleg nem eml¢kezik,
hogy mit is gondol tulajdonk¢ppen,
mert k´zben a politikai mezû
teljess¢ggel Àtrendezûd´tt).
NyugdÁjas vagyok. M¢z aranylik,
szûlû szemez velem, vajgolyÂcskÀk,
friss f¡ge TuniszbÂl,
pirÁtÂs damasztszalv¢tÀban,
kÀv¢ illatozik.
ºl´k a t¢liesÁtett verandÀn,
kockÀs skÂt takarÂ v¢n t¢rdemen.
Az ablakon Àt mÂkusokra lÀtni,
fantasztikus, ahogy f¡rk¢sznek, szaladgÀlnak.
A francba! Megvan m¢g a jÂ ´reg Waltersem!
Meg a tizenk¢t hamis Ãtlevelem,
amit basztam leadni, amikor Ãgymond
bej´ttem a hidegrûl.
Seggfejek. Van pÀr tÁzezer fontom.
Ez az ¢n akciÂm lesz. Senki
Sir Ez meg Az. Most majd meglÀtjÀk.
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V¢gre valamit majd jÂvÀ teszek.
Mindig csak a parancsok, most
egy uram lesz, a lelkiismeret.
Nem ismerek
t´bb¢ Istent, csak embert...
Bassza meg! A m¢z mindig a szakÀllamba ragad!
HovÀ is? Valamelyik ...-isztÀnba megyek.
Ott ismerem az ´sszes megkenhetû ¡gyn´k´ket,
majd azt hiszik, megh¡ly¡lt az ´reg,
nyilvÀn lÀbÀba szÀradt az esze,
de ha adok ezer fontot, nesze, nesze!
Akkor lesz hÀlÂzat, infrastruktÃra,
TNT, madzag, kik¢pzûbÀzis, minden, ami kell,
dezinformÀtorok, kettûs ¡gyn´k´k,
sz¡ks¢ges Àldozatk¢nt bÀjos kicsi nûk,
¢s akkor elbÀnok akÀrkivel.
Miket is besz¢lek itt ´sszevissza?
Hogy nem sz¢gyellem magam?
Egy ¢leten Àt Àltattam magam.
De akkor legalÀbb nem holmi eszm¢t
szolgÀltam, csupÀn csak egy hivatalt;
jÂllehet akkor is Àltattam magam,
azt k¢pzeltem, hogy rosszbÂl lesz a jÂ,
Ágy lettem odvas, szÀrazon koppanÂ diÂ.
°s ez a reggeli is!
Hogy n¢znek ki az olvadt vajgolyÂk!
Megposhadt a posÁrozott tojÀs is,
s az egykor pompÀs pirÁtÂskeny¢r,
mint v¢nember- vagy csecsemûteny¢r,
a szilk¢ben megikrÀsodott a m¢z.
°s ¢n? Mint a dzsemen a hirtelen pen¢sz.
Az eg¢sz vilÀg megpen¢szedett,
de alant forr valami, nem tudom,
hogy mi, vagy inkÀbb nem akarom
tudni, mivelhogy nagyon is tudom.
No, jer, hü Waltersem, sohasem vettelek
ig¢nybe, na, ne k´nnyezz, v¢n gyerek,
ez a sok ¢sz hiÃnak, h¡ly¢nek bizonyult,
tolong a jelen, ¡res urna a mÃlt.
Gyer¡nk, Walters, ehhez nem kell sz¡l¢sz, se bÀba,
elint¢zz¡k a k´nyvtÀrszobÀba'
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BertÂk LÀszlÂ

AHOGY MENNEK EL A HAJñK
Elûbb az elûttem valÂk,
aztÀn az utÀnam j´vûk.
Ahogy mennek el a hajÂk,
ahogy tengerr¢ lesz a f´ld.
Ahogy l¢pek egyet elûbb,
aztÀn megÀllok ugyanott.
Ahogy ott hagynak a menûk,
¢s hallom is, hogy maradok.
Elûbb, hogy mindenki halott,
aztÀn, ahogy a perc kik´t.
Mintha egy g´r´g darabot,
s az a v¢ge, hogy ott ¡l´k.
Ahogy csipkedi, cs´ppre-cs´pp.
Tisztul szememben a homok.

N°ZEM A MOHñ FEKET°T
A v´r´s, a sÀrga, a k¢k,
az oda-vissza hÂfeh¢r,
¢hes macskÀt sz¡rke eg¢r,
n¢zem a mohÂ feket¢t.
A t´bbi az mind kever¢k,
vagy majdnem az, mert csupa v¢r.
A tudomÀny is annyit ¢r,
mossa a v¢rben a mes¢t.
S hogy a szivÀrvÀny szÁne h¢t.
H¢t vagy hat? De honnan a f¢ny?
F´nt a narancs, mint a teny¢r?
Lejjebb a z´ld, mint a ker¢k?
S a f´nt is, lent is feket¢bb?
Milyen ibolyÀn tÃli sz¢l?
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A C°LOK HELYETT A HELYEK
Az utak, hogy t¡zet viszek.
A perc, hogy csak addig ne, mÁg.
A menny, ahogy nehezedik.
A pokol, ahogy fütenek.
A v¢gtelen, hogy meg lehet.
A mÀsodik, a harmadik.
A f¢lelem, hogy valakik.
A lobogÀsban a meleg.
A hÂlyagok, hogy senkinek.
A kÀlyhÀtÂl a falakig.
A fÃjjÀk csak, de nem viszik.
A c¢lok helyett a helyek.
A jaj, megint csak egy meg egy.
A kezemtûl a kezedig.

A KEZEM, AHOGY OTT HAGYOM
Akkor inkÀbb az unalom.
A helyben forgÂ nyÀri ¢g.
MilliÂ füszÀlbÂl a r¢t.
Fek¡dni a mÃlÂ napon.
A kezem, ahogy ott hagyom.
A lassÃ hullÀm, hogy ne m¢g.
Egy r¢gi Rippl-RÂnai-k¢p.
Egy ´regasszony, nem tudom.
Akkor mint az imamalom.
Hogy legalÀbb a sz´veg¢t.
°rezni, hogy leÀll a g¢p.
CsodÀlkozni ugyanazon.
Akkor inkÀbb a monoton.
Ahogy ´nmagÀt veri sz¢t.
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MÀndy IvÀn

A L°GYVADçSZ S°TçJA
Egy ÃjsÀg lÂgott le az asztalrÂl. Valaki Ãgy hanyagul odahajÁtotta. TalÀn tegnap este
vagy ¢ppen ma reggel. A legyek mÀr elolvastÀk. LegalÀbbis belen¢ztek. çtfutottak rajta. °s most û is ott kuksol. Na tess¢k. HÀt n¢zz¡k csak! Ez a nap is kedvezû erûket
hozhat szÀmodra. öj lehetûs¢gekrûl is tudomÀst szerezhetsz.
Hirtelen abbahagyta. Valaki figyeli. M¢gpedig olyan megrovÂan. Egy l¢gy, mozdulatlanul, ¢s csakugyan nagyon megrovÂan. Mi az? ý m¢g nem olvasta a lapot? A
t´bbiek egyszerüen a k´zel¢be se engedt¢k? °s csak most ker¡lhetett volna rÀ sor? De
hÀt ez a lehetetlen, modortalan l¢gyvadÀsz... Megvan a v¢lem¢nye rÂla! Most elkapom! Dehogy kapom el! Egy mozdulat, ¢s a l¢gy felrep¡l, eltünik.
çtengedem neki a lapot. Olvassa csak ezeket az ostobasÀgokat.
Lehet, hogy alszik. Vagy nagyon is figyel.
ý pedig Ãjra elolvasta.
Kedvezû lehetûs¢gek... M¢gis odaadom. Hadd olvasson valamit a kedvezû lehetûs¢gekrûl.
ä Tess¢k, k¢rem, hiszen ´n mÀr...
ä Lemondok rÂla.
ä De mi¢rt? Csak azt Àrulja el, hogy mi¢rt?
ä Egyszerüen nem ¢rdekel.
ä Az¢rt nem kell annyira len¢zni. Mindig lehet benne valamit talÀlni.
ä Maga p¢ldÀul mit talÀlt benne?
Nem felelt mindjÀrt. Majd, Ãgy akadozva: ä HÀt a hÁrek, a D¢li Posta hÁranyaga...
az aztÀn izgalmas.
ä Na igen. Maga, ugye, a hirdet¢seket b´ng¢szte... meg azokat a szinte mÀr tudomÀnyos cikkeket. AztÀn Ãgy hajÁtotta el a lapocskÀt... ä Egy pillanatra elhallgatott.
Majd szÀraz, f´l¢nyes hangon: ä °n valaha a Lloydot olvastam.
ä Azt a n¢met nyelvü...?
ä NÀlam nincsenek nyelvi neh¢zs¢gek. De hÀt hol van mÀr a Lloyd? EgyÀltalÀn,
hovÀ tüntek a r¢gi lapok... amiket m¢g k¢zbe lehetett venni. A leibzsurnÀljaim!
A l¢gyvadÀsz a cÁmlapot n¢zte. Elmosolyodott. Felfedezett egy nevet. Egy r¢gen ismerûs nevet.
ä Bakacsi!
ä Mit mond?
ä Bakacsi B¢la. ý vette k¢zbe a D¢li PostÀt.
ä SzÂval û a szerkesztû?
ä Bakacsi!
ä Mennyi gyül´let van a hangjÀban!
A l¢gyvadÀsz k´zelebb hajolt a l¢gyhez. °s szinte suttogva: ä Richter Kamilla.
A l¢gy idegesen megrebbent. RÀcsÃszott az ablak¡vegre.
ä Mit jelent magÀnak ez a n¢v?
ä Lecsaptam Bakacsi kez¢rûl Richter KamillÀt.
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ä Aha... kezdem kapiskÀlni. Lecsapta a kez¢rûl... de hÀt akkor talÀn inkÀbb û gyül´lheti magÀt.
ä Ne aggÂdjon.
A l¢gy, eltünûdve: ä Bakacsi... Bakacsi B¢la... nem Árt ez valaha verseket?
ä K´tete is megjelent.
ä Persze, persze! A cÁme pedig, hogy Ãgy mondjam...
ä Kiss¢ h¡lye. Mindenesetre feltün¢st keltû.
ä JÂ visszhangja volt a k´tetnek. Mondhatni, Àradoztak rÂla. Nagy Ág¢ret! Nem! Ez
mÀr nem is Ág¢ret! Teljes v¢rtezetben robbant be k´lt¢szet¡nkbe! De aztÀn elnyelte a
D¢li Posta.
ä HÀt az lenyelte. Bakacsi eltünt az irodalombÂl.
ä °n meg mÀr hÂnapok Âta nem is lÀttam. Lehet mÀr egy ¢ve is.
ä Ezek szerint ismerte? Na persze, hÀt k¡l´nben nem tudta volna lecsapni a kez¢rûl
azt a lÀnyt.
ä BarÀtok voltunk. Adott is egy k´tetet.
ä Term¢szetesen dedikÀlta.
A l¢gyvadÀsz, olyan fÀjdalmas hangon:
ä JÀnos barÀtomnak igaz szeretettel Bakacsi B¢la. çt´lelte a vÀllamat. ä Kis sz¡net. ä UtÀlom, ha Àt´lelik a vÀllamat. Kem¢ny kritikÀt k¢rt. Tudod, hogy bÁrom a kritikÀt.
ä °s ´n persze...
JÀnos k´zbevÀgott.
ä Nem! Arra mÀr nem ker¡lt sor. Bakacsi eltünt.
ä TalÀn m¢gis tartott attÂl a kritikÀtÂl.
ý pedig a fej¢t rÀzta.
Felesleges mozdulat. EgyÀltalÀn, ezek az ostoba, felesleges mozdulatok! FejrÀzÀs,
legyint¢s, vÀllrÀndÁtÀs. Mintha minden¢t elszÂrnÀ.
Egy pillanatra felragyogott.
ä A Winkler kirÀlysÀg!
ä A k´tet cÁme?
ä Az! Az! Megn¢zhettem volna a k´nyvtÀramban. De ez m¢giscsak mÀs!
ä A barÀtja biztosan ´r¡lne, hogy Ágy eml¢kszik.
ä A barÀtom mÀr nem a barÀtom. ä Cs´nd. ä Soha nem bocsÀtotta meg Richter
KamillÀt.
ä Na igen, hÀt ha elhalÀszta elûle.
A l¢gy elindult az ablak¡vegen. Mellette a l¢gyvadÀsz. Hanyagul csapkodta a rongyot. Nem volt abban semmi fenyegetû.
S¢tÀlgattak. Besz¢lgettek. Az elsû percekben talÀn kiss¢ idegenkedett a l¢gytûl. De
aztÀn feloldÂdott. Igen, feloldÂdott.
ä Nem tehetek rÂla, hogy Richter Kamilla nÀlam k´t´tt ki.
ä Nem, hÀt arrÂl aztÀn igazÀn nem tehetsz. ä HozzÀtette: ä Azt hiszem, KamillÀnak
¢n sem tudtam volna ellenÀllni.
A l¢gyvadÀsz a l¢gy fel¢ sandÁtott. °rdekes pÀr lett volna. Richter Kamilla ¢s ez a
l¢gy.
ä Csakhogy akkor mÀr semmi es¢lyed.
Ez el¢g leverûen hangzott. Leverûen ¢s ¢rtelmetlen¡l. A l¢gy meglehetûsen d´bbenten. Mintha a falhoz nyomtÀk volna.
ä Es¢lyem? Hol? Kin¢l?
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ä A KamillÀnÀl.
ä De hÀt ¢n nem is Àlmodtam ilyesmirûl.
A mÀsik meg se hallotta.
ä Egy-k¢t h¢t, ¢s mÀr ¢n se szÀmÁtottam nÀla. EgyÀltalÀn senki.
Cs´nd.
Elhangzott egy n¢v.
ä A Tika.
ä A Tika?
ä Megvesztek ¢rte a lÀnyok. A Piroska Gabi, a Szûke, ¢s hÀt û is, igen, û is beleesett,
a Richter Kamilla. ä Kurta nevet¢s. ä Hol voltam ¢n mÀr akkor! °rtsd meg, senki se
szÀmÁtott. Csak a Tika. A Tika! A Tika!
ä Mi¢rt ordÁtasz?
ä °n nem ordÁtok, csak szeretn¢m, ha v¢gre felfognÀd... ä F¢lbeszakÁtotta ´nmagÀt.
ä MiÂta tegezûd¡nk?
ä Nem mindegy?
ä T´k¢letesen mindegy.
Hangja lehalkult. Beleveszett a levegûbe.
Kifulladt. Majd mintha felpumpÀltÀk volna:
ä Nem volt felvÀgÂs fiÃ. Azt igazÀn nem lehet mondani. Sût! Mintha inkÀbb zavarta
volna ez a siker a lÀnyoknÀl. Mert ha Ãgy k¢rdezt¢l tûle valamit, azonnal felelt. °s
valahogy olyan szolgÀlatk¢szen. Mintha sejtett volna valamit. Tudod, ami majd bek´vetkezik, amit nem lehet elker¡lni.
ä Hogy egyszer û is le¢g egy lÀnynÀl?
ä Nem! Nem! Ez mÀs... eg¢szen mÀs. LÀtod, most mell¢fogtÀl.
ä Nem az elsû eset.
Cs´nd.
ä Ronda dolgok t´rt¢ntek azokban az idûkben.
ä °s milyen idûkben nem t´rt¢ntek ronda dolgok? SzÂval?
ä A nyilas idûkben.
ä Ja Ãgy!
ä ¹sszeszedt¢k a fiÃkat a Tisza KÀlmÀn t¢ren. FellapÀtoltÀk ûket valamilyen vonatra...
ä °s aztÀn?
ä MÀr nem tudom, hovÀ vitt¢k ûket. De az biztos, hogy a Tika is k´zt¡k volt. Tudod,
a P¢nziÀs Robi valahogy megl¢pett, ¢s û mes¢lte, hogy a TikÀ¢kat beterelt¢k egy pajtÀba.
KiszÀradt a hangja.
Eltelt egy idû, amÁg ki tudta mondani.
ä ...¢s aztÀn a pajtÀt rÀjuk gyÃjtottÀk.
BeÀllt a cs´nd. A sz¡rke, ked¢lytelen reggel cs´ndje.
A l¢gyvadÀsz fÀtyolos hangja:
ä A Richter Magda felvÀgta az ereit, amikor megtudta.
ä Kamilla.
ä Magda, a Kamilla hÃga.
ä SzÂval Richter Kamilla ¢s Magda. A Richter lÀnyok.
ä A Magda szerette igazÀn a TikÀt.
ä De hÀt akkor a Kamilla nem veszett meg ¢rte.
ä Ki mondta, hogy megveszett?
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ä Te, ´regem.
ä Azt hiszem, a Kamilla inkÀbb csak belehergelte magÀt. Ez nÀla hiÃsÀg volt. Hogy
a Tika ne jÀrjon senki mÀssal, csak egyed¡l vele. De a Magda, az eg¢sz mÀs... ott szÁv
is volt.
A l¢gy engedelmesen megism¢telte: ä SzÁv is volt. ä VÀrt egy kicsit, majd feltette a
k¢rd¢st: ä °s belehalt, amikor azt csinÀlta?
ä Megmentett¢k. Nagyon nehezen, de m¢gis...
ä Szerencs¢re.
ä Az nem olyan biztos.
ä Hogy mondhatsz ilyet?
ä Soha nem lÀttÀk t´bb¢ senkivel. Olykor a t´lt¢sen jÀrkÀlt, a vasÃt mellett.
ä Csak nem csinÀlt valami ûr¡lts¢get?
ä Nem tudom. Semmit se tudok rÂla azÂta. Se rÂla, se a KamillÀrÂl.
RÀdiÂhang, kattogÂ, szÀmon k¢rû.
ä Hallottak ´n´k Sziriusz Leopold Weiszrûl?
D´bbenten n¢ztek egymÀsra. Mint akiket rajtakaptak valami sÃlyos mulasztÀson.
ä °n bevallom, hogy soha.
ä °n is bevallom.
Elhallgattak.
VÀrtÀk az Ãjabb beolvasÀst. De csak a kattogÀs.
ä De hÀt itt nincs is rÀdiÂ. Soha nem is volt.
A l¢gyvadÀsz eszm¢letlen r¢m¡letben megism¢telte azt a nevet: ä Sziriusz Leopold
Weisz.
Cs´nd.
Majd a l¢gyvadÀsz:
ä Mi van a t´bbiekkel?
ä Kik azok a t´bbiek?
ä A tÀrsasÀgod.
ä Megvagyok n¢lk¡l¡k. ä Cs´nd. ä Tartanak tûled.
ä Ne mondd!
Nem vetette sz¢t a b¡szkes¢g, de az¢rt ez m¢giscsak...
ä HiÀba, neked stÁlusod van.
ä Mif¢le stÁlusom?
ä Kegyetlen, gyilkos stÁlusod van, mÀr ne is haragudj.
ä HÀt n¢zd...
ä Ne mentegetûzz! Nagyon k¢rlek, csak azt az egyet ne...
A l¢gyvadÀsz az eget bÀmulta. Alig ¢szrevehetûen megrÀzta a fej¢t, mint aki rosszall
valamit.
ä N¢ha mell¢fogtam.
ä Ez mindenkivel megt´rt¢nhet.
Meg se hallotta. Csak mondta, mondta a magÀ¢t.
ä Elvesztettem a t¡relmemet. Kapkodtam. ValÂsÀggal ugrÀltam a levegûben, rÀcsÃsztam az ablakra, bevertem, sÁrtam d¡h´mben.
ä Miket besz¢lsz!
ä Tegezûd¡nk vagy magÀzzuk egymÀst?
ä Ezt mÀr megbesz¢lt¡k.
Cs´nd.
ä Mi mÀr mindent megbesz¢lt¡nk.
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Halasi ZoltÀn

KARANT°N
Kilenc¢vesen kÂrhÀzba ker¡ltem.
Kis ablakon adtÀk a reggelit.
Elûsz´r tetszett: àNa, ez egy elit
hely. Itt fûÃrian vend¢gelik
az embert. ForrÂ kakaÂ! kalÀcs!
barackdzsem is! Tyüha! Ez mÀr igen.
A tÀlca sem, mint a napk´ziben,
hÀromsz´g papundekli, csurgatott
szÁnes. Csinos ez¡stutÀnzatot
hozott ä ki is? Hiszen csak Ãgy becsusszant
az almaz´ld lapon, tapintatot,
jÂ illatot lehelve, hosszant...
Milyen tisztess¢gtudÂ illetû!
Jelenl¢te, Ãgy ¢rt¢kelte, bosszant,
s hogy az Ãrfi nyugalmasan egyen,
ell¢pett lÀtatlan, lÀbujjhegyen.
Aranyba k¢ne foglalni e nût!Ê
ä magamban adtam az elûkelût.
Hanem a gûz: gûz. Lassan pÀrolog.
Picit zavarni kezdett pÀr dolog.
àMinek k¡l´n szoba? kukucska? rÀcs?
NetÀn, hogy ¢n, a csÁkos pizsamÀs,
ki ne rontsak a z´ld falak k´z¡l?Ê Nem
hittem m¢g. Csak a sejt¢stûl k´v¡lten
ä hogy nem a m¢ltÂsÀg alkalmasint,
ami e reggelivel rÀmkacsint ä
t´rt¢nhetett, hogy kezemben a b´gre
megÀllt. Elûbb, mintha ´r´kre.
Majd mintha akasztanÀk falra, sz´gre,
hajolt a gall¢romra. L´tty, le.
K´zben az eszm¢lked¢s r¢sein
szivÀrogtak tovÀbb k¢rd¢seim:
àLehet? Nem lehet!... hogy ez egy karant¢n?
Ha m¢gis: hogy ker¡l´k ide pont ¢n?
Az¢rt voln¢k itt ä b¡ntet¢sbûl ä mostan,
mert eg¢sz nap a tüzû rekkenûben
leÀllÁthatatlanul futballoztam?
A felnûtt vilÀg ¢lve eltemet,
csak mert a flaszteron c¢klÀra fûtten
kifutottam a lelkemet?
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Ehhez kev¢s az a kis hûemelked¢s
meg a mÃlÂ rosszull¢t, amivel
azok hÀrman, a gondos rohamosztag,
mentûbe vÀgtak ¢s behoztak...Ê
°reztem, ahogy a szÀm g´rb¡l el,
¢s ahogy megroggyan az ¢rvel¢s.
àValami vÀlasznak csak j´nni kell...!Ê
Mint lefekv¢sre j´n a felkel¢s.
Nem j´tt. Hacsak a k´ny´khajlatom
ä tüpÀrna lett ä annak nem mondhatom.
Meg ami kis¢rte, az anat¢maszerüen hangzÂ àMicsoda rossz v¢na!Ê
a b¢na nûv¢r szÀjÀbÂl, aki
d¢lelûtt a bûr´m lyuggatta ki
olyan megszÀllottan k´vetve elv¢t,
mint aki akkor talÀl, mikor elv¢t.
Egy n¢pmüv¢sz lappangott benne. Mintha
ilyen elûpontozott hÁmz¢sminta:
VilÀgfa, Szarvasnyom, k¢k csillagt¢rk¢p
n¢lk¡l soha nem k¢sz¡lhetne v¢rk¢p.
Karom tisztelg¢sre vÀrva, fakard.
Elv¢gre mÁg szÃrÂs kegy¢vel Àpolt,
test az idûben, egy s mÀst eltakart;
G´mb´lyk´peny legalÀbb tÀrsasÀg volt.
Mert d¢lutÀnonk¢nt, mikor a lÀgy sz´szt,
a hullajtott papÁrt g´rgette megmeglÂdulÂ, neh¢zkes mozdulattal
a s¢tÀny sÀrga szalagjÀn s az Àg k´zt,
a geszteny¢k, platÀnok, kûrisek
k´zt bÃjÂcskÀzÂ ezerszemü nappal
jÀtszott a sz¢l, akÀrha macska volna
s a lev¢lr¢sekben a f¢ny eg¢rke;
mint aki homlokÀval n¢zdeli,
lÀttam, hogy ami jÀt¢kra it¢lte,
az most a villogÀson Àthatolva
a pillanat arcÀt kett¢szeli,
s engem, bÀr testem a rÀcson bel¡l m¢g,
¡res golyÂt, felkap ¢s oda fÃj Àt,
ahol nem rÀg k´vetkezm¢ny vagy ok,
Àttetszû nyÀr van, opÀl egyed¡ll¢t,
de Ãgy tart itt, hogy ¢rezteti sÃlyÀt:
kavargÂ m¢zben bubor¢k vagyok.
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Az ilyen lÀtÀs tehette-e vagy mÀs,
bezÀrtsÀg sz¡lte d¢lutÀni hagymÀz,
¢n mÀr nem is tudom ä mindenesetre
Ãgy l¢ptek el¢m, mintha csak keretbe
fognÀ ûket a csillÂ s nem vitÀs:
tûlem elszakadÂ realitÀs;
a lomb fent, lent a biztonsÀgi Àrok
s az ablak, amit k¢tfel¢ kitÀrok ä
lÀttomra mind a kettû visszahûk´lt
kiss¢, azonban jÂ sz¡lûh´z m¢ltÂn
uralkodott a nyelvhegy¢re ¢rt àñ!Ê-n,
csupÀn a belsû tüz k´r¡li kûk´rt
hÃzta az ijeds¢g n¢mileg ´ssz¢bb.
A àHogy vagy?Ê m¢gis Ãgy szÂlt, mintha holt,
vizes fa lÀngbÂl k¡ld sikolyt.
Erre ä für¢sz alÂl ä v¢konyka àK´sz sz¢pÊ
felelt. à°s mÀs ´rd´gfiÂka itt,
olyan, mint te, van-e? °s... ¢rdekelne,
mit olvasnÀl szivesen: JÂkait?Ê
ä besz¢lt apÀmbÂl, jÂllehet mosolyt
erûltetett, a m¢ly aggodalom.
Valahogy Ãgy Àllt, mintha t¢rdepelne
àSakkozni is tudsz. Biztos volna partner!Ê
az Àgyam vagy mÀr a ravatalom
mellett. ä Hogy mit szeretn¢k. Majd kifûzz¡k
egy¡tt ä egy sor k¢rnivalÂt hadart el,
l¢v¢n a lÀtogatÀsi idû szük.
De a fel´lt´tt derü is borÃ,
a tÀvolsÀg is jÀrhatatlan hÁd lett
k´zt¡nk, û pedig szinte kiskorÃ,
gyÀmoltalan ä attÂl, hogy nem segÁthet.
AnyÀm bÀtortalankodott. àRuha...?Ê
Hogy mondjam meg: Mindent fertûtlenÁtnek,
amihez ¢rek... çm apÀm: àHuha,
mÀr menn¡nk kell.Ê ...¢s hogy ezen a szÀrnyon
rajtam kÁv¡l csak elt¢vedt madÀrnyom
talÀlhatÂ. Miattam ¡zemel, mert...
mert m¢rt? ha ¢n azt tudnÀm... ä HÀt csak intek, elnyelt
zokogÀssal, gyerekeknek a f´lnûtt,
¡temesen a kezem rÀzva ä cs´rgût.
HÀrom h¢t volt vagy hÀrom ¢vtized?
Hallgatni Ágy, ¡tûd´tt korab´lcsen
ä hajt¢pdesû ujjak, szipÀkolÂ orr ä,
ahogy aztÀn fal¢pcsûn felbiceg
egy beteg, egy csap megengedve sz´rcsen,
a tetûn az ereszvÀlyÃba szÀnkÀz
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egy let´rt gally vagy dohog egy kazÀnhÀz;
valahol ¢let ä teaforralÂ forr...
vÀrni, hogy est legyen: paplan tudatk´d...
hisz a valÂsÀg orvosi titok. ä
NapszÃrÀs? Nem. KolerÀt gyanitok
¢n is, mint akkor ûk. çrny¢ka aggaszt,
de mÀr komor n´v¢nyi Àmulat k´t
ide, mint t¢glafalhoz a smaragd gazt.

M¢hes KÀroly

SZABñ ESZTER; VAGY VALAKI MçS
M¢rt l¢pett ez¢rt az ablakhoz? Nem, semmi k´ze a kettûnek egymÀshoz. Ha Ágy mer¡lt
volna f´l, valÂs k¢rd¢sk¢nt, bizonyÀra tiltakozik, hogy û csak, voltak¢pp, eg¢szen mÀsutt jÀrt az esze, a lÀba tette ezt vele, hogy odal¢pett, a t¢rd¢t is beverte a radiÀtorba.
Sût egyszerre ki is szÀllt a fej¢bûl, amivel foglalkozott, tehÀt nem is lehetett annyira
fontos, mert an¢lk¡l, hogy komolyan gondolta volna, hogy àNa most kilesek az ablakonÊ, szint¢n ´nk¢ntelen ¢s gyors k¢zmozdulattal f¢lrelibbentette a nejlonf¡gg´nyt,
de nem volt k¢pes ÀtlÀtni az ¡vegen, hanem csak az ¡veget lÀtta, mert az ¡vegen egy
erûs, V alakÃ reped¢s vÀgtatott le s f´l, ¢s ahol a k¢t szÀra talÀlkozott, ott a reped¢s
vastagabb volt, lÀtszott, hogy onnan indult ki minden. OdanyÃlt, ¢s az ujjÀt v¢gighÃzta
a V betün. Csakis egy kÂsza madÀr lehetett, v¢lte, egyszer egy lakodalom alkalmÀval
lÀtta, amint egy galamb teljes sebess¢ggel a hÀz falÀnak rep¡lt, megrÀzkÂdott, ¢s hangtalanul hullott le a f´ldre, s a hÀziak f´lemelt¢k, ¢s egy cirÀdÀs tÀny¢ron az ifjÃ pÀr el¢
jÀrultak vele, mondvÀn, a galamb szerencs¢t hoz. Egy halott a lakodalmas hÀzban? ä
mÀr akkor is furcsÀllotta. Len¢zett a jÀrdÀra, de ott nem fek¡dt halott madÀr.
çdÀm az¢rt ugrott f´l s l¢pett kiss¢ indulatosan az ablakhoz, mert nem talÀlta a
sz¡let¢si anyak´nyv¢t, hiÀba kereste. Helyette rÀlelt egy papirosra, amire egyÀltalÀn
nem lett volna sz¡ks¢ge. A sz¡let¢si anyak´nyv a k¡lf´ldi ´szt´ndÁjpÀlyÀzatÀhoz kellett
volna, nem ¢rtette, hogy minek, de ez kik´t¢s volt. Ha csak ezen mÃlik, gondolta, s
elûkereste az el¢gg¢ szakadozott, rongyos dosszi¢t, amit a sz¡lei nyitottak a szÀmÀra,
mikor megsz¡letett, apja betüivel Àllt a fedel¢n, hogy àçDçMÊ, s elsû eml¢kk¢nt azt
a g¢zszalagot helyezt¢k itt el, amit a sz¡l¢szeten viselt a csuklÂjÀn, veres c¢rnÀval,
ÀkombÀkom ´lt¢sekkel belevarrva a nev¢t. A szalag megvolt, azt hitte, a sz¡let¢si anyak´nyv se lehet mÀshol. HÀt t¢vedett.
Cs´ndes d¢lutÀnnak indult, de mikor a tÀviratos postÀs cs´ngetett, mÀr hÀromszor
tÃrta v¢gig a rongyos dosszi¢t. A postÀs foncsorozott szem¡veget viselt. çdÀm duplÀn
lÀtta magÀt benne kicsiben, amint alÀÁr, majd a zseb¢ben kotorÀszik, de mert csak egy
´tszÀzas volt nÀla, nem tudott borravalÂt adni, ¢s a postÀs k´sz´n¢s n¢lk¡l tÀvozott, û
m¢g utÀnan¢zett a folyosÂn, ennyit igazÀn megtehet, gondolta, s lÀtta, hogy a postÀs

348

ã

M¢hes KÀroly: SzabÂ Eszter; vagy valaki mÀs

megbotlik egy lÀbt´rlûben, ¢s majdnem nekiesik az ¡vegajtÂnak. Gyorsan visszahÃzÂdott az elûszobÀba, mikor hosszÃ kÀromkodÀst hallott. A z´ld borÁt¢kot f´lt¢pve a
legnagyobb elk¢ped¢ssel olvasta a tÀviratot, valami t¢ved¢s lehetett, vagy h¡lye vicc,
bizonyos Sanyi bÀcsi ¢s Juli n¢ni egy kisbaba sz¡let¢s¢hez gratulÀltak benne. àNûj
nagyra, kis poronty!Ê ä ez Àllt a v¢g¢n. Sz¢pen ´sszehajtogatta, ¢s betette a dosszi¢ba.
Az anyak´nyvet azonban egyszerüen a f´ld nyelte el. Nem hiszik el neki, hogy a
vilÀgra j´tt, hogy ma is ¢l, nem elegendû bizonyÁt¢k? Pedig minden egy¢b relikvia ott
volt: celofÀnba csomagolt elsû levÀgott hajtincse, megdÀtumozva; kisdobos-igazolvÀny; elsûs ellenûrzûje a hÁres beÁrÀssal, àçdÀmnak egyfolytÀban hÀtul van a fejeÊ, ezen
mindenki jÂt der¡lt, mi az, hogy hÀtul?, csak egy h¢tre tiltottÀk el a t¢v¢n¢z¢stûl. MegtalÀlta az elsûÀldozÀsi ¢s b¢rmÀlkozÀsi eml¢klapot is. °s ott volt sajÀt, mÀra alig ismerûs
gyerekk¢zÁrÀsÀval az osztÀlyn¢vsor, AäZs-ig, egy kockÀs f¡zetlapon, kit¢pve. KiprÂbÀlta, tudja-e m¢g fejbûl, letakarta az ellenûrzûvel, ¢s elûsz´r mondta a neveket f¢lhangosan, utÀna hÃzta le eggyel az ellenûrzût, Ágy ellenûrizte magÀt. LÀtta k¢pzeletben
az arcokat, hirtelen¢ben nem is tudta, hogy gyerekarcokat lÀt-e, vagy az ´ntudatlanul
is hozzÀk¢pzelt idûvel idûsebbek lettek a valahai osztÀlytÀrsak is? Megismern¢-e ûket?
Oly ritkÀn talÀlkoznak. LegutÂbb az osztÀly legk´v¢rebb lÀnyÀval futott ´ssze, most
talÀn azt mondanÀk rÀ, àenyh¢n molettÊ, tüsarkÃ cipût viselt, erûsen ki volt festve.
AztÀn egy ugrÀs. Sulyok utÀn r´gt´n SzelÁdet mondott, meg is jelent elûtte ez a
nyiszlett lÀny, akinek m¢gis elûsz´r lett fiÃja az osztÀlyban nagy izgalmakat keltve, m¢g
az osztÀlyfûn´k is àbesz¢lt a fej¢velÊ. Mindez egy pillanat alatt futott Àt rajta, de amint
az ellenûrzût lejjebb hÃzta, csodÀlkozva lÀtta, t¢vedett, valakirûl megfeledkezett, mert
a Sulyok utÀn m¢g nem SzelÁd k´vetkezett, hanem SzabÂ, SzabÂ Eszter.
ºres r¢t. Csak a nap¢gette, kifakult z´ld. Ki az a SzabÂ Eszter? Hirtelen egyberÀntotta az eg¢sz osztÀlyt, mintha csak rÀjuk parancsolt volna. M¢g egyszer mindenkit
szÀmba vett, A-tÂl Zs-ig, ahogy eml¢kezni v¢lt, s amire b¡szke volt, hogy, lÀm, ennyi
¢v tÀvlatÀbÂl is... °s akkor ez a SzabÂ. N¢zte sajÀt koponyÀjÀnak gal¢riÀjÀban az arcokat, k´zel is hajolt n¢melyikhez. De nem volt k´zt¡k ismeretlen, mindenkinek megvolt
a maga tisztess¢ges, eml¢kezetb¢li neve. Akadt k´zt¡k HorvÀth (kettû is), TÂth, Kiss,
Varga ä SzabÂ Eszter egy sem.
ögy lÀtszik, vannak ilyen napok, az ¢rtelmetlen vesztes¢gek napjai. Semmi sem ûrzûdik meg hiÀnytalanul. Elûsz´r csak egy sz¡let¢si anyak´nyv, aztÀn egy eg¢sz ember.
Ekkor csapott le mindent, s l¢pett guggolÂ helyzetbûl indulatosan az ablakhoz, hogy
m¢g a t¢rd¢t is beverte a radiÀtorba.
M¢g egyszer kin¢zett az utcÀra, de nem a jÀrdÀra, hanem arra ¡gyelt, hogy a V
alakÃ ¡vegreped¢s hegyes sz´gü szÀrai k´z´tt kukucskÀljon ki, kÁvÀncsi volt, mit metsz
ki ez a k¢t, kicsit remegû, m¢gis ¢les vonal a tÀvolsÀgbÂl, amennyiben a t¢r mÀsik oldala
tÀvolsÀgnak szÀmÁtott. Der¢kban m¢g be is dûlt a k¢mlel¢shez, mintha egy tengeralattjÀrÂ periszkÂpjÀba lesne. A t¢r szemk´zti r¢sz¢n egy hÀromemeletes hÀz Àllt, a
tetej¢n àBalcarcarÊ neon reklÀmfelirat dÁszelgett, ilyenkor jÂl lÀtszott, s´t¢tben csak
az à...arc...Ê hÀrom betüje pislÀkolt narancssÀrgÀn. A V betü reped¢se pontosan a legfelsû szint k´z¢psû ablakÀt ¢kelte ki. BÀr az ablakot szemmagassÀgig feh¢r f¡gg´ny
takarta, most az egyik tÀbla nyitva volt, s çdÀm jÂl lÀtta, hogy a szoba egy orvosi rendelû, feh¢r paravÀn Àllt ott, f´l¡lrûl odadobÀlt ruhadarabok lÂgtak rajta. Tudta, hogy
egy dr. MoÂr nevü sz¡l¢sz-nûgyÂgyÀsz rendel abban a hÀzban, a fekete-arany betüs
tÀblÀt t´bb szÀzszor olvasta el, mikor a hÀz kapujÀban l¢vû buszmegÀllÂban Àcsorgott.
K´rm¢t Âvatosan bedugta a k¢t, picit billegû ¡vegdarab k´z¢, a reped¢sbe. Sz¡ks¢ge
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volt egy ilyen ¢rz¢sre, hogy k¢t ¢les ¡veg szorÁtja a k´rm¢t, ¢s û m¢g feszegeti, billegeti
is ûket. Mire ÃjbÂl belesett a àperiszkÂpbaÊ, a ruhadarabok eltüntek a paravÀnrÂl. KihÃzta a k´rm¢t, az ujja hegy¢n v¢kony v¢rcsÁk jelent meg. Bel¢hasÁtott: SzabÂ Eszter
jÀrt dr. MoÂrnÀl, aki terhess¢get ÀllapÁtott meg, erre a SzabÂ Eszter keserves zokogÀsban t´rt ki, annyit hajtogatott, hogy nem tarthatja meg a gyereket. Dr. MoÂr csak a
fej¢t csÂvÀlta. Mi¢rt is ne?
Meg kell tudnia, ki az a SzabÂ Eszter, hatÀrozta el, ¢s lenyalta a v¢rt az ujjÀrÂl.
Az Antal Jutka majd megmondja. Nekik mindig is volt telefonjuk, megk¢rdi a sz¡leit,
hol lehet a lÀnyt el¢rni, hiszen r¢g f¢rjhez ment mÀr. Az egykori... mije is? Nem, nem
szerelme. TalÀn szeretett volna beleszeretni, mert Ãgy v¢lte, sz¢p ¢s elûkelû dolog k¡l´n az Antal JutkÀba szerelmesnek lenni, de t´bb nekifutÀsra sem kockÀztatta meg.
Nem is az¢rt, hogy akkor mi lesz, ha m¢gsem, s û ott Àll majd tenger fÀjdalmÀval, a
lÀnyok meg a hÀta m´g´tt kuncognak. Ereje ¢ppens¢ggel lett volna akÀr m¢g ezt is
v¢gigcsinÀlni. De nem akarta, hogy û is az Antal JutkÀba legyen szerelmes, beÀllva a
sorba, rem¢nytelen¡l hÂdolva. Ugyan mitûl k¡l´nb´z´tt volna a t´bbi fiÃtÂl? Se okosabb, se csinosabb nem volt, m¢g csak nagyszÀjÃbb sem. HÀt Ágy adta meg a mÂdjÀt,
Ágy emelkedett fel¡l ´nmagÀn ¢s persze mindenki mÀson: nem lett szerelmes. °s az
Antal Jutka ezt akceptÀlta, sût bizonyos m¢rt¢kig meg is lepûd´tt, ugyanakkor imponÀlt neki ez a hÀnyaveti, meghunyÀszkodÀsnak ÀlcÀzott, lemondÂ bÀtorsÀg. Pedig a
sz¡let¢snapi buliba is meghÁvta a lÀny, û meg, hogy bizonyÁtsa, nem f¢l, m¢g k¡l´n
elment locsolni hÃsv¢tkor. °s mÀr majdnem ¢v v¢ge volt, m¢g mielûtt teljesen sz¢tsz¢ledtek, s û ¢vekre eltünt volna az internÀtusban, utoljÀra odamer¢szkedett a legÃjabb Boney M.-lemez f´lv¢tel¢nek ¡gy¢ben. Csereszny¢t ettek, a kiivott kÂlÀspohÀrba k´pk´dt¢k a magokat.
Igen, az Antal Jutka tudni fogja, ki volt SzabÂ Eszter. UtoljÀra a szabad strandon
futottak ´ssze, az Antal Jutka mÀr àasszonyÊ volt. PrÂbÀltak dicsekedni egymÀsnak,
erre jÀrtak, arra jÀrtak a vilÀgban, lÀbukkal nyomkodtÀk a vizes, parti homokot. Az
eltelt, kimaradt esztendûkrûl amÃgy û nem mondott semmit, pÀr szÂ semmin se segÁtett volna, legyinteni se akart, hogy àelmÃltÊ, mert ez nem lett volna igaz, inkÀbb
csak h¡mm´getett, hallgatott. IdegesÁtette az Antal Jutka, melege is volt, szÁvesebben
Ãszott volna be a mÀsodik bÂlyÀig, de tetszett neki a lÀny (azaz asszony, milyen h¡lye
szÂ!) keze ¢s lÀbfeje, ¢s ez gondolkodÂba ejtette. VonzÂdott a pici ¢s v¢kony, tiszta
kezekhez. A lÀba is ilyen volt, egyenletesen barna, b¡tyk´k, bûrkem¢nyed¢s n¢lk¡l,
majdnem szabÀlyosan kerek k´rm´kkel. Szeretett volna rÀl¢pni a lÀny lÀbÀra, hogy
¢rezze a nap melegs¢g¢t. De ezek az ¢vek valÂjÀban elmÃltak, egy f¢rjezett nût m¢g
lefr´csk´lni sem lehet. KÀr, gondolta akkor.
Igen, az Antal JutkÀnak tudnia kell! Nem l¢tezik, hogy ne legyen sehol egy k¢p,
egy foszlÀny az osztÀlyterembûl, a folyosÂrÂl, egy kirÀndulÀsrÂl, farsangrÂl, ahol SzabÂ
Eszternek helye lett volna. HÀt akkor mi a fen¢t akar? Lehet, hogy sokan mÀr ûrÀ sem
eml¢keznek, olyan, mintha halott lenne, mintha sose ¢lt volna, nemcsak ¡res a helye,
hanem nincs is mÀr helye, hiÀba ¡lt ott naponta a padban, jÂ ¢s rossz idûben annyi
hosszÃ ¢ven Àt, hiÀba fociztak egy¡tt, hiÀba sÃgott, hiÀba t´rt¢nt minden.
Port´lcs¢r az iskolaudvaron. A r¢gi ¢p¡letszÀrny v´r´s cserepeit kapkodja le egyenk¢nt a sz¢l. GalambcsontvÀzakkal van tele a padlÀs, a kisablakon Àt odajÀrnak meghalni. Egy t´r´tt nyelü, a nedvess¢gben f¢lig z´ldre rohadt s´prü¢rt nyÃl valaki. De
semminek nincs hangja, minden halÀlos n¢masÀgban t´rt¢nik.
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Beborult az ¢g, csÁkos lett, mintha sokÀig sikÀltÀk volna. ögy ¢rezte, ez csak az alja
valaminek, a fen¢klemez, amit jÂl-rosszul odasz´geltek, hogy az¢rt tartson, s ne potyogjon ki minden, ami m´g´tte van.
Otthagyta az ablakot. Az ÁrÂasztal rendetlens¢ge, kÀosza fek¡dt elûtte, szem¢rmetlen¡l, mindennek elsû okak¢nt. Reflexszerü mozdulattal beletÃrt a sz¢tteregetett papÁrr¢tegbe, azt hitte, ezzel az ihletett v¢letlens¢ggel egyszerre elûrÀnthatja a sz¡let¢si
anyak´nyvet, hiszen ¢l, most is, mint mindig. De csak egy lev¢l akadt a kez¢be nagyanyja kÂdexbetüivel, legfûk¢pp egy horgolt sÀlrÂl esett szÂ benne, amit jÂl a nyaka
k´r¢ tekerve kellene hordania, k¡l´nben... k¡l´nben? ugyan! k¡l´nben t¡dûgyulladÀst fog kapni, majd meglÀtja. °s lobog majd a k¢t t¡deje, mint Lauda Ferrarija, mint
az olimpiai lÀng...
Rendet kell csinÀlni, mondta, mintha ezen mÃlna, kigombolta mandzsettÀjÀt, lassan f´ltürte az ingujjÀt. Odakint lassÃ esû kezdett el s¢tÀlni az utcÀn, dr. MoÂrnÀl becsuktÀk az ablakot.
Eml¢kezni v¢lt Antal Jutka sz¡leire, egy alacsony, kopasz, bozontos pajeszÃ bÀcsira ¢s
egy szûk¢re festett hajÃ n¢nire, aki hosszÃ KÀlki-szipkÀbÂl szÁvta a Fecsk¢t. Most, mikor f´lhÁvta a telefonk´nyvbûl kikeresett szÀmot, egy rekedten suttogÂ hang szÂlt a
kagylÂba, egyszavas vÀlaszokat adott, leginkÀbb csak annyit, hogy àigenÊ vagy ànemÊ.
Mi t´rt¢nhetett az alacsony, kopasz bÀcsival?, r¢m¡lt meg, hirtelen el is feledkezett
SzabÂ Eszterrûl, hÀt ennyi ¢v eltelt volna?, csak nem valami komoly baja van?, nem
merte megk¢rdezni megint, amit gondolt, igen, hogy àmi t´rt¢nhetettÊ? A Jutka? KÂrhÀzban. OperÀltÀk. SÃlyos. Nem lÀtogathatÂ. Nem. Nem. Nem. TalÀn. Majd. K¢sûbb... keresem... jobbulÀst... Igen. SuttogÂ elk´sz´n¢s. BizonyÀra nem tetszik rÀm
eml¢kezni... MÀr û is suttog. Ne haragudjon, nem. Nem. SzabÂ Eszter. Errûl van szÂ.
Valakire valaki sosem eml¢kszik. Plusz-mÁnusz egy-k¢t n¢v. A mÃlt em¢sztûg´dr¢ben
bizonyÀra nem szÀmÁt. M¢g suttogva sem ejti ki az elfeledettek nev¢t. Majd k¢sûbb...,
mondta m¢g egyszer teljesen feleslegesen. Egy kattanÀs volt a vÀlasz.
HÀt beteg az Antal Jutka, ¢s az apjÀval is t´rt¢nt valami, furcsÀk ezek a sorsok, egyÀltalÀn, hogy vannak ¢s oly k¡l´nb´zûk, soha t´bb¢ nem egyformÀk az iskolapadban
¡lve, k¢k k´penyben, rettegve a feleltet¢st. Most mÀr a megfelel¢sen van hangsÃly, a
Boney M.-lemez, Antal Jutka hatalmas franciaÀgya, amin egyed¡l aludt, ¢s û irigyelte
(mikre nem eml¢kezik!), mind-mind elfogyÂban, SzabÂ Eszter sorsÀra szÀnva. Majd,
majd Ãjra prÂbÀlkozik...
Sokat esett, s û kedvetlen¡l ÀlldogÀlt a buszmegÀllÂban, dr. MoÂr fekete-arany tÀblÀjÀt bÀmulva. Az ´szt´ndÁj hatÀrideje lejÀrt. Marha, mondtÀk t´bben is, el kellett volna menned sz¢pen a hivatalba, okmÀnyb¢lyeggel k¢rv¢nyezni, s adtak volna Ãj anyak´nyvi kivonatot. öjat?, k¢pedt el. HÀt nem kell hozzÀ meghalnom ¢s Ãjrasz¡letnem?
Ezen jÂt der¡ltek, azt hitt¢k, viccnek szÀnta. Vel¡k r´h´g´tt, micsoda h¡lye dolog,
ilyen f´lhajtÀst egy ´szt´ndÁj¢rt! Lehet, hogy az ´szt´neit kÁvÀntÀk volna dÁjazni: ha
mindent kibÁr, ¢s mindenki esz¢n tÃljÀr, akkor meg¢rdemli. De a SzabÂ Eszter jÀrt
tÃl az û esz¢n, messze tÃl jÀrt rajta.
Egy h¢t alatt k¢tszer volt csût´r¢s a hÀzban, a v¢c¢falat n¢gy emelet hosszan ki kellett
bontani, hogy hozzÀf¢rjenek a àcsûg´r¢nnyelÊ. A hÀzmester megadta a szakszerü magyarÀzatot: àTeccik tudni, a f¢cesz, ezzel a kurva f¢cesszel van mind¢g a baj!Ê Kiszorult
a lakÀsbÂl, a k´nyvtÀrban ¡cs´rg´tt, azzal Àltatta magÀt, hogy Ãjabb ´szt´ndÁjak utÀn
vadÀszik, ¢s k´zben a munkÀjÀval is halad valamennyire. A legvaskosabb k´nyveket
tornyozta maga el¢, valÂsÀgos dekkungot. VÀrta, hogy meggyÂgyuljon az Antal Jutka.
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A suttogÂ hang a telefonban, mikor harmadszor szÂlt oda, n¢mi rosszallÀssal azt
mondta, àBemehet hozzÀ, ha olyan s¡rgûsÊ. A p¢nteket vÀlasztotta, m¢gsem akart a
h¢tv¢g¢n zavarni, mikor ott ¡l az eg¢sz csalÀd. A nap nagy r¢sz¢t az utcÀn t´lt´tte. Azt
tervezte, vesz egy pÀr finom bûrkesztyüt. Sv¢dorszÀgban hideg van. SzÂltak, ha igyekszik, m¢g be tudnÀ adni a pÀlyÀzatÀt egy sv¢d int¢zethez. Sz¡let¢si anyak´nyv sem
kellett hozzÀ. Viszont a hÀrom legcudarabb t¢li hÂnapra szÂlt a kinttartÂzkodÀs. Egy
jÂ meleg kesztyü amÃgy is elkel, bizonygatta magÀnak. Esz¢be jutott, mennyire utÀlta
k¢tujjas, horgolt kesztyüit, miket egy hosszÃ pertlivel k´t´ttek ´ssze, s bebÃjtattÀk a
kabÀt k¢t ujjÀba, hogy el ne vesszen. V¢g¡l is nem vett kesztyüt, csak ketchupos hamburgert evett a kirakatok bÀmulÀsa k´zben, a buszpÀlyaudvaron ivott egy rossz kÀv¢t.
A pulton talÀlt egy ott feledett sportlapot, ezt olvasta elm¢ly¡lt figyelemmel. Az °rdekess¢gek rovatban ÁrtÀk, hogy Bill Ollie harminch¢t ¢ves komputerprogramozÂ az orrÀval elg´rgetett egyetlen szem mogyorÂt a BostonäWashington orszÀgÃton, s mindezt kevesebb mint hÀrom h¢t alatt! Elmosolyodott. Igen, erre lehet eml¢kezni, Bill
Ollie-ra ¢s az û hûstett¢re, m¢g talÀn el is mes¢li egyszer-egyszer, hogy mik vannak!
öton a kÂrhÀz fel¢ k¢t bûrÀrubolt elûtt is elhaladt, de csak a csemeg¢be t¢rt be, egy
zacskÂ mogyorÂt vÀsÀrolt.
R¢g nem jÀrt kÂrhÀzban, nem is akart eml¢keket f´lid¢zni, hogy akkor... A cs´nd
d´bbentette meg, sehol egy l¢lek, nûv¢rek, betegtologatÂk. A kÂrtermek ajtaja zÀrva,
a folyosÂ v¢g¢n s´t¢t kupacban a lehÃzott Àgynemü tornyosult. A 209-es ¡res volt,
pedig a suttogÂ hang a telefonban ide irÀnyÁtotta. Visszament a folyosÂra, az ¡gyeletes
¡vegkalickÀja k´r¡l t¢blÀbolt, ott sem lÀtott senkit, a gyÂgyszerelûk´nyv´n egy szerelmes f¡zet fek¡dt, lecsapva. A s´t¢t tÀvolban ajtÂ nyikordult, k´zeledû csoszogÀst
hallott, a hÀtulrÂl j´vû f¢nyben alig vette ki a botorkÀlÂ alakot. Csak mikor eg¢szen
k´zel ¢rt hozzÀ, akkor tünt nagyon hasonlatosnak a nyÃzott arcÃ, sovÀny nû Antal
JutkÀhoz.
ý volt az. RÀn¢zett, megÀllt. Lux, te mit keresel itt?, k¢rdezte fÀtyolos, m¢gis majdnem inger¡lt, de semmik¢pp nem ´rvendezû hangon, mindig a vezet¢knev¡k´n szÂlÁtottÀk egymÀst, k¢sûbb mÀr csak viccbûl is. Itt hÀrom napja m¢g n¢gyen voltunk,
mondta Antal Jutka, mikor mÀr bent voltak ism¢t a n¢gyÀgyas kÂrteremben, aztÀn
naponta meghalt valaki. Ma ¢n k´vetkezem, tette m¢g hozzÀ, egy beszÁvott szÀjÃ grimasszal, ¢s magÀra hÃzta a veres pecs¢tes kÂrhÀzi paplant. Ugyan, ny´gte ki valahogy
çdÀm, a halottas Àgyak egyik¢re sem akarÂdzott le¡lnie, eg¢sz jÂ szÁnben vagy!, mondta, ¢s borzadva gondolt rÀ, hogy a lÀny tÁz nap hÁjÀn ugyanannyi idûs, mint û. Van
hokedli az Àgy alatt, mondta Antal Jutka, ¢s sovÀny feh¢r kez¢vel, mely mÀr egyÀltalÀn
nem hasonlÁtott arra a nyÀri k¢zre, szinte vadul p¡f´lni kezdte a paplant, hogy elrendezgesse maga k´r¡l. Mert nem sok hiÀnyzott Àm hozzÀ, hogy ki¡r¡lj´n teljesen ez a
szoba, bÂlogatott, ¢s egyszerre kikerekedû szemmel çdÀmra n¢zett. Nem kell besz¢lned rÂla, ha nem akarsz, felelte û, ¢s f¢lrepislantott az ¢jjeliszekr¢nyre, ahol csak egy
teÀsb´gre Àllt. Jobb, ha besz¢lek, hadd szokjam a gondolatot, mit segÁtene a titkolÂzÀs?,
Ãjabb paplanlapogatÀs k´vetkezett, erûltetve, g´rcs´sen, ha mÀr egyszer Ãgyse lehet
soha gyerekem.
KÂrhÀzszagÃ karÀcsonyfa. ý valaha k¢nytelen volt benn t´lteni egy karÀcsonyt,
n¢gy-´t ¢vesen. A T¢lapÂ hozott ajÀnd¢kokat, ¢s û zokogott, hogy neki J¢zuska kell
meg angyal. A t´bbi gyerek csodÀlkozva bÀmult rÀ, mi baja, ¢s t´mt¢k magukba a szaloncukrot.
Egyszer csak elkezdett fÀjni a hasam, kivert a vÁz, jÀrtÀnyi erûm se maradt. Azonnal
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müteni kellett, hÀt hogy ¢letvesz¢ly, azt ÀllÁtottÀk. Mindent kivagdaltak belûlem, mindent... a m¢hemet, a mÀjamat, t¡dûmet, a szÁvemet, mindent... bel¡l mÀr teljesen ¡res
vagyok.
Ezekre a szavakra nincsenek vÀlaszszavak. Se visszan¢z¢s. A cipûj¢t mustrÀlta a hokedli alÀ hÃzva, feh¢r sÂcsÁk lÀtszott a perem¢n, valamelyik nap megÀzott benne.
AztÀn most itt vagyok, egyed¡l. °n nem ¡v´lt´z´m, nem sikoltozom, m¢g ha fÀj
valami, akkor se. R¢szemrûl befejeztem. Most mÀr biztos jobb lesz, mondta çdÀm.
Jobb?, min¢l jobb?, csak az¢rt, mert nem haltam meg, àmegmenek¡lt az ¢letvesz¢lybûlÊ, olyan sz¢pen tudjÀk mondani, attÂl mi lesz jobb? Velem ne akarjÀk elhitetni,
hogy most egy mÀs ¢let k´vetkezik. Te pedig ne vigasztalj, Lux, el¢g volt. ValÂjÀban
minek is j´tt¢l?
Kicsit megk´nnyebb¡lt, f´ln¢zett. Lehet, hogy h¡lyes¢g, de talÀn te tudsz segÁteni,
kezdte lassan, prÂbÀlt mosolyogni. M¢g hogy ¢n?, na, erre kÁvÀncsi leszek! Keresek
valakit a mÃltbÂl, egy osztÀlyba jÀrt vel¡nk, a n¢vsorban talÀltam rÀ a nev¢re, de nem
eml¢kszem rÀ, egyÀltalÀn nem eml¢kszem... °s ki az?, csapott egy t¡relmetlent a paplanra Antal Jutka. ögy hÁvjÀk, hogy SzabÂ Eszter.
Tompa puffanÀs a feh¢r huzatÃ paplanon. Lehet, hogy mÀs nevet kellett volna
mondania? Sok-sok nevet? Az Antal JutkÀ¢t, aki ÀllÁtÂlag itt ¡l elûtte? A sajÀtjÀt, aki
ÀllÁtÂlag itt ¡l Antal Jutka betegÀgyÀnÀl?
SzabÂ Eszter, persze, a SzabÂ Eszter, mondta ´sszevont szem´ld´kkel a nû. T¢nyleg
nem eml¢kszel rÀ? Nem. Pedig odajÀrt az osztÀlyba. A k´z¢psû padsorban ¡lt, nem
volt valami jÂ tanulÂ. A hÀta is g´rbe volt meg az orra is. De sz¢p hosszÃ, szûke haja
volt, mondta Antal Jutka ¡lt¢ben elûreg´rnyedve, mint aki m¢lyen a mÃltba bÀmul.
Hirtelen megirigyelte ez¢rt, talÀn a betegs¢g, a halÀlk´zelis¢g adja ezt a kifinomult
k¢pess¢get? °n gimnÀziumba is egy¡tt jÀrtam vele, folytatta Antal Jutka, igaz, nem
egy osztÀlyba. R´gt´n ¢retts¢gi utÀn f¢rjhez ment. UtÀna csak azt hallottam rÂla, rem¢lem, nem igaz, hogy egy vak kisfia sz¡letett, nem volt a szem¢nek Árisze. De ez is
mÀr hosszÃ ¢vekkel ezelûtt t´rt¢nt.
çdÀmnak Ãjra lefel¢ kellett n¢znie, a cipûj¢re, Ãgy mondta, szeg¢ny... °s hiÀny¢rzete volt, ¢s bosszankodott is kicsit. Ez lenne a SzabÂ Eszter? Ez nem a SzabÂ Eszter.
ý mÀr kiderÁthetetlen, kinyomozhatatlan. RÀj´tt: szavakkal k¢ptelens¢g eml¢kezni.
Az Antal Jutka hiÀba g´rnyed elûre, f´lsûtest¢re szorÁtva a paplant, azt, amit ¢rez ¢s
a mÃltbÂl lÀt, nem fogja tudni elmondani. G´rbe volt a hÀta ¢s az orra? Na ¢s! Mondhatni: na ¢s! Ez a SzabÂ Eszter soha nem volt fontos szÀmÀra, egy fikarcnyit sem, m¢g
annyira sem, hogy egy homÀlyos, ´sszekarcolt k¢pet megûrizzen valahol eml¢kezete
padlÀsÀnak legpÂkhÀlÂsabb sarkÀban. Akkor most mi a fen¢t akar? Elv¢gre semmilyen
hÃsba vÀgÂ vesztes¢g nem ¢rte... (°s az Antal Jutka sovÀnyan ¢s feh¢ren az Àgyban?
°s az Antal Jutka apjÀnak a hangja?)
Lassan f´lÀllt, azt mondta, mennie kell. (HovÀ kell?) A zacskÂ mogyorÂt odatÀmasztotta az ¢jjeliszekr¢nyen ÀllÂ teÀsb´gre mell¢, egy kis ajÀnd¢k. Amint az ajtÂhoz ¢rt,
¢s m¢g egyszer, zavart bÃcsÃzÂ mosollyal arcÀn visszan¢zett, mintha f¢nysebess¢ggel
kezdett volna tûle tÀvolodni a kÂrterem, a k´zep¢n Antal Jutka Àgya ¢s benne û olyan
pici lett, mint egy gombostüfej. A kerten ÀtvÀgva, a tujÀk mellett nagyokat szippantott
a lehült, friss levegûbûl. A fej¢ben Ãgy fogalmazta meg: Iszonyodom a kÂrhÀzszagtÂl.
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A BþV¹S VADçSZ
àA fen¢nek se volt barÀtja a lÂpikula.Ê
(Ottlik: ISKOLA A HATçRON)

ä Maga, maga ûr¡lt ä gondolhattam volna, ha ennek a h¡ly¢nek a nagy szerelme ä,
de az¢rt, hogy ennyire t´k¢letesen bolond! N¢zze, ¢n magÀt nem ismerem, ¢n Marit
szeretem, jÂl ismerem, ma is, mielûtt reggel elment, f´ltett nekem n¢gy tojÀst egy kis
lÀbosban a petroforra ä igaz, kem¢nyre siker¡lt, mert elaludtam k´zben ä, de hÀt ez,
ez itt türhetetlen h¡lyes¢g, nem tudom, hÀt van ilyen? LebombÀzzÀk a vÀrost k´r¡l´tte, legyilkoljÀk a f¢l csalÀdjÀt, k¡l´n meg´lik a bÀtyjÀt, hÂnapokig d´gszeg¢ny dilis
parasztok k´z´tt ¢l, vadÀsznak rÀ a gazemberek ¢s ä ¢s! KukoricÀkkal meg vigyorgÂ
pofÀjÃ t´k´kkel meg kÀposztalevelekkel festi tele ezt a f¢lig romos szobÀjÀt, n¢zni sem
bÁrom, mit akar! hagyjon nekem b¢k¢t, ne idegesÁtsen, az ´rd´g vigye el magÀt!
Nem lepûdtem meg tÃlsÀgosan, Pista hÂnapok Âta rÂla besz¢lt, Cipirûl:
ä R¢mes alak! Mindent megn¢z, kikutat, megeszik, felfal, minden hevesen ¢rdekli,
¢s mindentûl d¡hbe gurul, ordÁt, f¡ty¡l mindenre ¢s mindenkire, imÀdja a zürt, s ha
nem talÀl, hÀt csinÀl. Gy´ngyi (a feles¢ge) meg û Ãgy veszekednek, mint a cigÀnyok,
a legdurvÀbb s¢rt¢seket vÀgjÀk egymÀs fej¢hez, egymÀs anyjÀt k´lcs´n´sen piszkoljÀk,
k¢pesek ordÁtani, ha egyik¡k vastagabb szeletet vÀg a keny¢rbûl ä ¢s mindez nem szÀmÁt, a hÀzassÀguk boldog ¢s olyan esem¢nydÃs, mint egy reg¢nybeli kalÂzhajÂ Ãtja.
A vilÀg legbÀtrabb ¢s legelegÀnsabb embere feles¢gest¡l ä tudod, mes¢ltem, hogy engem vÀllaltak egy szÀl papÁr n¢lk¡l, azzal, hogy: àJobban fogunk mulatni egy¡tt az
ostrom alatt, mintha csak a feles¢gemmel kettesben v¢szeln¢nk Àt.Ê Megmentett¢k az
¢letemet. NEKED. Ez¢rt k¡l´n d¡h´s, Marit mÀr megszokta, szereti, ¢s utÀlja, hogy
t¢ged kell lenyelnie. Fest¢szethez nem ¢rt, csak Ber¢ny RÂbertet szereti, bÀr az û munkÀit sem ismeri, de Ber¢ny a szÁv¢be lopta magÀt azzal, hogy siker¡lt lefestenie a
àszartÊ. (Ber¢ny RÂbert hÁres k¢pe a KapirgÀlÂ, TyÃk a szem¢tdombon.) Engem szeret,
¢s ¢n is ût. Eg¢szben, Ãgy, amilyen. °s ezen ebben az ¢letben nem vÀltoztathat semmi.
Semmi a vilÀgon.
Elgondolkodva n¢ztem a m¢g mindig d¡h´ngû, fel-alÀ rohanÂ jelens¢get, pedig
nyilvÀnvalÂan vÀlaszra vÀrt, hogy tovÀbb ûrj´nghessen. Mert egyvalamit elmulasztott
megmondani nekem Pista, azt, hogy gy´ny´rü sz¢p f¢rfi. DinÀri tÁpus, mind´ssze
ennyit mondott, akkor ¢ppen f¡lig volt a Bartuczban, s tudhattam volna, hogy ez ûnÀla mit jelent.
TehÀt. Nagyon àsz¢p szÀlÊ ¢s Van Dyck-barnÀval kevert fekete hatÀsÃ az eg¢sz.
Sz¢nfekete haj, lehet, hogy hosszÃ, lehet, hogy r´vid, mert egyfolytÀban rÀzza, s a
szem¡veg¢t is hol lekapja, hol felteszi, igaza is van ä nem szem¡veges fajta. Bokros,
sz¢nszÁnü a szem´ld´ke, s villog a szeme: t¡zes parÀzs. Sz¢p, makacs Àll, a szÀja meghatÀrozhatatlan, mert folyton d¡htûl eltorzultan jÀrtatja, vagy ´sszeszorÁtja, tÀrolja az
Ãjabb kit´r¢st, hogy szinte vakkant bel¢. A hosszÃkÀs, egys¢ges, barna arcon Ãgy helyezkedik el az orr, mint egy oldalÀra fektetett t´k¢letesen szabÀlyos gÃla, a barÀtnûm
r¢gi ¢pÁtûkockÀs dobozÀban n¢gy ilyen is volt, kettû piros (csÃnya piros) ¢s kettû mal-
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terszÁnü, tojÀsh¢jszÁnü, ÃgyszÂlvÀn ¢pÁtûkocka-szÁnü, de feh¢rnek szÀmÁtÂ, egyÀltalÀn
nem feh¢r. Cipi arcÀn mindenesetre a legjobb helyen van a àfeh¢rÊ, az egyetlen forma,
ami nem mozdul ¢s nem torzul. Mert a teste az mozdul ä bocsÀnat: mozog. Mint a
marionettfigurÀk¢. Voltak¢ppen keresem a rejtett drÂt- vagy madzagszÀlat, ami rÀngatja. A felsû-, az alsÂtest, a csÁpûÁz¡lete is, a t¢rde, a bokÀja, a k´ny´ke-csuklÂja k¡l´n-k¡l´n mozog, a keze, az ujjai is, elejti a szem¡veg¢t, felkapja. °s az eg¢sz m¢gis
harmonikus. Akkor m¢g nem ismertem ezt a k¢pzûmüv¢szeti müfajt, a àmobilÊ-t. A
Tate-ben Londonban lÀttam elûsz´r 1959-ben.
Ami iszonyÃan meglep, az a keze. Kicsi, nem is kicsi, pici. A lÀbÀra pillantok, az is
kicsi, harminckilenc, maximum negyvenes. Ennek a nagydarab embernek. Ez is a dinÀri fajta sajÀtossÀga? Nem tudom, de most mÀr legalÀbb felelni tudok neki.
ä Mindig ilyen szükmarkÃ az elismer¢seivel?
Pista a falnak dûl a nevet¢stûl, Cipi hirtelen le¡l, cigarettÀt kapar elû, rÀm n¢z, szerintem most elûsz´r.
ä Minden h¡lye festû ¢szreveszi. Vagy talÀn ez a v¢n barom elûre megmondta, hogy
f´sv¢ny vagyok?
Pista harminc´t ¢ves, Cipi csak harminchÀrom.
BorzasztÂ nagy baj, hogy ¹rley meghalt, most hÀt teljesen ´sszezavarodott az ¢let¡nk. Marit feles¢g¡l veszi Pista, mert szereti, ¢s mellesleg megmentette az ¢let¢t. Most
kisbabÀt vÀr, akit nem engednek megsz¡letni, igaz, ¹rleytûl, de term¢szetesen mindenki Pista szÀmlÀjÀra Árja. Minden csodÀlatosan rendbe j´n s a hely¢re z´kken, ha
Soma (azaz ¹rley) nem gyÃjt cigarettÀra, mielûtt lefÃjjÀk a l¢giriadÂt. De hÀt rÀ akart
gyÃjtani, s egy elk¢sett bomba meg´lte, ¢nrÀm pedig olyan ¢vek k´vetkeznek, amit
csak sikoltozva tudn¢k jellemezni. Mert sikoltozn¢k a boldogsÀgtÂl, hogy az EurÂpai
Iskola ¢l, s ¢des-mostoha otthonommÀ vÀlik, de sikoltozn¢k a k¢ts¢gbees¢stûl is: a r¢gi
szeretûm elesett, az igaz szeretûm mÀst vett el, v¢n vagyok, harminck¢t ¢ves, hÀt fogom
magam ¢s belebetegszem az enyh¢n szÂlva izgalmas ¢letembe, ¢s f´lmegyek a MÀtrÀba
tÀjat festeni, mit keresek ¢n odalent àa sÁkf´ld´nÊ, ahol Cipi PistÀhoz fordulva ugyan,
de ¢nvelem k´zli: gyer¡nk mÀr, ´regem, Marika kacsÀt Ág¢rt vacsorÀra, az ´ccse hozta,
KondorosrÂl.
Cipi ¢s Gy´ngyi a vilÀg legterm¢szetesebb dolgÀnak ¢rzi, hogy most Marika a fûellÀtÂ, Kondoroson ¢l a csalÀdja, apja, anyja, testv¢rei, s ez nemcsak remek vend¢glÀtÂ
hely ¢s nagy segÁts¢g az ¢hezû Budapestnek, de valÂdi szÁvbeli barÀtsÀg is alakul ki ä
egy ideig ä k´z´tt¡k, ¢s kellemes irodalmi ¢s tÀrsadalmi ¢let a Lengyel BalÀzs szerezte
Ter¢z k´rÃti lakÀsban, ahol PistÀ¢k ¢lnek.
HÀrom ¢vig, mÁg nem àrendezûdikÊ a viszonyunk PistÀval, csak hÁreket hallok CipiäGy´ngyirûl. AztÀn, mikor ´sszek´lt´z¡nk 1949 ûsz¢n az E´tv´s LorÀnd utcÀban,
mÀr fel- ¢s ki¢lt¢k MarikÀt, ¢s meglÀtogat Gy´ngyi, mert, mint mondja:
ä Te vagy hÀt a Piri? Ideje megismerkedn¡nk.
°s birtokukba veszik az Ãj pesti telephelyet ä sz¡ks¢g¡k is van rÀ, hiszen kik´lt´ztek G´d´llûre.
ä ZÀrva van kettûig a bizomÀnyi! A fene egye meg ûket! Behoztam eladni IvÀn bÀtyÀm k¢p¢t, de ott hagytam addig az utcÀn, nekitÀmasztottam a falnak, csak nem cipelem fel ide, ha ellopjÀk, hÀt ellopjÀk ä k´zli vÀllrÀndÁtva Cipi, s Gy´ngyi csak helyesel. ä Ronda egy k¢p, s Ãgysem tudjuk hovÀ tenni Gedellen. (Az oroszok Ágy ejtik G´d´llût, s azÂta a vilÀg kincs¢¢rt sem hÁvjÀk mÀsk¢ppen.)
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Nekem G´d´llûn mindig t¢l van, ugyanolyan t¢l, mint amikor kisz´ktettem ¢s megmosdattam a csontsovÀny, piszkos, hidegtûl remegû PistÀt az enyh¢n szÂlva n¢metellenes, kast¢lyûrzû kapus lakÀsÀn. Hogy tud Pista fÀzni, istenem, k¢k az arca, fÀzik a
keze, fÀzik a lÀba ujja; àburanaÊ ä vigasztalom, ´r¡lj, hogy most nem rohannak ¢pp
a farkasok utÀnunk. Kem¢nyen szembefÃj a sz¢l, mert elker¡lj¡k a fûutat, lÀtni sem
akarjuk a kast¢lyt, az egykori tÀborhelyet, sem az ÀllomÀst, ahol RadnÂti vagonjÀt lezÀrtÀk. S ha mÀr v¢gigsodort benn¡nket a sz¢l, Cipi boldogan fogad, a vilÀg legrondÀbb, hattyÃpr¢mes, bordÂ k´nt´s¢ben, sÀllal a nyakÀban, ´tsz´r lyukas bûrpapucsban ä àdehogy ´lt´z´m fel tavaszig. Csak cs¡t´rt´k´nÊ. A gy´ng¢n fütû sz¡rke cser¢pkÀlyha k´r¢ hÃzÂdva marhÀskodunk boldogan, fagyos Àgak z´rgetik a sz¢p ´reg
hÀz nemes arÀnyÃ ablakait. Gy´ngyi hÀrom kosztosdiÀkot tart, akik ott jÀrnak a mezûgazdasÀgi vagy milyen egyetemre, Cipi Dickenst fordÁt iszonyÃ mennyis¢gben,
ahogy Pista Thackerayt, Gy´ngyi ´sszekavar valami ehetût, gy´ny´rü porcelÀnrÂl
esz¡nk antik ez¡sttel ä istenien fûz ä anyaghiÀnyban is. K´zben boldogan hergeli PistÀt, aki rÀbesz¢lte, hogy olvassa el A Karamazov testv¢reket ä m¢g soha nem olvasott
eddig orosz reg¢nyt.
ä Pistu! Micsoda remek k´nyvet ajÀnlott nekem, ¢lvezetes, igazÀn. Dimitrij meg Aljosa, Szmerdjakov meg IvÀn, Grusa, Szonya ä de abban a pillanatban, ahogy kider¡l
valamelyikrûl, hogy ronda szadista alak vagy kurvoid n¢mber, mÀr csak Mitya meg
Ivanovka, de ha gyilkol, akkor meg csak Mityenka, Aljosenka, Grusenka, SzonyÀcska,
Matyuska moja, nem aranyosak? IgazÀn Pitigrilli nyomÀba se l¢phet ennek a Dosztojevszkinek, nemde, bÀtyuska Sztyepanovics? Davaj... ä s egy ´sszeszÀradt, tekeredett
parizerh¢jat nyÃjt az ÀgaskodÂ, szimatolÂ macskÀnak: ä Cin-cin-cin a cintÀny¢r, a cintÀny¢ros kiscica... Nincs t´bb, eredj madarat fogni a k´rtefÀra, sajth¢j sincs, azt is mi
essz¡k meg, mert a gazdÀd Ãgy ¢l, mint egy milliomosgyerek. Mondja, Cipike, m¢rt
nem hordja le a hÀzmestert, ami¢rt eg¢rfogÂkat ÀllÁt fel? HÀt mibûl ¢ljen a kiscica?
Ugye, tudja, Pistu, hogy a macska ¢let¢nek kudarca s a legnagyobb sz¢gyene, hogy
nem tud rep¡lni? °s csak mekeg a k´rtefa hegy¢n, ahogy a rigÂ elszÀll...
Hiszen tegnap is eg¢sz ¢jjel r¢gi SzÁnhÀzi °leteket olvasott Cipike, ha BÃs Fekete
LÀszlÂt talÀl benne, azt ¢n is elolvasom, sajnos, sajnos, ott hÁre sincs a MityenkÀknak...
*
Sz¢p nû Gy´ngyi? N¢ha azt hiszem, gy´ny´rü, û is nagyjÀbÂl p´rk´ltkÀv¢-szÁnü, ÂriÀsi
a fekete szeme, a mer¢sz sasorra k¢t oldalÀn, jÂ tartÀsÃ, v¢kony ¢s enyh¢n g´mb´lyü
ott, ahol kell ä de valahogy irizÀlÂ jelens¢g, hiÀba kem¢ny, pillanatonk¢nt vÀltozik,
elûfordul, hogy boszorkÀnyszerü vagy affektÀlÂ kamasz lÀny, a szÀja sz¢l¢n az elmaradhatatlan cigaretta mellûl, borotva¢les, meglepûen ´ssze nem illû, mulatsÀgos besz¢dlÀngokat ereget a vilÀgba.
ä ír is Àm a Cipike! ä vÀg oda a szem¢vel.
ä BaromsÀg, Ãgysem lehet kiadni, az¢rt Árom ä csap a t¢rd¢re egy halom k¢ziratpapÁrt Cipi, ¢n mohÂn ¢s neveletlen¡l utÀnakapok, de elrÀntja az orrom elûl. ä Vacak
az eg¢sz, majd ÀtÁrom m¢g tizen´tsz´r, aztÀn megn¢zhetitek, Pista mÀr Ãgyis olvasta,
nem volt neki el¢g ostrom k´zben a kis mongol fiÃ-szerelm¢t bec¢zni (¢vek Âta ezzel
bosszantjÀk a szerencs¢tlen PistÀt), müvelûdni is akart mindenesetre, m¢g az ¡k¡kapÀm t´rt¢nete is ¢rdekelte, ¢n ugyan el nem olvastam volna, ha nem dugja az orrom alÀ.
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°s mÀr csattan a villÀm, ¢s szakad le a hÀz, ¢s ¡v´lt Cipi, ¢s ¡v´lt Pista, term¢szetesen
Cipi kezdi:
ä Mit imÀdsz azon a marha RÀkÂczin? Herceg l¢t¢re odaÀll parasztokkal komÀzni,
tudhatnÀ, hogy benne hagyjÀk a szÂszban, a buzerÀns kapitÀnyaival egy¡tt! °s hazamennek nyaralni a csalÀdjukhoz.
ä Az sem imponÀl magÀnak, hogy az asztalosmunkÀhoz is ¢rtett? Biztosan szebb
szerszÀmoslÀdÀja volt, mint magÀnak ä kottyanok k´zbe h¡ly¢n; de kapok is egy ezerÀgÃ villÀmot Pista szem¢bûl, s Gy´ngyi is megvetûen elfordul. àSzÀzszor mondtam,
hogy nem ¢rtik a c¢lzÀsaidat, te vagy Proust nagyn¢njeÊ, tÀviratozza Pista szeme, ¢s
¢n m¢lys¢gesen elsz¢gyellem magam, ilyen l¢gk´rben illetlens¢g ¢s hivalkodÀs a t´rt¢nelmi tÀj¢kozottsÀg.
ä KuplerÀjt vezetett PÀrizsban ä sz´gezi le Pista, s ezzel kialszik a robbanÀs utolsÂ
tüzf¢szke is, a jelen l¢vû kosztos diÀkok vihognak, ¢s s¡rgûsen f¢szk¡kbe vonulnak.
HosszÃ, jeges az Ãt v¢gig a H°V-ig, nem csoda, ha Cipi csak egyszer egy h¢ten j´n a
sürün teleÁrt notesszel, elint¢zendû ¡gyek s eladni valÂ tÀrgyak listÀjÀval Pestre, de
egyed¡l, mindig egyed¡l, ahogy Gy´ngyi is egyed¡l j´n, ha ¢nhozzÀm.
ä Nem szeret¡nk egy¡tt utazni, idegesÁtj¡k egymÀst a vonatokon ä k´zli Cipi ä,
m¢g villamoson is.
ä çgytÂl ¢s asztaltÂl nem, jÀrmütûl igen? ä neveti Pista.
ä Igen! °s a fene megeheti magÀt, Piri, elboszorkÀnyozta nekem az eg¢sz beutazÀst.
Mert ezek a mezûgazdasÀgi egyedek kint hagyjÀk a àfûd´nÊ azokat a ronda t´k´ket
meg a kukoricaszÀrakat, ¢s most mÀr rÀm is rÀm bÀmulnak, ¢s csak idegesÁtenek ezek
a sz¢lfÃjta vacakok, ki se n¢zhetek az ablakon, ennek is maga az oka.
*
AztÀn egyszer kedden jelenik meg Cipi, kis notesz n¢lk¡l, szatyor n¢lk¡l, ¢s r´h´g,
ahogy m¢g sose hallottam r´h´gni, mint egy lÂ. ä IszonyÃan megijedek.
ä Baj van?
ä ç, dehogy, csak kulÀklistÀra tettek a kecskem¢ti hetven hold miatt, ami m¢g nem
is a mi¢nk. S hogy k¢rjek igazolÀst a ker¡leti pÀrtszervezettûl, ahol laktunk, hogy ÁrÂ
vagyok, k¡l´nben kitelepÁtenek. S ez a maga h¡lye f¢rje ilyenkor nincs itthon, a KiadÂban Àrulja a hazÀt, Ill¢s Bandi fel¡gyelete mellett.
A ker¡leti pÀrthelyis¢g valamivel rondÀbb, mint a t´bbi, sz¡rke fal, hosszÀban keskeny
elût¢r, vastag kis vÀrÂsz¢kek, odal¢pek az ¡gyeleteshez, ¢s kezdem mondani, Àm Cipi
t¡relmetlen, odaugrik, az igazolvÀnyÀt kaparja elû.
ä Tagja vagyok az írÂsz´vets¢gnek...
De az asztalnÀl ¡lû pofa csak egy hideg elhÀrÁtÂ mozdulatot tesz, s rÀnk tÀtja a lapos
sz¡rke szem¢t:
ä VÀrjanak.
VÀrunk. Szabad cigarettÀzni, cigarettÀzunk. ºl¡nk. VÀrunk. J´nnek mÀsok is, azok
is le¡lnek. VÀrnak. F¢l hÀrom. HÀrom. VÀrunk. Negyed n¢gy. A lapos szemü most
felÀll, s v¢gigmegy a folyosÂn, benyit egy ajtÂn. Egyszerre ugrunk fel Cipivel, ¢s egymÀs kez¢t fogva kirohanunk az utcÀra, ¢s csak a Vilmos csÀszÀr Ãt sarkÀn torpanunk
meg, lihegve. Ezt jÂl elint¢zt¡k.
Pista bÀmulva Àll meg az ajtÂban, ahogy b¢k¢sen teÀzunk Cipivel, noha kedd van.
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Kurta, tÀrgyilagos beszÀmolÂnk utÀn csak bÃjik vissza a kabÀtjÀba, s ä lehet, hogy sokÀ
j´v´k, vÀrjatok meg ä szÂl vissza, s hallatszik, ahogy csattogva rohan le a l¢pcsûn.
ä A maga privÀt levelez¢s¢t m¢g nem is lÀttam, Pirik¢m ä nevet Cipi, s turkÀlni kezd
a rajzasztalomon, de lÀthatÂan csak f¢l szÁvvel g´rgeti a tollaimat, nagy mügonddal
hegyez meg egy szÀnd¢kosan tompÀra hagyott v¢gü ceruzÀt: àJÂ a bicskÀja, drÀgÀm.
Fura, ha egy nûnek bicskÀja van, az mindig ¢les, tudja.Ê
Pista megj´n, Àll a hÂ a hajÀn, a vÀllÀn.
ä Elfelejtett¢l kalapot venni, te vad barom ä Ágy Cipi.
ä El ä bÂlint Pista. ä °s el van int¢zve. Holnap kik¡ldi KÂnya G´d´llûre az igazolÀst
az illet¢kes szervhez. By hand. MegÁrta, megmutatta, le is pecs¢telte.
HÀt igen, ki-ki a maga mÂdjÀn. Pista felhÀborodottan k´z´lte az írÂsz´vets¢g pÀrttitkÀrÀval, hogy ezek a bunkÂk Ottlikot kulÀklistÀra tett¢k, müveletlen tÀrsasÀg, hiszen
Ottlik zÀszlÂsÃr ¢s csÀszÀri ¢s kirÀlyi kamarÀs, fej¢t veheti pÀrtunk ¢s Àllamunk, ha
meg¢rdemli, no de kulÀknak minûsÁteni! Sz¢gyen, gyalÀzat! ä ¢s a jÂsÀgos KÂnya kapott a mentûk´t¢l utÀn ä soha m¢g v¢letlen¡l se bÀntott senkit, csak a magyar irodalmat kÀrosÁtotta ä, ¢s t¡st¢nt, operatÁve int¢zkedett.
ä HÀt megyek, megmondom Gy´ngy´mnek ä Àll fel Cipi, ¢s f¢lszegen odal¢p PistÀhoz, nem is nagyon gy´ng¢den oldalba vÀgja. ä K´lcs´nkeny¢r visszajÀr.
ä Te nagyobb darab kenyeret adtÀl nek¡nk ä hajtja le a fej¢t Pista.
Csak azt tudnÀm, ki az a nek¡nk. Marika, vagy ¢n, vagy mind a hÀrman. A fene
jobban tudja.
*
°s fene tudja, hogy van ez egyÀltalÀn. P¢ldÀul az öjhold-asokkal, ahovÀ minden cs¡t´rt´k´n eljÀr Cipi ä PistÀt oda nem hÁvjÀk, fÀj is neki el¢gg¢. De hÀt a fûvez¢r¡k,
Nemes Nagy çgnes nem tudja megbocsÀtani, hogy mi szÁvbûl barÀtkozunk az Ãjonnan
feltünû, f¢nyes szellûk hozta ifjÃ ÁrÂkkal, akik ÀhÁtattal vÀgynak a àpesti szellemi ¢letÊ
utÀn, s vÁgan publikÀlnak, m¢ghozzÀ jÂt. °s rosszat is persze. Pocs¢kat is. De megÂvjÀk
az egyed¡ll¢ttûl ¢s vigasztaljÀk a hallgatÀsra Át¢lt ¢s a pÀrt¡gye miatt agyonkÁnzott PistÀt. Nem ¢rtem, hogy Cipi, aki szerintem a legszabadabb ember a vilÀgon, minek engedi, hogy ût is meghints¢k a gyül´let m¢rgezû t¡sk¢ivel, igaz, hogy û nagyon is szeret
m¢rgeskedni, de verset olvasni nem szeret, be¢ri azzal, amit mÀsoktÂl hall ezekrûl az
Ãj k´ltûkrûl.
ä F¢rfi, l¢gy tiszta, legalÀbb a homlokodtÂl f´lfel¢ ä ¡v´lti Pista, mikor Cipi r´viden
mÀl¢szÀjÃ bugrisnak titulÀlja JuhÀsz FerkÂt ¢s Nagy Lacit ä, hiszen nem is ismered
ûket! Gyere le Szigligetre, n¢zd meg ezeket a tudatlan bugrisokat, k´zben telezabÀlhatod magadat àNapÊ-pal, ami, mint helyesen Ártad, m¢reg.
ä Engem nem hÁvtak meg az EsterhÀzyak ä ordÁt vissza Cipi. Nem, igazÀn nem kell
hallgatÂznom, a mÀsik szobÀkban ordÁtanak ugyan, de Ãgy, hogy a tusos ¡veg megugrik a rajzasztalomon, mert ä felesleges is mondanom ä le-f´l rohangÀlnak, ¢s sz¢keket
vagdosnak a f´ldh´z besz¢lget¢s k´zben; de most hirtelen cs´nd ¢s Pista szelÁd hangja:
ä A labanc EsterhÀzyak?
Az Ânodi orszÀggyül¢sen kirÀntott kard villan egyet, aztÀn a vihar el¡l, à¢gete, rombola, t¡ntÊ. S Cipi felt¢pi az ajtÂmat:
ä Maga meg milyen h¡lyes¢get rajzol itt, ahelyett, hogy teÀt fûzne nekem.
Ezek a szelÁdebb fajta vitÀk mindennaposakkÀ vÀlnak, mikor ä valami eszm¢letlen
csuda k´vetkezt¢ben ä lakÀst kapnak Pesten, s bek´lt´znek a grÂf Zichy Jenû nem
¢ppen elegÀns utcÀjÀba, de Gy´ngyi igazÀn ´r¡l neki.
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ä Ne kacagjon nekem a term¢szet odakint, ha nekem rosszkedvem van. Itt, ebben
a ronda kis Jenûben legalÀbb nem kacaghat.
Meg is szokom a vitÀnak ezt az enyhe megjelen¢si formÀjÀt, de egyszer m¢gis k¢nytelen vagyok k´zbel¢pni. Mozgalmas eszmecsere folyik a k¢t Ãr k´z´tt arrÂl, hogy
volt-e egyÀltalÀn polgÀrsÀg MagyarorszÀgon, s mikor az ¡v´lt¢s h´rg¢ss¢ fajul, benyitok, ¢s egymÀs nyakkendûj¢bûl rakom sz¢jjel ûket, felszegett Àllal, beharapott szÀjjal
merednek egymÀsra ä k¢t, k´lcs´n´sen egymÀs kardjÀba futott bajvÁvÂ.
ä Csak muszÀj neked hepciÀskodni a v¢n barom fejeddel? Mert tudod jÂl, hogy az
öristen belenyÃl ¢rted, k¡l´n te¢rted a f´rtelmes g¢pezetbe, a v¢n h¡lye fejed¢rt, te
utÀlatos elefÀnt? ä jegyzi meg Cipi, mikor Pista szerencs¢sen megnyeri a hÀrom ¢ve
folyÂ k¡zdelm¢t, s hÀla Nagy Imre besz¢d¢nek, mukk n¢lk¡l elfogadjÀk a Kil¢p¢s¢t
A PÀrt-bÂl.
ä De Cipik¢m, mi¢rt utÀlatos? Az elefÀnt olyan kedves Àllat!
ä Az, persze. De te egy utÀlatos elefÀnt vagy.
àA felhû megszakad, nyÁlÀsa tüzpatak, zÃgÂ, sebes ´z´nÊ, mindent tisztÁtÂ ereje zÃdul
a feltÀmadt Budapestre.
°s ez az az idû, 1956, amikor minden vita ¢s d¡h´ng¢s ¢s ûrj´ng¢s megszünik Pista
¢s Cipi k´z´tt. °s mikor Ãjra leszÀll rÀnk a felhû, egy darabig csak telefonon ¢rintkezhet¡nk, hiszen ´t Âra utÀn kijÀrÀsi tilalom van, s addigra a d¢li kettûkor ¢bredû Cipi
¢ppen hogy elk¢sz¡l a reggelivel ¢s a mosakodÀssal, ¢s hÀt mirûl is besz¢ljenek? F¢lholtan hever Budapest, hallgatja a rÀdiÂt. A feketedû t¢lben-hÂban t´rtetû menek¡lûk- ¢s b´rt´nbe hurcolt ´regek-fiatalokrÂl j´nnek a hÁrek, s egyre riasztÂbb hÁrek, nû
a retteg¢s, az egyre dermedûbb vÀros kapkodva l¢legzik, àkihagy a vÀros kûszÁveÊ, s
a n´vekvû szennyhullÀm a torkÀig dagad.
ä Nem lehet sehovÀ se menni, hÀt unalmamban ´sszek¢szÁtem ezt a vacak reg¢nyt
ä ¢s Pista felujjong a telefonba: m¢gis te vagy az erûd kapitÀnya, ¢des Cipik¢m!
1959-ben v¢gre elfogadhatjuk a British Government k¢thetes meghÁvÀsÀt AngliÀba,
tekintettel Pista kazalnyi angol fordÁtÀsÀra, s utÀna kijel´lheti k¢t legjobb barÀtjÀt, azokat is meghÁvjÀk. àMinden jÂtett elveszi m¢ltÂ b¡ntet¢s¢t.Ê Ottlik ¢s JuhÀsz odakint
egymÀssal, s mikor visszaj´nnek, PistÀval vesznek ´ssze halÀlosan.
JuhÀsz: ä A fûÃri barÀtod Ãgy besz¢lt velem, mintha a csicskÀsa lenn¢k, ¢s fÃrt minden¡tt mindennel, lÀttam az emberek szem¢n ä hogy csinÀlhattad ezt ¢nvelem?
Ottlik: ä Az a barom tizenk¢t inget meg egy szmokingot hozott, viselhette is a hotel
halljÀban, mert ¢n ugyan nem vittem el sehova, egy kukkot sem tud angolul, ¢s elmondtam Cs¢-nek is, hogy miket Árt, hiÀba lapult a te szÀrnyaid alatt.
Ez persze, Pista ¢s Ottlik k´z´tt, csak hÀrom napig tartÂ harag, jÂformÀn m¢g addig
sem, mert Ottlik egy eg¢szen gigantikus m¢retü, t´bbÂrÀs ¡v´lt¢s utÀn Ãjra felhÁvja
PistÀt: ja, igen, ¢s k´sz´n´m, ´regem.
A barÀtaink kiszabadulnak, lassan enyh¡l a levegû, cs´ndesedik ¢s szomorodik a vilÀg,
formÀlÂdik a àlegvidÀmabb barakkÊ. Szigliget sem tabu t´bb¢, miÂta çgnes¢k ¢rett
megfontolÀs utÀn olyannak talÀltÀk, àahovÀ elmehet az emberÊ. °s megy Cipi.
°s megjelennek k´nyvek, ¢s megjelenik az Iskola a hatÀron, Àjult boldogsÀggal olvassa az orszÀg egy v¢kony-v¢kony r¢tege, aztÀn terjed ¢s t¡zet fog az eg¢sz pr¢ri,
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fordÁtjÀk is, elûsz´r n¢metre, angolra, azutÀn mindenfel¢ a vilÀgon, ´sszesen tizenn¢gy
nyelvre. Furcsa mÂdon igazi sikere m¢gis itthon volt, nem csoda. N¢met majdnem
megfelelûje megvan, Musil persze, ¢s az angliai iskolÀkrÂl ¢ppen eleget Árt a magÀt
ugyanilyen sz¢gyentelen tÀrgyilagossÀggal megÁrÂ àSzigetÊ. Az, ami igazi magyar Áz,
valahogy nem àmegy ÀtÊ, ezt csak mi ¢rtj¡k: a k¢rdezû ¢s a felelû egyforma k¢telked¢s¢t ¢s a furcsa fÀjdalmat, ami a mi legsajÀtabb titkunk, a mohÀcsi csata f´lid¢z¢se
ebben a k´nyvben, ahogy tÃl¢lj¡k, sût ¡nnepelj¡k a veres¢geinket. S k´zben a minket
leigÀzÂ vilÀgbirodalom r¢ges-r¢gen ugyan hol van mÀr? Most mÀr nem nyomorgunk,
sût kÀv¢t is ihatunk, nemcsak orosz teÀt. Az ellen¡nk fellobbanÂ TüztÀncot elnyelik a
hatvanas ¢vek, s Cipi most mÀr elÀrulja, hogy a àTenger¢sz, Â, szÁvem tenger¢szÊ-t û
Árta, s hogy ût csak a sport meg a matematika ¢rdekli igazÀn, s a Hajnali hÀztetûk meg
a Minden megvan mÀr nem olyan fontos, meg aztÀn lassan utazni is lehet, hÀt f¡ty¡l
az utazÀsra.
ä De az¢rt elviszem Gy´ngyit MallorcÀra, ha mÀr ennyi p¢nz¡nk van, meg aztÀn
hÀtha siker¡l lezuhannunk, nagyszerü megoldÀs volna. Mindenesetre rÀtok hagyom
a jogokat ¢s a p¢nzt, amit a k¢t telek¢rt adtak ä nyÃjtja Àt bÃcsÃzÂul PistÀnak a v¢grendelet¢t. Pista elz´ld¡l, ´sszet¢pi ¢s hozzÀvÀgja a papÁrt, de Cipi r´h´g.
ä Van rÂla mÀsolat, h¡lye.
*
àMi van VerÀval?Ê ä k¢rdezi MÀndy IvÀn k´nyve, de ¢n nem merem megk¢rdezni,
Ãgyis tudom. HÃsz¢vi szerelem, nyüglûd¢s, szakÁtÀs, bÀtorÁtÀs, hervasztÀs, biztatÀs,
Gy´ngyi tudtÀval (à¢n imÀdom a Cipik¢t. MegcsÂkolom a kez¢t, a lÀbÀt, de hogy nagy
k´z´s munkÀba fogjunk, azt az¢rt m¢gsemÊ), olykor tudta n¢lk¡l, egyszÂval a szerelem
utÀn, a nagy letartÂztatÀsok idej¢n Cipi formÀlisan elûrek¡ldi VerÀt, szÀllÀscsinÀlÂnak
AngliÀba, azzal, hogy majd megy û is utÀna. Nem ment. Pezsegnek a hatvanas, hetvenes ¢vek, ¢rdekesebb itthon, ¢s jobban is lehet d¡h´ngeni, mint AngliÀban. Meg
aztÀn mi is BudÀra k´lt´z¡nk, m¢ghozzÀ csak mÀsf¢l megÀllÂnyira van az Attila utcai
HorvÀth-kertre n¢zû sz¢p Ãj lakÀsuk a mi Groza P¢ter rakparti k´nyvvel, k¢ppel zsÃfolt hodÀlyunktÂl, ami furcsa mÂdon pontosan olyannÀ vÀlik, mint az E´tv´s LorÀnd
utcai volt.
ä Jaj, Pirik¢m, hogy csinÀlta ezt? Olyan itt, mintha m¢g mindenki ¢lne ä n¢z k´r¡l
Cipi.
ä ñ, ez a büv´s vadÀsz ä motyogja az igazÀn nem k´nnyen el¢rz¢keny¡lû Panni. ä
Büv´s vadÀsz ä csakugyan az. Hogy a fen¢be tudja egy pillanat alatt szÁven markolni
az embert, holott igazÀn Ãgy viselkedik, mint egy t¡nd¢rkirÀly, s az eg¢sz emberis¢g
az û szolgaserege, a SÂria-MÂria vÀrban.
P¢ldÀul.
Huszonegy ¢ves korom Âta barÀtnûm ¢s hajdani sÂgornûm, Magdi, gyanÃtlanul ¡l
a müteremben, rÀgja a sÂspÀlcÀt, s a Chagallban lapozgat, ¢n meg tollakat pucolok,
mikor berohan Cipi.
ä Maga mindenkit idehÁv, mikor tudja, hogy ¢n j´v´k? ä ¢s Magdi elfakad sÁrva ä
Cipi pedig mÀr vissza is rohan Pista szobÀjÀba, aki sz¢gyenkezû arccal becsukja a k´zt¡nk l¢vû ajtÂt.
Jaj, dehogyis mern¢k ¢n bÀrkit idehÁvni, ha tudom, hogy j´n. De hÀt nem telefonÀlt,
igaz, nem szeret hazulrÂl telefonÀlni, isten tudja, mi¢rt, talÀn mert p¢nzbe is ker¡l,
meg azt sem szereti, ha Gy´ngyi esetleg odafigyel rÀ, hogy mit besz¢l. HagyomÀnnyÀ
vÀlik, hogy karÀcsony elsû napjÀn nÀlunk vacsorÀznak, ¢s azonkÁv¡l hetenk¢nt egy-
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szer, t´bbnyire cs¡t´rt´k´n, j´nnek hozzÀnk, s ilyenkor Cipi enged¢lyezi, hogy kit
hÁvhatunk meg. Persze, a h¢tk´zi egymÀshoz felugrÀlÀsok nem szÀmÁtanak. A cs¡t´rt´ki vacsorÀkon Panni ¢s Ellibaba (Panni ûsr¢gi barÀtnûje) vel¡nk vacsorÀzhat, elûzûleg azonban Cipi ä nem Gy´ngyi! ä megbesz¢li Pannival, hogy mit hajlandÂ enni (baromfit, halat, mÀjat, belsûs¢get nem). KarÀcsonykor k´telezû a libamÀj ¢s pezsgû,
Gy´ngyinek k¡l´n csodapohÀr jÀr, ami a talpÀig t´lthetû ä a nyele ¡res. Ervint (Pista
unoka´ccse) MelindÀstul szabad, sût kell meghÁvnunk. Ervin idûnk¢nt megjavÁtja Cipi¢k v¢ns¢ges v¢n rÀdiÂjÀt (nem sokÀig szÂl m¢g Ágy sem), megszereli a magnÂt nÀluk,
s villanyk´rt¢t is rendszeresen û vesz nekik, meg elemet s egy¢b Keravill-cikkeket. Van
dugaszban m¢g n¢hÀny ilyen felhasznÀlhatÂ barÀtjuk, aki elvÀllalja panziÂba a macskÀt, nem is Àrt a macskÀnak egy kis hÁzÂkÃra, van, aki felhozza az eb¢det a Z´ldfa
¢tterembûl, sût autÂtÃrÀra is elviszi Gy´ngyit ä Cipi utÀlja az autÂt, mindig rosszul
lesz, ha bele¡l ä ez k¢sûbb majd megvÀltozik, persze.
ä MeghÁvhatnÀtok egyszer azt a h¡lye Acz¢lt is, hiszen ´sszebarÀtkoztunk az ostrom
utÀn nÀlatok ä veti oda mell¢kesen Cipi, pedig tudja, hogy az nem is olyan egyszerü,
Acz¢l csak h¢tfûn este hajlandÂ k´z´ns¢ges emberek meghÁvÀsÀt elfogadni ä neki is
van k¡l´n vacsoraetikettje, s ott mi nem vagyunk a listÀn, az jÂval magasabb protokollÀris szinten mozog, a n¢pi-urbÀnus idûleges kiegyez¢s jegy¢ben.
Ki lÀtott mÀr ilyent, ¢s fûleg ki hisz a szem¢nek? Cipi nem Àll szÂba p¢ldÀul K¢ryvel
egy, igaz, nem kellemes ÁrÀsa miatt, orszÀg-vilÀg elûtt lev¢resszÀjÃzza Garai GÀbort,
mert egyszer d¢li f¢l kettûkor ä neki azok a hajnali ÂrÀk ä fel merte hÁvni telefonon,
Acz¢lt meg szereti, ¢rtik is ¢s kÁvÀnjÀk is, ¢lvezik is egymÀs tÀrsasÀgÀt. Majdnem Ãgy
veszekszik vele, mint PistÀval: àVas¢k ¢letmentûi, egyes¡ljetek!Ê, morgom oda Panninak.
ä Ide hallgass! CsinÀljunk filmet a k´nyvedbûl ä javasolja Acz¢l ä, elint¢zem.
ä LÂpikulÀt int¢zed el! Nincsenek is olyan gyerekek, nem ¢rdekel az eg¢sz, hamisÁtott h¡lyes¢g lenne, ha te csinÀltatnÀd meg, nem kell.
ä Van el¢g gyerek, te vÀlasztod a rendezût, lesz rÀ p¢nz, nyugodt lehetsz, beleszÂlsz,
akkor ¢s ahogy amit akarsz ä k¡l´nben is f¡ty¡l´k rÀd, film lesz belûle, punktum!
Cipi felugrik, lecsapja a szem¡veg¢t, felborÁt, majd ¡gyesen elkap egy poharat, teljes erûbûl rÀvÀg az asztalra Acz¢l orra el¢:
ä Nem engedem, ¢rted? Van m¢g f¡ggetlen bÁrÂsÀg MagyarorszÀgon!
HÀt Cipi büv´s vadÀsz ¢s k¢sz. Azt tesz, amit akar, azt besz¢l, amit akar, de miÂta
utol¢rt benn¡nket àKÀdÀr bosszÃjaÊ, ez idûnk¢nt ¢letvesz¢lyess¢ vÀlik. A kifejez¢s ä
àKÀdÀr bosszÃjaÊ ä Pest szÀjÀn sz¡letett, de ma, a kilencvenes ¢vekben mÀr magyarÀzatra szorul. Azt jelenti, hogy a disszidensek hazalÀtogathatnak ä j´nnek is, csûst¡l a
nyakunkra, mutogatjÀk a csodaautÂik fotÂit, k¡lorszÀgi feles¢g¡k csak Ãgy szÁszog a
halÀszl¢tûl, ûk maguk az angolnÀl angolabb ¢s amerikainÀl amerikaibb ruhÀkban feszÁtenek, tele van a szÀjuk, ¢s egyfolytÀban csÂvÀlÂdik a fej¡k a mi elk¢pzelhetetlen
elmaradottsÀgunkon ¢s f´l´tt, k´zben, gy´nge pillanataikban elbûgik magukat a markukban morzsolgatott diÂfalev¢l illatÀtÂl, ¢ppen csak ¡veggy´ngy´t nem hoznak ajÀnd¢kba.
ä VigyÀzz egy kicsit a szÀdra ä k¢ri Pista Cipit ä, mit tudnak ezek mirÂlunk? K¢szp¢nznek veszik, amit d¡h´dben mondasz, ne fasisztÀzz, kommunistÀzz le mindenkit,
akire haragszol, nem ¢rtik, hogy ez fedûszÂ tenÀlad, s csak annyit jelent: utÀlom. °s
MagyarorszÀgot se mocskold elûtt¡k ä nem valÂ az.
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ä IdiÂta! ä fÃj lÀngot Cipi. ä °n szidhatom az anyÀmat! Az eny¢m! ä °s d¡he hirtelen
az ¢ppen bel¢pû Pannira ´mlik ki:
ä Maga Cs¢-nek n¢gy gombÂcot adott a leves¢be! Nekem meg csak hÀrmat!
Nem, Cipi k¢ptelen befogni a szÀjÀt, s a jÀratlanabb vagy rosszakaratÃbb emberek
kapnak rajta, ezzel igazolva a gaztetteiket: àOttlik is mondta.Ê
*
Gy´ngyi fÀradt, betegeskedik, hÀt û is lej´n Cipivel s a mi ´sszeszokott bandÀnkkal
Szigligetre. GyanÃtlanul igyekszem az iroda fel¢, hogy bejelentkezzek a megszokott s
m¢g Pesten lefoglalt tizenn¢gyes szÀmÃ szobÀnkba, de mÀr a folyosÂ torkÀban megcsap Cipi kiss¢ emelt hangja:
ä Mit k¢pzel? Hogy k¢pzeli azt, hogy ¢n egy szobÀban lakjak a feles¢gemmel? Hogy
bÁrok ¢n Ágy dolgozni! Neki pihenni kell! Adjon nekem egy k¡l´n tisztess¢ges szobÀt!
FutÀsnak eredek, s lÀtom, mellettem fut çgnes is, ragyog a k¢k blÃza, vilÀgÁt r´pt¢ben a szûke haja, liheg:
ä Ez megûr¡lt, siess¡nk, segÁts te is! ä pedig çgnes nemigen szokott segÁts¢get k¢rni,
mi t´rt¢nt itt, az isten¢rt.
Cs´rren az iroda ¡vegajtaja, Cipi kivÀgÂdik, pulykav´r´sen.
ä Micsoda lehetetlen egy alak! K´z´s szobÀt adott nekem Gy´ngyivel, s csak makogott, hogy ezt Pesten, az AlapnÀl kellett volna elint¢zni! ý megprÂbÀl telefonÀlni, de
telt hÀz van, s a hÀzaspÀrok ÀltalÀban k´z´s szobÀt kapnak ä de ¢n nem vagyok ÀltalÀban! ä ordÁtja, hogy v¢gigzeng a hÀzon, ajtÂk nyÁlnak, fejek dugÂdnak ki, egy szociolÂgus ingben-gatyÀban ugrik ki a mell¢khelyis¢gbûl, egy müfordÁtÂ a szobapÀlma
lÀdÀjÀba botolva esik hasra a tetthelyre igyekezt¢ben, çgnes a tizenhÀrmas, ¢n a tizenn¢gyes szobÀt ajÀnlom fel a szünni nem akarÂ Cipinek, de minden hiÀba: Karcsi
bugris, aki azt k¢pzeli, hogy û egy szobÀban alszik a feles¢g¢vel, hallatlan!
V¢g¡l is megkapja az egyik tolmÀcsszobÀt, csak az isten tudja, mi lesz, ha tolmÀcsig¢nylû idegent utalnak be vÀratlanul ä de term¢szetesen be sem teszi a lÀbÀt a repk¢ny
benûtte ablakÃ kicsi szobÀba, hacsak aludni nem alszik ott. De ezt senki sem ellenûrzi.
Jaj, csak hÁre ne menjen ennek a veszeked¢snek, hisz Karcsi Ãgyis kivetûben van
az AlapnÀl, nem szeretik, mindenf¢le h¡lyes¢ggel vÀdoljÀk, de mi valamennyien nagyon szeretj¡k ä barÀtunk. Petûfi-kutatÂ, csak Ãgy magÀnszorgalombÂl, a leglehetetlenebb verseibûl tud id¢zni, amikor vel¡nk jÀtszik mindenf¢le irodalmi jÀt¢kot vacsora
utÀn. ý az, aki ¢jf¢lkor behozza a konyhÀbÂl a tüzhelyen maradt pecsenyezsÁros lÀbast,
mert meg¢hezt¡nk, ¢s kenyeret is, hadd t´r´lgess¡k ki. °lvezi a lÀtvÀnyt, hogy nÁvÂk¡l´nbs¢g n¢lk¡l, k´ltû, prÂzaÁrÂ, drÀmaÁrÂ ¢s irodalomt´rt¢n¢sz buzgÂn kotorÀszik
a minimum hÃszliteres lÀbosban, egyÀltalÀban ¢lvezi a tÀrsasÀgunkat, mi is az ´v¢t.
AzonkÁv¡l elint¢z lehetetlen dolgokat, szemet huny, ¢s f¢rfias diszkr¢ciÂval bÀnik egyegy ¢jszakÀra be nem jelentett fiÃval, lÀnnyal, jÂ pajtÀs addig, mÁg sz¡ks¢g van rÀ, de
teljes gondnoki tekint¢ly¢vel v¢delmez benn¡nket minden baj ¢s k¢nyelmetlens¢g ellen. Kocsit, bort, k¢ziratpapÁrt, indigÂt, tyÃkszemtapaszt ¢s szÂdabikarbÂnÀt kerÁt, ha
kell, nekem segÁt elk´tni egy rossz sorsÃ kutyÀt, ¢s eltüri, hogy etessem a kÂbor cicÀkat.
ý honosÁtja meg a szobaajtÂ el¢ kitett sz¢k rendszer¢t: a lakÂja sokÀig alszik (?), ne
zavarjÀk d¢lig a takarÁtÂ kislÀnyok.
V¢g¡l is elk¡ldik szeg¢nyt, de minden hÂnap elsû cs¡t´rt´k¢n elj´n a bandÀnk k´z´s jÀt¢kÀra a PEN-be, eg¢sz halÀlÀig, s egyszer bevallja, hogy az ¢jszaka, ÀlmÀban,
megint gondnok volt Szigligeten.
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KÀdÀr bosszÃja folytatÂdik: Vera hazaj´n sz¡nidûre.
ä HÁvja meg eb¢dre VerÀt, Bim (tÀvoli unokatestv¢r) mÀr kivitte Kisorosziba is. HÁvja
csak meg, ¢n nem ¢rek rÀ, minek. LegalÀbb megmasszÁrozza ezt a v¢nembert, engem
is masszÁroz. °s figyelmeztetlek, ´regem, hogy nem megyek el a temet¢sedre, ha d¢lelûtt lesz. D¢lutÀn, kettû utÀn, esetleg, ¢rted? Mert beled´glesz, annyi h¡lyes¢get olvasol ´ssze, az eg¢sz Proustod, meg az a v¢n idiÂta Goethe, akit olyan nagyra tartasz,
nem ¢r annyit, mint Maugham. M¢rt bün az, ha valakit jÂ olvasni? ä jegyzi meg Cipi,
mikor PistÀt sÃlyos betegs¢g utÀn kiengedik a kÂrhÀzbÂl ä mellesleg egyszer sem lÀtogatta meg k¢t hÂnap alatt ä ki a fene szeret kÂrhÀzba jÀrni, de abban a percben,
ahogy hazahozom, mÀr rohan fel, s rÀngatja le a Duna-partra. ä R¢g nem dumÀltunk,
´regem.
NyÀr van, a nyitott ablakba k´ny´k´lve n¢zem ûket, Pista m¢g el¢g bizonytalanul
jÀr, de ahogy a korÀn ûsz¡lû gesztenyefÀk alÀ ¢rnek, mÀr elfog a megk´nnyebb¡l¢s,
Cipi gesztusaibÂl ¢s Pista fejtartÀsÀbÂl lÀtom: hÀla istennek, veszekednek. Becs´nget
egy ismeretlen ausztrÀliai professzor: hallotta, hogy az uram beteg, meg akarja lÀtogatni, bocsÀssak meg, lehet, hogy rosszkor j´tt?
ä Most ment le a partra Ottlikkal, szÂljak utÀnuk?
ä Ottlikkal? ä ¡v´lt fel K´vesi Ãr, ¢s se kukk, se mukk, fordul ¢s rohan le utÀnuk ä
nyilvÀnvalÂan k¢t legyet fog ¡tni egy csapÀsra. Bennem meg megÀll ¢s kimerevedik
a k¢p: csakugyan, Ágy is fel lehet fogni, ¢des ismeretlen hazÀmfia, Ottlik ¢s Vas, a fakulÂ
¢g alatt, a rozsdÀs gesztenyefÀk alatt, k¢t magyar ÁrÂ, ott, a Duna-parton.
K¢t ÁrÂ. A berek, a c¢h, a klikk, a sz´vets¢g, az ´sszetartÀs ä fen¢t.
Fen¢t. V¢gtelen Âvatos k´r¡ltekint¢s kell ahhoz, hogy t´bb vagy akÀr csak k¢t ÁrÂt
hÁvjon meg egyszerre valaki. Ezt ¢n mÀr tudom. Lehet, hogy Acz¢l nem tudja? Acz¢l,
akirûl bizonyosan tudom, hogy nem is igazÀn a politikai hatalom ¢rdekli, hanem az,
hogy ennek kapcsÀn minden irodalmi, müv¢szi s¡tem¢nybe ä ahogy az angol mondja
ä beledughassa az ujjÀt, s hogy csakugyan szereti az irodalmat, szÁnhÀzat, zen¢t ä a
k¢pzûmüv¢szetet, sajnos, nem nagyon, de imÀd mindent tudni ezekrûl a cigÀnyleg¢nyekrûl. Ha engem megk¢rdez valaki, mindig azt mondom: àAcz¢l betegs¢gre ¢s szerelmi bonyodalmakra jÂ.Ê Ez ¢rdekli, ¢s ezeken a dolgokon buzgÂn odarohanva segÁt,
kÂrhÀzzal, orvossal, k¢glivel ¢s Ãtlev¢llel vagy akÀr egy utazÀs megakadÀlyozÀsÀval is.
De kider¡l, hogy m¢gsem tud mindent. P¢ldÀul azt sem, hogy Ottlik ¢s Ill¢s Endre
1945 Âta halÀlos ellens¢gek, valÂdi ¢s kitalÀlt okokbÂl, de v¢g¢rv¢nyesen ¢s ´r´kre,
se le nem ÁrjÀk, se ki nem mondjÀk egymÀs nev¢t, arrÂl nem is besz¢lve, hogy m¢g
v¢letlen¡l sem talÀlkoznak m¢g tÀrsasÀgban sem, soha. De Acz¢l egy¡tt hÁvja meg ûket,
vel¡nk egy¡tt, ¢s tudja isten, de fagyottabb l¢gk´rü est¢t, ama bizonyos, ´r´kk¢ f´lemlegetett ´tvenes ¢vek Âta nem ¢ltem meg. De a tÀrsasÀg t´rv¢nye Àll, a àvisszahÁvÀsnakÊ meg kell lennie, ezt Ottlik is k´telezûnek ¢rzi, halogatja egy darabig azzal,
hogy majd idûvel a nûk megbesz¢lik.
Telefon.
ä InfluenzÀsak vagyunk, kell keny¢r meg tej meg grapefruit, akasszÀtok az ajtÂkilincsre, majd bevessz¡k, de ne cs´ngessetek be, hÀtha alszunk.
Telefon.
ä Mi a fen¢nek k¡ldtetek orvost? írt egy csomÂ h¡lye receptet, kinek kell? Most
aztÀn adhatok neki k´nyvet. Lement a lÀzam, Gy´ngyi¢ m¢g nem, aszpirint is tegyetek
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holnap a zacskÂba, tej most nem kell, inkÀbb nescaf¢. °s Piri adja k´lcs´n a Three Act
Tragedyt, lÀttam a mÃltkor, hogy megvan.
Persze hogy lÀtta. Minden alkalommal ellenûrzi, hogy van-e Ãj Agatha Christie-m.
Ez a k´z´s szenved¢ly¡nk, gyüjtj¡k a Christie-ket, ami a hatvanas-hetvenes ¢vekben
m¢g nem olyan egyszerü. Meg-megjelenik egy n¢met vagy francia fordÁtÀs, magyar
is persze, ez jÂ Panninak ¢s Gy´ngyinek, de nek¡nk az angol kell, hiÀba figyelmeztetj¡k egymÀst, hogy ma mÀr a àkem¢nyÊ krimik idej¢n olyan el¢v¡lt, mint Sherlock
Holmes, mindegy, ha bÀrmelyik¡nk AngliÀban jÀr, hÀt hoz, vesz vagy kunyerÀl barÀtoktÂl, s t¡st¢nt beleÁrjuk a nev¡nket, nehogy a mÀsik ellopja. Cipinek listÀja van a
krimikrûl, pontosan bele van Árva vagy a neve, vagy az, hogy Piri¢, PistÀ¢, m¢gis, k´lcs´nk¢r¢s ¡r¡gy¢n ¢vekig is magÀnÀl tart egyet-egyet. Mikor meghal, Bim ¢rtesÁt,
hogy rÀm hagyta a gyüjtem¢ny¢t, s csak akkor Àmulok el, hogy mi minden f¢r Cipibe.
A k´nyvek utolsÂ, tiszta lapjÀn fel van Árva az a dÀtum, amikor elûsz´r olvasta, ¢s azÂta
hÀnyszor ¢s mikor. N¢melyikben hÀrom-n¢gy dÀtum is van, de ez nem el¢g neki,
ahogy ¢n is Ãjra olvasom az ´v¢it, kider¡l, hogy kijavÁtotta a sajtÂhibÀkat, s az ¢rdekes
szÂlÀsokat le is fordÁtotta, csurog az ¢lvezet a megviselt paperback k´nyvekbûl. A àbeat
about the bushÊ f´l¢ oda van Árva: àkertelÊ, aztÀn ÀthÃzva: àgatyÀzikÊ, s mint egy szÂtÀrban: àdurva, szolecizmusÊ.
Telefon arÀnylag d¡htelen¡l.
ä Most mÀr muszÀj meghÁvnunk Acz¢lt, mÀr kilencvenkilencszer mondta, hogy szeretn¢ lÀtni a müv¢szt otthonÀban. Gyertek ti is, G´rgey¢ket is hÁvom. Majd a nûk megbesz¢lik.
Gy´ngyi ´sszeomlik.
ä R¢gen sem hÁvtam minisztereket vacsorÀra, hÁvjanak ûk, a fene egye meg. HÀt
mit fûzzek neki, lÀttam, milyen undok volt nÀlad a csirkepaprikÀssal, hogy û nem szereti a mirelit csirk¢t. Azt kellett volna mondanod, hogy most hajkurÀsztam a csirk¢t,
elvÀgtam a nyakÀt, leforrÀztam, megkoppasztottam, kibontottam ä itt fogtam a Groza
P¢ter rakparton, egyem a zÃzÀjÀt a tekintetes Ãrnak!
ä Ne izgulj, imÀdja a vastag, magyaros kajÀt. Egy nagy bablevest csinÀlj cs¡l´kkel,
kolbÀsszal, csipedettel s k¢sz. UtÀna valami s¡tem¢ny, kÀv¢.
ä °s ugye Àthozol tÀny¢rt, tÀlat, cicuka? Cipik¢nek meg nekem csak k¢t csÃnya tÀny¢runk van, s igazÀn nincs kedvem Àtmosni a szervizt. PohÀr az van, nyolcan lesz¡nk.
HÀt az ¢n tÀny¢rjaim csak olyan k´z´ns¢ges tÀny¢rok, nem csÃnyÀk, feh¢r porcelÀn, egyÀltalÀn nem a legfinomabb fajta, de hÀt Gy´ngyi tudja, hogy milyenek, ha ez
kell neki, hÀt ´sszepakolom egy f¡les kosÀrba, ¢s Àtszaladok vele elûtte valÂ este.
°nnekem, sz¢gyenszemre, sosem volt fontos az ed¢ny ä àaz fenesi bor ÂnkannÀbÂl
is jÂÊ, id¢ztem PistÀnak Altorjai BÀrÂ Apor P¢ter csudÀlatos ÁrÀsÀbÂl, mikor lÀtnom
kellett, hogy jaj de nagyon nem mindegy neki, milyen szÁnü ¢s fogÀsÃ pohÀrbÂl iszik,
pedig ritkÀn ivott sokat. °s a teÀscs¢sze sem volt mindegy, persze. Hajdani otthonomban, ahol felnûttem, mindig nekem jÀrt a repedt tÀny¢r, iszonyodtam tûle, de bele
kellett nyugodnom, pedig ¢n terÁtettem. MÀig is olyan erûsen kÁs¢rt az a valahai zord
rÀm mordulÀs ä àmegeheted a levesestÀny¢rbÂl is, minek annyi ed¢nyt piszkÁtaniÊ ä,
hogy legszÁvesebben mindenhez k¡l´n tÀny¢rt, kistÀny¢rt, ¡vegtÀny¢rt adn¢k ä de a
bajÂti cser¢ptÀny¢r s az angol k´vet porcelÀnja k´z´tt csak a higi¢niai k¡l´nbs¢get
¢reztem ä persze hogy nincs kedve Gy´ngyinek a poros àszervizÊ-t f´lmosogatni, igaza
van, jÂ.
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TalÀn ez¢rt hûk´l´k vissza, mikor meglÀtom Gy´ngyi vacsoraasztalÀt, azaz kettût,
k¢t kis asztalt. Damasztabrosz, csipk¢s alÀt¢t ä m¢rt ne mondjam, hogy àszetÊ, mikor
Ágy hÁvjÀk, ¢s dehogyis az ¢n tÀny¢rjaim, aprÂ virÀgos, nem tudom, milyen mÀrka, de
gy´ny´rü, ez¡st minden villa, k¢s, a poharakat persze ismerem, karcsÃ boros, sz¢les
s´r´s ä mi az istennyilÀnak hurcoltam ¢n ide ezt a kazal tÀny¢rt, vajon?
A konyhÀban Gy´ngyi a kolbÀszt vÀgja, papÁrv¢kony szeletekre, kisdeszdÀn.
ä El¢g lesz ennyi? ä n¢z rÀm a kolbÀszszÀl fel¢n¢l tartva.
ä HÀt? ä ¢s a bugyogÂ faz¢kba pillantok, cs¡l´knek nyoma sincs, ahogy a nyugtalankodÂ l¢ felhÀnyja a kis ´rv¢nyeit.
ä A cs¡l´k mÀr megfûtt, azt kiszedtem. JÂ lesz holnap eb¢dre.
ä VÀgd csak m¢g ä biztatom, de pÀr szelet utÀn Ãjra abbahagyja.
ä Ez mÀr igazÀn el¢g ä mondja, de csak a fel¢t kotorja a faz¢kba a deszkÀrÂl. HÀt
mit csinÀljak. Csipedett az van benne.
A bableves isteni lett, Acz¢l nagyot bÂlint rÀ, ¢s ¢n Ãjra figyelmeztetem magamat
Gy´ngyi fûz¢si elveire: nem az a fontos, nem is ¢rdekes, hogy mi van benne, l¢nyeg
az, hogy büv´ljed az ¢telt, n¢zni kell, nem szabad elmozdulni mellûle. Az elbüv´lt bablevestûl felajzva kÁvÀncsian vÀrom, hogy mi k´vetkezik. Sajt. Mindk¢t asztal k´zep¢n
egy-egy nagyobb kistÀny¢r, rajta sz¢p formÀba rendezve k¢t hÀromsz´gletü ¢s k¢t hasÀb alakÃ hajszÀlv¢kony sajtszelet. K´zep¢n lapjÀra fektetett f¢l paradicsom. çtlesek
a szomsz¢d asztalra, ¢s meghül bennem a v¢r: az ¢l¢nken besz¢lgetû Pista Gy´ngyi
àtess¢kÊ-j¢re maga el¢ hÃzza a kistÀny¢rt, s k´r¡lvizslat, bizonyÀra keny¢r utÀn, s mÀr
nyÃl a k¢shez, mikor ¢szreveszi az ÀltalÀnos megk´v¡l¢st, s az ¢n bokÀn rÃgÀsomat is
¢szleli.
ä SzÂrakozott a lÁrikus ä neveti ArtÃr, Pista nem j´n zavarba:
ä Azt hittem, adagolva van, bocsÀnat.
Nagyszerü a kÀv¢, s ezzel v¢ge a vacsorÀnak, szorgalmas ivÀs kezdûdik, csak °va ¢s
¢n nem iszunk, ¢s enyh¢n pukkadozunk a nevet¢stûl, de valahogy az eg¢sz nem siker¡lt igazÀn, pedig Cipi mindent elk´vet, t¡relmesen hallgatja Acz¢l igazÀn rettenetes
b´rt´n¢lm¢nyeit, csak a v¢g¢n furcsÀlkodva, fejcsÂvÀlva k¢rdi meg:
ä °s egy korty s´rt sem adtak a disznÂk?
TÁzkor Acz¢l¢k felÀllnak, mint rendesen, s ahogy egy¡tt ugrÀlunk le a f¢lemeletrûl,
Gyuri elneveti magÀt:
ä Ugye a Kisilkovicsban vacsorÀztunk, Pista? Eml¢kszel, RadnÂti hogy szeretett volna minyont is enni, de nem mert?
ä No ez a te majr¢s p¢k barÀtod! Egy grÂf Monte Cristo, mi? ä j´n mÀsnap Cipi
boldogan vigyorogva. ä Milyen okos volt Gy´ngyi, hogy nem adta nekik a cs¡lk´t!
BÀtor asszonka! Ma aztÀn reszelheti a tormÀt! Majd gyertek el a tÀny¢rjaitok¢rt, ¢n
unok csomagot cipelni.
Cipinek most mÀr sz¢les k´rü ¢s ÀltalÀnos a sikere. Sajnos, nem tesz igazÀn jÂt neki.
ý ugyan leginkÀbb a Times cikk¢re b¡szke, amit az angolul megjelent bridge-k´nyv¢rûl Ártak, egekig emelt¢k, s igen sok p¢nzt is kapott ¢rte ä de a magyar siker jellemzûen
magyar siker. Az Iskola utÀn mindenki, aki kicsit is ad magÀra, ¢g fel¢ fordÁtja a szem¢t,
¢s egy darabig forgatja is, ha elhangzik az Ottlik n¢v ä l¢gyen az irodalmi mü, vicc
vagy harmincn¢gy fokos melegben tweedzakÂ ¢s gyapjÃsÀl, amit p¢ldÀul az ¢n kiÀllÁtÀsom megnyitÀsÀn viselt Szentendr¢n. Mindent szabad neki, mondom, m¢g a judeofiliÀjÀt is eln¢zik (nincs az a csÃnya zsidÂ lÀny, aki ne tetszene neki, ¢s kiguvadt szem-
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mel n¢zi a t¢v¢ben az izraeli katonalÀnyokat), csak az egy KabdebÂ LÂrÀnt h´rgi k¢ts¢gbeesetten: àHÀt tehetek ¢n arrÂl, hogy nem vagyok zsidÂ? hiszen Ãgy n¢zek ki,
mint egy eg¢sz hitk´zs¢g? Annak a Salamonnak mindig ad interjÃt Ottlik, nekem soha, m¢g Vas IstvÀn k¢r¢s¢re sem!Ê
Nem ¢s nem! °s nem olvassa el Pista verseit, ¢s egy t¢v¢szerepl¢s¢ben fennen hirdeti, hogy Karinthy Cini ezerszer t´bbet ¢r, mint az eg¢sz Goethe, Eliot ¢s Proust.
Sajnos, ezen ¢n olyan d¡hbe gurulok, hogy eszm¢letlen h¡lyes¢gbûl, de megmutatom neki a Forradalmi szvit cÁmü ÁrÀsomat. Annak idej¢n, '57-ben, a hozzÀ valÂ rajzokat lelkesen ¡dv´z´lte, s m¢g azt ajÀnlotta, hogy k¡ldjem ki AngliÀba, Cs¢-nek, PoÂr
P¢ter Àln¢ven, ez minden nyelven elmegy, hÀtha azok a às¡ket idiÂtÀkÊ ebbûl meg¢rtik, hogy mi t´rt¢nt nÀlunk ä persze, eszem ÀgÀban se volt: àTudja, Cipik¢m, ez olyan
lenne, mint amikor az Erd¢lyi AnyÀk K´nnyeit terjesztette F¢legyhÀzÀn egy ¢lelmes vÀndor¡gyn´k, s v¢lem¢nyem szerint ¢ppen annyit is ¢rne.Ê De az ÁrÀst szeretn¢m, ha
elolvasnÀ, û is szerepel benne, mÀr csak tisztess¢gbûl is meg kellene mutatnom, talÀn
jÂ az alkalom, most ¢ppen a Feh¢r LipÂtrÂl szÂlÂ dicshimnuszt fejezi be, ÀbrÀndosan
¡l az ablakpÀrkÀnyon, ¢s cigarettÀzik... HÀtha? Kez¢be is veszi, belelapoz, s egy teljes
perc is eltelik, mÁg visszaadja. àJÂl eltegye ezt, Pirik¢m, ne mutassa senkinek, majd ha
eljutok odÀig, fel tudom hasznÀlni.Ê Megsemmis¡l´k. Pista az ÁrÂasztalÀnÀl ¡l, szivarozik, legyint, rÀm n¢z, elmosolyodik.
àEngem szeret, ¢s ¢n is ût. Eg¢szben, Ãgy, amilyen. °s ezen ebben az ¢letben nem
vÀltoztathat semmi. Semmi a vilÀgon.Ê
Vajon ha çgnes m¢g Árna verseket, azokat elolvasnÀ? Errûl egyetlenegyszer esik
szÂ k´z´tt¡k, de akkora ajtÂd´rd¡l¢ssel fejezûdik be, hogy t´bb¢ ¢let¡kben nem t¢rnek vissza erre. °s ebben k¢ts¢gtelen¡l Pista a v¢tkes.
ä K¢rlek, çgnes jÂ k´ltû ¢s v¢gtelen okos lÀny, de nagy k´ltû akkor lenne, ha meg
mern¢ Árni az asszonyi l¢t¢t is. Csak annÀl sokkal h¡ly¢bben b¡szke ¢s kem¢ny ¢s k´ny´rtelen, nincs benne alÀzat, tudod.
ä Te ûr¡lt, te barom! F¡ty¡l û az ilyesmire. Mit ¢rtesz te ehhez, te csak feles¢g¡l
veszed a nûket!
ä Bizony. Egyiket a mÀsik utÀn, ugye?
ä çllat! Senki sem ¢rt irodalomhoz, csak te, a h¡lye jÂf¢rj pofÀddal.
Cipi m¢g egyet morran, ajtÂ csapÂdik. HiÀba, k¢ptelenek egymÀssal halkan besz¢lni. S¡ket halÀszok, büv´s vadÀszok.
*
ä Hallom, G´rgey¢kkel mentek JugoszlÀviÀba ä ûr¡ltek vagytok? M¢ghozzÀ autÂn, ¢s
viszik a kislÀnyt is. Az ilyen k´ly´k bepisil, okÀdik, hasmen¢st kap, ordÁt, nyafog ä ´r´kre ´ssze fogtok veszni, mire jÂ ez?
ä Mert te biztosan imÀdod azt a kommunista n¢ger kurvÀt, aki¢rt ezek a h¡ly¢k t¡ntettek!
ä Te meg, Ãgy lÀtszik, azt a kommunista Àlladalmat imÀdod, aki becsukta ûket a
t¡ntet¢s¢rt.
ä Mit vend¢gelitek ´r´kk¢ ezt a sok taknyost? Az Àrokban fogtok elpusztulni, pazarlÂ
v¢n marhÀk!
ä àBarÀtaink majd eltartanak.Ê
ä H¡lye Sz¢chenyi! LÂ kellett neki meg agÀr. HÀt az atletika?
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ä Tudod, kit lÀttam? Azt a ti kebelbarÀtotokat, IstrÀng elvtÀrsat, aki annak idej¢n a
k´nyvbezÃzÀsokat int¢zte. A Vilmos csÀszÀr Ãton vonult gyerekest¡l. A s´t¢tben elvesztettek egy olyan madzagon hÃzhatÂ kelepelû fab¢kÀt, ¢s lÀzasan kerest¢k, ahelyett,
hogy boldogok lettek volna, hogy elveszÁtett¢k. °n mindenesetre rÀl¢ptem. Csek¢lyke
bosszÃ volt ¢rtetek, ami¢rt annyit kÁnzott benneteket, de m¢giscsak bosszÃ, ugye?
ä Milyen kellemes szenzÀciÂ lenne a vÀrosban az, hogy Vas¢k vÀlnak! De ha a rÂmai
utat tÃl¢lte a hÀzassÀgotok, rem¢nytelen az eg¢sz.
RÂma egy¢bk¢nt ä Pista hiteles vallomÀsa szerint ä nem lÀtta Cipit. ý se RÂmÀt.
ºlt a szobÀjÀban, hÀttal a Tiberisnek, s egy Evelyn Waugh-t fordÁtott. Idûnk¢nt els¢tÀlt
a legk´zelebbi kocsmÀba, ¢s megÀllapÁtotta, hogy RÂma leginkÀbb Kecskem¢thez hasonlÁt, csak ott jobb a s´r.
ä Na milyen volt? ä ¢rdeklûdik a barÀti k´r Gy´ngyitûl, akit Koromzay¢k elvittek FranciaorszÀgba autÂtÃrÀra.
ä SatÂ-sapell. Sapell-satÂ. K¢sz. HalÀlra untam.
ä Tudod, tudod, Piroska, hogy hatvan¢vesek lesz¡nk? Az ilyen hatvan¢ves Àll a z´lds¢ges boltja elûtt, ¢s a botjÀval belepiszkÀl a kirakott krumpliba meg a hÂnapos retekbe, hogy ez mi? Ez a szem¢t? Ez magÀnak krumpli? Isteni lesz! Most mÀr jogunk van
hozzÀ.
*
ä Gyertek le a Z´ldfÀba. Meg kell ¡nnepelni, hogy Gy´ngyi megkapta a halÀlos Át¢let¢t.
J´tt´k?
ä Cipike, maga megint fennh¢jÀzÂ! Mind´ssze arrÂl van szÂ, hogy tulajdonk¢ppen
semmit sem ehetek, csak Ãgy, ha elûbb bekapok egy kekszet vagy egy korty tejet, k¡l´nben eg¢szen aljas fÀjdalmaim vannak, kit ¢rdekel, cigarettÀzni szabad.
°s most bel¢p a k¢pbe egy kedves szemü fiatal k´ltûnû, orvos, Beney Zsuzsa, s nekifog gondjÀt viselni Gy´ngyinek, tisztelni ¢s Âvni Cipit. Sût kÂrhÀzi hÀttere is van,
csak messze, KûbÀnyÀn, ami sz´rnyü tÀvolsÀg Cipinek, szerencs¢re gyakran hazaeresztik Gy´ngyit a vizsgÀlatok k´zben, egy darabig.
ä Nem tudom, mi baja, Cipike, ezzel a kÂrhÀzzal, magÀnak semmi se jÂ. °n el vagyok ragadtatva, mert ÀllandÂan hangoztatjÀk, hogy di¢ta, di¢ta, di¢ta, viszont minden d¢lben kapunk egy tÀl lencsefûzel¢ket, egy darab kecskehÃssal ¢s bel¢fagyott kanÀllal. Zsuzsa meg egy angyal, hÀt...
AztÀn hazaeresztik v¢g¢rv¢nyesen, s Cipi rÀm mordul.
ä Maga int¢zze el a KÃtv´lgyit, a Schultheisszel, ¢n nem tudom ût itthon ellÀtni.
Meg ott, ott van a R¢z Pali KlÀrija is!
IgazÀn nem neh¢z elint¢zni, Ottlikn¢ az Ottlikn¢, Schultheisz is, SÀlyi Mari is pontosan tudjÀk. °s valÂban ott van KlÀri, ¢s ¢n is ott lenn¢k, ha nem prÂbÀltam volna
beszÀmolni Cipinek az egyik lÀtogatÀsomrÂl, persze a kellemes dolgokrÂl. Sajnos, Cipi
ezt d¡h´sen visszautasÁtja.
ä Nem ¢rdekel, ¢rti! Hagyjon ezzel b¢k¢ben, jÂ? ýt is hagyja, nem ¢rdekel, hogy
megette a hÃslevest vagy nem, minek ment ki? °n megmondtam mÀr Gy´ngyinek,
hogy nem leszek ´ngyilkos. °s amit Isten rÀnk m¢r.
Amikor Gy´ngyi meghal, mi kint vagyunk Szentendr¢n PistÀval, s Ãgy tudjuk meg,
hogy egyszer csak Cipi telefonÀl DubrovnikbÂl.
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ä Itt vagyunk VerÀ¢kkal, s¡t a nap! ä °s egy f¢nyk¢p-levelezûlap is ¢rkezik. Cipi
k¢k ingben, barnÀra s¡lve nevet, ¢s valÂban s¡t a nap. TelefonÀlt Londonba VerÀnak
¢s Dicknek, hogy j´jjenek le vele azonnal a tengerhez, mert Gy´ngyi meghalt, ¢s csak
ûket tudja elviselni.
HÀt igen, ¢s ¢n m¢g ¢lek, ¢s PistÀnak van feles¢ge, neki nincs, nem bÁr rÀm n¢zni,
igaza van, ¢s m¢gis sz´rnyü, ahogy megmondja a szemembe, egyenesen.
ä Ti ismert¢tek legjobban Gy´ngyit, magÀval r´h´g´tt a legt´bbet. Nem, most ne
talÀlkozzunk, otthon ordÁtozok egyed¡l.
Jaj.
Azt, hogy ha k¢t ember elvÀlik, hÀt megvÀltozik az eg¢sz barÀti k´rnyezete, azt tudom. Hogyha egyik meghal, akkor is, ezt m¢g nem tudtam. Az eg¢sz vilÀg, nem is
szÂlva a barÀti k´rrûl, ûrj´ngve siet Cipi segÁts¢g¢re, de ez jÂr¢szt csak bosszantja ût,
legalÀbbis d¡h´ngve k´zli, hogy minek. °s menjen mindenki az iz¢be, ¢s minek, minek, minek az eg¢sz. °s k´zben m¢gis felmer¡lnek eddig nem szereplû emberek, ¢s
hirtelen elsû szÀmÃ k´zeli bajtÀrs lesz p¢ldÀul R¢z Pali, akirûl azelûtt csak hanyag megvet¢ssel vett tudomÀst azzal, hogy bezzeg çdÀm. Pista k¢ts¢gbees¢s¢re Cipi ki sem
mozdul h¢tszÀmra a lakÀsÀbÂl ä à¢n mÀr r¢g meghaltam volna, ha Ãgy ¢lek, mint te,
hogy ki se l¢pek a napvilÀgra sohaÊ ä, de m¢g jobban megr¢mÁt benn¡nket az, hogy
el-elesik, nagyon nehezen jÀr. AztÀn kider¡l, hogy operÀlni kell, prosztata valami ¢s
kÂrhÀz, utÀna Ãgy ¢rzi, teljes joggal ¡l otthon ÀllandÂan. Bim (àdistant cousinÊ) mondja ezt a telefonba, ¢s Fakan BalÀzs teljes odaadÀssal gondoskodik rÂla ä mindkettûnek
van autÂja. Nek¡nk nincs.
M¢giscsak Schultheisz kell ide, f´l kell erûsÁteni a budakeszi kÂrhÀz utÀn, hajlandÂ
is befek¡dni, sût a lÀtogatÂkat is eltüri, de nem gyûzi szidni Schultheiszt, ami¢rt k¢tÀgyas szobÀt adott neki ä a mÀsik Àgyban ugyan nem fekszik senki, s eg¢sz bizonyos,
hogy nem is fog, de ezt Cipi nem hiszi, keservesen panaszolja fünek-fÀnak, d¡h´ngve,
persze, igazÀn ideje volt behozni a kÂrhÀzba. Kezd magÀhoz t¢rni, mÀr csak az ¢let
r¢szletein d¡h´ng.
ä Tess¢k mÀr valamit csinÀlni, Piroska, ¢n nem bÁrok Ottlik Ãrral! Hatodik napja
nem mosakszik, ¢s nem engedi, hogy lemosdassuk ä kapaszkodik bel¢m Margitka, a
legjobb fûnûv¢r, akit valaha is ismertem.
ä MegvizsgÀlni se engedi magÀt?
ä Nem kell mÀr vizsgÀlat, az lezajlott az elsû mÀsf¢l napon, azÂta csak gyÂgyszereket
kap, ¢s javul is nagyon sz¢pen, de ez a mosdÀs ä engem fog kidobni a professzor Ãr,
ilyen esetem m¢g nem volt.
ä Visszamegyek Budakeszire ä morogja Cipi ä, muszÀj. Lehet, hogy itt k¢nyelmesebb, de az az egyetlen kÂrhÀz, ahol jÂ a krumplip¡r¢.
Büv´s vadÀsz.
ä Tetszik eml¢kezni, mennyi bajom volt Ottlik Ãrral? ä k¢rdi Margitka egy ¢v mÃlva ä, ¢s nem is tudom, hogy, de olyan furcsa ez, annyira megszerettem, mi van vele,
tetszik tudni?
ä JÂl van, j´vû h¢ten j´n vel¡nk Szigligetre.
àReg¢nyes dombtetej¢n, a helys¢g nyÃgati r¢sz¢n, ahonnan faluszerte legjobban
lÀtni sarat-portÊ ä ezzel szoktam bosszantani PistÀt Szigligetre utaztunkban, bÀr û, sajnos, nem tartja olyan nagy münek A helys¢g kalapÀcsÀt, mint ¢n, ¢s igazÀbÂl nem is illik
Szigligetre, pont az ellenkezûje ennek, ÀmbÀr n¢hÀny szereplûje ´sszet¢veszthetetlen¡l megtalÀlhatÂ az AlkotÂhÀzban. P¢ldÀul az amazonterm¢szetü MÀrta (çgnes), a
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helybeli lÀgy szÁvü kÀntor (Szûnyi Feri), a b¢ke barÀtja Bagarja (Erdûdy JÀnos), a Vit¢z
Csepü PalkÂk eg¢sz sereg¢rûl nem is szÂlva. Nekem Szigliget a nem-hÀztartÀsi-teendûk paradicsoma, ¢s most k¡l´n ´r´m ¢s megnyugvÀs, hogy j´n vel¡nk Cipi, rÀbesz¢lt¡k, kihÃztuk az odvÀbÂl, mindennap lÀthatjuk, s vigyÀzhatunk rÀ, çgnessel
egy¡tt, a felelûss¢g is megoszlik Ágy, isteni hÀrom h¢t. T¡nd´klû januÀri hÂ, zÃzmaracsipk¢s park ¢s a folyosÂ levesszaga, ami Cipinek az IskolÀban is olyan fontos. Ahogy
a csomagokkal beveszeked¡nk (Pista meg ¢n mindig nagy szerrel utazunk, mindegy,
hogy Szigligetre vagy AmerikÀba), ¢s megcsap a tisztÀra kef¢lt folyosÂdeszka, a gûzfüt¢s meg a k¢sz¡lû eb¢d elemezhetetlen szaga, nemcsak egy kû, hanem egy teljes
vulkÀni àcs´rgetegÊ g´rd¡l le rÂlam, munka, jÀt¢k, ¢tel, orvos, park, folyÂ, fenyûtoboz,
borÂkabogyÂ, bagoly ¢s szelÁd gesztenye ä a nyugalom ¢s a b¢ke sziget¢re ¢rkezem.
ºh¡m.
Az elsû napot kiv¢tel n¢lk¡l mindenki, m¢g a bagoly TimÀr Gyuri is Àtalussza a
furcsa ¢ghajlatÃ Szigligeten. Csak vacsora utÀn gyülik ´ssze a tÀrsalgÂban a Szent IstvÀn TÀrsasÀg, mÀs szÂval Manuela BarÀti K´re, mÀs szÂval H¡ly¢k Gy¡lekezete, a mi
bandÀnk. MegszÀllottan jÀtszunk egy¡tt mindenf¢le szellemi kitalÀlÂsdit, sût çgnes
lelem¢ny¢re mutogatÂsdit is. Ebben csak Ottlik ¢s Vas nem vesz r¢szt, azt ÀllÁtjÀk, nekik ehhez nincs el¢g esz¡k. De az aktÁv jÀt¢kosokon kÁv¡l mindig akad egy csomÂ n¢zû-hallgatÂ ä a tÀrsalgÂ dugig van, akÀr a hamutartÂk.
°s most berobbant egy szÁnhÀzt´rt¢n¢sz, fiatal, fekete, ¢s reszket, mint a nyÀrfalev¢l,
¢s motollÀl a n¢gy v¢givel.
ä J´jj´n valaki gyorsan! Ottlik! Kit´rt a keze a kilincsen, rosszul van, gyorsan, gyorsan.
M¢g mielûtt befejezn¢, mÀr ugrik is SikÂ Zsuzsa ¢s RÂna Erzsi (k´znyelven Kuki).
°n meg a l¢pcsûn rohanok a tizen´t´s szoba fel¢, ¢s a k¢t orvosnûvel mÀr egy¡tt zuhanunk be Cipihez, az Àgya sz¢l¢n ¡l, ¢s m¢rgesen ordÁtja, hogy ez a rohadt, elegÀns,
k´z¢pkori kilincs kit´rte a csuklÂjÀt. Csakugyan ferd¢n, ijesztû sz´gben lÂg a keze.
Zsuzsa belgyÂgyÀsz, Kuki r´ntgenes.
ä Elt´rt? ä l¢p hozzÀ Zsuzsa, s egyetlen gyors, ¡gyes mozdulattal helyrerÀntja ä,
nem, csak megrÀndult, de az¢rt jÂ volna egy ideig r´gzÁteni, valami rongy vagy zsebkendû k¢ne.
ä Ott van a felsû fiÂkban ä int nekem Cipi, de ahogy hÃzom a fiÂkot, mÀr tiszta
eg¢szs¢gesen ordÁt rÀm: ä Nem abban, oda ne nyÃljon, hallja. A mÀsikban!
MÀr k¢sû. F¢lig mÀr kihÃztam azt a felsû fiÂkot, ahol a kincstÀra van. CsokolÀd¢,
nescaf¢, cukor, keksz ä igaz, ezek Szigligeten kincsek, mert a messzi BñT-ba kell ¢rt¡k
menni, van vagy hÀromszÀz m¢terre az AlkotÂhÀztÂl ä no jÂ, megtalÀlom a zsebkendûket, Kuki meg futva hoz egy tekercs g¢zt, Zsuzsa gyorsan, energikusan tekern¢ mÀr,
de Cipi kirÀntja a kez¢bûl:
ä Menjen innen, maga egy r¢mes, erûszakos nû! Az a kis fekete zsidÂ lÀny maradhat!
ä °n csak r´ntgenes vagyok ä hebegi Kuki ä, neki van beteggyakorlata.
Mi lakunk a szomsz¢dos szobÀban, k¢tÂrÀnk¢nt vÀltjuk egymÀst az Àgya mellett,
hÀla istennek, alszik, mint a tej. MÀsnap d¢lig.
ä LÂri, maga az irodalomt´rt¢n¢sz! Maga s¢tÀltassa eb¢d utÀn legalÀbb f¢lÂrÀig a Cipit!
ä parancsolja çgnes.
àItt van az Ãj medvetÀnc ä medvetÀnc ä medvetÀncÊ ä szÂl a f¡lemben Zsoldos f¢sümuzsikÀja az IskolÀbÂl. °s felmer¡l bennem egy M¡hlbeck KÀroly-rajz: a MackÂ Ãr
utazÀsai szÀrazon ¢s vÁzen cÁmü k´nyvbûl hajdani gyerekkorom egyik kedves rajza, ahol
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a medv¢t tÀncoltatja az olÀh, ¢s az olÀhot a medve, eld´nthetetlen, hogy melyik hÃzza
melyiket. Csengenek a j¢gcsapok, s¡t a nap, hullik a zÃzmara, a borÂkabokor hajlÂs
csipk¢irûl, a nyugati erk¢lyen f¡lig bepakolva magasabb r¢giÂkat keresû szellemek az
irodalmi t´rt¢neteiket sutba dobva, megig¢zetten bÀmuljÀk a f¢lk´rÁves, havas platÂt.
AttÂl f¢lek, nem jÂl vÀlasztottuk ezt a b¢lelt t¢likabÀtot LÂrÀntnak, pedig hÀrman is
beleadtuk az esz¡nket a tapolcai ÀruhÀzban ä de sajnos, most der¡l ki, hogy sehogy
sem emeli LÂri megjelen¢s¢t ä erûsÁti, hogy szabÂnyelven szÂljak.
ä G´mb ¢s hasÀb ä sÃgom kedves koll¢gÀm, Somos MiklÂs f¡l¢be, û meg komolyan
bÂlint a bajuszÀval.
ä KassÀk konstruktivista korszaka, csak egy v´r´s vonal hiÀnyzik belûle.
De nem hiÀnyzik az sem. Most egy villanÀsra kibÃjik a sz¢lfÃtta v´r´s foltos t¢li ¢gre
a nap, s az ingÂ fenyûsudarakon Àtnyilazva pirosra festi a barna kucsmÀs-bundÀs langal¢ta figura bal kez¢ben tartott botjÀt. JobbjÀval a k´ny´k¢ig ¢rû LÂrÀnt g´mbformÀjÀra nehezedik, ferd¢n. Igen, m¢g szÁnben is egyezik. Lassan mozog a k¢p elûre a
borostyÀnkapus fal fel¢, a hÂes¢s megÀllt, hülni kezd a kert, v¢konyan ropog a hÂ
tortamÀz-felszÁne.

*

Ennek a nemzed¢knek m¢giscsak a mozi volt az elsûdleges els´prû ¢lm¢nye, k¢ts¢gtelen¡l. M¢gpedig nem is akÀrmilyen mozi ä a ma mÀr el¢rz¢keny¡lten t¢v¢ben mutogatott n¢ma film. Babits kezdte, àHogy g´rd¡l a k¢t robogÂ hegyeken tova Àrkokon
Àt, Pornimbusz utÀn pocsolyÀs utakon ver a kereke sÀrkoronÀt. °s villan a k¢p...Ê ä
de kev¢s olyan ÁrÂ akadt, aki ne lelkesedett volna ¢rte, s valahogy nem Árta volna meg.
Az meg, hogy àegy¡tt megy¡nk mozibaÊ, az a barÀtsÀg egyik l¢nyeges elem¢v¢ vÀlt.
MÀndy ma is holtszerelmes a moziba, Pista ¢s Cipi is az volt. Nekem, vid¢ken sok bÀnatom ¢s el¢rhetetlen vÀgyam k´tûdik a mozihoz, az iskolÀban, a zÀrdÀban is ¢s a gimnÀziumban is volt àk´telezû moziÊ ä megn¢zendû film, akkor pedig p¢nzt kellett szereznem a jegyre, ami nekem nem volt k´nnyü. De jÀtszott olyan filmet is a kiskunf¢legyhÀzi UrÀnia mozgÂk¢pszÁnhÀz, amit a diÀkoknak tilos volt megn¢zni, ¢s ÀltalÀban
a k¡l´n mozihoz enged¢lyt kellett k¢rni az osztÀlyfûn´ktûl. Csak elbÀmultam a pesti
mozi zsÃfoltsÀgÀn, itt ugyan kutya se tudja ellenûrizni, sût nem is ¢rdekli a kutyÀt sem,
hogy mennyi diÀk jÀr oda ä honnan van rÀ p¢nz¡k? AztÀn kider¡lt, hogy mit ki nem
talÀlnak, Ãristen, a film besz¢l, jÀr a szÀjuk, ¢s Krisztina kirÀlynû magyarul besz¢l, ¢s
a Bounty leg¢nys¢ge is, nem is szÂlva a V´r´s Pimpernelrûl ¢s a francia filmekrûl,
azokat mÀs hangsÃllyal ugyan, mint az iskolÀban, de k´telezû volt megn¢zni, szÀllÂig¢v¢ lettek az ¢rdekesebb vagy mer¢szebb (??) mozibemondÀsok, k¡l´n´sen a franciÀk ä az olasz film m¢g nem indÁtotta el diadalmas hadjÀratÀt, a magyar filmek pedig,
hÀt istenem... ÀltalÀban ¢nekeltek egyet a bÃzamezûk´n, ¢s f¢rjhez mentek az ÀlruhÀs
kirÀlyfihoz, a bubifrizurÀs bÀjos leÀnykÀk, csicseregve.
Hogy az Acz¢llal valÂ r¢gi veszeked¢sek vagy a Gy´ngyi halÀla utÀni Ãj k´rnyezete
veszi rÀ Cipit, hogy filmbe sürÁtse az IskolÀt meg a Hajnali hÀztetûket, nem tudom. De
hirtelen f¡lig van a filmvilÀgban, s k¢ts¢gtelen¡l f¡lig TakÀcs Katiba ä nem csoda, gy´ny´rü t¡nd¢r. A jÂsÀgos Fakan BalÀzs nem gyûzi hurcolni stÃdiÂbÂl ki, prÂbÀkra be
¢s egyÀltalÀn minden¡v¢, sajnos mÀr nehezen jÀr, n¢lk¡l´zhetetlen neki az autÂ.
A bemutatÂn persze ott vagyunk, ¢s Cipi mÀmorban ¢l, lobog a vÀllig ¢rû ûsz haja
ä istenem, most realizÀlom csak, hogy Cipi megûsz¡lt ä, de nem kapitÀny mÀr, jaj,
dehogyis. MohÂ, boldog gyerek habzsolja a sz¡let¢snapi habos tortÀjÀt, se lÀt, se hall.
Ott vannak a barÀtok, ott van Pali, ott van Vera, mi is ott volnÀnk, de fel¢nk se n¢z,
persze nem is vel¡nk ¡l, csak a filmesekkel, Vera szeg¢ny, nem ez¢rt j´tt haza Lon-
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donbÂl. Igen, a filmesekkel bÃjik ´ssze, a film pedig gy´ny´rü ¢s rossz. HelyesbÁtek,
nem jÂ. Minden szÁn¢sz remek, sz¢ps¢gesek a felv¢telek ¢s a csodÀlatosan komponÀlt
k¢pek, de Cipi, az û hangja nem hallatszik. A szÀzszor megfontolt, gondosan m¢rlegelt, tÁzszer ÀtÁrt, v¢gtelen¡l finom ¢rint¢sü Ottlik-hang nincs sehol, nem bÁr kiszÂlni
a film durvÀra vagy legalÀbbis szerkezetileg durvÀra sz´v´tt anyagÀbÂl. Nem filmre
valÂ, no.
ä No menj, ¢s fogj egy hullÂ csillagot ä sÂhajtja Pista, de odafurakszik Cipihez, meg´leli: ä Gy´ny´rü, ´regem!
ä °n m¢g soha ilyen sz¢p filmet nem lÀttam ä ragyogja Cipi, ¢s nem Àtallja ezt a
t¢v¢ben is elmondani, vilÀg csodÀjÀra.
TalÀn ´tsz´r ha megy a Hajnali hÀztetûk.
°s nagy baj van Cipivel. Amikorra hosszÃ ide-oda tanÀcskozÀs utÀn hazaeresztik a kÂrhÀzbÂl, ´ssze¡l¡nk, mi legyen vele, ki legyen mellette, megmondtÀk, hogy nem lehet
egyed¡l hagyni. çgnes nem k´lt´zhetik oda, û is betegeskedik, ¢n sem, a csalÀdomnak
sz¡ks¢ge van rÀm, VerÀnak legalÀbb egy hÂnapra vissza kell mennie AngliÀba, de esetleg hosszabb idûre. Marad Bim, lemondva egy ausztrÀliai meghÁvÀst, ¢s Lengyel P¢ter.
°s maradnak a telefonok, hozzÀnk, Szentendr¢re, majdnem mindennap hÁv, de lÀtni
nem akar benn¡nket.
ä Nem, ne j´jj´n senki. Hanem, hallja, maga int¢zze el, hogy Bim kapjon Soros´szt´ndÁjat, ami¢rt ellÀt engem. HÁvja fel Sorost, Pirik¢m, de mindjÀrt, m¢g ma!
ä DrÀgÀm, nem lehet! Pista otthagyta a Soros-bizottsÀgot, a mÀsodik ¡l¢s utÀn, hiszen tudja!
ä De senki sem int¢z el semmit, csak maga! Engem is, Gy´ngyit is maga vitt be a
Schultheiszhez ä marhasÀg, r¢mes, igaza van, ¢n vagyok a h¡lye, bizonyosan Gy´ngyit
nem akarja megs¢rteni!
Jaj.
ä Jaj, ´regem, tudod, mit kell m¢g f´lt¢tlen¡l megcsinÀlnom? Hogy egy d¢lutÀn
bes¡t´tt a nap, a hideg-dÁvÀnyon fek¡dtem, fekete, feh¢r gombos dÁvÀnyon, nyÀron,
Kecskem¢ten. Te is ÁrtÀl arrÂl, hogy bes¡t a nap Etire ä hogy van?
Pista dermedten fogja a kagylÂt.
ä ¹regem, kicsellÂzok a sorssal. Hidd el, v¢n marha! J´hetsz a temet¢semre, meguntam, na! Mindenki elj´het, koszorÃk, papok, zene, pofajÀrtatÀs ne legyen, senki se
szÂljon egy szÂt se ¢s elefes. HiÀba k¡ldted azt a szar formÀjÃ szivart, te h¡lye, ¢n csak
forradalom vagy ostrom alatt szivarozok. Amikor te kÀrtyÀzol. °s az¢rt csÂkolom Pirit,
a kÀposztÀs t¢szta jÂ volt.
ä Vera kijÀr magÀhoz Szentendr¢re? MagyarÀzza meg neki, hogy hogy a lÂpikulÀba
akar hozzÀm felj´nni? Nem kell! Mindig a Gy´ngyi karossz¢k¢be ¡lt le, a pirosba, de
az most tele van k¢ziratpapÁrral, azt nem lehet onnan lerakni, nem ¡lhet le sehovÀ.
Csak û hÁv minket, ha mi prÂbÀljuk hÁvni, gyakran alszik, vagy most nem ¢r rÀ, vagy
Bimet k¡ldi a telefonhoz.
°s Bim mondja, k¢ts¢gbeesetten. ä Nem, nincs jÂl. Annyit eszik, mint egy madÀr,
¢s borzasztÂan goromba hozzÀm ä meg is mondtam neki, de nem t´rûdik vele. Nagyon beteg. De az¢rt n¢ha m¢g Ár. °s akkor m¢g d¡h´sebb.
ä R´gt´n szÂlj, hÁvjÀl bÀrmikor, ha segÁthet¡nk, Bim.
ä Hiszen az a baj, hogy nem tür meg senkit. Fakan BalÀzs segÁt, hoz mindent ä ¢n
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nem merem egyed¡l hagyni. Orvos is ben¢z n¢ha, de az¢rt csak d¡h´ng, hogy Gy´ngyit nem mentett¢k meg, ¢s nem akar orvost lÀtni, ¢s d´g´ljenek meg rakÀsra.
HosszÃ telefon, m¢g nem tudom, hogy az utolsÂ.
ä Pirik¢m, tudja, ugye, hogy van egy Agatha Christie-szÂtÀr, vagy tÀrgymutatÂ,
vagy mifene, regiszter, iz¢. °n megszereztem, de most nincs nÀlam, valaki elvitte.
Mondja, nem tudja, hogy melyikben fordul elû mÀsodszor Mrs. Summerhayes? Hogy
a Cat among the Pigeonsben? Hol? Persze, igen, tudom, az a kislÀny hivatkozik rÀ Poirot-nak, aki megtalÀlta a tenisz¡tûben a kincset! VÀrjon, vÀrjon, ne mondja ki a nev¢t,
tudom, tudom, çdÀm fordÁtotta a NyÃlcipût egy ilyen nevü pasastÂl ä igen, Upjohn, a
lÀny meg Julia Upjohn. K´sz, ¢s valami kajÀrÂl is szÂ van, hogy omlettet tud s¡tni
Mrs. Summerhayes, mert Poirot megtanÁtotta rÀ? JÂ! JÂl van, no! Most mÀr tudom
folytatni, amit csinÀln¢k, de ez idegesÁtett, gondoltam, maga tudja, Gy´ngyit nem k¢rdezhetem meg, Vera Ãgyse eml¢kszik, çgnes nem szereti Christie-t, a Bim meg csak
vihog, mint egy s¡ldû lÀny. No, jÂ, adja azt a szamÀr f¢rj¢t, aki nem akar Árni az öjholdba, megmagyarÀznÀm neki, hogy fogja be azt a v¢n, h¡lye pofÀjÀt, ¢s ne szidja
Istent ¢nmiattam ä Isten k¡l´nben is csak egy egyenlet! De hÀt Pista m¢g a Pitagorasz-t¢telt se ¢rti, hogy ¢rthetn¢ Istent!
i

Mekkora ez a temetû, fertelmesen nagy, k´r¡lfutja a domb lÀbÀt, belelÂg a vÀrosba,
mintha magyarÀznÀ, hogy Ãgyis az ´v¢ lesz, t¡relem! °s este hatkor zÀr, mint egy
k´nyvtÀr ä hÀt tulajdonk¢ppen az is, persze. °s oktÂber van, a vadgeszteny¢k potyognak, tarka a lomb, ahogy illik ilyenkor. °s most aztÀn kicsellÂzott Cipi a temet¢si gy¡lekezettel. Rengeteg ember toporog t¢tovÀn, egymÀst meg a sajÀt cipûje orrÀt n¢zegeti, Ãgy ¢rzem, rettentû hosszÃ ideig. Pista reggel Âta egy szÂt sem szÂl, miÂta az
ÁrÂasztalÀn arcra borulva talÀltam az ÀtÀzott z´ld posztÂn. Most mÀr bÁr k´z´ny´s pofÀt
vÀgni, de a szokottnÀl hajlottabban tÀmaszkodik a botjÀra. Vera szeg¢ny a pesti unoka´ccse mellett Àll, ¢s elj´tt G´ncz is. Bent a ravatalozÂban virÀgtalanul mered a fekete
koporsÂ, mellette Bim feket¢ben, ¡res a terem, nem tudom, oda illik-e menni Bimhez.
ögy lÀtom, mÀs sem megy oda. Azt se tudom, micsoda jelz¢sre kezd lassan felfel¢ folyni
a t´meg, pedig mÀr Ãgyis magasan vagyunk, a temetû felsû r¢sz¢n van ez a ravatalozÂ.
Nem sokan mer¢szkednek az erûsen f¢lreesû sÁrhoz, t¢tovÀn n¢z k´r¡l a k¢t sÁrÀsÂ,
aztÀn ereszteni kezdik a koporsÂt, egy darabig nem is lÀtok semmit, csak a felhantolÀs
lapÀtcsattogÀsÀt hallom, aztÀn egy nagyon hatÀrozott hangot, mikor gyakorlott mozdulattal betüzik a keresztet. Nem tudom azt sem, hogyan ker¡lt oda mellûlem Pista,
de ott van, neh¢zkesen, botra tÀmaszkodva hajol a sÁr f´l¢, rÀfekteti a jobb kez¢t, a
tenyer¢t, csak a g´rnyedû hÀta ¢s a sz¢ltûl borzolÂdÂ ûsz haja lÀtszik.
1993. ûszät¢l
BocsÀnatot k¢rek. Nem tudtam megÁrni Ottlik G¢zÀt. Ottlik megt´rt¢nt az emberrel.
Elemi jelens¢g volt, mint a vihar, az esû, a sz¢l, a s´t¢ts¢g ¢s a nap. N¢lk¡l´zhetetlen
¢s kibÁrhatatlan. ImÀdtam, ¢s sz¢t tudtam volna verni a pofÀjÀt. HiÀnyzik.
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LENGYEL BALçZS, NEMES NAGY çGNES
°S VAS ISTVçN LEV°LVçLTçSA
K´zz¢teszi Monostory KlÀra

Lengyel BalÀzs ä Vas IstvÀnnak
Kedves Pista,
a karÀcsonyi szaladgÀlÀsok k´zben mÀr nem tudtunk bemenni HozzÀd a kÂrhÀzba,
de az elmaradt besz¢lget¢s pÂtlÀsÀra, itt Szigligeten Ãjra Àtolvastam a Megk´zelÁt¢seket. így aztÀn folyamatosan T¢ged hallgattalak a n¢lk¡l a k¢nyszer n¢lk¡l, hogy elû
kelljen adnom, el¢d kelljen tÀrnom reflexiÂimat, melyeket nyugtalanÁtÂan Ãjra ¢s Ãjra
felkeltesz, de amelyeket vagy ¢n fogalmazok rosszul, vagy Te hallasz egy n¢mileg ÀtalakÁtÂ k´zegen Àt. (Gyanakszom, hogy mindkettûrûl szÂ van.) Ha olvasom essz¢idet,
¢s ha helyesem fogom fel azt a bÀmulatosan eleven ¢s gazdag ¢s irigyelten distinktÁv
elme-mozgÀst, amely teremti ûket, akkor mindig megd´bbent: hogy lehet az, hogy
szÀmomra p¢ldaszerü kiindulÀsod, n¢hÀny l¢nyeges k¢rd¢sben mi¢rt vezet tûlem tÀvol ÀllÂ, gy´keresen idegen vagy nem vÀrt konklÃziÂhoz. Pontosabban hogy lehet az,
hogy a mai magyar lÁra megÁt¢l¢se k´zben lÀtszatra ellent¢tes n¢zeteket vallunk. LÀtszatra ä Árom rem¢nykedve, egy kiss¢ szememben, sût eml¢kezetemben is k¢telkedve,
mert nem tudok belenyugodni abba, amit lÀtni v¢lek, mintha eszt¢tikai n¢zeteidben
sz¢tvÀlnÀnak egymÀstÂl a magyar ¢s a vilÀgirodalom jelens¢gei (ami a jelent illeti);
mintha egy kiss¢ mÀsfajta k´lt¢szetet becs¡ln¢l nyelv¡nk´n, mint idegen nyelven. SajnÀlnÀm, ha szÂkimondÀsomat H¡bele BalÀzsos nyerses¢gnek venn¢d; vedd csak ¢rtetlens¢gnek. Ez ugyanis az igazsÀg: tanulmÀnyaidtÂl lenyüg´zve ¢s elbüv´lten, ¢rtetlen¡l n¢zem azt a szem¢lyes indulattÂl sem mentes viadalt, amelyet a magyar versÁzl¢s
¢s verseszm¢ny modernizÀlÂival folytatsz; ha nem t¢vedek, ha nem hallok rosszul, v¢dve a n¢piesked¢st, a n¢pies zsÀnerk¢pet, az anekdotizmust, a k´ltûi ¢n jelentûs¢g¢nek
romantikus tÃln´vel¢s¢t, karaktertelen k´ltûk szubjektivizmusÀt stb.; s tÀmadva azt a
bonyolÁtottabb, intellektuÀlisabb lÁrai irÀnyt ä ¢s persze talÀn rosszul is fogalmazÂ kritikusait ä, amelyhez pedig k´lt¢szeteddel, eg¢sz termû, gondolatgazdag ¢s gondolat¢bresztû vilÀgoddal tartozol.
Mit tegyek? MegÀll az eszem. °s k´zben lelkesen, kalapot lengetve, sût akÀr hiszed,
akÀr nem, tisztelettel kalapot emelve, ¡dv´zl´m essz¢idet.
A r¢gi szeretettel ´lel
BalÀzs

Nemes Nagy çgnes ä Vas IstvÀnnak
1969. karÀcsony
Kedves PistÀm,
elûsz´r is szeretn¢m mentegetni magam ¢n is, ami¢rt a kÂrhÀzban nem kerest¡k fel
ä inkÀbb hazamegy¡nk, igyeksz¡nk alaposan megtudni, mi van MagÀval. MÀsodszor
pedig ä mivel BalÀzs ism¢t vÁvott n¢mi csatÀt MagÀval level¢ben (de rem¢lem, nem
haragszik ¢rte! Ez mÀr a szokÀsos) ä engedje meg, hogy ¢n elragadtatÀsomra szorÁtkozzam.
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Sokszor olvastam a Megk´zelÁt¢seket. De mit nem olvasok ¢n sokszor MagÀtÂl?
ýszint¢n, szÁvembûl irigylem a hangnem¢t, azt a megfontolt k´nnyeds¢get, azt az indulatos kecsess¢get, amivel Ár. Mert Maga csak Ãgy tÀrsalkodik, persze. S k´zben m¢gis
micsoda szokatlannÀ (?) tevû mell¢kmondatok, k´zbevet¢sek, micsoda k´r-v¢delem
vagy k´r-tÀmadÀs! K¡l´n´sen ´r¡ltem a KassÀk-cikknek, meg a 47-es tanulmÀnyok
r¢szleteinek. Sajnos, mondhatnÀm, nekem minden tetszik, amit Ár ä m¢g ha olykor
nem is ¢rtek egyet vele. Maga megtanÁt a valÂdi szellemess¢gre, mik´zben megveti,
mondhatnÀm lÀbbal rugdossa a rikÁtÂ, undok àviccess¢getÊ az irodalomban. Van valami m¢rs¢kelt, valami lefogott abban, ahogy Ár; magyarul: elegÀns. M¢g akkor is, ha
d¡h´s, ¢szveszejtûen d¡h´s ember idûnk¢nt ä de hÀt Maga olyan.
A àNem szÀmÁtÊ gy´ny´rü cÁmü k´tet¢ben bezzeg nem m¢rs¢kelt. Hogy is volna
az? Itt aztÀn joga van a szenved¢lyhez. S ¢l is vele. HozzÀm persze az elsû r¢sz Àll k´zel,
a cÁmadÂ vers k¢zlegyint¢sei, a k´r¡l´tte l¢vûk rekedts¢ge ¢s fogcsikorgatÀsa. Azok az
igazi Vas IstvÀn-i mondatformulÀk. Itt is szeretem a hangjÀt. S mi a legfontosabb egy
k´ltûben? TalÀn m¢gis a hangja. Az a bizonyos hang. A meghatÀrozhatatlan. S a MagÀ¢t ¢n oly r¢gÂta szeretem, ismerem ä tudja ezt Maga jÂl.
Ha felker¡l¡nk Pestre, igyekezni fogunk min¢l hamarabb meglÀtogatni Magukat
ä persze, ha jÂl lesz ¢s kÁvÀnni fogja ä mÀr csak az¢rt is, hogy natÃrban is hallhassam
a hangjÀt.
A viszontlÀtÀsig, PiroskÀval egy¡tt szeretettel ¡dv´zli:
çgnes

Vas IstvÀn ä Nemes Nagy çgnesnek ¢s Lengyel BalÀzsnak
Budapest, 1970. öj¢v
DrÀga çgnes ¢s BalÀzs!
MottÂ: Semper idem

Maguk ä megtisztelûen ¢s kedvesen ä k¡l´n-k¡l´n Ártak nekem, de talÀn nem veszik
rossz n¢ven, ha ¢n egy lev¢lben vÀlaszolok kettej¡knek, hiszen annyira ´sszetartozik
az, amire felelnem kell.
Hogy nem j´ttek be hozzÀm a kÂrhÀzba, azon igazÀn nincs mit mentegetni: ¢n,
amit nem kÁvÀnok magamnak, azt felebarÀtaimtÂl sem vÀrom el, mÀrpedig ¢n nagyon
nem szeretek kÂrhÀzba jÀrni, m¢g lÀtogatÂba sem. AnnÀl nagyobb vÀrakozÀssal tekintek pesti (budai) talÀlkozÀsunk ¢s besz¢lget¢s¡nk el¢. Mert ennek a besz¢lget¢snek fel
kellene oldania azt a k¢ptelens¢get, hogy mi, akik szeretj¡k egymÀst ä mert tudom,
hogy Ti is szerettek engem ä, ilyen kutya-macska barÀtsÀgban ¢lj¡nk.
Ennek a lev¢lnek ezt a besz¢lget¢st kell elûk¢szÁtenie, legalÀbb az elvi alapjait. °s
az¢rt folyamodom ÁrÀshoz, mert szÂbeli csatÀrozÀsaink k´zben a Ti huszÀros harcmodorotok ¢ppen ezeknek az elvi alapoknak a tisztÀzÀsÀt nemigen teszi lehetûv¢. Ez¢rt
meg kell bocsÀtanotok, ha ez a lev¢l kiss¢ hosszÃra nyÃlik, meg azt is, hogy nem k¢zzel,
hanem g¢ppel Árok.
De lehetetlen elfogulatlanul besz¢ln¡nk ä akÀr szÂban, akÀr ÁrÀsban ä, ha elûbb egy
f¢lre¢rt¢st ki nem v¢gz¡nk. °des BalÀzs! hadd hivatkozzam az àelegÀnsÊ jelzûre, amivel çgnes megajÀnd¢kozott. ValÂban el tudod k¢pzelni rÂlam, hogy ha filippikÀm k´zben Te eszembe jutsz, akkor leÁrom a H¡bele BalÀzs nevet? Ha tûlem ilyen otrombasÀg
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kitelik, vagy Te azt hiszed rÂlam, hogy kitelik, akkor csakugyan kÀr a besz¢d¢rt. Mindenekelûtt hÀt t´r´ld le a H¡bele BalÀzs nevet gyanakvÀsaid tÀblÀjÀrÂl!
°s hozzÀjÀrulÀsodat elûlegezve, t¢rj¡nk rÀ a komolyabb dolgokra.
Nagyon ´r¡ltem a leveleiknek. A vÀlogatott ¢s vÀlaszt¢kos dics¢retek¢rt is, persze,
amivel elhalmoztak, de m¢g inkÀbb annak, hogy m¢gse v¢gleg vesztek velem ´ssze a
francia k´vets¢gen ä ami, ugye, a legalkalmasabb hely arra, hogy az eurÂpai f´l¢ny
pozdorjÀvÀ t´rje az ¢n provincializmusomat, nacionalizmusomat, reakciÂssÀgomat
stb. Nagy nyeres¢g, hogy barÀtsÀgunk mindk¢t r¢szrûl tÃl¢lte ezt a prÂbÀt. De tekints¡k ezt a jelenetet figyelmeztet¢snek, hogy Âvjuk meg ezt a mi hÀnyatott barÀtsÀgunkat: m¢g sz¡ks¢g¡nk lehet rÀ ä ¢s ami enn¢l fontosabb: mindkettûnk ä vagyis mindhÀrmunk ä kudarca volna, ha veszni hagynÂk.
Induljunk ki abbÂl, hogy huszon´t ¢vvel ezelûtt, amikor megismert¡k egymÀst ¢s
´sszebarÀtkoztunk, ¢s m¢g n¢hÀny ¢vig, sz´vets¢gesek lett¡nk, ¢s egyet¢rtett¡nk a
vilÀg ¢s az irodalom dolgaiban ä legalÀbbis abban a hitben voltunk. Tagadhatatlan
t¢ny, hogy azÂta ä nem is besz¢lve egyelûre a v¢lt vagy valÂdi szem¢lyes s¢relmekrûl
ä gondolatilag is eltÀvolodtunk egymÀstÂl. Ki ebben a hibÀs? A magam ments¢g¢re ä
ha ugyan ez ments¢g a Ti szemetekben ä elsûsorban azt tudom felhozni, hogy ¢n ma
is az vagyok, aki voltam: alapelveim nem vÀltoztak, a tÀrsadalomrÂl is, a müv¢szetrûl
is l¢nyeg¢ben ugyanÃgy gondolkodom, ahogy akkor. Maga ´r¡l, çgnes, a Megk´zelÁt¢sekben a 45ä47-es cikkeimnek. De hiszen fûleg az¢rt vettem be ûket a k´tetbe, hogy
gondolkodÀsom folyamatossÀgÀt dokumentÀljÀk. Eml¢kezni¡k kell m¢g legbotrÀnykavarÂbb mondatomra, mely¢rt annyi pofont kaptam: àVagyunk azonban n¢hÀnyan,
akiknek sem okunk, sem kedv¡nk mÀst folytatni, mint amit elkezdt¡nk.Ê HÀt nem
¢rezn¢k fonÀknak, ha LukÀcs Gy´rgy ¢s HorvÀth MÀrton utÀn most Magukat hÀborÁtanÀ f´l ez az alapÀllÀsom?
°n annÀl is visszÀsabbnak ¢rzem, mert LukÀcs Gy´rggyel ¢s HorvÀth MÀrtonnal
sohasem ¢rtettem egyet, viszont azt hiszem, hogy a mi egyet¢rt¢s¡nk nem puszta
hiedelem ¢s lÀtszat volt. Mi is volt a cÁme, BalÀzs, a Te indÁtÂ vez¢rcikkednek az öjholdban ä Babits Ãtja, Babits p¢ldÀja? mÀr nem eml¢kszem pontosan, de ez a cikked
kit´r´lhetetlen bizonyÁt¢ka ¢s jelk¢pe egyet¢rt¢s¡nknek ä Ãgy is mondhatnÀm, hogy
mi Babits jegy¢ben k´t´tt¡nk sz´vets¢get. (Ami engem nem tartott vissza attÂl, hogy
KassÀkot t´bbre ne ¢rt¢keljem, mint Ti.)
Az ¢n vez¢rcsillagom ma is Babits. A tietek mÀr nem: felcser¢lt¢tek KassÀkra. No
hÀt, ebben nem tudlak k´vetni. Hogy r´viden ´sszefoglaljam, mi volt a v¢lem¢nyem
KassÀkrÂl, akkor, amikor Ti m¢g nem ût ÁrtÀtok a lobogÂtokra. Nagyon szerettem
(ma is szeretem) a r¢gi korszakÀt, a vilÀg legkivÀlÂbb dadaista k´ltûi k´z¢ tartozott,
jobb volt TzarÀnÀl ¢s talÀn nem rosszabb Schwittersn¢l. K´vetkezû korszaka viszont
el¢g unalmas, k´zepes k´zhely-t´mkeleg. Az Egy ember ¢lete, bÀr formÀjÀban r¢gimÂdian naturalista, m¢gis nagy mü. Politikai magatartÀsa, egy-k¢t pÀratlan denunciÀciÂt leszÀmÁtva, feddhetetlen. Persze, azÂta sok minden t´rt¢nt. M¢g a legÃjabb divatÃ ingfazon is az û orosz ingeit igazolja. We´res, KÀlnoky, RÂnay, hogy csak a legk¡l´nbeket emlÁtsem, versben, prÂzÀban, Ãgy Ártak rÂla, mint valami Ãj KrisztusrÂl.
Megk¢rdezhetn¢m ugyan tûl¡k, hogy akkor mi¢rt Babits ¢s Illy¢s lapjÀba Ártak, mi¢rt
nem KassÀk¢ba. (Az¢rt, mert KassÀkot akkor bolond, analfab¢ta prolinak tartottÀk,
az meg ûket csengû-bongÂ ÃrifiÃcskÀknak.) De minek ilyet megk¢rdezni? Szerencs¢re, esz¡kbe sem jutott, hogy verseikben is ût k´vess¢k. Mint ahogy MagÀnak, çgnes,
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m¢g ma is t´bb k´ze van (mÀrmint a k´lt¢szet¢nek) Babitshoz, sût horribile dictu, hozzÀm is, mint KassÀkhoz.
Az ¢n KassÀkrÂl valÂ v¢lem¢nyem is megnûtt hÃsz ¢v Âta. çllhatatossÀga, meg nem
alkuvÀsa az Ãj korszakban (m¢g egy-k¢t, f´l´slegesen megÁrt, opportunista vers¢t is
beleszÀmÁtva) lenyüg´zû. Az Egy ember ¢let¢t, ha lehet, m¢g t´bbre tartom, mint akkor. A D¢ry ´n¢letrajzÀban k´z´lt levele erk´lcsileg is, ÁrÂilag is nagyszerü. A rangos
k´ltûkn¢l nem mindennapi verst´megtermel¢se utÀn ä r¢szben k´zben ä ´regkorÀban Árt n¢hÀny nagyon sz¢p, nemes lÁrÀjÃ, hiteles verset. De hogy a halÀla elûtt eltelt
35 ¢vben mi¢rt volt modernebb k´ltû bÀrkin¢l, azt sehogy sem tudom felfogni. Nagy
k´ltûnek tekinteni m¢g kev¢sb¢. Legkev¢sb¢ pedig olyan jelentûs¢gü k´ltût lÀtni benne, mint Ady, Babits, JÂzsef Attila vagy akÀr F¡st MilÀn.
A Times irodalmi mell¢klet¢nek december 18-i szÀmÀban egy mÀsf¢l oldalas, hatalmas cikk (a Middle) jelent meg rÂla Universal Hungarian cÁmmel. Az elsû magyar,
akinek ez a pÀratlanul rangos kritikai megtiszteltet¢s megadatott ä Babits ¢s JÂzsef
Attila helyett. Erre csak rezignÀltan megvonom a vÀllam. °s ha a TLS tekint¢lye nem
tud meggyûzni, nem szabad rossz n¢ven venni¡k, ha a maguk¢ sem. Nem besz¢lve
Bori Imr¢rûl ¢s az eg¢sz soi-disant modern magyar ifjÃsÀgrÂl.
Minek ennyi besz¢d KassÀkrÂl? Mert ¢rdemes rÂla besz¢lni. Mert nem tartozik azok
k´z¢ a nevek k´z¢, amiknek az emleget¢se v´r´s posztÂk¢nt hat rÀtok. Mert azok k´z¢
tartozik, akiket ¢n is tisztelek. °s fûk¢nt, mert Ãgy lÀtom: ahogy Babits volt a legm¢ltÂbb jelk¢pe egyet¢rt¢s¡nknek, Ãgy KassÀk az eltÀvolodÀsunknak. Mert ¢n azt, hogy
Babits halott, hogy a versei, gondolatai nem hatnak, hogy az ût megilletû hatÀslehetûs¢g egyfelûl N¢meth LÀszlÂnak, ill. SzabÂ Dezsûnek, mÀsfelûl LukÀcs Gy´rgynek,
harmadfelûl ä ¢s el kell ismernem, a legjobb esetben ä KassÀknak jutott, szÂval, Babits
ûs-ellen-princÁpiumÀnak ä nem is a magyar k´zgondolkodÀs ¢s k´zÁzl¢s, de a magyar
elit-gondolkodÀs ¢s elit-Ázl¢s csûdj¢nek, katasztrÂfÀjÀnak tartom. °s ebben a folyamatban Nektek is volt ¢s van, ha nem is nagy, de elûkelû r¢szetek. °s mert ha Ti valamif¢le
ÀrulÀsnak lÀtjÀtok azt, hogy ¢n nem vÀltoztam, ¢n meg jÂformÀn defetizmust, majdhogynem dezertÀlÀst lÀtok abban, amiben Ti vÀltoztatok.
Nemr¢gen PÀndi cikket Árt rÂlam a N¢pszabadsÀgba ezzel a cÁmmel: Jegyzetek egy
k´vetkezetes k´ltûrûl. F¡ggetlen¡l a cikk fejteget¢seitûl, b¡szke voltam erre a cÁmre,
pontosabban az elismert k´vetkezetess¢gemre. K´vetkezetess¢g ä ez persze egyszerübben annyit jelent: hüs¢g. De nem merem leÁrni ezt a szÂt, mert f¢lek, hogy ezzel
is àa k´ltûi ¢n jelentûs¢g¢nek romantikus tÃln´vel¢seÊ bün¢t k´vetn¢m el. Mondjam
hÀt egyszerüen, hogy ¢n nemcsak azÂta vagyok ugyanaz, miÂta mi ismerj¡k egymÀst.
Huszonk¢t ¢ves koromban, vagyis kb. elsû k´tetem megjelen¢se idej¢n mÀr l¢nyeg¢ben, hogy Ãgy mondjam, struktÃrÀmban, k¢sz voltam. VÀltoztam, persze ä h¡lye lenn¢k, ha nem vÀltoztam volna ä, de irÀnyt nem vÀltoztattam. Semmihez sem lettem hütlen ä pardon, ezt is korszerübben: semmit sem tagadtam meg. Ez azonban negatÁve
is igaz. àAdj bÀtor szÁvet ¢s elm¢t, VÁgan kimaradni a korbÂlÊ ä Ártam egy 1936-os versemben. °s ez a vÁg bÀtorsÀgom nem cs´kkent a negyvenes, az ´tvenes, a hatvanas
¢vekben sem, ¢s rem¢lem, futja m¢g belûle a hetvenesekbûl is annyira, amennyire az
idûmbûl futja. (Ti viszont nem szerettek kimaradni a korbÂl, plÀne vÁgan nem ä ¢s ezt
nem szemrehÀnyÀsk¢nt mondom.) 44-ben pedig azt Ártam: àAmit tÁz ¢ve kiokÀdtam,
Azt melegÁti f´l e f´ldr¢sz?Ê Ez sem elavult k¢rd¢s, sajnos. °s hÀt nem, harminc ¢v
mÃlva sem fogom megenni a kiokÀdott b¢kÀt, ¢s amirûl hÃsz¢ves koromban megÀllapÁtottam, hogy zsÀkutca, oda akkor sem fogok bet¢rni hatvan¢ves koromban, ha pil-
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lanatnyilag nagy is benne a tolongÀs. °s MÀndy StefÀniÀt nem fogom tehets¢gesebbnek tartani harminc ¢v utÀn, pusztÀn az¢rt, mert VÀncza-s¡tûporral s¡t. (De most jut
eszembe, Ti talÀn nem is ismeritek azt a r¢gi reklÀmversik¢t: àHaladjon ¹n is a korral:
S¡ss´n VÀncza-s¡tûporral.Ê)
°s most, ezt a mentegetûz¢st elûrebocsÀtva ¢s az elvi alapokat tisztÀzva prÂbÀlok a
vÀdjaidra felelni, BalÀzs.
Hogy lehet az, k¢rdezed, hogy a mai magyar lÁra megÁt¢l¢se k´zben lÀtszatra ellent¢tes n¢zeteket vallunk. Ez bizony logikusan k´vetkezik az eddigiekbûl ¢s talÀn nem
is lÀtszatra, sajnos. De mÀr azt, hogy mintha eszt¢tikai n¢zeteimben (vannak nekem
k¡l´n eszt¢tikai n¢zeteim? nem is tudom) sz¢tvÀlnÀnak a magyar ¢s vilÀgirodalom jelens¢gei, ami a jelent illeti ä nem tudom, mibûl lÀtod. °n a k¡lf´ldi k´ltûk k´z¡l az
agg ÂriÀsokrÂl Ártam. °s hÀt annyi igaz, hogy a mi ¢lû k´ltûink k´z´tt nem talÀltam
akkorÀt, mint Eliot, Saint-John Perse, Nelly Sachs. Vagy Te tudsz olyat? De a mi àmodernjeinketÊ ä mert hiszen itt van a kutya eltemetve ä nem n¢zem mÀs szemmel, mint
a kintieket. Hogy nem Ártam rÂluk tanulmÀnyt? De k¢pzeld el pl., hogy We´res Sanyival szemben csak annyi gondolati ¢s formai fenntartÀssal ¢ltem volna, mint Eliot
¢s Saint-John Perse eset¢ben. Mi lett volna itt ä öristen! De talÀn eltitkoltam, hogy
We´rest nagy k´ltûnek tartom? ä pl. A f¢lbeszakadt nyomozÀsban? (Mert hiszen a
Megk´zelÁt¢sek is csak a t´bbi k´nyvemmel ´sszef¡gg¢sben ¢rv¢nyes.) Vagy a Pilinszkyrûl, çgnesrÂl valÂ v¢lem¢nyemet? Azt, ami Tandoriban modern, talÀn nem dics¢rtem el¢gg¢ ä a N¢pszabadsÀgban? Vagy Szentkuthyt mÀs m¢rt¢kkel m¢rtem? ¢ppenhogy Joyce-szal, Butorral ´sszevetve ä ¢s nem is elmarasztalva. Mintha, Árod, egy
kiss¢ mÀsfajta k´lt¢szetet becs¡ln¢k nyelv¡nk´n, mint idegen nyelven. Ebben van valami. De csak annyira, amennyire a magyar k´lt¢szet mÀsfajta, mint a t´bbi. Nem mÀsfajtÀbb, persze, mint ahogy az angol, a francia, az amerikai k´lt¢szet k¡l´nb´zik egymÀstÂl. Csakhogy, mint ezt a Mogorva jegyzetekben is Ártam, senkinek sem jut esz¢be
a francia k´lt¢szetet az amerikai k´lt¢szet normÀival m¢rni ¢s vice versa.
Hogy ¢n viadalt folytatok àa magyar versÁzl¢s ¢s verseszm¢ny modernizÀlÂivalÊ?
Kiket ¢rtesz ezen? Mert ha a magyar vers modernizÀlÂit ä akkor ugyan kikkel, vagyis
kiknek a k´lt¢szet¢vel folytatok ¢n viadalt? TalÀn Illy¢ssel, aki az utÂbbi ¢vekben, Ãgy
lehet, a legeredm¢nyesebben modernizÀlta a magyar verset? Vagy We´ressel? (Vele
ugyan, ill. a gondolatvilÀgÀval volna mi viadalt folytatnom ä de nincs hozzÀ bÀtorsÀgom. TalÀn majd a Kossuth-dÁja utÀn.) Vagy Pilinszkyvel? çgnessal? SomlyÂval? JuhÀsszal? ä vele n¢ha igen, de û nem haragudott meg rÀ. Vagy Te nem k´lt¢szetre,
hanem ideolÂgiÀra gondolsz? Akkor igen. Gyül´l´k minden dogmÀt, akÀrhonnan
j´n, ¢s csakugyan àszem¢lyes indulattÂl sem mentes viadalt folytatokÊ ellen¡k, amÁg
lehet, mint ahogy a 45ä47-es cikkeimben is tettem ä hiszen, mint mÀr emlÁtettem, a
folyamatossÀg kedv¢¢rt vettem be ûket a k´tetbe. °s ha majd az Ãj ideolÂgiÀnak is
meglesznek azok a lehetûs¢gei, mint az Ãn. szocialista realizmusnak voltak 48 utÀn ä
akkor megint ki fogom bÁrni az elhallgatÀst.
Addig azonban t¢rj¡nk rÀ a r¢szletekre, hogy miket v¢dek ¢s miket tÀmadok ¢n.
De mielûtt belemenn¢k a nÂmenklatÃrÀdba, BalÀzs ä hÀt csakugyan nem vagy tudatÀban, hogy milyen illojÀlis, milyen unfair ez a nÂmenklatÃra? Hogy ezek az eredetileg
gÃnynak szÀnt szavak nÀlunk terrorszavak lettek? K´r¡lbel¡l Ãgy, mint amikor kÀderez¢s k´zben azt k¢rdezt¢k az embertûl, hogy m¢g mindig nem hagyott-e fel a burzsoÀ,
harmadikutas, likvidÀtori n¢zeteivel? Persze, ha az embernek van bÀtorsÀga f´lvenni
ezeket a terror-gÃnyneveket, azok k¢sûbb n¢ha automatikusan nagy dolgokat is jel´l-
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hetnek. Csak kiragadott p¢ldÀk: hungarus, kuruc, gueux, kerekfejü, gavall¢r, sansculotte, impresszionista, kubista. Hogy ellenforradalmÀr vagyok? Nem szeretem a
szÂt, de mit bÀnom ¢n? àAux Gibelins j'¢tois Guelf, aux Guelfes Gibelin.Ê
°s most n¢zz¡k egyenk¢nt.
N¢piesked¢s. °ppoly kev¢ss¢ v¢dtem, mint ahogy a modernesked¢st se v¢den¢m.
A n¢piess¢g ä az mÀs. Tudtommal ugyan azt se v¢dtem ä nem is szorult v¢delemre.
De antin¢pies sem voltam soha. çgnes k´nnyelmüen elismerte, hogy tetszenek neki
a 45ä47-es cikkeim. Hiszen van egy k´z´tt¡k az urbÀnusokrÂl ¢s a n¢piesekrûl, ¢s abban azt Árom, hogy magÀt a k¢rd¢st is ellenforradalminak ¢rzem ä de mindk¢t r¢szrûl!
°n magam, persze, sohasem voltam n¢pies, de ä ebben is egy kiss¢ Babitshoz hasonlÂan ä sohasem volt ellene kifogÀsom, Erd¢lyitûl ¢s Illy¢stûl kezdve Kormos PistÀig.
(Mondanom sem kell, hogy csak ha jÂ k´ltûkrûl van szÂ. De a rossz n¢pies k´ltûk ellen
sem az a fû kifogÀsom, hogy n¢piesek, hanem az, hogy rosszak.) °s mi¢rt is lenne kifogÀsom? BartÂk ¢s a n¢pdal legkorÀbbi alapvetû ¢lm¢nyeim k´z¢ tartozik, Eti volt a
feles¢gem, ¢s amikor a VÀlasz ¢s a Sz¢p SzÂ k´z´tt ä meg nem engedhetûen ä vÀlasztÀs
el¢ ÀllÁtottak, ¢n (RadnÂtival egy¡tt!) a VÀlaszt vÀlasztottam, ¢s ezt ma sem bÀntam
meg. Az ellen sem tudok berzenkedni, hogy Petûfi ¢s Arany voltak a legnagyobb k´ltûink. °s t¢ny, hogy szeretem, ha egy magyar k´ltû van annyira magyar, mint amenynyire Eliot angol vagy Apollinaire francia. De azt mÀr nem szeretem, ha egy magyar
k´ltû olyan mÂdon magyar, ahogy Yeats Ár, vagy Benn n¢met. Ennyit az ¢n n¢piess¢gem hatÀrairÂl. °s ha mÀr a modern k´lt¢szet szents¢gein¢l tartunk: nem Ázl¢sem
az a fajta vaskos n¢piess¢g, amelyiket GarcÁa LorcÀban tisztel a vilÀg. De ha LorcÀnak
szabad, magyar k´ltûnek sem tiltanÀm meg. Nem tudom hÀt, kettûnk k´z¡l melyik
n¢zi mÀs-mÀs szemmel a magyar ¢s a vilÀgirodalmat. Mert nem szeretn¢m ugyan, ha
Veres P¢ter volna az arbiter elegantiarum, ¢s mindnyÀjunknak parasztcsizmÀt vagy
gatyÀt kellene viseln¡nk, de a texasi farmernadrÀgot sem vagyok hajlandÂ a VÀci utcÀban elegÀns nemzetk´zi viseletnek tekinteni, legf´ljebb gyarmatinak.
N¢pies zsÀnerk¢p. Mi az? ä hiÀnyos az eszt¢tikai müvelts¢gem. °s hol van ez az
Ãjabb magyar k´lt¢szetben? °s fûleg: hol v¢delmeztem? Ezt k¢nytelenek vagyunk felf¡ggeszteni a szem¢lyes tisztÀzÀsig.
Anekdotizmus. Micsoda n¢v! Ugyanilyen ä vagyis semmilyen ä jogon a Ti irÀnyotokat nevezhetn¢m formalizmusnak, absztrakciÂnak, obskurizmusnak vagy obskurantizmusnak. Nem teszem, persze. °s jÂ, legyen anekdotizmus. °s ha Ãgy tetszik,
v¢dem. V¢dem, mert k´lt¢szetben is gazdagodÀs- ¢s nem szeg¢nyed¢spÀrti vagyok.
Mert mindig v¢dekeztem a k´lt¢szet leszükÁt¢se ellen, bÀrmilyen oldalrÂl tÀmadt a
szükÁt¢s ig¢nye. °s mert Kavafisz az anekdotÀival egy¡tt modernebb, mint az eg¢sz
magyar neoavantgard. Mert a magyar k´lt¢szetben is szeretem a jÂ anekdotÀkat. Pl.
azt, amelyik Ágy kezdûdik: àA mell¢kutcÀkbÂl j´ttem 11 barÀtommal, f´ldik voltunk
¢s virzsinia szivart szÁvtunk hazai szokÀsbÂl.Ê Mi ez, ha nem anekdota? Igaz, n¢pies
zsÀnerk¢pnek is fel lehet fogni. KassÀk r¢gi k´lt¢szete k¡l´nben is tele van sp¢kelve
jÂ anekdotÀkkal (m¢g A lÂ meghal a madarak kirep¡lnek is) ä talÀn ezt szerettem benne a legjobban. Egy¢bk¢nt az Ãj verseire ugyanez Àll, csak ezek mÀr nem olyan jÂ anekdotÀk. TalÀlomra lapozok bele legÃjabb k´tet¢be: Hobele Ãr portr¢jÀhoz, Parven¡s¢g,
vagy ez: àTegnap este hogy hazafel¢ mentem barÀtom volt feles¢g¢vel talÀlkoztam.
BetyÀr egy nû.Ê °s A r¢szeg kalmÀr nem jÂ anekdota? KassÀkbÂl ¢s F¡st MilÀnbÂl is
kiirtanÀd az anekdotÀt? Vagy Ãgy vagytok ezzel, mint LukÀcs Gy´rgy a realizmussal
ä Wer ein Jude ist, bestimme ich?
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A k´ltûi ¢n romantikus tÃln´vel¢se. Sz¢gyellem, de errûl sem tudom pontosan, mi
lehet. Azt is be kell vallanom, hogy a k´lt¢szetet ¢s a romantikÀt nem ¢rzem ´sszef¢rhetetlennek. °s hogy lehet a k´ltûi ¢nt tÃln´velni vagy egyÀltalÀn n´velni? A k´ltûi
¢n vagy van, vagy nincs, ¢s min¢l nagyobb (persze, hitelesen), annÀl nagyobb a lÁrÀja
ä szer¢ny elmaradott v¢lem¢nyem szerint. De az a gyanÃm, itt megint a lÁra szem¢lyess¢g¢rûl vagy szem¢lytelens¢g¢rûl van szÂ. Errûl csak annyit, hogy n¢zetem szerint
nem kell a k´ltûi vagy nem-k´ltûi ¢n-t, vagyis ahogy ¢n mondom, a szem¢lyis¢get a
k´lt¢szetben jobban ¢rv¢nyesÁteni, mint ahogy Catullus, Horatius, Villon, Ronsard,
Goethe, Apollinaire tette, ¢s persze Arany, Babits ¢s JÂzsef Attila. (MÀr p¢ldÀul a szem¢lyis¢gnek azt a naturalistÀn r¢szletezû ¢rv¢nyesÁt¢s¢t, ami KassÀk verseiben talÀlhatÂ, kiss¢ tÃlzÀsnak ¢rzem ä de az¢rt nem kÀrhoztatom ¢s nem mondom rÀ r´gt´n,
hogy szolipszizmus, mint ahogy szeg¢ny JÂzsef Attila tette.)
Karaktertelen k´ltûk szubjektivizmusÀt ¢ppoly kev¢ss¢ szoktam v¢deni, mint az
objektivizmusukat, vagy a sz¡rrealizmusukat, vagy bÀrmij¡ket. Erre kÀr szÂt vesztegetni.
°s mit tÀmadok ¢n? àA bonyolÁtottabb, intellektuÀlisabb lÁrai irÀnyt.Ê DisztingvÀljunk. A bonyolÁtÀst csakugyan nem szeretem. Ti szeretitek? Lehetetlen. M¢g ha valaki
egy ¡zletet bonyolÁt (le), az hagyjÀn. De a h¢tk´znapi ¢letben is nem azzal szoktuk-e
leinteni a fontoskodÂkat, okvetetlenkedûket, hogy àugyan, ne bonyolÁtsd a dolgokatÊ? A szellemi dolgokat meg ¢ppen kÀr bonyolÁtani. Az intellektusnak ¢ppen az az
ereje, hogy a bonyolult dolgokat egyszerüv¢ tudja tenni. Csak a LukÀcs-iskola szeret
bonyolÁtani. De m¢g a matematikÀban is ä k¢rdezz¢tek csak meg Cipit ä az a nagy
eredm¢ny, ha mindig egyszerübb k¢pletekre tudjÀk visszavezetni a bonyolultsÀgokat.
Az Einstein- vagy m¢g inkÀbb a Heisenberg-f¢le k¢plet nagyon neh¢z, de a helyzethez
k¢pest nagyon egyszerü. Ami pedig a k´lt¢szetet illeti, a Neh¢z szerelemben sem titkoltam, hogy mi vonz engem legerûsebben a k´lt¢szetben: àaz a legmagasabb kegyelem ¢s tudÀs, amely a rem¢nytelen¡l bonyolultat boldogÁtÂ egyszerüs¢ggel mondja
el, az a szeretet ¢s v¢gsû udvariassÀg, amely a nehezet k´nnyüv¢ tudja tenniÊ. De persze ä ezt is megÁrtam ott ä, nagy k´ltû lehet az is, aki a bonyolultat bonyolultan mondja
el. A bonyolÁtÀst azonban neh¢z volna dics¢rni. °s ki bonyolÁt nÀlunk, a jÂ k´ltûk k´z¡l?
We´res nem, Pilinszky nem, çgnes nem. JuhÀsz Feri ä nem ritkÀn. Ezt, hol szÂban,
hol ÁrÀsban, hol tr¢fÀsan, hol komolyan, szem¢re is szoktam vetni. Aminthogy EliotrÂl,
Saint-John Perse-rûl is megjegyeztem ä nagy tisztelettel, de a rovÀsukra ä, hogy olykor
bizony bonyolÁtjÀk azt, ami egyszerü. Nagy k´ltûknek, persze, m¢g ezt is el lehet n¢zni.
De amikor harmadrangÃ k´ltûk igyekeznek azon, hogy a semmit, az ¡ress¢get, a lapossÀgot bonyolultnak t¡ntess¢k fel ä arra nincs pardon.
Az intellektualitÀst viszont sohasem tÀmadtam, ezt hatÀrozottan visszautasÁtom ä
sût. Bolond is voln¢k tÀmadni, hiszen ä amint ezt m¢ltÀnyosan beismered, BalÀzs ä
ezzel elsûsorban magamat tÀmadnÀm. °n nem sokallom az intellektualitÀst a magyar
lÁrÀban, de nagyon is keveslem. Nincs manapsÀg olyan k´ltûnk, akinek az intellektualitÀsa f´l¢rne a Babits¢val, SzabÂ Lûrinc¢vel, JÂzsef AttilÀ¢val. A fiatalok k´z´tt pedig,
sajnos, ny¡zs´gnek a bugrisok, mindegy is, hogy fûvÀrosi vagy vid¢ki, polgÀri vagy
n¢pi bugrisok. A bugris pedig bugris marad akkor is, ha atomot, galaktikÀt, kompjutert ¢s filozÂfiai fogalmakat hajigÀl a verseibe. De nem is nagy divat k´zt¡k az intellektualitÀs. MÀgikus, misztikus, lÀtomÀsos ä ezek a nagy jelszavak. Ezek pedig nem
intellektuÀlis dolgok, drÀga BalÀzs ¢s çgnes.
Persze, intellektualitÀs n¢lk¡l is lehet valaki igazi k´ltû ä p¢lda rÀ Berda JÂzsef, de
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KassÀk is. (MÀsr¢szt ez is hozzÀjÀrult, hogy KassÀk primitÁv ¢s korlÀtolt müv¢szetszeml¢let¢t olyan türhetetlennek ¢reztem.)
HÀt ezt tudom felhozni v¢delmemre.
*
°s most mit tegy¡nk? °n nem vÀltoztam, Ti megvÀltoztatok. Volt hozzÀ jogotok. Nem
kell mindenkinek olyan korÀn k¢sznek lenni, mint nekem ä ¢n kora¢rett voltam, sût,
korav¢n, ha nem is k¢pess¢geimben, de gondolkodÀsomban. Az is ¢rthetû, ha nem
akartok, mint ¢n, àvÁgan kimaradni e korbÂlÊ, hanem inkÀbb mentek a divat utÀn ä
vagyis, legyek igazsÀgos: a divat irÀnyÁtÂi k´z¢ tartoztok, legalÀbbis ebben a provinciÀban. Nem mondom, hogy ´r¡l´k ennek, de a barÀtsÀgomat ez nem cs´kkenti. Elv¢gre,
ha csak olyanokkal barÀtkozn¢k, akiknek a politikai ¢s müv¢szeti n¢zetei azonosak az
eny¢immel, akkor talÀn csak Zelkkel vÀlthatn¢k igazÀn szÂt.
De szÁvbûl tudok ´r¡lni a sikereiknek, a belf´ldieknek is, a k¡lf´ldieknek is, leginkÀbb persze a belsûknek, vagyis ha valami jÂt csinÀlnak. Nem is besz¢lve a szem¢lyes
szeretetrûl: ha nincsenek ¢ppen csihi-puhi hangulatban, otthonosan ¢rzem magamat
Maguk k´z´tt. TalÀn azt is tudja, çgnes, hogy az ¢n asztalomnÀl akkor sem lehetett
MagÀrÂl kicsinylû szÂt ejteni, amikor m¢g nem volt ilyen n¢pszerü, ¢s nem volt ilyen
orszÀgos ¢s vilÀgtekint¢lye.
MÀsr¢szt, ha a korbÂl kimaradva is, m¢g ¢lek, ¢s m¢g nem vontÀk meg tûlem a
lehetûs¢get, hogy Árjak ä amennyiben k¢pes vagyok rÀ. °s mert ä ahogy Maga helyesen
Árja rÂlam, çgnes ä ¢n mÀr ilyen vagyok, vagyis à¢szveszejtûen d¡h´s ember idûnk¢ntÊ
(de hÀt a 45ä47-es cikkeimben is az voltam!), lehetetlen, hogy ne Árjak arrÂl is, ami
bosszant ä mÀr amennyiben lehet rÂla Árni. °s mostanÀban kev¢s dolog bosszant Ãgy,
mint az Ãj dogmatizmus, meg az Âsdi k´zhelyek kacifÀntos kik¢szÁt¢se, a provinciÀlis,
sût, gyarmati moderns¢g. °s mivel a mi alapvetû irodalomfelfogÀsunk, amint ezt megmagyarÀzni prÂbÀltam, a Maguk vÀltozÀsai k´vetkezt¢ben elt¢r egymÀstÂl, elûfordulhat, hogy s¢rtve ¢rzik Magukat, nem a Maga müv¢szet¢ben, çgnes, de kettej¡k
vallott (¢n azt rem¢lem, inkÀbb vallani Âhajtott) irodalomszeml¢let¢ben. Hiszen a Maguk elm¢leti cikkei, nyilatkozatai is Âhatatlanul irÀnyulnak ellenem is. Ez nem olyan
nagy baj, ez az eg¢szs¢ges irodalmi ¢let. VÁvjunk Ãgy, ahogy Babits ¢s KosztolÀnyi,
KosztolÀnyi ¢s Illy¢s vÁvtak egymÀssal. °n, ha elûbb kalapot lengetnek, ahogy Te olyan
kedvesen teszed, BalÀzs, vagy tisztelegnek elûtte a karddal, tapsolni tudok a d´f¢snek,
amelyik eltalÀlt. Nem s¢rtûdtem meg a BalÀzs cikk¢n, amelyik k´zvetlen¡l tÀmadott,
de m¢g a Bori¢n sem. (Ami nem ¢rinti a rÂla valÂ v¢lem¢nyemet.)
De az ¢g szerelm¢re, ne vegyetek Magatokra olyasmit, ami nem a Ti ingetek! Nagy
kÀr, hogy ¢ppen ebben az egyben vagytok olyan igazi magyarok (a N¢meth LÀszlÂ-i
¢rtelemben), hogy nem ismeritek, nem szeretitek, nem ¢rtitek ¢s nem türÁtek az irÂniÀt. °n viszont ebben nagyon magyartalan vagyok.
Az is nagy k¡l´nbs¢g a r¢gi Àllapottal szemben, hogy a mi akkori barÀtsÀgunk szabad emberek sz´vets¢ge volt. çgnes meg k´zben pÀrtvez¢r lett, ¢n pedig f¡ggetlen,
de magÀnyos ember. °s hiÀba, nem tudok mÀs dogmÀkat elfogadni, csak a katolikus
egyhÀz¢it, azokat sem minden fejcsÂvÀlÀs n¢lk¡l. °s ha siker¡lt magamat kivonni a
kommunista pÀrt fegyelme alÂl, aligha fogok mÀs pÀrtfegyelmet elviselni.
SzÂval, mit k¢rek ¢n? Egy kis liberalizmust. Vagyis: SzabadsÀgot Vas IstvÀnnak ä
¢s mindenkinek!
Howgh ä vagyis eurÂpaiul: itt Àllok, mÀsk¢nt nem tehetek. Take it or leave it ä ¢s
mondanom sem kell, mennyire drukkolok annak, hogy a take-et vÀlasszÀtok.
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°s bocsÀssÀtok meg ezt a hosszÃ levelemet ä rem¢lem, tudjÀtok, hogy a legnagyobb
barÀtsÀg jele, ha ennyit àfeccolok beleÊ barÀtsÀgotok megtartÀsÀ¢rt.
°s boldog Ãj ¢vet!
Mindkettût´ket szeretettel ´lel
Pista

Nemes Nagy çgnes ä Vas IstvÀnnak
PistÀm,
hadd kezdjem a v¢g¢n. Sz¢p volt MagÀtÂl ez a lev¢l, annyira elbüv´lûdt¡nk tûle, hogy
tulajdonk¢ppen csak nagy lassan j´tt¡nk rÀ: mi is van beleÁrva. Mik¢ntha szÁv¡nket
m¢zbe ¢s ä mit is Árjak? ä borsba mÀrtogattÀk volna felvÀltva. S eme kettûss¢get mindv¢gig megtalÀltam ÁrÀsÀban.
Mert hadd kezdjem Ãjra a v¢g¢n. Mikor Maga azt Árja, hogy pÀrtvez¢r lettem, s
BalÀzzsal egy¡tt Ázl¢sirÀnyÁtÂ, ez rÀm n¢zve oly hÁzelgû, oly elûny´s, hogy igazÀn nehezemre esn¢k megcÀfolni. Majd bolond leszek megvÀltoztatni prÂbÀlni egy olyan optikÀt, ahonn¢t ilyesf¢l¢nek lÀtszhatom. Ebbûl is kitetszik: mennyire igaza van MagÀnak
abban, hogy mi nem akartunk (plÀne vÁgan) kimaradni a korbÂl ä akart a fene. °s ha
n¢ha-n¢ha m¢gis Ãgy esett, hogy ki kellett maradnom, Isten tudja, nem ´r¡ltem neki
el¢gg¢. Sajnos azonban a kinnmaradÀs ¢s a bennmaradÀs t´bbf¢lek¢ppen ¢rtelmezhetû. Megengedtem magamnak olykor, hogy azt k¢pzeljem: akkor vagyok benn, ha
kinn vagyok. Term¢szetesen a Maga (gy´ny´rü ¢s Àltalam oly gyakran id¢zett-mormolt) verse sem jelent mÀst. RÂlam tÀplÀlt pÀrtvez¢ri elk¢pzel¢sei is nyilvÀnvalÂan a
kint ¢s bent jÀt¢kos ´sszet¢veszt¢s¢bûl erednek.
Vagy t¢vedn¢k? Maga megvÀdolt volna engem azzal, hogy ä? Mik´zben ä ellent¢tk¢ppen ä ´nmagÀt magÀnyos ¢s f¡ggetlen embernek nevezte? ä Nem, nem. Az nem
lehet. Ez az àellent¢tÊ ä komolyan m¢g a leghevesebben indulatos Vas PistÀnak sem
juthat esz¢be. Akinek ¢n ä vez¢ri szavamra fogadom ä mindig is igyekezni fogok a
legnagyobb szabadsÀgot biztosÁtani. M¢g azon az Àron is, hogy a nyilvÀnossÀg elûtt û
tÀmad minket (habÀr t´bbnyire n¢vtelen¡l), ¢s mi magÀnÃton s ûszinte csodÀlkozÀssal
ä v¢dekez¡nk.
Mert itt valami f¢lre¢rt¢s van, PistÀm. Valahogy nem arrÂl van szÂ, amirûl szÂ van.
Komolyan kÁvÀnja, hogy v¢dekezzem vÀdjai ellen, melyek szerint mi elhagytuk Babitsot (bocsÀnat: elÀrultuk!), ¢s KassÀkot pÀrtoltuk, hogy mi àdezertÀltunkÊ, hogy ¢n
idegenmajmolÀsra buzdÁtom a magyar ifjÃsÀgot, hogy ýfels¢ge ellenz¢ke vagyok ä
stb. stb.? ä Vagy azt kifogÀsolja, hogy vÀltoztam ¢letem sorÀn? Persze hogy vÀltoztam
ä engedje meg, hogy MagÀt id¢zzem: h¡lye lenn¢k, ha nem vÀltoztam volna. De csak
nem tekinti elvi dezertÀlÀsnak, hogy mai Ázl¢sembe az idûk´zben k´ltûi vilÀgnyelvv¢
lett ¢s Ágy erûsen megvÀltozott avantgarde is belef¢r? Hogy Maga annak idej¢n megunta? Ezt meg tudom ¢rteni. TalÀn akkor ¢n is meguntam volna. De ä bocsÀsson meg
¢rte ä Maga mÀst unt meg, mint amirûl most besz¢l¡nk. Hiszen eg¢sz k´ltûi gyakorlata
(plÀne a mostani), tovÀbbÀ Eliot, St John Perse stb. Àtment¢se a magyar irodalomba
ä Isten tudja, mi¢rt ä azt a benyomÀst kelti bennem, mintha ugyanaz tetszen¢k MagÀnak is, mint nekem. Valamint Maga is azt ÀllÁtja, hogy verseimmel (¢s We´res ¢s
Pilinszky ¢s a t´bbi verseivel) nem vitÀzik ä csupÀn azzal az àelm¢lettelÊ, amely magyarÀzza ûket. HÀt olyan Isten ellen valÂ v¢tek, ha idûnk¢nt megprÂbÀljuk megmagyarÀzni, hogy mi¢rt Árunk Ãgy, ahogy Árunk? ögy veszem ¢szre: olykor Maga is meg
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szokta magyarÀzni. Ez mÀr olyan intellektuÀlis rÀkfene. S az intellektualitÀst inkÀbb
keveslem ¢n is, semmint sokallom a magyar irodalomban. Hol van hÀt az az ellent¢t,
ami MagÀt ä ilyen m¢rt¢kig! ä ingerli?
Nos, megmondja Maga vilÀgosan: utÀlja az Ãj dogmatizmust ¢s gyarmati moderns¢get. De ä mÀr megbocsÀsson ¢rte ä ez nem az ¢n ingem. Megint meg kell k¢rdeznem:
kivel t¢veszt ´ssze? S nyilvÀnvalÂ az is, hogy BalÀzs ànÂmenklatÃrÀjaÊ (nevezz¡k Ágy,
no jÂ, azt a szÂgyüjtem¢nyt, amivel megprÂbÀlja az ember magyarÀzni az oly nehezen
magyarÀzhatÂt) ä nem a Maga inge. Mindez alapjÀban v¢ve nem MagÀra vonatkozik,
s ezt Maga is tudja. Mi¢rt veszi fel akkor a kesztyüt (hogy a ruhanemü-hasonlatoknÀl
maradjunk), ahelyett, hogy homlokon csÂkolna benn¡nket, mint term¢szetes tÀrsait
a magyar k´lt¢szet sokszÁnüs¢g¢n munkÀlkodÂk k´z´tt? MÀr mondtam MagÀnak, ¢n
ezt vÀrtam MagÀtÂl ebben a àmoderns¢gi ¡gybenÊ. Ki ¢rten¢ meg, ha nem V. P., hogy
mit akarunk? S lÀm, az ellenkezûje t´rt¢nik.
Mi¢rt? Ez az, amit nem ¢rtek, nem tudok kitapogatni. Voltak¢ppen mi¢rt d¡h´s
Maga? Azt hiszem, Maga a tÃl-modern: olyasmit utÀl, ami nincs ä vagy nem ott van,
de Maga felt¢telezi, hogy lesz ¢s ott lesz. A Maga haragja utÂpisztikus.
Marad tehÀt a Maga inger¡lts¢ge ellen¡nk, ha indokait nem is tudom reÀlisaknak
tekinteni. S ez kÀr. MÀrmint az inger¡lts¢g. De hÀt annyi minden volt k´zt¡nk, annyi
szemrehÀnyÀst tudunk tenni egymÀsnak ä szÀlazzuk ki ezt is. Csak szÀlazzuk. Mert ä
talÀn f´l´sleges is mondanom ä nagyon Âhajtom barÀtsÀgunk felvirulÀsÀt.
In hoc signo zÀrom levelem, de rem¢lem, nem zÀrok le vele semmi jÂt, sût nyitok,
kitÀrok, ajtÂt, kaput a tÀrsalkodÀsra s ha kell, az eg¢szs¢ges barÀti veszeked¢sre.
ºdv ¢s barÀtsÀg:
çgnes

Lengyel BalÀzs ä Vas IstvÀnnak
1970. jan. 12.
°des Pista,
legelûsz´r is hadd mondjam el meghatÂdÀsomat, hogy vetted a fÀradsÀgot erre a lev¢lre, hogy ekkora energiÀt fordÁtottÀl felhûs barÀtsÀgunk eg¢nek megtisztÁtÀsÀra.
(Nem l¢v¢n k´ltû, hasznÀlhatok ¢ppen banÀlis k¢peket.) Megelûzt¢l ¢s csaknem megsz¢gyenÁtett¢l vele, hogy te az idûsebb, a tekint¢lyesebb, kinek müve, irodalmi szerepe
az eny¢mhez nem foghatÂ, ¢rtsd: az eny¢m nem Àllja az ´sszehasonlÁtÀst a ti¢ddel ä
szÂval, hogy te tetted ezt az elegÀns, barÀti gesztust. Pedig nekem hosszÃ idû Âta k¢nyszerk¢pzetem, hogy meg kellene prÂbÀlni kibesz¢lni ellent¢teinket, f¢lre¢rt¢seinket,
barÀtsÀgunk akadÀlyait. Huszon´t ¢vvel ezelûtt is a rokon vilÀg vonzott Benned, s ma
is azt a r¢gi rokon vilÀgot tapintom, ha nûttek is rajta talÀn szÀmomra ¢rdesebb fel¡letek, a l¢nyegen ez nem vÀltoztatott.
Temess¡k el legelûsz´r is azt a H¡bele BalÀzst ä k¢szs¢gesen belÀtom eleganciÀd
ismeret¢ben, hogy nem rÀm vonatkozott. Lehet, hogy meglep, de m¢g ha rÀm is lehetett volna ¢rtelmezni, akkor sem haragudtam volna ¢rte igazÀn ä mondtam ¢n Neked enn¢l kegyetlenebbeket is.
Nos ezzel a l¢nyeget kezdem mÀr ¢rinteni, mert ha ¢n kegyetleneket mondtam is
neked, jÂl tudod te azt, fÀjdalombÂl mondtam. BarÀtsÀgunk, helyesen ¢s pontosan
elemzed, k´z´s irodalmi eszm¢ken alapult, bizakodÀssal teli ¢vek idej¢n. Hogy eszm¢inken hogy gyalogoltak kereszt¡l, hogy igyekeztek vel¡nk megtagadtatni azokat,
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hogy bizalmunkkal, rem¢nyeinkkel mit csinÀltak ä jobb, ha nem besz¢l¡nk errûl. Azt
a nyomÀst, amely mindnyÀjunkat ¢rt, csoda, hogy ¢p ¢sszel ki tudtuk bÁrni. Nem csodÀlom, ha vannak lelki torzulÀsaink. MÀsk¢pp lÀtjuk magunkat a t¡k´rben, mint amit
a t¡k´r mutat ä Te is, mi is. Ezzel sajnos szÀmolnunk kell.
A k´nnyebb k¢rd¢sbe megyek elûsz´r bele, hogy aztÀn rÀt¢rjek a nehezebbre. Azt
mondod, szÀmodra a t¡k´r azt mutatja: elhagytuk Babitsot, KassÀkhoz csatlakoztunk.
Olyan fÀjdalmasan ¢rint ez a megÀllapÁtÀsod, alig tudok rÀ az ¢rtelmetlen, a semmit
se magyarÀzÂ nemn¢l t´bbet mondani. Hiszen jÂl tudod, mennyit ¡t´ttek egykor, az
öjhold idej¢n ¢s utÀna is Babits eszm¢inek erûmtûl telû hangoztatÀsÀ¢rt, az û morÀlis
¢rt¢krendj¢nek tisztelet¢¢rt. Ha hiba volt, ha nem, csakugyan az û neve volt az öjhold
zÀszlÂjÀra Árva. 49-ben pedig az egzisztenciÀm, a fûiskolai tanÀrsÀgom, majd az irodalmi ¢letben valÂ r¢szv¢telem mÃlott azon, hogy megtagadtam az Àrat, amit k¢rtek:
Babits àburzsoÀ dekadenciÀÊ-jÀrÂl kellett volna nagy elûadÀst tartanom az Irodalomt´rt¢neti Int¢zet rendez¢s¢ben. Hadd ne besz¢ljek tehÀt arrÂl, hogy mi nekem
Babits; s hogy mennyire fÀjt, hogy hosszÃ ¢veken Àt Ãgy besz¢ltek rÂla, ahogy besz¢ltek, ¢s hogy azok, akik m¢g v¢dhett¢k volna, olyan m¢lyen hallgattak rÂla. InkÀbb azt
mondom el, hogy mi vitt el engem KassÀkhoz, a kassÀki k´lt¢szet m¢lyebb meg¢rt¢s¢hez. Igazad van, valaha r¢g, barÀtsÀgunk hajnalÀn, Te jobban becs¡lted ¢s inkÀbb
¢rtetted KassÀkot, mint ¢n. Nekem bizony volt valami konzervatÁv vonÀs az Ázl¢semben. ValÂjÀban csak az ´tvenes ¢vekben m¢lyedtem bele k´lt¢szet¢be, ¢s j´ttem rÀ
igazÀn ¢rt¢keire. K¢t dolog vezetett el hozzÀ. Az egyik: emberi tisztess¢ge, amely ebben
az utolsÂ huszon´t ¢vben ä tÀvolrÂl szeml¢lve, de talÀn nemcsak tÀvolrÂl ä vitathatatlan
volt. (Ne felejtsd el, hogy a Te fiatalsÀgod KassÀkjÀt mi nem ismerhett¡k!) A mÀsik
egy irodalompolitikai meggondolÀs: ha müv¢szetpolitikÀnk elismeri a kÁs¢rletez¢s, a
formabontÀs jogÀt, n´vekszik valamelyest irodalmi ¢let¡nk szabadsÀga. Nû a lehetûs¢ge annak, hogy a realizmustÂl a hazai ¢rtelmez¢s szerint elt¢rû, mÀs kifejez¢smÂdok
is polgÀrjogot kapjanak. KassÀk¢rt k´nnyebb volt àkiÀllniÊ, ¢rte harcot kezdeni, mert
m¢gis û az elsû magyar munkÀsÁrÂ, s m¢ghozzÀ a szocializmus eszm¢in nûtt fel. Az û
pÀlyÀjÀn azt lehetett bizonyÁtani, hogy a formabontÀs, a kÁs¢rlet, a hazai hagyomÀnyoktÂl el¡tû vers, nem a àpolgÀri dekadenciÀbÂlÊ fakad, hanem konstruktÁv vilÀgmegvÀltoztatÂ t´rekv¢sekbûl. 1957-ben, amikor az elsû hosszabb tanulmÀnyt Ártam rÂla, dehogyis lehetett volna mÀs modern k´ltûket elemezni, kÁs¢rleteik ¢rt¢k¢rûl besz¢lni ä kivÀlt nem lehetett volna We´res SÀndort m¢ltatni, kinek gondolati vilÀgÀtÂl
k¡l´nben ¢n csakÃgy tÀvol Àllok, mint Te. A RÀkosi-idûkben egyoldalÃan uralomra
segÁtett, hegemÂniÀhoz juttatott n¢piesekkel szemben, KassÀk müv¢t ¢s p¢ldÀjÀt a korlÀtok led´nt¢s¢re, a k´telezûnek tekintett, politikailag tematikus, Illy¢s-iskola ellen
igyekeztem àkijÀtszaniÊ. Azt akartam elmondani, hogy mÀst is lehet, mÀst is szabad
csinÀlni, mÀsnak is van hagyomÀnya. Nem kell a kÁs¢rletez¢st, a t´m´rÁt¢s, a nagyobb
kihagyÀsok p¢ldÀjÀt k¡lf´ldrûl importÀlnunk, van annak magyar ¢s m¢ghozzÀ a szocializmus eszm¢j¢t hordozÂ gy´kere is. Elismerem, ez gyakorlati meggondolÀs csupÀn, mellyel a modern vagy egyszerüen ¢s pontosan: a valÂdi k´lt¢szet lehetûs¢geit
akartam szolgÀlni. Mert abban talÀn egyet tudunk ¢rteni, hogy a RÀkosi-kor protokolljÀban az egy Illy¢s kiv¢tel¢vel, nem szerepelt a valÂdi k´lt¢szet. De tovÀbbl¢pve,
az emlÁtett gyakorlati szemponton tÃl, valÂban beszÀmolhatok Ázl¢sem bizonyos vÀltozÀsÀrÂl. Nemcsak KassÀkkal, de a modern (vagyis huszadik szÀzadi k´lt¢szettel) foglalkozva, Ázl¢sem mÂdosult, jobban fogom, m¢lyebben ¢rtem a XX. szÀzad vilÀgirodalmi nagyjait. An¢lk¡l, hogy r¢gi szeretteimet meg kellene tagadnom, sût ûket is
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m¢lyebben lÀtva, ¢lvezve, Ãgy ¢rzem, sejtem, hogy az egys¢ges vilÀglÁrÀban valÂjÀban
mirûl van szÂ. A szavak, a jelz¢sek, k¢pek, metaforÀk milyen mÀsfajta alkalmazÀsÀrÂl,
csak a formabontÀs utÀn lehets¢gess¢ vÀlt Ãj ´tv´z¢s¢rûl. A magyar k´lt¢szet, ez is meggyûzûd¢sem, Àtlagterm¢s¢ben messze nem ¢l azzal a lehetûs¢ggel, amely pedig szÀmÀra is adva van. Hogy a Te nÂmenklatÃrÀddal ¢ljek: bugrisok bugris, Âcska versekkel t´mik tele a folyÂiratokat, tele vagyunk elavult n¢pies matricÀval. Abban persze
Neked igazad van, hogy a matrica akkor is matrica, ha urbÀnus ¢s modernkedû. Ott
vagy igazsÀgtalan, hogy a hatalom Àltal felduzzasztott ¢s fenntartott n¢pies uralom
hihetetlen¡l szapora matrica-telev¢ny¢t egyenlûnek veszed a modernkedûk gy¢r matricagyÀraival. Sût a fû vesz¢lyt benn¡k lÀtod, holott az û mük´d¢s¡k viszonylagos irodalmi szabadsÀgunk finom luxusa csupÀn: az ellen¡k valÂ hadakozÀs az irodalmi szabadsÀgot, az ÁrÂi szuverenitÀst, ¢s a valÂban jÂ, Àltalad is becs¡lt k´ltûket, vel¡k egy¡tt
a Te k´ltûi lehetûs¢geidet is ¢rinti. A mi korÀntsem distinktÁv k´z¢let¡nkben a te epigrammÀid a modernked¢s ellen ´npusztÁtÂ jellegüek. Azt szoktam mondani tr¢fÀsan,
ha cikk jelenik meg a VÀczi utcai maszek kereskedûk ellen, annak a legvalÂszÁnübb
gyakorlati hatÀsa az, hogy We´res SÀndor vagy Pilinszky k¢sz¡lû k´tet¢t le kell ÀllÁtani.
Nem tehetek rÂla, ha Ágy ¢l¡nk csaknem, ilyen k´zegben.
Engedd el nekem a hamis ¢s m¢ltatlan verseng¢st, hogy a magyar k´lt¢szetet (hagyomÀnyaival egy¡tt) melyik¡nk szereti m¢lyebben, jobban. MindnyÀjan, talÀn nem
tÃlzÀs, l¢t¡nkkel gy´keredz¡nk benne. Sem çgnes, sem ¢n, sohasem mondtuk, sohasem gondoltuk, hogy k´lt¢szet¡nket ki kellene forgatni hagyomÀnyÀbÂl. Hogy idegen
k´lt¢szet formaruhÀjÀba, jegyeibe kellene ´lt´ztetni ä hogy importra kellene verseket
Árni; micsoda k¢ptelen gondolat! Csak egy tapasztalati t¢nyrûl besz¢lt¡nk, hogy a magyar vers formahüen fordÁtva az idegen nyelven rendszerint ´regnek hat, gyakran
m¢g a legmodernebb is. S ennek egyik oka p¢ldÀul az, hogy az avangard vers-vÀltoztatÂ hatÀsa, mely az eg¢sz vilÀg teljes k´lt¢szet¢n ¢rezhetû (m¢g a tÃl n¢piesnek tartott
LorcÀdon is), nÀlunk nem ¢rt be, nem szÁvÂdott fel el¢gg¢. ízl¢s¡nk a verset illetûen
konvencionÀlis, a k´lt¢szet lehetûs¢geit alÀbecs¡li (lÀsd a RÀkosi-kor prakticista elk¢pzel¢s¢t, mint v¢gletes p¢ldÀt). Ez¢rt Ártam, hogy szerintem szerencs¢sebb volt JÂzsef
Attila szint¢zise hagyomÀny ¢s avangard viszonylatÀban, mint Illy¢s àhÀtraarcaÊ.
Mindez azonban nem lett volna olyan sÃlyos jelentûs¢gü, ha nem j´n rÀnk az utolsÂ
hÃsz-huszon´t ¢v Àllamilag parafÀlt n¢pies realizmusÀval. Ha ¢n eszt¢tikai kifejez¢seket keresek ahhoz, hogy elmaradottsÀgunkat tetten ¢rjem, akkor csupÀn nevet prÂbÀlok adni annak a k´ltûi gyakorlatnak, mely k´zepes c¢lok¢rt, k´zepes c¢lokat k´vetve, elfelejtkezik a vers, a k´lt¢szet igazi lehetûs¢geirûl. Mi van az anekdotizmus m´g´tt? Ne Àltasd magad, semmi k´ze sincs ennek Kavafiszhoz. Se KassÀkhoz term¢szetesen. De igenis c¢lba veszi azt az ¢vek Âta divatos sablonverset, melynek semmi
mÀsa sincs, mint hogy azt mondja: itt Àllok, itt jÀrtam a vilÀgban, ¢s ez ¢s ez t´rt¢nt
velem. Persze ez is lehet remekmü, ha a k´ltû belsû vilÀga, ¢lm¢nyfelfogÂ k¢szs¢ge
valÂdi. De rendszerint nem az, ¢s a k´zÁzl¢s is csupÀn f´ldh´zragadt àrealistaÊ beszÀmolÂra ÀhÁtozik ilyenkor. S meg is kapja. Ezt a divatozÂ lapossÀgot, alacsonysÀgot, a
vers igazi lehetûs¢geivel valÂ nem-¢l¢st, szÂvÀ tenni eszt¢tikai terrorizmus? Mi¢rt?
Nem is folytatom tovÀbb. Csak m¢g egyet: lÀtom, ´r´m´dre szolgÀl, hogy bonyolult
helyett bonyolÁtottat Ártam az intellektuÀlis lÁra jelzûjek¢nt. PistÀm, szellemesen vered
vissza, de m¢gsem szavak vagy szÂalakok hasznÀlatÀn fordul ez a k¢rd¢s. BonyolÁtottat
Ártam puszta szer¢nys¢gbûl, mert az egy¢rtelmüen dics¢rû bonyolult jelzûtûl tartÂzkodni akartam. De hogy itt a rosszul hasznÀlt bonyolÁtott mit jelentett, Te is jÂl tudtad.
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M¢g n¢hÀny szÂt csupÀn annak a bizonyos t¡k´rnek fÀjdalmasabb ¢s meglepûbb
mutatvÀnyÀrÂl. ArrÂl a àvÁgan kimaradni a korbÂlÊ-rÂl ¢s hogy mi nem tudunk kimaradni. Ne haragudj, ezekben a megÀllapÁtÀsokban szellemed nem annyira ironikus,
mint frivol. BarÀtsÀgunk elsû nagy z´kkenûje akkor k´vetkezett be, amikor, 50 k´r¡l,
erre a kimaradni k¢rd¢sre, ha l¢lekben, elismerem, nem is nagyon tÀvolian, de m¢gis
mÀsk¢pp ¢s mÀsk¢pp reagÀltunk. Hogy ezÃttal ¢n fogalmazzak valamivel pontosabban: nem a korrÂl van itt szÂ, hanem a magyar irodalomrÂl. °s bizony abbÂl nem
szerett¡nk volna kimaradni (Te se, ne is haragudj!), de Ãgy nyolc-tÁz ¢vre m¢gis ki
kellett maradnunk. Elismerem, nagyon szomorÃan. °s talÀn azt is belÀtod, hogy ez a
kimaradÀs az ¢n pÀlyÀmat illetûen jÂvÀtehetetlennek is lÀtszik. Ne haragudj, de a Te
tekint¢lyedbûl, ÀltalÀnosan elismert pozÁciÂdbÂl szÂlva, csaknem gÃnyosan hangzik,
ha benn¡nket (engem is megtisztelûleg bele¢rtve) a divat irÀnyÁtÂi k´zt emlegetsz.
Furcsa, ha azt Árod, çgnes pÀrtvez¢r ä s t´bb szabadsÀgot k¢rsz tûle Vas PistÀnak. ReÀlis t¢nyek ¢s irreÀlis k¢pzetek keverednek ebben a felÀllÁtÀsban. T´bb szabadsÀgra persze mindnyÀjunknak sz¡ks¢ge van, ¢s t´bb barÀti meg¢rt¢sre is, amit leveleddel olyan
jÂlesûen szolgÀltÀl, ¢s amelyet ¢n is szolgÀlni szeretn¢k. Ne felejtsd el, hogy a nyilvÀnossÀg elûtt inkÀbb Te hadakozol ellen¡nk, mint mi ellened. Mert az a felt¢telez¢s,
hogy az ¢n itt-ott kifejtett eszt¢tikai n¢zeteim degradÀljÀk müvedet, teljes k¢ptelens¢g.
Mindig is ¢rtû, odafigyelû, szellemedet m¢lyen megbecs¡lû olvasÂid voltunk, s ha n¢ha meg is morogtunk egy¢rt-mÀs¢rt, mindig is Neked drukkolva morogtunk meg ä
az egy tÀborba tartozÂk izgatottsÀgÀval ¢s ûszintes¢g¢vel. Ezt neked is tudnod kell.
A t´bbit szÂban, ´lel
BalÀzs
(A lev¢lvÀltÀs, egy hajdani vita dokumentuma, Vas IstvÀnnak az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr k¢zirattÀrÀban ûrz´tt hagyat¢kÀban maradt fent. ä Lengyel BalÀzs tanulmÀnya, melyre Vas IstvÀn level¢ben utalÀs
t´rt¢nik, a HAGYOMçNY °S AVANTGARDE, 1969; megjelent Lengyel BalÀzs HAGYOMçNY °S KíS°RLET
ä Magvetû, 1972 ä cÁmü k´tet¢ben is.)

V´r´s IstvÀn

SZçMOLJUNK
K¢t nû hagyott el k¢t nap alatt.
Az elsûnek hiÀba vÀsÀroltam
tÀny¢rnyi mÀkos s¡tem¢nyt, bÀrmit
engedett, de semmit nem akart.
A villamosmegÀllÂban mÀr csak
kezet rÀztunk. A mÀsik a feles¢gem.
N¢hÀny nap mÃlva a harmadikkal hoztuk el tûle a dunyhÀmat.
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K¢t szÀmot fordÁtok egymÀssal szembe,
a hÀrmast meg a n¢gyest. K´z´tt¡k
¢n maradok egyed¡l. Hogy tudjam,
mi a helyzet, amikor lej´tt ¢rtem
a kapuba, egy zacskÂ szemetet
is hozott. AzÂta egy ¢v telt el.

EGY TçVOLSçG
V¢rbûl ¢s fontoskodÀsbÂl tevûdik ´ssze
minden. Kil¢pek egy ÀlombÂl,
fÀradtan, tÃlaludva, a telefon
belecs´r´g az ¢bredez¢sbe.
Mintha folyamsodor hoznÀ, ¢rkeznek a
tÀrgyak a zsinÂron, de bentrekednek
a hallgatÂ membrÀnja alatt. SÂs vÁz,
¢des vÁz, part menti szem¢t ¢s egy
elszabadult bikinifelsû. Telefongy´ngy´t is talÀln¢k benne, ha felnyitnÀm,
de az ember nem ´l csak Ãgy
kedvtel¢sbûl. Egy c´l´phÀzban ¡l´k,
szÀraz kenyeret dobÀlok az aligÀtoroknak,
szÀmolgatom, ez a hÁvÀs mennyibe ker¡l.

íGY V°GZED HçT TE IS
Ezek itt a korlÀtaim. Amenn¢l
tovÀbb nem adatott jutnom. Rend
helyett j´het a rendezked¢s. Az
elûszobÀban precÁzen felhalmozott
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cipûk. A fejem belefÀjdul a
megerûltet¢sbe. Csak papÁron tudok
k¢tjegyü szÀmmal osztani. Sorban
Àllok egy virÀgbolt elûtt. GrÀnÀtalmÀt vigyek neked? S¡tni egy
zacskÂ geszteny¢t? Ebbûl a versbûl
is hol vannak a rÁmek, hol a ritmus?
Mintha magad elûtt vezetn¢l, a
folyosÂn Ãgy megyek v¢gig. Nevetnem
kell, a tarkÂmra s¡t a nap.

Maria Janion

A LENGYELEK °S AZ ý VçMPíRJAIK
PÀlfalvi Lajos fordÁtÀsa
Stefan Kieniewicznek

A lengyelek sorsa elvÀlaszthatatlan kÁs¢rteteik, kivÀltk¢ppen vÀmpÁrjaik sorsÀtÂl. Ezt
a mondatot nem a vak szenved¢ly vagy az elragadtatÀs diktÀlta, hiszen a kÁs¢rtetekhez
¢s vÀmpÁrokhoz füzûdû kereszt¢nys¢g elûtti szlÀv hiedelmek igen sokÀig tartottÀk magukat. SzÀzadunk harmincas ¢veiben Kazimierz MoszyÄski, a szlÀv n¢pi kultÃra egyik
legjobb ismerûje azt Árta, hogy àa legutÂbbi idûkig a Visztula alsÂ folyÀsÀnÀl volt a vÀmpirizmus legfûbb tüzf¢szkeÊ. Nemzeti irodalmunk alapmüv¢nek k´zpontjÀban, AZ ýS¹K
III. r¢sz¢ben talÀlhatÂ Konrad ä hazafias vadsÀga, gyül´lete ¢s bosszÃszomja m¢rt¢k¢t
tekintve a lengyel irodalomban p¢ldÀtlan ä vÀmpirikus ¢neke (àDalom immÀr hideg,
sÁrban ¢lt mÀr...Ê) a nevezetes refr¢nnel:
àRajt! bosszÃt, bosszÃt az ellens¢gre,
Istennel s akÀr ellen¢re!Ê
(PÀkozdy Ferenc fordÁtÀsa)
K¡l´nb´zûk¢ppen prÂbÀltÀk elfojtani e mü erej¢t, egy¢bk¢nt maga Mickiewicz is
hatÀrozottan gyengÁteni akarta, hisz a drÀma szereplûi azonnal egy¢rtelmü erk´lcsi
Át¢letet mondanak rÂla. ìwowicz atya felkiÀlt: àpogÀny ez az ¢nekÊ, a kÀplÀr pedig rÀfelel:
àa SÀtÀn kÁs¢rtgetÊ. De hÀt a k´ltû m¢giscsak megÁrta, sût ki is adta. Azt akarta tehÀt,
hogy benne legyen a drÀmÀban. Mi¢rt? Pontosan ez az az interpretÀciÂs k¢rd¢s,
amelyre m¢g visszat¢rek.
Elûbb azonban szembe kell n¢zn¡nk egy metodolÂgiai dilemmÀval. Kleiner, aki
gyanÁtotta, hogy Mickiewicz k´ltem¢nye esetleg m¢giscsak ÀthÀghatja az ÁrÀs ¢s az Ázl¢s
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megengedett normÀit, a k´vetkezûk¢ppen mentegette: àCsak az tartja meg valamik¢pp
e r¢mlÀtomÀst az eszt¢tikum hatÀrain bel¡l, hogy fiktÁv r¢mk¢pekrûl, nem pedig az objektÁv igazsÀg
ig¢ny¢vel bemutatott jelenetekrûl van szÂ.Ê ögy gondolta tehÀt, hogy a mü m¢giscsak igazolhatÂ àvalamik¢ppÊ eszt¢tikailag, mivel a bosszÃ a fantÀzia vilÀgÀba tartozik, az pedig nem ruhÀzhatÂ fel az objektÁv igazsÀg m¢rt¢k¢vel. A romantikus, k¡l´n´sen a romantikus-frenetikus müvek eset¢ben (Konrad ¢nek¢t is ennek keretei k´zt kell vizsgÀlnunk) neh¢z lenne fenntartani az ¢rt¢kel¢s effajta ism¢rveit. Hiszen itt olyan müvekkel van dolgunk, melyekben a belsû valÂsÀg igazsÀga k¡l´n´s mÂdon egyen¢rt¢kü
lesz az objektÁv igazsÀggal. Az Ãjkori müv¢szetben elsûk¢nt a romantikusok vitt¢k v¢gbe ilyen m¢rt¢kben a k¢pzelet abszolÃt fel¢rt¢kel¢s¢t, az Àltala l¢trehozott fantÀziak¢peket pedig ¢ppolyan reÀlisaknak tekintett¢k, mint a t¢nyeket. A romantikusoktÂl
kezdûdûen a fantÀziak¢pet a k¢pzelettel egy¡tt a l¢tez¢s ¢s az alkotÀs, az ÀbrÀndozÀs
¢s a gondolkodÀs n¢lk¡l´zhetetlen elem¢nek ismerik el. Term¢szetesen a fantÀziak¢peket k¡l´nb´zûk¢ppen lehet ¢rt¢kelni, akÀr a pszich¢ ¢ps¢g¢t vesz¢lyeztetû t¢nyezûkk¢nt is felfoghatÂk. De az irodalmat, k¡l´n´sen a k¢pzelet elsûdlegess¢g¢t vallÂ
irodalmat en¢lk¡l sem l¢trehozni, sem meg¢rteni nem lehet.
Tulajdonk¢ppen ez¢rt is lenne sz¡ks¢g ä az irodalomkutatÀs k¡l´nf¢le, ismert
mÂdjai mellett ä fantazmatikus kritikÀra, vagyis olyan kritikÀra, amely az eszmet´rt¢net
¢s az irodalomt´rt¢net mÂdszerei segÁts¢g¢vel ¢rt¢keln¢ az irodalmi àfantÀziÀkatÊ,
àfantazmagÂriÀkatÊ, àfantazmÀkatÊ. A romantika kutatÀsa egyenesen rÀk¢nyszerÁt az
ilyen eljÀrÀsra.
Most mindenekelûtt azon kell elgondolkodnunk, mi k´ti e szÀmos lengyel ä n¢pi
¢s irodalmi ä vÀmpirikus fantÀziak¢pet a szlÀv hiedelmekhez. Itt ugyanis k¢nyes k¢rd¢sekbe ¡tk´z¡nk: szlÀv teremtm¢nyek-e a vÀmpÁrok? honnan erednek valÂjÀban?
mely n¢pekn¢l, t´rzsekn¢l, nÀciÂknÀl k¡l´n´sen gyakoriak, ¢s v¢g¡l ä milyen a lengyel
nemzeti karakter, amin oly sokat vitatkoztak eg¢szen napjainkig: àidillikusÊ, szelÁd,
vagy ¢pp ellenkezûleg ä àvÀmpirikusÊ, bosszÃvÀgyÂ?
ManapsÀg fûk¢nt a film terjeszti a vÀmpÁrok szokÀsaival, kedvenc tartÂzkodÀsi helyeikkel ¢s a vel¡k valÂ leszÀmolÀssal kapcsolatos ismereteket. A vÀmpÁrfilmek mÀr
´nÀllÂ csoportot alkotnak a müfajon bel¡l. Amit azelûtt titokban adtak tovÀbb a n¢pi
hiedelmekben ¢s szertartÀsokban, azt most a mozi tÀrja a nyilvÀnossÀg el¢, a legt´bbsz´r ä bÀr nem kizÀrÂlag ä szÂrakoztatÀs c¢ljÀbÂl. E nyilvÀnossÀg kezdetei k¢ts¢gkÁv¡l
a romantika korÀig nyÃlnak vissza. A mozin¢zûk t´bbs¢ge ma mÀr el¢g jÂl kiismeri
magÀt a vÀmpirikus ikonogrÀfiÀban, amely gyakran ¢s bûs¢gesen merÁt a romantikus
koncepciÂkbÂl (ez k¡l´n´sen akkor lÀtszik jÂl, ha ´sszehasonlÁtjuk a filmkockÀkat a
r¢mreg¢nyek XVIIIäXIX. szÀzadi illusztrÀciÂival). A vÀmpÁr sztereotÁpiÀja Dracula,
a s´t¢ts¢g fejedelme alakjÀban r´gzûd´tt; 1897-ben Bram Stoker mitikus ÀtdolgozÀsnak vetette alÀ reg¢ny¢ben, ¢s ä a szÀmtalan k¢sûbbi forgatÂk´nyv-adaptÀciÂn kereszt¡l ä rÀszabadÁtotta a mozibolond milliÂkra. A vÀmpirikus helynek is van sztereotÁpiÀja
ä az erd¢lyi KÀrpÀtok, a vÀmpÁrok hona ¢s minden idûk leghatalmasabb vÀmpÁrja,
Dracula fejedelem rezidenciÀja. Ez a mitikus Erd¢ly vagy ä legalÀbb egy kicsit ä az
igazi is? Az elmÃlt ¢vek olyan, valÂban müv¢szi vÀmpÁrfilmjeiben, mint a VçMPíROK
BçLJA (PolaÄski, 1967) ¢s a NOSFERATU, A VçMPíR (Herzog, 1978), ¢pp Erd¢lyben jÀtszÂdik a cselekm¢ny legfontosabb r¢sze. Ezekben az angolul besz¢lû filmekben hirtelen valamif¢le szlÀv nyelvü fordulatokat hallunk ä kider¡l, hogy lengyel¡l, mert azon
a vid¢ken, ahol a vÀmpÁr kast¢lya Àll, idûnk¢nt ezt a nyelvet besz¢li a n¢p. Erd¢lyben
lengyel¡l... Mi folyik itt? Hogy ¢rts¡k ezt? A tudatlansÀg szesz¢lye ez vagy egyfajta
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lingvisztikai metafora? Ahhoz azonban, hogy ebben a k¢rd¢sben ÀllÀst tudjunk foglalni, ismern¡nk kell a tudÂsok v¢lem¢nyeit. VÀlasszunk ki n¢hÀnyat k´z¡l¡k.
Aleksander Br¡ckner Ãgy gondolta, hogy a àvÀmpÁrÊ szÂ ä bÀr eg¢sz EurÂpÀban ¢s
mindenhol hasznÀlatos, ahovÀ az eurÂpai hatÀsok eljutottak ä k¢ts¢gkÁv¡l szlÀv eredetü, ¢s a szlÀvoktÂl ker¡ltek el mindenhova a vÀmpÁrokkal ¢s farkasemberekkel kapcsolatos hiedelmek, maga a jelens¢g azonban ä bÀr sokan hatÀrozottan ezt ÀllÁtjÀk ä
nem a szlÀvoktÂl ered. A vÀmpÁr fogalmÀt ànem szlÀvk¢nt, nem elsûdlegesk¢ntÊ Árta le; ez
a babona ´r´k, ¢s àmaga az elnevez¢s is mutatja, hol keletkezett: nem szlÀv f´ld´n, hanem a
RÂmai BirodalombanÊ. Mert strix, strigis a latin neve annak a bagolynak, amelynek mint
d¢monikus l¢nynek szembe´tlû vÀmpÁrszokÀsai vannak (tÀmadÂ ¢s v¢rszopÂ).
Hosszas, fûk¢nt nyelv¢szeti levezet¢sek ¢s heves vitÀk utÀn Br¡ckner a vÀmpÁr szÀrmazÀsa ¡gy¢ben is ÀllÀst foglalt: àAz antik vilÀg hatÀsa ÂriÀsi volt, nemcsak kultÃrÀnkat,
hanem annak ÀrnyoldalÀt, a babonasÀgot is az antikvitÀstÂl kaptuk.Ê
Kazimierz MoszyÄski, hangsÃlyozva àa vÀmpirikus hiedelmek hallatlan elevens¢g¢tÊ, a
vÀmpÁrok ellen v¢delmet nyÃjtÂ k¡l´nf¢le praktikÀkat is bemutatta, amelyek àa mi
szem¡nkben a lehetû leg¢rtelmetlenebbekÊ. àA gyilkos, v¢rszopÂ vÀmpÁrÊ k¡l´n´sen a balkÀni
szlÀvok, a bolgÀrok, a macedÂnok ¢s a szerbek k´z´tt gyakori. MoszyÄski sokat t´prengett azon, mi¢rt nincsenek vÀmpÁrok (sem szavak, sem hiedelmek) a legûsibb szlÀv
n¢p hazÀjÀnak tekintett VolhÁniÀban. Itt nem is hallottak a vÀmpÁrrÂl vagy az Àltala
kiszÁvott v¢rrûl, àa n¢p csak a holtak szellemeit, kÁs¢rteteit ismeriÊ. MoszyÄski leÁrÀsa szerint
a volhÁniai n¢p Àll a legk´zelebb BrodziÄski idillikus lÀtomÀsÀhoz. Ami a vÀmpÁr eredet¢t illeti, MoszyÄski nem foglal ÀllÀst olyan vilÀgosan ¢s hatÀrozottan, mint Br¡ckner. Azt hiszem, nyitott k¢rd¢snek tartotta. De nem zÀrja ki annak a lehetûs¢g¢t, hogy
àa nomÀdok hurcolhattÀk EurÂpÀba a TÀvol-Keletrûl ezeket a babonÀkatÊ, s egyben felhÁvja
a figyelmet arra, milyen kÁnai megfelelûi vannak a szlÀv vÀmpÁrhiedelmeknek.
Ma is szenved¢lyeket kelt a vita, hol a vÀmpÁrok sz¡let¢si helye. ögy lÀtszik, ez nemcsak a tudomÀny ÀllÀsÀtÂl, hanem Ãgy ÀltalÀban a vÀmpÁrokhoz valÂ viszonytÂl is f¡gg.
D´m´t´r Tekla p¢ldÀul kategorikusan kijelenti, hogy àa holttetembûl l¢trej´vû, az ¢lûk
v¢r¢t szÁvÂ vÀmpÁrt nem ismeri a magyar n¢phit. M¢g a n¢v is ismeretlenÊ (A MAGYAR N°P
HIEDELEMVILçGA . Bp., Corvina, 1981. 102. o.). A farkasember is a szomsz¢d n¢pektûl
k´lcs´nz´tt k¢pzet. Ennek ellen¢re a vÀmpÁrt ä helytelen¡l ä sokan a magyar n¢phit
k¡l´n´sen jellegzetes alakjÀnak tartjÀk. A szerzû nyomat¢kosan hangsÃlyozza, hogy
a vÀmpÁrhit nem a magyar n¢ptûl, hanem a d¢lszlÀvoktÂl ered. Adrien Cremene viszont
n¢mi b¡szkes¢ggel jelenti ki, hogy àRomÀnia a vÀmpÁrmitolÂgia hazÀjaÊ, bÀr a t´rt¢nelmi
Vlad Dracula àaz erûs ¢lm¢nyek kedvelûinek bÀnatÀra, soha nem volt vÀmpÁrÊ. A vÀmpirizmus
ter¢n a romÀnok viszik el a pÀlmÀt. A szerzû v¢lem¢nye szerint a vÀmpÁrhit mÀig nagyon elterjedt RomÀniÀban, bÀr a hatÂsÀgok nem engedik, hogy az errûl szÂlÂ hÁrek
a nyilvÀnossÀg el¢ ker¡ljenek. A àvÀmpÁrÊ szÂ ritkÀn hasznÀlatos a romÀn nyelvben,
a strigo« a k´zkeletü elnevez¢s. Minden fontosabb vÀmpÁrlegenda àerd¢lyi vagy, ÀltalÀnosabban fogalmazva, romÀnÊ eredetü. Cremene k´nyv¢nek (MYTHOLOGIE DU VAMPIRE
EN ROUMANIE . Monaco, 1981) ¢pp az a c¢lja, hogy kinyilvÀnÁtsa ezt az igazsÀgot.
De az utolsÂ szÂ legyen Bohdan Baranowski¢, aki alaposan Àtgondolt v¢lem¢nyt alkotott a vÀmpÁrok populÀciÂjÀrÂl ¢s geogrÀfiÀjÀrÂl. HangsÃlyozza, hogy azon ritka
esetek egyik¢vel van dolgunk, amikor àkijelenthetj¡k, hogy egy bizonyos d¢moni l¢ny eredete
a kereszt¢nys¢g elûtti idûkig nyÃlik vissza. Ami pedig az Ãn. v¢rszopÂ vÀmpÁrokat illeti, igen nagy
valÂszÁnüs¢ggel felt¢telezhetj¡k, hogy a vÀmpÁrhit meglehetûsen elterjedt volt sok-sok szlÀv ter¡leten a kereszt¢nys¢g elûtti idûkbenÊ. Baranowski m¢ltÀnyosan juttat k´nyv¢ben vÀmpÁro-
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kat k¡l´nf¢le n¢peknek: àA vÀmpÁrokkal kapcsolatos hiedelmek szinte minden szlÀvlakta vid¢ken ismeretesek voltak, akÀrcsak a magyar, romÀn ¢s Ãjg´r´g n¢pess¢g k´r¢ben. ValÂszÁnüleg
a d¢lszlÀvoktÂl ker¡ltek a nyugati n¢pekhez.Ê Ugyanakkor a szerzû kijelenti, hogy az Àltala
ismert falvakban (az egykori ìÂdÑi vajdasÀg, Kelet-MazÂvia ¢s PodÂlia vid¢k¢n) a vÀmpÁrhit maradvÀnyai az 1945ä1948-as idûszakban m¢g àigen elevenek voltak, az utÂbbi
idûkben pedig mÀr nagyon neh¢z volt ezek nyomait felkutatniÊ.
Ha ezek utÀn visszat¢r¡nk a vÀmpÁrok eredet¢vel kapcsolatos k¢rd¢sekhez, azt hiszem, kijelenthetj¡k, hogy a PolaÄski ¢s Herzog filmj¢ben elhangzÂ erd¢lyi lengyel
szavakban nemcsak humor, irÂnia, hanem... m¢lyebb jelent¢s is rejlik.
LÀthatjuk, a szlÀv n¢pek k¢pzeletvilÀgÀban ûsidûk Âta uralkodik a vÀmpÁr. Azt viszont k¢ts¢gkÁv¡l a romantikusoknak k´sz´nheti, hogy a müv¢szetekben is meghonosodott. ElûsegÁtette ezt az a romantikÀra jellemzû eljÀrÀs, melynek sorÀn az ellenkultÃra hivatalos kultÃrÀvÀ alakult. S ha pedig minden¡tt terjedt a n¢p, a szlÀvsÀg ¢s a
halÀl romantizÀlÀsa, a vÀmpÁr mitolÂgiÀja term¢szetesen m¢g t´bbet k´sz´nhetett ennek. Hisz ebben ´lt´tt formÀt a n¢pi ¢s a szlÀv hiedelmek kegyetlen vadsÀga, ez szabadÁtotta fel ErÂsz ¢s Thanatosz zabolÀtlan hatalmait. Ugyanakkor pontosan ez jelentette a legnagyobb akadÀlyt is.
Kazimierz BrodziÄski 1818-ban Árott A KLASSZIKUSRñL °S A ROMANTIKUSRñL, VALAMINT A LENGYEL K¹LT°SZET SZELLEM°RýL cÁmü nevezetes essz¢j¢ben Âva intette a
lengyel irodalmat a deformÀciÂktÂl, az elt¢velyed¢sektûl ¢s a sz¢lsûs¢gektûl. E c¢ljÀt
Ãgy akarta el¢rni, hogy vilÀgosan elk¡l´nÁtette a àhazaitÊ az àidegentûlÊ. FelfogÀsa szerint a lengyel nemzeti jelleg elûsegÁtheti az olyan, hagyomÀnyokbÂl levezethetû, sajÀt,
k¡l´nÀllÂ irodalmi tudat kialakulÀsÀt, amely megakadÀlyoznÀ, hogy a kÀrt¢kony k¡lsû
inspirÀciÂk behatoljanak a lengyel irodalom hÀza tÀjÀra. A BrodziÄski ¢rtekez¢s¢n v¢gigvonulÂ ellent¢tpÀr egyik oldalÀn a àjÀmborsÀgÊ, mÀsik oldalÀn pedig a àkegyetlens¢gÊ
talÀlhatÂ. Ez utÂbbit a kritikus a n¢met irodalom, k¡l´n´sen a n¢met romantika jellegzetess¢g¢nek tekintette.
A n¢met romantika tehÀt nemcsak kegyetlen, r¢misztû, borÃs ¢s zord, hanem teljesen idegen is tûl¡nk, pÀsztoridilleket kedvelû szlÀvoktÂl. BrodziÄski v¢lem¢nye szerint a n¢met k¢pzelet tÃl sok kÁs¢rtetalakot vonultat fel, m¢ghozzÀ olyan kÁs¢rteteket,
amelyek ¢jszakai Àlmainkat ¢s nappali fantÀziak¢peinket egyarÀnt r¢m¡letess¢ teszik.
àKereszt¢ny emberhez m¢ltÂ-e ily sz´rnyü, agg omlad¢kok k´zt, erdûs¢gekben kÁs¢rtû szellemeket
festeni el¢nk, amelyek elr¢mÁtenek ettûl a vilÀgtÂl, ¢s elborzasztanak a rÀnk vÀrÂ j´vûtûl?Ê A modern irodalom legszembetünûbb jegye az, hogy feltünnek a szabadon jÀrkÀlÂ kÁs¢rtetek ä minden¡tt talÀlkozhatunk vel¡k, ¢s nem is csak ¢jszaka. A legnagyobb vesz¢lyt,
term¢szetesen, a vÀmpÁrok jelentett¢k.
BrodziÄski v¢g¡l is tudta jÂl, hol van a hatÀr a àjÀmborsÀgÊ ¢s a àkegyetlens¢gÊ k´z´tt.
A folklÂrbÂl az elitirodalomba Àt¡ltetett vÀmpÁrmÁtosz ¢s a halÀl rettenet¢t megjelenÁtû
frenetikus stÁlus ä Áme, ezek a romantikus f´ldindulÀs legfeltünûbb ÃjdonsÀgai. RÀadÀsul a szlÀvok, akikhez ä elüzv¢n a germÀn ¢s ¢szaki sz´rnyeket ä oly g´rcs´sen
ragaszkodott BrodziÄski, korÀntsem voltak olyan idillikusak. Amint azt Br¡ckner lakonikusan kijelentette: àA szlÀv fantÀzia leg¢rdekesebb sz¡lem¢nyei ä messze nem olyan idilli
hangulatÃak, amint azt Kraszewski R°GI REG°-je alapjÀn gondolhatnÀnk ä a vÀmpÁrok ¢s a
farkasemberek.Ê
Mickiewicz, mint tudjuk, megvÀltoztatta BrodziÄskirûl alkotott k¢p¢t. De AZ ýS¹K
III. r¢sz¢ben a szatÁra legk´ny´rtelenebb eszk´zeivel leplezte le a àlengyel, nemzetiÊ
idillizmus eszt¢tikai hamissÀgÀt, szembeÀllÁtva azt a valÂdi LengyelorszÀg sz´rnyü v¢r-
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tanÃt´rt¢net¢vel. A Negyedik írÂ Ãgy tartja, hogy àn¢p¡nknek nincs kedv¢re a vad, leverû
k¢pÊ. Ezt mondja a varsÂi szalonban, miutÀn meghallgatta Adolf CichowskirÂl szÂlÂ
elbesz¢l¢s¢t. De hisz korÀbban, a b´rt´nben Sobolewski t´rt¢nete a nemzeti ¡gy mÀsik
v¢rtanÃjÀrÂl kivÀltotta Konrad bosszÃvÀgyÂ, vÀmpirikus ¢nek¢t ä àvad, leverû k¢pÊ, ¢s
az is a lengyel l¢lekbûl fakadt.
A legnagyobb lengyel s egyben a legnagyobb szlÀv k´ltû igen jÂl ismerte a vÀmpÁrokat, pÀrizsi elûadÀsaiban m¢g egyfajta vÀmpÁrantropolÂgiÀt is vÀzolt. FelhasznÀlta
Dalibor (Jan Wagilewicz) 1840-ben k¢sz¡lt VçMPíROKRñL °S BOSZORKçNYOKRñL cÁmü tanulmÀnyÀt, de mi mindent ki tudott olvasni belûle, ¢s micsoda interpretÀciÂt
adott! A k¢t sz´veg egybevet¢se ¢rz¢kelteti, milyen ereje van Mickiewicz filozÂfiai fantÀziÀjÀnak, ¢s vÀzolja a pÀrizsi elûadÀsain fel¢pÁtett sajÀtos szlÀv antropolÂgia k´rvonalait.
Ami a vÀmpirolÂgiai r¢szt illeti, a legszembetünûbb ä k¡l´n´sen, ha figyelembe veszsz¡k az eddig elmondottakat ä Mickiewicz szilÀrd meggyûzûd¢se a vÀmpÁrok szlÀv eredet¢t illetûleg. A k´ltû-professzor t´bbsz´r ¢s nyomat¢kosan hangsÃlyozta, hogy minden n¢pre jellemzû egyfajta sajÀtos hiedelemvilÀg ä a keltÀknÀl p¢ldÀul ilyen az a hiedelem, hogy vannak emberek, akik rendelkeznek a àmÀsodik lÀtÀsÊ k¢pess¢g¢vel, a
germÀnoknÀl ilyenek a l¢leklÀtÂk. àA szlÀvoknÀl ilyen term¢szetfeletti jelens¢g a vÀmpirizmus.Ê Mickiewicz nem habozott, k´vetkezetesen kiÀllt a szlÀv elsûs¢g v¢lem¢nye szerint
k¢ts¢gbevonhatatlan t¢nye mellett. àA vÀmpÁrhit a szlÀv n¢pektûl ered, elterjedt a germÀnoknÀl, a keltÀknÀl, m¢g a rÂmaiaknÀl is felfedezhetûk a nyomai. BizonyÁt¢kok vannak arra,
hogy minden vÀmpÁrt´rt¢net ugyanott veszi kezdet¢t, a szlÀv n¢phitbûl ered.Ê Az antik kultÃra
itt k¢nyszerüs¢gbûl hÀtt¢rbe szorul, bÀr fellelhetûk benne a vÀmpirizmus nyomai, ezeket a szlÀvok hagytÀk rajta. àA vÀmpÁrhit a szlÀvoktÂl ered, tanÃskodik errûl az is, hogy a
g´r´g´kn¢l ¢s a rÂmaiaknÀl a legkisebb m¢rt¢kben sem keveredett a politeista vallÀsi rendszerrel.Ê
Mi¢rt volt ilyen fontos Mickiewicznek, hogy elvÀlaszthatatlanul ´sszekapcsolja a
szlÀvokat a vÀmpirizmus jelens¢g¢vel? hogy valÂsÀggal monopolizÀlja a szÀmukra a
valÂdi vÀmpÁrhitet? Az id¢zettn¢l k¢t ¢vvel k¢sûbbi, 1843. Àprilis 4-i nevezetes XVI.
elûadÀsa lehetûv¢ teszi, hogy megismerj¡k ä m¢ghozzÀ igen jÂl ä ezeket a lÀtszÂlag
titokzatos okokat. KorÀbbi t¢ziseire hivatkozva Mickiewicz kategorikusan kijelentette:
àA szlÀv n¢p mindenekelûtt az Ãgynevezett vÀmpÁrok l¢tez¢s¢ben hitt, sût b´lcseletileg is kidolgozta a vÀmpirizmus elm¢let¢t.Ê E t¢zisek nem meglepûk, ha figyelembe vessz¡k azt, hogy
Mickiewicznek szÀnd¢kÀban Àllt kidolgozni a szlÀv n¢p filozÂfiÀjÀt. Ez¢rt is jegyzi meg,
hogy àfilozÂfiailagÊ a vÀmpÁrhit ànem mÀs, mint az emberi szellem s ÀltalÀban a szellem individualitÀsÀba vetett hit, s ez a hit sehol sem olyan erûs, mint a szlÀv n¢pbenÊ. Mickiewicz romantikus meggyûzûd¢se a szellem individualitÀsÀt hirdeti, s ennek a meggyûzûd¢snek, amelyre AZ ýS¹K mindegyik r¢sze ¢p¡l, a n¢p filozÂfiÀjÀbÂl kellett erednie, ¢s
ennek megerûsÁt¢st kellett nyernie. Fejteget¢seinek k¢sûbbi r¢sz¢ben Mickiewicz term¢szetesen arra is kit¢rt, hogy a szlÀvoknÀl a szellemek kultusza uralkodik, àmegid¢zik
a holtak szellem¢t, ¢s minden szlÀv ¡nnep k´z¡l az ýs´k ¡nnepe volt a legnagyobb ¢s a legf¢nyesebbÊ. Ez a szellemi individualizmus tette lehetetlenn¢ a k´ltû v¢lem¢nye szerint azt,
hogy a szlÀvok Àtvegy¢k a panteizmust mint az individualitÀs felolvadÀsÀt a term¢szetben; itt minden panteisztikus elm¢letet mindig is elvetettek ¢s elutasÁtottak.
így lett a vÀmpÁrhit a szlÀv n¢pi filozÂfia biztos ¢s m¢ly b´lcseleti alapja. A k´ltûprofesszor hitt vagy hinni akart a kÁs¢rtû vÀmpÁrokban, ahogy a szlÀv n¢p is hitt, mely
n¢p szÂszÂlÂjÀnak ¢rezte magÀt a Collªge de France-ban. M¢g ha akadnak is olyanok,
akik àa felvilÀgosult osztÀlyokkal valÂ ¢rintkez¢s hatÀsÀraÊ elhanyagoljÀk vallÀsuk gyakor-
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lÀsÀt, ànincs ott senki, aki elvesztette volna a l¢lek halÀl utÀni ´nÀllÂ l¢t¢be vetett hit¢tÊ. Mickiewicz Ágy sajÀt biogrÀfiai ¢s egzisztenciÀlis tapasztalatÀt is Àtadta: bÀr müvelts¢ge ¢s a
felvilÀgosodÀs ifjÃkori inspirÀciÂi hatÀsÀra s¢r¡lhetett szlÀv eredetis¢ge, v¢g¡l m¢gis
megmentette azt, amit a n¢p ¢s ´nmaga szÀmÀra is a legfontosabbnak tekintett, ez
pedig a szellemek szem¢lyis¢g¢be vetett hit.
àA l¢lek halÀl utÀni ´nÀllÂ l¢t¢be vetett hitÊ vÀmpirikus hitk¢nt is megmutatkozott. Mickiewicz nem mulasztotta el, hogy elmagyarÀzza hallgatÂinak, ki a vÀmpÁr. Wagilewiczre hivatkozva azt ÀllÁtotta, hogy ànem a gonosz szellem megszÀllottjaÊ. Teljes sÃlyÀban felfogva ezt a kijelent¢st, a vÀmpirizmus itt belsû Àllapotk¢nt jelenik meg, nem k¡lsû k¢nyszer, a szem¢lyis¢gen bel¡l sz¡letik, ez a l¢nyege, nem pedig az, hogy az egy¢n a sÀtÀn
birtokÀba ker¡l. Igaz, Mickiewicz is a vÀmpÁr àsÀtÀni szÁv¢rûlÊ besz¢l a k¢sûbbiekben,
de ez egyszerüen àgonosztÊ jelent, nem àa gonosz szellem megszÀllottjÀtÊ. A vÀmpÁr ä folytatta elûadÀsÀt Mickiewicz ä àemberi ¢s term¢szetes, de rendkÁv¡li jelens¢g, nem lehet ¢sszel
fel¢rniÊ. Ebbûl azt a k´vetkeztet¢st vonhatjuk le, hogy a romantikÀt igazolÂ fenom¢n;
ha nem lenn¢nek vÀmpÁrok, a romantikusoknak ki kellett volna talÀlniuk ûket, hogy
meg tudjÀk alapozni sajÀt episztemolÂgiÀjukat.
°s most k´vetkezik a talÀn legfontosabb magyarÀzat: elvetv¢n àa gonosz szellem megszÀllottjaÊ hipot¢zist, Mickiewicz arra az ÀllÀspontra jut, hogy àa vÀmpÁr k¢t szÁvvel ¢s k¢t
l¢lekkel sz¡letikÊ. Kezdetben Ãgy ¢l, hogy ànincsen tudatÀban ´nn´n l¢t¢nekÊ, de hamarosan àfelismeri a vele rokon l¢nyeketÊ, ¢s titkos ´sszej´veteleken talÀlkozik vel¡k, ahol arrÂl
tanÀcskoznak, mik¢nt pusztÁtsÀk el az embereket. Egy mÀsik elûadÀsÀban Mickiewicz
a vÀmpÁrk´z´ss¢gek e tanÀcskozÀsÀt àszabbatnakÊ nevezte. A vÀmpÁrban a negatÁv l¢lek
vagy negatÁv (gonosz, sÀtÀni) szÁv jut uralomra: Ágy fejlûdik ki benne ¢s Ágy talÀl kiel¢g¡l¢st a pusztÁtÀs ´szt´ne. E felfogÀs szerint a vÀmpÁr l¢tmÂdjÀnak kettûss¢ge a romantikusoknÀl az emberi egzisztenciÀrÂl alkotott minden mÀs k¢p kettûss¢g¢re eml¢keztet. ¹r´m¡ket lelt¢k a bonyolult kettûss¢gekben; az emberi l¢t csak ilyen rendben vÀlt ä legalÀbb r¢szben ä ¢rthetûv¢ szÀmukra. De a vÀmpÁr alakjÀban (legalÀbbis
a lengyel irodalomban) valami mÀs Àrnyalat is kivehetû. A vÀmpÁr mintha a mi hasonmÀsunk lenne, mindannyiunk Àrnya vagy hasonmÀsa abban az ¢rtelemben, hogy
megszem¢lyesÁti a àgonosztÊ ä de a belsû, organikus àgonosztÊ, ami a l¢lek r¢sze, ott
szunnyad mindenkiben. A vÀmpÁr a gonosszÀ vÀlÀs jelk¢pes alakja lesz.
PÀrizsi elûadÀsaiban Mickiewicz nagy hangsÃlyt fektetett a vÀmpÁrhit ¢s a vÀmpirikus
t¢mÀjÃ k´lt¢szet k´zti k¡l´nbs¢gre. Azt ÀllÁtotta, hogy a vÀmpÁrhit àki van zÀrva a szlÀv
k´lt¢szetbûl. E babona ugyanis retteg¢st kelt, a szlÀv stÁlus k¢ptelen szabadon bÀnni ezzel a
tÀrggyalÊ. írhatnak a vÀmpÁrokrÂl a nyugati k´ltûk, akik mentesek ettûl a f¢lelemtûl,
ami persze nem jelenti azt, hogy Mickiewicz hajlamos lenne komolyabb jelentûs¢get
tulajdonÁtani müveiknek. Nem kell hosszasan fejtegetn¡nk, hogy abban az idûszakban egyre t´bbre becs¡lte a hitet ¢s egyre kevesebbre a k´lt¢szetet.
Konrad ¢neke m¢g Mickiewicz àk´ltûi korszakÀbanÊ sz¡letett: akkor, amikor szÀmÁtott a hit, de m¢g a k´lt¢szet is szÀmÁtott. A drÀma sz´veg¢ben, mint mÀr emlÁtettem,
àpogÀnynakÊ ¢s àsÀtÀninakÊ nevezt¢k. Ha belÀtnÀnk, hogy Konradban is van egyfajta
kettûss¢g ä amire akad el¢g bizonyÁt¢k a drÀmÀban ä, esetleg k¢t lelke van (mint Gustaw ¢s Konrad, bÀr az egyik meghalt, a mÀsik megsz¡letett, akkor is ketten voltak;
rÀadÀsul Gustaw tûrrel Àtd´fi magÀt ¢s à¢lÊ), esetleg k¢t szÁve van, akkor sz´rnyü ¢nek¢t a DalrÂl Konrad àsÀtÀniÊ s ugyanakkor szlÀv, sût ûsszlÀv lelke sz¡lem¢ny¢nek tekinthetn¢nk. Ha figyelmesen hallgatjuk ezt a r¢misztû ¢neket, ilyen azonosulÀsokat
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talÀlhatunk benne: °n ä Dalom, °n ä VÀmpÁr, °n ä Konrad. Konrad azonosul DalÀval,
vÀmpÁr lesz belûle, ¢s magÀra veszi ennek terh¢t.
MagÀnak Mickiewicznek is nemegyszer d¢monikus jegyeket tulajdonÁtottak. IfjÃkorÀban àa k´ltûk gyilkosÀtÊ lÀttÀk benne, k¢sûbb rendszerint borzalmat, iszonyatot
ÀrasztÂ k¡l´n´s emberk¢nt ÀbrÀzoltÀk, aki retteg¢st kelt hirtelen haragjÀval ¢s sz¢lsûs¢ges n¢zeteivel, valamint azzal a mÂddal, ahogy ezeket kifejezte. A romantikusok ä
àa k´nyvek vilÀgÀnakÊ fanatikus rajongÂi ä kidolgoztak egy igen k¡l´nleges olvasÀsi
stÁlust, amelyet sajÀt müveikre is ¢rv¢nyesnek tekintettek. Ezt àhipnotikusnakÊ vagy
àvÀmpirikusnakÊ nevezhetn¢nk. Azt akartÀk, hogy müveik ¢letre keljenek, az olvasÂk
v¢re ¢s teste tÀplÀlja azokat, hogy szÂ szerint testet ´ltsenek az olvasÂk ¢let¢ben ¢s tetteiben, bel¢j¡k marjanak, bel¢j¡k oltsÀk a hazafisÀg t¢bolyÀt, ¢s megfertûzz¢k ûket.
VÀmpirizÀljanak. Ezt akarta Mickiewicz, de û maga is Àldozatul esett a sajÀt k´lt¢szet¢nek.
LengyelorszÀgban mindig is nagyon sok olvasÂ vetette alÀ magÀt az irodalom parancsÀnak; hatalmas mennyis¢gü tudÂsÁtÀs maradt rÀnk pontosan errûl az olvasÀsi
stÁlusrÂl. Id¢zz¡nk legalÀbb egyet k´z¡l¡k, mert igen hatÀsos. Julian Klaczko 1850-ben
azt bizonygatta: a t´rt¢n¢sz nem ¢rheti be annyival, hogy àcsak a müalkotÀsokat ismerje
meg ´nmagukbanÊ, k´teless¢ge hatÀsukat is figyelemmel kÁs¢rni, àmeg kell ismernie szellem¡k magnetizmusÀt, ¢s meg kell talÀlnia a villanyvezet¢ket, amelyen bejutnak a nemzet test¢be
¢s lesÃjtanak a szÁv¢reÊ. Vagyis azt ajÀnlotta, amit a mai szaknyelv àrecepciÂeszt¢tikÀnakÊ
nevez, szÂk¢szlete pedig ä àmagnetikusÊ ¢s àvillamosÊ ä par excellence romantikus
energetikai beÀllÁtottsÀgrÂl Àrulkodik. ä De ki tudna ilyet megÁrni? ä k¢rdezte Klaczko,
¢s Ágy felelt: àBe k¢ne annak l¢pnie az iskolÀs fiÃk csendes kis szobÀjÀba, hogy leÁrhassa, hogyan
k¢sz¡lnek ifjÃkorukban a v¢rtanÃk rendj¢nek e k¡l´n´s katechumenei a szenved¢sre, amely a
citadellÀban vÀr rÀjuk, bÀtran k¢sz¡lnek elj´vendû f¢rfikorukra, ´nk¢nt elfogadjÀk elûre a
gy´trelmeket, s emez ´nk¢ntes kÁnszenved¢s k´zepette felhangzik az ¢nek, komor, de erûs ¢s rendÁthetetlen hitet ÀrasztÂ hangon: ÏDalom immÀr hideg, sÁrban ¢lt mÀr.ÎÊ Ehhez az utolsÂ fordulathoz, igyekezv¢n hiteless¢ tenni a romantikus katechumenek k¢p¢t, Klaczko ezt
a lakonikus jegyzetet tette hozzÀ: àT´rt¢nelmi.Ê ValÂban Ágy volt. °s Ágy vÀlt a romantika, k¡l´n´sen Mickiewicz v¢rszopÂ (v¢rÀldozatot k´vetelû) Nagy VÀmpÁrrÀ, amely
a Konrad ¢nek¢ben emlÁtett àhonfitÀrsakÊ Ãjabb ¢s Ãjabb t´megeit vÀmpirizÀlja.
Mickiewicz k¢t k´ltûi tanÃsÀgt¢telt hagyott rÀnk a k´lt¢szet d¢monikus-vÀmpirikus
erej¢rûl. Konrad WallenrodbÂl kit´r egy pillanatra a pogÀny bÀrdok k´lt¢szete irÀnt
¢rzett veszett gyül´let:
àAz ÀrulÀs-dal benn a b´lcsûben m¢g
H¡llû-mÂd fonja be a gyermek kebl¢t,
Lelke beissza a m¢rget, a drÀgÀt,
A hon-szerelmet s a hÁr dûre vÀgyÀt.Ê
(KovÀcs IstvÀn fordÁtÀsa)
AZ ýS¹K III. r¢sz¢ben vÀmpÁrrÀ vÀltozik ez a h¡llû. A Dal Konrad ¢nek¢ben elûsz´r
olyan, mint a kÁs¢rtet, de mÀr a k´vetkezû versszakban egyszerüen vÀmpÁrrÀ vÀlik.
PigoÄ magyarÀzata szerint àa kÁs¢rtet Konrad ¢nek¢ben k´zelebb Àll a r¢gi n¢pi hiedelmekhez,
mint a KÁs¢rtet a po¢ma II. r¢sz¢bûlÊ. Ez nem a szerelmi bÀnatÀba belehalt ´ngyilkos szelÁd,
irodalmi kÁs¢rtete, hanem a hazafias bosszÃ ûsr¢gi, r¢misztû v¢rszopÂ vÀmpÁrja. Mickiewicz tudatosan transzformÀlta a KÁs¢rtetet VÀmpÁrrÀ. Mi¢rt t´rt¢nt Ágy?
Borowynak abban az egyben igaza van, hogy àsenki sem reagÀlt hevesebben ¢s r¢meseb-
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ben Sobolewski elbesz¢l¢s¢reÊ. A nemzet mÀrtÁrsorsÀrÂl szÂlÂ elbesz¢l¢sre a bosszÃ t¢bolya
a vÀlasz ä àIstennel, s akÀr ellen¢reÊ. A kereszt¢ny erk´lcsi rend ÀthÀgÀsÀnak gesztusa megid¢zte a vÀmpÁr alakjÀt a rÀ jellemzû, v¢gletekig fokozott ûrj´ng¢ssel egyetemben. A szlÀv
folklÂrt kivÀlÂan ismerû MoszyÄski felhÁvta a figyelmet a vÀmpirikus k¢pzelet àhatÀrtalan vadsÀgÀraÊ. Sût Ãgy gondolta, hogy az ´ngerjesztû vÀmpirikus k¢pzelet, kifejtve
a v¢rszopÀs motÁvumÀt, eljutott lehetûs¢geinek v¢gsû hatÀrÀig. Amikor a vÀmpÁr a fantÀzia müveletei eredm¢nyek¢ppen egyfajta v¢rrel teli, ember formÀjÃ àzsÀkkÀÊ vÀltozik, àa motÁvum kimerÁti lehetûs¢geitÊ, bÀr, mint a k¢sûbbiekbûl kider¡l, a k¢pzelet ekkor
sem Àll le, tovÀbb dolgozik, hogy l¢trehozza a monstruÂzus borzalmakat. A v¢gsû boszszÃ k¢p¢t keresve Mickiewicz az ûsr¢gi n¢pi fantÀziak¢peket a müv¢szi t´k¢ly szintj¢re
emeli, ¢s minden hatÀron tÃll¢p. Konrad ¢nek¢nek v¢gletes, hasonlÁthatatlanul t¢bolyult vadsÀga ¢kes bizonyÁt¢ka ennek.
A DalrÂl szÂlÂ ¢nek cselekm¢ny¢t tulajdonk¢ppen a vÀmpirikus folyamat egymÀst
k´vetû szakaszainak k´ltûi ÀbrÀzolÀsa alkotja: az elsû a honfitÀrsak vÀmpirizÀlÀsa. Akit
megmart a vÀmpÁr, annak magÀnak is vÀmpÁrrÀ kell vÀlnia. (àKinek lelk¢be engedem karmom, / Kell, hogy mint ¢n is, lid¢rcc¢ vÀlj¢k.Ê) így lehet a legjobban kialakÁtani a bosszÃÀllÂ
vÀmpÁrok k¢nyszerü k´z´ss¢g¢t. Itt jelenik meg a vÀmpirizmus sajÀtos paradoxona:
a harapÀs, a v¢rivÀs ¢s az ellens¢g elpusztÁtÀsa utÀn elej¢t kell venni annak, hogy a
harapÀstÂl vÀmpÁrrÀ vÀlj¢k, hiszen akkor ä a vÀmpÁrok egymÀs elleni harcÀban ä veszedelmesen kiegyenlÁtûdnek az es¢lyek, pedig ¢pp az a l¢nyeg, hogy abszolÃt f´l¢nybe kell jutni az ellens¢g felett. Ez¢rt a v¢rivÀs utÀn fejsz¢vel sz¢t kell hasogatni a test¢t;
kez¢t-lÀbÀt oda kell àszegezniÊ (a legt´bbsz´r nyÀrfa karÂval ¡t´tt¢k Àt a vÀmpÁr test¢t,
odaerûsÁtve Ágy a f´ldh´z, idûnk¢nt sz´get vertek a koponyÀjÀba, de Mickiewicz sz´veg¢ben nyilvÀn a megfeszÁt¢sre vonatkozÂ istenkÀromlÂ c¢lzÀssal van dolgunk).
Mindezt az¢rt, hogy àF´l ne keljen, s lid¢rcc¢ ne vÀlj¢kÊ. De a vÀmpÁr hatÀstalanÁtÀsÀnak
eme kegyetlen mÂdja m¢g nem csillapÁthatja a bosszÃ t¢bolyÀt. Az utolsÂ versszakban
mÀr a pokol m¢ly¢n gy´trik az ellens¢g lelk¢t. Ott ä mindnyÀjan egy¡tt rÀ¡l¡nk erre
a v¢gsûkig agyonkÁnzott l¢lekre, kiszorÁtjuk belûle a halhatatlansÀgot, àMÁg lelke ¢rez,
marjuk csak egyreÊ. S amikor v¢gre kit¢pj¡k az ellens¢g lelk¢bûl a halhatatlansÀgot,
vagyis amikor elpusztÁtjuk, akkor ¢rj¡k el a v¢gsû c¢lunkat: a gonosz fegyver¢vel irtjuk
ki a gonoszt.
Konrad ¢nek¢t Borowy a balladai stilizÀlÀs irodalmi p¢ldÀjÀnak tekintette. àSem a
b´rt´n falai k´zt, sem azokon kÁv¡l senki nem ruhÀzta fel ilyen v¢res szimbolikÀval a balladai
lid¢rcek irodalmi motÁvumait.Ê Kleiner szÀmÀra az ´tlet iszonyatos sz´rnyüs¢ge annak a
jele volt, hogy elÁt¢li a àpokoli bosszÃvÀgyatÊ. Neh¢z teljes m¢rt¢kben elfogadni az effajta
interpretÀciÂkat. Konrad, a mÀgus, a prÂf¢ta, a sÀmÀn, a vÀmpÁr ¢neke ûsr¢gi, vÀmpirikus idegens¢get Àraszt. Nem lehet enyhÁteni, megszelÁdÁteni, sem utÀnozni: ez nem
a romantikusok k´r¢ben k´zkedvelt àfolklorisztikusÊ irodalmi stilizÀciÂ. Igaza van PigoÄnak, amikor felhÁvja a figyelmet a n¢pi k¢pzelet ¢s Mickiewicz fantÀziÀja k´zti rokonsÀgra. Konrad ¢neke elk¢peszt vadsÀgÀval ¢s idegens¢g¢vel. ýr¡letes bosszÃra hÁvÂ
hang szÂlal meg benne, a vÀmpÁrok ¢s a farkasemberek ¡v´lt¢s¢re eml¢keztet. °rezz¡k, hogy Mickiewicz itt a v¢gsû k¢rd¢sekkel szembes¡lt, ¢s a kereszt¢ny erk´lcs hatÀrain
kÁv¡l vÁvott meg ezekkel. °s fennmaradt ez a tapasztalat, bÀr Àt¢rtelmezte a k¢sûbbi
hit, a vÀmpÁr tapasztalata. A lengyeleket sem hagyta el.
A fentebb leÁrtak csak a kezdetei lehetnek a lengyel vÀmpirizmusrÂl szÂlÂ ¢rtekez¢snek. A sok k´z¡l most emlÁts¡nk m¢g k¢t nagy, kidolgozÀsra vÀrÂ fantÀziak¢pet:
LengyelorszÀg mint nû ¢s vÀmpÁr egyidejüleg, valamint a felkelûk (k¡l´n´sen 1863
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utÀn) mint lid¢rcek, kÁs¢rtetek, vÀmpÁrok. Az utÂbbi fantÀziak¢p belsû cselekm¢nye
el¢g egyszerü: a LengyelorszÀg-vÀmpÁr Àltal megmart, megfertûz´tt ¢s vÀmpirizÀlt felkelûk ä a dolgok term¢szetes rendj¢nek megfelelûen ä vÀmpÁrokkÀ vÀlnak, ¢s vÀmpirizÀlni akarjÀk t´bbi honfitÀrsukat, akik àcsendes, boldog Àlmukat alusszÀkÊ. Ez az id¢zet
Leon KapliÄski KIHUNYT A REM°NY SUGçRA... cÁmü ¢nek¢bûl valÂ, ahol a Konrad
¢nek¢tûl felszÁtott vÀmpirikus fantÀziak¢p rendkÁv¡li beteljesed¢sig jut el. Ezt a müvet,
amely 1856 k´r¡l Ãgymond n¢pszerü volt, gyakran ¢nekelt¢k 1863-ban a felkelûk,
mert ez felelt meg a legjobban halÀlra szÀnt elt´k¢lts¢g¡knek. Az egyik sorÀt ä àçlljunk
mi is a vÀmpÁrok sorÀbaÊ ä gyakran hasznÀltÀk cÁmnek.
De t¢rj¡nk vissza az igazi vÀmpÁrhoz. Gombrowicz ¢s Mi−osz is kifogÀsolta a lengyel
kultÃrÀban, hogy Âvatosan kit¢r a gonosz probl¢mÀja elûl, nem akar egy¢rtelmüen ÀllÀst
foglalni ezzel kapcsolatban, nem ¢rz¢keli a gonosz metafizikai dimenziÂit. Nos, mindezek a vÀdak kiss¢ mÀsk¢nt n¢znek ki, ha, t´bbek k´z´tt, vÀmpirikus n¢zûpontbÂl szeml¢lj¡k ûket. Hisz a lengyelek a vÀmpÁr alakjÀban megoldottÀk a gonosz probl¢mÀjÀt: k¢pesek voltak (bÀr mintha hosszÃ ideig nem lettek volna k¢pesek...) gonosznak lenni;
k¢pesek voltak megszabadulni, m¢g ha csak egy pillanatra is, az idillikus vagy messianisztikus k¢nyszertûl. VÀmpÁrrÀ vÀltozvÀn a lengyel Àtadta magÀt az ellens¢g feletti
àgonoszÊ bosszÃnak. Mintha itt ideiglenesen felf¡ggesztett¢k volna a lengyel kondÁciÂ
k¢t¢rtelmüs¢g¢t ¢s kettûss¢g¢t ä a szeretet parancsa ¢s a bosszÃvÀgy k´zt meghasadt
er¢nyes kereszt¢ny lovagok¢t, akik gyilkos szÀnd¢kokat rejtegetnek; az idillikus szlÀvok sz¡letett jÀmborsÀga ä szembes¡lv¢n az orszÀgrablÂ gonosszal, a jogtalansÀggal ä
a legsÃlyosabb prÂbat¢telnek volt kit¢ve. A vÀmpÁr alakjÀba m¢lyen bele¢gett az interiorizÀlt lengyel sors, annak alapvetû t´rt¢nelmi ¢s morÀlis k¢t¢rtelmüs¢ge. Az àûr¡lt
hazafiakÊ, akik a àmetaforikusÊ ûr¡lettel kezdt¢k, ¢s a valÂsÀgosnÀl v¢gezt¢k; a Wallenrodok mellett, akik az ellens¢g szolgÀlatÀba Àllt istenf¢lû lovagok Àlarca m´g´tt a
pusztÁtÀs ¢s a gyilkossÀg hitszegû, alattomos szÀnd¢kÀt rejtegett¢k, megjelentek a magÀnyos, idegen, v¢rszopÂ vÀmpÁrok, farkasemberek, akik gÀtlÀstalanul ki akarjÀk ¢lni
t¢bolyult, k¢ts¢gbeesett bosszÃvÀgyukat, akÀrcsak KapliÄski vers¢ben:
àDe m¢g jobb, ha el a k¢st, a fegyvert,
Mert nÀlunk mind irigye a k¢snek,
Mi fogunkkal szeretn¢nk a testet
Marcangolni ¢s f´lfalni t¢nyleg.
[...]
Ma hÀt kihunyt a rem¢ny sugÀra
S mÁg meglÀtjuk a hajnal rût f¢ny¢t,
çlljunk mi is a vÀmpÁrok sorÀba
SzomjÃhozva ellens¢g¡nk v¢r¢t.Ê
(KovÀcs IstvÀn fordÁtÀsa)
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Solt Korn¢l

IGAZAK-E EGY REG°NY çLLíTçSAI?
Ha valaki szeretne megismerni egy igazsÀgot az aktuÀlis vilÀgrÂl, akkor ä elsûsorban ä
nem egy k¢ptÀrat vagy egy sz¢pirodalmi k´nyvtÀrat fog f´lkeresni, hanem f´l¡ti a
megfelelû tudomÀnyos k´nyvet, esetleg elolvas az ÃjsÀgban egy hüs¢ges t¢nyriportot.
(Olykor meg is talÀlja, amit keres.) K¢ptÀrakban vagy p¢ldÀul a reg¢nyekben d´ntûen
nem igazsÀgokat keres¡nk, hanem sz¢ps¢get, eszt¢tikumot, illetve a reg¢nyekben
(ezenfel¡l) a k¢pzelet gazdag csapongÀsÀt, azt a csodÀlatos fantÀziavilÀgot, amelyet egy
elsûrangÃ reg¢ny tÀr el¢nk. De vajon kizÀrnÀ-e ez azt is, hogy a k¢pek (festm¢nyek,
grafikÀk, f¢nyk¢pek stb.) ¢s a reg¢nyek (ÀltalÀban a sz¢pprÂza k´r¢be tartozÂ müvek)
egyben igaz vagy hamis informÀciÂkat is k´z´ljenek? BizonyÀra nem!1
De hadd foglalkozzam itt csupÀn a k´vetkezû k¢rd¢ssel: lehet-e egy reg¢ny valamely
kijelentû mondatÀnak Ãn. àigazsÀg¢rt¢keÊ, mÀsk¢nt: àlogikai ¢rt¢keÊ? (ögy, ahogyan az igaz
¢s a hamis kategÂriÀit nevezni szoktÀk az Arisztotel¢szen, majd ä szÀzadunkban ä a
Bertrand Russellen ¢s Gottlob Fregen alapulÂ k¢t¢rt¢kü logikÀban. Ebben a bivalens
logikÀban ä per definitionem ä az a mondat ÀllÁtÀs, amely vagy igaz, vagy hamis.)
Erre a k¢rd¢sre prominens szerzûk (hadd emlÁtsem itt k´z¡l¡k csak John R.
Searle-t)2 kategorikusan nemmel vÀlaszolnak. Szeretn¢k az igenlû vÀlasz mellett ¢rvelni!
Term¢szetesen senki sem vitatja (Ágy Searle sem), hogy a reg¢nyirodalom nagy alkotÀsai ä a maguk eg¢sz¢ben ä igaz ¡zeneteket tartalmaznak. Hogy p¢ldÀul Vonnegut
AZ ¹T¹S SZçMö VçGñHíD-ban Drezda ¢rtelmetlen bombÀzÀsÀrÂl ¢s minden hÀborÃ
esztelens¢g¢rûl, vagy Antoine de Saint-Exup¢ry A KIS HERCEG-ben a barÀtsÀgrÂl, a
tisztasÀgrÂl ¢s az ûszintes¢grûl, vagy John Galsworthy A FORSYTE-SAGç -ban (t´bbek
k´z´tt) a viktoriÀnus kor angol felsû k´z¢posztÀlyÀnak àa tulajdon irÀnti ¢rz¢k¢rûlÊ ä
alapvetû igazsÀgokat mondtak ki. Searle (maradjunk csak nÀla) ismert àszÁnlel¢selm¢let¢benÊ (pretension-theory) nem ezt tagadja, hanem azt, hogy egy reg¢ny kijelentû
mondatai egyÀltalÀban ÀllÁtÀsok lenn¢nek. Szerinte azok sem nem igazak, sem nem hamisak, ugyanis nem a l¢tezû, hanem csak fiktÁv entitÀsokrÂl szÂlnak. Figyelj¡nk meg
erre egy p¢ldÀt! Gogol a HOLT LELKEK-ben egy helyen ezt Árja: àCsicsikov, amikor a
terembe bel¢pett, k¢nytelen volt egy pillanatra lehunyni a szem¢t, mert a gyertyÀk, a lÀmpÀk ¢s a
dÀmÀk ruhÀinak ragyogÀsa kÀprÀztatta.Ê Searle gondolatmenet¢t p¢ldÀmra alkalmazva,
az id¢zett mondat az¢rt nem lehet ÀllÁtÀs, mert Csicsikov ¢ppÃgy nem l¢tezû, mint a
gyertyÀk ¢s a lÀmpÀk, amelyek àkÀprÀztattÀkÊ. Amirûl ez a mondat szÂl, az mind nem
l¢tezû. Ilyen p¢ldÀul a nem l¢tezû dÀmÀk nem l¢tezû ruhÀinak nem l¢tezû ragyogÀsa.
Igaz vagy hamis ÀllÁtÀsokat pedig csak l¢tezû entitÀsokrÂl lehet megfogalmazni. Gogol
tehÀt az id¢zetben semmit sem ÀllÁt, csak àÃgy tesz, mintha valamit ÀllÁtanaÊ (innen a
àszÁnlel¢selm¢letÊ elnevez¢s).
De Searle ¢s k´vetûi t¢vednek! A reg¢nyirodalom nem humbug, nem becsapÀs.
Mark Twain nem szÁnleli, hogy ÀllÁt valamit a HUCKLEBERRY FINN -ben (p¢ldÀul azt,
hogy Huck egy alkalommal kapott ajÀnd¢kba egy-egy arany hÃszdollÀros ¢rm¢t),3
sem Dickens, hogy ÀllÁt valamit a COPPERFIELD DçVID-ban (p¢ldÀul azt, hogy Dick bÀcsi
¢ppen f´lengedi ûr¡lt gondolataival terhes sÀrkÀnyÀt), sem Tolsztoj, hogy ÀllÁt valamit
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a HçBORö °S B°K°-ben (p¢ldÀul azt, hogy NapÂleon Ágy szÂlt: àVoil¥ une belle mortÊ,
amikor megpillantotta a sebes¡lt, halottnak lÀtszÂ Andrej herceget Austerlitz mezej¢n,
a mell¢ dobott zÀszlÂrÃddal ä à...a zÀszlÂt mint diadalmi jelet, mÀr elvitt¢k a franciÀk...Ê).
Nem! Mark Twain, Dickens, Tolsztoj, Thomas Mann stb. hasonlÂ k´zl¢sei nem szÁnlel¢sek, hanem valÂdi ÀllÁtÀsok, minthogy azok a reg¢nyeik vilÀgÀban t¢nylegesen l¢tezû entitÀsokrÂl szÂlnak. Csak ezek az entitÀsok nem aktuÀlis vilÀgunkban, hanem
egy-egy csodÀlatos fantÀziavilÀgban (a Leibniz-f¢le àlehets¢ges vilÀgokÊ egyik¢ben) l¢teznek ä mint fantÀziaentitÀsok. àRÂluk szÂl a mese.Ê
ögy v¢lem, Searle abban t¢ved, hogy egy reg¢ny egy ÀllÁtÀsÀt nem azzal m¢ri ´ssze,
amire az vonatkozik (a k¢rd¢ses reg¢ny vilÀgÀval ¢s entitÀsaival), hanem azzal, amire az
nem vonatkozik (aktuÀlis vilÀgunkkal ¢s entitÀsaival).
Amikor a tovÀbbiakban egy reg¢ny kijelentû mondatainak lehets¢ges logikai ¢rt¢keivel foglalkozom, c¢lszerü, ha nem a klasszikus k¢t¢rt¢kü, hanem egy (non-standard)
n¢gy¢rt¢kü logikÀt vesz¡nk alapul.4
Ebben az elsû ¢rt¢k a klasszikus: àigazÊ. Ez ä valÂjÀban ä definiÀlhatatlan alapfogalom, amelynek a jelent¢s¢t m¢gis intuitÁven kellûen ismerj¡k, ¢s amelyet (Arisztotel¢szre tÀmaszkodva) Ágy szokÀs ¢rtelmezni: egy ÀllÁtÀs igaz, ha a tartalma egyezik a t¢nyekkel, amelyekre vonatkozik (adaequatio ad rem). P¢ldÀul: NapÂleon veres¢get szenvedett WaterloonÀl. ä A tovÀbbi hÀrom logikai ¢rt¢ket mÀr definiÀlni tudjuk az emlÁtett alapfogalom ¢s bizonyos logikai müveletek segÁts¢g¢vel.
A mÀsodik ¢rt¢k: a àhamisÊ. Egy ÀllÁtÀs hamis, ha a tartalma nem egyezik a t¢nyekkel,
amelyekre vonatkozik. P¢ldÀul: Ausztria fûvÀrosa PÀrizs. (Inadaequatio ad rem.)
A harmadik logikai ¢rt¢k: a àsem nem igaz, sem nem hamisÊ. Jelent¢s¢t elnevez¢se
kellûen kifejezi. Ezt az ¢rt¢ket szokÀs à¢rt¢kr¢snekÊ (truth-value gap) nevezni. P¢ldÀk:
FranciaorszÀg jelenlegi kirÀlya kopasz. Ez az ÀllÁtÀs az¢rt sem nem igaz, sem nem hamis, mert nem l¢tezû entitÀsra vonatkozik. Vagy: A Pitogarasz-t¢tel k¢k szÁnü. Ez az
ÀllÁtÀs az¢rt tartozik az ¢rt¢kr¢sbe, mert olyan tulajdonsÀgot kapcsol egy entitÀshoz,
amellyel az fogalmilag nem rendelkezhet.
°s v¢g¡l a negyedik ¢rt¢k: az àigaz ¢s hamis egyszerreÊ (angolul: both true and false).
Ezek a paradox ÀllÁtÀsok. Ilyenek az Ãgynevezett szemantikai paradoxonok, amelyekre
az jellemzû, hogy az ÀllÁtÀs ´nmagÀra vonatkozik. Ez a sajÀtja az Ãgynevezett àhazug
tÁpusÃÊ paradoxonoknak. P¢ldÀul: Ez az ÀllÁtÀs hamis. Ha t¢nyleg hamis, akkor igaz,
¢s viszont. Ez az ÀllÁtÀs tehÀt egyszerre igaz is ¢s hamis is. Vagy: egy kr¢tai azt ÀllÁtja,
hogy minden kr¢tai mindig hazudik. (A megaraiak ismert paradoxona.) A paradoxonoktÂl sokan szeretn¢nek megszabadulni. Ezt Ãgy v¢lik lehets¢gesnek, ha eltiltjÀk azt,
hogy egy ÀllÁtÀs ´nmagÀra vonatkozz¢k (a àself-referenceÊ tilalma). MÀsok (p¢ldÀul
Graham Priest)5 Ãgy lÀtjÀk, hogy a paradoxonok l¢tezû valamik, ez¢rt àmeg kell kÁs¢reln¡nk egy¡tt ¢lni vel¡kÊ. ä Alkalmazzuk ezt a n¢gy¢rt¢kü logikÀt a reg¢nysz´vegek kijelentû mondataira!
Ha elfogadnÀnk Searle-nek azt a n¢zet¢t, hogy a reg¢nyek fiktÁv entitÀsai semmilyen ¢rtelemben sem l¢teznek, akkor ugyan mit ànyern¢nkÊ azzal, hogy a k¢t¢rt¢kü
logikÀrÂl Àtt¢rt¡nk egy n¢gy¢rt¢küre? Roppant keveset! CsupÀn annyit, hogy a k¢t¢rt¢kü logikÀban (Searle-t k´vetve) egy reg¢ny kijelentû mondatai nem ÀllÁtÀsok, a
n¢gy¢rt¢kü logikÀban viszont ÀllÁtÀsok, de ä kiv¢tel n¢lk¡l ä az à¢rt¢kr¢sbeÊ tartoznak
(sem nem igazak, sem nem hamisak). Ez valÂban sovÀny eredm¢ny, ¢s alig hiszem,
hogy ez az unalmas egyhangÃsÀg illen¢k (akÀr csak logikai szempontbÂl is) a reg¢nymondatok gazdag sokszÁnüs¢g¢re. çm ez a helyzet csak akkor Àll elû, ha Searle-t (¢s

Solt Korn¢l: Igazak-e egy reg¢ny ÀllÁtÀsai?

ã

397

hÁveit) k´vetj¡k. De ne tegy¡k ezt! Hanem fogadjuk el a reg¢nyek fantÀziavilÀgaiban
szereplû fantÀziaentitÀsok ¢s -t¢nyek egyfajta t¢nyleges l¢tez¢s¢t. Mert ezek a t¢nyek az
adott reg¢ny megÁrÀsÀtÂl kezdve kem¢nyen l¢teznek ä mint az emberi k¢pzelet term¢kei. K´nnyeket fakasztanak vagy nevet¢sre k¢sztetnek. GenerÀciÂk vilÀgn¢zet¢t
alakÁtjÀk. °s a nagy reg¢nyek ä nagy eszm¢ikkel ä gyakran t´rt¢nelemformÀlÂ erûv¢
vÀlnak.
VizsgÀljuk meg kiss¢ k´zelebbrûl a reg¢nybeli kijelentû mondatok lehets¢ges logikai ¢rt¢keinek k¢rd¢s¢t, k¡l´n kezelve a narrÀciÂt (az ÁrÂ, illetve a narrÀtor ÀllÁt valamit)
¢s a dikciÂt (a reg¢ny egy szereplûje ÀllÁt valamit). ä Hadd foglalkozzam elûsz´r a narrÀciÂ lehets¢ges logikai ¢rt¢keivel! De vÀlasszunk k¡l´n k¢t esetk´rt. Az egyik: az ÀllÁtÀs
a valÂ vilÀgra vonatkozik (legyen ez: V1). A mÀsik: az ÀllÁtÀs a reg¢ny fantÀziavilÀgÀra
vonatkozik (legyen ez V2).
Ha a narrÀciÂ az aktuÀlis vilÀgra vonatkozik, akkor az ÀllÁtÀs ä ortodox mÂdon ä
vagy igaz, vagy hamis. Az nem tartozhat az ¢rt¢kr¢sbe, mert a narrÀciÂ valamilyen aktuÀlisan l¢tezû individuumrÂl vagy t¢nyrûl szÂl. TovÀbbÀ: a narrÀciÂnak az aktuÀlisan
l¢tezû valÂsÀgra vonatkozÂ ÀllÁtÀsai nem lehetnek paradoxak, mert a valÂsÀgban nincsenek paradoxonok. Ilyeneket csak az emberi gondolkodÀs ¢s a nyelv, a nyelvi k´zl¢s
produkÀl.
Igaz narratÁv ÀllÁtÀs p¢ldÀul Karen Blixen k´vetkezû nosztalgikus megÀllapÁtÀsa a
V OLT EGY FARMOM AFRIKçBAN cÁmü k´nyv¢ben: àAmikor elûsz´r jÀrtam AfrikÀban, m¢g
nem voltak autÂk, Ãgy lovagoltunk be Nairobiba, vagy hat ´szv¢r vonta szek¢ren hajtottunk be,
¢s az Àllatokat a Highland Transport istÀllÂiba szÀllÀsoltuk el ¢jszakÀra.Ê ä BizonyÀra Ágy volt.
Nincs okom k¢telkedni ennek az ÀllÁtÀsnak az igazsÀgÀban.
Viszont hamis p¢ldÀul a k´vetkezû narrÀciÂ Dumas ´r´kifjÃ remek¢ben A HçROM
TESTýR -ben: à...La Rochelle ostroma pedig a nantes-i ediktum elûfutÀra.Ê ä Amihez a fordÁtÂ, CsatlÂs JÀnos ezt a jegyzetet füzte: àLa Rochelle ostroma nem a nantes-i ediktumnak,
hanem az ediktum k¢sûbbi, XIV. Lajos alatti, 1686-ban t´rt¢nt visszavonÀsÀnak elûfutÀra.Ê
Itt szeretn¢k egy r´vid kit¢rût tenni. Kurt Vonnegut a MESTERL¹V°SZ cÁmü k´nyv¢nek ELýHANG-jÀban k´zli, hogy az elsû vilÀghÀborÃ kit´r¢sekor az Egyes¡lt çllamok nagyk´vete az OsztrÀkäMagyar MonarchiÀban nem az ohiÂi Henry Clowes volt
(ahogyan ez a reg¢nyben szerepel), hanem a connecticuti Frederic Courtland Penfield. Ehhez m¢g ezt a figyelmeztet¢st füzte: àEz a k´nyv ä reg¢ny, nem t´rt¢nelem, Ãgyhogy
k¢zik´nyvnek nem hasznÀlhatÂ.Ê ä Ezzel a megjegyz¢s¢vel Vonnegut kiv¢dte azt az egy¢bk¢nt lehets¢ges vÀdat, hogy a nagyk´vet kil¢t¢re vonatkozÂ ÀllÁtÀsa hamis. Ebbûl is
kitünik, hogy Umberto EcÂnak nincs teljesen igaza, amikor eltiltja, hogy a szerzû a
sajÀt müv¢t ¢rtelmezze. Ez (legalÀbbis a müvel egyidejüleg) egy elûhangban vagy egy
utÂszÂban bizonyÀra megengedett, sût gyakran c¢lszerü.
De t¢rj¡nk Àt a mÀsik t¢mak´rre: hogyan alakulhatnak egy narrÀciÂ lehets¢ges logikai ¢rt¢kei, ha az nem a valÂ vilÀgra (V1-re), hanem a reg¢ny fantÀziavilÀgÀra (V2-re)
vonatkozik? Ezt a vilÀgot maga az ÁrÂ alkotta meg a narrÀciÂval. Ez¢rt, Ãgy tünik, az
ilyen narrÀciÂ mindig igaz. Ez valÂban plauzÁbilisnek lÀtszik, m¢gis t¢ves! Egy reg¢ny
fantÀziavilÀgÀra vonatkozÂ narrÀciÂ is lehet hamis. ä çm foglalkozzunk elûsz´r az igaz
esetekkel.
Az erre kÁnÀlkozÂ p¢ldÀk szinte v¢gtelen t´meg¢bûl id¢zem Dosztojevszkij szavait,
aki ezt Árja a BþN °S BþNHýD°S-ben: àRaszkolnyikov egyenesen a csatornapartra ment, a
k¢temeletes, Âdon z´ld hÀzba, ahol Szonya lakott. Siker¡lt megtalÀlnia a hÀzmestert, ¢s az eligazÁtotta, hogy k´r¡lbel¡l hol keresse Kapernaumov szabÂ ajtajÀt.Ê ä F´l sem mer¡lhet annak
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a lehetûs¢ge, hogy amit Dosztojevszkij itt ÀllÁt, az esetleg hamis lenne. Hiszen ¢ppen
az ÁrÂ az, aki megalkotta ezt a fantÀziavilÀgot, ¢s pontosan ilyennek alkotta meg. A t¢nyek
(fantÀziat¢nyek) ¢s a rÀjuk vonatkozÂ ÀllÁtÀs k´zti egyez¢s tehÀt sz¡ks¢gszerü.
De nem kizÀrt (mint mÀr emlÁtettem), hogy a reg¢nynek a maga fiktÁv vilÀgÀra vonatkozÂ narrÀciÂja ä esetleg ä hamis legyen. P¢ldÀul MÀrai SÀndor az íT°LET CANUDOSBAN cÁmü k´nyv¢ben ezt Árja: àDe mielûtt a marsall megszÂlalhatott volna, ÀgyÃd´rg¢s
hallatszott. K¢t l´veg zÃgott el, alacsonyan ä sÃlyos, lomha morgÀssal ä a pajta tetûzete felett,
Canudos irÀnyÀba.Ê ä çm l´vegek nem r´p¡lnek, csak l´ved¢kek. (K¢rem a szÁves OlvasÂt, ne tekintse ezt kicsinyes gÃnyolÂdÀsnak, mert nem az. Olykor olyan nagy ÁrÂ
is t¢vedhet, mint MÀrai ä fûk¢nt ¢vtizedes emigrÀciÂban, elszakadva anyanyelvi k´rnyezet¢tûl.)
Vajon lehetnek-e àsem nem igaz, sem nem hamisÊ ÀllÁtÀsok a reg¢ny fiktÁv vilÀgÀra
vonatkozÂ narratÁv kijelent¢sek? Mi az, ami ebbûl a szempontbÂl egyÀltalÀban szÀmÁtÀsba j´het? Az, ami egy reg¢ny fiktÁv (V2) vilÀgÀhoz k¢pest egy tovÀbbi fikciÂ, egy V3
vilÀg! Ilyen p¢ldÀul Raszkolnyikov egy sz´rnyü Àlma, amikor àÃjra meg´liÊ az ´regasszonyt, vagy A KARAMAZOV TESTV°REK-ben AZ ¹RD¹G, IVAN FJODOROVICS LID°RCçLMA cÁmü fejezet, amely azt Árja le, ami IvÀn delÁriumÀban t´rt¢nt.
Ezeknek (¢s hasonlÂ) jeleneteknek a kijelentû mondatai tartoznÀnak tehÀt az Ãgynevezett à¢rt¢kr¢sbeÊ. De vajon t¢nyleg Ágy van-e? Be kell lÀtnom, hogy nagyon csÁnjÀn kell bÀnni ezzel a k¢rd¢ssel, ha valaki k´vetkezetes szeretne maradni ´nn´n elk¢pzel¢s¢hez. Mert az emlÁtett p¢ldÀk csak akkor sem nem igazak, sem nem hamisak, ha
a benn¡k szereplû ÀllÁtÀsokat (àt¢nyeketÊ) nem az adott Àlom, delÁrium stb. sajÀt szintj¢rûl, V3-rÂl szeml¢lj¡k, hanem a reg¢nyfikciÂ àalacsonyabbÊ (reÀlisabb) szintj¢rûl, V2rûl, tehÀt arrÂl a szintrûl, ami a reg¢nyben nem Àlom, nem delÁrium stb. Ez pedig
(f´ltehetûen) ugyanolyan hiba, mint ha a reg¢nybeli narrÀciÂnak azokat az ÀllÁtÀsait,
amelyek a reg¢ny t¢nyleges szintj¢re (V2-re) vonatkoznak, àa F´ldrûlÊ (aktuÀlis vilÀgunk V1 szintj¢rûl) szeml¢ln¢k. A dolgozatomban kifejteni szÀnd¢kozott àkopernikuszi fordulatÊ pedig ¢ppen ezt nem engedi meg. Ha viszont az àIvÀn ¢s az ´rd´gÊ jelenet
narratÁv ÀllÁtÀsait ennek a csodÀlatos jelenetnek a sajÀt, V3 vilÀgÀra vonatkoztatjuk,
akkor ezek az ÀllÁtÀsok nem tartoznak automatikusan az ¢rt¢kr¢sbe, hanem V3 t¢nyeitûl f¡ggûen lesznek igazak vagy hamisak.
çtt¢rve a paradoxonokra: ilyeneknek a f´ll¢p¢s¢t a narrÀciÂban, Ãgy v¢lem, akkor
sem lehet a limine kizÀrni, ha t¢ny is az, hogy a paradoxonok ä elsûsorban ä m¢gis a
logikÀban ¢s a halmazelm¢letben àvannak otthonÊ (p¢ldÀul àaz ´sszes halmaz halmazaÊ). ä íme egy p¢lda paradox narratÁv ÀllÁtÀsra: Vonnegut ezt Árja AZ ¹T¹S SZçMö
VçGñHíD -ban: àD¢lutÀn ´tkor ¢rkeztek az amerikaiak DrezdÀba. KinyitottÀk a marhavagonok
ajtajÀt, ¢s az ajtÂnyÁlÀsok keret¢be foglalva el¢b¡k tÀrult a vÀros, olyan gy´ny´rü sz¢p, amilyent
a legt´bb amerikai m¢g soha ¢let¢ben nem is lÀtott. Kusza ¢s ¢rz¢ki ¢s bübÀjos ¢s valÂszÁnütlen
volt a vÀros kontÃrja. Billy Pilgrim Ãgy ¢rezte, hogy olyan ez, mint a mennyorszÀg a vasÀrnapi
iskola k¢pesk´nyv¢ben.
Valaki azt mondta m´g´tte, a marhavagonban:
ä Oz, a csodÀk csodÀja.
°n voltam. °n voltam az. Az indianabeli Indianapolison kÁv¡l addig mÀs vÀrost m¢g sohasem
lÀttam.Ê
Ez valÂban t´bb, mint frappÀns. InkÀbb àontolÂgiai paradoxonÊ. Vonnegut, aki
huszonhÀrom ¢ven Àt hordozta magÀban ennek a münek a t¢mÀjÀt, amÁg ä szÀmtalan
sikertelen kÁs¢rlet utÀn ä megÁrta k´nyv¢t, benne megalkotta Billy Pilgrimet, aki (n¢-
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mileg) az û alteregÂja.6 °s ki Àll Billy m´g´tt? Maga Vonnegut ä a huszonhÀrom ¢v
elûtti Vonnegut!
°s mi a logikai ¢rt¢ke egy dikciÂnak (valamelyik reg¢nyszereplû besz¢l, monologizÀl
stb.)? TalÀn a legmeggyûzûbb r´gt´n p¢ldÀkat felsorolni. ä Igazak p¢ldÀul Raszkolnyikovnak SzonyÀhoz int¢zett k´vetkezû szavai: à...Az ersz¢nyt akkor levettem a nyakÀrÂl...
szarvasbûr ersz¢ny volt... kem¢nyre t´m´tt, csak Ãgy duzzadt... de nem n¢ztem bele, nem ¢rtem
rÀ. A tÀrgyakat, valami gombocskÀk, lÀncocskÀk voltak ott... mindent elÀstam az ersz¢nnyel
egy¡tt...Ê Ez pontosan Ágy t´rt¢nt a reg¢nyben. Ez a dikciÂ tehÀt igaz.
A dikciÂ objektÁven hamis, ha a tartalma nem egyezik a t¢nyekkel, amelyekre vonatkozik. SzubjektÁv szempontbÂl ez lehet t¢ved¢s, vagy lehet hazugsÀg. P¢ldÀul Dzsuma
t¢vedett, amikor ezt mondta Karen Blixennek a f´ldreng¢s utÀn: àAnglia kirÀlya meghalt.Ê De hadd id¢zzem kiss¢ r¢szletesebben a VOLT EGY FARMOM AFRIKçBAN cÁmü
münek ezt a kitünûen megÁrt epizÂdjÀt:
à...a f´ld felÀgaskodott ¢s kinyÃjtÂzott alattam. ºzenetet k¡ld´tt, ¢pp csak meg¢rintett, de a
jelentûs¢ge hatÀrtalan. AkkorÀt nevetett, hogy a bennsz¡l´tt kunyhÂk ´sszedûltek ¢s felkiÀltottak:
Eppur si muove.
MÀsnap korÀn reggel Dzsuma behozta a teÀmat, ¢s Ágy szÂlt: ä Anglia kirÀlya meghalt.
Megk¢rdeztem, honn¢t tudja.
ä Te nem ¢rezted, Memszahib ä felelte ä, hogy a f´ld megrÀzkÂdott ¢s dobÀlta magÀt tegnap
este? Ez azt jelenti, hogy Anglia kirÀlya meghalt.
De szerencs¢re Anglia kirÀlya m¢g sokÀig ¢lt a f´ld´n.Ê
Nem neh¢z felkutatni olyan hamis dikciÂkat, amelyek ä szubjektÁven ä hazugsÀgok.
De van, aki szinte kÁnÀlja magÀt a p¢ldÀkhoz: Huck Finn! Mert p¢ldÀul amikor valaki
kiszÂl az ablakon, ¢s ezt k¢rdi tûle: àKi az?Ê, akkor Huck Finn Ágy vÀlaszol: àGeorge
Jackson, uram.Ê
Ha nem hajtanÀnk v¢gre a àkopernikuszi fordulatotÊ, akkor az im¢nt emlÁtett p¢lda
a k¢t¢rt¢kü logikÀban nem volna ÀllÁtÀs ä a n¢gy¢rt¢küben viszont ÀllÁtÀs volna ugyan,
de egy¢rtelmüen az à¢rt¢kr¢sbeÊ tartozn¢k: nem volna sem igaz, sem hamis. Ha viszont v¢grehajtjuk a àkopernikuszi fordulatotÊ, akkor Huck Finn f¡llent¢se nem lehet
mÀs, mint hamis ÀllÁtÀs.
De vajon tartozhat-e egy dikciÂ valÂban az à¢rt¢kr¢sbeÊ akkor is, ha a tartalmÀt ä
v¢grehajtva a àkopernikuszi fordulatotÊ ä arra a vilÀgra vonatkoztatjuk, amelyrûl szÂl?
ögy v¢lem, igen. Dosztojevszkij Ágy Árja le az ´regasszony szobÀjÀt a BþN °S BþNHýD°S -ben: àA szoba kicsi volt, falÀn sÀrga tap¢ta, organtinf¡gg´ny´s ablakaiban muskÀtli. Most,
amikor Raszkolnyikov bel¢pett, a lemenû nap ¢lesen megvilÀgÁtotta. ÏTalÀn akkor is Ágy bes¡t
majd a napÎ ä villant esz¢be vÀratlanul...Ê M¢g csak az elûzetes àterepszemleÊ idûpontjÀban vagyunk. Az àakkorÊ: a gyilkossÀg majdani idûpontja, amelynek a leÁrÀsÀt k¢sûbb
olvashatjuk. De ebben a leÁrÀsban egyetlen szÂ sincs arrÂl, vajon valÂban Ãgy s¡t´tt-e
be a nap a szobÀba a gyilkossÀg alatt, mint korÀbban, a terepszemle idej¢n. Ez¢rt ä
referens t¢nyek hiÀnyÀban ä (Ãgy v¢lem) Raszkolnyikov id¢zett belsû monolÂgja (àTalÀn akkor is Ágy bes¡t majd a napÊ) sem nem igaz, sem nem hamis.
TalÀlunk-e a reg¢nyekben paradox dikciÂkat? Term¢szetesen igen. íme egy p¢lda!
Kurt Vonnegut a MACSKAB¹LCSý -ben àid¢zÊ Bokonon k´nyv¢bûl. Az id¢zet pedig,
amely tehÀt kvÀzi dikciÂnak szÀmÁt, Ágy hangzik: àMinden igaz dolog, amelyrûl szÂlni fogok
nektek, orcÀtlan hazugsÀg.Ê Ez pedig (àhazug tÁpusÃÊ) szemantikai paradoxon a javÀbÂl.
Hadd fejezzem be ezt a tanulmÀnyt Georg Henrik von Wright k´vetkezû, m¢ltÀn
hÁress¢ vÀlt szavaival (amelyek nagy jelentûs¢g¢t annak idej¢n sokan nem ismert¢k
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f´l): àA logikÀnak sz¢lesebb a hatÂk´re, mint az igazsÀgnak.Ê (àLogic [...] has a wider reach
than truth.Ê)7 Amikor Von Wright megfogalmazta ezt a t¢telt, akkor elsûsorban a normÀkra (¢s logikÀjukra, az Ãgynevezett deontikÀra), valamint a k¢rd¢sekre (¢s logikÀjukra:
az interrogatÁv logikÀra) gondolt. Sem a normÀknak, sem a k¢rd¢seknek nincs igazsÀg¢rt¢k¡k, m¢gis van logikÀjuk.
De Von Wright szavai messze tÃlmutatnak ´nmagukon. Amit 1957-ben kimondott,
az tovÀbbi t¢teleket is rejt magÀban. P¢ldÀul ezt: Nemcsak verbÀlis ÀllÁtÀsok, hanem
k¢pek is k´z´lhetnek igaz/hamis (stb.) informÀciÂkat. Kimondhatjuk tehÀt (¥ la Von
Wright) ezt is: Logic has a wider reach than language (a logikÀnak sz¢lesebb a hatÂk´re,
mint a verbÀlis nyelveknek). ä TovÀbbÀ: a sz¢pprÂzÀt sem lehet kizÀrni a logika birodalmÀbÂl. Searle ¢s k´vetûi ä v¢geredm¢nyben ä ezt teszik. Egy reg¢ny bizonyos mondatainak is lehet igazsÀg¢rt¢k¡k. A logika alapt´rv¢nyei (Ágy az ´nazonossÀg, a nem-ellentmondÀs ¢s a kizÀrt harmadik t´rv¢nye) a reg¢nyekre is ¢rv¢nyesek. Searle t¢tel¢nek egyik
k´vetkezm¢nye egy àelveszett paradicsomÊ: az irodalom kizÀrÀsa a logikÀbÂl ¢s a logikÀ¢
az irodalombÂl. Ennek pedig mindkettû vesztese lenne. Ez ellen igyekeztem itt ¢rvelni.
A c¢lom tehÀt ez volt: visszanyerni az àelveszett paradicsomotÊ.8
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TÂth Krisztina

A BESZ°LGET°S FONALA
Villanyf¢nyn¢l kezdt¢k sodorni,
onnan futott a t¢li ¢jszakÀba,
aztÀn egy lÀmpaoszlopon
felakadt, Ãgy kellett utÀnamenni ¢s gombolyÁtani,
Ágy is tiszta vÁz lett a v¢ge,
alig tudtÀk cipelni ketten,
az eg¢sz hajnalt k´r¡l¢rte,
v¢konyodott ¢s p´rg´tt, mint a sÁrÀs
hangja szokott, ha vÀlasz
n¢lk¡l kering egy ¡res lakÀs
falai k´zt ä reggelre mÀr az
´sszes jÀrdÀt betekeregte,
onnantÂl nem is hÃzta senki,
ott kÁgyÂzott folyton a lÀbuk
k´r¡l, nem tudtak hazamenni,
v¢g¡l egy utcasarkon kett¢t¢pt¢k, de mindig Ãj alakban
k´veti azÂta is ûket
surrogva, kÃszva, szakadatlan.

T¢rey JÀnos

A RAGASZKODñK °LETE
Peer KrisztiÀnnak

1
Lakom a helyet, melyet nem k´nnyü lakni,
¢veim szÀma szÀlka a r¢giek szem¢ben.
Mivel kijÀtszom k´rm´nfont adÂikat,
fejp¢nz lesz a jutalma annak, aki
elcsÁp alkalmas percben a tilosban.
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Az àalkotÂ atyaÊ a k´zelemben ¢l.
OldalÀn csendestÀrs, aki olykor lÀrmÀs,
¢s megpihen a lÀnyka az ´l¡kben.
Ha kimozdulnak, hogyha otthon ¡lnek,
a test¡krûl, eg¢szs¢ges test¡krûl
a fiatal falka f¡rt´kbe gyülve lÂg.
LÂg szeretett ¢s illet¢ktelen.
Az ¢lûk epigonjai gyülnek k´r¢j¡k,
¢lni m¢ltatlanok ¢s rosszul ¢lûk
csaponganak az igazi ¢lûk k´r¡l.
(ýk ketten tudjÀk, gyûzhetetlen fajta ez.
Ijedelem n¢lk¡li hi¢nÀk csapata.
TudjÀk, hogy vend¢geik mire vetemednek;
a Ph´nix hÀzÀba r´h¢cselve bet´rnek,
¢s virradtig nem lehet kiüzni ûket.)
2
TÀrcsÀztam, ¢s a csendestÀrs besz¢lt.
Szerinte itt tanyÀznom nem szabad,
gyûzk´d´tt e jÂzan, kedvetlen teremt¢s,
nem f¢rek egy oldalra az urÀval.
Gyakorta evezek homÀlyos vizeken.
àRagaszkodom, mivel erûs vagyokÊ,
mormoltam a kagylÂba t¡relmesen,
àk´zelemben tudom a fegyvertÀrsamat,
ki nÀlam t´bb telet lÀtott ezen a tÀjon.
Kedves, k´zelemben tudom az uradat.
A bajnokot, a Keleten csatangolÂt.
Majd holnap megt¢r kandallÂd t´v¢be.
Szirmot dobÀl el¢d, ¡nnepli fûzt´det,
s¢tÀra kel az ebbel a Ph´nix-hÀz k´r¡l.Ê
Aki m¢ltÂsÀggal ragaszkodik,
a v¢gsû kÀnonban megszerzi szÂlamÀt.
VÀlaszthat fegyver- ¢s halÀlnemet.
MÀr nem ¢henkÂrÀsz keny¢rlesû.
Ragaszkodom, az Àdvent k¡sz´b¢re l¢ptem,
ragaszkodom, a m¢ltÂk egyike vagyok.
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APçNK M°G °LT
ApÀnk m¢g ¢lt, kÀposztÀs laskÀt evett a bunkerben egy piros lÀbasbÂl, kanÀllal, mert
a tÀny¢rokat is elÀstuk. Misanyink addigra mÀr az eg¢szet megette volna, de apÀnk
csak besz¢lt k´zben, nem evett, ezen nagyon csodÀlkoztunk, hogy hogy lehet Ãgy enni,
mert addigra mÀr ¢n is megettem volna, de mi mÀr ett¡nk, azt kellett mondani. ApÀnk
mindig hagyott egy kicsit az aljÀn, azt megehett¡k, de csak utÀna. Misanyink volt a
nagyobb, ¢s azt mondta, mikor vitt¡k az ¢telt apÀnknak, hogy û mÀr olyan nagy, hogy
meg tudnÀ enni az eg¢sz lÀbassal, meg m¢g t´bbet is. °n voltam a kisebb fiÃ, de ¢n is
meg tudtam volna enni mindet, ¢s volt m¢g Mari hÃgom, de annak nem mondtuk,
hogy Mimarink, csak Mari volt, Marika, mert lÀny. ý nem j´hetett, valakinek otthon
kellett lenni mindig, hogy ha j´n valaki, kiabÀljon, ¢s mondja azt, hogy apÀnk nincs
otthon, kint van a fronton, anyÀnk meg a kertben van, hÀtul, j´nnek mindjÀrt. A bunkert apÀnk csinÀlta, Àsott egy nagy g´dr´t, fÀkat rakott rÀ, arra szalmÀt, f´ldet, ¢s beszakadt az eg¢sz, csak egy kis lyuk maradt, oda bÃjt be. Misanyink is ott volt akkor.
ApÀnk megsz´k´tt a katonasÀgtÂl, ¢s azt mondta, m¢g jÂ is, hogy beszakadt, Ágy legalÀbb senki nem gondolja, hogy ott van valaki. Mikor megette a laskÀt, besz¢lt m¢g
valameddig, de a lÀbast nem adta ide, elszÁvott egy cigarettÀt is, amit anyÀnk vitt neki,
aztÀn mi visszament¡nk a hÀzba, û meg ott maradt, ¢s nem volt szabad mondani senkinek.
Visszafel¢ a nagykerten Àt kellett menni, anyÀnk sietett, Misanyink is, ¢n nem tudtam olyan gyorsan menni, ilyenkor anyÀnk felkapott, ¢s m¢g szaladt is velem. Akkor
ideadta a lÀbast, ettem belûle, de hagyni kellett Misanyinknak is. Ha j´ttek a rep¡lûk,
a faluban szÂlt a szir¢na, akkor anyÀnk beszaladt Marink¢rt, ¢s futottunk az erdûbe.
Elûtte bezÀrt mindent, mert volt, hogy a bombÀzÀs alatt mindent elvittek a rablÂk.
Misanyink Ãgy szaladt, mint a nyÃl, a csûszhÀznÀl volt egy nagy bunker, betonbÂl, oda
kellett menni mindenkinek, aki errefel¢ lakott. Ott szerettem lenni, sokan voltak, gyerekek is, lehetett jÀtszani, kimenni nem volt szabad, m¢g kin¢zni sem. Ha olyankor
j´tt a rep¡lû, mikor m¢g az erdûben voltunk, akkor gyorsan el kellett bÃjni, ahovÀ
lehetett, bokorba, Àrokba fek¡dni, anyÀnk falevelet hÃzott rÀnk meg gazt, ¢s nem volt
szabad megmozdulni, mert a rep¡lû meglÀtott, ¢s odalûtt vagy bombÀzott. M¢g a libÀkra is lÀncos bombÀt dobott, Ãgy szÀllt a toll az erdûben, mint mikor esik a hÂ. Azt
nem szerettem, mert anyÀnk nyomott bele a f´ldbe benn¡nket, Marink sÁrt, Misanyink meg lÀtni akarta, hogy bombÀznak, de nem lehetett.
Egyszer, mikor hazament¡nk a nagy bunkerbûl, apÀnk m¢g ¢lt, mindig azt n¢zt¡k
meg elûsz´r, este meg j´ttek a oroszok. A hÀzunk elûtt volt egy lugas meg egy virÀgoskert, az volt a kiskert, az tele volt katonÀval. HÀtul meg volt a szûlû ¢s almafÀk, az
volt a nagykert, ott volt a bunker, amit apÀnk Àsott, ¢s ami berogyott. Az is tele volt
katonÀval, apÀnkat kihÃztÀk a lyukbÂl, puskÀt tartottak rÀ, azt mondtÀk, partizÀn. ý
csak nevetett, meg akarta nevettetni a katonÀkat is, elesett mindig, mint aki sÀnta, mi
is nevett¡nk, akkor hÀtba vÀgtÀk a puskÀval, ¢s nem nevetett tovÀbb. A hÀzba kÁs¢rt¢k,
a sarokba kellett neki Àllni, ahol a lavÂr is volt, ¢s egy katona vigyÀzott rÀ. A falat kellett
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n¢zni neki, ha mÀshovÀ n¢zett vagy besz¢lt, akkor baj volt. Erre azt mondta, hogy na,
nekem v¢gem van. KatonÀk voltak minden¡tt, szekerekkel, lovakkal, a kertben, az
erdûben, padlÀson, istÀllÂban, minden¡tt. BetyÀrt meglûtt¢k, de nem d´gl´tt meg,
csak majd k¢sûbb. BetyÀrnak a kutyÀnkat hÁvtÀk, nagy, koloncos feh¢r szûre volt, sajnÀltam. Tisztek j´ttek a hÀzba, nem ¢rtett¡k, mit kiabÀlnak, nekem ¢s Marinknak ki
kellett mÀszni az Àgy alÂl, kutattak minden¡tt, kerestek, apÀnkat l´kd´st¢k, aztÀn lÀmpÀt gyÃjtottunk, este lett.
NÀlunk egy tiszt lakott meg egy mÀsik, felvÀltva. Az egyik az ´l¢be ¡ltetett, adott
enni fekete kenyeret, olyan volt, mint a szappan, nem volt jÂ, nem kellett. CsÂkolta
az arcomat, ¢nekelt, ringatott, azt se szerettem, tudtam, hÀny ¢ves vagyok, ¢s a nevemet is, az apÀnk nev¢t, meg hogy hol lakunk, nem voltam mÀr kicsi, tudtam vigyÀzni
a disznÂra is, ¢s nem f¢ltem a kutyÀtÂl. Ennek g´nd´r, szûke haja volt, mutatta, fogjam
meg a kezemmel, ¢s Ãgy emelt fel a hajÀval, hogy a kezemmel belecsimpaszkodtam.
Mindig le akartam csÃszni az ´l¢bûl, de visszahÃzott, meg a nyakamat, arcomat harapdÀlta, az meg nyÀlas lett. Csak Ãgy zengett a melle, ahogy besz¢lt, ¢s nevetett mindig. ögy evett, hogy az arcom elûtt nyÃlt a szÀjÀba, ott volt a fejem az Àlla alatt, n¢ha
a szÀmba is tett valamit, de nem kellett, k´zben magyarÀzott a f¡lembe, volt, hogy
megettem, akkor megint megcsÂkolt, azt nem szerettem. AztÀn f¢nyk¢peket mutatott
anyÀnknak, azokon is volt egy gyerek, meg û, mutatta, hogy a feles¢ge, ezt anyÀnk
meg¢rtette, azt mondta, neki is van otthon, OroszorszÀgban egy kisfia ¢s feles¢ge.
ApÀnk azt mondta, ne Àllj vele szÂba, te, vedd el tûle a gyereket, nem hallod? De a
katona, aki ûrizte apÀnkat, ilyenkor d¡h´s lett, kiabÀlt, ¢s l´kd´ste a puskÀval a hÀtÀt.
°s mindig j´ttek be a hÀzba katonÀk, ki-be, ÀllandÂan, a tiszt szÂlt nekik, akkor elmentek, csak az maradt, aki apÀnkra vigyÀzott. Misanyink is ÀllandÂan bej´tt, kiment,
azt mondta, û mÀr ÀgyÃkat is lÀtott, tankot, nem fogta a hely, anyÀnk mindig kiszaladt
¢rte, ûutÀna meg a tiszt, ¢s fenyegette, nem szabad. ApÀnk is mondta, ne menj ki, te,
rÀd mennek, akkor aztÀn jÂl n¢zel ki. Marinkkal nem t´rûd´tt senki, pedig ¢nekelni
akart û is, aztÀn le¡lt, ahovÀ szokott, ¢s jÀtszott magÀban tengericsutkÀval, az volt a
baba. AztÀn mi gyerekek a dikÂn aludtunk az Àgy v¢g¢ben, anyÀnk az Àgyon, a tiszt
a szobÀban. De kij´tt onnan, mutatta, fÀzik, vacogtatta a fogÀt, ¢s lefek¡dt az Àgyra û
is, apÀm kiabÀlt, a katona meg hÀtba vÀgta, fejbe, akkor elcsendes¡lt, anyÀm meg felkelt, ¢s bement a szobÀba. AztÀn felkelt a tiszt is az ÀgybÂl, ment be utÀna, vitte a paplant is magÀval.
MÀsnap egy karÂrÀt hozott a tiszt, ¢s nekem adta. Nagyon meg´r¡ltem. Mindenki
tudta az utcÀban, hogy apÀmat elfogtÀk az oroszok, s mikor mentek elûtt¡nk, k¢rdezt¢k, hogy mi van. AnyÀnk azt mondta rÀ, hogy m¢g ¢l, nem tudjuk, mi lesz vele. UtÀna
Misanyink is tudta mÀr mondani, ha k¢rdezt¢k, û az¢rt is kijÀrt. Az a tiszt, aki engem
szeretett, feltette a karomra az ÂrÀt, ¢s rajtam volt lefekv¢sig eg¢sz nap. J´tt egy katona,
annak adott a zseb¢bûl golyÂt, az meg kint lelûtte BetyÀrt, mert ugatott mindig, meg
volt vadulva, utÀna csak vinnyogott az istÀllÂban, mÁg meg nem d´gl´tt. Lûttek tyÃkot
is, a nagy tûk¢n levÀgtÀk a fej¢t meg a lÀbÀt, a szÀrnyÀt is, aztÀn Ãgy hÃztÀk le a bûrt
rÂla, tollastul, mint a birkÀnak szoktuk. ApÀnknak kellett megfûzni, anyÀnknak nem
volt szabad csinÀlni semmit, a tiszt mindig azt akarta, hogy û ¡lj´n az ´l¢be, ne ¢n, de
¢n is akartam, nevette, simogatta a hÀtÀt anyÀnknak, meg a farÀt, anyÀnk meg nem
tudta, mit csinÀljon. Akkor odafogott magÀhoz engem is, anyÀnkat is, apÀnk meg fûzte
a tyÃkot, de enni is kellett neki belûle, akkor meg a lavÂrba hÀnyt. AztÀn lûttek mÀsikat,
nem is egyet, azt mÀr anyÀnk fûzte, jÂ szaga volt, utÀna j´ttek tisztek ehhez, a mi¢nkhez, be¡ltek a szobÀba, anyÀnk t¡zet rakott a kÀlyhÀba, ettek, ittak, danoltak, ott ¡ltem
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¢n is a tiszt ´l¢ben, ehettem, amennyit akartam, mutogattam az ÂrÀmat, mindenki
n¢zte. Evett Misanyink is odakint, meg Marink is, nekik nem lehetett bej´nni, de ehettek, amennyit csak bÁrtak, ennyit sose ett¡nk azelûtt. ApÀnk is ehetett a sarokban, a
katona meg le¡lt a hokedlire, Ãgy aludt, apÀnk meg a tenyer¢t a falnak tÀmasztotta,
Ãgy. Ha leesett, volt, hogy hagytÀk, ¡lhetett. Fekhetett volna az Àgyra is, a katona is,
mert az ¡res volt, anyÀnk bent maradt a tiszttel a szobÀban.
UtÀna j´tt egy mÀsik tiszt, de az nem olyan volt, mint emez, hanem bajusza is volt,
nem nagyon nevetett, jÀrkÀlt le-fel, kiabÀlt, û Marinkat szerette, ût ¡ltette az ´l¢be, az
ÂrÀt meg levette a kezemrûl, ¢s odaadta neki. Mikor kiment, elvettem tûle, akkor û
sÁrni kezdett, hangosan, a tiszt meg visszaj´tt, ¢s megint levette rÂlam az ÂrÀt, ¢s odaadta Marinknak. Engem meg fenyegetett az ujjÀval, kiabÀlt. ApÀnk m¢g ¢lt, ott Àllt a
sarokban, azt mondta, ne ellenkezzek, hagyjam, az Âra Ãgyis az eny¢m. Akkor viszszaj´tt az a tiszt, aki engem szeretett, az megint nekem adta, fogott az ´l¢be, szorÁtotta
arcomat a nyakÀhoz, ringatott, csÂkolt. Akkor mÀr ¢n is szerettem, besz¢ltem hozzÀ,
n¢ztem a ruhÀjÀt, belenyÃltam a zseb¢be, Marink meg sÁrt az Àgyon. °s megint ett¡nk,
hoztÀk a tyÃkot, anyÀnk fûzte, nokedlivel, krumplival, de nem volt tÀny¢r, kanÀl, csak
amennyit fent hagytunk, a t´bbit elÀstuk. Misanyink akkor kiment, ¢s kiÀstÀk egy katonÀval mindet, neki az volt a barÀtja. KiÀstÀk a lÀdÀt a cseresznyefa alÂl, amiben ezek
a valamik voltak, Àgynemük is, ruhÀk, apÀnk gyürüje, nyaklÀnc. Egy elemlÀmpÀt kapott a katonÀtÂl, ¢s utÀna a bÃzÀt is megmutatta, tengerit, lisztet, de az¢rt nem kapott
semmit, hanem elvitt¢k egy autÂval meg vissza. Azt ¢n is szerettem volna, ha elvisznek
autÂzni, ¢s a lÀmpÀt is, pedig nem vilÀgÁtott, de ¢n nem tudtam mutatni nekik semmit,
apÀnk meg sÁrt a sarokban, mit csinÀltok, te, kiabÀlta, mit csinÀltok! Misanyink kapott
egy katonasapkÀt is, nagy volt a fej¢re, ¢s tele volt tetüvel, anyÀnk kifûzte vÁzben, akkor
pont jÂ lett.
AztÀn hol az egyik tiszt j´tt, hol a mÀsik, ha az eny¢m nem j´tt, akkor kiÀlltam a
tornÀcra, ¢s vÀrtam, mikor j´n mÀr, ha meg j´tt, szaladtam el¢be, adott cukrot a szÀmba, szeretett, a katonÀk meg Àlltak, ¢s minket n¢ztek, akkor mÀr nekem is volt sapkÀm
is, lÀmpÀm is. Felvett a karjÀba, ¢s ment¡nk. Az erdûben fÀkat vÀgtak ki, t¡zeltek a
katonÀk, autÂba is ¡lt¡nk, azzal ment¡nk mÀs hÀzakba, onnan is hoztak tyÃkot, disznÂt, ett¡nk mindig, Misanyink is mÀr teljesen olyan volt, mint egy katona, û is evett,
¢s kapott Marink is, csak ne sÁrjon, KovÀcs n¢ni f¡gg´ny¢bûl ruhÀt csinÀlt magÀnak,
hogy û a menyasszony. De csak kellett volna neki az ÂrÀm, nem tudta meg¢rteni, hogy
az az eny¢m, ¢s ha a mÀsik j´tt, az odaadta neki. UtÀna j´tt emez, ¢s megint nÀlam
lett az Âra, Marinknak adott cukrot, hogy ne sÁrjon, m¢zet is hozott neki SzilÀgyi¢ktÂl,
de csak sÁrt, ¢s ette a m¢zet. Velem meg jÀtszott, besz¢lt nekem, csak azt nem tudtam,
hogy m¢rt nem Ãgy mondja, ahogy mi besz¢l¡nk, akkor elmondtam volna neki mindent, hogy hogy hÁvnak, hÀny ¢ves vagyok, hogy apÀnkat hogy hÁvjÀk, ¢s hogy ne
bÀntsÀk. °s hogy ¢n elmegyek vele OroszorszÀgba is, mert nem szeretek itt lenni, ¢hesek vagyunk ÀllandÂan, ¢s apÀnk minden reggel s¡lt tojÀst eszik, mi meg csak kÀv¢t.
Pedig most nem is dolgozik, csak ott van a bunkerben. Simogattam a hajÀt, haraptam
a f¡l¢t, fÃjtam a leheletemmel az arcÀt, azt szerette.
Akkor felÀstak mindent a kertben a katonÀk, el´l is, hÀtul is, de mÀst nem talÀltak,
a disznÂnk is megd´gl´tt, ki volt vÀgva a hÀtsÂ lÀba, megett¡k azt is. AnyÀnk azt mondta, jaj, istenem, megbolondulok, mit csinÀljak? Mit tudjak csinÀlni, istenem? çllandÂan fûz´tt, ¢s ha valaki k¢rdezte, mondta, hogy apÀnk m¢g ¢l, de nem tudom, mi lesz
vel¡nk, nek¡nk mÀr nem maradt semmink, meg fogok ûr¡lni. A katonÀk meg kerestek, kutattak, sz¢thÀnytÀk a tengeriszÀrat, iziket, szalmÀt, ott talÀltÀk meg Katika n¢nit,
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oda bÃjt. ApÀnk erre csak annyit mondott, hogy na, szeg¢ny megjÀrta. AztÀn mondtÀk
mÀsok is, akik erre jÀrtak, hogy ez is megjÀrta, meg az is. HÀt apÀtok? Az m¢g ¢l, mondta Misanyink vagy anyÀnk, ahhoz k¢pest nek¡nk jÂ, mert szerencs¢nk van, tisztek laknak nÀlunk, a gyermekeket is szeretik. Rendesek, a katonÀk nem is j´hetnek be a hÀzba zabrÀlni. De nincs is nek¡nk mÀr semmink, azt mondta, de m¢gis mindig fûz´tt,
mert hoztak a katonÀk mÀshonnan, m¢g ruhÀt is, anyÀnknak, cipût, azt mondta, nem
veszi fel, ha meg´lik, akkor se. Este csak felvette a szobÀban, mikor vacsorÀztak a tiszttel, akkor nekem se volt szabad bemenni, csak lest¡nk be Marinkkal az ajtÂ mellett,
ott ¡lt a tiszt ´l¢ben, ahol ¢n szoktam, ¢s egymÀs szÀjÀt harapdÀltÀk, anyÀnk nevetett,
nem is ettek semmit. Vagy fek¡dtek az Àgyon, sokszor nappal is, ¢s sugdolÂztak, lÀtni
lehetett, hogy anyÀnkat is szereti a tiszt, ahogy engem, simogatta, csÂkolta, akkor ¢n
is be akartam menni, hogy engem is, de anyÀnk azt mondta, fek¡djek le, mosogatni
kell. Nem is, kiabÀltam, nem is mosogat! ApÀnk is kiabÀlt, kÀromkodott idekint, mÀr
teljesen kinûtt a szakÀlla, beteg is volt, azt mondta, beteg vagyok, inkÀbb lûjenek
agyon, de ezt mÀr nem bÁrom, nem is tudom, mit csinÀlok itt mindennel. De nem
csinÀlt semmit, mert a katona egyszer vagy k¢tszer rÀ¡t´tt a puskÀval.
Nappal elvitt¢k dolgozni, akkor jobban lett, este meg az Àgyban is aludhatott, de
csak akkor, ha az a tiszt volt nÀlunk, aki engem szeretett, a mÀsik nem hagyta. Ha az
j´tt, elvette az ÂrÀmat, ¢s Marinknak adta, az meg ´r¡lt neki, ¢s ette a cukrot meg a
m¢zet, amit pedig az eny¢m hozott neki, ¢s nem adott volna senkinek. A bajuszos tiszt
nem engedte azt se, hogy apÀnk a falnak tÀmaszkodjon, hanem kirÃgta a lÀbÀt, erre
apÀnk elesett, az meg csak, hahaha. Akkor j´tt karÀcsony. AnyÀnknak jutott esz¢be,
azt mondta, nem tud csinÀlni semmit, itt vannak a katonÀk. Azok meg nem tudtÀk,
hogy mi az. ApÀnk m¢g ¢lt, azt mondta, hagyjad a fen¢be, mit akarsz? HÀt nem lÀtod,
hogy mi van itt? Nem vagy magadnÀl? AnyÀnk azt mondta, hogy legalÀbb egy kis Àgat,
hÀtha akkor apÀnkat is elengedik, ha lÀtjÀk, hogy ¡nnep van. ApÀnk meg sÁrt, hogy
minek, nem volt m¢g eleged belûl¡k? Akkor mÀr tudtam mondani, hogy LityinÀnt,
Misanyink tanÁtott meg, û tudott mÀst is, ott volt kint mindig, ¢s este elmondta, hogy
mit csinÀltak. ý vÀgott le egy gallyat is a fenyûfÀrÂl, ami a hÀzunk elûtt volt a kiskertben, anyÀnk meg t¡zelt, hogy pirÁtja a cukrot. Akkor volt az is, hogy csak ketten voltunk otthon Marinkkal, mert apÀnkat elvitt¢k dolgozni, anyÀnk meg hÃst darabolt
egy katonÀval a s¡tûhÀzban, ¢s berohant egy csomÂ katona. Kutattak minden¡tt az
eg¢sz hÀzban, akkor mÀr nem f¢lt¡nk tûl¡k, a szekr¢nyben ´sszehasgattÀk k¢ssel a
ruhÀkat, MarinkrÂl is lerÀntottÀk a ruhÀjÀt, n¢zt¢k, hogy puc¢r, az meg sÁrt, az ¢n
ÂrÀmat is elvett¢k, akkor ¢n is. De j´tt az a tiszt, aki engem szeretett, kiabÀlt, lûtt a
pisztolyÀval, ¢s meglett az ÂrÀm. Akkor anyÀnk is j´tt, hogy mi van, de akkor mÀr nem
volt semmi. Este volt, meggyÃjtotta a lÀmpÀt, ¢s ett¡nk.
MÀsnap j´tt Feri bÀcsi, azt k¢rdezte, mi van? Minek lûttek az oroszok? Misanyink
azt mondta, hogy apÀnk m¢g ¢l, mÀst lûttek le. HÀt anyÀd? Az bent van a szobÀban,
mondta Misanyink. Azzal a fiatal tiszttel? Azzal. Na, û is jÂl csinÀlja. Ha majd elmennek,
lesz nektek nemulass. Mert gazemberek vagytok, mind. Te is. Tolvajok. Ide hordanak
mindent, ti meg elteszitek. De majd lesz m¢g ennek folytatÀsa. Misanyink meg azt
mondta, nem is igaz, nem mennek el soha, ¢s û majd szÂl LityinÀntnak, az majd lelû
mindenkit. AztÀn sÁrt, ¢s bej´tt, ¢s nekem is elmondta. °n is sÁrtam, hogy elmennek,
akkor megyek ¢n is. Misanyink is. AnyÀnknak hozott ruhÀkat a tiszt, azt n¢zt¢k a szobÀban, apÀnk meg kiabÀlt, ¢s azt mondta, hogy te piszkos kurva, az ¢jszaka nem el¢g?
Azt is mondta, hogy az ÂrÀban nincs semmi, csak a tokja, n¢zzem meg. MÀst nem tudott mondani, mert a katona a hÀtÀra vÀgott a puskÀval, ¢s kivitte. Egy mÀsik katona
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j´tt be, besz¢lt, mutogatott, az ajtÂt meg nyitva hagyta. Teljesen ki lehetett lÀtni az
utcÀig, mert a nagy fenyûfa se volt mÀr meg. AnyÀnk kij´tt, ¢s csodÀlkozott, jajjaj, azt
mondta, meg hogy a tiszt, aki engem szeretett, kivÀgatta a fÀt, biztos azt hitte, hogy a
tüzre kell nek¡nk. Jajjaj. Na, gyerekek, ilyen nagy karÀcsonyfÀnk m¢g sose volt. Ott
daraboltÀk a tornÀcon, aztÀn behordtÀk, majdnem egy h¢tig ¢gett a tüz´n, sz¢pen,
mint a zsÁr, ¢s olyan volt a szaga, mint az erdûnek. AztÀn mire el¢gett, elmentek a
katonÀk is, mind. Misanyink kinyitotta az ÂrÀt, ¢s t¢nyleg nem volt benne semmi, csak
egy d´gl´tt bogÀr. Nem kellett Marinknak se. ApÀnk m¢g ¢lt, azt mondtÀk, de mi mÀr
nem lÀttuk.

Oravecz Imre

SZAJLA
VerstanulmÀnyok egy reg¢nyhez
Rejtûz¢s
Folyton bÃjtunk, eltünt¡nk,
lyukat Àstunk a szalmakazalba, ¢s hÀttal belemÀsztunk,
felment¡nk a sz¢napadlÀsra, ¢s magunkra hÃztuk a sz¢nÀt,
pokrÂcot terÁtett¡nk a kocsider¢kra, ¢s berendezkedt¡nk alatta,
kukoricafosztÀskor betakarÂztunk fosztÀssal,
szÀrvÀgÀs utÀn a csomÂkba ÀllÁtott k¢v¢k k´z¢ furakodtunk,
kedvenc tartÂzkodÀsi hely¡nk volt a csürzug, a kukoricagÂr¢, a dohÀnyszÀrÁtÂ, a
pincegÀdor, a t´rekes,
szerett¡k a hÀz hÀtÀt, az asztagok k´z¢t, a f¢lszer tetej¢t, a farakÀsokat,
ha Àllt, a szalmarÀzÂn Àt bemer¢szkedt¡nk a cs¢plûg¢p gyomrÀba,
bekÃsztunk az Ãtilapu, a s´v¢ny alÀ, az orgonabokorba, a garÀdba,
felmÀsztunk a fÀkra, meghÃzÂdtunk a lev¢llepel m´g´tt,
ha nem j´tt senki, messze begÀzoltunk a bÃzÀba, rozsba, zabba, kenderbe, ¢s
lefek¡dt¡nk a f´ldre,
az erdûn is a sürü, a csalitos vonzott benn¡nket,
a hatÀrban lombsÀtrat, fükunyhÂt ¢pÁtett¡nk,
mintha nem ¢rezt¡k volna magunkat biztonsÀgban,
mintha fenyegetett volna valaki,
mindig v¢delmet, mened¢ket kerest¡nk,
¢szrev¢tlenek akartunk maradni, felszÁvÂdni,
Ãgy meglesni, kif¡rk¢szni a vilÀgot,
folyvÀst valami tÀmadÀst, ostromot, bekerÁt¢st vÀrtunk,
f¢lt¡nk valami nem l¢tezû, k¢pzelt vesz¢lytûl,
mely k¢sûbb, felnûtt korunkban valÂsÀggÀ vÀlt.
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Az utolsÂ lÀtogatÂ
AnyÀm halÀla ÂrÀjÀn hirtelen fel¡lt a kÂrhÀzi Àgyon,
¢s hevesen mutogatott a szemk´zti s´t¢t terasz fel¢,
szobatÀrsnûje elûsz´r azt hitte,
hogy vizet k¢r,
mert f¢lent abba az irÀnyba esett az ¡resen ÀllÂ harmadik Àgyhoz tartozÂ
¢jjeliszekr¢ny is,
¢s a nûv¢r arra tette anyÀm poharÀt,
mert az ´v¢n mÀr nem volt hely a gyÂgyszerektûl ¢s egy¢b kell¢kektûl,
a szobatÀrsnû felkelt,
hogy megitassa,
de anyÀm tagadÂan rÀzta a fej¢t,
¢s mintegy t¡relm¢t vesztve,
hogy az nem ¢rti,
mirûl van szÂ,
holott szÀmÀra a napnÀl vilÀgosabb,
szinte d¡h´sen azt mondta:
azt, azt engedje be, ott, ni,
¢s mielûtt kimer¡lten visszahanyatlott volna a pÀrnÀra,
m¢g egyszer az ¡vegezett teraszajtÂra mutatott,
mely m´g´tt term¢szetesen nem volt senki.

Kocziszky °va

A G¹R¹GS°G IDEçLJA
A XVIIIäXIX. SZçZAD FORDULñJçN
1
Az a t¢ny, hogy a klasszikus kÀnonnak v¢ge szakadt, ¢spedig nemcsak a müv¢szetben,
de utÂbb ideolÂgiai ¢s politikai t¢ren is (v¢g¢rv¢nyesen nemcsak a humanizmus ideolÂgiai veres¢g¢vel, de az NDK bukÀsÀval is, mely a sajÀt n¢mets¢g¢t egy¢rtelmüen a
n¢met klasszikÀbÂl eredeztette), nos, ez a t¢ny nemcsak ¢rv¢nytelenÁtûleg hat, hanem
ugyanakkor a l¢trej´tt tÀvolsÀg r¢v¢n f´l is szabadÁt benn¡nket arra, hogy ism¢telten
mÀsk¢nt akarjunk tekinteni erre a müv¢szi periÂdusra, melyet a magam r¢sz¢rûl nem
annyira a klasszika ¢s a romantika bevett ellent¢tpÀrjÀval f¢mjelezn¢k, hanem inkÀbb
csak cÁmkeszerüen az ¢vszÀmokkal, illetve a àszÀzadfordulÂÊ kifejez¢ssel. Ezzel akarom ugyanis jelezni, hogy az, ami azÂta v¢get ¢rt (az emlÁtett kÀnon), az mÀr akkor is
valamilyen v¢g ¢s valamilyen d´ntû jelentûs¢gü fordulat megtapasztalÀsÀn ä a gada-
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meri ¢rtelemben vett epoch¢ megtapasztalÀsÀn ä alapult. Hogy mi is volt ez az epoch¢,
azt persze neh¢z lenne r´viden megfogalmazni, mÀr csak az¢rt is, mert ma tÃlsÀgosan
is hajlunk rÀ, hogy minden el¢ odategy¡k a àposztÊ prefixumot, ami e korszak fû fogalma volt: idealizmus, metafizika, felvilÀgosodÀs, g´r´gs¢g ¢s kereszt¢nys¢g polaritÀsa stb. °s mert egy¢bk¢nt is, jÂszer¢vel mindenrûl ki lehet mutatni, hogy ami àkezdetÊ, paradox mÂdon àv¢gÊ is, ami àidûtlenÊ ¢rv¢nyü, az egyÃttal m¢gis t´rt¢neti, ami
àideÀlisÊ, az egyszersmind reÀlis is, ¢s fordÁtva.1
Legelûsz´r tehÀt rÀ kell k¢rdezn¡nk az alapfogalmainkra, vagyis hogy mit jelent
ebben az ÁrÀsban a àg´r´gs¢gÊ, ¢s mit jelent az àideÀlÊ, ¢s v¢g¡l mit jelentenek egymÀsra vonatkoztatva? MeghatÀrozhatÂ-e egyÀltalÀn a pontos ¢rtelm¡k? Ami a àg´r´gÊ
jelzût illeti, legk¢zenfekvûbbnek tünik az a magyarÀzat, miszerint elhatÀrolÀst jelent:
elhatÀrolja a g´r´g antikvitÀst az Âkor mÀs kultÃrÀitÂl, mindenekelûtt a latintÂl, melynek hatÀsa a XVIII. szÀzad k´zep¢ig elsûs¢get ¢lvezett. Csakhogy mÀsfelûl tudjuk,
hogy a Winckelmann csodÀlatÀt kivÁvÂ àg´r´gÊ szoborremekek egytûl egyig rÂmai
mÀsolatok, a Belvederei ApollÂtÂl, a Fernese Herculesen Àt (az alÀbb tÀrgyalandÂ)
LaokoÂnig. Amit Winckelmann ¢s az û nyomÀn az eg¢sz szÀzadfordulÂ g´r´g sz¢ps¢gk¢nt tisztel, nem mÀs, mint rÂmai mÀsolÂ müv¢szet. °s mint tudjuk, vizuÀlis kontextusuk sem G´r´gorszÀg, nem a hell¢n tÀj, hanem RÂma, Pompeji ¢s Herculaneum
romjai, vagy olyan olasz fûÃri, egyhÀzi gyüjtem¢nyek, mint a VatikÀn vagy a Villa
Borghese ¢s a Medici-gyüjtem¢ny. Tudjuk tovÀbbÀ, hogy Schiller jÂszer¢vel latinul
olvasta kedvenc g´r´g auctorait (p¢ldÀul Euripid¢st), s ebben nem k¡l´nb´z´tt kora
mÀs gr¢komÀnjaitÂl, Shelleytûl, Keatstûl vagy ¢ppen Goeth¢tûl, aki leginkÀbb az ifjabb
Voss ¢rtelmezû felolvasÀsÀval ¢s fordÁtÀsÀval ker¡lt kapcsolatba a g´r´g eredetikkel.
Mi volt tehÀt abbÂl valÂban g´r´g, amit g´r´gk¢nt csodÀltak? °s vajon egyÀltalÀn a
àg´r´gÊ ¢rdekelte-e ûket, vagy inkÀbb csak annyiban, amennyiben arra az eszm¢re
vonatkozik, amit a cÁmben àideÀlnakÊ nevezt¡nk?
Az àideÀlÊ szÂ ÀltalÀban olyasmit jelent, hogy a vele jel´lt dolog bizonyos ¢rtelemben
nem reÀlis, vagyis nem t¢rben ¢s idûben, nem t´rt¢netileg l¢tezik. Vagy magasabb
l¢trendü dolog tehÀt, mely idûtlen¡l, eszmek¢nt, ideak¢nt van, vagy àprojekciÂÊ, azaz
egy bizonyos viszonylat, esetleg elvonatkoztatÀs eredm¢nye mint àeszm¢nyÊ. Sût m¢g
mindig ebben a h¢tk´znapi ¢rtelemben besz¢l¡nk ma p¢ldÀul ànûideÀlrÂlÊ vagy àf¢rfiideÀlrÂlÊ, azt ¢rtv¢n ezen, hogy az illetû nû vagy f¢rfi megtestesÁti a nûnek vagy f¢rfinak azt az eredendû ûsk¢p¢t, amit mÀsfelûl ¢ppen csak belûle, Àltala ismerhet¡nk
meg. Vagyis az ideÀl ûsk¢p, illetve annak k¢pmÀsa. Idûtlen kezdet, ûsminta, idea. àA g´r´g
k´lt¢szet valÂsÀgosan el¢rte az Ázl¢s ¢s a müv¢szet term¢szetes k¢pzûd¢s¢nek e sz¢lsû hatÀrÀt, e
legmagasabb csÃcsÀt [...] aranykornak nevezik ezt az Àllapotot [...] Nem tudok illendûbb nevet
e magaslat szÀmÀra, mint a legfûbb sz¢p. Nem valami olyan sz¢pet jel´l ez, amin¢l nem gondolhatunk el szebbet; hanem az el¢rhetetlen idea t´k¢letes p¢ldÀja ez, amely ezÃttal szinte teljesen
lÀthatÂvÀ vÀlik: a müv¢szet ¢s az Ázl¢s ûsk¢peÊ ä Árja Friedrich Schlegel.2 A klasszika szÀmÀra
is idea, eszm¢ny, ûsk¢p volt a g´r´gs¢g, azzal a szÀmottevû k¡l´nbs¢ggel, hogy akÀr
tetszett, akÀr nem, szÀmolni kellett azzal, hogy itt egy t´rt¢neti fogalom lesz idûtlenn¢.
Egy valaha l¢tezett reÀlis g´r´g müv¢szet, filozÂfia ¢s t´rt¢neti vilÀg vÀlik olyan ûsk¢pp¢, amelyben a gondolkodÀsnak ¢s a l¢tez¢snek, illetve ezek egy¡ttes¢nek mint müv¢szetnek olyan alaplehetûs¢g¢t keresik, amely k´z´s alapja lehet minden sz¡ks¢gszerü,
az univerzummal harmÂniÀban l¢vû egykori ¢s elj´vendû alkotÀsnak.
Ezt az ûsk¢pet, fundamentumot, arch¢t azutÀn tetsz¢s szerint lehet term¢szetnek nevezni (Schiller nyomÀn), vagy sz¢ps¢gnek, vagy nevezhetj¡k mitikusan egyfajta àarany-
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kornakÊ is. E nevek v¢g¡l is kicser¢lhetûk egymÀssal, s ha k¡l´n-k¡l´n nem is, de
egy¡ttesen mÀr elÀruljÀk, hogy a vel¡k jelzett g´r´gs¢gk¢p l¢nyegileg immÀr nem
platonikus jellegü idea, hanem, mint Wolfgang Binder Árja, theolÂgiai jellegü fogalom.3
Ugyanis az öJTESTAMENTUM szellemis¢g¢t k´vetve prÂbÀlkozik meg az ilyesszerü fogalomalkotÀs ´r´k¢rv¢nyüsÁteni valamit, ami idûben ¢s t¢rben keletkezett, sût t´bben,
mint Friedrich Schlegel vagy H´lderlin eg¢sz t´rt¢netfilozÂfiÀt is ¢pÁtenek erre a paradoxiÀra, amikor az egykori àaranykoriÊ kezdetet, a g´r´gs¢get, egyszersmind elj´vendûnek, v¢gnek tekintik, a nyugati müv¢szet talÀn soha el nem ¢rhetû, de mindjobban megk´zelÁthetû beteljes¡l¢s¢nek. A g´r´gs¢geszm¢ny e teleologikus ¢s eszkhatologikus jelleg¢bûl is nyilvÀnvalÂ az, hogy mit helyettesÁt, mit pÂtol. Term¢szetesen azt, ami ellen f´ll¢pett, azaz a kereszt¢nys¢get, illetve a kereszt¢ny kultÃrÀt,
mely a XVIII. szÀzadban mÀr teljesen elerûtlenedett az elvilÀgiasodÀsa ¢s szubjektivizÀlÂdÀsa folytÀn. Ebben a fell¢p¢sben rejlik a kulcsa annak, hogy mi¢rt hathatott e
ma gyakorta ¢lettelennek tünû neoklasszicista müv¢szet a maga eg¢sz¢ben radikÀlis,
àfelforgatÂÊ szellemi erûnek, mely mintegy f´llÀzad àEurÂpaÊ ellen, annak kereszt¢ny
mÃltja ellen, noha, mint tudjuk, ez az EurÂpa korÀbban is antik ´r´ks¢g¢bûl ¢lt, ¢s
azt folyamatosan megÃjÁtotta. M¢gis eredendûen mÀs volt a reneszÀnsz vagy a rÀ k´vetkezû klasszicizmus idej¢n az àantikvitÀsÊ stÀtusa.
A g´r´gs¢g ideÀljÀnak emlÁtett radikalitÀsÀt ¢rz¢keltetendû hadd hivatkozzam
Friedrich H´lderlin k¢sei k´ltem¢nyeire, melyekben immÀr nemcsak HellÀsz ¢s az û
istenei tünnek mÃltb¢linek ¢s egyszersmind elj´vendûnek is, hanem mondhatni ennek a g´r´gs¢geszm¢nynek az ideÀja is, azaz a rÂla valÂ mindenkori k´ltûi besz¢d is
elveszÁti jelenidejüs¢g¢t, ¢s t´rt¢netfilozÂfiai dimenziÂt ´lt. Ez¢rt nem jutnak e k´ltem¢nyek tovÀbb az egykori ¢s elj´vendû k´lt¢szet lehetûs¢g¢nek megalapozÀsÀnÀl, felt¢telei tisztÀzÀsÀnÀl, azaz besz¢lnek pusztÀn a besz¢d lehetûs¢g¢rûl.4 A t´rt¢netfilozÂfia
tehÀt egyszersmind k¢nyszer is, s e k¢nyszer, mint az àÁns¢ges idûÊ ä a h´lderlini àd¡rftige
ZeitÊ ä jellemzûje elvÀlaszthatatlan a g´r´gs¢g ideÀjÀtÂl. A dolog paradoxiÀjÀhoz azonban m¢g az is hozzÀtartozik, hogy ugyanakkor ¢ppen az ¡dv´t jelentû ideÀtÂl vÀrjÀk
a t´rt¢netfilozÂfiai k¢nyszerbûl valÂ kiszabadulÀst. °s ez term¢szetszerü is, amennyiben a g´r´gs¢g eszm¢nye maga is ä mint Heller çgnes Árja LukÀcs Gy´rgy nyomÀn ä
r¢szben egy àkereszt¢ny f¢lreolvasatÊ sz¡l´tte, hiszen ¢ppen a megvÀltÀs irÀnti sz¡ks¢glet¢tûl szabadulni nem tudÂ nyugati ember k¢pzeli azt az Âkori emberekrûl, hogy boldogok, harmonikusak ¢s beteljes¡ltek voltak, hiszen ànem ismert¢k ezt a sz¡ks¢gletetÊ.
Term¢szetesen tudjuk, hogy minden ¢rtelmez¢s àf¢lre¢rtelmez¢sÊ. Ezt ´nmagÀban
nemcsak f´l´sleges, de term¢ketlen is lenne bizonyÁtani. Hiszen mi magunk is bel¡l
vagyunk a k´r´n. °s mivel a k¢p teljess¢ge amÃgy is el¢rhetetlen lenne a tudÂs munka
szÀmÀra, hadd szorÁtkozzam a k´vetkezû fejezetben pusztÀn egyetlen ¢rtelmez¢si sorozat ÃjrabemutatÀsÀra, azaz egyetlen antik mü k´r¡li vita feltÀrÀsÀra. A fenti bevezet¢s szellem¢ben term¢szetesen olyan müvet vÀlasztottam, mely maga nem g´r´g
mü, Àmde a g´r´g müv¢szet eszm¢ny¢t reprezentÀlta az illetû korszakban. Nem g´r´g
mü, hanem, mondhatnÀm, mÀr maga is àklasszicistaÊ, amennyiben rÂmai mÀsolata
egy hell¢nisztikus eredetinek. A LAOKOñN-CSOPORT -rÂl van szÂ.
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Mielûtt hozzÀfognÀnk a LAOKOñN szoborcsoport ¢rtelmez¢se k´r¡l az eg¢sz korszakunkon v¢gighÃzÂdÂ, szerteÀgazÂ vita r´vid ´sszefoglalÀsÀhoz, f´l kell vetni a k¢rd¢st,
hogy vajon helyes-e ¢ppen egy szobrot vÀlasztani, ha ÀtfogÂan egy korszaknak ä de
mindenekelûtt ÁrÂknak, k´ltûknek, filozÂfusoknak ¢s egy¢b literÀtusoknak ä a hell¢ns¢ghez füzûdû viszonyÀt vizsgÀljuk? Vajon nem tÃl szük´s-e ez a paradigma, ¢s fûleg
tÃlzottan k¢zzelfoghatÂ, mely nem alkalmas az idea, az ideÀl megragadÀsÀra, hiszen
H´lderlin, Keats, Schiller g´r´gs¢ge ¢ppÃgy inkÀbb Àlom, imaginÀciÂ, ´nismereti dilemma vagy megelevenedett vÀgyk¢p, mint Goethe Hel¢nÀja? A probl¢mÀt tovÀbb
n´veli az a t¢ny is, hogy jÂszer¢vel olyanok vitatkoznak a g´r´g szobrÀszat emez Àltaluk
csodÀlt remekmüv¢rûl, akik sohasem lÀttÀk a LAOKOñN-t, legfeljebb csak valamilyen
gipszmÀsolatÀt. Csakhogy minket ¢ppen ezek az Àtt¢telek ¢s k´zvetÁt¢sek, tehÀt maga a herm¢neusis foglalkoztat. Sokszor elhangzott k´zhelyes megÀllapÁtÀs szerint a
XVIIIäXIX. szÀzad g´r´gs¢gk¢pe l¢nyegileg eszt¢tikai; igen, az, ha a jelzû a spekulatÁv ¢sz vÀgyakozÀsÀra utal az aisth¢sis utÀn, vagyis arra a szakad¢kra utal, mely elvÀlasztja egymÀstÂl a g´r´g theoriÀt a modern reflexiÂtÂl. íme, ism¢t tÀrgyunknÀl vagyunk: az ideÀl mint ûsk¢p, mely nem az¢rt nem pillanthatÂ meg, mert ¢rz¢kf´l´tti,
hanem mert nem jelenvalÂ. Kivonja magÀt minden tekintet alÂl.
TehÀt egy vitÀt ¢leszt¡nk f´l a g´r´g müv¢szet l¢nyeg¢rûl, a sz¢ps¢grûl, egy jÂszer¢vel nem lÀtott rÂmai kÂpia, illetve annak gipszlenyomatai alapjÀn, melynek elindÁtÂja Winckelmann volt 1755-ben megjelent GONDOLATOK A G¹R¹G MþALKOTçSOK
UTçNZçSçRñL A FEST°SZETBEN °S A SZOBRçSZATBAN elsû ÁrÀsÀval. Ezt az ÁrÀsÀt rÂmai
utazÀsÀra vÀrva DrezdÀban Árta, vagyis e nagy visszhangot kivÀltÂ, Winckelmann l¢nyeges gondolatait a klasszikus müv¢szetrûl mÀr megelûlegezû müve elûbb sz¡letett
meg, mintsem hogy lÀtta volna RÂmÀban azokat a szobrokat, amelyekrûl Árt, sût Ãgy
tartjÀk, hogy drezdai tartÂzkodÀsa alatt m¢g az ottani hÁres antik gyüjtem¢nyt sem
igen tanulmÀnyozta, helyette festûkkel, müv¢szekkel besz¢lgetett.5 Az eredm¢ny m¢gis (vagy ¢ppen ez¢rt is) a klasszikus müv¢szet alapelveinek az elk´vetkezû f¢l ¢vszÀzadra ¢rv¢nyes kifejt¢se lett, melyhez a paradigmÀt elsûk¢nt a LAOKOñN szolgÀltatta.
A sokat id¢zett passzust ¢rdemes Ãjra eml¢kezet¡nkbe hÁvni:
àA g´r´g mestermüvek ÀltalÀnos ¢s kivÀltk¢ppeni jellemvonÀsa v¢g¡l is valami nemes egyszerüs¢g ¢s csendes nagysÀg, mind a testtartÀsban, mind pedig a kifejez¢sben. Ahogy a tenger m¢lye
mindig nyugodt marad, bÀrhogy tomboljon is a felszÁn, ¢ppÃgy a g´r´g´k figurÀiban a kifejez¢s
minden szenved¢lyess¢g mellett nagyszerü ¢s higgadt lelket mutat.Ê6
Lessing LAOKOñN-ja az elsû bizonyÁt¢k arra, hogy e winckelmanni àklasszikusÊ gondolatnak mÀr a maga idej¢ben megsz¡letett a maga àklasszicistaÊ f¢lreolvasata. Eszerint Winckelmann a szenved¢sen, a szenved¢lyeken ÃrrÀ levû ¢thost csodÀlja az antikvitÀsban, vagyis v¢gsû soron etikai megalapozÀsÃ eszt¢tikai doktrÁnÀt (mint harmÂniaelvet) fejt ki.7 Csakhogy ez az ¢thos, ha egyÀltalÀn nevezhetû annak, nem feloldÂ
egys¢ge az ellent¢teknek, hanem f´loldhatatlan paradoxia: test ¢s szellem, mÀrvÀnyfel¡let (forma) ¢s bensû (eszme) f´loldhatatlan fesz¡lts¢ge.8 °s mint ilyen, alkotÂelve,
szellemi konstitÃciÂja a g´r´g müv¢szetnek ¢s nem a didaxisa: àEgy ilyen nagyszerü l¢leknek a kifejez¢se jÂval tÃlmutat a sz¢p term¢szet ÀbrÀzolÀsÀn: a müv¢sznek ´nmagÀban kellett
¢reznie a szellemnek azt az erej¢t, amelyet belev¢sett a mÀrvÀnyba.Ê9 Azaz amint LaokoÂn nemes lelke f´l¡lemelkedik a testi szenved¢sen, Ãgy uralja a müv¢sz szellemi ereje az anyagot, a mÀrvÀnyt. Ezt csodÀlja Winckelmann az antik müv¢szetben, ami tehÀt àûkÊ, azaz
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csak a g´r´g´k, ¢s mi nem vagyunk. Legfeljebb csak àlehet¡nkÊ, mint Raffaello ¢s egyn¢mely mÀs müv¢sz p¢ldÀja mutatja. Igen, lehet¡nk mi is utÀnozhatatlanul nagyszerüek, ha àutÀnozzukÊ ûket abban, ami ´r´k p¢lda. Hogy az utÀnzÀs r¢v¢n valÂ utÀnozhatatlannÀ vÀlÀs emez ellentmondÀsa mennyire el is vÀlaszt minket a g´r´gs¢gtûl,
s nem csak ´sszekapcsol, arra kÁvÀn rÀvilÀgÁtani a k´vetkezû fejezet, amikor is test ¢s
szellem, forma ¢s eszme winckelmanni paradoxiÀit a müv¢szetfilozÂfia ter¡let¢re tovÀbbvezetve ¢let ¢s halÀl ellentmondÀsÀval magyarÀzza majd. Ez a lehetûs¢g mÀr itt,
a LAOKOñN-ban is adott, hiszen e mü t¢mÀja is ¢let ¢s halÀl paradox egys¢ge a meghalÀs pillanatÀban: azt a mozzanatot ÀbrÀzolja, amikor LaokoÂn m¢g ¢l, de test¢t mÀr
ÀtjÀrta a kÁgyÂ azonnal ´lû gyilkos m¢rge. °s ugyan mi mÀs vÀlasztana el jobban a g´r´gs¢gtûl, mint a halÀl alapvetûen mÀs tapasztalata (mint ezt mÀr Lessing is ¢rz¢kelte
aprÂl¢kos filolÂgiai tÀrgyÃ tanulmÀnyÀban)?10
Mielûtt azonban f´lvÀzolnÀnk ¢let ¢s halÀl paradoxonÀnak eszt¢tikÀjÀt, a LAOKOñN ¢rtelmez¢sek sorÀt k´vetve azt a lehetûs¢get vizsgÀljuk meg, amit a LAOKOñN winckelmanni interpretÀciÂja ä klasszikus kÀnonnÀ bûv¡lve ä a korabeli irodalom szÀmÀra nyÃjtott. Ez az adaptÀciÂ ä teoretikus szinten ä Schiller nev¢hez füzûdik, aki elsûk¢nt füzte tovÀbb Winckelmann-nak azt a gondolatÀt, miszerint a LAOKOñN tÃlmutat
a sz¢ps¢g term¢szeti ÀbrÀzolÀsÀn. Ezt az Ãj magasabb rendü minûs¢get Schiller àpatetikusnakÊ nevezte, amit az Âkori müv¢szet alapsajÀtsÀgÀnak tekint, megeml¢kezv¢n
a mannheimi antik gyüjtem¢nyben szerzett tapasztalatairÂl, melyek k´z¢ a LAOKOñN
kivÀltotta müv¢szi ¢lm¢ny is tartozik. àA LAOKOñN °S GYERMEKEI csoportja k´r¡lbel¡l
m¢rt¢ke annak, amit az Âkoriak k¢pzûmüv¢szete a patetikusban nyÃjtani tudottÊ ä Árja, majd
hosszasan id¢zve Winckelmann leÁrÀsÀt, hozzÀfüzi: àMilyen hÁven ¢s finoman van kifejtve
ebben a leÁrÀsban az intelligencia k¡zdelme az ¢rz¢ki term¢szet szenved¢s¢vel, s mily talÀlÂan
vannak megadva a jelens¢gek, melyekben ÀllatisÀg ¢s embers¢g, term¢szeti k¢nyszer ¢s ¢szbeli
szabadsÀg megnyilatkoznak!Ê11 LÀtjuk, mennyire Àtalakultak a winckelmanni ellent¢tpÀrok! A àtestÊ immÀr àÀllatisÀgÊ-nak minûs¡l, a àszellemÊ pedig egyed¡l k¢pviseli az
àembers¢gÊ-et, ¢spedig az à¢szbeli szabadsÀg megnyilatkozÀsak¢ntÊ. A àcsendes nagysÀgÊ ¢s ànemes egyszerüs¢gÊ ´nellentmondÀsa Ágy bomlik f´l, az egyensÃly megbillen,
s Ãj f´loldÀst nyer a àpatetikusbanÊ, azaz a szabad akarat gyûzelm¢ben a szenved¢snek
alÀvetett ¢rz¢kis¢g f´l´tt. A LAOKOñN szoborcsoport pÀtosza itt ¢rintkezik Vergilius
leÁrÀsÀval: àMost volt itt a pillanat, hogy a hûst morÀlis szem¢lyk¢nt tisztelet¡nk tÀrgyÀvÀ tegye,
s a k´ltû megragadta ezt a pillanatot. Ismerj¡k leÁrÀsÀbÂl az ellens¢ges sz´rny eg¢sz hatalmÀt ¢s
d¡h¢t, ¢s tudjuk, mily hasztalan minden ellenÀllÀs. Ha mÀrmost LaokoÂn csupÀn alantas ember
volna, ¢szrevenn¢ elûny¢t, ¢s, akÀr a t´bbi trÂjai, gyors futÀsban keresne menekv¢st. De szÁv dobog
a kebl¢ben, ¢s gyermekei vesz¢lye tulajdon romlÀsÀra visszatartja ût. MÀr ez az egyetlen vonÀsa
m¢ltÂvÀ teszi szenved¢s¢ben valÂ eg¢sz r¢szv¢t¡nkre. BÀrmilyen pillanatban is ragadtÀk volna
meg a kÁgyÂk, mindig megindÁtott ¢s megrÀzott volna minket. De hogy ez ¢ppen abban a pillanatban t´rt¢nik, amikor mint apa tisztelet¡nkre m¢ltÂvÀ vÀlik, hogy pusztulÀsa a teljesÁtett apai
k´teless¢gnek, a gyermekei irÀnti gy´ng¢d aggÂdÀsnak mintegy k´zvetlen k´vetkezm¢nyek¢nt van
megjelenÁtve ä ez az egy¡tt¢rz¢s¡nket a legmagasabb lÀngra gyÃjtja. Most mintegy û maga szabad
vÀlasztÀsbÂl d´nti magÀt romlÀsba, ¢s halÀla akarati cselekedett¢ vÀlik.Ê12
Az Ágy ¢rtett pÀtosz egyszersmind in nuce egy trag¢diaelm¢letet is magÀban foglal.
A schilleri eszt¢tika hatÀrain tÃlmutatva ¢rintkezik a fiatal Friedrich Schlegel trag¢diakoncepciÂjÀval, ¢ppÃgy, mint ahogy alapja a Goethe-kor drÀmaÁrÂi müv¢szet¢nek.13 A vergiliusi eposzhûsh´z azonban vajmi kev¢s k´ze van. Hiszen mi helye
is lenne egy eposzban a szabad akaratnak? InkÀbb idealizÀlt ´narck¢p tehÀt a tragikus
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antik müv¢szetnek ez az ideÀlja, egy etikai alapÃ eszt¢tika sz¡l´tte, s Ágy mÀr f¡ggetlen
a konkr¢t müv¢szi tapasztalattÂl, illetve a herm¢neusistÂl. Egy ilyen ¢rtelmez¢s lehetûs¢g¢t ugyanis nemcsak a vergiliusi eposz vonatkozÀsÀban lehet k¢rd¢sess¢ tenni, de
a LAOKOñN szoborcsoportra vonatkoztatva is. Ezt tett¢k p¢ldÀul a szoborcsoport amaz
angolszÀsz ¢rtelmezûi, akik ¢ppen a morÀlis ¢rz¡letet hiÀnyoltÀk LaokoÂnbÂl, mondvÀn, hogy az apa, ahelyett, hogy sajÀt szenved¢s¢ben elmer¡lve az ¢gre f¡ggeszten¢
a szem¢t, inkÀbb t´rûdhetne gyermekei sorsÀval! NyÁlt pol¢mia ez Winckelmann t¢zis¢vel is, melyet John Moore ¢s Peter Beckford fogalmazott meg a legnyilvÀnvalÂbban, s amely a szobor eszt¢tikai ¢rt¢k¢t is ¢rinti, hiÀba ¢rvel k¢sûbb Sir Joshua Reynolds amellett, hogy egy ilyen moralitÀs ¢ppen gyengÁten¢ a koncepciÂt, vagy Nolleken, aki terrakotta kÂpiÀjÀval ¢ppen ezt a szenvtelens¢get akarta kifejez¢sre juttatni.14
Winckelmann, Schiller, Moore ¢s Beckford vitÀjÀnak ismertet¢se utÀn ¢rdemes egy
kisebb ugrÀst tenni, hiszen Lessinget nem a g´r´gs¢g, nem is a LAOKOñN mint par
excellence g´r´g alkotÀs, hanem csupÀn egy hatÀseszt¢tikai k¢rd¢s foglalkoztatta,
Goethe ez irÀnyÃ megjegyz¢sei fûk¢nt azt bizonyÁtjÀk, hogy az àolymposiÊ ezÃttal is
inkÀbb csak sajÀt magÀt kereste az antikvitÀsban,15 Herder Lessing-kritikÀja pedig jÂl
illusztrÀlja azt, amit Goethe is elismert, hogy mindnyÀjan Winckelmann hatÀsa alatt,
mondhatni az û szem¢vel lÀttÀk az antikvitÀst. Ez¢rt, Ãgy v¢lem, ¢rdemes r´gt´n rÀt¢rn¡nk a harmadik ¢rtelmez¢si paradigmÀra, amely Wilhelm Heinse nev¢hez füzûdik.
Heins¢nek a kortÀrsak¢tÂl merûben elt¢rû viszonyÀt az antikvitÀshoz aligha kell kiemelni, mert ezt mÀr sokan m¢ltattÀk. A teremtû term¢szet erûivel egys¢gben ¢lû, titÀni lÀzadÂ ember heinsei ÀbrÀzolÀsa a Sturm und Drang zsenielm¢let¢n tÃljutva mÀr
azt a dionysosi g´r´gs¢g¢lm¢nyt is elûlegezi, amit egy¢bk¢nt elûsz´r a k¢sei H´lderlin
k´lt¢szet¢vel, majd Bachofen ¢s Nietzsche nev¢vel szokÀs f¢mjelezni. Egyetlen reg¢nye, az ARDINGHELLO azonban nemcsak a maga sajÀtos reg¢nypo¢tikÀjÀval, de eszsz¢szerü r¢szleteivel is tanÃsÁtja, hogy mennyire Ãj szemmel tekintett ÁrÂja a klasszikus
antik müv¢szetre, mennyire f¡ggetlenÁtette magÀt a winckelmanni lÀtÀsmÂdtÂl. Ez a
f¡ggetlens¢g olykor a klasszikus kÀnonnal valÂ ironikus szembeszÀllÀssÀ is vÀlt, mint
¢ppen a LAOKOñN szoborcsoport rendkÁv¡l invenciÂzus, ¢s, mint majd lÀtni fogjuk,
sok tekintetben mÀig is helytÀllÂ ¢rtelmez¢sekor. Heinse nem a fizikai szenved¢sen
f´l¡lemelkedû nemes lelket vagy az atyai k´teless¢g¢t teljesÁtve elbukÂ hûst lÀtja LaokoÂnban, hanem a lÀzadÂ bün´st, a vezeklût. Mivel akkoriban müv¢szett´rt¢neti analÂgiÀkkal m¢g nem rendelkezhetett, Ágy Heinse a t´rt¢n¢s mitikus ´sszef¡gg¢seinek Ãjra¢rtelmez¢s¢vel prÂbÀlja meg alÀtÀmasztani ezt a lÀtÀsmÂdjÀt. A Vergilius AENEIS ¢vel vont pÀrhuzamot megt´rve ä ¢s mÀr ez a szakÁtÀs mondhatni àforradalmasÁtjaÊ
az ¢rtelmez¢st ä kivonja a szoborcsoportot Ilion ostromÀnak t´rt¢neti kontextusÀbÂl,
s arra a Servius Àltal hagyomÀnyozott mÁtoszvariÀnsra alapoz, miszerint LaokoÂn sajÀt
szenved¢lyeinek ÀldozatÀvÀ vÀlt. Nem tudvÀn megzabolÀzni ¢rz¢ki vÀgyait, ApollÂn
szent¢ly¢ben egy¡tt hÀlt a feles¢g¢vel: ez¢rt bünhûdik most a fiaival egy¡tt. àA LAOKOñN-CSOPORT eg¢sze egy olyan embert ÀbrÀzol, aki bünhûdik, ¢s v¢gre el¢rte ût az isteni igazsÀgszolgÀltatÀs karja. E rettentû Át¢let alatt mer¡l a halÀl ¢jszakÀjÀba, ¢s ajka k´r¡l m¢g ott lebeg
büneinek f´lismer¢se. A legintenzÁvebb fÀjdalom kifejez¢se ¢rz¢kelhetû a jobb szem f´l´tt s a f¢lrefordult tekintetben. Eg¢sz teste remeg, inog ¢s duzzadÂn ¢g a kÁnzÂ halÀlos m¢reg hatÀsa alatt,
amely mint egy forrÀs Àrad ki.Ê àA tÀrsadalom ¢s az istenek egyik hatalmas ellens¢ge ¢s ellenlÀbasa
szenved itt, ¢s a szeml¢lû ´r´mteli fÀjdalommal borzad el e nagyszerü gonosztevû iszonyÃ pusztulÀsa lÀttÀn. A kÁgyÂk ¡nnep¢lyesen, term¢szeti nagysÀguk szerint viszik v¢gbe uruk parancsÀt,
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ahogyan f´ldreng¢s pusztÁt el orszÀgokat.Ê àA hÃs csodÀlatosan eleven ¢s sz¢p, minden izomzat
a belsûbûl l¢p elû, mint a tenger hullÀmai vihar idej¢n. °ppen az im¢nt kiÀltott [LaokoÂn], s
most ¢ppen l¢legzetet k¢sz¡l venni.Ê16
MÀr ezekbûl az id¢zett passzusokbÂl is kitetszik, mit c¢loz Heinse hosszÃ szoborleÁrÀsa: cÀfolni kÁvÀnja pontrÂl pontra a klasszicizÀlÂ ¢rtelmez¢st, sût magÀt a klasszicista
eszm¢nyt. Ez a LaokoÂn kiÀlt (Ágy semmisÁti meg Heinse azt a hosszan vitatott meddû
k¢rd¢st, hogy vajon mi¢rt nem kiÀlt LaokoÂn a szobrÀszati ÀbrÀzolÀsban, a vergiliusi
leÁrÀssal ellent¢tben); ez a LaokoÂn nem leplezi, nem legyüri a szenved¢st, hanem a
v¢gletekig kifejez¢sre juttatja; k´vetkez¢sk¢pp ez a LaokoÂn-ÀbrÀzolÀs nem forma ¢s
eszme ellent¢t¢n alapul, hanem expresszÁv egys¢get alkot a kettû k´z´tt: LaokoÂn bensûje olyan, mint a viharos tenger (felszÁne), fordÁtja ki Heinse Winckelmann hasonlatÀt!
Ez a LaokoÂn nem az ¢thos fens¢g¢t reprezentÀlja a tragikus pusztulÀs k´zepette, hanem a lÀzadÀs fens¢g¢t, az isteni vilÀgrend elleni gigÀszi-titÀni f´lgerjed¢s nagyszerüs¢g¢t. S ha mindezekben Heinse a pol¢mia term¢szetes logikÀja szerint sz¡ks¢gk¢ppen tÃloz is, nyilvÀnvalÂ c¢lja m¢gis f¢lreismerhetetlen: ebben a LaokoÂnban a lÀzadÂ,
isteni szemsz´gbûl bün´s, szenvedû term¢szet testesÁti meg az autonÂmiÀjÀra t´rû, az
istenekkel, a sorssal szemben m¢gis alulmaradÂ à´r´k emberitÊ.
Noha nem c¢lom a t´rt¢neti kritika, m¢gis ¢ppen Heinse m¢ltatÀsak¢nt meg kell
jegyeznem, hogy a LAOKOñN-CSOPORT mai müv¢szett´rt¢neti interpretÀciÂjÀhoz ¢ppen az û, a korabeli mü¢rt¢ssel ¢s winckelmanni tudomÀnnyal szemben ÀllÂ, dacosan
ellent¢telezû szobormagyarÀzata Àll a legk´zelebb. Heinse jÂl ¢rzett rÀ arra, hogy a
àgigantikusÊ apafigura ä aki jÂval a term¢szetes arÀnyon tÃl nagyobb a fiainÀl ä lÀzadÂ
embert ÀbrÀzol, az istenek ¢s a sors ellen f´ll¢pû s most bünhûdû embert. Amit Heinse
itt intuitÁve ¢szlelt ä ¢s egy mÀsik mÁtosszal kÁvÀnt bizonyÁtani ä, azt igazoljÀk az Ãjabb
archeolÂgiai vizsgÀlatok, melyek szerint a rÂmai mÀsolat eredetije a Phyromachos nev¢vel f¢mjelezhetû pergamoni szobrÀsziskola k¢sei alkotÀsa lehetett, s ikonolÂgiai
elûdje a pergamoni oltÀr ama r¢szlete (t´bbek k´z´tt), amely a gigÀsz Alkyoneust ÀbrÀzolja, amint Pallas Ath¢n¢ kÁgyÂja halÀlra marja.17 Az emberi hybris ¢s isteni b¡ntet¢s àszobortartalmaÊ mellett egy¢b ¢rvek is felsorakoztathatÂk, mint p¢ldÀul az arc
ikonolÂgiÀja, a barbÀrokra ¢s gigÀszok, titÀnok ÀbrÀzolÀsÀra jellemzû bozontos haj,
tovÀbbÀ nem utolsÂsorban a LAOKOñN korabeli politikai ¡zenete is.18 Ez az egybees¢s
a heinsei elvont ¢rtelmez¢s ¢s az Ãjabb t´rt¢neti archeolÂgiai eredm¢nyek k´z´tt nem
lehet puszta v¢letlen: Heinse ¢rz¢kenys¢g¢t, lÀtÀsmÂdja eredetis¢g¢t ¢s ´sszetetts¢g¢t
¢ppÃgy alÀtÀmasztja, mint g´r´gs¢gk¢p¢nek a kortÀrsak¢hoz k¢pest t´bb vonatkozÀsban hitelesebb vonÀsait is.
Az ¢rz¢ki szenved¢ly okozta bün ¢s tragikus szenved¢s heinsei ¢rtelmez¢s¢nek
egyik kiindulÂpontjÀul egy¢bk¢nt a kÁgyÂ sok¢rtelmü szimbolikÀja is szolgÀlhatott.
F´ltehetûleg ugyanebbûl a mozzanatbÂl, a kÁgyÂbÂl indulhatott ki Blake is, amikor
(1820 k´r¡l) megkÁs¢relte visszavezetni a g´r´g mÁtosznak a hÀrom rhodosi mester
Àltal t´rt¢nt szoborba foglalÀsÀt annak v¢lt eredet¢hez, ¢s a szoborcsoportrÂl k¢szÁtett
sajÀt metszet¢nek ez¢rt a k´vetkezû cÁmet adta: JAHVE °S K°T FIA, A SçTçN °S çDçM,
AHOGYAN AZT SALAMON TEMPLOMçNAK CH°RUBJçRñL MçSOLTA A HçROM RHODOSI
°S A TERM°SZET L°NYEG°HEZ VAGY ILIUM T¹RT°NELM°HEZ ADAPTçLTA.19 A (titÀnigigÀszi) lÀzadÀs emberi bün¢nek ¢s isteni b¡ntet¢s¢nek drÀmai-szobrÀszati ÀbrÀzolÀsÀt
Ágy utalja vissza az angol k´ltû az emberi term¢szet eredendû bünbees¢s¢nek drÀmÀjÀhoz, melyhez csak mint az eredeti t´rt¢n¢s elhalvÀnyult mitikus mÀsa kapcsolÂdik
LaokoÂn, illetve Ilium bukÀsa. A g´r´g ÀbrÀzolÀs tehÀt Blake szerint mÀr csak any-
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nyiban legitim, amennyiben m¢g utal az ûsi isteni igazsÀgra, a bibliai Ig¢re. Ezzel a
felfogÀsÀval Blake bizonyos m¢rt¢kig hasonlÂ Ãton halad, mint a n¢met romantika
egyes k¢pviselûi. El¢g eml¢keztetn¡nk ebben a vonatkozÀsban a klasszika-filolÂgia
utÀn az indolÂgiÀhoz fordulÂ Friedrich Schlegelre vagy a g´r´gs¢get az egyiptomi
titkos b´lcsess¢gbûl levezetû Friedrich Creuzerre. SzÀmukra immÀr nyilvÀnvalÂ,
hogy a àg´r´gs¢gÊ nem eredet, inkÀbb szÀrmaz¢ka egy eredendûbb tudÀsnak, egy
eredendûbb kultÃrÀnak, s ezzel relativizÀljÀk p¢ldaszerüs¢g¢t, szÀmunkra valÂ àklaszszicitÀsÀtÊ.
A fenti n¢gy ¢rtelmez¢si tÁpus f´lvÀzolÀsÀval nagyjÀbÂl ki is merÁtett¡k azt a lehetûs¢get, hogy a LAOKOñN -¢rtelmez¢sek sorÀval p¢ldÀzzuk a korszaknak a g´r´g vilÀghoz, a g´r´g sz¢ps¢ghez füzûdû viszonyÀt. Az eddig nyert k¢pet legfeljebb csak Àrnyalja, ha e recepciÂ utolsÂ ÀllomÀsak¢nt megemlÁtj¡k az angol romantikusok ez irÀnyÃ gondolatait is, hiszen Ãjat nem hoznak. Byron jÂszer¢vel Winckelmann nyomdokÀn halad,20 amikor a halandÂ szenved¢s ¢s az ezen fel¡lemelkedû, mondhatni halhatatlan isteni elvisel¢s, azaz v¢ges ¢s v¢gtelen paradoxiÀjÀt lÀtja ÀbrÀzolva a müben.
Shelley gondolata pedig Heins¢¢t visszhangozza, amikor a testi szenved¢sre ¢s a m¢ltatlan bünhûd¢sre teszi a hangsÃlyt. àA szoborcsoport keltette alap¢rz¢s az intenzÁv fizikai
szenved¢s ¢rzete, amely ellen LaokoÂn k¢ts¢gbeesetten, az ¢g fel¢ emelt szemekkel lÀzad, annak
igazsÀgtalansÀgÀt ¢rz¢keltetve, noha ugyanakkor nemes az arckifejez¢se, amely m¢ltÂvÀ avatja
a szenved¢st.Ê21 Ebbûl a leÁrÀsbÂl Ãgy tünhet, hogy a lÀzadÂ pap titÀni figurÀja Shelleyben a maga alkotta titÀni embernek, a ä mint maga Árja ä Luciferhez hasonlÂan lÀzadÂ
Prom¢theusnak alakjÀt id¢zhette fel. Benne lÀthatta megtestes¡lni a mÀig is ¢rv¢nyes
g´r´g embereszm¢nyt. Ez az idûszak, azaz 1819 azonban mÀr visszavonhatatlanul a
LAOKOñN k¢pviselte g´r´gs¢geszm¢ny leÀldozÀsÀnak idûszaka. Ezt a konzekvenciÀt
vonja le a klasszikus müv¢szi kÀnon nagy szint¢zise, a hegeli ESZT°TIKA , amikor
visszat¢r ahhoz az eredeti pliniusi megÀllapÁtÀshoz, miszerint a LAOKOñN k¢szÁt¢se
idej¢n a g´r´g müv¢szet mondhatni mÀr àsz¡neteltÊ. Hegel ism¢t Ágy ¢rvel, kifejtve,
hogy a szobron jÂl lÀthatÂ a modorossÀg, ¢s a keresetts¢g l¢p az egyszerü sz¢ps¢g ¢s
elevens¢g hely¢be.22 De nemcsak a LAOKOñN jut erre a sorsra, hanem a klasszikus
eszm¢nyt reprezentÀlÂ mÀs alkotÀsok is, mint a BELVEDEREI APOLLñ vagy a MEDICI
V ENUS . Ezek az alkotÀsok ä az idûk´zben megismert g´r´g eredetik hatÀsÀra ä àszÁnpadiasnakÊ, àszellemtelennekÊ tünnek: àLessing ¢s Winckelmann idej¢n korlÀtlan csodÀlattal
adÂztak e szobroknak mint a müv¢szet legmagasabb rendü eszm¢nyeinek; azÂta, hogy megismerkedt¡nk m¢lyebb kifejez¢sü, elevenebben ¢s alaposabban kidolgozott formÀjÃ müalkotÀsokkal, e
müvek ¢rt¢ke valamivel lejjebb szÀllt, s egy k¢sûbbi korba helyezik ûket, amikor a kidolgozÀs simasÀga mÀr a tetszetûst ¢s kellemest tartotta szem elûtt, ¢s nem tartott ki t´bb¢ a valÂdi szigorÃ
stÁlus mellett. Sût egy angol utazÂ a belvederei ApollÂt ¢ppens¢ggel szÁnpadias piperkûcnek (a
theatrical coxcomb) nevezi, a V ENUS-nak pedig nagy szelÁds¢get, ¢dess¢get, szimmetriÀt ¢s f¢l¢nk
grÀciÀt tulajdonÁt ugyan, de ugyanakkor hibÀtlan szellemtelens¢get, negatÁv t´k¢letess¢get ¢s a
good deal of insipidity (egy jÂ adag lapossÀgot).Ê23 Ezek a kifejez¢sek ä ànegatÁv t´k¢letess¢gÊ
àhibÀtlan szellemtelens¢gÊ ä v¢g¢t jelzik a neoklasszicista müv¢szetnek, sût a n¢met klaszszikÀnak is, bÀrmennyire megmarad is Hegel a klasszikus goethei alkotÀsok, mint p¢ldÀul az IPHIG°NIA TAURISBAN csodÀlÂjÀnak.
Mielûtt tehÀt mi is tovÀbbl¢pn¢nk a ànegatÁv t´k¢letess¢gÊ e reprezentÀnsaitÂl a XIX.
szÀzad elej¢n ismertt¢ vÀlt àigazibb g´r´gs¢gÊ, azaz a ParthenÂn szobort´red¢kei fel¢,
zÀrÂmegjegyz¢s¡l ¢rdemes kiemeln¡nk, hogy a fentebb bemutatott LAOKOñN -elemz¢sek egyszersmind a g´r´gs¢ghez valÂ k¡l´nb´zû szempontÃ viszonyulÀsok metsz¢s-
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pontjai is. A g´r´g müv¢szet klasszikus eszm¢nye mellett a g´r´g emberideÀlt is megtestesÁtette ez az alkotÀs. Hogy mi is ez az ideÀl, arra persze ä legalÀbbis r¢szben ä
elt¢rûek a feleletek. De abban mindenki egyezik, hogy ez egy àmÀsik emberÊ, mint a
nyugati. Winckelmann szerint a g´r´g embert a term¢szet ¢s a müv¢szet Àltal a legt´k¢letesebben kimunkÀlt ifjÃ, sz¢p test jelenÁti meg a legm¢ltÂbban, s a LAOKOñN
ezen m¢g szinte tÃl is mutat, mert a maga term¢szetess¢g¢ben ÀbrÀzolt, megsz¢pÁt¢s
n¢lk¡li sz¢p testhez a l¢lek nemess¢ge ¢s a szellem ereje pÀrosul. Schiller humanisztikus emberideÀljÀt ugyancsak rÀvetÁti az apa alakjÀra: a testi szenved¢sein, a physisen
fel¡lemelkedû erk´lcsis¢g hûs¢t lÀtva benne, mÁg azutÀn e heroikus ¢rtelmez¢s a lÀzadÂ titÀn nagyszerüs¢g¢nek, emberfelettis¢g¢nek kultuszÀba fordul, Heins¢tûl Shelleyig. így egyes¡l egy k¢sû hell¢nisztikus mü rÂmai mÀsolatÀban egy korszak szÀmÀra
mindaz, amit keres: müv¢szi eszm¢ny, emberi t´k¢letess¢g, ´r´k minta, idûtlen¡l ¢rv¢nyes tanÃsÀgt¢tel.
3
Ha elemz¢s¡nk kezdet¢¡l a LAOKOñN-t vÀlasztottuk, c¢lszerü, hogy a lezÀrÀst àAth¢n
romjaiÊ, illetve azoknak a XIX. szÀzad elej¢n EurÂpa-szerte ismertt¢ vÀlt darabjai, az
E LGIN-MçRVçNYOK p¢ldÀzzÀk. Hiszen ¢ppen ez utÂbbiak megismer¢s¢vel vÀlik ¢rv¢nytelenn¢ a winckelmanni g´r´gs¢gk¢p.24 A àkezdetÊ ¢s a àv¢gÊ, a àlezÀrÀsÊ fogalmai persze ezÃttal is igen relatÁvak, inkÀbb egymÀsba futÂ keretet jelentenek, mintsem
valÂdi kezdetet ¢s v¢get. A LAOKOñN p¢ldÀjÀn ez mÀr megmutatkozott. Mint lÀttuk,
errûl a müalkotÀsrÂl olvasta le Winckelmann a klasszikus sz¢ps¢g, a g´r´g müv¢szet
idûtlen ¢rv¢nyü t´rv¢nyszerüs¢geit, k¢sûbb azonban ¢ppen ugyanezen alkotÀs szeml¢lete k¢rdûjelezte meg a klasszikus doktrÁnÀt. A recepciÂt´rt¢net sorÀn a klasszikus
eszm¢ny mintegy ´nmagÀt ¢rv¢nytelenÁtette. Egy bevett fordulattal ¢lve: àapollÂibÂlÊ
ÀtvÀltott àdionysosibaÊ. Ez a helyzet a keret¡l vÀlasztott v¢gponttal is. Bizonyos m¢rt¢kben mÀr az¢rt is, mert, mondhatni, mÀr elûbb ott van az a g´r´gs¢geszm¢ny, amit
az ELGIN-MçRVçNYOK reprezentÀlni fognak, mint ahogy ezek a müvek ismertt¢ vÀltak. MÀr ott van a àkezdetbenÊ, nevezetesen az elsû Winckelmann-kritikÀkban, mÀr
ott van H´lderlin HYPERIñN -jÀban is, nemcsak a k¢sei k´lt¢szetben, tovÀbbÀ Friedrich
Schlegelnek m¢g nagyon is schilleri tanulmÀnyÀban a g´r´g k´lt¢szetrûl (A G¹R¹G
K¹LT°SZET TANULMçNYOZçSçRñL). TehÀt (ebbûl is) nyilvÀnvalÂ, hogy ebben az esetben is ideÀlrÂl van szÂ: az ideÀl, a klasszikus eszm¢ny àmeghaladÂjaÊ maga is àideÀlÊ.
ReprezentÀlÂ tÀrgya, a ParthenÂn ebben az ¢rtelmez¢st´rt¢netben v¢gsû soron nem
àvalÂsÀgosabban g´r´gÊ, hiÀba van is szÂ ezÃttal t´rt¢netileg hiteles g´r´g müalkotÀsrÂl,
mint amennyire g´r´gnek volt minûsÁthetû egy k¢sû hell¢nisztikus, mÀr majdnem rÂmai eredeti rÂmai csÀszÀrkori mÀsolata, barokk kieg¢szÁt¢ssel. Ez az Ãjabb ideÀl viszont
mÀr csak az¢rt sem àg´r´gÊ, mert mint fragmentum, mint t´red¢k l¢p elû, azaz mint
valami v¢gleg elmÃltnak, elveszettnek a darabja, melyet a k¢pzelet, a vÀgy, illetve a
mi nyugati modern szellem¡nk tesz Ãjra eg¢ssz¢, valÂsÀgossÀ. Az Ágy l¢trej´tt àeg¢szÊ
azonban inkÀbb a mi mÀssÀgunk dokumentÀlÀsa, annak mük´d¢sbe hozÀsa, ¢s nem
az àeredetiÊ ´nt´rv¢nyü, ´r´k ¢lete. H´lderlin HYPERIñN -jÀban eszmeileg ¢s szerkezetileg egyarÀnt k´zponti helyet foglal el Ath¢n romjainak megtekint¢se. A H´lderlinnel kortÀrs Ãjg´r´g hûs, HyperiÂn persze jÂl tudja, mit vÀrhat ettûl a lÀtogatÀstÂl,
hiszen, mint k¢sûbb Árja, àaz ¢g kihalt, eln¢ptelenedett, s a f´ld, amelyen egykor tÃlÀradt a
sz¢p emberi ¢let, mintegy hangyabollyÀ vÀltÊ.25 E pusztulÀssal szembes¡lve a k¢pzelet azon-
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ban m¢gis k¢pes f´l¢pÁteni a romokat, s megid¢zni az egykori Ath¢n szellem¢t, mint
szellemid¢zû egy holt Àrnyat. H´lderlin-HyperiÂn Àtlelkes¡lt besz¢d¢ben elû is l¢p ez
az àÀrnyÊ, hogy tanÃsÀgot tegyen egykori utÀnozhatatlan nagyszerüs¢g¢rûl; ¢s hÀt hogyan is szÂlhatna mÀsk¢nt, mint vita, àagÂn formÀjÀbanÊ, melyet Winckelmann-nal,
Schillerrel, Herderrel folytat.
àA r¢gi ath¢ni n¢p nagyszerüs¢g¢rûl besz¢lgett¡nk, arrÂl, hogy honn¢t eredt ¢s mibûl is Àll ez.
Egyik¡nk azt mondta, az ¢ghajlat id¢zte elû; a mÀsik, hogy: a müv¢szet ¢s a filozÂfia; a harmadik szerint: a vallÀs ¢s az Àllamforma. ä Az ath¢ni müv¢szet ¢s vallÀs, filozÂfia ¢s Àllamforma
ä mondtam ¢n ä virÀgai ¢s gy¡m´lcsei a fÀnak, nem talaja ¢s gy´kere.Ê (SzabÂ Ede fordÁtÀsa.)26
Merthogy ez a àtalajÊ, ez a àgy´k¢rÊ H´lderlin szerint nem valami àmateriÀlis dologÊ,
sût nem is valami àrealitÀsÊ, hanem a legfûbb, mindent magÀban foglalÂ idealitÀs, a sz¢ps¢g.
E mindent egyesÁtû ¢s magÀban foglalÂ sz¢ps¢g sz¡l´tte a müv¢szet, a vallÀs, mely
nem mÀs, mint a sz¢ps¢g szeretete, tovÀbbÀ àa szabadsÀg irÀnti ¢rz¢kÊ, sût negyedikk¢nt
a filozÂfia is, amely H´lderlin szerint àaz egy, v¢gtelen isteni l¢t megk´lt¢s¢bûl fakadtÊ, azaz
l¢nyegileg rokon a k´lt¢szettel. Ezt a platonikus ihlet¢sü gondolatmenetet k´nnyen
rokonÁthatnÀnk H´lderlin korÀnak vallÀsos eszt¢tizmusÀval, sût pantheizmusÀval is,
hiszen a sz¢ps¢g ideÀja H´lderlin szÀmÀra is azonos a term¢szettel, mint az isteninek,
az isteni jelenl¢tnek egyed¡li megnyilvÀnÁtÂjÀval. S noha ez a term¢szet mÀr H´lderlin
korÀra kihalt, azÂta, miÂta elhangzott a szÂzat, hogy a àNagy PÀn halottÊ, ¢s a sz¢ps¢g
is csak a rÀ valÂ vÀgyakozÀsban, a platÂni ErÂsban ¢l tovÀbb, m¢gis H´lderlin szÀmÀra
ekkor m¢g hitelesen cseng az a diotimai vigasz, hogy a k´ltûben ott munkÀl ugyanaz
a szellem, ami a g´r´gs¢get l¢trehozta: àAkiben az a szellem ¢l, mondta vigasztalÀsul Diotima, annak m¢g virÀgzÂ gy¡m´lcsfak¢nt Àll Ath¢n. A müv¢sz k´nnyen kieg¢szÁti magÀnak a
torzÂt.Ê27
çm hogy mennyire ¢p¡lnek f´l a müben magÀban Ath¢n romjai, hogy vajon kieg¢sz¡l-e a torzÂ, tanÃsÀgot t¢ve arrÂl, hogy ez a k´z´s szellem valÂban l¢tezik, ebben
a vonatkozÀsban mÀr elt¢rhetnek egymÀstÂl a reg¢ny k¡l´nb´zû ¢rtelmez¢sei. °s talÀn
nem t¢ved¡nk, ha bizonyos hasadÀst ¢szlel¡nk a fenti explicit po¢tika ¢s a reg¢ny eg¢sz¢ben ¢szlelt immanens po¢tika k´z´tt, mely mÀr elûrevetÁti azt az ¢les elvÀlasztÀst
is, amit H´lderlin ¢vekkel k¢sûbb, a Casimir B´hlendorffhoz Árt level¢ben tesz meg,
egymÀssal ellent¢tesnek nevezve azt a fundamentumot ¢s azt a telost, aminek alapjÀn
¢s ami fel¢ tartva a g´r´g ¢s a nyugati k´ltû alkot. Ez a lev¢l dokumentÀlja ä Peter
Szondi kifejez¢s¢vel ¢lve ä àa klasszicizmus tÃlhaladÀsÀtÊ28 H´lderlin ¢letmüv¢ben, de
ugyanakkor az is nyilvÀnvalÂ, hogy ez a fordulat csak a k´ltû franciaorszÀgi tartÂzkodÀsÀval à¢rik beÊ. Ahhoz ugyanis, hogy H´lderlin valÂban meg¢rtse, mennyire mÀs
szellem munkÀl a g´r´gs¢gben, mint a korabeli Nyugatban, sz¡ks¢ge volt arra, hogy
szembes¡lj´n az Âkori ¢letet romjaiban m¢g ûrzû mediterrÀn ¢lettel, tÀjjal, ¢s szemtûl
szembe lÀsson antik müveket. ý, aki korÀbban Ath¢n romjait Chandler ÃtleÁrÀsa ¢s a
platÂni filozÂfia rÀ gyakorolt hatÀsa nyomÀn, valamint Hom¢ros ¢s Pindaros k´lt¢szet¢t Ãjra¢lve k¢pzelte el, most szembes¡lt a d¢li ¢let àathl¢tikussÀgÀvalÊ, amely ä a mÀsodik B´hlendorff-lev¢l tanÃsÀga szerint ä a g´r´gs¢g l¢nyeg¢re vezeti rÀ. Ez az àathl¢tikussÀgÊ ¢lesen k¡l´nb´zik attÂl, amit Winckelmann csodÀlt: nem a mezÁtelen emberi test sz¢ps¢ge ¢s harmÂniÀja ez, nem a szellemileg ¢s testileg egyarÀnt kimüvelt
sz¢p ember ideÀja, hanem a term¢szettel valÂ olyan reÀlis egy¡ttl¢tbûl ered, amelynek
l¢nyege a harc, amelyet az elementum hatalmÀnak, fentebb az ¢g t¡z¢nek nevez, s
nem mÀs, mint az isteneknek a term¢szetben megmutatkozÂ pusztÁtÂ k´zels¢ge. Ezt
a tapasztalatÀt dolgozta f´l a g´r´gs¢g àathl¢tikusanÊ, amikor a maga jÂzansÀgÀval ¢s
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egyszerüs¢g¢vel ¢lhetûv¢ szelÁdÁtette ezt a àterm¢szetÊ-et. àA d¢li ember athl¢tikussÀga
az antik szellemnek a romjain k´zelebbrûl ismertetett meg engem a g´r´g´k igazi l¢nyeg¢vel. Megismertem a term¢szet¡ket, a b´lcsess¢g¡ket, a test¡ket, azt, ahogyan a sajÀt ¢ghajlatukban n´vekedtek, s azt a szabÀlyt, amellyel az elementum erej¢vel szemben megÂvtÀk a b¡szke g¢niuszt.Ê29
Ez a bordeaux-i felismer¢s vet¡l rÀ azutÀn arra a müv¢szi ¢lm¢nyre is, ami f´ltehetûleg a lev¢l folytatÀsÀnak hÀtter¢ben Àll, ti. hogy H´lderlin PÀrizson Àt t¢rt vissza N¢metorszÀgba, ¢s ott megtekintette a Louvre-ban ûrz´tt antik szobrokat.
E szobrokkal kapcsolatban H´lderlin alapkifejez¢se a àh¢roikus testÊ. Hogy mit jelenthet ez a kifejez¢s, azt a lev¢l fentebb vÀzolt kontextusa csak sejteti. K¢sûbb, a SOPHOKL°S-FORDíTçSOK -hoz Árt MEGJEGYZ°SEK arra vilÀgÁtanak rÀ, hogy talÀn a g´r´g
müv¢szet eg¢sz¢re vonatkozÂ megjel´l¢srûl van szÂ. H´lderlin itt a tragikus dialÂgust jellemezve àisten mÂdjÀra k¡zdû testrûlÊ (àg´ttlichringender K´rperÊ) besz¢l, melynek
àszenvedû szerveiÊ a kardalok.30 Mindk¢t kifejez¢s, a lev¢lbeli ¢ppÃgy, mint a Sophokl¢s-kommentÀr¢, Ãgy v¢lem, ugyanarra utalhat: az istenivel folytatott k¡zdelem fizikai
realitÀsÀra. Noha H´lderlin PÀrizsban is jÂszer¢vel csak hell¢nisztikus müveket lÀthatott, e gondolatai megelûlegezik a klasszikus g´r´g szobrÀszat nagy alkotÀsainak olyan
jellegü, a XX. szÀzadban p¢ldÀul Ernst Buschor Àltal megfogalmazott lÀtÀsmÂdjÀt,
miszerint benn¡k a g´r´gs¢g legmagasabb rendü sorseszm¢nye jut plasztikus kifejez¢sre.31
Nem tudhatjuk, hogyan hatottak volna rÀ a ParthenÂn szoborremekei, ha n¢hÀny
¢vvel k¢sûbb m¢g lÀthatta volna ûket. Tudjuk viszont, hogyan hatottak Keatsre, aki a
korai H´lderlinhez hasonlÂan a term¢szetvallÀs ¢s a sz¢ps¢g egymÀsba fonÂdÂ kultusza felûl k´zeledett a g´r´gs¢ghez. Csakhogy Keats, H´lderlinnel ellent¢tben, Ãgy
tünik, megmaradt ebben az eszt¢tikai h¢donizmusban. Amikor az ELGIN-MçRVç NYOK -at megcsodÀlta, ez¢rt is nevezhette a benn¡k megjelenÁtett g´r´g l¢nyeget àkûbe
zÀrt gy´ny´rnekÊ. E szobrok megtekint¢se szinte rituÀlis szokÀsÀvÀ vÀlt: nap mint nap
elzarÀndokolt a British Museum akkori ¢p¡let¢be barÀtjÀval, Robert Haydonnal, aki
egy¢bk¢nt az elsûk k´z´tt v¢dte meg e müvek eredetis¢g¢t, s a The Examinerbe Árt cikke
nagyban hozzÀjÀrult a mÀrvÀnyok sokÀig halasztott megv¢tel¢hez.32 Az ELGIN-MçRVçNYOK lÀtvÀnya, Ãgy tünik, Haydon k´zvetÁt¢s¢n tÃlmenûen is alapvetûen befolyÀsolta k´lt¢szete alakulÀsÀt: hatott az ENDYMION -ra, k¢sûbb pedig a HYPERIñN -ra, mely
utÂbbirÂl a kortÀrsak Woodhouse-t k´vetve Ãgy v¢lekedtek, hogy azt a fens¢get ¢s
nyugodt sz¢ps¢get kÁvÀnja megvalÂsÁtani a k´lt¢szetben, amit az ELGIN-MçRVçNYOK
k¢pviselnek a plasztikÀban.33 TalÀn ez volt hÀt az az ideÀl, amit Keats el akart ¢rni?
MÀr A PARTHENñN SZOBRAIRA Árt szonettj¢ben, azaz k´zvetlen¡l a g´r´g müv¢szettel valÂ talÀlkozÀsa utÀn, nyilvÀnvalÂ, hogy a mulandÂsÀg, a halÀl rettenetes Àrny¢ka vet¡l rÀ erre a müv¢szi ¢lm¢nyre. Ez a friss, eleven, napf¢nyes müv¢szet mintegy figyelmezteti a k´ltût: àL¢gy halÀlra k¢sz.Ê (àAnd each imagined pinnacle and steep of
godlike hardship, tells me I must die.Ê)34 Hiszen, miutÀn megismerkedt¡nk e müv¢szettel
ä a vilÀgossÀgÀval, a tiszta szellemis¢g¢vel, idûtlen fens¢g¢vel ä, Ãgy ¢rezhetj¡k, hogy
az ¢let¡nk csak Àrnyl¢t, homÀly, neh¢z Àlom. Nincs lehetûs¢g e szakad¢k ÀthidalÀsÀra.
K¢sûbb ugyanez az ¢lm¢ny Àll Keats halhatatlan klasszikus remekmünek tartott
ÂdÀja, az ñDA EGY G¹R¹G VçZçHOZ (ODE ON A GRECIAN URN) hÀtter¢ben is; ezÃttal
konkr¢tan egy sÁrvÀza, halotti urna ä az Ãgynevezett SOSIBIOS-VçZA a Louvre-bÂl ä az
ihletû. EzÃttal azonban az antik tÀrgy mintegy ´nmagÀn jelenÁti meg azt az ellent¢tet,
amely a müv¢szet idûtlens¢ge ¢s az emberi ¢let mulandÂsÀga k´z´tt fesz¡l. Hiszen a
vÀza k¡lsû fel¡let¢n ÀbrÀzolt ¢let ä a szerelemmel, az Àldozattal, a tÀnccal ¢s mÀmorral
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egy¡tt ä csak àsz¢p lÀtszatÊ, k¡lszÁn, a vÀza s´t¢t belsej¢hez, a halÀlra, szenved¢sre szÀnt
egyedi emberi l¢t reliktumÀhoz viszonyÁtva. TalÀn ¢ppen ezt fejezi ki a k´zhelyess¢ge
¢s ironikus hangneme miatt t´bb¢rtelmü zÀrÂgnÂma is, amikor az ¢let igazsÀgÀt ¢s a
müv¢szet sz¢ps¢g¢t olyan komplementer ellent¢tnek lÀttatja, melyek ez¢rt paradox
egys¢get alkotnak.
°let ¢s müv¢szet, igazsÀg ¢s sz¢ps¢g, eszme ¢s forma, mulandÂsÀg ¢s ´r´kl¢t keatsi
paradoxiÀi visszavezetnek N¢metorszÀgba, H´lderlinhez ¢s az ifjÃ Schellinghez. A
g´r´g vÀzÀhoz Árt Âda ars poeticÀjÀnak egyik rokonÀt v¢lhetj¡k felfedezni H´lderlin
klasszikus k´lt¢szet¢nek olyan programatikus darabjÀban, mint a SñKRAT°S °S ALKIBIAD°S , müv¢szetfilozÂfiai horizonton pedig az ifjÃ Schellingnek a g´r´g plasztikÀrÂl
kifejtett gondolataival hozhatjuk kapcsolatba. HosszÃ lenne v¢gigk´vetni Schelling
¢rvel¢s¢t, miszerint a szobrÀszmüv¢szet teljesÁti be a v¢gtelen belek¢pzûd¢s¢t a v¢gesbe, a v¢gtelen ¢letnek a lehatÀrolÀs r¢v¢n sz¡ks¢gk¢pp àhalottÊ formÀval valÂ paradox
egys¢g¢t. így csak a konzekvenciÀt id¢zem: àa szobrÀszmüv¢szet azt ÀbrÀzolja, amiben az
¢let a leginkÀbb ¢rintkezik a halÀllal. ä Ugyanis a v¢gtelens¢g minden ¢letnek az elve, ¢s eleve
¢lû; a v¢gess¢g azonban, azaz a forma, halott. Minthogy a szobrÀszat alkotÀsaiban a v¢gtelen ¢s
a v¢ges a legnagyobb fokÃ egys¢gbe olvad, ez¢rt itt ¢let ¢s halÀl ä mintegy egyes¡l¢s¡k tetûfokÀn
ä talÀlkozikÊ.35
A plasztika legjelesebb alkotÀsaiban ugyanakkor egyÃttal tÀrggyÀ is vÀlhat az, ami e
müv¢szet alapelve. EzÀltal a szobrÀszat mintegy àsajÀt magÀt ÀbrÀzoljaÊ az olyan müvekben, melyeknek ¢let ¢s halÀl egys¢ge, azaz a halÀl pillanata a t¢mÀja, mint amilyen
a LAOKOñN vagy a NIOBIDçK . àMinthogy a legmagasabb fokÃ egys¢g ÀbrÀzolÀsa csakis a
szobrÀszmüv¢szetben lehets¢ges, az abszolÃt ¢let, amelyrûl a szobrÀszat alkotÀsait mintÀzza, mÀr
´nmagÀban ¢s a maga szÀmÀra valÂan, illetve a jelens¢ggel ´sszehasonlÁtva Ãgy mutatkozik meg,
mint halÀl. çm a Niob¢-csoportban a müv¢szet maga mondta ki ezt a titkot azzal, hogy a legmagasabb rendü sz¢ps¢get a halÀlban ÀbrÀzolja, ¢s azt a nyugalmat, amely csak az isteni term¢szet
sajÀtja, a halandÂ szÀmÀra azonban el¢rhetetlen, Ãgy mutatja be, mint amit a halandÂ a halÀlban
nyer el, mintegy azt ¢rz¢keltetv¢n, hogy a sz¢ps¢g ä a halandÂ ember vonatkozÀsÀban ä mint a
legmagasabb rendü ¢letbe valÂ Àtmenet sz¡ks¢gk¢ppen mint halÀl jelenik meg.Ê36
Amit itt Schelling a klasszikus(nak v¢lt) g´r´g szobrÀszaton bemutat ä ti. hogy a
szobrÀszat ûsmintak¢pe, amennyiben tematikusan is reflektÀl az alapjÀul szolgÀlÂ elvre, miszerint az igazi sz¢ps¢g a halandÂ szÀmÀra csak a halÀlban ¢rhetû el, mert csak
ott teljesÁti be a nyugalomnak, a harmÂniÀnak, a winckelmanni ànemes egyszerüs¢gnek
¢s csendes nagysÀgnakÊ t´rv¢ny¢t ä, azt a maga egyszerüsÁtû mÂdjÀn a korabeli klasszicista szobrÀszat is kifejez¢sre juttatja, mindenekelûtt Antonio Canova. Az û szobrÀszata
a maga eg¢sz¢ben a halÀlos sz¢ps¢g jegy¢ben sz¡letett, s mondhatni minden szobra
ezt a klasszikus probl¢mÀt tematizÀlja ä legyen az sÁrszt¢l¢ vagy mÀs sÁreml¢k, legyen
az az ORPHEUS °S EURYDIK° vagy az çMOR °S PSYCH° vagy ¢ppens¢ggel a possagnÂi
mauzÂleum be nem fejezett frÁze. TehÀt bizonyos ¢rtelemben Canova is tudta azt,
hogy a klasszikus, g´r´g sz¢ps¢g l¢nyeg¢hez tartozik, hogy csak a halÀlban ÀbrÀzolhatÂ. çmde vajon erre a halÀlra, erre a sz¢ps¢gre is igaz-e m¢g az, amit Schelling a
g´r´g plasztikÀrÂl ÀllÁtott, hogy a àlegmagasabb rendü ¢letÊ egyetlen megjelenÁt¢si formÀja? Aligha. Hiszen ¢ppen az vÀlasztja el a modern reflexiÂt a g´r´gs¢gtûl, hogy az
a halÀl, amely itt az ¢lettel eggy¢ vÀlik az ¢rz¢ki sz¢p alakjÀban, nem mÀs, mint az
¡ress¢g, a semmi, a nihil. S Canova müvei vÀllaljÀk ezt a modern viszonyulÀst az antik
müv¢szet paradoxiÀjÀhoz, a referencia olyan tudatos ki¡resÁt¢s¢t, mely egyÃttal bizonyos àd¢monikusÊ telÁtetts¢get is eredm¢nyez. TalÀn ¢ppen ez a titka annak, hogy

420

ã

Kocziszky °va: A g´r´gs¢g ideÀlja a XVIIIäXIX. szÀzad fordulÂjÀn

hogyan ¢s mi¢rt tudott kivÀltani szinte perverz keserüs¢get37 Canova hidegnek, holtnak
deklarÀlt müv¢szete p¢ldÀul egy Flaubert-ben ¢s mÀsokban. Szinte degradÀlÂan ¢rtelmetlenn¢ tessz¡k e reakciÂk kivÀltÂ okÀt, ha azt az Àrtatlan ¢rz¢kis¢gben, a kontemplatÁv erotikÀban keress¡k, mint mondjuk Mario Praz.38 SajÀtos mÂdon inkÀbb
Canova leg¢lesebb bÁrÀlÂi ¢reztek rÀ erre a rejt¢lyre (ami egy Flaubert-t lelkesÁtett),
¢s csupÀn eszt¢tikai elûÁt¢leteik tartottÀk vissza ûket attÂl, hogy e müv¢szet eredetis¢g¢t lÀssÀk benne. így p¢ldÀul Cesare Brundi, aki LÂt sÂbÀlvÀnnyÀ lett asszonyÀhoz
hasonlÁtja Canova müveit, s H¢b¢ mosolyÀban a vÀggyal egy¡tt felfedezi azt a fagyos
hüv´ss¢get, amely egy holttestbûl Àrad!39 A kûv¢ merevÁtett ¢s Ágy meg´r´kÁtett ¢letnek, halandÂ sz¢ps¢gnek ez az apoteÂzisa viszont valÂban nem hagyhatja semelyik n¢zûj¢t sem k´z´mb´sen: vagy elszÀnt kritikusa, vagy csodÀlÂja lesz, ami e müv¢szet sajÀtos jelleg¢bûl adÂdÂan v¢g¡l is csak elûjel¢ben, de nem l¢ny¢ben k¡l´nb´zik egymÀstÂl: a àtartalmaÊ ugyanis ugyanaz: a semmi.
A g´r´gs¢g ideÀlja mint a halÀl kultusza? így fordulna tehÀt ´nmaga ellent¢t¢be
az aranykori eszm¢ny? Igen, ha nem maradt volna Canova m¢gis egy olyan klasszicizmus foglya, amely müv¢szi programot ¢ppen a szÀzad elej¢n f´lfedezett g´r´g müv¢szet ä ¢rv¢nytelenÁtett. A PARTHENñN-FRíZEK elsû csodÀlÂi k´z¢ tartozott Canova
is, s csodÀlata mellett ¢rz¢kelhette is, hogy t´r¢st fognak hozni alkotÂi pÀlyÀjÀn. Ez a
t´r¢s Âhatatlanul be is k´vetkezett. így lett azutÀn befejezetlen¡l maradt possagnÂi
tempiÂja egyÃttal az û müv¢szet¢nek is sÁreml¢ke.
4
A àklasszikaÊ ¢s a àklasszikusÊ kifejez¢st mind az ÂkortudÂsok, mind az irodalomt´rt¢n¢szek jelentûs r¢sze lejÀrt fogalomnak tekinti. Sût egyenesen kÀros ez a fogalom, ¢rvel p¢ldÀul Tonio H´lscher, mert àÀltalÀnos ¢rv¢nyü emberk¢pet alkotottÊ, mert
idûtlen kÁvÀnt lenni, mert egyetlen kultÃrÀnak adott elsûbbs¢get, s mert a mÃltbÂl
alkotott k´vetendû ideÀlk¢pet.40 De nemcsak magÀnak a àklasszikÀnakÊ, illetve a
àklasszicizmusoknakÊ a lejÀratÂdÀsÀt lehet tapasztalni, hanem a tûle elvÀlaszthatatlan
humanista eszmeis¢g¢t is, azaz a àneohumanizmusok¢tÊ. Ebben a vonatkozÀsban
mondhatni ¢rintkezik egymÀssal a filozÂfia, a müv¢szet ¢s a tudomÀny egy¢bk¢nt mÀs
¢s mÀs jellegü kritikai szellemis¢ge. MÁg a tudomÀny egyre inkÀbb csak egy bizonyos
t´rt¢neti müvelts¢g jel´l¢s¢re tartja indokoltnak az elnevez¢st, addig a filozÂfiÀn bel¡l
a metafizika olyan kritikusai k¢rdûjelezt¢k meg a àhumanizmusÊ mint embercentrikussÀg ¢s mint anthropolÂgia lehetûs¢g¢t, mint Martin Heidegger vagy Jacques Derrida, sût a müv¢szeteken bel¡l talÀn ¢ppen az egyik àlegnagyobb humanistaÊ ÁrÂnak
tartott Thomas Mann az, aki a legnyilvÀnvalÂbban lÀtta meg a n¢met Bildungsb¡rger
gr¢komÀn humanizmusÀnak csûdj¢t, mint azt a HALçL VELENC°BEN cÁmü novellÀjÀban ÀbrÀzolta.
Mindek´zben a g´r´g müv¢szethez valÂ viszony is egyre problematikusabb lett.
Gondoljunk csak az aiginai frÁzekre, amelyekrûl m¢ltÀn ÀllÁthatÂ, hogy Thorwaldsen
kieg¢szÁt¢s¢vel àklasszicistaÊ müvek voltak, mostani torzÂ alakjukban pedig sokakat a
hatvanas ¢vek modern szobrÀszatÀra eml¢keztetnek, olyannyira, hogy e modern àutÂ¢let¡kÊ szinte elzÀr minket a hozzÀf¢rhetetlen, hermeneutikusan is megragadhatatlan
àeredetitûlÊ. HasonlÂ a helyzet a ParthenÂnnal is. H´lderlin, aki sosem jÀrt G´r´gorszÀgban, m¢g Ágy kiÀlthatott f´l HyperiÂnnal: àÂ, ParthenÂn [...] VilÀg b¡szkes¢ge. Nep-
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tunus birodalma Ãgy fekszik lÀbad el¢, mint a megzabolÀzott oroszlÀn, gyermekk¢nt gyülnek k´r¢d
a t´bbi templomok, s a hÁres agora ¢s Akad¢mosz ligete... äÊ41 H´lderlin lelki szemei m¢g
lÀthattak Ágy a XVIII. szÀzad v¢g¢n. Minket azonban mÀr ettûl a lehetûs¢gtûl is elzÀr
a modern nagyvÀrosi Ath¢n t¢nye, mely r¢v¢n nemcsak az Akropolisz k´rnyezete vÀltozott meg ä be¢kelûdve EurÂpa egyik legzsÃfoltabb ¢s legszmogosabb vÀrosÀnak
dzsungel¢be ä, hanem e k´rnyezeti hatÀsok k´zepette mÀr t¢nyszerüen sem azonos
´nmagÀval: kûrûl kûre àkicser¢lûd´ttÊ. IdentitÀsa megk¢rdûjelezhetûv¢ vÀlt. Kikk¢nt
¢s mikk¢nt Àllunk vele szemben, honnan is tekint¡nk rÀ? H´lderlin szÀmÀra ez m¢g
nem volt megoldhatatlan dilemma, hiszen felt¢telezett egy Ãgynevezett àhesp¢rikusÊ
embert, àhesp¢rikus szellemis¢getÊ, mely komplementer ellent¢te a hell¢nnek. De vajon
l¢tezik-e m¢g a ànyugatisÀgnakÊ, a àmoderns¢gnekÊ ilyesfajta l¢nyege? Persze lehet azzal
¢rvelni, hogy ilyesmire nincs is sz¡ks¢g, sem a modern turista nem ig¢nyli ezt, sem a
modern mü¢rtû tudÂs, s ha hivatkoznak rÀ, legfeljebb olyan zürzavaros identitÀsmeghatÀrozÀsokhoz lehet jutni, miszerint p¢ldÀul a ParthenÂn a modern orthodox g´r´g
Àllam nemzeti szimbÂluma, sût szent kultuszhelye!42
Maradt-e tehÀt valami a g´r´gs¢gnek ama csodÀlatÀbÂl, amely a XVIIIäXIX. szÀzadot elt´lt´tte? Vajon r¢szesei, folytatÂi vagyunk-e ennek a hagyomÀnynak, vagy ¢ppen ez vÀlaszt el ma minket attÂl, hogy Ãjra felismerhess¡k, mÀsk¢nt, a magunk mÂdjÀn (?) a g´r´g müv¢szet, a hell¢ns¢g szÀmunkra megnyilvÀnulÂ nagyszerüs¢g¢t?
Ezekre a k¢rd¢sekre term¢szet¡nk szerint csak egy¢ni vÀlaszok adhatÂk, melyek k´z¡l
egyet ezÃttal is c¢lszerü Àtengedn¡nk a k´ltûnek:
à...sieh dieses Sommers letzten blauen Hauch
auf Astermeeren an die fernen
baumbraunen Ufer treiben; tagen
sieh diese letzten Gl¡ck-L¡genstunde
unserer S¡dlichkeit
hochgew´lbt.Ê
(Gottfried Benn)
à...n¢zd a nyÀr v¢gsû k¢k lehellet¢t
az ûszirÂzsÀk tenger¢n a messzi
fat´rzsbarna partokra szÀllni, peregni lÀsd
e v¢gsû hazugsÀg-´r´mÂrÀt
d¢lszakossÀgunkban
felboltosulva.Ê
(MÀrton LÀszlÂ fordÁtÀsa)
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38. I. m. 151. o.
39. Id¢zi Praz, i. m. 142. skk.
40. Tonio H´lscher: DIE UNHEIMLICHE KLASSIK DER GRIECHEN . In: AUSEINANDERSETZUNG
MIT DER ANTIKE , THYSSEN- V ORTR®GE . Hrsg.
von Hellmut Flaschar, Bamberg, 1990. 238.
skk.
41. SzabÂ Ede fordÁtÀsÀban, Helikon-kiadÀs.
177. o.
42. A g´r´g kultuszminiszt¢riumnak az EurÂpa TanÀcshoz int¢zett level¢bûl id¢zve: àG´r´gorszÀg rem¢li az Akropolisz mÀrvÀnyainak
visszat¢r¢s¢t az orszÀgba... ezek a plasztikai alkotÀsok az orszÀg legszentebb ¢pÁtm¢ny¢hez tartoznak, amely maga csaknem s¢rtetlen¡l megûrzûd´tt az ath¢ni akropoliszon...Ê Id¢zi D.
Willers: DIE GAR NICHT SPONTANE BEGEGNUNG ODER JEDER HAT EINEN PARTHENON,
DEN ER VERDIENT. In: Antike und europ¤ische
Welt. Hrsg. von Maja Svilar und Stephan
Kunze. Frankfurt am MainäNew York, 1984.
149. o.

Imre FlÂra

KISZçRADT NYíRFA
kiszÀradt nyÁrfa sz¢p feh¢r halott
sosem lÀtom t´bb¢ aranyhajad
Â ifjÃsÀg lehullÂ szirmai
kiszÀradt f´ld aszÀlyos ¢vek ¢vek
feh¢r rÂzsa haldoklÂ ifjÃsÀg
hajadra gondolok hajadban ujjaimra
kiszÀradt nyÁrfa morzsÀllÂ idû
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AZ EST°K °S A REGGELEK
az est¢k ¢s a reggelek
a reggelek s az est¢k
mert minden Áz¡k ismered
akÀr a magad test¢t
az alvÀs ¢s az ¢brenl¢t k´z´tt
az ¢brenl¢t ¢s az alvÀs k´z´tt
kivel talÀlkozhatsz kivel
minden szereplût ismersz Â de r¢gen
a tÀrgyak k¢t kez¡kben tartanak
magad vagy csak a sÃly csak ´nmagad
k´r¡lhatÀrolt test a puszta t¢rben
mi van itt m¢g lÀtnivalÂ
s´t¢ts¢g ¢s s´t¢t k´z´tt
s´t¢t ¢s s´t¢ts¢g k´z´tt
mÀr semmi f¢nyjelens¢g
elfelejted a szÁneket
a reggelek s az est¢k
az est¢k ¢s a reggelek

ESý
esû szitÀl esû
cs´p´g ¢s permetez
Mindszent hava
Szent AndrÀs hava j´n
halott halott
k¢rlelhetetlen kronolÂgia
esû szitÀl esû
a k´dben eml¢kek feh¢rlenek
alaktalan k´vek
kopott feliratok
az ujj se lÀtja mÀr
csak az eml¢kezet
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esû szitÀl esû
Szent AndrÀs hava j´n
´r´k´s çdvent ¢s
soha NativitÀs

PERNETTE DU GUILLET LEVELE
MAURICE SCéVE-HEZ
ýsz van, mÀr v¢gleg ûsz.
LehullÂban a lomb.
A v´r´sarany ragyogÀsbÂl
csÃszÂs ¢s mÀllatag
sÀr lesz gyorsan a jÀrdÀn.
Eml¢kszem, micsoda
f¢nyekben igyekeztem
a dombra f´lfel¢!
HosszÃ ruhÀm kicsit
megemeltem a kaptatÂn.
Mintegy ¡veg m´g´tt,
oly tisztÀra mosott
¢s ¢les volt a tÀj.
Mint templomablakok
Âlom¡vegein,
valÂszÁnütlen¡l
szÁnes volt minden akkor.
ýsz van. A lomb lehull.
Kilobbant mÀr a k¢sei verûf¢ny.
Az asszony is ilyen.
Lehull, ¢s nyoma v¢sz
szÁnnek ¢s ragyogÀsnak.
A test elnehez¡l.
Ki hallanÀ a dalt?
ýsz van. Az ¢g se k¢k mÀr.
Volt, ami volt, amÁg
lehetett. Most ki hinn¢,
hogy e m´g´tt a megereszkedett
mell m´g´tt szÁv dobog?
Hogy ezek a r´vidlÀtÂ szemek
m¢g a sz¢ps¢gre lÀtnak?
Belûl¡nk nem marad
a szellem ragyogÀsa.
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ýsz van, mÀr v¢gleg ûsz.
°s mindent k´sz´n´k.
BÀrcsak vigyÀzna az
¢g legalÀbb magÀra.

Thomas Bernhard

R°GI MESTEREK
R¢szlet
Kis¢ry AndrÀs fordÁtÀsa
Most minden, ami ´sszef¡gg a term¢szettel, nagy divatban van, mondta Reger, Ágy
aztÀn most Stifter is nagy, a lehetû legnagyobb divatban van. Az erdû nagy divatban
van, a hegyi patakok nagy divatban vannak, Ágy aztÀn most Stifter is nagy divatban
van. Stifter mindenkit halÀlra untat, ¢s most fatÀlisan nagy divatban van, mondta Reger. Most ÀltalÀban v¢ve, ¢s ez az, ami sz´rnyü, nagy divatban van az ¢rzelgûss¢g, mint
ahogy minden, ami giccs, nagy divatban van; a hetvenes ¢vek k´zep¢tûl mind a mai
napig, a nyolcvanas ¢vek k´zep¢ig nagy divatban van az ¢rzelgûss¢g ¢s a giccs, nagy
divatban van az irodalomban, a fest¢szetben ¢s a zen¢ben is. Soha m¢g ennyi ¢rzelgûs
giccset nem Ártak, mint ma a nyolcvanas ¢vekben, soha m¢g ennyi giccseset ¢s ¢rzelgûset nem festettek, ¢s a komponistÀk egymÀson tesznek tÃl giccs ¢s ¢rzelgûss¢g tekintet¢ben, menjen csak el szÁnhÀzba, semmi egyebet nem kÁnÀlnak, mint k´zvesz¢lyes
giccset, mint ¢rzelg¢st, ¢s m¢g amikor vad ¢s brutÀlis dolgok t´rt¢nnek a szÁnpadon,
az is csak k´z´ns¢ges giccses ¢rzelg¢s. Menjen el kiÀllÁtÀsokra, nem lÀthat mÀst, mint
abszolÃt giccset ¢s a lehetû legvisszataszÁtÂbb ¢rzelgûss¢get. Menjen el a hangversenytermekbe, ott sem hall semmi mÀst, mint giccset ¢s ¢rzelgûss¢get. ManapsÀg a
k´nyvek giccsel ¢s ¢rzelg¢ssel vannak telet´mve, ez az, amit Stifter az elmÃlt ¢vekben
divatba hozott. Stifter egy giccsmester, mondta Reger. Stifternek bÀrmely lapjÀn annyi
giccs talÀlhatÂ, hogy azzal k´lt¢szetre szomjazÂ apÀcÀk ¢s ÀpolÂnûv¢rek t´bb generÀciÂja el¢gÁthetû ki, mondta. °s valÂjÀban m¢g Bruckner is csak ¢rzelgûs ¢s giccses,
nem egy¢b, mint egy stupid, monumentÀlis, nagyzenekari f¡lpiszok. Az Ãj ¢s Ãjabb
ÁrÂk, akik manapsÀg Árnak, nagyr¢szt csak szellemtelen ¢s fejetlen giccset Árnak, ¢s
k´nyveikben rendszerint siker¡l valami kifejezetten elviselhetetlen patetikus ¢rzelgûss¢get kifejleszteni¡k, Ãgyhogy teljess¢ggel ¢rthetû, hogy Stifter az û k´reikben is
nagy divatban van. Stifter, aki a szellemtelen ¢s fejetlen giccset a nagy ¢s magas irodalomba bevezette, ¢s aki maga is giccses ´ngyilkosk¢nt v¢gezte, manapsÀg nagy divatban van, mondta Reger. Semmi meglepû nincs abban, hogy most, mikor az erdû ¢s
az erdûpusztulÀs szavak Ágy divatba j´ttek, ¢s egyÀltalÀn az erdû a leggyakrabban hasznÀlt
¢s kihasznÀlt fogalommÀ vÀlt, Stifter SzÀlerdûje olyan n¢pszerü, mint m¢g soha. Az emberek ma Ãgy vÀgynak a Term¢szetbe, mint m¢g soha, ¢s mivel mind azt hiszik, hogy
Stifter az, aki a Term¢szetet leÁrta, mind Stifter¢rt kapkodnak. Csakhogy Stifter egyÀl-
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talÀban nem leÁrta, hanem elgiccsesÁtette a term¢szetet. Az emberek butasÀga teljes
eg¢sz¢ben megmutatkozik abban a t¢nyben, hogy most szÀzezr¢vel zarÀndokolnak
Stifterhez, ¢s Ãgy vetik t¢rdre magukat minden egyes k´nyve elûtt, mint egy-egy oltÀr
elûtt. °ppen az eff¢le pszeudoenthuziazmus teszi szÀmomra az emberis¢get ellenszenvess¢, mondta Reger, teljesen visszataszÁtÂvÀ. V¢g¡l mindennek a nevets¢gess¢g vagy
legalÀbbis a nyomorÃsÀg jut osztÀlyr¢sz¡l, lett l¢gyen az bÀrmilyen nagy ¢s jelent¢keny is eredetileg, mondta. Stifter term¢szetesen folyton Heideggert, ezt a nevets¢ges
nemzetiszocialista bricsesznyÀrspolgÀrt juttatja eszembe. Ha Stifter a legarcÀtlanabb
mÂdon elgiccsesÁtette a magas irodalmat, akkor Heidegger, a Fekete-erdû-filozÂfus
Heidegger pedig a filozÂfiÀt giccsesÁtette el, Heidegger ¢s Stifter, ki-ki a maga mÂdjÀn,
menthetetlen¡l elgiccsesÁtett¢k a filozÂfiÀt ¢s az irodalmat. Heidegger, akinek a hÀborÃs ¢s a hÀborÃ utÀni generÀciÂk mind az uszÀlyÀba szegûdtek, ¢s akirûl visszataszÁtÂ
¢s buta disszertÀciÂk hegyeit ÁrtÀk mÀr ¢let¢ben, mindig Ãgy jelenik meg elûttem,
amint ¢pp a fekete-erdûi hÀz padjÀn ¡l a feles¢ge mellett, aki perverz k´tûenthuziazmussal megszakÁtÀs n¢lk¡l k´ti neki a t¢li zoknikat a sajÀt Heidegger-birkÀikrÂl sajÀt
kezüleg lenyÁrt gyapjÃbÂl. K¢ptelen vagyok Heideggert mÀsk¢nt elk¢pzelni, mint fekete-erdûi hÀza padjÀn, oldalÀn feles¢g¢vel, aki teljesen uralma alatt tartotta, ¢s aki
minden zoknijÀt k´t´tte ¢s minden sapkÀjÀt horgolta ¢s a kenyeret s¡t´tte ¢s az Àgynemüt szûtte neki, ¢s aki m¢g a szandÀljÀt is megcsinÀlta. Heidegger egy giccsfej volt,
mondta Reger, csakÃgy, mint Stifter, de m¢g sokkal nevets¢gesebb, mint Stifter, aki
t¢nyleg tragikus jelens¢g volt, szemben Heideggerrel, aki mindig is komikus maradt,
ugyanolyan kispolgÀri, mint Stifter, ugyanolyan pusztÁtÂan nagyzolÂ, egy hÁgvelejü
alpokalji, aki n¢zetem szerint t´k¢letesen alkalmas arra, hogy belûle vÀlj¢k a n¢met
egytÀlfilozÂfia. A Heideggert ¢vtizedeken Àt mindenki olyan mohÂn kanalazta, mint
semmi mÀst, ¢s teljesen telet´mt¢k vele a n¢met germanista- ¢s filozÂfusgyomrot. Heidegger arca k´z´ns¢ges, szelleminek nem mondhatÂ arc volt, mondta Reger, û maga
pedig teljesen szellemtelen, hiÀnyzott belûle minden fantÀzia, minden ¢rz¢kenys¢g,
egy ûsn¢met filozÂfiak¢rûdzû, egy szakadatlanul vemhes filozÂfiateh¢n ä mondta Reger ä, aki a Fekete-erdûben legelte a n¢met filozÂfiÀt, ¢s aztÀn ¢vtizedeken Àt potyogtatta rÀ a maga kac¢r lep¢nyeit. Heidegger, hogy Ãgy mondjam, a filozÂfia hÀzassÀgsz¢delgûje volt, akinek siker¡lt egy eg¢sz generÀciÂnyi n¢met b´lcs¢szt fejre ÀllÁtania.
Heidegger visszataszÁtÂ epizÂd a n¢met filozÂfiat´rt¢netben, ¢s ennek a jelenetnek a
tudomÀny minden n¢met müvelûje r¢szese volt, ¢s az is, mindmÀig. Az emberek m¢g
mindig nem ismert¢k ki magukat teljesen Heideggeren, a Heidegger-teh¢n ugyan
lefogyott, de a Heidegger-tejet m¢g mindig fejik. Heidegger csakis mint egy leleplezû
fotÂ maradt meg bennem, a nyÀrsgondolkodÂ, fekete szÁnü fekete-erdûi sipkÀjÀval
azon a fejen, amelyben a n¢met gyengeelm¢jüs¢get fûzi csak fel Ãjra meg Ãjra, mondta
Reger. Mire meg´regsz¡nk, mÀr nagyon sok sz´rnyü divaton est¡nk Àt, mindezeken
a gyilkos müv¢szetdivatokon ¢s filozÂfiadivatokon ¢s hasznÀlatitÀrgy-divatokon. Heidegger jÂ p¢lda arra, ahogy egy filozÂfiadivatbÂl, amely egykor eg¢sz N¢metorszÀgot
magÀval ragadta, nem marad mÀs, mint egy halom nevets¢ges f¢nyk¢p ¢s egy halom
m¢g nevets¢gesebb ÁrÀs. Heidegger egy ordÁtozÂ kofa volt, aki csak lopott Àrut vitt a
piacra, Heideggern¢l minden mÀsodk¢zbûl van, û volt ¢s û is marad az utÀnagondolÂ
prototÁpusa, akibûl az ´nÀllÂ gondolkodÀshoz minden, de igazÀn minden hiÀnyzott.
Heidegger mÂdszere az volt, hogy mÀsok nagy gondolatait gÀtlÀstalanul a sajÀt kis
gondolataivÀ alakÁtotta. Heidegger minden nagyot olyan kicsiv¢ tett, hogy az lehetûv¢
vÀlt n¢metk¢nt, ¢rti, lehetûv¢ vÀlt n¢met dologk¢nt. Heidegger a n¢met filozÂfia kispol-
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gÀra, aki rÀhÃzta a n¢met filozÂfiÀra a maga giccses hÀlÂsapkÀjÀt, a giccses fekete hÀlÂsapkÀjÀt, amit Heidegger mindig viselt, minden alkalommal. Heidegger a n¢metek
papucs- ¢s hÀlÂsapka-filozÂfusa, semmi t´bb. Nem tudom, mondta tegnap Reger, de
valahÀnyszor Stifterre gondolok, Heidegger is eszembe jut, ¢s fordÁtva. Nem v¢letlen,
mondta Reger, hogy Heidegger, csakÃgy, mint Stifter, mindenekelûtt a g´rcs´s nûszem¢lyek k´r¢ben volt n¢pszerü, ¢s n¢pszerü ma is; ahogy a kegyes ¢letü apÀcÀk ¢s
a nyÀjas ÀpolÂnûv¢rek ÃgyszÂlvÀn kedvenc ¢tel¡kk¢nt faljÀk Stiftert, ugyanÃgy faljÀk
a Heideggert is. Heidegger m¢g ma is a n¢met nûtÀrsadalom kedvenc filozÂfusa. Heidegger a nûfilozÂfus , a n¢met filozÂfia-¢tvÀgynak k¡l´n´sen megfelelû eb¢dfilozÂfus,
egyenesen a müveltkonyhÀrÂl. Ha kispolgÀri vagy akÀr arisztokrata-kispolgÀri tÀrsasÀgba ker¡l, gyakran mÀr az elû¢tel elûtt Heideggert fognak ´nnek felszolgÀlni, m¢g
a kabÀtjÀt sem vetette le, mÀris megkÁnÀltÀk egy szelet Heideggerrel, m¢g le sem ¡lt,
¢s a hÀziasszony ÃgyszÂlvÀn mÀr be is hozta ´nnek Heideggert a sherryvel ez¡sttÀlcÀn.
A Heidegger egy mindig jÂl elk¢szÁtett n¢met filozÂfia, mely bÀrhol ¢s bÀrmikor felszolgÀlhatÂ, mondta Reger, bÀrmely hÀztartÀsban. Nem ismerek nÀla lealacsonyÁtottabb filozÂfust manapsÀg, mondta Reger. A filozÂfia szÀmÀra Heidegger el is van int¢zve, amÁg tÁz ¢ve m¢g û volt a nagy gondolkodÂ, most mÀr csak, hogy Ãgy mondjam,
a pszeudointellektuÀlis hÀztartÀsokban ¢s a pszeudointellektuÀlis tÀrsasÀgok k´r¡l kÁs¢rt, ¢s ezeknek ad, eg¢sz term¢szet adta ÀlsÀgukhoz m¢g egy müvit is. Ahogy Stifter,
Ãgy Heidegger is Ázetlen, de neh¢zs¢gek n¢lk¡l em¢szthetû olvasmÀnypuding a n¢met
Àtlagelme szÀmÀra. Heideggernek a szellemhez ¢ppoly kev¢s k´ze van, mint Stifternek a k´lt¢szethez, higgye el nekem, ezek ketten, ami a filozÂfiÀt ¢s a k´lt¢szetet illeti,
teljesen ¢rt¢ktelenek, jÂllehet Stiftert m¢g mindig t´bbre ¢rt¢kelem, mint Heideggert,
aki mindig is visszataszÁtÂ volt szÀmomra, mert Heideggeren nekem minden ellenszenves volt, nemcsak a hÀlÂsipka a fej¢n ¢s a sajÀt sz´v¢sü t¢li alsÂnadrÀg a sajÀt kezüleg befüt´tt todtnaubergi kÀlyha f´l´tt, nemcsak a sajÀt faragÀsÃ fekete-erdûi s¢tabot, hanem ¢ppen sajÀt faragÀsÃ fekete-erdûi filozÂfiÀja, ezen a tragikomikus emberen nekem mindig is ellenszenves volt minden, mindig is a lehetû legnagyobb m¢rt¢kben taszÁtott, ha csak rÀgondoltam is; csak egyetlen sort kellett Heideggertûl megismernem, hogy undorodjak, ¢spedig mindenekelûtt Heidegger olvasÀsÀtÂl, mondta
Reger; Heideggert mindig is sarlatÀnnak tartottam, aki maga k´r¡l mindent csak kihasznÀlt, ¢s ebben a kihasznÀlÀsban s¡tk¢rezett todtnaubergi padjÀn. Ha csak arra
gondolok, hogy m¢g k¡l´nlegesen ¢rtelmes emberek is l¢pre mentek Heideggernek,
¢s hogy m¢g egyik legjobb barÀtnûm is disszertÀciÂt Árt Heideggerrûl, ¢s ezt a diszszertÀciÂt m¢g komolyan is vette, akkor m¢g ma is rosszul vagyok, mondta Reger. Ez
a semmi sincs alap n¢lk¡l, ez a legnevets¢gesebb, mondta Reger. De a n¢meteknek imponÀl a nagyk¢püs¢g, mondta Reger, a n¢metek nagyk¢püs¢gkedvelûk, ez az egyik legszembetünûbb tulajdonsÀguk. °s ami az osztrÀkokat illeti, azok mindeme szempontokbÂl m¢g sokkal rosszabbak. LÀttam egy f¢nyk¢psorozatot, amelyet egy mÂdfelett
tehets¢ges f¢nyk¢p¢sznû k¢szÁtett Heideggerrûl, aki mindig Ãgy n¢zett ki, mint egy
k´v¢r, nyugalmazott t´rzstiszt, mondta Reger, ¢s amely sorozatot egyszer majd megmutatok ´nnek; ezeken a f¢nyk¢peken Heidegger kimÀszik az ÀgyÀbÂl, Heidegger
visszamÀszik az ÀgyÀba, Heidegger alszik, fel¢bred, felveszi az alsÂgatyÀjÀt, belebÃjik
a zoknijÀba, iszik egy korty bort, kil¢p a boronahÀzbÂl, ¢s a lÀtÂhatÀrt f¡rk¢szi, botot
farag, felvesz egy sapkÀt, leveszi a sapkÀt a fej¢rûl, a kez¢ben tartja a sapkÀt, terpeszbe
Àll, felemeli a fej¢t, lehajtja a fej¢t, a jobb kez¢t feles¢ge baljÀba helyezi, feles¢ge bal
kez¢t a sajÀt jobbjÀba helyezi, kimegy a hÀz el¢, a hÀz m´g¢ megy, elmegy, olvas, eszik,
levest kanalaz, vÀg egy szelet (maga s¡t´tte) kenyeret, kinyit egy (maga Árta) k´nyvet,
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becsuk egy (maga Árta) k´nyvet, lehajol, kinyÃjtÂzik ¢s Ágy tovÀbb, mondta Reger. OkÀd¢k. Ha mÀr a wagneriÀnusokat nem kell elviselni, ott vannak a heideggeriÀnusok,
mondta Reger. De Heideggert term¢szetesen ´ssze se lehet hasonlÁtani Wagnerrel,
aki t¢nyleg zseni volt, akire a zseni kifejez¢s t¢nyleg Ãgy illik, mint senki mÀsra, mÁg
Heidegger t¢nyleg csak egy kis filozÂfiai szarkeverû volt. NyilvÀnvalÂan Heidegger
volt ebben a szÀzadban a legelk¢nyeztetettebb filozÂfus, ¢s egyben a legjelent¢ktelenebb is. Heideggerhez mindenekelûtt azok zarÀndokolnak, akik a filozÂfiÀt valami
megpirÁtottnak, megs¡ltnek, megfûttnek tartjÀk, ami teljesen megfelel a n¢met Ázl¢snek. Heidegger Todtnaubergben rendezte be udvarÀt, ¢s Ãgy csodÀltatta magÀt fekete-erdûi emelv¢ny¢n, mint valami szent tehenet. M¢g egy ismert ¢s rettegett ¢szakn¢met lapkiadÂ is ÀhÁtattal t¢rdepelt le elûtte, tÀtott szÀjjal, mintha, hogy Ãgy mondjam, a szellemi ostyÀt vÀrnÀ az alkonyatban a hÀza elûtti padon ¡lû Heideggertûl.
Mindezek az emberek Todtnaubergbe zarÀndokoltak Heideggerhez, Ágy t¢ve magukat nevets¢gess¢. Mintegy a filozÂfiai Fekete-erdûbe zarÀndokoltak a szent Heidegger-hegyre, ¢s t¢rdre hulltak bÀlvÀnyuk elûtt. BÀrgyÃsÀgukban k¢ptelenek voltak ¢szrevenni, hogy bÀlvÀnyuk egy szellemi nulla. Sejtelm¡k sem volt rÂla, mondta Reger.
De a Heidegger-epizÂd a n¢metek filozÂfuskultuszÀnak p¢ldÀjak¢nt igazÀn ¢rdekes.
Mindig rosszba kapaszkodnak bele, mondta Reger, nekik megfelelûkbe, az ostobÀkba
¢s k¢ts¢gesekbe.

Szamuely LÀszlÂ

KIFEL° AZ çLLAMSZOCIALIZMUSBñL:
MERRE °S HOGYAN?*
K¢rd¢s: Mi lehet rosszabb a kommunizmusnÀl?
VÀlasz: Az, ami utÀna j´n.
(Mai kelet-eurÂpai szÂlÀsmondÀs. Id¢zi ä egyebek
k´z´tt ä Fejtû Ferenc [1992] is.)

A nagy francia forradalom bicentenÀriuma 1989-ben a t´rt¢nelem kiismerhetetlen
szesz¢ly¢bûl a K´z¢p- ¢s Kelet-EurÂpÀn v¢gigs´prû hatalmas tÀrsadalmi ÀtalakulÀs
¢v¢re esett. E vÀratlan esem¢nylÀncolat ¢v¢t vilÀgszerte r´gvest àcsoda¢vnekÊ, annus
mirabilisnek titulÀltÀk. Annak a csodÀnak a kezdet¢t lÀttÀk benne, amely a leomlott
vasf¡gg´nytûl keletre esû k´z¢p- ¢s kelet-eurÂpai tÀrsadalmak ÃjjÀsz¡let¢s¢t Ág¢rte.
Az Ág¢ret ugyan n¢gy ¢v utÀn is ¢l, a beteljes¡l¢s¢be vetett rem¢ny jÂ r¢sze azonban
elszÀllt. Az idûk´zben jobbl¢tre szender¡lt KGST-be egyesÁtett orszÀgok a vilÀggazdasÀg vÀlsÀg´vezet¢v¢ vÀltak. Az 1992. ¢vi bruttÂ hazai, illetve nemzeti term¢k¡k (GDP

* Az UNCTAD ¢s a KOPINT-DATORG KonjunktÃra KutatÀsi AlapÁtvÀny Àltal 1993. mÀjus 21ä22-¢n Budapesten rendezett PRIVATIZçCIñS TAPASZTALATOK K ELET-EURñPçBAN cÁmü nemzetk´zi mühelyvitÀn elhangzott elûadÀs alapjÀn. A szerzû k´sz´nettel tartozik K´ves AndrÀsnak ¢s Csaba LÀszlÂnak a tanulmÀny
korÀbbi ¢s v¢gsû vÀltozataihoz füz´tt ¢rt¢kes ¢szrev¢teleik¢rt.
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vagy GNP) legalÀbb egyharmadÀval esett az 1989-es szinthez k¢pest. (M¢g a viszonylag jobb sorÃ MagyarorszÀgon is csaknem hÃszszÀzal¢kos a zuhanÀs.) Az ENSZ EurÂpai GazdasÀgi BizottsÀga (EGB) szak¢rtûinek ´sszevet¢s¢bûl (EGB [1992], 44. o.) kitünik, hogy a hat k´z¢p- ¢s d¢lkelet-eurÂpai orszÀg k´z¡l (a volt JugoszlÀviÀval egy¡tt,
de AlbÀnia ¢s term¢szetesen a volt SzovjetuniÂ n¢lk¡l) ´tben ä LengyelorszÀgot kiv¢ve
ä a mostani es¢s szÀzal¢kban m¢lyebb pontot ¢rt el, mint a harmincas ¢vek nagy vÀlsÀgÀnak idûszakÀban. B¢k¢s k´r¡lm¢nyek k´z´tt (a volt JugoszlÀvia hadakozÂ utÂdÀllamaiban term¢szetesen nem ez a helyzet) ez a r¢giÂ m¢g nem szenvedett el ekkora
termel¢si visszaes¢st. Sajnos m¢g nem tartunk a t´rt¢net v¢g¢n¢l. M¢g mindig csak
rem¢lni lehet, hogy legalÀbb 1994-ben el¢rj¡k a g´d´r fenek¢t. LengyelorszÀg, Ãgy
lÀtszik, mÀr felfel¢ mozdult ki a g´d´r aljÀrÂl. Az egykori CsehszlovÀkia k¢t utÂdÀllamÀban az elvÀlÀs a visszaes¢s Ãjabb hullÀmÀt indÁtotta el id¢n, Ágy a k´zelj´vût illetûen
bizonytalanok vagyunk. Az viszont bizonyos, hogy a balkÀni orszÀgokban ¢s a SzovjetuniÂ utÂdÀllamaiban a visszaes¢s lankadatlanul tovÀbb tart, s a v¢ge m¢g csak nem
is lÀthatÂ.
E valÂsÀgos gazdasÀgi katasztrÂfa a k´zhangulatban radikÀlis vÀltozÀsokat id¢zett
elû. A csalÂdottsÀgnak t´bbf¢le oka van. K´zt¡k a korÀbbi tÃlzott, irreÀlis vÀrakozÀsok
is. A fû ok azonban a tervgazdasÀgok ÀtalakÁtÀsÀban m¢g mindig uralkodÂ neoliberÀlis
kezel¢smÂdnak tulajdonÁthatÂ. Ez utÂbbi Ág¢rete azon a meglehetûsen leegyszerüsÁtû
szeml¢leten alapul, amely szerint az ÀtalakulÀsi folyamat l¢nyege a rendszervÀltÀs
(azaz a politikai demokrÀciÀhoz ¢s a piacgazdasÀghoz valÂ Àtmenet). így a dolgok akkor ¢s azÀltal j´nnek rendbe, amikor a megfelelû int¢zm¢nyi vÀltozÀsok bevezet¢sre
ker¡lnek. A feladat tehÀt nem egy¢b, mint hogy megtalÀljuk az int¢zked¢sek ¢s eljÀrÀsok e kÁvÀnatos egy¡ttes¢t, ¢s min¢l gyorsabban ¢letbe l¢ptess¡k azt.
1989 Âta az egykori k´zponti tervgazdÀlkodÀsÃ orszÀgok olyan radikÀlis reformprogramok megvalÂsÁtÀsÀba vÀgtak bele, amelyek a makro´konÂmiai stabilizÀciÂt gazdasÀgaik gyors liberalizÀlÀsÀval ¢s privatizÀciÂjÀval kapcsoltÀk ´ssze. Nem titok, hogy
ezek a programok azt a standard reformmodellt k´vett¢k, amelyet a Nemzetk´zi Valutaalap (IMF) a fejlûdû orszÀgoknak ajÀnlott ¢s ä vÀltakozÂ sikerrel ä vitetett kereszt¡l
ezen orszÀgok t´k¢letesen elt¢rû tÀrsadalmi-gazdasÀgi k´zeg¢ben.* A volt szocialista
orszÀgokban ezek a programok legalÀbbis mindmÀig ä finoman szÂlva ä nem bizonyultak nagyon sikereseknek.
A neoliberÀlis szeml¢let ä reduktÁv jelleg¢bûl k´vetkezûen ä, Ãgy lÀtszik, mellûzi
vagy nem ismeri fel azt a k´r¡lm¢nyt, hogy a szovjet tÁpusÃ Àllamszocializmus eurÂpai
orszÀgaiban elkezdûd´tt ÀtalakulÀs legalÀbb hÀrom k¡l´nnemü, de egymÀssal ´sszef¡ggû, ellentmondÀsos folyamat egyidejü lezajlÀsÀbÂl Àll. Az ellentmondÀsok aligha
kezelhetûk pusztÀn olyan akadÀlyokk¢nt, amelyeket megfelelû jogi szabÀlyozÀssal
¢s/vagy szervez¢si technikÀkkal el lehet hÀrÁtani. V¢lem¢ny¡nk szerint az ÀtalakulÀs
fû folyamatai jÂval tÃlmennek azokon a politikai ¢s gazdasÀgi int¢zm¢nyrendszeri vÀltozÀsokon, amelyeket a rendszervÀltÀs fogalma felt¢telez.
A politikai szf¢rÀban ugyanis a demokrÀcia megteremt¢se fel¢ haladÂ folyamat a szov* Figyelmet ¢rdemel, hogy Michael Bruno, aki sok ¢ve az IMF vezetû tanÀcsadÂja, most nyomat¢kkal azt
hangsÃlyozza, hogy az IMF mennyire Àrtatlan volt ezen programoknak a volt szocialista orszÀgokban t´rt¢nû alkalmazÀsÀban. Egyik Ãjabb tanulmÀnyÀban k¡l´n lÀbjegyzetben fontosnak talÀlja kiemelni azt, hogy
àsok korÀbbi esettûl elt¢rûen a kelet-eurÂpai gazdasÀgokban alkalmazott IMF-programok mindeddig jellegzetesen ´nk¢nt
vÀllalt, drasztikus alkalmazkodÀsi programok voltak, amelyekre az IMF inkÀbb csak ÀldÀsÀt adta, mintsem kezdem¢nyezte
volna ûketÊ. (Bruno [1992], 743. o.)
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jet (korÀbban orosz) birodalom felbomlÀsÀval ¢s a Kelet-EurÂpÀban t´rt¢nelmileg
megk¢sett nemzeti ÀllamalapÁtÀsi, elk¡l´n¡l¢si t´rekv¢sekkel s ezek sz¢lsûs¢ges k´vetkezm¢nyeivel esik egybe. A gazdasÀgi szf¢rÀban az egy¢bk¢nt is nagy tÀrsadalmi megrÀzkÂdtatÀsokkal jÀrÂ piacgazdasÀgi ÀtalakulÀssal egyidejüleg a gazdasÀgi autarkiÀt
k¡lgazdasÀgi nyitÀs vÀltja fel; a KGST ´sszeomlÀsÀbÂl k´vetkezû piacveszt¢s a k¡lgazdasÀgi kapcsolatok ÀtorientÀciÂjÀt k¢nyszerÁti ki; s mindez a vilÀggazdasÀg Àtalakult
szerkezet¢hez valÂ, ugyancsak megk¢sett alkalmazkodÀs k´zepette zajlik. Fejlûd¢st´rt¢neti szempontbÂl pedig a mindig is a fejlett vilÀg perem¢n elhelyezkedû k´z¢p- ¢s
kelet-eurÂpai orszÀgok Ãjabb (ki tudja, hÀnyadik) modernizÀciÂs nekirugaszkodÀsa
t´rt¢nik a fejletts¢gbeli elmaradÀs behozÀsÀra.
Az Àllamszocializmus ´sszeomlÀsa Ãjra nyÁlttÀ tette a r¢giÂ ÃgyszÂlvÀn ´r´k ¢rv¢nyü
k¢rd¢s¢t: quo vadis, Kelet-EurÂpa? A reÀ adott vÀlasz pedig, Ãgy lÀtszik, elvÀlaszthatatlan a mÀsik hagyomÀnyos kelet-eurÂpai k¢rd¢sre adandÂ vÀlasztÂl: mi a teendû?
StabilizÀciÂ ¢s/vagy privatizÀciÂ
Forradalom versus reform
ögy a nyolcvanas ¢vek v¢ge fel¢ K´z¢p- ¢s Kelet-EurÂpa korÀbbi reformer beÀllÁtottsÀgÃ tÀrsadalomtudÂsai k´r¢ben ÃgyszÂlvÀn k´zhelly¢ vÀlt a szovjet tÁpusÃ àszocialistaÊ gazdasÀgok megreformÀlhatatlansÀgÀnak a hangsÃlyozÀsa. E t¢tel talÀn legjobb
igazolÀsÀt az 1968. ¢vi magyar gazdasÀgi reform k´vetkezetlens¢ge, felemÀssÀga szolgÀltatta. MagyarorszÀg k´ztudottan a szovjet t´mb egyetlen olyan orszÀga volt, amely
fel tudta szÀmolni a k´telezû tervutasÁtÀsok rendszer¢t, ¢s egy olyan indirekt gazdasÀgirÀnyÁtÀsi rendszert vezetett be, amely a piaci koordinÀciÂ nem lebecs¡lendû elemeit tartalmazta. Ez a rendszer f¢lÃton Àllt a hagyomÀnyos tervgazdasÀg ¢s a kifejlett
piacgazdasÀg k´z´tt. Ma mÀr aligha volna ¢rtelme fel¢leszteni a r¢gi vitÀt arrÂl, hogy
az akkor bevezetett àÃj gazdasÀgi mechanizmusÊ pohara f¢lig telt vagy f¢lig ¡res volt-e.
çltalÀnos ¢rt¢kel¢sk¢nt elfogadhatjuk Kornai JÀnos konklÃziÂjÀt, amelyet a magyarorszÀgi megreformÀlt rendszerrûl a nemzetk´zileg sz¢les ismerts¢get kapott elemz¢s¢ben adott.
Kornai a magyar rendszert a b¡rokratikus ¢s a piaci koordinÀciÂ k¡l´n´s kever¢k¢nek nevezte, amelyen bel¡l àa reform nem l¢pett Àt azon a kritikus hatÀron, amely a bizonyos fokÃ b¡rokratikus beavatkozÀssal jÀrÂ valÂdi piacgazdasÀgot a piaci koordinÀciÂ bizonyos
elemeit magÀban hordozÂ, de alapvetûen a b¡rokrÀcia Àltal szabÀlyozott gazdasÀgtÂl elvÀlasztjaÊ. (Kornai [1987], I. r¢sz, 44. o.) TanulmÀnya v¢g¢n Kornai azt a k´ltûi k¢rd¢st tette
fel, amely nem is k¢rd¢snek, hanem inkÀbb a magyar ¢s az Àllamszocializmus felt¢telei
k´z´tt megkÁs¢relt minden mÀs reform sorsa felett kimondott Át¢letnek hangzott: àMehet-e egy szocialista orszÀgban a reformfolyamat sokkal messzebb, mint ameddig MagyarorszÀgon
eljutott? Vagy a mai MagyarorszÀg jelzi t´bb¢-kev¢sb¢ a reform v¢gsû hatÀrait?Ê (Kornai
[1987], II. r¢sz, 29ä30. o.) Az vilÀgos volt, hogy e hatÀrokat Kornai a politikai struktÃrÀban lÀtta, valamint abban, hogy az Àllami tulajdon hagyomÀnyos formÀja nem
egyeztethetû ´ssze az erûs profit¢rdekelts¢ggel, a szabad piacral¢p¢ssel, a kem¢ny
k´lts¢gvet¢si korlÀttal, a mük´dû tûkepiaccal ¢s a piacgazdasÀg mÀs l¢nyegi jellemzûivel. MÀs szÂval, a szocialista felt¢telek k´z´tt elindÁtott reformok javÁthatnak ugyan
r¢szlegesen a gazdasÀgi helyzeten, de a legjobb esetben (mint amilyen a magyarorszÀgi
volt) sem vezetnek sehovÀ, zsÀkutcÀba torkollnak.
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Ma k´rbepillantva mindarra, ami 1989 Âta t´rt¢nik, azt lÀthatjuk, hogy a v¢gsû hatÀrok n¢melyike ä mint a àpolitikai struktÃraÊ ä mÀr nem l¢tezik, mÀsok ä mint az
àÀllami tulajdon hagyomÀnyos formÀjaÊ ä le¢p¡lûben vannak. A l¢tezû tÀrsadalmigazdasÀgi kereteken bel¡l megkÁs¢relt ¢s ÀllÁtÂlag hiÀbavalÂ reformok helyett maguknak e kereteknek a radikÀlis vagy ha jobban tetszik, forradalmi ÀtalakÁtÀsi folyamatÀnak vagyunk a tanÃi. (V´. Brus [1993], 3. o.) A helyzetnek m¢gis sajÀtos irÂniÀja van.
Ugyanis a tÀrsadalomtudÂsok ¢s a politikacsinÀlÂk k´z´tt ÃjjÀ¢ledni lÀtszik e tÀrsadalmi ÀtalakÁtÀsnak a jÂl ismert marxista vagy inkÀbb leninista kezel¢se ä csak ¢ppen ellent¢tes c¢llal. Sokan ugyanis abban a hiszemben cselekszenek, hogy a hatalmi
struktÃrÀban (azaz a àfel¢pÁtm¢nybenÊ, hogy a megfelelû marxi fogalmat hasznÀljuk)
¢s a tulajdonformÀkban v¢ghezvitt vÀltozÀsok felgyorsÁthatjÀk a piacgazdasÀg megteremt¢s¢t, Àtugorva term¢szetes vagy szerves kifejlûd¢s¢nek a k´zbeesû szakaszait.
A kabÀtk¢nt kifordÁtott marxista vilÀgn¢zetbûl k´vetkezik az a kit¡ntetett szerep is,
amelyet a privatizÀciÂs folyamatnak tulajdonÁtanak, mik´zben az utÂbbit a jogi tulajdonlÀs struktÃrÀjÀban t´rt¢nû puszta vÀltozÀsokra szükÁtik le. Ez a fû oka annak, hogy
n¢mely olyan orszÀgban, ahol elûzûleg tervgazdasÀg volt, a t´meges privatizÀciÂ programjai megelûznek minden egy¢b fontosabb vÀltoztatÀst a gazdasÀgok mük´d¢si
mÂdjÀban (amit MagyarorszÀgon àgazdasÀgi mechanizmusnakÊ nevezt¡nk), hogy a
sz¡ks¢ges szerkezetvÀltozÀs halogatÀsÀt ne is emlÁts¡k.
S ezek utÀn nem meglepû, hogy manapsÀg nem mÀs, mint ¢ppen Kornai emel szÂt
az ellen a ànaiv felfogÀsÊ ellen, amely szerint àha a parancsgazdasÀgot mÀr felszÀmoltÀk, a
piacgazdasÀg csaknem automatikusan mük´dni kezdÊ. Ami hiÀnyzik szerinte az olyan volt
szocialista orszÀgokban, mint a szovjet utÂdÀllamok vagy BulgÀria, az àa gazdasÀgi reform kitartÂ folyamataÊ, amely megelûzte volna a r¢gi rendszer felszÀmolÀsÀt hasonlatosan ahhoz, ahogyan ez MagyarorszÀgon t´rt¢nt àa reformkÁs¢rletek huszon´t ¢ve alattÊ.
(Kornai [1993a], 3. o.)
Ez a v¢lem¢ny Ãgy is ¢rtelmezhetû, hogy a Kornai Àltal àtranszformÀciÂs visszaes¢snekÊ
nevezett m¢ly vÀlsÀg egyik oka ¢s a piacgazdasÀg ki¢pÁt¢s¢nek fû akadÀlya ma nem
annyira a megk´v¡lt tervutasÁtÀsos gazdasÀg tovÀbb¢l¢se, mint inkÀbb sok orszÀgban
a rendszervÀltÀst megelûzû reformok hiÀnya, szerves folytathatÂsÀguk lehetetlens¢ge.
A korÀbbi tervutasÁtÀsos gazdasÀgoknak piaci gazdasÀgokkÀ t´rt¢nû ÀtalakÁtÀsÀban
tehÀt nincs kÁnai fal* a reform ¢s a forradalom k´z´tt. A politikai forradalom nem pÂtolja
a gazdasÀgi reformot, legfeljebb annak elûfelt¢tele lehet. S ha a fiatal demokrÀciÀk
m¢g a modern piacgazdasÀg azon kezdetleges int¢zm¢nyeit sem tudjÀk meg´r´k´lni
az ancien r¢gime-ektûl, amelyeket az elmaradt gazdasÀgi reformoknak kellett volna
kreÀlniuk, akkor igencsak siralmas helyzetbe ker¡lnek. A tervgazdasÀgok reformÀlhatÂsÀgÀnak vagy reformÀlhatatlansÀgÀnak k¢rd¢se most mÀr egy megvÀltozott tÀrsadalmi-politikai k´rnyezetben, mÀs szemsz´gbûl, de Ãjra felvetûdik. Emiatt talÀn jÂval ÀrnyaltabbÀ vÀlik majd az az igen kategorikus vÀlasz is, amelyet erre a k¢rd¢sre
adtak nem is oly r¢gen.
* A r¢gi mondÀs manapsÀg szÂjÀt¢knak tünhet, mivel Ãjabban divatba j´tt a kÁnai gazdasÀgi fejlûd¢ssel valÂ
p¢ldÀlÂzÀs annak bizonyÁtÀsÀra, hogy a piacgazdasÀghoz reformista Ãton is el lehet jutni, azaz az egypÀrtrendszer ¢s a nem magÀn tulajdonstruktÃra keretei k´z´tt is. (V´. Brus [1993], Rawski [1992].) Ez viszont
maga utÀn vonja a k¢rd¢st: ha a reformista evolÃciÂ lehetûs¢ge ä akÀr csak elm¢leti hipot¢zisk¢nt is, de ä
elfogadhatÂnak lÀtszik KÁna vonatkozÀsÀban, mi¢rt tagadtÀk ezt a kifutÀsi lehetûs¢get a magyar gazdasÀgi
reform szÀmÀra, holott az k´ztudottan k´vetendû mintak¢nt szolgÀlt a kÁnaiak szÀmÀra?
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Mi az állam dolga az átalakulási folyamatban
A tÀrsadalomtudÂsok ¢s a politikusok egyarÀnt osztjÀk azt a v¢lem¢nyt, hogy az Àllamszocializmus lebontÀsÀban az Àllamnak legalÀbb k¢t megker¡lhetetlen feladata
van, nevezetesen a gazdasÀg stabilizÀciÂja ¢s privatizÀciÂja. Term¢szetesen ez a feladatk´r jogosan bûvÁthetû p¢ldÀul olyan feladatokkal, mint a gazdasÀg szerkezeti ÀtalakÁtÀsa, liberalizÀlÀsa vagy lend¡letbe hozÀsa. Az utÂbbi k¡l´n´sen fontos ¢s aktuÀlis
feladat a mostani m¢ly ¢s bizonyÀra elhÃzÂdÂ depressziÂ k´r¡lm¢nyei k´z´tt. Megnû
az Àllam szerepe a tÀrsadalmi stabilitÀs megûrz¢s¢ben ¢s a tÀrsadalmi konszenzus megteremt¢s¢ben. (Errûl egy¢bk¢nt a tovÀbbiakban m¢g r¢szletesebben szÂlunk.) M¢gis
a gazdasÀg stabilizÀciÂja ¢s privatizÀciÂja k¢pezi azt a k¢t folyamatot, amelytûl a tervgazdasÀgok ÀtalakÁtÀsÀnak ´sszes egy¢b dimenziÂja f¡gg.
A makro´konÂmiai stabilizÀciÂ vagy egyensÃlyba hozÀs a gazdasÀg fû k¡lsû ¢s belsû
m¢rlegegyensÃlyainak a helyreÀllÁtÀsÀt, de legalÀbbis az egyensÃlyhiÀnyok l¢nyeges
enyhÁt¢s¢t jelenti. Ez valÂjÀban nem egy¢b, mint a p¢nz belsû vÀsÀrlÂerej¢nek a stabilizÀlÀsa (azaz az inflÀciÂ megf¢kez¢se, az Àruk ¢s szolgÀltatÀsok kÁnÀlata ¢s kereslete
k´z´tti piaci egyensÃly megteremt¢se) ¢s/vagy az adott gazdasÀg k¡lsû fizetûk¢pess¢g¢nek a helyreÀllÁtÀsa.
A privatizÀciÂ a fogalom sz¢lesebb ¢rtelm¢ben de-etatizÀlÀsk¢nt (ÀllamtalanÁtÀsk¢nt), deregulÀciÂk¢nt, a gazdasÀgi tev¢kenys¢g ¡zleti alapokra valÂ helyez¢sek¢nt
(kommercializÀlÀsak¢nt) foghatÂ fel. Napjainkban azonban a fogalom szükebb ¢rtelmez¢se terjedt el, amely az Àllami k¢zben levû javak tulajdonjogÀnak magÀnszem¢lyek
vagy -int¢zm¢nyek javÀra t´rt¢nû elidegenÁt¢s¢t jelenti. A privatizÀciÂ mindk¢t ¢rtelm¢ben a piacgazdasÀg megteremt¢s¢t, illetve kisz¢lesÁt¢s¢t ¢s fejleszt¢s¢t c¢lozza. Kereszt¡lvitele azonban mindenkor komplex ¢s hosszÃ tÀvÃ reformok egy¡ttes¢t ig¢nyli.
Az elmondottak elkoptatott k´zhelyeknek tünhetnek, jogosan. Az elmÃlt k¢t-hÀrom ¢v tapasztalatai azonban azt mutattÀk, hogy a gazdasÀgpolitikÀk e k¢t komplexumÀt, a stabilizÀciÂt ¢s a privatizÀciÂt, de k¡l´n´sen az e kettû k´z´tti ´sszef¡gg¢seket
vaskos f¢lre¢rt¢sek ´vezik. KivÀltk¢pp lehangolÂ, n¢ha pedig egyenesen kÀros az a
k´r¡lm¢ny, hogy ezek a f¢lre¢rt¢sek nemcsak a nagyk´z´ns¢g, hanem gyakran politikusok, nemzeti ¢s nemzetk´zi d´nt¢shozÂk, sût m¢g a nekik tanÀcsokkal szolgÀlÂ
tanult szak¢rtûk felfogÀsÀt is uraljÀk.
A k¢t gazdasÀgpolitikai komplexum k´z´tt ugyanis a k´vetkezû k¡l´nbs¢gek vannak, amelyek felett rendszeresen elsiklanak:
a) A stabilizÀciÂ ¢s a privatizÀciÂ idûhorizontja elt¢rû.
A stabilizÀciÂ ä s¡rgûss¢g¢n¢l fogva ä r´vid vagy legfeljebb k´z¢ptÀvÃ, hÂnapokat
vagy egy-k¢t ¢vet ig¢nylû feladat. MegvalÂsÁtÀsÀra a politikusok is ilyen tÀvÃ hatÀridûket szoktak rendszerint Ág¢rni. A vilÀg (¢s nem csak a harmadik vilÀg) persze tele
van kudarcot vallott stabilizÀciÂs kÁs¢rletekkel ¢s teljesÁtetlen Ág¢retekkel, s ebbûl k´vetkezûen jÂl tudott, hogy a gazdasÀgi (¢s a politikai) instabilitÀs idûszakai igen
hosszadalmasak is lehetnek.* M¢gis az ´sszes eredm¢nyes stabilizÀciÂs vÀllalkozÀst korunkban a kormÀnyok valÂban r´vid idû alatt hajtottÀk v¢gre.
A privatizÀciÂ viszont ä akÀr sz¢lesebb, akÀr szükebb ¢rtelm¢ben v¢ve ä idût ig¢nyel,
mert radikÀlis tÀrsadalmi ¢s gazdasÀgi vÀltozÀsok sz´vev¢ny¢vel jÀr egy¡tt. A paternalista Àllam Àltal irÀnyÁtott Àllami vÀllalatot nem lehet egyik naprÂl a mÀsikra ver* LukÀcs Gy´rgy szeretett hivatkozni arra, hogy iskolai t´rt¢nelemk´nyv¢ben a k´vetkezû mondat volt olvashatÂ: àS ezek a tarthatatlan Àllapotok hÀromszÀz ¢vig tartottak.Ê
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senyistÀllÂvÀ vÀltoztatni, m¢g ha a magas hatÂsÀg ezt elrendeln¢ is. (Ez¢rt teljess¢ggel
¢rthetû, hogy tekint¢lyes szakemberek Àltal k¢szÁtett k¡l´nb´zû tanulmÀnyokban a
megfelelû vÀltozÀsok v¢ghezvitel¢hez sz¡ks¢ges idûtÀvok akÀr harminc ¢vet is fel´lelnek.) Ami pedig a sz¢les k´rben ajÀnlott ¢s/vagy alkalmazott Ãn. t´meges privatizÀciÂs
technikÀkat (vagyonjegyeket, kuponokat stb.) illeti, ma senki sem tudja, mennyi idû
kell ahhoz, hogy a formÀlis tulajdonosi cÁmeknek a lakossÀg eg¢sze vagy annak sz¢les
r¢tegei k´z´tt t´rt¢nû elosztÀsÀt k´vetûen valÂsÀgos (term¢szetes vagy int¢zm¢nyi) tulajdonosok jelenjenek meg.
b) A makro´konÂmiai stabilizÀciÂ a piaci mük´d¢s elûfelt¢tele, de fordÁtva ez nem felt¢tlen¡l
igaz.
Aligha szorul bizonyÁtÀsra, hogy stabil p¢nz ¢s az ¢rte megvehetû javak n¢lk¡l a
piac nem tud normÀlisan mük´dni ä megtakarÁtÀsokrÂl ¢s beruhÀzÀsokrÂl, hitelrûl ¢s
banktev¢kenys¢grûl, exportrÂl ¢s importrÂl nem is szÂlva. A fûbb belsû ¢s k¡lsû gazdasÀgi egyensÃlyok helyreÀllÁtÀsa ¢s/vagy stabilizÀlÀsa minden kormÀny elsû ¢s legsÃlyosabb k´teless¢ge, ha ¢letet akar lehelni az al¢lt vagy haldoklÂ gazdasÀgba.
A makro´konÂmiai stabilizÀciÂ fontos jellemzûje, hogy azt a kormÀny mindig k´zpontosÁtott mÂdon irÀnyÁtja vagy hajtja v¢gre, hiszen a nemzeti term¢k egy r¢sz¢nek az
Àllami k´lts¢gvet¢s javÀra valÂ ÃjraelosztÀsÀrÂl (elvonÀsÀrÂl) van szÂ. Ek´zben elker¡lhetetlen¡l korlÀtozza, megcsapolja ¢s csorbÁtja a lakossÀg bizonyos ä nemritkÀn
meglehetûsen sz¢les ä r¢tegeinek a tev¢kenys¢g¢t, j´vedelmeit, sût n¢ha tulajdonosi
jogait is.
Mint az elmÃlt k¢t-hÀrom ¢v tapasztalata megmutatta, a hatalmas Àllami szektorral
bÁrÂ volt tervgazdasÀgokban ezek a stabilizÀciÂs politikÀk nem szÀmÁthatnak olyan viszontreagÀlÀsokra, mint ez a piacgazdasÀgokban szokÀsos. Bebizonyosodott, hogy Fischernek ¢s Gelbnek ([1991], 188. o.) igazuk volt, amikor arra figyelmeztettek, hogy
egyfajta direkt irÀnyÁtÀsra tovÀbbra is sz¡ks¢g lesz az Àllami nagyvÀllalatok eset¢ben az
indirekt mÂdszerek hatÀsfokÀnak erûsÁt¢se ¢s az elburjÀnzÂ vÀllalatk´zi k´rbetartozÀsok kezel¢se v¢gett. Az utÂbbiak, mint kider¡lt, hatÀlytalanÁtani tudjÀk a stabilizÀciÂ
jÂl elk¢pzelt fiskÀlis ¢s monetÀris mÂdszereit.
M¢g ha a k´zponti int¢zked¢sek ideiglenesek volnÀnak is, ¢s a modern piacgazdasÀgban honos adÂzÀsi, monetÀris ¢s mÀs jogszerü mÂdszereket hasznÀlnÀnak, akkor
sem vonhatÂ k¢ts¢gbe, hogy az effajta Àllami dirigizmus a piaci tev¢kenys¢g szabadsÀgÀt csorbÁtja.
A makro´konÂmiai stabilizÀciÂs folyamat e Janus-arcÃ, ellentmondÀsos jelleg¢bûl
adÂdÂan az el¢rt eredm¢nyek is homlokegyenesen ellent¢tes irÀnyokba vezethetnek.
E folyamat nyitÀnya lehet mind a virÀgzÂ piacgazdasÀg felemelked¢s¢nek, mind az
Àllami dirigizmus nem piaci formÀi kitereb¢lyesed¢s¢nek. Az elûbbire jÂ p¢ldÀkkal
szolgÀl a Szovjet-OroszorszÀgban a hÃszas ¢vek elej¢n, a polgÀrhÀborÃ utÀn bevezetett
öj GazdasÀgi Politika (a NEP); vagy az 1948-as, Erhard nev¢hez füzûdû reform Nyugat-N¢metorszÀgban. Sût az 1990. ¢vi lengyelorszÀgi Ãn. Balcerowicz-reformnak is
m¢g mindig megvan az es¢lye arra, hogy igazolja az effajta pozitÁv kimenetel lehetûs¢g¢t. Mindezekben az esetekben a deflÀciÂs k´lts¢gvet¢si ¢s monetÀris politika szigorÀt az ÀralakulÀs, a keresked¢s ¢s a vÀllalkozÀs liberalizÀlÀsÀval ¢s deregulÀlÀsÀval kombinÀltÀk.
JÂl ismertek azonban az ellenkezû irÀnyÃ tendenciÀkat ¢rv¢nyesÁtû t´rt¢nelmi precedensek is. Az igen sikeres 1946-os magyarorszÀgi makro´konÂmiai stabilizÀciÂ p¢ldÀul eltorzÁtotta a t¢nyezûÀrak arÀnyait, aminek a kihatÀsa igen tartÂsnak bizonyult,
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mindmÀig ¢rezhetû, ¢s nem csek¢ly m¢rt¢kben akadÀlyozza ma is a magyar gazdasÀg
hat¢kony mük´d¢s¢t. Felid¢zhetûk p¢lda gyanÀnt a szovjet gazdasÀg korÀbbi makro´konÂmiai stabilizÀciÂi is, amelyeket a sztÀlini vezet¢s kegyetlen mÂdon vitt v¢gbe a
harmincas ¢vekben ¢s ä valamivel enyh¢bb formÀban ä egy mÀsik esetben, a II. vilÀghÀborÃ utÀn. Mindk¢t esetben ezek az akciÂk a tervutasÁtÀsos gazdasÀg legmerevebb
formÀjÀnak stabilizÀciÂjÀt szolgÀltÀk ä sikeresen.
A neoliberÀlis iskola egyik alapfelt¢tele tehÀt, amelyet hÁrneves professzorok utÀn
most mÀr a t´megkommunikÀciÂs eszk´z´k is a nagyk´z´ns¢g tudatÀba sulykolnak
Nyugaton ¢s Keleten egyarÀnt, nevezetesen, hogy a volt tervgazdasÀgokban a makro´konÂmiai stabilizÀciÂ csak a gyors privatizÀciÂ mellett ¢s r¢v¢n valÂsÁthatÂ meg ä sem
elm¢letileg nem Àllja meg a hely¢t, sem tapasztalati Ãton nem igazolhatÂ.
Mi t´bb, e t¢vhitnek a gyakorlatba valÂ k¢tbalkezes Àt¡ltet¢se v¢gletesen Àrtalmas
k´vetkezm¢nyekhez ä a piacgazdasÀgi ÀtalakulÀs teljes visszarendezûd¢s¢hez ä vezethet el
a gyakorlÂpÀlyÀnak kiszemelt orszÀgokban. E tanulmÀny lezÀrÀsakor p¢ldÀul nagyon
valÂszÁnü lehetûs¢gnek lÀtszik, hogy a makro´konÂmiai stabilizÀciÂ csÃfos kudarca
OroszorszÀgban, amelynek a volt Gajdar-kormÀny a àsokkterÀpiaÊ szellem¢ben vÀgott
neki, nemcsak az ÀtalakulÀs neoliberÀlis forgatÂk´nyveit jÀratta le, hanem utat nyitott
a k´zponti tervutasÁtÀsos gazdÀlkodÀs visszaÀllÁtÀsÀval megvalÂsÁtandÂ stabilizÀciÂ
megkÁs¢rl¢s¢nek is. (Tulajdonk¢ppen ezt ajÀnlotta mÀr 1992 oktÂber¢ben a befolyÀsos çllampolgÀri Sz´vets¢g stabilizÀciÂs programja is. LÀsd Programma [1992].)
c) A makro´konÂmiai stabilizÀciÂ lehet a àsokkterÀpiaÊ c¢lja, de a privatizÀciÂ nem.
Amit ma àsokkterÀpiÀnakÊ neveznek, az nem egy¢b, mint a k¡l- ¢s belgazdasÀgi
egyensÃly helyreÀllÁtÀsÀra alkalmazott igen rigorÂzus deflÀciÂs politika egyik fajtÀja.
Ezt a mÃltban is minden stabilizÀciÂs politika alkalmazta, term¢szetesen a szigor k¡l´nb´zû m¢rt¢k¢vel ¢lve. A m¢rt¢k a k´r¡lm¢nyektûl f¡gg´tt ä s nemcsak a gazdasÀgiaktÂl, hanem a politikaiaktÂl is. Azaz attÂl, mennyire volt erûs az Àllamhatalom elnyomÂ ereje ¢s/vagy a tÀrsadalmi k´zmegegyez¢s szilÀrdsÀga.
Az ÃjmÂdi deflÀciÂs politika ä a r¢giektûl elt¢rûen ä arra tart ig¢nyt, hogy univerzÀlisnak, azaz minden¡tt ¢s azonnal alkalmazhatÂnak tekints¢k ä az int¢zm¢nyi k´rnyezettûl, p¢nz¡gyi vagy anyagi tartal¢kok, k¡lf´ldi tÀmogatÀs megl¢t¢tûl f¡ggetlen¡l. A àsokkterÀpiaÊ egyik avatott mestere, Anders Aslund stockholmi professzor, az
oroszorszÀgi kormÀny gazdasÀgi tanÀcsadÂja megkapÂ ûszintes¢ggel fogalmazza meg
e politika fû princÁpiumÀt: àMin¢l nagyobb az inflÀciÂ, megÀllÁtÀsÀhoz annÀl deflatÂrikusabb
politika sz¡ks¢ges. Min¢l eltorzultabb lett a gazdasÀgi szerkezet a kommunizmus alatt, helyretev¢s¢hez annÀl hatalmasabb szerkezeti vÀltoztatÀsok kÁvÀntatnak meg. Min¢l csek¢lyebb a mük´dû
piackonform int¢zm¢nyek szÀma, kifejleszt¢s¡k annÀl nehezebb lesz.Ê (Aslund [1992a], 233ä
234. o.)
Ami pedig e politika alkalmazhatÂsÀgÀnak hatÀrait ¢s a vele jÀrÂ emberi Àldozatok
k¢rd¢s¢t illeti, Aslund vÀlasza a k´vetkezû: àa tÀrsadalmi robbanÀsok vesz¢ly¢vel kapcsolatos
aggodalmak, mint az eddigi tapasztalatok mutatjÀk, meglehetûsen eltÃlzottak. Az a fontos, hogy
a k´vetett gazdasÀgpolitika legyen helyes, ¢s ne a politikai kompromisszumok szÀma legyen nagy...
Mihelyt kider¡lt, hogy a rendszervÀltozÀs bonyolult ¢s k´lts¢ges ¡gy, a Ïk¢sûn j´ttÎ orszÀgokban
az emberek rÀj´nnek, hogy neh¢z idûknek n¢znek el¢be, ¢s vÀrakozÀsaik reÀlisabbÀ vÀlnak, ami
lehetûv¢ teszi a tÀrsadalmi b¢k¢t... Az embereknek meg kell ¢rteni¡k a rendszervÀltozÀs k´vetkezm¢nyeit ahhoz, hogy meggyûzûdhessenek arrÂl, elvÀrÀsaik egy r¢sze ¢sszerütlennek tekintendûÊ.
(Uo. 233. o.) K¢rd¢s: elvÀrÀsaik mely r¢sz¢t kell ¢sszerütlennek tekinteni¡k valÂjÀban?
A jobb ¢let rem¢ny¢t a nem tÃl tÀvoli idûben ä vagy a mindennapi tÀplÀl¢k, hajl¢k,
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füt¢s, eg¢szs¢g¡gyi ellÀtÀs, oktatÀs stb. irÀnti ig¢nyek kiel¢gÁt¢s¢t? S hogyan lehet meggyûzni ûket arrÂl, hogy ez utÂbbi ig¢nyeik à¢sszerütlenekÊ?
Anders Aslund ä igen helyesen ä elismeri a tÀrsadalmi b¢ke ¢s t´megtÀmogatÀs fontossÀgÀt a àsokkterÀpiÀsÊ politika sikeres megvalÂsÁtÀsa szÀmÀra, de ezzel felfedi az
effajta stabilizÀciÂs kurzus politikai sebezhetûs¢g¢t ¢s megvalÂsÁthatÂsÀgÀnak idûbeli
korlÀtozottsÀgÀt is. LengyelorszÀgban ä az 1989-es ÀltalÀnos vÀlasztÀsokon aratott teljes k´rü Solidarnosc-gyûzelmet k´vetûen ä ez a fajta t´megtÀmogatÀs valÂban megvolt. De Balcerowicz ¢s koll¢gÀi drasztikus stabilizÀciÂs politikÀjuk megvalÂsÁtÀsÀhoz
m¢g ott is csak egy bizonyos idûre szÂlÂ politikai meghatalmazÀst kaptak. Szerencs¢j¡k
volt: programjuk ¢rdemi pontjait meg tudtÀk e korlÀtozott idû alatt is valÂsÁtani. TalÀn
tudtÀk, hogy mÀsodik es¢ly mÀr nem adatik meg szÀmukra (s mint azÂta kider¡lt,
ebben igazuk volt).
Ez¢rt ä mÀr csak szociÀlpszicholÂgiai vagy politikai okokbÂl is ä a àsokkterÀpiaÊ kivitelez¢se csak meglehetûsen korlÀtozott idûszak alatt lehets¢ges egyÀltalÀn, hogy sikeres alkalmazhatÂsÀgÀnak egy¢b korlÀtait ne is emlÁts¡k. Mindezek miatt teljes joggal
teszik fel az ENSZ-szak¢rtûk a kajÀn k¢rd¢st: àVajon a hÀrom ¢ve tartÂ Àtmeneti recessziÂ
m¢g mindig sokk-kezel¢snek minûsÁthetû-e?Ê (EGB [1993], 7. o.)
A privatizÀciÂ ezzel szemben idût ig¢nyel, merûben mÀs megk´zelÁt¢st kÁvÀn, ¢s elt¢rû (hosszÃ tÀvÃ) c¢ljai vannak. A k¢t gazdasÀgpolitikai komplexumnak talÀn az az
egyetlen k´z´s vonÀsa, hogy mindk¢t folyamat kormÀnyzati kezdem¢nyez¢st ¢s irÀnyÁtÀst ig¢nyel; s egy sor politikai, tÀrsadalmi, gazdasÀgi ¢s egy¢b okbÂl az a kÁvÀnatos,
hogy ä ha mÂd van rÀ ä mindkettû egyszerre induljon meg.
MindazonÀltal a àsokkterÀpiÀnakÊ nevezett ernyût nagyon gyakran nemcsak a stabilizÀciÂs, hanem a privatizÀciÂs programok f´l¢ is kifeszÁtik. Vajon mi¢rt teszik ezt?
Ha eltekint¡nk a programÁrÂk ¢s a politikusok egyszerü tudatlansÀgÀtÂl ä amire esetleges ments¢g¡k lehet, hogy rendszerint Ãjonck¢nt tev¢kenykednek mai szerepk´r¡kben ä, az Àltaluk hasznÀlt fogalom semmi egyebet nem kÁvÀn kifejezni, mint arra
irÀnyulÂ politikai elt´k¢lts¢g¡ket, hogy radikÀlis ¢s gyors tÀrsadalmi-gazdasÀgi vÀltozÀsokat vigyenek v¢ghez. Az effajta politikai jelszÂgyÀrtÀs talÀn hasznosnak bizonyul
a vÀlasztÀsi kampÀnyokban. K¢sûbb azonban a lelkesed¢s lelohad, a jelszavak vissza¡tnek, miutÀn kider¡l, hogy a) àa ÏHogyan reformÀljunk meg egy gazdasÀgotÎ cÁmü ÃtmutatÂ egyszerüen nem l¢tezikÊ (Solimano [1992], 42. o.); b) az a privatizÀciÂ, amely gyÂgyÁrnak Ág¢rkezett a megelûzû rezsimek sz¡lte tÀrsadalmi igazsÀgtalansÀgokra, gyÂgyÁtÀs
helyett Ãj tÀrsadalmi ellent¢teket ¢s egyenlûtlens¢geket teremt.
A siker es¢lyei
A volt szocialista orszÀgok mai k¡l´nb´zû helyzet¢nek van egy k´z´s vonÀsa, m¢gpedig az illÃziÂveszt¢s a tekintetben, hogy gazdasÀgaik r´vid idû alatt piacgazdasÀgokkÀ alakulnak
Àt, ¢s a fejlett ipari orszÀgok sorÀba emelkednek fel. A csalÂdottsÀg ¢s a kiÀbrÀndultsÀg sajnos
vitathatatlan t¢ny. A keleti ¢s a nyugati politikai vezetûk hangzatos optimista nyilatkozatainak mind csek¢lyebb a hitel¡k az ¢rintett orszÀgok lakossÀgÀnak k´r¢ben.
UtÂlag nincs sok ¢rtelme azon elm¢lkedni, hogy mi volt ezeknek az illÃziÂknak az
alapja, illetve hogy egyÀltalÀn volt-e reÀlis alapjuk. Mindamellett valÂban hatnak olyan
elûre nem lÀtott t¢nyezûk ¢s t¢vhitek, amelyek hozzÀjÀrulnak az illÃziÂveszt¢shez, ¢s
felvetik az ÀtalakulÀsi strat¢gia elker¡lhetetlen fel¡lvizsgÀlatÀt.
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Az átalakítási stratégia két új korlátja
a) A gazdasÀgi vÀlsÀg p¢ldÀtlan kem¢nys¢ge ¢s feltehetûen hosszan tartÂ volta ma mÀr minden
volt szocialista orszÀgban ismert ¢s elismert t¢ny. Ehhez csak azt a fontos (¢s a nagyk´z´ns¢g Àltal rendszerint mellûz´tt) k´r¡lm¢nyt kell hozzÀfüzni, hogy K´z¢p- ¢s Kelet-EurÂpa t´bb orszÀgÀban a gazdasÀgi visszaes¢s m¢g a rendszervÀltÀs elûtt kezdûd´tt el, vagy tûle f¡ggetlen¡l is elkezdûd´tt volna az Àllamszocialista gazdasÀg ´sszeroppanÀsa k´vetkezt¢ben.
Ugyancsak nem mellûzhetû az a fontos t¢ny sem, hogy m¢g a mostani pangÂ gazdasÀgi k´r¡lm¢nyek k´z´tt is t´bb orszÀgban a belsû piac jobban ellÀtott, ¢s az oly
megszokott sorÀllÀs eltünt; a k¡lgazdasÀgi egyensÃly t´bb orszÀgban l¢nyegesen javult, sok esetben a nyugati piacokra irÀnyulÂ exportok meredek emelked¢se k´vetkezt¢ben. çltalÀnosabban fogalmazva az ezt jelenti, hogy a Kornai-f¢le erûforrÀs-korlÀtos
hiÀnygazdasÀgok keresletkorlÀtossÀ alakultak vagy alakulnak Àt,* m¢g ha ez a k´vetkeztet¢s
ma t´bb¢-kev¢sb¢ csak a k´z¢p-eurÂpai volt tervgazdasÀgokra (Szlov¢niÀt bele¢rtve)
¢rv¢nyes is.
E valÂban pozitÁv vÀltozÀsok bek´vetkezt¢nek t¢nye egyfelûl ¢s az ¢rt¡k a volt szocialista orszÀgok lakossÀga Àltal fizetett vÀratlanul magas Àr mÀsfelûl prioritÀsvÀltÀst
kell hogy elûid¢zzen az ÀtalakÁtÀsi politikÀban.
b) Az illÃziÂveszt¢s talÀn m¢g erûsebb okozÂja az a sz¢les k´rben elterjedt ¢rz¢s, hogy a
Nyugat Àltal t¢nylegesen nyÃjtott segÁts¢g el¢gtelen. K¡l´n´sen ha azt azzal az elvÀrt vagy
az ä ÀllÁtÂlag ä Ág¢rt segÁts¢ggel vetik ´ssze, amelynek a Marshall-seg¢ly m¢reteihez
kellett volna hasonlÁtania. JÂllehet bizonyos Ág¢retek k¢ts¢gkÁv¡l elhangzottak ¢s tovÀbbra is elhangzanak (mindenki hallhat vagy olvashat ilyen ¢rtelmü nyilvÀnos nyilatkozatokat), ma mÀr vilÀgossÀ vÀlt, hogy mind a nyugati politikusok, mind lelkes
keleti hallgatÂsÀguk egyfajta ´nÀmÁtÀs Àldozatai.
N¢mely keleti politikusok szÁvesen hÀnyjÀk a Nyugat szem¢re, hogy nem rendelkezett konzisztens strat¢giÀval a Keleten v¢gbemenû vÀltozÀsok kezel¢s¢re. Az ÀllÁtÀs
k¢ts¢gkÁv¡l igaz, de a jelens¢g felszÁn¢n mozog. Nem teszi fel azt a k¢rd¢st ä s ezt a
politikusok ¢s a politolÂgusok is rendre meg szoktÀk ker¡lni, legalÀbbis a nyilvÀnossÀg
elûtt ä, hogy lehetett volna-e a Nyugatnak egyÀltalÀn koherens strat¢giÀja a Keleten zajlÂ
bomlÀsi folyamatok kezel¢s¢re. A dolog l¢nyege ugyanis a Nyugat Kelettel szembeni biztonsÀgpolitikai ¢s gazdasÀgi ¢rdekeinek az aszimmetriÀjÀban rejlik.
MÁg ugyanis a II. vilÀghÀborÃ utÀni eg¢sz idûszak vilÀgpolitikÀjÀnak fû tengely¢ben
a keletänyugati katonai konfrontÀciÂ Àllt, s erre mindk¢t oldalon ezermilliÀrdokat k´lt´ttek (dollÀrban szÀmolva), az egykori keleti t´mb orszÀgainak piaci jelentûs¢ge, gazdasÀgi vonzereje a k¡lvilÀg szÀmÀra mindig is viszonylag gyenge volt, s az is maradt.
Ezen orszÀgok k¡lkereskedelmi forgalma a vilÀgforgalom h¢t-nyolc szÀzal¢kÀt tette
ki a nyolcvanas ¢vek mÀsodik fel¢ben, ezen bel¡l az OECD-orszÀgok k¡lkereskedelmi
ÀruforgalmÀbÂl a r¢szesed¢se mind´ssze k¢t-hÀrom szÀzal¢kos volt. K´zvetlen k¡lf´ldi tûkeberuhÀzÀsok ä a rendszer jelleg¢bûl k´vetkezûen ä a t¢rs¢gben nem voltak.
(Igaz, a nyugati bankokkal ¢s kormÀnyokkal szemben tetemes adÂssÀg halmozÂdott
fel, Ágy az utÂbbiaknak ¢rdek¡kben Àll az adÂssÀgszolgÀlat pontos teljesÁt¢se.) Eg¢sz¢ben a Nyugat szÀmÀra a r¢giÂ gazdasÀgi jelentûs¢ge mindeddig elhanyagolhatÂ volt.
* Erre a t¢nyre elûsz´r az ENSZ EurÂpai GazdasÀgi BizottsÀgÀnak szak¢rtûi figyeltek fel. LÀsd EGB (1992),
53. o.
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A Nyugat biztonsÀgpolitikai ¢s gazdasÀgi ¢rdekeinek aszimmetriÀjÀbÂl t´bb ellentmondÀs k´vetkezik. LÀssunk n¢hÀnyat ezek k´z¡l:
ä A katonai konfrontÀciÂ idûszakÀban a nyugati kormÀnyok meglehetûsen ¡gyesen
alkalmaztÀk a gazdasÀgi furkÂsbot ¢s m¢zesmadzag politikÀjÀt az egyes k´z¢p- ¢s kelet-eurÂpai orszÀgokkal szemben. Ez kizÀrÂlag biztonsÀgpolitikai megfontolÀsokat
tartott szem elûtt, hogy lazÁtsa egyik vagy mÀsik orszÀg k´tûd¢s¢t a fû ellens¢ghez, a
SzovjetuniÂhoz. Mivel a gazdasÀgi tÀmogatÀs nemzetk´zi katonai strat¢giai ¢rdekeket
szolgÀlt, a katonai konfrontÀciÂ megszün¢se eg¢szen paradox k´vetkezm¢nyekhez vezetett. Ugyanis a szovjet katonai fenyeget¢s cs´kken¢s¢vel, majd eltün¢s¢vel, valamint
annak k´vetkezt¢ben, hogy a szovjet hadsereg kivonul vagy kivonulÂban van K´z¢pEurÂpÀbÂl, a Nyugat ¢rdeklûd¢se e r¢giÂ irÀnt nem nûtt, hanem, ellenkezûleg, cs´kkent.
Ez a helyzet objektÁv logikÀjÀnak a k´vetkezm¢nye, amellyel a hatalomra jutott ¢s
t´bbnyire az egykori ellenz¢kbûl j´tt mai k´z¢p- ¢s kelet-eurÂpai kormÀnyok nem voltak ä s jÂr¢szt ma sincsenek ä tisztÀban, amikor a be nem vÀltott nyugati Ág¢retek (vagy
inkÀbb sajÀt rÂzsÀs Àlmaik) nem teljes¡l¢se miatt sopÀnkodnak.*
ä A nyugati seg¢lyeket (pontosabban: a nyugati seg¢lyÁg¢reteket) ma is ugyanÃgy,
mint a mÃltban, nem gazdasÀgracionalitÀsi krit¢riumok vagy kereskedelemfejleszt¢si
szempontok, hanem a valÂsÀgos vagy potenciÀlis biztonsÀgpolitikai vesz¢lyeztetetts¢g
mindenkori felfogÀsa hatÀrozza meg. A biztonsÀgi kockÀzatok szerinti àversenyeztet¢sbenÊ a Nyugat szÀmÀra a k´z¢p-eurÂpai r¢giÂ ma term¢szetesen Kelet-EurÂpa t´bbi r¢sze m´g¢ szorul. Persze nem zÀrhatÂ ki egy kedvezûtlen fordulat sem, fûleg a
SzovjetuniÂ utÂdÀllamaiban ä az anarchia terjed¢se, Ãj diktatÃrÀk megjelen¢se, Ãjabb
hÀborÃs konfliktusok kirobbanÀsa stb. ä, ami ¢ppen biztonsÀgpolitikai szempontbÂl
¢rt¢keln¢ fel Ãjra K´z¢p-EurÂpa szerep¢t a Nyugat szÀmÀra az egykori cordon sanitaire valamif¢le Ãj vÀltozatak¢nt. Eszerint paradox mÂdon K´z¢p-EurÂpa nyugati tÀmogatottsÀga akkor javulna, ha nemzetk´zi k´rnyezete romlana. Ami v¢g¡l is gazdasÀgi szempontbÂl is kedvezûtlen fejlem¢ny volna, mert riasztÂan hatna a k¡lf´ldi ¢s a hazai befektetûkre.
ä A nyugati vilÀg politikai elitje tisztÀban van azzal, hogy a K´z¢p- ¢s Kelet-EurÂpÀban zajlÂ tÀrsadalmi ¢s gazdasÀgi ÀtalakulÀshoz, a gazdasÀgok stabilizÀlÀsÀhoz a fejlett ipari orszÀgoknak k´zvetlen ¢s k´zvetett anyagi tÀmogatÀst kell nyÃjtaniuk. Ezt a
Nyugat elemi ¢rdeke kÁvÀnja meg. Ev¢gett a nyugati t´megkommunikÀciÂs eszk´z´kben az utÂbbi ¢vekben valÂsÀgos àagymosÀsÊ folyik. A politikai elitek felvilÀgosult
szeml¢lete ellen¢re azonban egy nagyszabÀsÃ seg¢lyprogram elfogadÀsÀnak es¢lye ma
csek¢lyebb, mint valaha. A fû ok nem gazdasÀgi, hanem politikai. °ppen mert a hÀborÃs
vesz¢ly cs´kken, Nyugaton cs´kken a b¢k¢t szilÀrdÁtÂ seg¢lypolitika tÀrsadalmi tÀmogatottsÀga is.
Ez a jelens¢g meglepûnek tünhet a volt szocialista orszÀgok tapasztalatlan Ãj vezetûi
szÀmÀra. BizonyÀra nem ismerik azt a jÂr¢szt elfeledett t¢nyt, hogy 1948-ban a ma
oly magasztalt Marshall-tervet is csak az akkor egyÀltalÀn nem k¢pzelt àv´r´s veszedelemÊ tudatosÁtÀsÀval lehetett az amerikai adÂfizetûkkel elfogadtatni. Ma ez a vesz¢ly
megszünt, ¢s ä megint csak paradox mÂdon ä ez a nyugati kormÀnyok cselekvûk¢pess¢g¢t korlÀtozza. K´lts¢gkÁm¢lû seg¢lyprogramokra k¢nyszer¡lnek, s ehhez jÂ k¢* P¢ldÀul a magyar minisztereln´k k´zgazdasÀgi tanÀcsadÂja ¢s szem¢lyes bizalmasa tavaly megjelent interjÃjÀban der¢k ûszintes¢ggel kimondta: àMi igenis azt hitt¡k, hogy lesznek tÀmogatÀsok, ajÀnd¢kok, kamatmentes
k´lcs´n´k.Ê (Heti VilÀggazdasÀg, 1992. mÀjus 2. 41. o.) A helyzetet csak sÃlyosbÁtja, hogy olyan emberrûl van
szÂ, aki nyugati emigrÀciÂban ¢lte le ¢lete nagy r¢sz¢t, s ott szerezte ezt a szak¢rtelm¢t is.
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pet vÀgva azt magyarÀzzÀk keleti hallgatÂsÀguknak, hogy nem halat akarnak adni nekik, hanem halÀszni tanÁtjÀk majd meg ûket. (Thatcher volt brit minisztereln´knû ¢s
Bush volt amerikai eln´k kedvelt parabolÀi.) Ha viszont valamely orszÀgok mÀr rendelkeznek n¢mi olyan àhallalÊ, amelyet eladÀsra tudnak felkÁnÀlni, a Nyugat r´gvest
azon kezd fÀradozni, hogy megakadÀlyozza ûket ebben a t´rekv¢s¡kben. (Gondoljunk
csak arra, mi t´rt¢nik a mezûgazdasÀgi term¢kek, textÁliÀk, ac¢lterm¢kek ¢s mÀs à¢rz¢kenyÊ Àruk Nyugatra irÀnyulÂ exportjÀval; vagy arra, hogyan ÀllÁtotta le legutÂbb
ez ¢v tavaszÀn az EurÂpai K´z´ss¢g a K´z¢p- ¢s Kelet-EurÂpÀbÂl szÀrmazÂ ¢lûÀllat¢s hÃsimportot, mert szÀj- ¢s k´r´mfÀjÀst talÀltak ä hol? ä D¢l-OlaszorszÀgban.)
Lehetséges hangsúlyváltások az átmenet stratégiájában
A k¢t vÀratlan vagy elûre nem lÀtott t¢nyezûtûl ä a sÃlyos depressziÂtÂl ¢s a nem adÂssÀgn´velû forrÀsbeÀramlÀs hiÀnyÀtÂl* ä korlÀtozva a volt tervgazdasÀgok ÀtalakulÀsi
folyamata mÂdosÁtÀsra, az azt vez¢rlû korÀbbi koncepciÂk pedig ÃjragondolÀsra szorulnak.
a) A vÀlsÀgellenes politikai ¢s a gazdasÀgi n´veked¢s ´szt´nz¢se
Ez talÀn a legk¢nyesebb probl¢ma az ÀtalakulÀs eg¢sz strat¢giÀja szempontjÀbÂl, hiszen az mindmÀig k¢t alapelven ä a deflÀciÂs politika eszk´zeivel v¢grehajtandÂ makro´konÂmiai stabilizÀciÂn ¢s a de-etatizÀlÀs mÂdszereivel (privatizÀciÂ, deregulÀciÂ
stb.) megvalÂsÁtandÂ gazdasÀgi liberalizÀlÀson ä nyugszik.
Az elj´vendû gazdasÀgi fellend¡l¢s neoliberÀlis forgatÂk´nyve szerint a nagy reÀlb¢rcs´kkent¢st eredm¢nyezû restriktÁv monetÀris ¢s b¢rpolitikÀnak a profitabilitÀs
emelked¢s¢hez kell vezetnie a vÀllalati szektorban. Ez azutÀn az Àllami k´lts¢gvet¢snek
is nagyobb bev¢teleket hoz, felt¢ve, hogy az adÂbehajtÀsi rendszer kellû hat¢konysÀggal mük´dik. Az egyensÃlyba ker¡lû Àllami k´lts¢gvet¢s viszont az inflÀciÂ lelassulÀsÀt
segÁti elû, ami ´szt´nzi a megtakarÁtÀst. Ha a politikai d´nt¢shozÂk stabil makro´konÂmiai k´rnyezetet hoznak l¢tre, ¢s cs´kkentik a szem¢lyi j´vedelmek, valamint a profitok direkt adÂztatÀsÀt, a beruhÀzÀsok nûni kezdenek. V¢g¡l a tartÂssÀ vÀlÂ fellend¡l¢s a munkan¢lk¡liek hatalmasra duzzadt l¢tszÀmÀt is apasztani fogja. (V´. Gomulka [1992].)
A monetÀris megszorÁtÀsok ¢s gazdasÀgi liberalizÀlÀs àindukÀltaÊ fellend¡l¢s eme
forgatÂk´nyv¢vel az a gond, hogy az Àltala vÀzolt cselekm¢nysor ä a szerzûk vÀrakozÀsaival szemben ä csak meglehetûsen hosszÃ idûszak alatt bontakozik ki, m¢g a legjobb esetben is. BizonyÀra nem ok n¢lk¡l sz¡letett Keynes szÀllÂig¢v¢ lett mondÀsa a
hosszÃ tÀvrÂl** ¢ppen a nagy vÀlsÀg idej¢n, amely egy¢bk¢nt a volt tervgazdasÀgokat
sÃjtÂ mainÀl r´videbb volt.
Azoknak a latin-amerikai orszÀgoknak (Chile, MexikÂ ¢s BolÁvia) a teljesÁtm¢nye
is, amelyek sikerrel alkalmaztÀk a monetÀris szigor programjait a makro´konÂmiai
stabilizÀciÂ megteremt¢s¢ben, azt mutatja, hogy a stabilizÀciÂ ¢s a tartÂs n´veked¢s
el¢r¢se Àldozatokkal jÀrÂ ¢s gyakran meglehetûsen hosszadalmas folyamat. Andr¢s So** A direkt k¡lf´ldi beruhÀzÀsok mindeddig csak MagyarorszÀgon ¢s CsehorszÀgban jÀtszanak szÀmottevû
szerepet.
** àHosszÃ tÀvon mindannyian halottak lesz¡nk.Ê
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limano (1992) vilÀgbanki kutatÂ ´sszevetette az emlÁtett orszÀgok tapasztalatait az egykori tervgazdasÀgok megreformÀlÀsÀnak eddigi gyakorlatÀval. Eszerint Chil¢ben ¢s
MexikÂban h¢t ¢vig eltartott, amÁg a hiperinflÀciÂ ¢vi hÃsz-huszon´t szÀzal¢kosra lassult le, ¢s ´t-hat ¢vre volt sz¡ks¢g ahhoz, hogy a magÀnberuhÀzÀsok a tartÂs n´veked¢s
ÀllapotÀba ker¡ljenek (amelynek ism¢rve a legalÀbb hÀrom ¢vig tartÂ folyamatos bûv¡l¢s). Figyelmet ¢rdemel azonban a szerzû szerint az a k´r¡lm¢ny, hogy àa m¢rt gazdasÀgi tev¢kenys¢g zsugorodÀsÀnak m¢rt¢ke Kelet-EurÂpÀban 1990 Âta sokkal nagyobb, mint a
kibocsÀtÀs hasonlÂ jellegü cs´kken¢s¢¢, amelyet Chil¢ben, MexikÂban ¢s BolÁviÀban figyeltek meg
a programjaik ¢letbel¢pt¢t k´vetû szakaszbanÊ. (Solimano [1992], 28. o.)
TehÀt a nemzetk´zi tapasztalat sem tÀmasztja alÀ a jelenlegi stabilizÀciÂs programok
hÁveinek amaz optimista vÀrakozÀsait, amelyek szerint a reform okozta recessziÂ Kelet-EurÂpÀban csak mintegy k¢t-hÀrom ¢vig tart majd (Gomulka [1992]), 6. o.), vagy
azt, hogy n¢mely orszÀgban, p¢ldÀul a (volt) CsehszlovÀkiÀban ¢s MagyarorszÀgon az
egy fûre jutÂ reÀlkibocsÀtÀs 1996-ra Ãjra el¢rheti a reformok elûtti szintet. (Bleier ¢s
Gelb [1993], 3. o.) Ezek az egy ¢vvel ezelûtti elûirÀnyzatok ma mÀr nyilvÀn tarthatatlanok.
Ez¢rt figyelmet ¢rdemel az az aligha v¢letlen fejlem¢ny, hogy egy olyan befolyÀsos
k´zgazdÀsz, mint Kornai JÀnos, Ãjabban ä mint mÀr emlÁtett¡k ä az Àltala nem is olyan
r¢gen vallott n¢zetektûl elt¢rû eszm¢ket hangoztat.
Kornai ([1993], 4. o.) nyilatkozataiban ¢s elûadÀsaiban annak sz¡ks¢gess¢g¢t hangsÃlyozza, hogy a gazdasÀgi prioritÀsokat fel¡l kell vizsgÀlni, mert a depressziÂellenes
gyÂgykezel¢s ànem tür halasztÀstÊ. A neoliberÀlis paradigmÀval fordul szembe, amikor kimondja, hogy a kormÀnyoknak àgondosan megtervezett fellendÁt¢si int¢zked¢scsomagokatÊ kell alkalmazniuk a magÀnberuhÀzÀsok ´szt´nz¢s¢re, mivel a magyar ¢s a t´bbi
ÀtalakulÂ gazdasÀg ànem hagyatkozhat kizÀrÂlag a piaci erûkreÊ. Szerinte aktÁv Àllami tÀmogatÀs hiÀnyÀban ezek az orszÀgok àvalÂszÁnüleg a gazdasÀgi tev¢kenys¢g cs´kkent szintj¢tûl ¢s a magas munkan¢lk¡lis¢gtûl ä egyszÂval a pangÀstÂl szenvedn¢nekÊ.
JÂllehet Kornai nem a pangÂ gazdasÀg keynesi kezel¢s¢t kÁvÀnja fel¢leszteni, kiindulÂpontja az utÂbbi¢hoz hasonlatos: û is a krÂnikus stagnÀlÀstÂl f¢l EurÂpa keleti
fel¢n. S Keyneshez hasonlÂan az çllamhoz fordul segÁts¢g¢rt, amit Ronald Reagan ¢s
Margaret Thatcher ¢vtized¢ben a hivatalos tudomÀny fûÀrama m¢g a legfûbb Rossznak tekintett.*
b) Az ÀtalakulÀs ¢s a tÀrsadalmi konszenzus
Ugyancsak Àt¢rt¢kel¢sre szorul az Àllam szerepe ama funkciÂjÀt illetûen is, amelyet a
tarsadalmi konszenzus fenntartÀsÀban vagy megteremt¢s¢ben gyakorol. Ez kivÀltk¢pp a radikÀlis vÀltozÀsok idej¢n elengedhetetlen.
Az ÀtalakÁtÀs uralkodÂ neoliberÀlis forgatÂk´nyvei a maguk optimista vÀrakozÀsaival ¢s Ág¢reteivel a tÀrsadalmi k´zmegegyez¢s ig¢ny¢t megoldottnak, azaz a probl¢mÀt
nem l¢tezûnek tekintett¢k. így a rendszervÀltÀs kezdeti szakaszÀban az akkori vitÀkban nemigen esett rÂla szÂ. Viszont olyan k´r¡lm¢nyek k´z´tt, amikor egy sor volt
tervgazdasÀgÃ orszÀgban a t´meges munkan¢lk¡lis¢g szilÀrdan megtelepedett, a
t´bbiben pedig elker¡lhetetlen¡l eljû, amikor az ¢letszÁnvonal s¡llyed¢se ¢s a tÀrsadalmi egyenlûtlens¢gek fokozÂdÀsa mÀr hosszabb ideje tart, a tÀrsadalmi konszenzus
* írÀsunk lezÀrÀsa Âta Kornai JÀnos magyar nyelven hosszÃ elemzû tanulmÀnyt publikÀlt, amelynek gondolatmenete egyezik az Àltalunk id¢zett angol nyelvü forrÀssal. V´. Kornai (1993b).

Szamuely LÀszlÂ: Kifel¢ az ÀllamszocializmusbÂl: merre ¢s hogyan?

ã

441

megûrz¢s¢nek/megteremt¢s¢nek probl¢mÀja K´z¢p- ¢s Kelet-EurÂpa-szerte elût¢rbe
ker¡lt.
MiutÀn a virÀgzÂ piacgazdasÀghoz valÂ gyors ¢s viszonylag fÀjdalommentes Àtmenet programjai (amelyeket masszÁv k¡lsû seg¢lyek tÀmogatnÀnak) megbuktak, magÀtÂl ¢rtetûdik, hogy a meglehetûsen hosszÃ ideig tartÂ, fokozatos ¢s tÀrsadalmilag igen
bonyolult ÀtalakulÀssal szÀmolÂ szak¢rtûk a tÀrsadalmi k´zmegegyez¢st a sikeres politika elûfelt¢tel¢nek tartjÀk.
Ugyancsak magÀtÂl ¢rtetûdû, hogy azok a kutatÂk, akik a minden korlÀtozÀstÂl
mentes szabadpiaci gazdasÀg megteremt¢s¢re t´rekszenek ä nemcsak az Àllami tulajdon, hanem mindenfajta Àllami szabÀlyozÀs min¢l nagyobb k´r¢nek a gyors felszÀmolÀsÀval ä harcba kell hogy szÀlljanak az Àllam nyÃjtotta tÀrsadalmi biztonsÀg ellen
is. Ebbûl a szemsz´gbûl n¢zve a àsokkterÀpiÀsÊ Aslund hÁrhedtt¢ vÀlt kinyilatkoztatÀsa
(àHa OroszorszÀg valÂban sikeres orszÀggÀ vÀlik, meglehet, hogy a XIX. szÀzad v¢gi Egyes¡lt
çllamokhoz fog hasonlÁtani, azaz a vadnyugat gazdasÀgÀhoz, amelyben kev¢s szabÀlyozÂ volt,
de enn¢lfogva a korrupciÂ is korlÀtozott voltÊ) * teljess¢ggel logikus ¢s ¢rthetû. Az egyetlen
gond ezzel az ideÀlis tÀrsadalmi renddel az, hogy megteremt¢s¢hez vagy az Àllam elnyomÂ hatalmÀt kell felhasznÀlni azokkal szemben, akik ezt a tÀrsadalmi rendet nem
talÀljÀk nagyon vonzÂnak, vagy tÀrsadalmi k´zmegegyez¢sen alapulÂ erûs tÀrsadalmi
tÀmogatÀst kell szerezni. Mindk¢t megoldÀs ily mÂdon az Àllam aktÁv (elnyomÂ ¢s/vagy
gondviselû) szerep¢t ig¢nyli, ami contradictio in adiecto.
Az Ãj demokrÀciÀk mai k´r¡lm¢nyei k´z´tt csak a tÀrsadalmi konszenzus vezethet
el az ÀtalakulÀs legitimÀciÂjÀhoz, ¢s csak ez fogadtathatja el a lakossÀggal az Ãj megprÂbÀltatÀsok elvisel¢s¢t. Mindk¢t feladat ÃgyszÂlvÀn teljesÁthetetlennek lÀtszik. Minden bizonnyal ez a magyarÀzata annak, hogy a hatalomra ker¡lt Ãj emberek elsû garnitÃrÀja viszonylag r´vid idû alatt elhasznÀlÂdik mind politikailag, mind erk´lcsileg.
Az eredeti konszenzust ¢s az Ãj rezsimek tÀrsadalmi tÀmogatÀsÀt fûleg az mÀllasztja
sz¢t, hogy ä mint a hazai liberÀlisok fû pÀrtjÀnak, a Szabad DemokratÀk Sz´vets¢g¢nek
vezetû politikusa, Tardos MÀrton is dics¢retes nyÁltsÀggal bevallja ä az Ãj rendszer nem
k¢pes sem teljes foglalkoztatottsÀgot, sem egyenlûs¢get, de m¢g egyenlû indulÀsi felt¢teleket sem teremteni az ÀllampolgÀroknak. Abban is igaza van Tardosnak, hogy az
¢letszÁnvonal elker¡lhetetlen cs´kken¢s¢nek talÀn leginkÀbb megrÀzÂ vonatkozÀsa a
k´zszolgÀltatÀsok kialakulÂ krÁzise. Az Ãj rezsimeknek ugyanis nincs annyi k´lts¢gvet¢si bev¢tel¡k, hogy mük´dtetni tudjÀk a j´vedelmi ÃjraelosztÀs ¢vtizedeken Àt funkcionÀlÂ korÀbbi rendszer¢t. Ennek elker¡lhetetlen k´vetkezm¢nye a k´zszolgÀltatÀsok mennyis¢g¢ben ¢s minûs¢g¢ben bek´vetkezû drÀmai visszaes¢s. (V´. Tardos
[1992], 348ä350. o.)
Ez az eg¢sz ÀtalakulÀsi folyamat kritikus mozzanata, hiszen a k´zszolgÀltatÀsok
(eg¢szs¢g¡gy, oktatÀs) megfelelû szÁnvonalÃ biztosÁtÀsa ¢s az erre a c¢lra szÀnt k´lts¢gvet¢si kiadÀsok ezzel egyidejü radikÀlis lefaragÀsa a k´r n¢gysz´gesÁt¢s¢hez hasonlÂ probl¢mÀnak lÀtszik. A k´vetkezûk miatt:
1. Ha a k´zszolgÀltatÀsok le¢p¡lnek, a hatalmon levû bÀrmilyen kormÀny tÀrsadalmi tÀmogatottsÀga elapad. A lakossÀg legsz¢lesebb r¢tegei ugyanis nincsenek ¢s m¢g
hosszÃ ideig nem lesznek abban a helyzetben, hogy szem¢lyi j´vedelmeikbûl fedezhess¢k e szolgÀltatÀsok k´lts¢geit. A szocialista rendszerbûl ´r´k´lt szem¢lyi j´vedelmek szintje, mint k´ztudott, elej¢tûl fogva (K´z¢p-EurÂpÀban a II. vilÀghÀborÃ Âta)
* LÀsd Aslund (1992b), 32. o.; (1992c), 4. o.
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annak az elvnek a figyelembev¢tel¢vel lett àbeÀllÁtvaÊ, hogy a k´zszolgÀltatÀsok k´lts¢g¢t az Àllamnak kell viselnie.
2. Ha pedig a kormÀny nem szÀnja rÀ magÀt a k´zszolgÀltatÀsok visszafejleszt¢s¢re
(amivel a sajÀt hatalmi pozÁciÂjÀt ÀsnÀ alÀ), ¢s Ãgy-ahogy a k´ltekez¢s addigi szintj¢t
tartja fenn, ezzel valÂjÀban a gazdasÀg de-etatizÀlÀsÀnak ¢s liberalizÀlÀsÀnak a programjÀt teszi semmiss¢, azaz lemond arrÂl a c¢ljÀrÂl, hogy le¢pÁtse az Àllam redisztributÁv szerep¢t.
Egy piacgazdÀlkodÀsi ¢s privatizÀciÂs programmal fell¢pû demokratikus politikai
erû szÀmÀra egyik lehetûs¢g sem tartogat mÀst, mint lemondÀst a mostani vagy a j´vûbeli hatalom megtartÀsÀrÂl, illetve megszerz¢s¢rûl.
A tÀrsadalmi konszenzus megteremt¢se azonban nem csak azt ig¢nyli, hogy az Ãn.
szociÀlis biztonsÀgi hÀlÂ finanszÁrozÀsÀra valamilyen megoldÀst talÀljanak. A privatizÀciÂ folyamata, a piaci versenygazdasÀg megteremt¢se ¢s mük´d¢se ki- ¢s Ãjratermeli
a k¡l´nf¢le tÀrsadalmi egyenlûtlens¢geket (a j´vedelmekben, a vagyonokban, a tÀrsadalmi hatalomban ¢s presztÁzsben stb.). Az Ãj tÀrsadalmi rend akkor legitimÀlÂdik,
ha az Ãj egyenlûtlens¢geket a tÀrsadalom elfogadja. (Ne feledj¡k: az Àllamszocializmus
hierarchikus tÀrsadalmi rendje egyÀltalÀn nem volt egalitariÀnus. De a tÀrsadalmi
egyenlûtlens¢gek ott mÀs, nem annyira szemet szÃrÂ, inkÀbb rejtett mÂdon jelentkeztek. Emellett ûket egy mindent ÀthatÂ ¢s kifinomult ideolÂgia is legitimÀlta.)
Hogyan lehet a keletkezû egyenlûtlens¢geket a tÀrsadalommal elfogadtatni? E feladat megoldhatÂsÀgÀt m¢g az a k´r¡lm¢ny is nehezÁti, hogy az Ãj tulajdonosok osztÀlya az ´l¢be pottyant vagyont igen gyakran nem ¢ppen t´rv¢nyes vagy tisztess¢ges
mÂdon szerezte vagy szerzi meg, s ez ànagyfokÃ ellenszenvetÊ vÀlt ki a tÀrsadalom
sz¢les k´reiben (v´. Tardos [1992], 350ä351. o.). Az bizonyosnak lÀtszik, hogy a neoliberÀlis ideolÂgia talajÀn a kiel¢gÁtû megoldÀs aligha talÀlhatÂ meg, azaz a legitimÀciÂ
mindaddig nem fog megt´rt¢nni, amÁg a sz¡letû politikai demokrÀciÀk nem tudnak
egyenlû indulÀsi felt¢teleket teremteni a lakossÀg szÀmÀra, s a hÀtrÀnyok Ágy mÀr megsz¡let¢s¡k pillanatÀtÂl sÃjtjÀk az ÀllampolgÀrok nem jelent¢ktelen r¢sz¢t.
A tÀrsadalmi konszenzus bÀzisÀt csak az a stabilitÀs ¢s biztonsÀg ä mind jogi, mind
szociÀlis ¢rtelemben v¢ve ä alkothatja, amelyet az Àllam, a szakszervezetek ¢s a modern
ipari tÀrsadalom egy¢b int¢zm¢nyei nyÃjtanak. Ez a tÀrsadalom l¢nyeg¢t tekintve nem
szabad piacon, hanem vegyes gazdasÀgon alapul, amelyet az ¢rintett szociÀlis partnerek k´lcs´n´s tÀrsadalmi szerzûd¢sekben vÀllalt jogai ¢s k´teless¢gei szabÀlyoznak. A
magasabb ¢letszÁnvonal mellett valÂszÁnüleg a tÀrsadalmi stabilitÀsnak ez a fajtÀja fogadtathatja majd el a volt tervgazdasÀgok ÀtalakulÂ tÀrsadalmÀval az Ãjonnan keletkezû tÀrsadalmi egyenlûtlens¢geket is.
*
A K´z¢p- ¢s Kelet-EurÂpa orszÀgaiban felszÁnre ker¡lû r¢gi ¢s Ãj ellentmondÀsok vizsgÀlatÀbÂl talÀn kivilÀglik, hogy ezen orszÀgok modernizÀlÀsÀnak es¢lyei ¢s a fejlett ipari orszÀgok utol¢r¢s¢nek lehetûs¢ge nem egyszerüen gazdasÀgaik privatizÀciÂjÀn
¢s/vagy piaci irÀnyÃ ÀtalakÁtÀsÀn mÃlik. Sokkal inkÀbb f¡gg attÂl, hogy mif¢le tÁpusÃ
piacgazdasÀgokat hoznak l¢tre a r¢giÂban ä azt a tÁpust-e, amely itt ¢s mÀsutt a mÃlt
szÀzadban ¢s a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt l¢tezett, vagy azt, amely a nyugati demokrÀciÀk
vÀltozÂ tÀrsadalmi felt¢teleihez alkalmazkodva fejlûd´tt ki az elmÃlt f¢l ¢vszÀzadban.
K´z¢p- ¢s Kelet-EurÂpa mai drÀmai helyzet¢t jÂr¢szt az okozta, hogy el volt szigetelve
a tÀrsadalmi ¢s gazdasÀgi fejlûd¢s e folyamataitÂl, kimaradt belûl¡k. Bizakodjunk abban, hogy a drÀma nem alakul Àt trag¢diÀvÀ.
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Ferencz Gyûzû

TºND¹KLý TAVASZI SUGçR
Feles¢gem egyre hervadtabb
VirÀgokkal a kez¢ben vonul
çt a szobÀn, keres v¢dett,
Naps¡t´tte zugot Àrva csalÀnnak,
Sarkot krotonnak tÀvol
HuzattÂl, ¡ltet erk¢lylÀdÀba
FutÂmuskÀtlit, visz levegûre
MentÀt, befûttes¡vegben hajtat
Tûrûl kaktuszt, metsz, visszanyes,
Locsol, ´nt´z, szaporÁt, ¢s z´ld
SzemsugarÀnak bÀrsony meleg¢tûl sarjad
A n´v¢nyzet, felf¢nylik, virul.

DÀvidhÀzi P¢ter

A KRITIKA ISKOLçZOTTSçGA
Aki nem vÀgyott m¢g rem¢nytelen¡l, nem ¢rtheti az ÁrÀs paradoxonÀt. Neh¢z a kritika
eszm¢ny¢rûl besz¢lnem, mely t´rekv¢seimet el¢rhetetlen¡l ´szt´nzi, s mik´zben derengve, pillanatokra ki-kitisztulva, lelki szemeim elûtt lebeg, mÀsok bÁrÀlatainak megÁt¢l¢s¢hez is viszonyÁtÀsi mintak¢nt szolgÀl. BÀmulom a r¢gi szerzûket, akik el mert¢k
fogadni az apologia pro sua vita müfajÀnak kihÁvÀsÀt; a v¢dekez¢s felkÁnÀlt besz¢dhelyzete ´nvizsgÀlatra k´telez, melynek t¢tje tÃl nagy ahhoz, hogy megengedn¢ a kicsinyes
hazabesz¢l¢st. Eszm¢nyeim tisztÀzÀsÀt megkÁs¢relve azonnal be kell lÀtnom, hogy ÁrÀsaim milyen szÀnalmas eredm¢nnyel igyekeznek felnûni hozzÀjuk. SovÀny vigasz,
hogy ilyen az eszm¢nyek ¢teri term¢szete: nem vÀllalnak k´z´ss¢get buzgÂ ¡gyetlenked¢seinkkel, s mellett¡k m¢g riasztÂbban ki¡tk´znek munkÀink gyarlÂsÀgai. Vagyis
kritikaeszm¢nyem megfogalmazÀsÀnak kÁs¢rlete m¢lyen szem¢lyes, de a magam ment¢s¢re, sajnos, eleve alkalmatlan müvelet. Mint szembesÁt¢s hasznos, bÀr nem felhûtlen
pillanat, amikor a magunk kÀrÀn tanuljuk meg, hogy mi¢rt kell eln¢zûbbnek lenn¡nk
elûdeink vagy koll¢gÀink szakmai botlÀsai irÀnt. MÀsok ÁrÀsaiban hamarabb szem¡nkbe ´tlik az eszm¢nyeink elleni v¢ts¢g, s pedagÂgiai c¢lokra szeml¢letesebb dÁszp¢ldÀnyokat gyüjthet¡nk belûl¡k, de elk´vetûik nev¢t ¢retlens¢g kipelleng¢rezni, mert sajÀt sz´vegeinkben is bûven talÀlhatunk kivetnivalÂt. BizonyÀra nemcsak ¢n hallom fÀjdalmasan ismerûsnek Arany JÀnos sÂhajÀt, amikor versesk´tete kritikusÀnak magÀn-
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lev¢lben azt vÀlaszolja, ne f¢ltse ût az elbizakodÀstÂl, mert senki sem ¢rzi nÀla jobban,
hogy egyik-mÀsik müv¢ben mennyire elmaradt eszm¢nyk¢pe m´g´tt.
Merem rem¢lni, az sem tünik elbizakodottsÀgnak, hogy ÀltalÀnos kritikaeszm¢nyemrûl besz¢lek, f¡ggetlen¡l e müfaj korok, egy¢nek ¢s c¢lok szerint vÀltozÂ k¡l´nbs¢geitûl. M¢rt¢ktelen becsvÀgynak lÀtszhat, hogy a kritikÀnak mint tagolatlan müfajnak egyetemes eszm¢ny¢t iparkodom megfogalmazni, mintegy sub specie aeternitatis,
eltekintve bÀrmif¢le altÁpusÀtÂl, nem hederÁtve olyan vaskos vÀlaszfalakra sem, mint
amelyik a sz¢pirodalmi, illetve a tudomÀnyos tÀrgyÃ bÁrÀlat k´z´tt hÃzÂdik. Mi t´bb,
ezÃttal m¢g azzal sem foglalkozom, milyen irodalomelm¢let jegy¢ben ¢s mif¢le normÀkat alkalmaz a kritikus, micsoda vilÀgn¢zeti vagy (amitûl manapsÀg egyre ritkÀbban
szokÀs eltekinteni) politikai meggyûzûd¢s vez¢rli, s vajon mennyire hajlandÂ betagozÂdni a k´zvetlen hatalmi ¢rdekek vilÀgÀba. E k¡l´nbs¢geket bizonyosan tekintetbe
kellene venn¡nk egy-egy kritikus munkÀssÀgÀnak elemz¢sekor, s ek´zben persze maga az elemzû sem boldogulhatna idevÀgÂ ÀllÀsfoglalÀsainak (kifejtett, utalÀsnyi vagy
hallgatÂlagos) ¢rz¢keltet¢se n¢lk¡l. Kritikaeszm¢nyemnek van azonban egy olyan r¢sze, amelyet minden pluralisztikus hajlandÂsÀgom ellen¢re egyetemes ¢rv¢nyünek
gondolok, amelybe leg´rv¢nylûbben agnosztikus pillanataimban sem tudott belekapaszkodni a m¢lybe hÃzÂ k¢tely, s amelynek tiszteletben tartÀsÀt vagy legalÀbbis megfontolÀsÀt legszÁvesebben minden pÀlyakezdû kritikusnak lelk¢re k´tn¢m. Szabad kezet adn¢k nekik, hogy ismereteik, hajlamaik ¢s k¢pess¢geik szerint meghatÀrozhassÀk
elm¢let¡ket ¢s normÀikat, de hozzÀtenn¢m, hogy ezek gyakorlati alkalmazÀsa olyan
mesters¢g, amelynek rengeteg k´z´s csÁnjÀt-bÁnjÀt kell elsajÀtÁtanunk keserves ¢s gy´ny´rüs¢ges inas¢veink sorÀn, mielûtt egy¢ni mÂdszereinket ´nÀllÂan kialakÁthatnÀnk.
Hogy elveink alkalmazÀsÀn milyen sok mÃlik, azt mÃlt szÀzadi nagy kritikuselûdeink
jÂl tudtÀk, nemegyszer t´prengtek ¢s vitatkoztak rÂla, s el¢g tovÀbbfüzn¡nk gondolataik fonalÀt. à[A] kritikÀnÀl nem az a fûk¢rd¢s, hogy az alapelvekre n¢zve mily csalhatatlansÀggal kezeltetikÊ, fejtegette p¢ldÀul Kem¢ny Zsigmond 1853-ban a Pesti NaplÂ hasÀbjain, àhanem az, hogy az elm¢let rezultÀtumait mily szigorÃ k´vetkezetess¢ggel ¢s r¢szrehajlatlansÀggal alkalmazza a bonck¢s alÀ vont teremtm¢nyekreÊ. Kem¢ny sem hitte, hogy a k´vetkezetess¢ggel ¢s r¢szrehajlatlansÀggal megnevezt¡k a helyes alkalmazÀs minden
fontos krit¢riumÀt. CikksorozatÀnak ugyanebben a darabjÀban csak szükmarkÃan ¢s
fenntartÀsokkal dics¢ri a Kritikai Lapok s az Athenaeum kritikusait, akiknek Át¢szet¢ben
e k¢t jÂt¢kony tulajdonsÀg szerinte bûs¢gesen megvolt, Àm a Lessingtûl ¢s Schlegeltûl
k´lcs´nz´tt elveiket olyan g¢pies ¢s tekint¢lyelvü hivatkozÀssal k¢rt¢k szÀmon a bÁrÀlt
irodalmi müveken, mintha egy b¡ntetû t´rv¢nyk´nyv betü szerint s¢rthetetlen cikkelyei lettek volna. Vagyis nem t¢r¡nk el a kivÀlÂ ÁrÂ-kritikus szellem¢tûl, ha k¢t megnevezett alapk´vetelm¢nye mell¢ beilleszt¡nk egy harmadikat, m¢gpedig ¢pp az Àltala BajzÀnak ¢s tÀrsainak felrÂtt, de sajnos azÂta is gyakori, ridegen differenciÀlatlan
normahasznÀlat kik¡sz´b´l¢s¢re. Nevezz¡k ezt a harmadik fû krit¢riumot, mely sok
mindent magÀba foglal, a kritika iskolÀzottsÀgÀnak.
A kritika iskolÀzottsÀga nem t¢vesztendû ´ssze a kritikus iskolai v¢gzetts¢g¢vel. Kritikusaink t´bbnyire a b´lcs¢szkarok padjaibÂl ker¡lnek ki, s persze egyÀltalÀn nem
mindegy, hogy ott kik, mit ¢s hogyan tanÁtottak nekik, de Át¢szked¢s¡k ettûl m¢g nem
okvetlen¡l lesz iskolÀzott; viszont f¢nyes p¢ldÀkat tudunk arra, hogy valaki alacsonyabb v¢gzetts¢g birtokÀban Árt bÀmulatosan iskolÀzott bÁrÀlatokat. Az iskolÀzott kritika legtÀvolabbi ellenpÂlusa nem a müveletlen, hanem a f¢lmüvelt kritika, s ez utÂbbi
sem f¡gg bizonyÁtvÀnyaink szÀmÀtÂl. (Senki se higgye, barÀtaim, hogy csupÀn hosszÃ,
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fÀradsÀgos ¢s f¢lbehagyott k¢pz¢ssel mÀris szert tehet f¢lmüvelts¢gre: f¢lmüveltnek
sz¡letni kell.) A f¢lmüvelt nem okvetlen¡l tud kevesebbet, mint a müvelt, csak az utÂbbi elm¢ly¡ltebben tudja, amit tud (sût paradox mÂdon azt is, amit nem); szem¢lyes
k´ze van elsajÀtÁtott ismereteihez, talÀn mert megszenvedett ¢rt¡k, bensûs¢gesebb k´z´ss¢gben ¢l vel¡k, letisztultabb arÀny¢rz¢kkel hasznÀlja ûket, alkalmazÀsukkor jobban tud esetenk¢nti k¡l´nbs¢get tenni, s ´nkritikusan ki¢rlelt mondanivalÂja van rÂluk. Nem hÀtrÀny, ha a kritikus müvelt, de be kell lÀtnia, hogy Ãgysem lehet el¢gg¢
az: egy-egy kritikÀhoz kev¢s, amit eleve tudunk, s tisztes megÁrÀsÀhoz elûbb el kell
v¢gezn¡nk esed¢kes hÀzi feladatunkat, vagyis sz¡ks¢g¡nk van egy kis alkalmi egyszem¢lyes tovÀbbk¢pzû tanfolyamra, mely a k´nyvtÀri ´nk¢pz¢stûl koll¢gÀink szaktudÀsÀnak gÀtlÀstalan kizsÀkmÀnyolÀsÀig sokf¢le formÀt ´lthet. A kritikusi pÀlya annyiban
szemernyit sem k¡l´nb´zik az irodalomt´rt¢n¢szitûl, hogy ÀllandÂ tanulÀsra ´szt´k¢l,
ami bizony alÀzatot k´vetel. Alkata vÀlogatja, kinek mennyire esik nehez¢re lemondani arrÂl, hogy k¢sznek tekintse magÀt; amennyiben a kritikus egyÃttal tanÀr, ha
nem vigyÀz, s maga is elfogadja, netÀn tÃl komolyan veszi katedrai tekint¢ly¢nek felfÃjt ´nk¢p¢t, k´nnyen elzÀrhatja tovÀbbfejlûd¢se ÃtjÀt. Ha Ãgy ¢rezz¡k, k´r¢nk zÀrul
tanÀrszerep¡nk v¢detts¢ge, ¢ppÃgy menek¡ln¡nk kell belûle (ahogy tudunk, s lesz,
ami lesz), mint a hatalmi csoport¢rdekek szorÁtÀsÀbÂl. Egyetemen tanÁtÂ kritikustÀrsaimnak s mindenkori utÂdainknak lelki gyakorlatk¢nt ajÀnlom a fontossÀgi sorrend
elbizonytalanodÀsa ellen, hogy meditÀljanak egy legendÀs professzor 1925-ben (OlÀh
GÀborhoz) Árott level¢n, mert szÁvderÁtû zÀrad¢ka klasszikus t´m´rs¢ggel foglalja ´ssze
az ´r´k l¢nyeget: àçltalÀban t¢vedsz, ha azt hiszed, hogy ¢n aff¢le r¢gimÂdi egyet. tanÀr vagyok,
aki minden¡tt ott van, mindenben benne van, r¢szv¢nyes, igazgatÂsÀgi tag, eln´k, nagy mogul,
s k¢z, amely kezet mos stb. Nem! °n modern egyetemi tanÀr vagyok: 1) tanulok, 2) tanÁtok. Egyebekre pedig szarok. ºdv! HorvÀth JÀnos.Ê
Minden iskolÀzott bÁrÀlat legelemibb, alig ¢szrevehetû, m¢g szinte csak negatÁv ism¢rve, hogy soha, v¢letlen¡l sem k´vet el egy szarvashibÀt, amely a kezdetleges fokon
megrekedt kritikÀban l¢pten-nyomon elûfordul: nem kuszÀlja ´ssze ÀllÁtÀsai stÀtusÀt.
Mindenekelûtt tisztÀzza, hogy ki besz¢l. Eltekintve az alany homÀlyba borÁtÀsÀnak
szÀnd¢kos ¢s indokolt eseteitûl, nem maszatol. Vagyis tartÂzkodÂan ¢s nem tÃlm¢retezve, de vilÀgos jelzûtÀblÀkkal gondoskodik arrÂl, hogy olvasÂja mindv¢gig k´vethesse az egymÀs utÀni ÀllÁtÀsok alanyÀnak (tehÀt szerzûs¢g¢nek) vÀltozÀsait. Reg¢nyben megszokott fogÀs, essz¢ben sem ritka, olykor tanulmÀnyban is elûfordulhat, hogy
a szerzû szÀnd¢kosan mintegy lebegteti, azaz nem azonosÁtja egy¢rtelmüen, kit (vagy
egyszerre kiket) hallunk ¢ppen; a kritikus azonban legf´ljebb szoros kiv¢telk¢nt ¢ljen
ilyesmivel, egy¢bk¢nt pedig vigyÀzzon, nehogy szÀnd¢ka ellen¢re el-elmosÂdj¢k a besz¢lû kil¢te. A kritika ugyanis k´zvetlen¡l Át¢l ¢s megÁt¢ltetik (a g´r´g eredetü müszÂ
is erre ´sszpontosÁt: krit¢s, àbÁrÂÊ; kritikÂs, àaz irodalom bÁrÀjaÊ), ez¢rt sz´veg¢nek erk´lcsi higi¢niÀjÀhoz tartozik, hogy erûlk´d¢s n¢lk¡l bÀrmikor megÀllapÁthassuk, melyik ÀllÁtÀsÀ¢rt ki, milyen minûs¢gben s mennyire felelûs. R´stelln¢m szÂvÀ tenni e higi¢nia megs¢rt¢s¢nek k´z´ns¢ges eset¢t, ha nem bosszantana oly gyakran: elsikkad
annak megk¡l´nb´ztet¢se, hogy kritikusunk a maga nev¢ben mond valamit vagy
mÀstÂl id¢z. Ennek legegyszerübb oka (kÀrvallottk¢nt is tapasztaltam), hogy egyazon
kritikÀjÀban valaki az id¢zûjelet r¢szben id¢z¢sre hasznÀlja, de a citÀtum lelûhely¢nek
pontosabb megadÀsa n¢lk¡l, r¢szben egy¢b vegyes (¢s nem el¢gg¢ megvilÀgÁtott) c¢lokra. Ilyenkor a boldogtalan olvasÂ nem tudhatja, az id¢zûjelbe tett sz´vegr¢sz a bÁ-
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rÀlat tÀrgyÀul szolgÀlÂ mübûl v¢tetett-e (s id¢z¢se elmarasztalÀsnak tekintendû), vagy
a macskak´rm´kkel kritikusunk (mondjuk) azt Âhajtja jelezni, hogy itt ¢ppen egy k´znapi szÂlÀsmondÀst tüz k¢nyes tollÀra.
Pedig a sajÀt, illetve az Àtvett ÀllÁtÀsok megk¡l´nb´ztet¢se a filolÂgiai kultÃra legszer¢nyebb minimumÀhoz tartozik. Alapk¡l´nbs¢g¡k tovÀbbi finomÁtÀsra szorul: kritikÀt olvasva ÀllandÂan ¢rz¢kelni szeretn¢nk, hogy az ¢ppen soron levû mondat (vagy
akÀr annak bÀrmelyik szava) hol helyezkedik el az ÀllÁtÀsok alanyi stÀtusÀnak Àrnyaltabb filolÂgiai szÁnskÀlÀjÀn. K´zvetÁtett ismeret eset¢n tudnunk kell, mivel van dolgunk: szÂ szerinti id¢zettel, parafrÀzissal, t´m´rÁtett ´sszefoglalÀssal, sajÀt c¢lra kiragadott r¢szlettel, netÀn a felhasznÀlt sz´vegbûl, szerzûj¢nek mÀs müveibûl vagy azokon
kÁv¡li adatokbÂl kik´vetkeztetett gondolattal. K¡l´n tanulmÀnyt ¢rdemeln¢nek a szÂ
szerinti (verbatim) id¢z¢s fajtÀi ¢s fort¢lyai: az ¢rintetlen¡l t´mbszerütûl a megszerkesztett kihagyÀsoson Àt a j¢ghegy csÃcsÀt kivillantÂ merÁtettig. BÀrmelyiket hasznÀljuk ¢ppen, v¢rm¢rs¢klet¡nknek ¢s adott c¢ljainknak megfelelûen d´nten¡nk kell sajÀt gondolat ¢s beszûtt id¢zet pÀrbesz¢d¢nek dramaturgiÀjÀrÂl. Mint szinte minden¡tt, az iskolÀzottsÀg r¢szben itt is arÀnyokon mÃlik: hiÀba szÂlna az ¢rintetlen Àtv¢tel (vitathatÂ) hüs¢ge a t´mbszerü id¢z¢s mellett, ha egyszer gondolatmenet¡nk nem k¢pes megem¢szteni az eg¢szben bekebelezett tartalmat. (Mint gyermekrajz kÁgyÂjÀbÂl a lenyelt
elefÀnt, Ãgy dagad ki ilyenkor egy-egy ormÂtlan citÀtum a sz¢trepedni k¢sz sajÀt sz´vegbûl.) A mÀs gondolatÀhoz füz´tt megjegyz¢s eset¢n nem mindegy, hogy valamit
egy ¢szlelt hiÀny kieg¢szÁt¢sek¢nt kell olvasnunk vagy csupÀn k¢pzettÀrsÁtÀsk¢nt. S
tudni szeretn¢nk, m¢gpedig an¢lk¡l, hogy erre k¡l´n figyeln¡nk kellene, vajon kritikusunk mennyire biztos mondanivalÂja igazsÀgÀban: bizonyÁtottnak (s egyÀltalÀn:
bizonyÁthatÂnak), valÂszÁnünek, lehets¢gesnek, valÂszÁnütlennek, kizÀrhatÂnak vagy
kizÀrtnak Át¢li-e, amit ¢ppen k´z´l vel¡nk. TalÀn nem csigÀzom tÃl magasra a kritika
legelemibb iskolÀzottsÀgÀnak k´vetelm¢nyeit, ha ide sorolom m¢g, hogy olvasÂk¢nt
ek´zben azzal is tisztÀban szeretn¢k lenni, az alany mik¢nt viszonyul az Àltala k´zvetÁtett mondanivalÂhoz: ismerteti vagy kommentÀlja, tartÂzkodni igyekszik minûsÁt¢s¢tûl vagy egyÃttal ¢rt¢kelni is szeretn¢, az utÂbbi esetben vajon csodÀlja, helyesli, cÀfolja, elmarasztalja vagy ¢ppen t´preng ¢rt¢k¢n, de m¢g nem d´nt´tt, s egyelûre k¢telyeit akarja velem megosztani. Nem felt¢tlen¡l baj, hogy egy ÀllÀspont Àtmenetileg
vagy akÀr v¢gk¢pp hatÀrozatlan, csak bemutatÀsa legyen hatÀrozott.
Ha kellûk¢ppen jelezt¡k, hogy nem tûl¡nk szÀrmazik a gondolat, nem hÀrÁtottuk
el, sût most vett¡k csak igazÀn magunkra annak felelûss¢g¢t, hogy mik¢nt bÀnunk
vele. Milyen alantas c¢lokra rÀngatnak elû benn¡nket, iszonyodik a sÁrg´d´rn¢l Hamlet, elk¢pzelve a mind m¢ltatlanabb folyamatot, ahogyan egy Nagy SÀndor kirÀlyi tetem¢bûl por, a porbÂl f´ld, a f´ldbûl sÀr lesz, mely v¢g¡l k´z´ns¢ges hordÂtapaszk¢nt
szolgÀl. àNagyon tühegyre vennûk, ha Ágy vennûkÊ ä csillapÁtja Horatio. De a kritikÀban
bizony tühegyre kell venn¡nk, hogy egy-egy eszme, mÂdszer vagy adat mikor, kinek
a kez¢n s miv¢ alakult. A m¢ltatlan bÀnÀsmÂdnak szÀmtalan fajtÀjÀval talÀlkozunk, de
iskolÀzatlan Àtv¢telnek azt nevezhetj¡k, amit N¢meth LÀszlÂ figyelt meg egy irodalomt´rt¢n¢sz kortÀrsÀnÀl: àa forrÀsokat ismeri ¢s forgatja is, de ahogy szempontjaikat felhasznÀlja, az inkÀbb kompromittÀlÀs, mint ¢rv¢nyesÁt¢s. [...] a t´rt¢nelmi szempontoknak ¢s kritikai
¢szrev¢teleknek megvan a maguk tengerszint f´l´tti magassÀguk, s ha egy alacsonyabb ¢rtelmis¢g
mezûire t¢vednek, elkorcsosulnak s elpusztulnakÊ. N¢meth LÀszlÂ itt (ÁrÀsa eg¢sz¢bûl kivilÀglik) a lelketlen¡l g¢pies Àtv¢teleket marasztalja el (mint egykor Kem¢ny Zsigmond),
a kritikus olvasÂi ¢lm¢ny¢nek hiÀnyÀra vezeti ûket vissza, s az irodalom irÀnti ¢rz¢-
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ketlens¢g sematizÀlÂ d¡h¢t ostorozza. Van azonban a merev bÀnÀsmÂdnak egy nem
bornÁrtsÀgbÂl, hanem tÃlzott jÂhiszemüs¢gbûl fakadÂ vÀltozata, mely Àrtatlan, t¡chtig
¢s gutgesinnt, f¢ny¢vnyi tÀvolsÀgra szenderegv¢n attÂl, amit Ricoeur Âta a gyanÃ hermeneutikÀjÀnak szokÀs nevezni. Szeml¢ltess¡k ezt egy 1846-bÂl szÀrmazÂ lev¢l egyik
utalÀsÀnak sikertelen azonosÁtÀsi kÁs¢rlet¢vel. àDe a mi Pap Endr¢nk sem hevert. K´zelebbi
napokban ugyan is, feles¢ge nyomdÀjÀbÂl, Endr¢nek, egy olly jeles k´ltûi müve ker¡lt ki; melylyen a leg rosszabb akaratu kritika sem talÀlna semmi gÀncsolni, semmi elvetni vagy hozzÀadni
valÂt. Szerzû szeme elûtt tartotta HorÀcznak ama hÁres nonum prematurjÀt, ha az ¢vek helyett
hÂnapokat ¢rt¡nk.Ê Buja fantÀziÀval megÀldva talÀn mÀr ennyibûl is gyanÃt foghatnÀnk,
hiszen k¡l´n´s egy müalkotÀs lehet, ami ¢ppen kilenc hÂnapi ¢rlel¢s utÀn ker¡l ki a
hitvesi nyomdÀbÂl; Àm a lev¢lÁrÂ RiskÂ IgnÀc (SzatmÀr megye jegyzûje, Petûfi jÂ barÀtja, kisebb po¢ta, k¢sûbb miniszt¢riumi titkÀr) nem ¢ri be ilyen halvÀny c¢lzÀssal.
àMagÀtÂl a szerzûtûl tudjuk k¡l´nben,Ê füzi tovÀbb kedvtelve, àmik¢p k¡l´n´s ´r´m¢re van,
hogy vÀrakozÀsa ellen¢re, müv¢t az anyacensura, a term¢szet, minden t´rl¢s, h¢zag ¢s lyuk n¢lk¡l
hagyta vilÀg el¢be j´ni, s megengedte, hogy a nûvilÀg, fûleg e münek farkÀban gy´ny´rk´dhess¢k,
melly gy´ny´rk´d¢s ¢vek multÀval m¢g inkÀbb n´vekedni fog. ä CzÁme ezen, m¢g egy kiss¢ sentimentalis, sirÀnkozÂ darabnak: KÀlmÀn; ajÀnlva grÂf Bethlen JÀnosnak ¢s nej¢nek.Ê BÀrmily
hihetetlen, e lev¢lr¢szlethez kiadÂja, tudÂs lektorai jÂvÀhagyÀsÀval, a k´vetkezû der¢k
jegyzetet füzte: àPap Endre KçLMçN c. müv¢rûl nem tudunk k´zelebbit, HçTRAHAGYOTT
MþVEI -ben (CsengeryäKem¢ny, Bp., 1852) sem szerepel.Ê AmiÂta a kitünû OltvÀnyi Ambrus felfedezte, filoszberkekben sokf¢lek¢pp kommentÀltÀk e bÀjos esetet; a szÀmunkra
valÂ ´r´k tanulsÀgot legzamatosabban egy nem ¢ppen szüzies ¢rzelemvilÀgÃ idûsebb
koll¢ga foglalta ´ssze: Ãgy lÀtszik, egy tisztess¢ges lÀbjegyzetet se Árhat, akinek nem
volt m¢g tisztess¢gtelen gondolata. (EzÃton k¢rek eln¢z¢st a koll¢gÀtÂl, ami¢rt bÀtorkodtam vaskos kiszÂlÀsÀt szalonk¢pess¢ stilizÀlni, Àtmentendû annak savÀt-borsÀt az
utÂkor szÀmÀra.)
Az Àtvett ismeret betüj¢hez tapadÂ bornÁrt pedant¢riÀnÀl vagy jÂl nevelt gyanÃtlansÀgnÀl azonban ellenpÀrjuk sem k¡l´nb: ilyenkor a nagystÁlü gondatlansÀg bosszulhatja meg magÀt. Az utÂbbi esetben kritikusunk szem elûl t¢veszti, hogy az Àtvett t¢telnek (szerzûje eredeti megfogalmazÀsÀban) meddig terjedt az ¢rv¢nyess¢ge. Irodalomelm¢leti iskolÀk t¡nd´kl¢se ¢s bukÀsa k´zt nemegyszer tapasztalhattuk, hogy egy
eredetileg szükebb partok k´z¢ szÀnt t¢telt itthoni divatja tÃlbuzgÂn kisz¢lesÁtett; a
m¢rs¢kelt formÀjÀban mÀsutt term¢kenynek bizonyult gondolat nÀlunk kicsapott
medr¢bûl, s parttalan Àrk¢nt pusztÁtva sodort el mindent, ami eredetileg jÂt¢konyan
tagolta, s´v¢nyt, jelzûkarÂkat, gÀtakat. Volt idû p¢ldÀul, amikor ifjÃ filoszok hallottak
valamit harangozni arrÂl, hogy magÀra adÂ irodalmÀr szem¢ben az alkotÂ szÀnd¢kÀnak figyelembev¢tele immÀr menthetetlen¡l pass¢; ettûl fogva mi sem volt term¢szetesebb szÀmukra, bÀrmilyen ´sszef¡gg¢sben talÀlkoztak a szerzûi szÀnd¢kra hivatkozÀssal, mint hogy elk´vetûj¢t f´l¢nyesen lemosolyogjÀk, ahogy a rem¢nytelen¡l elmaradt ûsl¢nyeknek kijÀr. (Akinek sz¡ks¢ge volt a szÀnd¢k fogalmÀra, de a korral is
haladni akart, az egyszer csak àa sz´veg intenciÂjÀrÂlÊ kezdett besz¢lni, ezt alkalmasint
nemcsak a szerzûi, hanem az olvasÂi jelent¢sadÀstÂl is f¡ggetlennek deklarÀlva; s bÀrmily k¡l´n´s, a szaknyelvi metaforÀtlanÁtÀs egy-egy elt´k¢lt hÁve ek´zben nem zavartatta magÀt a visszalopÂzÂ metaforÀtÂl, mely szellemesen Ãgy tesz, mintha a sz´vegnek
emberi tudata volna.) Pedig Wimsatt ¢s Brooks hÁres essz¢je legf´ljebb csak cÁm¢vel
(THE INTENTIONAL FALLACY ) sugallhatta, hogy az alkotÂi szÀnd¢kkal foglalkozni mindig t¢ved¢s. °rvel¢s¡k csupÀn annyit kÁvÀnt bizonyÁtani, hogy mü¢rtelmez¢si c¢lokra
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a szerzû egykori szÀnd¢ka pontosan nem rekonstruÀlhatÂ, ¢s amÃgy sem volna m¢rvadÂ. Maga az essz¢ s a nyomÀban tÀmadt szÀmos kitünû vitairat senkit nem akart lebesz¢lni arrÂl, hogy egy¢bk¢nt tanulmÀnyozza a szerzûi szÀnd¢k f´nnmaradt dokumentumait. Ha Wimsatt ¢s Brooks minden ilyen vizsgÀlatra kiterjesztett¢k volna anat¢mÀjukat, akkor ûk maguk sem Árhattak volna kritikat´rt¢net¡kben az angol romantika nagy programnyilatkozatÀrÂl, melyben Wordsworth az Ãj k´ltûi t´rekv¢sek m´g´tti szÀnd¢kot fejtegette. S hogy idehaza milyen izgalmas leleteket nem tanulmÀnyozhatnÀnk, vagy legf´ljebb titokban a pad alatt, arra el¢g Arany JÀnos level¢t
emlÁteni Szemere PÀlhoz, a k´ltem¢ny fogamzÀsÀnak rejt¢lyes tapasztalatÀrÂl. ñvakodjunk a felt¢tlenn¢ n´vesztett Àtv¢telektûl, k¡l´n´sen ha probl¢mÀktÂl akarnak eltiltani benn¡nket. Egy megoldÀs valamennyire mindig ÀlmegoldÀs, a probl¢ma sosem
eg¢szen Àlprobl¢ma.
Az Àtvett ÀllÁtÀs ¢rv¢nyess¢gi hatÀrait k¡l´n´s gonddal tartsuk tiszteletben, ha vitatkozni akarunk vele. Ilyenkor ugyanis (k¢tes ¢rt¢kü) hasznot hÃzhatnÀnk akaratlan
f¢lre¢rt¢s¡kbûl (szÀnd¢kos csÃsztatÀsrÂl ne is besz¢lj¡nk), tÃl k´nnyen diadalmaskodvÀn a sajÀt l¢pt¢k¢bûl kimozdÁtott t¢tel f´l´tt. Ha p¢ldÀul ellenfel¡nk valamely tÃlerûltetett ¢s ´nigazolÂ magyarÀzatot gyakorlati ¢s viszonylagos ¢rtelemben prekoncepciÂnak nevez, ne tartsunk neki magasabb elm¢leti r¢giÂba szÀrnyalÂ tudÀl¢kos kiselûadÀst arrÂl, hogy az ¢rtelmez¢s sz¡ks¢gk¢ppen megelûzi a leÁrÀst, s minden koncepciÂ
csak prekoncepciÂ lehet. Mert f¡ggetlen¡l koncepciÂ ¢s prekoncepciÂ v¢gsû sz¢tvÀlaszthatÂsÀgÀnak hermeneutikai k¢rd¢s¢tûl, egy-egy kirÁvÂ esetben igenis van ¢rtelme
a szokÀsos elmarasztalÂ cÁmk¢nek. (Hommage ¥ Orwell: lehet, hogy minden koncepciÂ prekoncepciÂ, de egyesek prekoncepciÂbbak.) S ahogy igazodnunk illik a vitatott
ÀllÁtÀs elm¢leti szintj¢hez, ugyanÃgy tekints¡k m¢rvadÂnak betü szerinti vagy Àtvitt
¢rtelm¢nek (elvben bÀrmennyire viszonylagos) hatÀrait. Ha valaki az Àlom fajtÀit taglalja, aligha lehet felk¢sz¡lve a po¢tikus ellenvet¢sre, miszerint az ¢let maga is Àlom.
(S vajon ha az ¢let Àlom, tudakolta egy filozÂfus, mi marad az igazi Àlomnak?) Konkr¢t
¢s elvont entitÀsok k´nnyelmü vagy ´nigazolÂ cser¢lget¢se nemcsak az avatatlan ÀltalÀnosÁtÀs fel¢ csÀbÁthat; gyakran ugyanÁgy vezet ellenkezû irÀnyÃ t¢vÃtra, egy szÀzadok Âta kÁs¢rtû gondolkodÀsbeli hibÀhoz, amelyet Alfred North Whitehead a rossz
helyen alkalmazott konkr¢tsÀg t¢ved¢s¢nek (the Fallacy of Misplaced Concreteness) nevezett. Logikai csÃsztatÀsok r¢v¢n szinte bÀrmilyen sz´veggel k´nnyü elbÀnni, ¢s ha
valaha a szerzûknek ilyen bÀnÀsmÂddal szemben kellene felv¢rtezni¡k mondataikat,
nem volna benne k´sz´net. Egyes munkag¢pek Ãgy vannak megszerkesztve, hogy
vastag ac¢lborÁtÀsuk minden r¢sz¡ket h¢zagmentes pÀnc¢lk¢nt v¢di, s ez¢rt nem lehet
ûket t´nkretenni; ezeket az angolban talÀlÂ szÂ´sszet¢tellel Ãgy hÁvjÀk: foolproof , bolondÀllÂ, azaz egy d¡h´ngû ûr¡lt sem tud kÀrt tenni benn¡k. Isten Âvjon attÂl, hogy
csupa ilyen tÃlbiztosÁtott mondat ÁrÀsÀra k¢nyszer¡lj¡nk. Mondataink nem lehetn¢nek jÂk, ¢pek, pontosak, ha nem engedhetn¢nk meg magunknak, hogy valamennyire
sebezhetûk legyenek. °ppen ez¢rt vigyÀzzunk, hogy vitÀink hev¢ben mi se csapjunk
le minden Âvatlanul kimondott szÂra. Nem szabad hagyni, hogy olyan farkast´rv¢nyek k´z¢ jussunk, mint amelyekrûl Babits intelme szÂlt, HA NEM VAGY ELLENçLLçS
cÁmü vers¢ben: àVesd meg a lÀbad, az idû gonosz / s egy bal l¢ptedre les mÀr a vadon.Ê
Kritikai vitÀink l¢gk´r¢t javÁtanÀ, s eg¢sz filolÂgiai kultÃrÀnknak jÂt tenne, ha kifejleszten¢nk magunkban az ellenp¢ldÀk irÀnti fog¢konysÀgot. Az ellenp¢lda mÀr
puszta l¢t¢vel jelzi, hogy a dolog m¢g sincs eg¢szen Ãgy (¢s soha nincs), de felismer¢-
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s¢hez meg kell szabadulnunk r´geszm¢ink (s m´g´tt¡k: ¢n¡nk) ¢rv¢nyesÁt¢s¢nek
megszÀllott igyekezet¢tûl. T¢ziseinket mindenÀron bizonygatva ¢s k´r´mszakadtig
v¢dve periferikus lÀtÀsunk beszük¡l, s hajlamosak vagyunk ¢szre sem venni, hogy az
igazolÀsukra mozgÂsÁtott adatok mellett, sût nemegyszer azok k´z´tt, figyelemre m¢ltÂ ellenp¢ldÀk akadnak. Alig t´bb k´zhelyn¢l, m¢gis elfelejtj¡k, hogy aki tÃl mohÂn
akar kilyukadni valahovÀ, annak nincs t¡relme ellenûrizni sajÀt ¢rvel¢s¢t, a megr¢szeg¡l¢s pedig logikai bakugrÀsokra csÀbÁt (mint amikor a àtehÀtÊ utÀni ÀllÁtÀs logikailag nem k´vetkezik, p¢ldÀul mert a post hoc ergo propter hoc csapdÀjÀba est¡nk, oksÀgi
kapcsolatnak n¢zv¢n a pusztÀn idûbeli egymÀsutÀnt), sût a mü¢rtelmez¢s megerûszakolÀsÀra ragadtat. FilolÂgiai barbarizmus t¡nete, ha egy kritikus (´ntudatlanul) ¢ppen
egy felr¢mlû ellenp¢ldÀt prÂbÀl t¢tele igazolÀsÀra k¢nyszerÁteni. Menn¢l ÀtfogÂbb a
t¢zis, annÀl k´nnyebben Àtsiklik szem¡nk a bizonyÁt¢kai k´zt lapulÂ kakukkfiÂkÀn.
íme egy nemzetk´zi ÀllÁtÀs: àazokat a romantikus k´ltûket, akik elsû Ázben prÂbÀltak ä igen
ingatag ä egyensÃlyt teremteni egy¢n ¢s k´z´ss¢g k´z´tt, majd minden¡tt sÃlyos tÀmadÀsok ¢rt¢k:
a szerb Radi§evi§nek ä a szlÀv orientÀciÂ nev¢ben ä megtiltottÀk a szem¢lyes lÁrÀt, Preôerent nemzetÀrulÂnak b¢lyegzik, s m¢g Petûfire is Ãgy eml¢kszik vissza Arany: Ïý nem k´z¢nk valÂ!Î (EML°NYEK )Ê. Felt¢telezem ¢s rem¢lem (nem tudom megÁt¢lni) Radi§evi§ ¢s Preôeren emlÁt¢s¢nek helyess¢g¢t; de hogy e sÃlyos tÀmadÀsokat bemutatni hivatott k´rk¢pben, s
¢ppen egy nemzetÀrulÂnak b¢lyegz¢s kompromittÀlÂ szomsz¢dsÀgÀban mik¢nt kaphatott helyet az EML°NYEK (illet¢ktelen felkiÀltÂjellel megtoldott) sora, az szinte megfoghatatlan. A k´zhiedelemmel ellent¢tben egy mür¢szletet ki szabad ragadni kontextusÀbÂl, csak nem akÀrhogyan, ¢s semmik¢pp sem Ágy. Hiszen versbeli sz´vegk´rnyezet¢ben, s m¢g inkÀbb a k´ltem¢ny eg¢sz¢nek kontextusÀban (¢rdemes Ãjraolvasni, akÀrhÀnyadszor: gy´ny´rü), ez a sor nem Petûfi elleni kifakadÀs, hanem ¢pp ellenkezûleg, Petûfit magasztalÂ fÀjdalmas ´nvÀd (û nem k´z¢nk valÂ, mert mi vagyunk
m¢ltatlanok hozzÀ), mely egyszerre vall a tÃl¢lû sz¢gyen¢rzet¢rûl, egy hü barÀt nosztalgikus rajongÀsÀrÂl fiatalon elhunyt k´ltûtÀrsa irÀnt, ¢s el¢gikus, b´lcselkedû, de
sejthetûen hasztalan vigaszkeres¢s¢rûl. (Ha nem tartanÀnk elm¢letileg k¢tes mÂdszernek, ezt az ¢rtelmez¢st a k´ltû korabeli levelez¢s¢bûl ¢s fia nyilatkozatÀbÂl egyarÀnt
megerûsÁthetn¢nk.) Hogy t¢teleink igazolÀsÀnak büv´let¢ben az ilyen erûszakolt f¢lre¢rtelmez¢sekre mi¢rt lesz¡nk kev¢sb¢ hajlamosak, ha vitÀinkban is rÀszoktatjuk magunkat az ellenp¢lda elfogadÀsÀra, az talÀn jobban meg¢rthetû abbÂl a leheletfinom
jellemz¢sbe burkolt kritikÀbÂl, amellyel Paul de Man illette T. S. Eliot (¢s nyomÀban
az öj Kritika) szellemi beidegzûd¢seit. Eszerint a nagy k´ltû-kritikus olyan hagyomÀny foglya maradt, amelynek vez¢relveitûl inkÀbb kulturÀlis ¢s ideolÂgiai, mintsem
elm¢leti t´rekv¢seihez kaphatott segÁts¢get, ezek az elvek ugyanis a tÀrsadalmi ¢s t´rt¢neti szem¢lyis¢g integritÀsÀnak v¢delmez¢s¢re ´szt´n´ztek, nem pedig arra a szem¢lytelenebb k´vetkezetess¢gre sarkalltak, amire a teoretikusnak sz¡ks¢ge van. Nem
vizsgÀlom, mennyi igaz mindebbûl Eliotra; maga a dilemma mindannyiunk¢. Mindaddig nem juthatunk el a t¢teleinket hÀborÁtÂ ellenp¢ldÀk elvisel¢s¢nek, tisztelet¢nek,
v¢r¡nkk¢ vÀlt ÂhajtÀsÀnak ¢s ÀllandÂ keres¢s¢nek lelki beÀllÁtÂdÀsÀhoz, amÁg vita k´zben nem tudunk bÀrmikor, egyik pillanatrÂl a mÀsikra, ûszint¢n ¢s nagylelküen lemondani a g´rcs´s, sz¡ntelen, fenekedû, megÀtalkodott ´nv¢delemrûl.
MÂdszer ¢s magatartÀs iskolÀzottsÀgÀrÂl nem besz¢lhet¡nk an¢lk¡l, hogy ne ¢rinten¢nk a stÁlus probl¢mÀit. çllÁtÀsaink tisztÀzÀsÀnak alapk´vetelm¢nye mÀris f´lveti,
hogy mit tegy¡nk a metaforÀkkal, amelyek jelent¢s¢nek hatÀrait bajos, sût (elvileg)
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lehetetlen kiel¢gÁtûen meghÃzni. SzikÀran aszketikus puristÀink ¢pp ez¢rt legszÁvesebben metaforÀtlanÁtanÀk az ¢rtekezûi nyelvet, fûk¢nt annak tudomÀnyos vÀltozatÀt,
egy l¢nyegre t´rû szÁntiszta fogalmisÀg eszm¢nye jegy¢ben, de elûbb-utÂbb f´l kell adniuk a szÂk¢pek elleni (l¢lektanÀban gyakran ikonoklasztikus) k¡zdelmet, ugyanis
prÂbÀlkozzanak ellen¡k bÀrmivel, szaknyelv¡nkben a metaforÀk kiirthatatlanul teny¢sznek tovÀbb. MÀrpedig ha Ãgysem lehet megszabadulni tûl¡k, akkor jobb, ha tudatosan vÀllaljuk ¢s c¢lszerüen hasznÀljuk ûket, mint ha rossz lelkiismerettel vagy mit
sem sejtve, s ez¢rt sutÀn, nagyjÀbÂl, k¢pzavarral, ellenûrizetlen¡l. (àLÀsd, amit leÁrszÊ ä
figyelmeztet Kert¢sz Imre GçLYANAPLñ -ja. àA stÁlus: lÀtni.Ê) Noha kev¢sb¢, mint a fogalmak ¢rv¢nyess¢gi k´re, valamennyire a metaforÀk¢ is meghatÀrozhatÂ; ezt elmulasztvÀn viszont olyan dodonai kinyilatkoztatÀsokhoz jutunk, mint amelyet egy irodalomelm¢leti vitÀn hallottam: mi magunk is sz´vegek vagyunk, el lehet olvasni benn¡nket. Rendben van, Àm legy¡nk sz´vegek, hisz mi¢rt ¢ppen sz´vegek ne lehetn¢nk;
de egyr¢szt fontoljuk meg, vajon el¢g magyarÀzÂ- vagy legalÀbb szeml¢ltetûereje van-e
metaforÀnknak ahhoz, hogy ¢rdemes legyen ¢ln¡nk vele; mÀsr¢szt tisztÀzzuk legalÀbb, hogy mintegy meddig vagyunk sz´vegek, s honnantÂl szün¡nk meg azok lenni.
(Az eff¢le k¢rd¢sek lappangÂ t¢tj¢rûl, szomorÃ sellûk, ti tudnÀtok mes¢lni!) °n azt
sem bÀnom, ha k´nyvek vagyunk, de szeretn¢m tudni, mennyiben. (Nehogy v¢rszemet kapjak ¢s bek´ttessem magam.)
BotorsÀg volna azt hinn¡nk, hogy a jelent¢s k´r¡lhatÀrolÀsÀnak kudarcai vagy a
magyarÀzÂerû kihagyÀsai csak metaforÀknÀl fordulnak elû: fogalmaink hasznÀlatÀnak
nem kev¢sb¢ gyakori, sût (bizonyos m¢rt¢kig) elker¡lhetetlen kÁs¢rû jelens¢gei. SzÀmos tudomÀny t´rt¢net¢bûl ismer¡nk csek¢ly hatÀsfokÃ, egykor m¢gis v¢gsûnek tekintett magyarÀzÂ fogalmakat (I. A. Richards ezeket titulÀlta Premature Ultimates-nek);
az ilyenekre hivatkozÂ bizonyÁtÀsmÂdot mÀr Moliªre kifigurÀzta: az Âpium elaltat,
mert àaltatÂ erûÊ van benne. HabÀr az ilyen nesze semmi, fogd meg jÂl magyarÀzatok
kulcsfogalma vagy alapmetaforÀja mÀr csupÀn tudatlansÀgunk szemf¢nyvesztû tÀrgyiasÁtÀsa, vagyis nem t´bb, mint n¢vleges ismeretpÂtl¢k, az¢rt valamennyi merûben
verbÀlis, tÀrgyi fedezet n¢lk¡li, konkr¢tumokra nem vÀlthatÂan metaforikus, sût egyenesen fiktÁv mozzanat alighanem minden magyarÀzatunkban ott lappang. Nincs olyan
szilÀrd tudomÀnyos zsargon, lÀtszÂdj¢k akÀrmily bevehetetlen fellegvÀrnak a megf¢lemlÁtett laikus szem¢ben, amelynek p´ffeszkedû müszavai k´zt elûbb-utÂbb ne talÀlhatnÀnk viszonylag megalapozatlant; nincs olyan kritikus, t´rekedj¢k akÀrmilyen elszÀntan stÁlusa aggÀlyos pontossÀgÀra, akinek minden ÀllÁtÀsa f´l volna k¢szÁtve rÀ,
hogy bÀrhol szavÀn fogjuk. (Szerencs¢snek mondhatja magÀt, akinek nem ¢pp legfontosabb t¢tele tÀmaszkodik ilyen dÁszletszerü, sz¢llelb¢lelt, papÁrmas¢ utÀnzatra.)
Ami nem azt jelenti, hogy tÀrgyszerüs¢gre irÀnyulÂ t´rekv¢s¡nket f´l kellene adnunk,
vagy elmulaszthatnÀnk kifejezûeszk´zeink teherbÁrÀsÀnak ellenûrzû v¢gigkopogtatÀsÀt. Csak lÀssuk be, derüsen ¢s cs¡ggedetlen¡l, hogy erûfeszÁt¢seink b¢rek¢nt itt nem
vagy siker, vagy kudarc vÀr rÀnk, hanem az elker¡lhetetlen kudarc m¢rt¢k¢bûl prÂbÀlunk lefaragni valamicsk¢t. (HiÀnyos fedezetü nyelvhasznÀlatra szorulvÀn, a kritikai
Át¢letformÀlÀs k¢nyszere az emberi cselekv¢s ÀltalÀnos jelk¢pe lehet: a vilÀgot, noha
csak r¢szben ¢rthetj¡k, hasznÀlnunk kell.) Elm¢letileg ez sz¡ks¢gszerü: mÀr n¢zûpontunk is csak r¢szlegess¢ szükÁt¢s ÀrÀn adhat perspektivikussÀ rendezett k¢pet, azaz eleve elszakÁt az ¢let teljess¢g¢tûl. Ez¢rt is hasznÀlom szÁvesen a szeml¢leti perspektÁva
metsz¢spontjÀra az eny¢szpont fest¢szeti müszavÀt: terminusk¢nt az ´sszefutÂ vonalak
eltün¢s¢nek (eleny¢sz¢s¢nek) hely¢t jel´li, de felid¢zi az eny¢szet egyetemes k¢pzet¢t
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is, eml¢keztetv¢n arra, hogy megnyugtatÂ elrendezetts¢ghez csak müvi Ãton, geometrikusan elvonatkoztatÂ szerkeszt¢ssel juthatunk, s ehhez rendezû elvet a k¢p sÁkja m´g¡l, az ¢leten tÃlrÂl, a halÀl perspektÁvÀjÀbÂl rem¢lhet¡nk.
Nem v¢letlen¡l emlÁtettem megnyugtatÂ elrendezetts¢get: kritikusi alkat ¢s stÁlus
´sszef¡ggû k¢rd¢se, hogy kinek mennyire van sz¡ks¢ge ´nmaga megnyugtatÀsÀra, s
megnyugtatÀsul mihez folyamodik. Kritikusi szÂtÀrunk ´sszevÀlogatÀsa ¢s hasznÀlata
l¢lektani t¡netk¢nt is ¢rtelmezhetû: a csak beavatottaknak ¢rthetû szakzsargon arÀnytalan tÃlerûltet¢se, az egyszerübben is kifejezhetû gondolat g´rcs´sen tudÀl¢kos
rejtjelez¢se, a nagy tekint¢lyektûl k´lcs´nz´tt kulcsfogalmak szertelen halmozÀsa
nemegyszer ´ntudatlan vesz¢ly¢rzetrûl Àrulkodik: kritikusunk Ágy (test¡leti hovatartozÀsa sulykolÀsÀval) keres v¢delmet, megerûsÁtendû szakmai presztÁzs¢t ¢s pozÁciÂjÀt,
s k´zvetve a sajÀt ingatag biztonsÀg¢rzet¢t, mely n¢lk¡l valÂszÁnüleg nem ¢rezn¢ jÂl
magÀt. Aki hatalmi hierarchiÀban gondolkodik, lelke m¢ly¢n talÀn attÂl rettegv¢n,
hogy egyszer csak kihullik belûle, az m¢g kev¢sb¢ mer leszokni nagyra hivatottsÀgÀnak
e k¡lsûs¢ges bizonygatÀsairÂl. çm ez m¢g viszonylag felszÁni ´sszef¡gg¢s; mondatfüz¢s¡nk jelleg¢t gyakran m¢lyebb, sût patologikusabb szorongÀsok alakÁtjÀk. Olyan k¢nyes probl¢mÀkhoz ¢rt¡nk, amelyekn¢l mÀr n¢vtelen¡l sem p¢ldÀlÂzhatok mÀsokkal;
magamtÂl veszem hÀt a szeml¢ltetû ÀbrÀt, mely Ãgy foglalja ´ssze az idevÀgÂ nyavalyÀkat, mint az Àllatorvosi lÂ. HosszÃ idûbe telt, amÁg rÀj´ttem, pÀlyÀm kezdet¢n mi¢rt
volt sokÀig olyan ritka sz´vegeimben a r´vid ¢s azonnal Àttekinthetû mondat, mi¢rt
volt olyan gyakori a tÃlterhelt ¢s tÃlbonyolÁtott, s mi¢rt hiÀnyzott teljesen (s hiÀnyzik
mindmÀig) a merûben formÀlis kisegÁtû mondat (mint p¢ldÀul: àEnnek a jelens¢gnek
a k´vetkezû hÀrom fajtÀja van.Ê). AztÀn egy gy´trelmes, de talÀn gyÂgyÁtÂ pillanatban
megvilÀgosodott elûttem, hogy az¢rt terheltem tÃl mondataimat, mert nagy hasznos
teher hordatÀsÀval igyekeztem mintegy t´bbsz´r´sen igazolni l¢tez¢s¡k jogosultsÀgÀt, s ezzel k´zvetve az eny¢met, k¢nyszeres bizonykodÀssal, mondatonk¢nt, minden
nagybetü ¢s pont k´zt, Ãjra meg Ãjra. Szerencs¢tlen mondataimnak rendkÁv¡l sokat
kellett vÀllalniuk, mert mindegyik¡kkel az ¢letemet szerettem volna (´ntudatlanul)
ki¢rdemelni. Egy-egy pusztÀn Àtk´tû, elûk¢szÁtû, netÀn pihentetû mondat beiktatÀsa
nyilvÀn azzal fenyegetett volna, hogy meghiÃsÁtja a tudat alatti parancs felt¢tlen teljesÁt¢s¢t: a l¢t megszolgÀlÀsÀt. A r´vid, vilÀgos, magÀt kitÀrÂ, k´nnyen ¢s marad¢ktalanul birtokba vehetû mondattÂl pedig az¢rt hÃzÂdoztam, mert az olvasÂ egykettûre
v¢gez vele, azonnal Àtl¢p rajta, s persze f¢lû, hogy nem sokat teketÂriÀzik szerzûj¢vel
sem: eszerint az egyszerü mondat v¢dtelen, sût v¢dtelenn¢ tesz, gyors befejez¢se pedig
kiszolgÀltat a megsemmis¡l¢snek. (Ami Ágy beteges logika, mÀsk¢nt nem okvetlen¡l
az: ¢let ¢s mondat befejez¢s¢nek analÂgiÀja fens¢gesen zÀrja Pilinszky CíMEREM cÁmü
k´ltem¢ny¢t: àNek¡nk magunknak muszÀj v¢g¡l is / a pr¢sbe k¢nyszer¡ln¡nk. Befejezn¡nk /
a mondatot.Ê) Ha szorongÀsai stilÀris nyomait felismerte, az ember megprÂbÀlhatja kihÃzni magÀt a (l¢lektani ¢s stÁlusbeli) ingovÀnybÂl, M¡nchhausen bÀrÂ mÂdjÀra; stÁlusbeli gy´ng¢i eredet¢nek v¢giggondolÀsÀval k¡zdhet szorongÀsai ellen, ¢s fordÁtva:
szoktathatja magÀt a v¢dtelens¢g gondolatÀhoz, mÁgnem kÁvÀnni tudja, sût erût merÁthet belûle, s v¢g¡l stÁlusÀban sem szorul t´bb¢ ´nmagÀt is befalazÂ hatalmas erûdÁtm¢nyekre. Ugyanez a k´lcs´nhatÀs ¢rv¢nyes l¢legzet ¢s stÁlus viszonyÀra: sajÀt prÂzaritmusunk megtalÀlÀsÀt segÁtheti, ha mondatainkat l¢legzet¡nkh´z igazÁtjuk, akÀr
(LukÀcsy SÀndor tanÀcsÀt k´vetve) fogalmazÀs k´zbeni felolvasÀssal. MegszÁvlelendû,
amit SzabÂ Lûrinc jegyzett naplÂjÀba 1945-ben, Illy¢s egy cikk¢t elolvasvÀn: àigen jÂ
prÂza, az ÁrÂ l¢legzete szerint megÁrvaÊ. MagÀra talÀlt prÂzÀnak k¢sûbb nem kell figyelnie
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organikus mintÀra, ¢s megt´rt¢nhet a csoda, hogy viszonzÀsk¢pp csillapÁtja szerzûje
zihÀlÂ l¢legzet¢t. Patologikus k¡l´nbs¢geinktûl persze aligha fogunk teljesen megszabadulni, ÀrulkodÂ nyomaikat sem fogjuk marad¢ktalanul eltÀvolÁtani mondataink
szÂkincs¢bûl, szerkezet¢bûl, ritmusÀbÂl. Ha m¢gis siker¡lne, ki tudja, mi maradna helyett¡k. Bolond¢riÀink n¢lk¡l talÀn nem is lehetne stÁlusunk.
Ezzel messze tÃljutottunk a kritikusi mesters¢g k´z´sen elsajÀtÁtandÂ fogÀsainak szakmai minimumÀn, s m¢lyen benne jÀrunk az egy¢ni vonzÂdÀsok ¢s vÀlasztÀsok f¢lhomÀlyos sz´vev¢ny¢ben, ´szt´n´s beidegzûd¢sek vagy magasabb rendü d´nt¢si lehetûs¢gek k´zt, ahol mÀr nem ¢rv¢nyesek a kritika iskolÀzottsÀgÀnak egys¢ges krit¢riumai, s legf´ljebb Tocqueville finom megfigyel¢se lehet kalauzunk: olyan feladatokat
oldunk meg tisztes eredm¢nnyel, amelyek jÂ k¢pess¢geinket mozgÂsÁtjÀk, Àm olyanokat kivÀlÂan, amelyek alkati hibÀinkat is hasznukra tudjÀk fordÁtani. Nem mintha az
iskolÀzott kritika alapelemeit kimerÁthett¡k volna a megfogalmazhatÂ eszm¢nyek ¢s
tetten ¢rhetû megs¢rt¢seik katalÂgusÀval. Az iskolÀzottsÀg nemcsak hibÀk elker¡l¢s¢n
Àll vagy bukik. JÂllehet bizonyos tÁpusÃ v¢ts¢geket nem szokott elk´vetni, az iskolÀzott
kritika nem okvetlen¡l feddhetetlen, s a makulÀtlan kritika m¢g nem sz¡ks¢gk¢ppen
iskolÀzott. Vagyis ´nmagÀban a hibÀtlansÀg (ahogy egy nagy k´ltû-kritikus szerkesztûk¢nt magyarÀzta ifjÃ szerzûknek) m¢g csupÀn negatÁv ¢rdem. Ha igazÀn jÂl akar
dolgozni, a kritikusnak olyasmire is sz¡ks¢ge van, amit bajosabban vagy egyÀltalÀn
nem tudnÀnk pedÀns iskolamesteri pontokba szedni. TalÀn ihletre, egyfajta meg¢rintetts¢gre, valami mÀr tanÁthatatlan, sût megfoghatatlan t´bbletre. °rteni v¢lem, mire
c¢lzott egy fiatal kritikus, Szilasi LÀszlÂ, IRODALOMT¹RT°N°S cÁmü k¢ziratÀnak (a
nyomtatott vÀltozatbÂl kihagyott) bevezetûj¢ben: az irodalomrÂl szÂlÂ besz¢d semmit
(ehelyett û erûsebb szÂt hasznÀlt) sem ¢r, àha nem ragyogja be az a valami, amit jobb hÁjÀn
a szÁv f¢ny¢nekÊ nevezhet¡nk. (HÀt igen, azt hiszem, ez¢rt sem lehet betelni Arany JÀnos
kritikÀival.) Mindezt jÂ volna r¢szletezni, ha tudnÀnk, de talÀn ¢pp az iskolÀzott kritika
eszm¢nye jegy¢ben van jogunk bizonyos dolgokat kimondatlanul hagyni. Ahogy K´lcsey Ferenc, az elsû modern magyar kritikus m¢g Át¢szi fell¢p¢se elûtt, 1815-ben felismerte A POESIS °S KRITIKA cÁmü elm¢lked¢s¢ben: mindent ¢s mindenÀron kifejteni
nem az iskolÀzott, hanem az iskolÀs kritika igyekszik. àSemmit sem ker¡l´k inkÀbb, mint
azt: nehogy mÀsokat tanÁtani lÀttassam; s minden¡tt csak sajÀt szük olvasÀsomnak s gondolkozÀsomnak rezultÀtumait szeretem a k´z´ns¢gnek bemutatni. Innen van, hogy ÁrÀsomban h¢zagok
vagynak: s princÁpiumim nincsenek iskolai szorossÀggal kifejtegetve.Ê Ilyesf¢le h¢zagossÀgtÂl
nincs mi¢rt f¢ln¡nk; K´lcsey arra bÀtorÁt, hogy bÁzzunk az olvasÂ nagykorÃsÀgÀban,
s hagyjuk rÀ az ¢rtû kieg¢szÁt¢st. àA gondolkozÂ fej Át¢letet hoz a rezultÀtumokrÂl a princÁpiumokra, ¢s viszont; s az ilyenekre n¢zve Montesquieu-nek tanÀcsÀt k´vetn¡nk illik: nem mondani el mindent; s amit mondunk is, csak az¢rt mondani el, hogy az olvasÂ gondolkodÀsra ¢bresztess¢k.Ê
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àLegt´bb tantiªmet ¢n fogom szerezni,
legjobb drÀmÀt ¢n fogom Árni.Ê
(F¡st MilÀn: NAPLñ, 1915)

Ha OsvÀt Ernû f´nti jÂslatÀnak csak fele valÂra vÀlik, mÀr az is ànem semmiÊ, mondhatnÀnk. F¡st MilÀn legendÀjÀhoz ma mÀr
hozzÀtartozik, hogy û szÀzadunk nem csupÀn
legjelentûsebb magyar drÀmaÁrÂja, de a legpechesebb is. Darabjait, kiv¢tel n¢lk¡l, ¢vtizedekkel vagy ¢ppen f¢l ¢vszÀzaddal megÁrÀsuk utÀn mutattÀk be elûsz´r. °lete v¢g¢n
m¢g tanÃja lehetett k¢t nagy drÀmÀja szÁnhÀzi feltÀmadÀsÀnak, ¢s a premierk´z´ns¢g
tapsviharÀban somolyogva, hogy elmÃlt felûle az Àtok, azt hihette szeg¢ny. De aki kudarccal elÀtkozott, az Àtkozott a sikerben is. Vajon
nem a korÀbbi ´r´k visszautasÁtÀshoz m¢rhetû tragikom¢dia, hogy megtagadott, ¢letmüv¢bûl kit´r´ltnek hitt szÁnmüveit ä elsû gyüjtem¢nyes k´zreadÀsuk idej¢n ä mÀr egytûl
egyig bemutattÀk? KlasszikussÀ l¢nyeg¡lt
szerzûket ÀltalÀban, halÀluk utÀn, utol¢r az a
kellemetlens¢g, hogy ¹sszes müveikben az
elfelejtett vagy megtagadott, elveszettnek
vagy el¢getettnek hitt ÁrÀsaik is felbukkannak, sz¢pen, idûrendbe szedve, az igazi müvek k´z´tt. F¡st MilÀn drÀmÀival ä mint minden ä ez is mÀshogy, furcsÀn, felemÀsan t´r-

t¢nt. A àMEGTAGADOTTÊ SZíNMþV EK megjelen¢s¢vel most k¢t F¡st MilÀn-drÀmak´tet¡nk
van: egy igazi ¢s egy mÀsik ä ha a kettût egymÀs mell¢ helyezz¡k a polcon, mÀris rÀnk
mosolyog az ´sszkiadÀs.
Az igazi k´tet elsû, 1959-es kiadÀsÀban
´sszesen k¢t drÀma szerepel. °s ez nem vÀlogatÀs, F¡st MilÀn az elûszÂban emlÁt¢sre
sem m¢ltatja, sût kifejezetten eltitkolja, hogy
e kettûn kÁv¡l m¢g ´t, befejezett, eg¢sz est¢s
darabot, valamint szÀmos egyfelvonÀsost ¢s
jelenetet Árt. Kev¢s ÁrÂ van, aki olyan k´ny´rtelen k¢zzel k¢pes kiirtani ¢letmüv¢bûl ä
nemcsak a talmit, hanem ami bensû m¢rc¢j¢hez k¢pest nem befejezett, nem t´k¢letes,
nem remekmü. így hullott ki a szigorÃ rostÀn a drÀmai ¢letmü eg¢sze, csak a kezdû- ¢s
a v¢gpont maradt fent: àifjÃkora ¢s f¢rfikora f¢nyess¢geÊ, a B OLDOGTALANOK ¢s a NEGYEDIK
HENRIK KIRçLY . Az 1966-os mÀsodik kiadÀsnÀl F¡st MilÀn elk´vette azt a drÀmai v¢ts¢get, hogy engedve PÀrtos G¢za ¢s mÀsok unszolÀsÀnak, àneh¢z szÁvvelÊ a CATULLUS-nak
is megkegyelmezett. (Valamint egy egyfelvonÀsost, A N°MA BARçT egy t´red¢k¢t ¢s a
LEAR-fordÁtÀst is felvette a k´tetbe.) Ezzel
megt´rt a j¢g, ¢s a szerzû halÀla utÀn Ãjabb
¢s Ãjabb müvek àszivÀrogtakÊ elû a hagyat¢kbÂl. így t´rt¢nhetett, hogy a k¢t àf¢nyess¢gÊ legendÀs MadÀch szÁnhÀzi elûadÀsÀrÂl lek¢sett
ifjabb pesti n¢zû F¡st MilÀn szÁnhÀzÀt ¢ppen
a megtagadottakbÂl ismerte meg ä gondolok elsûsorban a nagyszerü CATULLUS-elûadÀsra
(Katona JÂzsef SzÁnhÀz) ¢s egy vÁgjÀt¢kra,
melynek F¡st MilÀn soha ¢let¢ben egyetlen
szÂ emlÁt¢st sem szentel: ez a MçLI N°NI (JÀt¢kszÁn), a nyolcvanas ¢vek egyik legnagyobb
k´z´ns¢gsikere.
Egy jelentûs szerzû k¢ziratban maradt
müv¢nek f´lfedez¢se, leporolÀsa, ¢letre delejez¢se hÀlÀs ¢s izgalmas feladat dramaturg ¢s
szÁnhÀz szÀmÀra egyarÀnt. TalÀn ez is magyarÀzza, hogy az elmÃlt ¢vtizedekben elsûsorban a megtagadott szÁnmüvek fel¢ irÀnyult a
figyelem. DacÀra, hogy azok egytûl egyig bizonyÁtottÀk mÀr szÁnpadi ¢letk¢pess¢g¡ket,
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most, gyüjtem¢nyes k´zreadÀsuk idej¢n,
megker¡lhetetlen a k¢rd¢s: vajon nem volt-e
igaza F¡st MilÀnnak, hogy megtagadta e müveket. Vagy mÀshogy felt¢ve a k¢rd¢st: vajon
joga van-e ahhoz az ÁrÂnak, hogy ¢letmüv¢bûl csak a àf¢nyess¢getÊ ismerje el, a remekmüvek idûtlens¢g¢be emelve, ¢s a gy´trelmes alkotÀs ¢vtizedeinek tanÃsÀgait a feled¢s homÀlyÀba vesse. Mert a szÁnvonalukban, stÁluskeres¢s¡kben rendkÁv¡l elt¢rû megtagadottakban egy a k´z´s, hogy e gy´trelem m¢lys¢geibûl kiÀltanak fel. A müvek keletkez¢si idej¢t
szeml¢lve feltünû, hogy a k´tet der¢khada a
hÃszas ¢vek k´zepe tÀjÀn sz¡letett. Ez az idûszak a CATULLUS-szal folytatott majdnem ¢vtizedes d¢moni k¡zdelem krÁzise. A korabeli
NAPLñ megrendÁtûen tÀrja el¢nk F¡st MilÀn
ÁrÂi ¢let¢nek e legsÃlyosabb ¢s majdnem halÀlos kimenetelü betegs¢g¢t. De mind a NAPLñ, mind a k¢sûi visszaeml¢kez¢sek csak kÂsza utalÀsokban vagy egyÀltalÀn nem emlÁtik,
hogy F¡st MilÀn e kritikus idûszakban n¢gy
szÁndarabot is befejezett. így tehÀt a n¢gy
megtagadott a F¡st MilÀn-drÀma titkos-titkolt
mozzanata, ¢s mÀr l¢tez¢s¡k t¢nye merûben
Àt¢rt¢keli ezt az alkotÀsl¢lektani szempontbÂl
maradandÂan izgalmas t´rt¢netet. Ahogy a
NEGYEDIK HENRIK KIRçLY betetûz¢s¢t is
meghÀromszorozza a k¢t nagy megtagadott, A
N°MA BARçT ¢s a MçLI N°NI. A H ENRIK -kel
ellent¢tben egyÀltalÀn nem elûzm¢nytelen¡l
Àllnak a drÀmai ¢letmü v¢g¢n, annak k¢t
meghatÀrozÂ vonulatÀt tetûzik be. A àMEGTAGADOTTÊ SZíNMþV EK tehÀt nemcsak kieg¢szÁti
¢s ezÀltal megûrzi a teljes drÀmai ¢letmüvet,
hanem a megtagadottsÀg miszt¢riumÀn kereszt¡l a F¡st MilÀn-drÀma gy´trelmes titkait
vilÀgÁtja meg. Ilyen ¢rtelemben akÀr szenzÀciÂsnak is nevezhetû a PetrÀnyi Ilona Àltal
´sszeÀllÁtott ¢s ig¢nyes utÂszÂval, jegyzetanyaggal ellÀtott k´tet.
à°letem nem is volt, csakis ÁrÂi ¢letemÊ ä
mondja F¡st MilÀn egy '46-os rÀdiÂbesz¢lget¢sben. ä à°letrajzom... tÁz szÂban elmondhatÂ.Ê
Ezzel szemben ÁrÂi ¢letrajzÀt ezer meg ezer
oldalon sem fejezi be. Tizenhat ¢vesen, elsû
naplÂfeljegyz¢s¢vel kezdi el, ¢s folytatja egy
¢leten kereszt¡l ä elûbb a NAPLñ-ban, majd
k¢sûi visszaeml¢kez¢seiben ä, de az ÁrÂi ¢letrajz m¢gis megÁratlan, mert min¢l t´bbet
megÁr, annÀl t´bb hiÀnyzik belûle, ¢s megÁratlan, mert befejezhetetlen, hiszen amit ott, a

DohÀny utcai s´t¢t konyhÀban elkezdett, az
halÀla utÀn is tovÀbb àÁrja magÀtÊ, Ãj fejezetekkel bûv¡l, p¢ldÀul a àMegtagadottakkalÊ, ¢s
m¢g inkÀbb SomlyÂ Gy´rgy r¢szben szint¢n
àmegÁratlanÊ k´nyv¢vel. SomlyÂ Gy´rgy mÀr
az 1969-ben megjelent F¡st MilÀn-k´nyve
zÀrszavÀban megelûlegezi a folytatÀst: a portr¢ ¢s ¢letrajz utÀn immÀr az ¢letmü ÀtfogÂ,
tartalmi elemz¢s¢t. A nemr¢g megjelent
gyüjtem¢ny, a FºST MILçN VAGY A LESºT¹TTSZEMþ EMBER elûszavÀban feltÀrja, mi¢rt
nem k¢sz¡lt-k¢sz¡lhetett el a folytatÀs. Majd
ezutÀn m¢giscsak bevÀltja Ág¢ret¢t. A k´tet elsû r¢sz¢t, az (immÀr harmadik kiadÀst meg¢rt) F¡st MilÀn-k´nyvet a àmegÁratlanÊ
k´nyv k´veti: SomlyÂ Gy´rgy az ¢vtizedek
sorÀn elszÂrtan k¢sz¡lt essz¢it, tanulmÀnyait
tematikus rendbe szedve megrajzolja az el
nem k¢sz¡lt k´nyv k´rvonalait. A k¢p kiss¢
elrajzolt, arÀnytalan: mÁg a prÂzai ¢letmüvet
csak cÁmszavakban ¢rinti, kiemelkedûen gazdag a F¡st MilÀn k´lt¢szet¢t elemzû fejezet,
m¢ltÂ folytatÀsa a F¡st MilÀn-k´nyvnek, mely
a àF¡st MilÀn-i szituÀciÂÊ huszonn¢gy ¢v tÀvlatÀbÂl is ¢rv¢nyes megfogalmazÀsÀval, tÀrgyÀn tÃlmutatÂan, irodalomt´rt¢neti jelentûs¢gü. Nincs igaza SomlyÂ Gy´rgynek, mikor
azt hangoztatja, hogy F¡st MilÀnt nem k¢nyeztette el az utÂkor. A k´tet borÁtÂjÀn kettûs portr¢ lÀthatÂ; egy F¡st MilÀn-f¢nyk¢p ¢s
mellette ugyanaz az arc, Joel prÂf¢ta a SixtuskÀpolna mennyezet¢rûl. SzÀmos f¢nyk¢p ¢s
müv¢szi ÀbrÀzolÀs k¢sz¡lt F¡st MilÀnrÂl ä Árja
SomlyÂ ä, de àegyik sem ¢ri el a szerkezeti ¢s kifejez¢sbeli hasonlÂsÀgnak ezt a michelangelÂi fokÀtÊ. Valahogy Ágy festi meg SomlyÂ Gy´rgy
is, à¢les kontÃrokbÂl ¢s m¢rtani alaksejtelmekbûl
¢pÁtkezûÊ szellemi arck¢p¢t F¡st MilÀnrÂl.
A DohÀny utcai s´t¢t konyhÀban kezdett
ÁrÂi ¢letrajzot folytatja RadnÂti Zsuzsa munkÀja, A PRñF°TA SZíNHçZA is. F¡st MilÀn drÀmÀirÂl szÂl ä olvashatjuk az alcÁmben ä, de a
szerzû nem el¢gszik meg a müvek, a drÀmai
nyelv ¢s stÁlust´rekv¢sek ÀtfogÂ elemz¢s¢vel:
tÀgas szellemi horizontba emeli a magyar
szÁnhÀzi hagyomÀnytÂl elt¢rû ¢letmüvet. °rdekes a F¡st MilÀn ¢s Hamvas B¢la àegzisztencializmusÀtÊ, valamint a k¢t nagy magÀnyos rokon l¢lek tragikusan sz¡ks¢gszerü
nem-talÀlkozÀsÀt tÀrgyalÂ fejezet. A k´nyv
mÀsodik r¢sze a àmegtagadott ¢letrajzÊ nyomÀba ered, ¢rz¢keny empÀtiÀval feltÀrva a mü-
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vek titkos, ¢letrajzi mozzanatait. PetrÀnyi Ilona Árja a àMEGTAGADOTTÊ SZíNMþV EK utÂszavÀban: àA VÁgszÁnhÀz kitünû dramaturgja, RadnÂti Zsuzsa alapos kutatÀsai nyomÀn... ker¡lt elû
k´tet¡nk legfûbb ÃjdonsÀga is, A N°MA BARçT...
egy kidolgozott ¢s befejezett vÀltozata.Ê HozzÀtehetj¡k, hogy az û szÁvÂs kitartÀsÀnak eredm¢nye, hogy e legnagyobb àmegtagadottÊ az elmÃlt ¢vad v¢g¢n v¢gre szÁnpadra talÀlt. RadnÂti Zsuzsa tehÀt k´zvetlen k´zelrûl is megtapasztalhatta a F¡st MilÀn-i Àtok mÀig hatÂ
erej¢t. TalÀn ez is magyarÀzza, hogy a F¡st
MilÀn-drÀmÀk tÀrgyilagos elemz¢s¢t c¢lzÂ
k´nyv mi¢rt sodrÂdik szinte ¢szrev¢tlen¡l a
F¡st MilÀn-drÀma szenved¢lyes leÁrÀsÀba. A
k´nyv szÀmomra legeml¢kezetesebb r¢sze,
amelyben RadnÂti Zsuzsa ä gyakorlÂ dramaturgk¢nt is meg¢lve, megszenvedve ä azt keresi, hogyan ûrlûd´tt fel F¡st MilÀnban a
drÀmaÁrÂ, lassan, fokozatosan ¢s sz¡ks¢gszerüen ä nemcsak alkotÂerej¢t, de lelki eg¢szs¢g¢t is vesz¢lyeztetve. à1928. januÀr, a NAPLñ
sorai bejelentik a teljes csûd´t.Ê ä Majd RadnÂti
Zsuzsa a NAPLñ-t id¢zi: àA CATULLUS 2. felvonÀsÀt m¢g kijavÁtom, s ezzel lezÀrtam jobbik ¢letemet.Ê Nekem a rem¢nyrûl, a k¢ptelen, bolond rem¢nyrûl szÂl ez a tragikomikus csûdjelent¢s: F¡st MilÀn, a testileg-lelkileg ´sszeroppant ember ekkor mÀr t´bb mint h¢t ¢ve
Árja, javÁtja, foltozza a CATULLUS-t. Vajon mit
rem¢lt m¢g ettûl az utolsÂ utÀni àjavÁtÀstÂlÊ?
A DohÀny utcai konyhÀban kezdûd´tt t´rt¢net a CATULLUS-szal ¢ri el d´ntû fejezet¢t.
SomlyÂ Gy´rgy ¢s RadnÂti Zsuzsa k´nyv¢nek
egyarÀnt a CATULLUS-fejezet a csÃcspontja.
Ahogy a àMEGTAGADOTTÊ SZíNMþV EK nagy
r¢sz¢vel F¡st MilÀn a CATULLUS mell¢kterm¢keit tagadja meg. KÁs¢relj¡k meg rekonstruÀlni a CATULLUS-fejezet vÀzlatÀt, a k¢t tanulmÀny ¢s a àMEGTAGADOTTAK Ê segÁts¢g¢vel. A NAPLñ lehet sorvezetûnk.
F¡st MilÀn 1923-as NYíLT LEV EL-¢ben azzal indokolja a B OLDOGTALANOK utÀni hosszÃ
hallgatÀst, term¢ketlen Ãtkeres¢st, hogy a
drÀma szÁnhÀzi visszautasÁtÀsÀbÂl okulva
megprÂbÀlt a k´zÁzl¢snek inkÀbb megfelelû,
kev¢sb¢ às´t¢tÊ darabot Árni. Nincs m¢g egy
olyan irodalmi forma, mely az ÁrÂi autonÂmiÀt a drÀmaÁrÀshoz hasonlÂan vesz¢lyesen kikezdi. Az autonÂmia az¢rt is k¢nyes jÂszÀg,
mert az ÁrÂ soha nem tudhatja biztosan, hogy
valÂban ´nmagÀval vagy csak k¢pzelt ´nma-

gÀval azonos. Ahogy nem l¢phet¡nk k¢tszer
egyazon folyÂba, ¢s soha nem tudhatjuk,
hogy a kavargÂ vÁz m¢ly¢n ¢ppen mibe l¢p¡nk, Ãgy egy Ãj mü ÁrÀsa kezdet¢n se vilÀgos, hogy hol tart, miv¢ lett az a szem¢lyis¢g,
amely az elûzû müben kitÀrulkozott.
Egy 1919-es naplÂfeljegyz¢s emlÁti elûsz´r
ä mint tervet ä a CATULLUS-t, ¢s ebbûl az ¢vbûl valÂ A LçZADñ, mely expresszÁv naturalizmusÀval lÀtszÂlag a B OLDOGTALANOK szerves folytatÀsa. LÀtszÂlag, mert A LçZADñ (egy
ifjÃkori zseng¢t leszÀmÁtva a àMEGTAGADOTTÊ-k´tet elsû darabja) mÀr sokkal inkÀbb
a CATULLUS-fejezethez tartozik. NyitÀnya,
ahogy egy romantikus opera nyitÀnya, sorra
veszi a t¢mÀkat, mielûtt felg´rd¡l a f¡gg´ny.
A LçZADñ az egyik legjobb magyar egyfelvonÀsos, majdnem mestermü. A naturalista
szÁnpadk¢pbûl kivÀlik egy Àgy, egy kozmikus
Àgy, ebben haldoklik SÀndor. A haldoklÀs
mint drÀmai anyag a kor szÁnhÀzi k´zeg¢ben
el¢g szokatlannak tünik. K¡l´n´sen, ha e
haldoklÀs nem a tettek mezej¢n, hanem ä
erûtlen¡l lÀzadozva, kÁnlÂdva, nyafogva ä
Àgyban, pÀrnÀk k´zt t´rt¢nik. A szÀrnyalÂ
kezdû pÀrjelenet utÀn azonban F¡st MilÀn
belsû sz¡ks¢g¢t ¢rzi, hogy a haldoklÀs l¢legzetelÀllÁtÂan drÀmaiatlan drÀmÀjÀt egy vacak
szerelmi hÀromsz´gt´rt¢nett¢ silÀnyÁtsa: bel¢p a vamp, ¢s... nem t´rt¢nik semmi. Megsejt¡nk n¢hÀny àd´bbenetesÊ titkot e kusza
kapcsolatokrÂl, ¢s mikor a vamp v¢gre kil¢p,
r´gt´n elfelejtj¡k. FelszÀrnyal Ãjra a haldoklÀs megrÀzÂ ¢s groteszk drÀmÀja, melyben
nincs t´rt¢net, csak l¢tez¢s, neh¢z, kegyetlen
l¢tez¢s ä eg¢sz a halÀlig. V¢ge a nyitÀnynak.
Elhangzott a CATULLUS k¢t Leitmotivja. A pozitÁv vez¢rmotÁvum: az a formateremtû erû ¢s
bÀtorsÀg, amely a drÀmai cselekm¢ny helyett
a l¢tez¢s formÀtlan, jelen idejü drÀmÀjÀt teremti meg a szÁnpadon. °s a negatÁv vez¢rmotÁvum: amely mindezt visszavonja; mert
drÀmaiatlan, dilettÀns, nem szÁnpadszerü; s
mert a szÁnigazgatÂk Ãgyis visszadobjÀk. Felg´rd¡lt a f¡gg´ny, kezdûdhet a jÀt¢k:
A CATULLUS-t¢mÀnak tulajdonk¢ppen k¢t
szÂ a forrÀsa: àodi et amoÊ. RadnÂti Zsuzsa
igen sz¢pen Árja le azt a reg¢nyes, ellentmondÀsos kapcsolatot, amely v´r´s fonÀlk¢nt kÁs¢ri v¢gig F¡st MilÀn ¢let¢t. A '19-es idûszakban igen ¢lesen felvetûdik, vajon mit csinÀljon, àfutni hagyja-eÊ titkos szerelm¢t vagy ve-
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gye feles¢g¡l. Nagy SÀndork¢nt oldja meg a
csomÂt: nem veszi el ä inkÀbb megÁrja. àÏLegyen ClaudiaÎ ä a nû neve.... Elmondom a t¢mÀt
Eislernek: ä ÏNem Claudia, hanem LesbiaÎ ä
mondja. JÂ... Lesbia rÀ akarja besz¢lni Catullust,
hogy ´lje meg a f¢rj¢t... egy fiv¢r alakjÀt komponÀltam bele, aki LesbiÀn ¢lûsk´dik s bel¢ szerelmes... Lesbia idûsebb, mint Catullus, mert E. is idûsebb volt, mint ¢n. ä S kider¡lt, hogy a legÃjabb
kutatÀsok szerint: 1) LesbiÀt tulajdonk¢ppen ClodiÀnak hÁvtÀk; 2) CatullusnÀl tÁz ¢vvel idûsebb
volt; 3) azzal gyanÃsÁtottÀk... hogy az urÀt meg´lte;
4) a fiv¢r¢vel viszonya volt!Ê LÀm, a CATULLUSt¢ma kegyelemben, sugallatra sz¡letett
(ahogy k¢sûbb a NEGYEDIK HENRIK is) ä lehet-e enn¢l biztatÂbb kezdet egy terv megvalÂsÁtÀsÀhoz? °s k¢t ¢vvel k¢sûbb a NAPLñ bejelenti: à1921. mÀrcius 4-dik¢n ¢jjel k¢t Ârakor Isten segÁts¢g¢vel befejeztem a CATULLUS-t. ä A ceruzÀm ¢pp addig futotta... ä a f¡zet ¢ppen megtelt,
s a tüz ¢pp addig ¢gett a kÀlyhÀban. ä Gyermekkorom Âta elûsz´r, holnap templomba fogok menni!
OktÂber v¢g¢n kezdtem... Ez ¢letem legnehezebb
munkÀja volt.Ê TehÀt oktÂber v¢g¢tûl mÀrcius
elej¢ig: n¢gy hÂnap alatt befejezte. A drÀmaÁrÀsnak vannak bizonyos szabÀlyszerüs¢gei. A
prÂzai müvel ellent¢tben a szÁnmü terjedelme k´t´tt, ¢s k´t´tt a megÁrÀs mÂdja is: egy
jelenetet egy indulatbÂl kell v¢gigÁrni, ha f¢lbeszakad, ÀltalÀban el´lrûl kell Ãjrakezdeni,
k¢t jelenet k´z´tt viszont pihenni kell, vÀrni
egy keveset, hogy legyen el¢g erûnk, friss
k¢pzelet¡nk a k´vetkezût is egy ¡ltû helyben
v¢gigÁrni. SajÀt ¢s koll¢gÀk tapasztalatÀbÂl
Árom, hogy a n¢gy hÂnap mint megÁrÀsi idû se
nem hosszÃ, se nem r´vid, ¢ppen optimÀlis.
Az ember ennyit tervez, ¢s ennyit rem¢l ä ¢s
ha siker¡l n¢gy hÂnap alatt v¢gigÁrni, olyankor a szerzû templomba k¢sz¡l. De ahelyett,
hogy elmenne, hajnalban f´lkel, elolvassa a
k¢ziratot, ¢s gy´trelm¢ben az Istent kÀromolja. így tehÀt szinte rendj¢n valÂ, hogy mÀsf¢l
¢vvel a darab befejez¢se utÀn F¡st MilÀn a NAPLñ-ban a CATULLUS àI-sû felv. 1-sûÊ jelenet¢t
tervezgeti: àtalÀn Ágy lehetne: S´t¢t van a kocsmÀban, az ´reg ¢bred a padkÀn. A spanyol kÁs¢rtetekrûl mes¢l. Clodius rosszul van... bebuknak a
r¢szegek ä egy z¡ll´tt Ãr is a lÀmpÀssalÊ. A v¢gsû
vÀltozat ismeret¢ben szembetünik, hogy ez a
k¢p mennyire tÃlfokozott, tÃl F¡st MilÀn-os.
A szerzû koholt lÀzzal, zihÀlÀssal igyekszik pÂtolni a szabad ihletet, term¢szetes l¡ktet¢st.

Vannak drÀmai pillanatok, mikor a drÀmaÁrÂnak tilos Árnia, mert ´nmagÀt mÀsok, a k´z´ns¢g szem¢vel n¢zi: F¡st MilÀn premierre
k¢sz¡l. Az írÂk SzÁnpadÀn a B OLDOGTALANOK -at prÂbÀljÀk, a fûszerepben ForgÀcs RÂzsival. àNem hittem volna, hogy a premier hatÀssal
lesz rÀm... S Áme, lÀzba hozott engem is!Ê °s a premier utÀn m¢g egy matin¢-elûadÀst ¢rt meg
a B OLDOGTALANOK . Csoda-e, hogy F¡st MilÀn m¢gsem Árta meg az I-sû felvonÀs 1-sû jelenet¢t ä hanem f¢lredobta a CATULLUS-t? De
vajon hol tartott ekkor a megÁrt CATULLUS?
Lehet, hogy a h¢t ¢v alatt k¢sz¡lt hatvanhat
vÀltozatbÂl ¢ppen az elsû volt a legjobb? Vagy
a mÀsodik? Vagy a harmadik? Soha nem tudhatjuk meg, mert F¡st MilÀn ä az utolsÂ kiv¢tel¢vel ä megsemmisÁtette az ´sszes vÀltozatot. E korszak àdrÀma-ÁrÀsos eml¢keÊ csupÀn
n¢gy megtagadott szÁnmü. 1924ä25ä26-ban,
egymÀs utÀn k¢sz¡lt az çKOSKA, A ZONGORA,
a MARGIT KISASSZONY ¢s AZ çRVçK . Ha elfogadjuk, hogy igazi müvet csak autonÂm alkotÂi l¢lek k¢pes l¢trehozni, akkor e müv¢szi
minûs¢g¢ben zuhanÂ tetralÂgiÀnak az EGY
AUTONñMIA TºND¹KL°SE °S BUKçSA alcÁmet
adhatnÀnk.
Nincs jobb dramaturg, mint az eml¢kezet.
Csalhatatlan szakmai biztonsÀggal ´sszevon
lÀtszÂlag ´ssze nem tartozÂ k¢peket. Jelent¢ktelennek tünû epizÂdokat felnagyÁt, mÀsokat elt¡ntet, hogy a kompozÁciÂ m´g¡l sugÀrozz¢k, kimondatlanul, az eml¢k titkos ¢rtelme. °s az eml¢kezet nem torpan meg a valÂsÀg hatÀrÀn: ami hiÀnyzik, azt kipÂtolja, ¢s
ami elviselhetetlen, azt kiszÁnezi a k¢pzelet.
F¡st MilÀn az çKOSKA müfajÀt balladÀban
hatÀrozta meg. De ha jobban megn¢zz¡k ezt
a kavargÂ, n¢hol homÀlyos, n¢hol tÃlszÁnezett k¢pet, nyilvÀnvalÂnak lÀtszik, hogy ez
legfeljebb csak hangnem¢ben ballada, valÂjÀban eml¢k. Nem Ãgy ¢rtem, hogy a szerzû
eml¢ke ä nem, az çKOSKA a müfajÀt tekintve
eml¢k. Vagy ha eg¢sz precÁzen kÁvÀnnÀnk
meghatÀrozni: egy megrÀzÂan felszÁnre ker¡lt gyermekkori, traumatikus eml¢k.
SzÁndarabot nem lehet egyes szÀm elsû
szem¢lyben fogalmazni. Ha az egyik szem¢ly
kivÀlik mint mes¢lû °n, a n¢zû szÀmÀra û is
csak szÁn¢sz a szÁnpadon, mint a t´bbi: egy
narrÀtor. Mi ez a prÂza °n-j¢nek mindenhatÂ szem¢lyess¢g¢hez k¢pest? F¡st MilÀn ebben a r´vid egyfelvonÀsosban k´nnyed¢n

458 ã Figyelû

megoldja a lehetetlent. çkoska, a kisgyerek,
apjÀval, anyjÀval egyenrangÃ ý-k¢nt van jelen a szÁnpadon, m¢gis, a realitÀs ¢s irrealitÀs
k´z´tt csapongÂ t´rt¢net sorÀn fokozatosan
kider¡l, hogy ez az eg¢sz itt çkoska eml¢ke.
Vagyis nem az ´v¢, hanem az¢ a lÀthatatlan,
felnûtt çkos¢, aki a gyermekkor k´d¢ben elveszett apÀra Ágy eml¢kezik, holott lehet,
hogy a valÂsÀgban minden mÀsk¢pp esett
meg. A darab °n-je tehÀt nem a szÁnpadi
çkoska, de nem is az ÁrÂ: egy nem l¢tezû eml¢kezû teremti el¢nk a t´rt¢netet. Az eml¢kez¢s dramaturgiÀja F¡st MilÀn drÀmai ¢letmüv¢n bel¡l csak egy korai, jÂl k´r¡ljÀrhatÂ p¢lda arra, hogyan igyekszik k¢sûbbi nagy drÀmÀiban megvalÂsÁtani a hasonlÂan szem¢lytelen¡l szem¢lyes, belsû szeml¢letet. (ögy sejtem, valami olyasmirûl van szÂ, mint amit lÁrÀjÀban az àobjektÁv kÂrusÊ, prÂzÀjÀban a fiktÁv elbesz¢lûi °n testesÁt meg.) De a nagy drÀmÀk kora m¢g hÀtravan. Alighogy fel¢p¡lt
belsû szÁnhÀza, F¡st MilÀn kis¢tÀl belûle, ¢s a
k´rÃti szÁnhÀzak kapuin d´r´mb´l. TÃl egyszerü volna a felt¢telez¢s, hogy F¡st MilÀn,
felismerve sajÀt szÁnhÀza financiÀlis lehetûs¢geit, inkÀbb a nagyobb kasszasiker fel¢ kacsingat. àNem hittem volna, hogy a premier hatÀssal lesz rÀm...Ê Vajon mi¢rt dehonesztÀlÂ, ha
egy drÀmaÁrÂ, tÁz ¢v gy´trelmes munka ¢s tÁz
¢v szÁnhÀzi visszautasÁtÀs utÀn, egy kicsit
hagyja magÀt megkÁs¢rteni?
A ZONGORA szinte minden sorÀn ¢rezni,
hogy a szerzû keservesen igyekszik megfelelni kora szÁnhÀzi elvÀrÀsainak. Jellemzû, hogy
ez F¡st MilÀn szakmailag leg¡gyetlenebb darabja. Az elsû k¢t jelenet szinte kÁnosan illusztratÁv, az olvasÂ nem is hinn¢, hogy k¢sûbb hovÀ àjavulÊ a darab. A v¢ge fel¢ F¡st
MilÀn mÀr egyre t´bbsz´r elfelejti, hogy hÀzi
feladatot teljesÁt, ilyenkor d¢moni humorral
felszÀrnyal ä talÀn nem el¢g bÀtran, de ¢pp
el¢gg¢ ahhoz, hogy a szÁnigazgatÂk riadtan
visszadobjÀk a k¢ziratot. àA ZONGORA cÁmü darabom... ´r´k, olthatatlan, tÀrgytalan... nosztalgiÀnk... a vÀgyakozÀs megd´bbentû miszt¢riuma.Ê
Tragikomikus vagy ¢ppens¢ggel a k´lt¢szet
diadala: F¡st MilÀn nem vette ¢szre, hogy elsû àhÀzi feladatÀbanÊ a kiss¢ ¡gyetlen dÁszcsomagolÀs alatt minden korÀbbinÀl robbanÂbb, vesz¢lyesebb t¢mÀt vÀlasztott. RadnÂti
Zsuzsa Árja: a darab àbonyolultabb, idûtÀllÂbb vonatkozÀsa, ...hogy a bizonytalannÀ vÀlt l¢tez¢sben

egy csapÀsra Ïfordult farkassÀÎ vÀlhat az ember, ¢s
beÀllhat a totÀlis fenyegetetts¢g ÀllapotaÊ.
A k´vetkezû k¢t àhÀzi feladatrÂlÊ elmondhatjuk, hogy F¡st MilÀn igen helyesen cselekedett, mikor mindkettût megtagadta. Szinte
lehetetlen, hogy ne vette volna ¢szre, hogy a
MARGIT KISASSZONY t¢mÀja ä a gyÀros-titkÀrnû-gyÀrosfi hÀromsz´g ä m¢g kora bulvÀrszÁnmüvecsk¢ihez k¢pest is kÁnosan Âcska. De
ha mÀr ezt vÀlasztotta, ahelyett, hogy mint
szÀmos koll¢gÀja, szellemesen, elegÀnsan, cinikusan lefirkantanÀ a hÀzi feladatot, û F¡st
MilÀn-i mügonddal, gy´trelemmel Ãjrateremti
a szakÀllas t¢mÀt. A vÀllalkozÀs akÀr heroikusnak is nevezhetû. °s a sÀpatag kulisszafigurÀk k´z´tt, szinte ¢szrev¢tlen¡l, t¢nyleg
megteremt valami igazit: a gyÀriparos konfekciÂjelmeze f´l´tt rÀnk tekintû r¢m¡lt,
´reg szempÀrt. àVannak emberek, akiknek az az
¢letformÀjuk, hogy minden k¢sûn ¢rkezik el hozzÀjuk, vagyis: mikor el¢rkezik, mÀris lehetetlenn¢ vÀlik.Ê F¡st MilÀn e k¢sûi vallomÀsÀt elûsz´r
Nagyabonyi Dengl KonrÀd gyÀros mondja
ki, sutÀn, akadozva, mint aki elfelejtette megÁrt szerep¢t.
AZ çRVçK -kal a MARGIT KISASSZONY -t folytatja, de itt a probl¢ma ¢ppen fordÁtott: mÁg
az elûzûben egy ¢p¡letes k´zhelyet igyekszik
szÁvvel, szenved¢llyel megÁrni, addig AZ çRVçK -ban egy igazi, pokolban fogant F¡st MilÀn-t¢mÀt nem Ár meg, csak illusztrÀl. A t´rt¢net hûse egy lÀthatatlan szem¢ly, a zsarnoki
anya, aki àse ¢lni, se halniÊ nem hagyta szeretteit. Az anya meghalt, ¢s az apa ¢s a k¢t felnûtt lÀny lÀncaikat vesztve elszabadulnak ä
szinte robbanÀsszerü a csalÀd erk´lcsi, egzisztenciÀlis hanyatlÀsa, hogy v¢g¡l, mindent
megismerve ¢s mindent elveszÁtve visszatalÀljanak lÀthatatlan lÀncaikhoz, megb¢k¢lve az
´r´k, infantilis ÀrvasÀgban. AZ çRVçK -ban
megvan a kezdû- ¢s a v¢gpont, csak ¢ppen a
l¢nyeg, a nagy kaland, az alÀszÀllÀs hiÀnyzik.
°s nem is lehet mÀsk¢ppen, mert a nagy kalandot nem lehet k¢t helyszÁnen, n¢hÀny szereplûvel megÁrni ä alkalmatlanok rÀ a polgÀri
szÁnjÀt¢k szük keretei. Ha F¡st MilÀn prÂzÀban gondolkodott volna, micsoda nagy mü,
a SZAKAD°K -hoz hasonlÂ lelki kÁs¢rtetreg¢ny
sz¡lethetett volna ugyanebbûl a t¢mÀbÂl! De
ha mÀr szÁndarabban gondolkodott, mi¢rt
nem a Lear csalÀd àerk´lcsi, egzisztenciÀlis hanyatlÀsÀtÊ, a pusztulÀs kozmikus Ávü dramatur-
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giÀjÀt vette p¢ldak¢p¡l (mely Ázl¢s¢nek, tehets¢g¢nek sokkal inkÀbb megfelel) ä magyarÀn, mi¢rt igyekezett oly elvÀgÂlag igazodni
kora polgÀri szÁnjÀtszÀsÀnak konvenciÂihoz,
a szerkezet¢rt felÀldozva a t¢mÀt? àLeart a mesevilÀgbÂl t¢pte ki Shakespeare, s ami nagyot mondani akart, minden reÀlitÀsra valÂ t´rekv¢sek...
n¢lk¡l siker¡lt elmondania... (Mindenesetre stÁlust
talÀlt magÀnak... ä ¢n viszont stÁlus-lehetûs¢gek k´z´tt kapkodok, t¢velygek ä s a realitÀs k´vetelm¢nye,
meg a hely-egys¢g rettenetes nyüg´m!)Ê Ez a naplÂfeljegyz¢s mÀr a CATULLUS-ra vonatkozik,
de AZ çRVçK -ra is t´k¢letesen helytÀllÂ ä nem
v¢letlen¡l ä, mert ez a megtagadott, formÀjÀt
tekintve, elûk¢pe a CATULLUS-nak. Nem csak
a hely-egys¢g ¢s a n¢gyfelvonÀsos szerkezet
tekintet¢ben: mindk¢t darabban a cselekm¢ny
helyett t´rt¢nik valami: emberek marjÀk egymÀst egy bezÀrt szobÀban. CsupÀn egyetlen
valÂdi esem¢ny van mindk¢t darabban: az
egyik szem¢ly ´ngyilkossÀga. Mindkettûben
a harmadik felvonÀs v¢g¢n. Egyetlen, lÀtszÂlag kev¢ss¢ fontos szempontbÂl k¡l´nb´zik
csak a k¢t darab: a CATULLUS t´bb mint k¢tszer olyan hosszÃ, mint AZ çRVçK . Nem a felvonÀsok szÀma szaporodott: egy-egy felvonÀs
belsû ideje lett ä nem felt¢tlen¡l hosszabb, inkÀbb tartalmasabb. AZ çRVçK utolsÂ felvonÀsa
kiemelkedik. °s ez a felvonÀs a legstatikusabb, itt mÀr egyÀltalÀn nem t´rt¢nik semmi,
az idû lelassul, neh¢z l¢tez¢ss¢ tÀgul ä neh¢z
l¢tez¢s ä ez volt A LçZADñ ¢s ez lesz a CATULLUS kulcsszava. °s nem v¢letlenek AZ çRVçK
utolsÂ felvonÀsÀnak a CATULLUS-t id¢zû
hangjai, Ázei: mÀr a finisben vagyunk.
Az okos versenyzû a c¢legyenesre tartal¢kolja erej¢t. De ha ez a c¢legyenes maga a
maratoni hossz, a versenyzû k´nnyen ama
r¢gi katona sorsÀra juthat. PetrÀnyi Ilona Árja, hogy AZ çRVçK -hoz àk¢sz¡lt egyik feljegyz¢sben 1926. jÃlius 30. dÀtum szerepelÊ. F¡st MilÀn
szinte pontosan egy ¢vvel k¢sûbb fejezi csak
be a CATULLUS-t.
K´ztudott, hogy nemcsak ÁrÂasztalnÀl k¢sz¡lnek a müvek. Kegyelemben sz¡letett müvet az ÁrÂ csak lejegyez az ÁrÂasztalnÀl ä lejegyzi, amit mÀr megÁrtak az °gben vagy az
¹ntudatlanban ä Ágy szoktÀk mondani. ValÂjÀban nem a mü van k¢szen, hanem elk¢sz¡lt,
fel¢p¡lt az alkotÀsra k¢pes ´nt´rv¢nyü szem¢lyis¢g, egy esendû l¢lek homÀlyÀban megsz¡letett a teremteni k¢pes teremtû.

°s vannak szem¢lyis¢gek, akik az ÁrÂasztalnÀl vesznek el ä müvek ÁrÀsa k´zben. F¡st MilÀn talÀn a CATULLUS-tÂl menek¡lt a megtagadottakhoz, azzal a belsû szÀnd¢kkal, hogy a
k´nnyebb ÁrÂi feladatok Àltal erût, ´nbizalmat gyüjts´n ä ¢s k´zben v¢gigjÀrta az ¢nveszt¢s Ãttalan Ãtjait.
àTovÀbbi nyolc hÂnapi sz´rnyü, halÀlosan kimerÁtû munka evvel a rongy CATULLUS-szal... Sz´rnyü fÀjdalom nekem ez az Ãj kudarc. ¹t hÂnap a
JçNOSKç-val [çKOSKA ä K. P.] ...hÀrom hÂnap a
MARGIT KISASSZONY -nyal, egy ¢v a CATULLUSszal azelûtt ¢s nyolc hÂnap most... (A k¢tfelvonÀsossal is tovÀbbi f¢l ¢vet hiÀba veszûdtem... ä De
el¢g ebbûl!) HalÀlosan fÀradt, szomorÃ ¢s ´sszet´rt
vagyok.Ê
A k´vetkezû egy ¢v a szemben¢z¢s ideje,
itt mÀr nincs menekv¢s, nincs mell¢kvÀgÀny.
Legyen e gy´trelemben idûtlen fejezetnek alcÁme: AZ ELTþNT AUTONñMIA NYOMçBAN.
F¡st MilÀn naplÂfeljegyz¢seibûl ÀltalÀban
csak ritkÀn der¡l ki, hogy ¢ppen melyik müv¢n dolgozik. Kiv¢ve ezt a korszakot. Olyan
ez a r¢sz, mint egy hadijelent¢s ä a CATULLUShÀborÃbÂl. SÀnchÀborÃ, rugalmas visszavonulÀsok, strat¢giai ÀtcsoportosÁtÀsok ä visszat¢rû probl¢ma a k¡zdûszellem hiÀnya: àNE
LEGYEK T¹BB° LUSTAÊ, vagy àami a legfûbb:
ä Lend¡let, k´nnyeds¢g n¢lk¡l nincs munka!Ê, àa
kedv teszi, hiÀba!Ê °s mÀr nem bÁzik a gyûzelemben: àCATULLUS, szeg¢ny, egy agyonfÀrasztott munka. ä Rem¢nytelen.Ê AztÀn n¢ha, egy kicsiny r¢sen, mintha siker¡lt volna Àtt´rni a
frontvonalat: àa CATULLUS hatvanadszori ÁrÀsa
k´zben rÀj´v´k valamire. ä Nem hiÀba Ártam a k¡lsû ¢s belsû szeml¢letrûl hÃsz¢ves koromban... Eddig
Ãgy Ártam a CATULLUS-t, hogy arra figyeltem,
hogy mondanÀ ezt vagy azt ez vagy az... Nekem
nem kell kifel¢ figyelnem... ha meg tudom magam
figyelni, akkor vagyok a legt´bbre k¢pesÊ. °s a mÀsik, m¢g sokkal fontosabb felismer¢s: àOtt sz¡less¢k, ami t´rt¢nik benne s minden szÂ... Egy elûre
megkomponÀlt t´rt¢net kem¢nyen modellÀlt s elûre
ismert motÁvumait sokkal nehezebb visszatess¢kelni
a kÀoszba.Ê A belsû szeml¢let, a magammegfigyel¢s; az ott sz¡less¢k ¢s a kÀosz mint drÀmai
forma ä v¢g¡l is kirajzolÂdtak az ellens¢g
strat¢giai pontjai. JÂ hadvez¢rnek ennyi el¢g,
hogy a v¢gsû rohamra vez¢nyeljen. M¢gis vÀratlan ¢s meglepû a NAPLñ n¢hÀny oldalÀval
k¢sûbb a pirruszi gyûzelmi jelent¢s: àh¢t¢vi
kÁnlÂdÀs utÀn befejeztem a CATULLUS-t. HÀrom ¢s
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f¢l ¢v, napi tÁz Âra munka, hÃszezer oldal k¢zirat.
El¢gettem a k¢ziratokat. ä S mikor befejeztem, egy
napig m¢g jÂl is ¢reztem magam...Ê.
F¡st MilÀn a CATULLUS elûtt Árt m¢g egy
szatÁrjÀt¢kot, melyet ä szinte ¢rthetetlen meggondolÀs alapjÀn ä nem a megtagadottak k´z¢
szÀmüz´tt, hanem felvett a '66-os k´tetbe. AZ
ATYAFIAK °S A Ný àÃtsz¢li b´lcsÊ-e el¢g k¡l´n´s
mÂdon prÂf¢tÀl: szÁnhÀzat teremt az atyafiak
szeme el¢ (v´. A PRñF°TA SZíNHçZA). °s a tanÁtÀs ä a nû term¢szetrajza ä tulajdonk¢ppen
nem mÀs, mint a CATULLUS-t¢ma parÂdiÀja.
BÀr RadnÂti Zsuzsa megÀllapÁtja, hogy ez a
szÁnhÀz a szÁnhÀzban inkÀbb àMolnÀr FerencpersziflÀzsnak tünik. MolnÀrt id¢zik a dialÂgusok,
a poen-technika, a t´bb alakban megjelenû csÀbÁtÂ,
a diadalmas nûi praktikaÊ. De az àÃtsz¢li b´lcsÊ
nem nyeri el MolnÀr bab¢rkoszorÃjÀt: az
àatyafiakÊ elûbb elagyabugyÀljÀk, majd elkergetik. Ha teljess¢ kÁvÀnjuk tenni az ´nparÂdiÀt, az atyafiak sereg¢ben egy szÃrÂs szempÀrt fedez¡nk f´l; ¢s amikor a szÁnhÀz v¢get
¢r, û nem emel kezet az Ãtsz¢li b´lcsre, csak
annyit mond, halkan, finnyÀsan: ànem remekmüÊ ä ezzel adva meg a halÀlos csapÀst. RadnÂti Zsuzsa ¢s SomlyÂ Gy´rgy egyarÀnt hangsÃlyozza OsvÀt Ernû, àa halÀlos barÀtÊ, àaz
egyetlen m¢ltÂ ¢s igazi olvasÂÊ d´ntû szerep¢t
F¡st MilÀn bek´vetkezett ´sszeomlÀsÀban.
Mindk¢t k´nyv k´z´l egy-egy megrÀzÂ dokumentumot ä k¢t fogalmazvÀny ez abbÂl a talÀn soha el nem k¡ld´tt lev¢lbûl, melyet F¡st
MilÀn a darabhoz szÀnt kÁs¢rû¡l. Esdekelve
k¢r irgalmat a maga szÀmÀra, mik´zben a
v¢gletekig gyalÀzza sajÀt müv¢t ¢s tehets¢g¢t.
àTalÀn ´rd´güz¢sk¢nt Árta ezeket a sz´rnyü sorokat
ä Árja RadnÂti Zsuzsa ä, talÀn abban bÁzott, ha
a rosszat kimondja, ha nev¢n nevezi, egyÃttal mÀr
meg is semmisÁti azt. De nem ez t´rt¢nt.Ê V¢lem¢nyem szerint egyik elemzû se hangsÃlyozza
el¢gg¢, hogy a àhalÀlos csapÀsbanÊ nem OsvÀt
lekezelû elutasÁtÀsa volt a d´ntû mozzanat.
Sokkal inkÀbb az, hogy ä a NAPLñ szavaival
ä àbÀmulatram¢ltÂan pontos megÀllapÁtÀsaibanÊ
pontrÂl pontra visszaigazolta F¡st MilÀn f¢lelmeit. A szerzû ¢s a kritikus egyformÀn elÁt¢lûen v¢lekedik a darabrÂl. Vajon hogyan
rem¢lhette F¡st MilÀn, hogy OsvÀt Ernû ki
fogja mondani v¢gre, hogy a darab gy´trelmes, lek¡zdhetetlen hibÀi valÂjÀban ¢pp a
legragyogÂbb er¢nyei? Hogyan rem¢lhette,
hogy OsvÀt felismeri azt, amit û talÀn meg-

sejtett, hisz h¢t ¢v kitartÀsÀt ez adhatta, hogy
valami olyat talÀlt a belsû kÀosz leplezetlen ¢s
formÀtlansÀgÀban drÀmai megfogalmazÀsÀval, amire korÀbban aligha akadt p¢lda. OsvÀt nem olvasta Genet-t, nem tudhatta, hogy
a CATULLUS, ez a àkÁs¢rleti drÀmaÊ ¢vtizedekkel elûlegezi meg a XX. szÀzadi drÀma egyik
legmeghatÀrozÂbb vonulatÀt. SomlyÂ Gy´rgy
Árja, KassÀk egy vers¢t id¢zve: àF¡st MilÀn...
eg¢sz ÁrÂi pÀlyÀja folyamÀn Ïolyan hÀzakban lakott,
amiket el se kezdtek ¢pÁteniÎ.Ê SomlyÂ Gy´rgy a
F¡st MilÀn-i szituÀciÂ segÁts¢g¢vel Árja le, hogyan lesz a nemzet irodalmÀn bel¡l is magÀnzÀrkÀba zÀrt alkotÂ visszhangtalanul ¢s a maga szÀmÀra is ´ntudatlanul egy vilÀgm¢retü
k´ltûi megÃjulÀs r¢szese. Kif¡rk¢szhetetlenek az ´nt´rv¢nyüs¢g Ãtjai. A NAPLñ szÀmomra legmegrendÁtûbb feljegyz¢se, amelyben F¡st MilÀn levonja a CATULLUS-àkudarcÊ
tanulsÀgait. HÀrom pontban foglalja ´ssze: 1)
àNem szabad nagy t¢mÀt vÀlasztani... (Ilyet csak a
legnagyobb müv¢sz vÀlaszthat...) °rdekes ¢s egyszerü t¢ma... kis t¢ma... Mert volnÀnak k¢pess¢geim...
s meg tudnÀm n´velni...Ê 2) àIdegen emberek dolgÀt kell megÁrni s nem a magam¢t... Ehhez persze
az kellene, hogy az ember a vilÀgot ´smerje ¢s ¢n
nem ismerem ä itt a nagy baj!... a sajÀt nyavalyÀmmal voltam elfoglalva!Ê 3) àM¢g egy nagy hibÀm
volt eddig: el nem tudtam eddig k¢pzelni egyetlen
drÀmai jelenetet sem, amelyben a helyzet nem ¢lesen
drÀmai... Sz¢les dialÂgusokat ä lassÃ, k´znapi
besz¢lget¢st ä s nem ezt az ´r´k´s liheg¢st... Unom
is mÀr halÀlosan!Ê F¡st MilÀn e hÀrom pontban hibÀnak minûsÁti ¢s visszavonja ´nmagÀt.
Az ¢nveszt¢snek ez a t¢bolyult optimizmusa
mÀr elûjÀt¢ka a teljes ´sszeomlÀsnak. A f¢l¢ves baden-badeni pszichoterÀpiÀs kezel¢s
utÀn helyreÀllt lelki egyensÃlyÀnak biztos jele, hogy k´vetkezû drÀmai müv¢ben, A N°MA
BARçT-ban a legmagasabb szinten k´veti el
Ãjra a hÀrom pontban ´sszefoglalt àhibÀitÊ.
Ebben a darabban mÀr az a t´rekv¢s is megt´rik, hogy a belsû, szenved¢lyes formÀtlansÀgot legalÀbb lÀtszÂlag szabÀlyos formÀba
szorÁtsa. A drÀma ´nt´rv¢nyüen, belsû dinamikÀjÀt k´vetve esik sz¢t. A N°MA BARçT elemi katasztrÂfÀkat id¢zû dekompozÁciÂja csak ¢vtizedekkel k¢sûbb tünik fel a vilÀg szÁnpadain
mint ¢rv¢nyes drÀmai forma. íme a kis pesti
formateremt¢s mÀsik tragikomikus p¢ldÀja.
°s mit csinÀl F¡st MilÀn, mikor hÃsz¢vi
megszakÁtatlan gy´trelem utÀn vÀratlanul a
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hÀrom h¢t kegyelemben sz¡letett NEGYEDIK
HENRIK KIRçLY àf¢nyess¢g¢beÊ ¢rkezik? Abbahagyja a drÀmaÁrÀst. Vagy k´ltûien: elhallgat
benne a drÀmaÁrÂ. De m¢g elûtte gyorsan abszolvÀlja a r¢gi, elmaradt àhÀzi feladatotÊ.
SomlyÂ Gy´rgy Árja: àmint minden k¡l´nb´z¢sre kÀrhoztatott, û is hasonlÁtani szeretett volnaÊ.
Shakespeare-t kereste, ¢s megtalÀlja Henrik
kirÀlyÀt: a polgÀri vÁgjÀt¢kot kereste, ¢s feltalÀlja Goldonit ä ´ntudatlanul ¢s ´nt´rv¢nyüen: a MçLI N°NI, mint egy szatÁrjÀt¢k,
k´nnyed fintorral zÀrja le a gy´trelmes F¡st
MilÀn-drÀmÀt.
KÀrpÀti P¢ter

K°T BíRçLAT
EGY K¹NYVRýL
KulcsÀr SzabÂ Ernû: A magyar irodalom t´rt¢nete
1945ä1991
Irodalomt´rt¢neti F¡zetek, 130 sz.
Argumentum, 1993. 189 oldal, 280 Ft
I
A HAGYOMçNY T¹RT°N°S°NEK
TELOSZ N°LKºLI FOLYTONOSSçGA
KulcsÀr SzabÂ Ernû kicsiny, mogorva ¢s akaratos k´nyv¢nek agresszÁv k¡lseje: a borÁtÂ
fekete, feh¢r ¢s halvÀnyz´ld szÁnei, a cÁm erûszakos, hegyes betüi szÀmomra vilÀgosan jelzik azt az elszÀntsÀgot, amit manapsÀg bÀrmif¢le irodalomt´rt¢neti ´sszefoglalÀs megalkotÀsa k´vetel. KulcsÀr SzabÂ korÀbbi ÁrÀsaibÂl megÁt¢l¢sem szerint vilÀgosan kiolvashatÂ
az a folyamat, ahogyan az alapvetûen irodalomelm¢leti ¢rdeklûd¢sü szerzû, mik´zben
ismeri az irodalomt´rt¢net halÀlÀrÂl szÂlÂ
meg-megÃjulÂ (Àl)hÁreket, lassank¢nt m¢gis
az egyre inkÀbb tÃlburjÀnzÂ Ãtvesztûkbûl
kivezetû kev¢s utak egyike, az irodalomt´rt¢net fel¢ fordul. Az ´nÀllÂ mü¢rtelmez¢s
ä sajnÀlatosan halÂdÂ ä müfaja mellett ma
alighanem az (akarva, nem akarva) mindig
szem¢lyes olvasatra ¢pÁtû, de az elm¢leti
probl¢mÀkat sz¡ks¢gszerüen el nem felejtû
irodalomt´rt¢net-ÁrÀs a legfontosabb mÂdja

az irodalomrÂl valÂ besz¢d fenntartÀsÀnak.
KulcsÀr SzabÂ az irodalomt´rt¢net-ÁrÀs szÀmos lehets¢ges mÂdja k´z¡l azt vÀlasztotta,
amely bevallottan az egyik mÀhoz (a nagyjÀbÂl
posztmodernnek nevezhetû irodalomhoz)
vezetû utakat, hagyomÀnyszÀlakat keresi,
emeli ki a mÃlt teljess¢g¢bûl. K´nyv¢t a besz¢dmÂd prÂbÀjak¢nt olvastam.
*
A k´tet k¢t, embl¢ma¢rt¢kü mottÂval indul,
egy N¢meth LÀszlÂ- ¢s egy Szerb Antal-id¢zettel. N¢meth mondata az idegen müveken
edzett, de magyar müveken gondolkodÂ elm¢rûl, Szerb Antal¢ a müalkotÀsban jelen l¢vû szem¢lyf´l´tti sz´vev¢nyekrûl szÂl, arrÂl a
k¢t dologrÂl tehÀt (a legfûbb eszk´zrûl ¢s a
legfûbb tÀrgyrÂl), amelyek KulcsÀr SzabÂ k´zelÁt¢s¢ben mindv¢gig a legmeghatÀrozÂbb
szerepet jÀtsszÀk.
Maga a sz´veg, szerintem ÀrulkodÂ mÂdon, egyÀltalÀn nem foglalkozik az irodalomt´rt¢neti besz¢d ÀltalÀnos probl¢mÀival:
makacs k´vetkezetess¢ggel, t´m´ren, kit¢rûk
¢s ¡resjÀratok n¢lk¡l, szokatlanul egyenletes
szÁnvonalon besz¢li azt.
A HIçNYZñ KORKºSZ¹B VAGY àKORSZAKFORDULñÊ? cÁmü I. fejezet az 1945-´s ¢vrûl
mint irodalomt´rt¢neti hatÀrjel´lûrûl gondolkodik. A h¢toldalas fejezet tanulmÀny¢rt¢kü, rezzen¢stelen t´m´rs¢ggel rajzolja meg
a hÀborÃ elûtti magyar szellemis¢get. A polgÀri irodalmat elsûsorban a spengleri eredetü àSp¤tzeitÊ tudattal, a fausti-nietzschei szem¢lyis¢gk¢ppel ¢s -probl¢mÀkkal, az egys¢gteremtû szubsztancia n¢lk¡li vilÀgrÂl alkotott
avantgarde eredetü elk¢pzel¢ssel jellemzi. A
n¢piess¢get pedig a realisztikussÀg, vallomÀsossÀg, szociografikussÀg ¢s kollektivizmus
fogalmaival lÀtja leÁrhatÂnak. Ezzel a k¢tosztatÃsÀgÀban is sokszÁnü korral szembeÀllÁtva
vÀzolja aztÀn az 1945-tel kezdûdû korszak totÀlis vilÀgmagyarÀzatra, igazsÀgk´zpontÃ ¢rt¢kfogalmakra, diszkurzusra ¢s ellendiszkurzusra ¢p¡lû rendszer¢t. Elismeri, hogy a vÀlasztott ¢v irodalma (a hÀborÃ alatt Árott, korÀbbi korszakhoz tartozÂ müvek mellett)
ànem po¢tikai-szeml¢leti, csupÀn tematikai-tartalmiÊ (9.) elûrejelz¢sekkel mutatja a vÀltozÀsok
term¢szet¢t, vagyishogy à1945 tehÀt aligha tekinthetû irodalmi korszakvÀltÀsnakÊ (11.). Az irodalmi ÁrÀs felt¢telrendszer¢nek, politikai ho-
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rizontjainak, a kultÃra dezorganikus ÀtalakulÀsÀnak ¢s elsûsorban az irodalmi folytonossÀg, a szerves alakulÀst´rt¢net megszakadÀsÀnak szempontjai miatt azonban m¢gis joggal
tartja fenn 1945 kit¡ntetett hely¢t ä az 1930
k´r¡li lÁrai paradigmavÀltÀs ¢s term¢szetesen
1948 mellett.
A MþNEMEK °S IRçNYZATOK 1945 °S 1948
K¹Z¹TT cÁmü II. fejezet a lÁrÀban a tÀrgyiashermetikus k´lt¢szetet (SzabÂ Lûrinc, We´res,
Pilinszky, Nemes Nagy), ill. a tÀrsadalmi programossÀg (Illy¢s Gyula, Nagy LÀszlÂ, JuhÀsz
Ferenc) müveit tartja a k¢t fûirÀnynak, a szerinte k¡l´nÀllÂ KassÀk ¢s F¡st müv¢szete
mellett. A prÂzÀt àegyfajta korszerüsÁtett, a
klasszikus mindentudÂ elbesz¢lû n¢zûpontot sokban
korlÀtozÂ realisztikus k´zl¢sformaÊ (18.) uralma
alatt egys¢gesebbnek lÀtja, bÀr a n¢pi (N¢meth, TamÀsi, Illy¢s) ¢s a polgÀri (MÀrai, Ottlik) eredetet itt is elk¡l´nÁti, tovÀbbÀ megk¡l´nb´ztetve tÀrgyalja az öjhold (M¢sz´ly,
MÀndy) ¢s HatÀr Gyûzû müveit. A fejezet k¢t
nagyobb portr¢ja a prÂzÀbÂl meghatÀrozÂ
klasszikusk¢nt MÀrai SÀndort, a lÁrÀbÂl korszakos jelentûs¢gü alkotÂk¢nt SzabÂ Lûrincet
emeli ki, az ¢letmüvek hangsÃlyozottan Ãjszerü, sz¢p elemz¢s¢vel.
A MEGSZAKíTOTT FOLYTONOSSçG rajzÀnak
(1948ä1960) KulcsÀr SzabÂ mind´ssze h¢t oldalt szentel, de e piciny t¢rben is eml¢kezetes, szÁvfÀjdÁtÂ k´ny´rtelens¢ggel ÀbrÀzolja a
vilÀg ¢s a formÀk interakciÂjÀnak megszün¢s¢t, a realizmus, a pÀrtossÀg ¢s a n¢pis¢g elveiben szervezett Ãj irodalmat, a vilÀgirodalmi l¢p¢shÀtrÀnyt, a teljes intellektuÀlis
elszigetelûd¢st. Ami pedig sokaknak talÀn a
legfÀjÂbb lehet, KulcsÀr SzabÂ szerint m¢g a
korszak n¢mik¢pp m¢giscsak eml¢kezetesnek tartott müvei (D¢ry: FELELET, Illy¢s Gyula: FçKLYALçNG, N¢meth LÀszlÂ: GALILEI , II.
JñZSEF, n¢hÀny JuhÀsz Ferenc- ¢s Nagy LÀszlÂ-vers) is elf¢rnek sajnos k¢t k¢zen, egy
hosszabb bekezd¢sben ¢s a kor meghaladni
v¢lt, eleve meghatÀrozott dimenziÂiban:
nincs ebben a tizenk¢t ¢vben semmi mÀs irodalom, csak SzabÂ Lûrinc ¢s We´res, Pilinszky ¢s Nemes Nagy versei ¢s müfordÁtÀsai, meg az EGY MONDAT A ZSARNOKSçGRñL.
A tulajdonk¢ppeni irodalomt´rt¢net a
IV. fejezettûl ÁrÂdik: I RODALOMT¹RT°NETI
VçKUUM UTçN: öTKERES°S K°NYSZERPçLYçN
(1962/3ä1979). A fogalmazÀs itt is kÁm¢letlen:

àaz irodalomalkotÂ ¢rtelmis¢g ÃgyszÂlvÀn teljesen
leszakadt a vilÀgirodalom centrumaiban zajlÂ folyamatokrÂlÊ, àMro¶ek alighanem joggal ismertebb
ekkor ¹rk¢nyn¢l, Hrabal MÀndynÀl ¢s Bulatovic
D¢ryn¢lÊ. (40.) °s az okok nem szünnek meg
1956 utÀn sem. Az irodalomt´rt¢neti folytonossÀgot tovÀbbra sem lehet helyreÀllÁtani, a
lemaradÀs mÀr az irodalmi alkotÀs mentÀlis
alapjait ¢s a befogadÀst is t´nkreteszi: a tematizÀlt probl¢mÀkrÂl immÀr visszavonhatatlanul kider¡l, hogy konvertÀlhatatlanok. A
àmegker¡lhetetlen dilemmÀkat m¢gis a lÁra oldotta
fel a legsikeresebbenÊ. (44.) KorÀntsem azonos
m¢rt¢kben, de a kijelent¢s vonatkozik a vallomÀsos, kollektÁv szem¢lyess¢gü k¢pviseleti k´lt¢szetre (Illy¢s, JuhÀsz, Nagy, valamint Fodor
AndrÀs ¢s Kormos IstvÀn), a szem¢lytelenÁt¢s ¢s
hermetizmus po¢zis¢re (Pilinszky, Nemes Nagy,
valamint RÀba Gy´rgy, Lator LÀszlÂ, SomlyÂ
Gy´rgy, RÀkos SÀndor), a szerepekre bomlÂ ¢n
k´lt¢szet¢re (We´res, HatÀr Gyûzû) ¢s az eszt¢ta
klasszicizmus hagyomÀnyvonalÀra (Vas IstvÀn,
J¢kely ZoltÀn, KÀlnoky LÀszlÂ).
AZ 1960ä70-ES °V EK EPIKAI IRçNYAI -nak
vÀzlata Kem¢nytûl, JÂkaitÂl, MikszÀthtÂl, a
XIX. szÀzad mÀsodik fel¢nek a hagyomÀny
szempontjÀbÂl valÂban legfontosabb t´rt¢n¢s¢t illetû t¢telmondattal indÁt. (Kem¢ny Zsigmond bonyolultabb prÂzanyelve utÀn, JÂkai
uralomra jutÀsÀval, MikszÀth els´prû hatÀsa
alatt) àaz esem¢ny (ÏcsattanÂÎ) ¢s a t´rt¢net (az attraktÁv ÏromÀncossÀgÎ) f´l¢nye elf´dte azt az elbesz¢l¢s-hermeneutikai t¢nyt, hogy mindkettej¡knek
az elbesz¢l¢s ¢rtelmezte formÀban van csak epikai
l¢teÊ. (73.) Ezen t´rt¢n¢s valÂban nagy hatÀssal van a magyar prÂza hagyomÀnyainak tovÀbbi alakulÀsÀra, a k´vetkezm¢nyek szinte
teljes t¢rhatÀsukban bomlanak ki KulcsÀr
SzabÂ sz´veg¢ben. A metonimikus (a fikciÂ vilÀgÀt valÂsÀganalÂg mÂdon elbesz¢lû po¢tikai szabÀlyrendszert ¢rv¢nyesÁtû) elbesz¢l¢s, a
sematizmus irodalmÀra k´vetkezû nagy, k´z´s olvasmÀnyok (Sarkadi Imre: A GYçVA , Fejes Endre: ROZSDATEMETý, SÀnta Ferenc:
HöSZ ñRA, AZ ¹T¹DIK PECS°T, Somogyi TÂth
SÀndor: PRñF°TA V OLTçL, SZíV EM, HernÀdi
Gyula: SIROKKñ , Kert¢sz çkos: MAKRA cÁmü
müvei) Àltal reprezentÀlt eg¢sz¢nek korÀntsem hagyomÀny n¢lk¡li, teljes le¢rt¢kel¢s¢re
r´gt´n, a fejezet elej¢n sor ker¡l. çm az
irÀnyzat k¡l´nb´zû vÀltozatainak: az alakrajzra ¢s l¢lektanisÀgra ¢pÁtûnek (N¢meth LÀszlÂ,
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SzilÀgyi IstvÀn, Domahidy AndrÀs, valamint
Gion NÀndor), a fikcionÀlt tÀrgyiassÀgot korkritikÀval elegyÁtûnek, a k´zÁrÀs-epikÀnak, k¢pviseleti prÂzÀnak, az Ãjn¢pies kritikai realizmusnak (Illy¢s Gyula, Cseres Tibor, valamint
Sarkadi Imre, SÀnta Ferenc, GalgÂczi Erzs¢bet) ¢s a vallomÀsossÀggal, valÂsÀgrajzzal, regionalizmussal jellemezhetûnek (S¡tû AndrÀs,
valamint Veres P¢ter, SzabÂ PÀl) ¢rtelmez¢se
ettûl az alapvetû Át¢lettûl f¡ggetlen¡l alapos
¢s m¢ltÀnyos. KulcsÀr SzabÂ a tÀrgyalt müveket sajÀt hagyomÀnyukon bel¡l t´bbnyire
maradandÂknak tartja ugyan, de azt nem titkolhatja, hogy szÁve a hangsÃlyozott elbesz¢lts¢g
formÀi¢rt dobog. Ezen az irÀnyon bel¡l is
nem elsûsorban a klasszikus-modern ´r´ks¢g
v¢gpontjÀn ÀllÂ Ottlik¢rt ¢s MÀndy¢rt, nem is
a p¢ldÀzatos korkritikÀt müvelû D¢ry¢rt, ¹rk¢ny¢rt, Lengyel JÂzsef¢rt, KonrÀd Gy´rgy¢rt,
HatÀr Gyûzû¢rt, hanem a posztmodern elvont
sz´vegszerüs¢ge fel¢ tÀj¢kozÂdÂ M¢sz´ly MiklÂs¢rt (a mÀsodik moderns¢gen tÃll¢pû fordulat
¢ve pedig nem a FILM megjelen¢s¢¢, 1976,
hanem mÀr az ALAKULçSOK -¢, 1973, k´tetben 1975), kisebb m¢rt¢kben Ferdinandy
Gy´rgy¢rt, S¡k´sd MihÀly¢rt.
A DRçMA öTJA A 70-ES °V EK V °G°IG eg¢sz¢ben v¢ve m¢g siralmasabb. àMert mik´zben
Brecht, Cocteau, T. S. Eliot vagy Pirandello szÁnhÀza a zÀrt trag¢diamodell vÀlsÀgÀval, illetve a
nyelv primÀtusÀnak hagyomÀnyÀbÂl tÀplÀlkozÂ,
hagyomÀnyos irodalmi szÁnmü korlÀtaival szembes¡lt, a magyar drÀmÀbÂl jÂszerint m¢g az a gondolati erû ¢s ig¢nyess¢g is hiÀnyzott, amely egyÀltalÀn felt¢tele lett volna e kortÀrs müv¢szetszeml¢leti
dilemmÀk felismer¢s¢nek.Ê (114.) KulcsÀr SzabÂ ¹rk¢ny-, PÀskÀndi- ¢s Csurka-elemz¢sekkel (szÀmomra pedig ¹rk¢ny TñT°K cÁmü
darabja egyetlen, berlini, bukÀsÀnak mintaszerü elemz¢s¢vel, 119ä120.) meggyûzûen bizonyÁtja t¢tel¢t.
Az V. nagy fejezet a K °TF°LE BESZ°DMñD
K¹Z¹TT cÁmmel a hetvenes ¢vek Àtmeneti formÀinak irodalmÀval foglalkozik. Az Àtmeneti formÀkat a lÁrÀban elsûsorban CsoÂri, çgh IstvÀn, SzilÀgyi Domokos vallomÀsossÀgÀban,
Marsall LÀszlÂ, Tolnai OttÂ, Kemenes G¢fin
LÀszlÂ, Vit¢z Gy´rgy, valamint Papp Tibor,
BujdosÂ AlpÀr, Nagy PÀl hermetizmusÀban, a
prÂzÀban pedig a lehets¢ges vilÀgok t´rt¢n¢seinek artisztikus elbesz¢lûi beavatkozÀssal t´rt¢nû jelent¢sess¢ formÀlÀsÀban, illetve a je-

lenbeli szituÀltsÀgnak, a p¢ldÀzatossÀgbÂl kin´vû t´rt¢neti ¢rtelmez¢s¢ben (SpirÂ, Lengyel
P¢ter, SÀndor IvÀn, HajnÂczy, Berem¢nyi,
Tolnai p¢ldÀjÀn) mutatja ki leginkÀbb, finom
¢rz¢kletess¢ggel. Az Àtmenetis¢gben jelentkezû vÀltozÀsok azonban ànem jÀrtak egy¡tt
alapvetû, teljes nyelvi-po¢tikai magatartÀst is ÀthatÂ szeml¢letvÀltÀssal. K¢t kiv¢tellelÊ. (127.) A k¢t
kiv¢tel a folytonossÀgra ¢pÁtû OrbÀn OttÂ ¢s
a megszakÁtottsÀg po¢tikÀjÀban alkotÂ Tandori Dezsû, ez¢rt ¢rthetû, hogy az ¢rtelmez¢sek f¢nye e fejezetben elsûsorban rÀjuk vet¡l.
A POSZTMODERN °S AZ àöJ °RZ°KENYS°GÊ
cÁmü zÀrÂfejezet, az Ãj nyelvi magatartÀs irodalmÀnak kialakulÀsÀt taglalja. Az Ãj nyelv nem
teljesen nyugati mÂdon posztmodern: (alighanem megÃjÁtja majd az eszk´zjellegü
nyelvhasznÀlatot, korszerüsÁti a kollektÁvumfelfogÀst, nem bontja le marad¢ktalanul a
nagy elbesz¢l¢seket, ÃjraalakÁtja az irodalom
nemzeti paradigmÀjÀt, nem t¡nteti el a nemzeti komponenseket), de mÀris Àt¢pÁtette a
besz¢d-ellenbesz¢d rendet, a vilÀgszerü realitÀs l¢t¢rûl a nyelvi valÂsÀgra helyezte a hangsÃlyt, nem jel´l, hanem k´z´l (144ä151.): rÀutalja magÀt az uralhatatlan jelrendszerre.
(154.) AZ ELBESZ°L°S MINT SZ¹V EG: öJRAíRçS,
INTERTEXTUALITçS, MEGSZAKíTOTTSçG cÁmü
alfejezet EsterhÀzy ¢s NÀdas alaposabb ¢rtelmez¢se mellett Temesiig, Grendelig, Krasznahorkaiig ¢s MÀrton LÀszlÂig jut el. A LíRA
MINT SZEREP N°LKºLI BESZ°D: ¹NLEFOKOZçS,
V ERSSZERþTLENS°G, DISSZEMINçCIñ cÁmü r¢sz
(v¢gre!) Oravecz Imre ¢s Petri Gy´rgy ¢letmüv¢nek Àttekint¢s¢vel a k´z¢ppontban Rakovszky Zsuzsa, VÀrady Szabolcs, ZalÀn Tibor, Nagy GÀspÀr, valamint Garaczi LÀszlÂ,
Kukorelly Endre ¢s Parti Nagy Lajos sz´vegeinek juttat emlÁt¢sre m¢ltÂ szerepet.
A DRçMA A NYOLCVANAS °V EKBEN KulcsÀr
SzabÂ szerint NÀdas, Berem¢nyi, SpirÂ ¢s
Kornis minden igyekezete ellen¢re sem àzÀrkÂzott felÊ m¢g teljesen EurÂpÀhoz: àtematikaijelent¢stani ¢rtelembenÊ t´bb¢-kev¢sb¢ igen, de
a ànyelvi-po¢tikai lÀtÀsmÂdÊ tekintet¢ben m¢g
nem. (188.) A fejlûd¢st nehezÁti, hogy a hazai
kontextus nem tapasztalta meg szervesen
m¢g a moderns¢g utolsÂ fÀzisÀt sem, àa magyar drÀma egyelûre csupÀn az azonosulÀsi mintÀk meghatÀrozta eszt¢tikai interakciÂ formÀit k¢pes ÏkiszolgÀlniÎ: alakilag tehÀt alig t´bbet annÀl,
mint amennyit mÀr a klasszikus moderns¢g is lehe-
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tûv¢ tettÊ. (189.) A k´nyv ezzel a jellegzetes
mondattal vÀratlanul v¢get ¢r.
(A k´tet egy¢bk¢nt korrekt kiÀllÁtÀsÃ, bÀr
az Irodalomt´rt¢neti F¡zetek sorozatlistÀja
helyett, mellett szÁvesen lÀttam volna egy
n¢vmutatÂt, tÀj¢koztatÂ bibliogrÀfiÀt, müvekrûl, szakirodalomrÂl, bÀr az alaposan megrostÀlt hivatkozÀsok ezt valamennyire pÂtoljÀk.
°s a tartalomjegyz¢ket most az egyszer igazÀn a k´tet elej¢re lehetett volna illeszteni,
hogy tudjuk, mit hol ¢rdemes keresni, mert
ezt a k´nyvet sokÀig ¢s gyakran fogjuk majd
a j´vûben fel¡tni.)
*
A k´tet olvastÀt belengi a k¢rd¢s: az egyik
legkarakteresebb magyar irodalomtudÂs az
irodalomt´rt¢net-ÁrÀshoz fordult, m¢gpedig
a k´zelmÃlt irodalomt´rt¢net¢hez, no, most mi
lesz?
Nos, KulcsÀr SzabÂ nagy felk¢sz¡lts¢ggel,
gazdag eszk´zrendszerrel, nyÁltan, magÀt ¢s
mÂdszer¢t k´zszeml¢re ÀllÁtva ¢rtelmez. Sohasem marad v¢ka alatt az a belsû folyamat,
amely az irodalomt´rt¢n¢szben meg¢rlelte az
Át¢let¢t, ami pedig KosztolÀnyi 1920-as panasza utÀn is oly sajnÀlatosan gyakori. Az interpretÀciÂkat k´vetûen nagy finomsÀggal (a
dics¢ret aprÂl¢kos fokozataival, a gÀncsolÀs
rejtett szintjeit is ismerve) szÁnesen Át¢l. A biztos ¢rt¢krend ¢s az ÀtfogÂ Át¢letek magabiztossÀga ritkÀn telepszik rÀ a konkr¢t sz´vegek interpretÀciÂjÀra, meghagyja az ¢rtelmez¢s ¢s ¢rt¢kel¢s mindenkori izgalmÀt.
Ha v¢gigtekint¡nk a tartalomjegyz¢kben
szereplû nagy neveken (MÀrai, SzabÂ Lûrinc,
Illy¢s, JuhÀsz Ferenc, Nagy LÀszlÂ, Pilinszky,
Nemes Nagy, We´res SÀndor, HatÀr Gyûzû,
N¢meth LÀszlÂ, SzilÀgyi IstvÀn, Domahidy,
Cseres Tibor, S¡tû, Ottlik, MÀndy, M¢sz´ly,
D¢ry, ¹rk¢ny, KonrÀd, PÀskÀndi, Csurka,
OrbÀn OttÂ, Tandori, EsterhÀzy, NÀdas, Oravecz, Petri), azt ¢rezhetj¡k, hogy ez az, amit
vÀrtunk, itt van majdnem mindenki, akit szeret¡nk (vagy akit apÀink szerettek), ¢s mindenki, aki fontos. RÀadÀsul vilÀgosan lÀtszik
(¢s ez nagy er¢ny, mert az irodalomt´rt¢netben a kettû nem mindig ugyanaz), hogy
kik az irodalomt´rt¢netileg fontosak, ¢s ki az,
akit ¢rt¢kei(nk), hibÀi(nk) miatt szeret¡nk.
Lehet hiÀnyolni (n¢hÀnyakat), vannak (nem
kevesen), akiket kivenn¢nk, de biztos, hogy
pillanatnyilag ez a legkisebb k´z´s halmaz,

amibûl m¢g mindenki ´ssze tud ÀllÁtani egy
vÀlogatottat. Akinek pedig m¢gsem tetszik,
vagy akit a gondolkodÀsban elsûsorban az
oppozÁciÂ segÁt, annak legalÀbb adott immÀr
egy kiindulÂpont. Egy egy¢ni Ázü, jÂl megkomponÀlt, k´vetkezetesen argumentÀlt kÀnon ¢s irodalomt´rt¢neti konstrukciÂ. (Mint
minden ilyen, term¢szetesen ez is felhÁv persze alternatÁv rendszerek megalkotÀsÀra. A
XX. szÀzad mÀsodik fel¢rûl is el tudn¢k, el
kellene k¢pzelni egy HçROM V ER°B HAT
SZEMMEL tÁpusÃ antolÂgiÀt. Nehogy lemerevedjen az eml¢kezet.)
KulcsÀr SzabÂ nagydoktori ¢rtekez¢s¢nek
k´nyvvÀltozata k¢zik´nyvk¢nt nem ¢ppen ¢lvezetes olvasmÀny. çm mÀr az elsû hetvennyolcvan egybef¡ggûen elolvasott oldal utÀn
visszamenûleg is jelentkeznek ennek az ellenszenves ¢s neh¢zkes, a szakzsargon ker¡l¢s¢nek legcsek¢lyebb igyekezet¢t sem mutatÂ
nyelvnek a hasznai. MiutÀn az olvasÂ m¢giscsak kezdi magÀt kiismerni a csontszÀraz lexikÀban ¢s grammatikÀban, aprÀnk¢nt kider¡l, hogy ez a nyelv gyakorlott ¢s erûs, az irodalomtudomÀnyi gyakorlatban szokatlan kifejezûerûvel, ¢s az is, hogy az elsûre ÀtlÀthatatlan szerkezet valÂjÀban kristÀlytiszta rend
szerint, t´bb szempont egyidejü ¢rv¢nyesÁt¢s¢vel, jÂl k´vethetûen ¢p¡l. Az alaposan tagolt idûrendbe ÀllÁtott szinkron metszetek ÀltalÀnos jellemz¢se utÀn, a münemek ¢s a fûirÀnyok kisebb, jÂl tagolt terepein, a fû szerzûk, a legfontosabb müvek sorrendj¢ben folyik a tÀrgyalÀs. Erûszakos ¢s a koncepciÂ
szempontjÀbÂl felett¢bb besz¢des k´vetkezetess¢ggel. Ezzel egy¡tt, a nyilvÀnvalÂ terjedelmi korlÀtok ellen¢re sem gondolom, hogy
helyes lenne egy bekezd¢sben egyn¢l t´bb
¢letmüvet tÀrgyalni, ahogy az ennek a sz¢p
magyar irodalomt´rt¢neti stemmÀnak az eset¢ben, a kisebb Àgak v¢g¢n gyakran elûfordul. Itt kÁs¢rt leginkÀbb egy olyan (ä nem is
mindig ä Ãj lexikÀjÃ) mindent tudÂ ¢s semmit sem mondÂ akad¢mikus besz¢dmÂdnak
a vesz¢lye, amit KulcsÀr SzabÂ (rem¢nylem:)
maga is szÁvbûl utÀl.
A k´nyv a mottÂk ¢s az elsû bekezd¢sben
megid¢zett elm¢leti t¢tel jegy¢ben sz¡letett:
àsohasem az irodalomt´rt¢n¢szek ÁrjÀk Ãjra egy-egy
nemzeti irodalom t´rt¢net¢t, hanem mindig az az
¢lû irodalmisÀg, amely folyvÀst vÀltozÂ viszonyt l¢tesÁt az ût magÀt is felt¢telezû hagyomÀnnyalÊ. (7.)
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A t¢tel igaz, de metaforikus. A nemzeti irodalmak t´rt¢net¢t valÂjÀban igenis irodalomt´rt¢n¢szek ÁrjÀk, s ahhoz, hogy a metaforikus t¢tel valÂban igaz legyen, vagyis rajtuk kereszt¡l valÂban maga az ¢lû irodalmisÀg alkosson viszonyokat, az irodalomt´rt¢n¢sznek hiÀnytalan biztonsÀggal kellene felismernie az irodalom minden cselekedet¢t.
Az irodalomt´rt¢net-ÁrÀs valÂban k¢pes lenne erre? KulcsÀr SzabÂ ezzel a k¢rd¢ssel nem
vet szÀmot, szinte mintha f¢lne.
KulcsÀr SzabÂ Ernû mindent tud, amit
tudni ¢rdemes irodalomelm¢letrûl, irodalomt´rt¢netrûl. Mindezt rÀadÀsul, ami igazÀn ritkasÀg, nem fitogtatja. °s szereti a hibÀtlan konstrukciÂkat meg a bizonyossÀgot ä
egy kicsit jobban, mint ¢n. Ellent¢tben a
k´nyv lektorÀnak recenziÂjÀval (KabdebÂ
LÂrÀnt, Irodalomt´rt¢net, 1993/1ä2. 330ä335.)
¢n Ãgy gondolom, hogy alkotÂilag ¢ppen
nem hangsÃlyozÂdik (el¢gg¢): az Àltala megrajzolt
vilÀg csak egy a lehets¢gesek k´z¡l. Sût szerintem
a szerzû fenntartani igyekszik azt a lÀtszatot,
mintha az irodalomt´rt¢n¢sz valÂban megragadta volna a valÂs t´rt¢n¢seket: ez t´rt¢nt.
(Ha ez azt jelenti, hogy volt egy valÂdi t´rt¢n¢s, ami megragadhatÂ, s most siker¡lt is azt
a maga teljess¢g¢ben megragadni ä akkor ¢n
ezt nem hiszem. Ha pedig azt jelenti, hogy
mivel a mÃlt mÀr nem l¢tezik, a rÂla alkotott
konstrukciÂk l¢pnek a hely¢re ä akkor ¢n nagyon el vagyok keseredve.) KulcsÀr SzabÂ Ernû az ¢n olvasatomban rekonstruÀlni igyekszik
a mÃltat, ¢s azt sugallja, hogy siker¡lt neki.
Mindez fûk¢nt a k´nyv elûszavak¢nt olvashatÂ tanulmÀnyÀnak (AZ IRODALMI MODERNS°G INTEGRATíV T¹RT°NETI °RTELMEZHETýS°GE.

Irodalomt´rt¢net, 1993/1ä2. 39ä56.) ismeret¢ben meglepet¢s. A nagyszerü irodalomt´rt¢net-elm¢leti fejteget¢s szerint felfogÀsÀban az integratÁv irodalomt´rt¢net neostrukturalista eredetü (Michael TitzmanntÂl szÀrmazÂ) ortodox, rekonstrukciÂs optimizmusÀt hermeneutikai-recepciÂeszt¢tikai eredetü
megfontolÀsok finomÁtjÀk, t´rik meg: a meg¢rtendû mÀssÀg meg¢rt¢se àegyÀltalÀn nem a Te-t
¢rti meg, hanem az Àltala nek¡nk mondott igazatÊ
(Gadamer). A mÃlt valÂsÀgÀnak Ãjra¢pÁt¢se,
valamely t´rt¢neti vilÀg àobjektÁvÊ ´nmagÀnak feltÀrÀsa a Sich-Verstehen im andern (jauùi)
elv¢nek jegy¢ben csak illÃziÂ lehet. A szÂban
forgÂ sz´veg maga azonban m¢gis ¢rintetlen

optimizmust sugall: minden ismert aggÀly ellen¢re az elmÃlt valÂsÀgot igyekszik megragadni, az irodalomt´rt¢neti mü mint t´rt¢net:
metonimikus. KulcsÀr SzabÂ nem hajlandÂ bizonytalankodni, elbizonytalanodni, elbizonytalanÁtani. (Lehet persze, hogy ¢pp ez a k¢tely jele.) Besz¢de nem sz´vegszerü.
A magyar ¢s az eurÂpai irodalmat, az irodalomt´rt¢netet ¢s az irodalomelm¢letet illetûen tÀj¢kozottsÀga persze valÂban lenyüg´zû. A szerzû, a sz´veg meg az irodalomt´rt¢net intellektuÀlis rangjÀt azonban szÀmomra
n´velte volna, ha dialÂgusk¢pesebbnek lÀtom.
Az irodalomt´rt¢net alighanem maga is elbesz¢l¢sben l¢tezû t´rt¢net: a vilÀgszerü realitÀs
l¢t¢rûl a nyelvi valÂsÀgra helyezze hÀt ez is a
hangsÃlyt, ne jel´lni akarjon, hanem k´z´lni,
utalja rÀ magÀt az uralhatatlan jelrendszerre,
mert mÀst Ãgysem tehet. Az irodalomt´rt¢netben sincs mÀr metonimikus elbesz¢l¢s,
csak puszta sz´vegszerüs¢g. KulcsÀr SzabÂ
Ernû Ãgy tesz, mintha lenne. °s nem gyûz
meg arrÂl, hogy neki van igaza.
Az 1945-´s korszakhatÀr (1930 ¢s 1948
k´z¢ ¢kelve) ¢s az (1956/57-tel megelûlegezett) 1962/63-as, illetve (az 1975-tel elûk¢szÁtett) 1979-es belsû hatÀrjel´lûk, minden jelzett probl¢ma ellen¢re koherensen, belsûleg
k´vetkezetesen illeszkednek a koncepciÂba,
csakÃgy, mint a kit¡ntetett alkotÂk: hely¡k,
szerep¡k csak a rendszeren kÁv¡lrûl tÀmadhatÂ.
A magam r¢sz¢rûl p¢ldÀul MÀrai ¢s SzabÂ
Lûrinc ä hangsÃlyozottan Ãjszerü ä m¢ltatÀsÀt, a munka valÂban talÀn legszebb ¢rtelmez¢seit erûsen tÃlzÂnak tartom. M¢g ha ezen
megÁt¢l¢s SzabÂ Lûrinc eset¢ben (KulcsÀr
SzabÂ ravaszul elûre be¢pÁtett, n¢mileg minden ellenv¢lem¢nyt eleve le¢pÁtû ¢rve szerint) esetleg valÂban àa k¢sû modern vers¢rt¢s
hagyomÀnyÀnak hazai kialakulatlansÀgÀrÂlÊ (30.)
tanÃskodik is.
KabdebÂ LÂrÀnt lektori jelent¢s¢ben hiÀnyolta àa RÀkosi-korszak pszeudo-irodalomt´rt¢net¢tÊ, àa lÀthatÂ alatt a lÀthatatlantÊ. A MEGSZAKíTOTT FOLYTONOSSçG (1948ä1960) rettentû
tizenk¢t ¢v¢rûl, a magam r¢sz¢rûl, KulcsÀr
SzabÂ h¢t oldala utÀn nem kÁvÀnok t´bbet olvasni: sem hosszabban, sem mÀstÂl. Tartok tûle,
hogy ama lÀthatatlan nem sokkal volt t´bb annÀl, mint amit KulcsÀr SzabÂnÀl lÀthatunk.
BÀr enn¢l a korszaknÀl û m¢g az I SKOLA A

466 ã Figyelû

megjelen¢s¢t sem emlÁti. Ez az irodalomt´rt¢n¢sz r¢sz¢rûl vagy valÂban megbocsÀthatatlan hiba ä vagy fokozhatatlan dics¢ret.
Hogy mi¢rt kell felt¢tlen¡l ¢s kizÀrÂlag
(megid¢zek egyet a szerzû Àltal idegesÁtûen
gyakran hasznÀlt, helyenk¢nt kifejezetten
mÂkÀs euro- elûtagÃ ´sszetett szavak k´z¡l:)
eurokulturÀlis centrumban ¢s perif¢riÀban gondolkodni, mi¢rt az eurÂpai Àramlatokkal valÂ
l¢p¢startÀs az egyetlen, legfûbb m¢rce, azt
az¢rt nem eg¢szen ¢rtem. A gyorsvonattal
ugyan valÂban nem versenyezhet a gyalogos,
viszont gy´ny´rk´dhet a kikericsekben. A
t´bb szÀz ¢vig nyÁrt ¢s locsolt angol gyepet
nem lehet telepÁteni: az vagy van, vagy nincs.
HÀtha nÀlunk is vannak sz¢p terepek, amiket
elûdeink gondosan Àpoltak, nyÁrtak, locsoltak ä csak mi, az angol gyep utÀni olthatatlan,
frusztrÀlt vÀgyakozÀsban ¢szre sem vessz¡k,
vagy nem talÀljuk el¢g sz¢pnek. Mi¢rt sokkol
benn¡nket annyira az eurÂpai kÀnon (tetszik,
nem tetszik: maga is hatalmi jellegü konstrukciÂ), hogy m¢g azt is elvetj¡k, amit valaha
szerett¡nk, csak az¢rt, mert konvertÀlhatatlan?
Nem lehetne egyszer valamif¢le, az eurÂpai
kontextust ismerû, de alapvetûen alternatÁv,
periferiÀlis, kisebbs¢gi, de kisebbs¢gi ¢rz¢sek
n¢lk¡li, sajÀt(os) ¢rt¢krendet figyelû, magyar,
de nem provinciÀlis irodalomt´rt¢netet (is)
Árni?
Az eurÂpai ´sszehasonlÁtÀs fontos, talÀn a
legfontosabb, ugyanakkor kevesek Àltal müvelt dolog, s e kevesek k´z´tt KulcsÀr SzabÂ
Ernû helye k¢ts¢g n¢lk¡l kit¡ntetett. De (p¢ldÀul) JÂkainak, MikszÀthnak, ¹rk¢nynek
vagy Ottliknak irodalomt´rt¢neti hely¢rûl,
szerep¢rûl, ¢rt¢k¢rûl bizony szinte semmit
sem mondunk azzal, hogy az eurÂpai Àramlatokhoz k¢pest l¢p¢shÀtrÀnyban voltak.
JÂkai romÀncos, allegorikus, valÂban elmaradott, mÀr-mÀr archaikus szerkeszt¢smÂdja p¢ldÀul, MikszÀth k´zvetÁt¢s¢vel
KrÃdynÀl vÀratlan mÂdon (¢pp elmaradottsÀgÀnak archaikussÀgÀval) egy teljes m¢rt¢kben
up to date impresszionisztikus-szimbolikus
sz´veghez vezet. JÂkai EurÂpÀban, az angoloknÀl valÂban egyszerü mÀsod-harmadvonal lenne (tudja is, oda is sorolja magÀt), de
itthon, mÀs kontextusban, helye, ¢rt¢ke, jelent¢se mÀs. KulcsÀr SzabÂ hajszÀlpontosan
vÀzolja JÂkai ¢s MikszÀth büneit, a bün k´HATçRON

vetkezm¢nyeit, de ez csak az ¢rem (¢s az irodalomt´rt¢net) egyik oldala: aligha hihetû,
nem is hiszi senki, hogy a KulcsÀr SzabÂ Àltal
is elismert prÂzai fûvonalak egyike is ¢rintetlen lehetne (talÀn az egy M¢sz´ly kiv¢tel¢vel)
a JÂkaiäMikszÀth-vonal pozitÁv hatÀsaitÂl, p¢ldÀul a sallangmentes sz´vegszerüs¢gtûl magÀtÂl. A hÁres jelenet, midûn EsterhÀzy a TERMEL°SI-REG°NY -ben MikszÀth hasÀn teniszlabdÀt gurigat, ebbûl a szempontbÂl is meg¢rdemeln¢ az interpretatÁv figyelmet.
EzenkÁv¡l nem titkolhatom, hogy az ¢n
szÁvem is a hangsÃlyozott elbesz¢lts¢g¢rt dobog, fûleg az elvont sz´vegszerüs¢g az eszm¢nyem, ¢s M¢sz´ly korszakfordÁtÂ voltÀt aligha lehetne megk¢rdûjelezni (bÀr nekem nagyon hiÀnyzik az oldalÀrÂl Tandori, akit KulcsÀr SzabÂ k´tete nem ÀllÁt vilÀgosan mell¢je). De azt az¢rt nem mondanÀm, hogy klaszszikus-modern ´r´ks¢g v¢gpontjÀn Ottlik
¢letmüve egyenetlen, hogy Ottlik egyk´nyvü ÁrÂ,
hogy rejt¢ly, hogyan lett az Ãjabb prÂza m¢rt¢kadÂ mestere, hogy elsû pÀlyaszakaszÀnak
novellÀi a jÂl ismert müv¢szt¢mÀk utÀn¢rz¢sei,
hogy a HAJNALI HçZTETýK ellen¢ben hat a
t´bb¢rtelmü befogadhatÂsÀgnak, hogy az I SKOLA A HATçRON a T¹RLESS ihlet¢s¢re sz¡letett. (96ä98.) Nem, semmi ilyesmit nem mondan¢k. °s MÀndy IvÀnra sem egy oldalt szÀnn¢k, ebben a koncepciÂban meg fûleg nem.
S bÀr nem mondhatnÀm, hogy kifejezetten
kedvelem a p¢ldÀzatos korkritikÀt, ¹rk¢nyt
sem int¢zn¢m el ugyanannyival. °s valahol
csak helyet talÀltam volna Szentkuthynak is.
EgyÀltalÀn: azt hiszem, legszÁvesebben
megprÂbÀlnÀm nem innen olvasni ûket, tudvÀn persze, hogy azt Ãgysem lehet. De az
az¢rt tudhatÂ ¢s jÂl dokumentÀlt, talÀn m¢g
eml¢ksz¡nk is rÀ, hogy akkor hogyan olvastÀk,
olvastuk ûket. E sajÀt, k¡lsû szempontbÂl is hiÀnynak ¢rzem azt, ami fûk¢nt a k´nyvben kiemelt posztmodern irodalom belsû fejlûd¢st´rt¢nete szempontjÀbÂl mulasztÀs: KulcsÀr
SzabÂ egyÀltalÀn nem foglalkozik kritikai sz´vegekkel. Pedig lehets¢ges-e, k¢pesek vagyunk-e EsterhÀzy sz´vegeit p¢ldÀul Balassa
P¢ter sz´vegei n¢lk¡l olvasni? Horribile dictu: azonos-e ´nmagÀval, p¢ldÀul posztmodern-e EsterhÀzy Balassa n¢lk¡l? TalÀn ¢ppen ez volt a valÂsÀg, talÀn az irodalomt´rt¢net valÂsÀga is: az akkori olvasat,
ahogy a sz´vegek akkor ¢ltek ¢s r¢szben, bi-
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zony, azÂta is ¢lnek benn¡nk. Ha jÂl eml¢kszem, ¹rk¢ny àelvont szcenikus ÀbrÀzolÀsmÂdjaÊ
p¢ldÀul nem a àt´rt¢nelmi emberi szituÀltsÀg abszurd-ironikus ä egyszersmind a lÁrai belÀtÀstÂl sem
mentes ä rajzÀnakÊ adott àegyetemesebb tÀvlatokatÊ (111.), hanem ä hogy is mondjam ä a l¢tnek magÀnak. Igaztalan dolog ezt mÀr most elfelejteni.
Mindez persze csupÀn mell¢kszÀl. Csak
azt akarom mondani, hogy az eurÂpai tablÂban valÂ szeml¢l(tet)¢s (sikeres) igyekezete a
legÃjabb magyar irodalomt´rt¢net eset¢ben
¢rz¢sem szerint n¢hol elterelte a figyelmet a
belsû fejlûd¢s finomabb mozzanatairÂl. N¢hol, nevezetesen a nyugati emigrÀciÂ irodalmÀnak tÃl¢rt¢kel¢s¢ben, s ettûl talÀn nem
f¡ggetlen¡l a hatÀron tÃli Ãjabb magyar irodalom alul¢rt¢kel¢s¢ben ä Domonkos IstvÀn,
ha jÂl lÀttam, nem is emlÁttetik ä pedig az Át¢lkez¢s tÃlkapÀsaihoz vezet.
(ZÀrÂjelben: szerintem az emigrÀciÂ ¢s a
kisebbs¢g sz´vegeit meg a korÀbban kiadatlan müveket ä p¢ldÀul Hamvas K ARNEVçL jÀt, amirûl szÂ sem esik ä talÀn nem megjelen¢s¡kkor, hanem hazai recepciÂjuk, befogadÀsuk megindulÀsakor kellett volna tÀrgyalni, v¢g¡l is amÁg nem olvastuk ûket, addig szÀmunkra nem l¢teztek.)
KÀr ezek¢rt a mozzanatok¢rt: engem a lenyüg´zû eurÂpai tablÂ sem tudott kÀrpÂtolni
¢rt¡k.
A drÀmairodalom ¢rt¢kel¢s¢ben nincs vitÀm. TalÀn valÂban itt ¢rzûdik leginkÀbb annak a t¢telnek az igaza, amit KulcsÀr SzabÂ
Ernû ugyan az id¢zett elûszÂban mond ki
(63.), de a teljes munka sugall, nevezetesen,
hogy àaz utÂbbi n¢gy ¢vtized magyar irodalmÀnak
t´rt¢nete [...] az avantgarde utÀni moderns¢gnek a
ÏmeghosszabbÁtottÎ t´rt¢nete ä legalÀbbis a hetvenes
¢vek v¢g¢igÊ.
Az Àtmeneti korszak, a hetvenes ¢vek
elemz¢se precÁz, az OrbÀn-¢rt¢kel¢s a nÂvumok leghatÀsosabbja, TandorirÂl pedig ilyen
kis helyen enn¢l t´bbet mondani egyszerüen
lehetetlen.
Az irodalomt´rt¢neti folyamat KulcsÀr
SzabÂnÀl a posztmodern tiszta sz´vegszerüs¢ge fel¢ tart. K¢rd¢s, nem paradoxon-e,
hogy egy nagy t´rt¢net vezet ahhoz az irodalomhoz ä amely (ÀltalÀban) tagadja a nagy
t´rt¢netek l¢t¢t? MagyarÀzat lehet, hogy a
k´nyv szerint a honi posztmodern ezt nem

teszi. KulcsÀr SzabÂ ezek szerint azonosult a
pillanatnyi irodalomt´rt¢neti kifejlettel, a
magyar posztmodernnel: egy nagy irodalomt´rt¢neti Áv megrajzolÀsÀval ä enyh¢n
szÂlva ä maga sem bontja le marad¢ktalanul
a nagy elbesz¢l¢seket. Csakhogy: ha van
posztmodern, akkor annak szerintem definitÁv tulajdonsÀga a grand recit-k kizÀrÀsa.
Posztmodern-e egyÀltalÀn az az irodalom,
amely megtartja a nagy t´rt¢netet? (A probl¢ma persze gumicsont: a rajta valÂ rÀgÂdÀs
helyett inkÀbb fel kellene hagyni a stÁluskorszak-fogalmak hasznÀlatÀval.)
A àhagyomÀny t´rt¢n¢seÊ emellett KulcsÀr
SzabÂ szerint àtelosz n¢lk¡li folytonossÀgÊ. (7.)
így igaz, azonban szerintem ez azt jelenti,
hogy az irodalom t´rt¢nete, telosz hÁjÀn, vagy
annak folyamatos tÀvolodÀsÀban, halasztÂdÀsÀban ¢s elk¡l´nb´zûd¢s¢ben, oda vezet, ami
¢ppen van: a folyamat lezÀrhatatlan, de a rajz
az¢rt befejezhetû. A tiszta sz´vegszerüs¢g fel¢
tartÂ irodalmi folyamat nagy t´rt¢net¢nek tehÀt
belsû hibÀja, de legalÀbbis hiÀnyossÀga, hogy
¢pp az ezt beteljesÁtû müvek, a nem l¢tezû telosz, a tÀvolodÂ c¢l tÀrgyalÀsa elhanyagolt.
MÁg Oravecz ¢s Petri ´nÀllÂ fejezetet ¢rdemel
ki (teljes joggal), VÀrady Szabolcs, Rakovszky
Zsuzsa, ZalÀn, Nagy GÀspÀr egy-egy bekezd¢st, Garaczi egy mondatot kap, Kukorelly ¢s
Parti Nagy egy-egy felet, a prÂzÀban pedig
EsterhÀzy ¢s NÀdas utÀn, csupÀn Grendel,
Krasznahorkai, MÀrton LÀszlÂ emlÁttetik, Bodor çdÀm, N¢meth GÀbor, Szijj Ferenc, Tar
SÀndor (aki akar, mondjon mÀs neveket) teljesen kimaradnak, holott a koncepciÂ sajÀt
szempontjÀbÂl az utolsÂ sÃlypontnak ¢pp valahol itt kellene lennie. Akkor ellenûrizni lehetne, hogy az Ãj nyelvi magatartÀs j´vûj¢re vonatkozÂ jÂslatok (megÃjÁtja az eszk´zjellegü
nyelvhasznÀlatot, korszerüsÁti a kollektÁvumfelfogÀst, megûrzi a nagy elbesz¢l¢seket, ÃjraalakÁtja az irodalom nemzeti paradigmÀjÀt,
nem t¡nteti el a nemzeti komponenseket)
mennyiben vÀltak valÂra, mennyiben nem.
MagyarÀn a lÀtszÂlag probl¢mÀtlan 1991-es
hatÀr gÀtja lesz a teljes ¢p¡let meg¢pÁt¢s¢nek: vagy nagyobb figyelmet kellett volna
szentelni a legfiatalabb ÁrÂk 1991 elûtt megjelent müveinek (a corpus nem kicsiny, nem
is jelent¢ktelen), vagy ki kellett volna tolni az
idûhatÀrt, legalÀbb egy toldal¢kfejezet erej¢ig, 1993-ra. °s nem csak a fiatalok miatt: Ott-
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lik a (modern IskolÀt k´vetû posztmodern) B UDA,
Tandori a K OPPAR K OLDºS, ez az eg¢sz konstrukciÂ a pillanatnyi v¢gkifejlet n¢lk¡l ¢rz¢sem szerint nem k¢sz, vagy ä legalÀbbis ä nem
igazÀn hihetû.
Az ¢n szememben, mondanom sem kell,
persze mindk¢t tulajdonsÀg nagy er¢ny. Az
irodalom t´rt¢net¢nek (sz¡ks¢gszerü lezÀrhatatlansÀgÀn inneni) befejezetlens¢g¢ben az
irodalomt´rt¢neti koncepciÂ, a magÀra maradt sz´veg v¢g¡l m¢giscsak fellazul, ¢s elnyeri azt a finom billeg¢st, amit KulcsÀr SzabÂ
szÀnd¢ka szerint ä szerintem ä mindv¢gig oly
igen igyekezett elker¡lni.
*
Egy¢birÀnt KabdebÂnak van igaza: egy valÂdi vitÀhoz mÀs irodalomt´rt¢netek, Ãj müvek
sz¡ks¢geltetnek. VitÀk persze Ágy is vannak,
lesznek. Ezekben pedig mindenk¢ppen KulcsÀr SzabÂ Ernû a bün´s. Mert û dolgozik.
°s (ha van) ¢ppen ez a l¢nyeg. Az, hogy a
didaktikus vicc szerint a hosszÃ szakÀllÃ ember ÀlmatlansÀgban halt meg. M¢gpedig azt
a k¢rd¢st k´vetûen, hogy lefekv¢skor valjon
a paplanon kÁv¡l, avagy bel¡l helyezi el a szakÀllÀt. Tudniillik a k¢rd¢s utÀn mÀr soha t´bb¢ nem tudott elaludni. Az irodalomrÂl valÂ
t´rt¢neti besz¢d viszont, az elm¢leti zaklatÀsok okozta ÀlmatlansÀg utÀn, frissen borotvÀlva, ropogÂs, tiszta Àgynemüben ma v¢gre
Ãjra alszik. °s irodalmat Àlmodik.
Kicsit, Ázeset, illatosat, lyukacsosat: mint
egy ¢rett ementÀli.
Ami¢rt, ugyebÀr, korÀntsem rajong mindenki.
Szilasi LÀszlÂ
II
AMI NINCS BENNE °S AMI BENNE VAN
1
Mindenekelûtt a hiÀnyokat fÀjlalom. HÀny
ÁrÂ marad emlÁtetlen vagy bÃjik meg sz¡rke
felsorolÀsok zugaiban, hÀny mü, mely elidegenÁthetetlen r¢sze, ¢rt¢ke az Ãj magyar irodalomnak, hÀny kÀprÀzatos müv¢szi vilÀg
szorult ki ebbûl a k´nyvbûl ä noha a cÁm ¢ppen felt¢rk¢pez¢s¡ket Ág¢ri! Zelk ZoltÀn, KodolÀnyi JÀnos, çprily Lajos, Hajnal Anna,

RÂnay Gy´rgy, TakÀts Gyula, Szentkuthy
MiklÂs, Berda JÂzsef, Hamvas B¢la, Ill¢s
Endre, Sz¢kely JÀnos, Nagy Lajos, SzabÂ IstvÀn, TersÀnszky, Sz¢p Ernû, CsanÀdi Imre,
Lakatos IstvÀn, BenjÀmin LÀszlÂ, SzabÂ Magda, Sinka IstvÀn, Karinthy Ferenc, SzirÀky
Judith, TakÀcs Zsuzsa, KolozsvÀri Grandpierre Emil, Kert¢sz Imre, KÀnyÀdi SÀndor,
LÀzÀr Ervin, Kornis MihÀly (a novellista; csak
drÀmÀirÂl esik szÂ), Utassy JÂzsef, Tar SÀndor, Bodor çdÀm, CsukÀs IstvÀn, BertÂk
LÀszlÂ, Baka IstvÀn ä e nevekkel csak jelzem,
nem merÁtem ki a hiÀnyokat. Igaz, vannak
k´zt¡k, akik ¢letmüv¡k javÀt a korszakhatÀr
elûtt ÁrtÀk meg ä de besz¢l-e az 1945 utÀni
magyar irodalom gazdagsÀgÀrÂl, aki hallgat
a mÀr akkor keletkezett B OLDOG B°KEIDýK rûl, a JEHUDA BAR SIMON EML°KIRATAI-rÂl
(melynek vizsgÀlata kez¢re is Àllna a magyar
prÂza megÃjulÀsÀnak forrÀsait keresû KulcsÀr SzabÂ Ernûnek), az EMBERSZAG-rÂl, Berda k¢sei k´lt¢szet¢rûl ä avagy F¡st MilÀnrÂl,
aki verset keveset adott ki ugyan a hÀborÃ
utÀn, de ekkor Árta ä p¢ldÀul ä az ýSZI VADçSZAT-ot ¢s a LçTOMçS °S INDULAT A MþV °SZETBEN-t, Nagy Lajos ´regkori novellÀirÂl ¢s
kivÀlt ´n¢letrajzÀnak k¢t k´tet¢rûl? A tovÀbbiakban hogyan hiÀnyozhat egy m¢goly vÀzlatos (bÀr vÀzlatossÀgÀt nem jelzû) modern
magyar irodalomt´rt¢netbûl a SIRçLY ¢s a
HALOTTAK NAPJA B °CSBEN, hogy hamarjÀban
csak k¢t nagy hosszÃverset emlÁtsek, hogyan
feledkezhet meg a szerzû a SZENT ORPHEUS
BREV IçRIUMç-nak Ãj k´teteirûl, a NEH°Z SZERELEM-rûl, Vas IstvÀn hatalmas ´n¢letrajzi reg¢ny¢rûl, a FRESKñ -rÂl, Sz¢kely JÀnos k´lt¢szet¢rûl (mely tudatosan ¢s szervesen kapcsolÂdik SzabÂ Lûrincnek e k´nyvben is r¢szletesen tÀrgyalt k¢sei lÁrÀjÀhoz), vagy k¢t remek
kisreg¢ny¢rûl, Ágy A NYUGATI HADTEST-be
¢pÁtett klasszikus t´k¢lyü, egyszerre realista
¢s metaforikus nagynovellÀjÀrÂl, a PçLINKçSrÂl is? Nem kellett volna Ãjrafellebbeznie,
mint r¢gebben mÀsok megprÂbÀltÀk mÀr (hiÀba) Hajnal Anna ¢s SzirÀky Judith igaz p´r¢ben? Csorbult volna a magyar drÀma szeg¢nyess¢g¢nek eg¢sz¢ben helytÀllÂ t¢tele
Sarkadi Imre szÁnmüveinek, elsûsorban az
OSZLOPOS SIMEON-nak megbecs¡lû elemz¢s¢vel?
(Az olvasÂban mÀr-mÀr gyanÃ ¢bred: vajon a szerzû ä vagy a kiadÂ ä az¢rt nem il-
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lesztett n¢vmutatÂt a k´nyv v¢g¢re, hogy a
hiÀnyok ne tünjenek fel elsû lÀtÀsra?)
Mi¢rt ez a szükkeblüs¢g? No¢ szerep¢ben
¢n csak olyan f¢rfit ä vagy nût ä tudok elk¢pzelni, aki a BÀrka bejÀratÀnÀl ûrk´dve senkirûl sem mond le, aki ¢rt¢k, senkirûl, akit ÀthajÂzhat a j´vûbe. Mi¢rt nem veszi fel KulcsÀr SzabÂ a magyar irodalom bÀrkÀjÀba azokat az ÁrÂkat ¢s müveket, akik ¢s amelyek ä
egyre inkÀbb Ãgy tünik ä dacolnak a vÁz´z´nnel, vÁz´z´n´kkel? A tudÂs szerzû ismereteinek vagy munkakedv¢nek hiÀnyÀval semmik¢pp sem magyarÀzhatom e feltünû ¢s fÀjdalmas mulasztÀsokat. Vajon az eurÂpai szinkron büv´let¢ben magasra, tÃlontÃl magasra
teszi a m¢rc¢t? De bÀrmilyen magasra teszi,
a DIV ERTIMENTO, a SORSTALANSçG, az I STEN
TEREMTM°NYEI , A R°SZLEG, a B ¹LCSý °S BAGOLY , A T¹RT°NET V °GE, Zelknek a meszelt ¢gboltot ostromlÂ panaszai, Berda szabadversei,
Sinka himnuszai, BertÂk szonettjei, CsanÀdi
Imre ERDEI VADAK, °GI MADARAK -ja nem vert¢k volna le, nem verik le azt a bizonyos l¢cet
ä ha ugyan irodalomrÂl szÂlva szabad ilyen
profÀn k¢pet hasznÀlni. IdeolÂgiai-eszt¢tikai
elk´telezetts¢g, elfogultsÀg rÀznÀ ilyen kegyetlen¡l KulcsÀr SzabÂ rostÀjÀt? Vannak,
persze, elm¢letileg meghatÀrozott preferenciÀi ¢s elutasÁtÀsai ä mint mindnyÀjunknak.
Amennyire k´nyv¢bûl kih¡velyezhetû, azok a
k´ltûk Àllnak hozzÀ a legk´zelebb, akiknek
alap¢lm¢nye àaz ember metafizikai hely¢nek megvÀltozÀsaÊ (43.), azok az elbesz¢lûk, akik teret
juttatnak àa nyelvi magatartÀsk¢nt ¢rtett elbesz¢l¢s
dilemmÀinakÊ (74.), keresik àa müv¢szi kijelent¢s
igazsÀgtartalmÀhoz valÂ besz¢lûi viszonyÊ Ãj jellemzûit (145.), azok a mür¢tegek, melyekben
àa nyelvi kijelent¢sek l¢t¢rtelmezû stÀtusa, illetve a
mondottak igazsÀgtartalmÀhoz valÂ viszonya fejezûdik kiÊ (148.). HatÀrozott elm¢leti ¢s Ázl¢sbeli programmal van tehÀt dolgunk, s noha
ennek hÀtrÀnya lehet, hogy ha mereven alkalmazzÀk, kirekeszt ¢rt¢keket, elûnye, hogy
fogÂdzÂt ad a legÃjabb magyar k´lt¢szet,
prÂza, drÀma befogadÀsÀhoz, segÁts¢get az
elûzm¢nyek megtalÀlÀsÀhoz, meg¢rt¢s¢hez.
Csakhogy ez az eszt¢tikai alapvet¢s nem indokolja, nem is magyarÀzza KulcsÀr SzabÂ
vÀlasztÀsainak egy r¢sz¢t: ennek a szeml¢letnek alapjÀn hogyan talÀlhatott k¡l´n rekeszt
periÂdusos rendszer¢ben Cseres Tibor, S¡tû
AndrÀs vagy Domahidy AndrÀs munkÀssÀgÀ-

nak, mi¢rt nem tartotta sz¡ks¢gesnek Szentkuthy vagy Baka ismertet¢s¢t, mi¢rt tagadta
meg tûl¡k a vegyelemz¢st, sût a vegyjelet?
Nem a lexikonteljess¢get k¢rem szÀmon a
szerzûn, persze (elismer¢ssel nyugtÀzom, p¢ldÀul, hogy Darvas JÂzsef vagy VÀci MihÀly
munkÀssÀgÀt nem lÀtja tÀrgyalÀsra alkalmasnak), azt tartom k´vetkezetlens¢gnek, hogy
ha mÀr kidolgozta a maga rendszer¢t, nem
mindig k´veti, sem abban, hogy kire irÀnyÁtja
rÀ reflektorÀt, sem abban, hogy kit hagy szÀmon kÁv¡l.
2
Az erûsen megrostÀlt, a megmaradt ÁrÂk ¢s
müvek elrendez¢se sem volt k´nnyü feladat,
mÀr csak az¢rt sem, mert a k´nyv arÀnyainak
olykori torzulÀsa sz¡ks¢gk¢ppen k´vetkezett
ebbûl a rostÀlÀsbÂl (vagy abbÂl is): az 1948ä
1960 k´zti irodalom e mellûz¢sek miatt jÂval
szeg¢nyebbnek tünik fel, mint amilyen valÂjÀban volt. MindazonÀltal KulcsÀr SzabÂ
munkÀjÀnak szerkezete, fel¢pÁt¢se, fejezetbeosztÀsa megk´nnyÁti az eligazodÀst a fontosabb Àramlatok ¢s folyamatok dolgÀban, ¢s
megadja a kor meghatÀrozÂ ¢letmüveinek, a
portr¢knak a keret¢t.
De ha mÀr megvannak a keretek, akkor is
keserves munka n¢hÀny oldalas ä vagy n¢hÀny soros ä miniatür essz¢ben ´sszefoglalni
egy-egy ¢letmü l¢nyeg¢t. Aki maga is v¢gzett
eff¢le munkÀt, csak az tudja, milyen rem¢nytelen vÀllalkozÀs japÀnkertt¢ nyesni a dzsungelt ä a dzsungeleket ä, ¢pp ez¢rt Âvakodik
k´vet dobni arra, akinek liÀnvÀgÂ k¢se nem
mindig dolgozik egy seb¢szszike pontossÀgÀval. De a szerzû talÀn k´nnyebben elker¡lhette volna egyfelûl a szÀraz tudomÀnyossÀg,
mÀsfelûl a zsurnalizmus vesz¢ly¢t, ha olyan
formulÀkhoz, hasonlatokhoz, metaforÀkhoz
is folyamodik, amelyek persze nem kÁvÀnjÀk
helyettesÁteni az elemz¢st, ¢rvel¢st, de megragadjÀk egy-egy ÁrÂ, mü l¢nyeg¢t, s ¢rz¢kletess¢g¡kkel, szellemess¢g¡kkel, aforizmatikus t´m´rs¢g¡kkel gy´keret vernek az olvasÂban. Gimnazista koromban olvastam, de
mÀig se felejtettem el, hogy JÂkai papÁrhegyeket hajÁt hûsei el¢, gÀtul, nem csoda, ha azok
k´nnyüszerrel ellehelik ûket (P¢terfy Jenû),
hogy ÁrÂink a XV III. szÀzad k´zep¢n Ãgy ¢bredtek fel, ahogy egy szobÀban, hol t´bben
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alusznak, az egyik felriadÂ f´l¢breszti a t´bbit
(Riedl Frigyes), hogy Kazinczy Sz¢phalomja
a kor irodalmÀnak telefonk´zpontja volt (N¢meth LÀszlÂ), Ibsen ostorral akart reformÀlni
(Babits), Chesterton mintak¢pei a r¢gi ferencesek, akik Isten nagyobb dicsûs¢g¢re ¢s polgÀrtÀrsaik ´r´m¢re bolondnak tettett¢k magukat (Szerb Antal). KulcsÀr SzabÂ Ernû nem
¢l ilyen lÀttatÂ, eml¢kezetes fordulatokkal.
Meglehet, ez a tartÂzkodÀs nemcsak a szerzû
alkatÀbÂl k´vetkezik, hanem abbÂl a meggyûzûd¢s¢bûl is, hogy a tudÂsnak el kell vetnie a k¢pes besz¢d kÁnÀlatÀt, el kell fojtania
tulajdon nyelvi fantÀziÀjÀt (ha rendelkezik
ilyennel). Nem lÀtom indokolhatÂnak ezt az
elt´k¢lt szÀnd¢kot, mÀr csak az¢rt sem, mert
legfûbb lehets¢ges ¢rv¢t, nevezetesen azt a t¢telt, mely szerint a k¢pes besz¢d sz¡ks¢gk¢ppen pontatlan, a mÃlt nagy irodalomt´rt¢n¢szeinek munkÀssÀga is cÀfolja.
Egy¢bk¢nt mindjÀrt a k´nyv elej¢n egy
gazdag, szÁnes portr¢t olvashatunk: a kritika
mÀr ¢szrevette, hogy a munka talÀn leg¢rt¢kesebb r¢sze a SzabÂ Lûrinc-fejezet, a TºCS¹KZENE ¢s A HUSZONHATODIK °V tÀrgyalÀsa, Ágy annak elemz¢se, hogy ezekben a
versekben elm¢ly¡l àa mÃltat jelenk¢nt ûrzû eml¢kez¢sÊ (ami azonban nem annyira egyedi ¢s
Ãjszerü àszeml¢leti technikaÊ, mint sokan v¢lik).
ä A MÀrai-fejezet kev¢sb¢ siker¡lt. A korszakhatÀr elûtti müvek r´vid ´sszefoglalÀsa utÀn
a szerzû jelzi ugyan, hogy az emigrÀciÂban Árt
munkÀk k´z¡l a NAPLñ-k a sÃlyosabbak, de
alighanem Ágy is tÃlbecs¡li a k¢sei reg¢nyeket
(megÀllapÁtÀsk¢nt, ¢rvel¢s n¢lk¡l). MÀrai Ãjrafelfedez¢s¢nek lelkes¡lts¢g¢ben, a naplÂjegyzetek kiv¢teles morÀlis, intellektuÀlis ¢s
eszt¢tikai hozamÀnak f¢ny¢ben nem veszi tekintetbe a bÁrÀlÂk (KolozsvÀri Grandpierre,
Lovass Gyula, ¹rley, mÀsok) mÀr a harmincas ¢vek v¢g¢n, a negyvenes ¢vek elej¢n hangoztatott fenntartÀsÀt, mely az akkor keletkezett müvek epikai anyagÀnak elszivÀrgÀsÀra,
a MÀrai-vilÀg àl¢g¡res ter¢Ê-nek m¢rt¢ktelen
megn´veked¢s¢re, a modorossÀgok elburjÀnzÀsÀra figyelmeztetett. Ezek a jelens¢gek,
Ãgy v¢lem, az utolsÂ reg¢nyekben sajnÀlatosan felerûs´dtek.
Engedtess¢k meg, hogy a tovÀbbiakban elsûsorban ne KulcsÀr SzabÂ Ernûnek azokrÂl
az elemz¢seirûl, ´sszefoglalÀsairÂl, jellemz¢seirûl, Át¢leteirûl szÂljak, amelyekkel egyet-

¢rtek ä az eff¢le fûhajtÀsnak vagy akÀr csak
biccent¢snek nincs sok ¢rtelme, haszna ä, inkÀbb azokrÂl a pontokrÂl, ahol leginkÀbb
k¢sztetett ellentmondÀsra a sz´veg, vagy ahol
talÀn n¢hÀny kieg¢szÁt¢st javasolhatok az olvasÂnak. Ebbûl a mÂdszerbûl term¢szetesen
nem k´vetkezik, hogy minden ¢rt¢kel¢ssel
vagy elemz¢ssel, amelyrûl nem szÂlok, egyet¢rten¢k.
Elismer¢ssel, bÀr n¢mi idegenked¢ssel ismerteti a szerzû a àvallomÀs ¢s ÏkollektÁvÎ szem¢lyess¢gÊ hÀrom k´ltûj¢t, Illy¢s GyulÀt, JuhÀsz Ferencet, Nagy LÀszlÂt. ä Nem vak tekint¢lytiszteletbûl, hanem olvasatom alapjÀn
k¢ts¢gbe vonnÀm KulcsÀr SzabÂ idevonatkozÂ, talÀn leghangsÃlyosabb ä ¢s legkritikusabb ä ¢szrev¢tel¢t, jelesen azt, hogy Illy¢s a
hatvanas ¢vekben àmÀr nem annyira alkotÀstechnikailag, mint inkÀbb a magatartÀs szellemi komolysÀgÀvalÊ hatott, aminek oka, ha jÂl ¢rtem,
az volt, hogy a k´ltû nem viaskodott àszem¢lyis¢g-filozÂfiai dilemmÀkkalÊ, valamint az, hogy
lÁrÀjÀnak à¢rt¢kbiztonsÀgaÊ ellent¢tben Àll àa
moderns¢g egyik alaptapasztalatÀvalÊ. Azt gondolom ä ¢s tapasztalom fiatalabb k´ltûk verseiben csakÃgy, mint olvasÂi-befogadÂi v¢lem¢nyekben ä, hogy Illy¢s k¢sei lÁrÀja nemcsak nemzeti programjÀval (vagy tÀgabban:
politikÀjÀval) hatott ¢s hat, hanem ä t´bbek
k´z´tt ä egyfelûl a hajdani avantgarde hagyomÀnyÀt megid¢zû, annak technikÀjÀt rendkÁv¡li tudÀssal ¢s lelem¢nnyel korszerüsÁtû jÀt¢kos szellem¢vel, mÀsfelûl ä ¢s alkalmasint
m¢giscsak ez a legnagyobb metafizikai k¢rd¢s
ä az elpusztulÀsunk sz¢gyen¢nek egyre f¢lelmetesebben torlÂdÂ k¢peivel ¢s filozÂfiai ¢rtelmez¢s¢vel. ä Nagy LÀszlÂrÂl joggal ÀllapÁtja meg a szerzû, hogy regisztere àa tragikusrapszodikus vÀltozatoktÂl az el¢gikus hangnemig
terjedÊ, ugyancsak talÀlÂan emeli ki verseinek
polifonikus szerkezet¢t. N¢zetem szerint a sokat id¢zett, nagyÁvü, r¢szletsz¢ps¢gekkel teljes rapszÂdiÀk ¢s el¢giÀk mellett ä meglehet:
f´l´tt ä kit¡ntetett hely illeti meg Nagy LÀszlÂ dalait (amelyekrûl itt nem esik szÂ): a dalnak, ennek a szapora ¢s lÀtszÂlag k´nnyen
elûÀllÁthatÂ, valÂjÀban a csÃcsokra roppant
ritkÀn felszÀrnyalÂ münemnek legÃjabb k´lt¢szet¡nkben nincs nagyobb mestere, mint
Nagy LÀszlÂ, s meglehet, Nagy LÀszlÂ egyetlen münemben sem alkotott olyan t´k¢leteset, mint a dalban.
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Az ´sszekapcsolt Pilinszky- ¢s Nemes Nagy
çgnes-fejezetben is olvasunk figyelemre m¢ltÂ ¢szrev¢teleket, Ágy àaz ¢n magÀrahagyatottsÀgÀÊ-t panaszolÂ versekrûl ¢s a Rilke-pÀrhuzamokrÂl. A fejezet f´l¢ Árt k¢t szÂt azonban
nem tartom jellemzûnek, megvilÀgÁtÂnak, az
idevonatkozÂ ¢rvel¢shez is k¢rdûjeleket csatoln¢k. Szem¢lytelenÁt¢s, hermetizmus? LukÀcs
Gy´rgy ¢s a LukÀcs-iskola (mint a szerzû emlÁti is) az àizolÀlt ¢nÊ terminusÀt az öjhold-asok
lebunkÂzÀsÀra kÁvÀnta hasznÀlni, KulcsÀr
SzabÂ dics¢retk¢nt emlÁti, miutÀn meggyûzûen kimutatja a formula ¢rtelmetlens¢g¢t ¢s
hasznÀlhatatlansÀgÀt, hogy ezek a k´ltûk szem¢lytelenÁteni igyekeznek anyagukat, hermetikussÀ akarjÀk zÀrni vilÀgukat. Nemes Nagy ¢s
Pilinszky nyilvÀnvalÂan szakÁt a romantikus
szem¢lyess¢g nagy k´ltûi hagyomÀnyÀval,
idegen tûl¡k az ´nmagÀt ¢lveboncolÂ SzabÂ
Lûrinc vonzÂ-taszÁtÂ szem¢rmetlens¢ge is, de
a Babitshoz, F¡st MilÀnhoz visszanyÃlÂ àobjektÁvÊ vers nem tagadja meg a àszem¢lyes besz¢dhangzÀsÊ-t, mint KulcsÀr SzabÂ v¢li, nem
lesz àszem¢lytûl f¡ggetlenedû po¢ticitÀs, amely a
nyelv hasznÀlati ¢rtelemben elgondolt l¢nyeg¢n kereszt¡l tÀrul f´l elûtt¡nkÊ, m¢g kev¢sb¢ hiszem,
hogy àa vers voltak¢ppen nem az egy¢n, nem a
vallomÀstevû szubjektum, hanem a szÂ hatalma
alatt ÀllÊ ä mi¢rt kellene, hogyan lehetne e
kettût Pilinszky ¢s Nemes Nagy verseiben
sz¢tvÀlasztani, sût szembeÀllÁtani egymÀssal?
Nemes Nagy k´lt¢szet¢ben hol nyÁltabban,
hol rejtettebben, de mindv¢gig jelen vannak
a szem¢lyes, akÀr ´n¢letrajzi motÁvumok
(p¢ldÀul: TRISZTçN °S I ZOLDA; BþN; HASONLAT; DALSZ¹V EG), csak meg kell lÀtni ûket. De
hermetikusnak sem nevezn¢m sem az û, sem
a Pilinszky lÁrÀjÀt, ha a kategÂriÀt ànehezen ¢rthetû, a sz¢lesebb k´rü k´z´ns¢gvisszhangtÂl elzÀrkÂzÂ attitüdÊ jellemzi, mint a szaklexikon Árja,
vagy ha irodalomt´rt¢netileg tekintj¡k az
irÀnyzatot, akÀr az Âkori, akÀr a modern
(olasz, francia) hermetizmusra gondolva.
(Mellesleg a hermetikus jelzût a fogadtatÀs, Pilinszky k´lt¢szet¢nek oly igen ´rvendetes
bestsellersikere is cÀfolja.) ä HasonlÂk¢ppen
erûltetettnek v¢lem àaz eszt¢ta klasszicizmus hagyomÀnyvonalÀÊ-t keresni annak a Vas IstvÀnnak 1945 utÀni k´lt¢szet¢ben, akinek besz¢dmÂdja dehogyis volt àidûtlenÁtûÊ, ¢ppen hogy
a mai magyar k´znyelvbûl, a pesti nyelvbûl
¢pÁtkezett, s aki ¢lete, ¢let¡nk legprÂzaibb

t´rmel¢keit emelte be verseibe, l¢nyegÁtette
Àt magas k´lt¢szett¢. ä J¢kely ZoltÀnnak ebben a fejezetben hat sor jutott (akÀrcsak KÀlnoky LÀszlÂnak), annyi, amennyi RudnyÀnszky GyulÀnak vagy Endrûdi SÀndornak
jÀrna egy vonatkozÂ korszak-monogrÀfiÀban.
(A tovÀbbiakban tartÂzkodom az arÀnyok,
terjedelmek felhÀnytorgatÀsÀtÂl, itt azonban
nem Àllom meg, hogy le ne Árjam: Oravecz
Imr¢t szÀzhÃsz sorban tÀrgyalja a szerzû.)
Ilyen szükmarkÃ ´sszefoglalÀs eset¢ben talÀn
segÁtett volna valamit ä igaz, nem sokat ä, ha
legalÀbb a legjellemzûbb ¢s leg¢rz¢kletesebb
hÁvÂszavak felid¢zik a J¢kely-versnek mÀr
HalÀsz GÀbor Àltal is felfedezett varÀzsÀt, Àm
ezek k´z¡l csak eggyel talÀlkozunk (àel¢gikusÊ), hiÀnyzik mind a t´bbi kulcsszÂ, mely
n¢mi k¢pzetet adhatna, bûvebb kifejt¢s hÁjÀn,
ennek a nagy k´lt¢szetnek jelleg¢rûl, tÀrgyÀrÂl, l¢gk´r¢rûl: halÀlf¢lelem, erotika, protestantizmus, k´z¢pkor, dalzene, Àlom, neoromantika, Erd¢ly. (Persze egy terjedelmesebb
irodalomt´rt¢net k¡l´n-k¡l´n szekvenciÀt
szentelhetne minden egyes hÁvÂszÂnak.)
A MÀndy-fejezet sz¢pen indul, aztÀn kurtÀra ä majdhogynem azt Ártam: kurtÀra-furcsÀra ä sikeredik, s ha az ÁrÂ novellÀinak, reg¢nyeinek mechanizmusÀrÂl, struktÃrÀjÀrÂl
kapunk is k¢pet, arrÂl mÀr nem tudÂsÁt a
szerzû, hogy MÀndy hûseinek k´zege, a perif¢ria, a pÀlya sz¢le mi¢rt ¢s hogyan vÀlik a
sors porondjÀvÀ ¢s metaforÀjÀvÀ, Ágy arrÂl
sem, hogy korunk legk´ltûibb, egyszersmind
leghangsÃlyozottabban apolitikus magyar elbesz¢lûje sugallja a legkegyetlenebb Át¢letet
ennek a korszaknak politikÀjÀrÂl, sût tÀrsadalmÀrÂl.
ValÂszÁnünek lÀtszik, hogy a hatvanas,
hetvenes ¢vek fordulÂjÀn keletkezett allegorikus vagy szimbolikus, de mindenk¢pp p¢ldÀzatos kisreg¢nyek-reg¢nyek elmarasztalÀsa
jogos ä az viszont bajosan ¢rthetû, hogyan ker¡lt ebbe a rekeszbe Kardos G. Gy´rgy trilÂgiÀja (a harmadik k´tet emlÁt¢se n¢lk¡l). Kardos ugyanis nem veti el a t´rt¢netmondÂ epika hagyomÀnyÀt (mint azok), ¢pp ellenkezûleg, e reg¢nyek fordulatos cselekm¢nye teljess¢ggel reÀlis k´zegben jÀtszÂdik, a fûszÀl ¢s
a mell¢kszÀlak sz´vev¢nyes talÀlkozÀsa-elvÀlÀsa a nagy mesemondÂk p¢ldÀjÀt k´veti ä ha
van is àrejtjelezett politikai ¡zeneteÊ Avraham
Bogatir ¢s a t´bbiek t´rt¢net¢nek. A trilÂgia
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igen nagy kritikai-olvasÂi sikere, nemzetk´zi
visszhangja egymagÀban persze nem bizonyÁt¢ka maradandÂsÀgÀnak, de a fogadtatÀs
m¢gis k¢telyt ¢breszthetett volna a szerzûben
az irÀnt, hogy el¢gs¢ges-e egy felsorolÀsban,
f¢lmondatban emlÁteni Kardost. TalÀn az¢rt
szorÁtkozott ilyen sommÀs megÀllapÁtÀsra,
mert Kardos G. Gy´rgy reg¢nyei ä n¢zetem
szerint ä f¢nyesen bizonyÁtjÀk, hogy a posztmodern fel¢ szÀguldÂ irodalmi Ázl¢s korÀban
is lehetett teljes ¢rt¢kü, ¢p, szuggesztÁv hatÀsÃ hagyomÀnyos reg¢nyt Árni, hogy a tradicionÀlis besz¢dmÂd nem ¡r¡lt ki, nem avult
el olyannyira, mint sok irodalomtudÂs apodiktikusan ÀllÁtja. (Eff¢le vizsgÀlatnak egy¢bk¢nt a k´nyv´n bel¡l is k´vetkezm¢nyei lettek volna: KolozsvÀri Grandpierre 1945ä
1948 k´zti novellÀinak, Karinthy Ferenc ÁrÀsainak vagy ä horribile dictu ä Kell¢r Andor
müfajilag nehezen meghatÀrozhatÂ pompÀs
korrajz-kisreg¢nyeinek m¢ltÀnyos tÀrgyalÀsÀhoz vezethetett volna.)
M¢sz´ly MiklÂst kivÀltk¢pp az¢rt becs¡li a
szerzû, mert elûfutÀra az àelvont sz´vegszerüs¢gÊ-nek, mintegy Ãtt´rû jelentûs¢gü praeposztmodern elbesz¢lû. E bizonnyal ¢rv¢nyes
megÀllapÁtÀs talÀn ÀrnyaltabbÀ ¢s fesz¡lts¢gekkel teljesebb¢ vÀlt volna, ha KulcsÀr SzabÂ
kieg¢szÁti az elbesz¢lû müv¢szet¢nek k¢t l¢nyeges facult¢ ma¬tresse-¢vel: Camus-h´z (is)
visszanyÃlÂ morÀlis ajzottsÀgÀnak, tÀgabban
¢rtelmezve a vilÀg¢rtelmez¢s ig¢ny¢nek emlÁt¢s¢vel ¢s M¢sz´ly pÀratlanul gazdag ¢letismeret¢nek jelz¢s¢vel, vagyis annak elemz¢s¢vel, hogy milyen biztosan kezeli a sz´vegeiben feltÀrulÂ vÀltozatos, sokszÁnü ¢letanyagot. Ha KulcsÀr SzabÂ ezt a vonatkozÀst is figyelembe veszi, nem marad ki lÀtÂk´r¢bûl
M¢sz´ly MiklÂsnak az a reg¢nye, amelyet e
sorok ÁrÂja ä bizonyÀra elfogultan, a maga
eszt¢tikÀjÀnak ¢s Ázl¢s¢nek, sût ¢lm¢nyeinek
hatÀsÀra ä az ¢letmü mÀig el¢gg¢ nem becs¡lt (¢s elemzett) csÃcsÀnak tart: a PONTOS
T¹RT°NETEK öTK¹ZBEN-rûl besz¢lek. ä ¹rk¢ny korai, àhagyomÀnyosÊ novellÀit elsietett
azzal a megÀllapÁtÀssal mÀsodlagossÀ korlÀtozni, hogy àa MÀraiäKosztolÀnyi-tÁpusÃ elbesz¢l¢s mintÀi azok nyelvi gazdagsÀga hÁjÀn nÀla csupÀn modork¢nt ker¡ltek szembe a krÂnikÀs tÀrgyiassÀg ig¢ny¢velÊ, hiszen ezeknek a novellÀknak
anyaga merûben mÀs, az Ãj, iszonyatos t´rt¢nelmi ¢lm¢nyekkel, kivÀlt a hÀborÃ f´rtelme-

ivel szembeszegezett akasztÂfahumor hÁvja
¢letre irÂniÀjukat-frivolitÀsukat, nyelvi formÀlÀsukban pedig nagy szerephez jut az
avantgarde-ok, fûk¢nt a sz¡rrealizmus jÀt¢kossÀga, mely KosztolÀnyit p¢ldÀul nem ¢rintette meg. ä A TñT°K ¢rt¢k¢t ¢ppen abban
lÀtom, hogy a kisember mindenkori kiszolgÀltatottsÀgÀnak, megalÀztatÀsÀnak ¢s abszurd lÀzadÀsainak tragikom¢diÀja (a t¢mÀt
l¢giÂnyi r¢gi ¢s Ãj n¢met, amerikai, francia,
olasz reg¢ny, novella, drÀma ä sût: vers! ä is
feldolgozta ä persze mind mÀs anyagban,
mÀs helyzetekben ¢s mÀs hangon). A berlini
elûadÀs bukÀsa egymagÀban nem bizonyÁtja,
hogy ¹rk¢ny drÀmÀjÀnak nincs helye ebben
az euro-, sût vilÀgkÂrusban.
Az OrbÀn OttÂ- ¢s Tandori Dezsû-fejezetben a szerzûnek siker¡lt e k¢t ¢letmü n¢hÀny
jellegzetes vonÀsÀt kiemelnie. (Vagy, szer¢nyebben szÂlva: megtalÀlta azokat a jellegzetess¢geket, melyeket ¢n is l¢nyegesnek v¢lek.) Arra a k¢rd¢sre, hogy TandorinÀl, aki a
JuhÀszäNagy LÀszlÂäKormos IstvÀn nemzed¢k fell¢p¢se utÀn alighanem a legeredetibb
¢s legnagyobb k´ltûi tehets¢g, mi¢rt alakult
ki egy-egy ÀllandÂan, szinte r´geszm¢sen ism¢tlûdû motÁvum-, sût t¢mavilÀg (m¢g ha a
k´ltû azt folyamatosan gazdagÁtja is), hogy
magÀnmitolÂgiÀit Tandori mi¢rt ¢s hogyan
szegezi szembe a k¡lvilÀggal, s hogy bûs¢gesen ÀradÂ lÁrÀjÀnak egyenetlens¢ge sz¡ks¢gszerü-e ä erre, mint elûdei, KulcsÀr SzabÂ
sem keresi a vÀlaszt.
Min¢l k´zelebb ¢rkezik napjaink irodalmÀhoz, annÀl jobban Àtmelegszik a szerzû
hangja, melyet Illy¢s, JuhÀsz, Ottlik, MÀndy,
¹rk¢ny ¢s mÀsok tÀrgyalÀsakor a korrekten
elismerû szavak ellen¢re visszafogottabbnak,
tartÂzkodÂbbnak, sût olykor kedvetlenebbnek, hüv´sebbnek, mi t´bb, n¢ha mogorvÀbbnak ¢reztem, mint amilyet ezeknek az
ÁrÂknak korÀbbi kritikai tÀrgyalÀsakor megszoktunk (¢s mint amilyen hangra magam is
hajlan¢k). BizonyÁtani nehezen tudnÀm, csak
sejtem ¢s felt¢telezem, hogy ezek a k´ltûk ¢s
elbesz¢lûk nem ajÀnd¢koztÀk meg az irodalomt´rt¢n¢szt olyan forrÂ olvasÂi ¢lm¢nnyel,
mint kortÀrsai, k´z¡l¡k is kivÀlt azok, akiket
a legk´zelebb tud magÀhoz: ûket nevezi posztmodernnek, kieg¢szÁtve a fejezetcÁmet az id¢zûjelbe tett àÃj ¢rz¢kenys¢gÊ fogalmÀval. A
hang hûfokÀnak emelked¢s¢t eszemben sincs
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KulcsÀr SzabÂ szem¢re vetni, sût term¢kenynek is v¢lem (legalÀbbis ennek a fejezetnek
vonatkozÀsÀban), kivÀlt ha elfogadom azt a
r¢gi ¢s sz¢p gondolatot, mely szerint a szeretet a legjobb kulcs a meg¢rt¢shez, bele¢rz¢shez ä ki tudja, talÀn nemcsak az ¢letben, m¢g
a humÀn tudomÀnyokban is. (Amely t¢telnek
egy¢bk¢nt ellentmondani lÀtszik az a tapasztalatom, hogy n¢ha ¢ppen az ellen¢rz¢s, az
ellens¢ges indulat, a gÃny, sût a gyül´let ´szt´n´z fekete tintÀval megÁrt pazar, gyilkospontos jellemz¢sekre.)
Az àÃj prÂzahullÀmÊ, fûk¢nt EsterhÀzy P¢ter
¢s NÀdas P¢ter jelentûs¢g¢nek, müv¢szet¡k
radikÀlis Ãjszerüs¢g¢nek ismertet¢se-elemz¢se, mely ´sszekapcsolÂdik azzal az ÀllÁtÀssal,
hogy fokozatosan Àthelyezûdtek àa hazai epikai tradÁciÂ sÃlypontjaiÊ, a viszonylag gazdag ä
¢s t´bbnyire lelkes ä kritikai irodalom utÀn
is ¢rt¢kes megfigyel¢sekkel teljes. De KulcsÀr
SzabÂ, miutÀn elhelyezett koordinÀta-rendszer¢ben egy-egy ÁrÂt, miutÀn hozzÀkapcsolta
munkÀssÀgÀt a legfontosabbnak v¢lt vilÀgÀramlatokhoz, miutÀn jellemezte po¢tikÀjÀt,
kev¢ss¢ tartja sz¡ks¢gesnek az ÁrÂi szem¢lyis¢g, az irÀnyzatokhoz lazÀn ä vagy Ãgy se ä
kapcsolÂdÂ egyszeri jelens¢g vizsgÀlatÀt, amint
az müv¢szet¢ben megnyilatkozik. Pedig ha
van ÁrÂnk, akinek jÂszerivel minden mondatÀban, minden hajlÁtÀsÀban felismerhetû az
alkata, a v¢rm¢rs¢klete, Ãgy EsterhÀzy az (¢s
NÀdas P¢ter nemk¡l´nben). MiutÀn ä vagy
mielûtt ä elmondtuk, hogy mi jellemzi vilÀglÀtÀsukat, irodalomszeml¢let¡ket, technikÀjukat, arrÂl sem szabad megfeledkezn¡nk,
hogy EsterhÀzy müv¢szi hatÀsÀnak titka annak a f¢ltve (¢s ¡gyesen) ûrz´tt kamaszjÀt¢kossÀgnak varÀzsÀban (is) rejlik, mely sÃlyosabb mondanivalÂit is vonzÂ l¢hasÀgba ´lt´zteti, blûdliz¢ssel ellenpontozza legkeservesebb fÀjdalmait (legyenek azok magÀn- vagy
k´zfÀjdalmak), dadaista viccekkel leplezi
(vagy ¢ppen hangsÃlyozza) azt, hogy vilÀgk¢pig¢nye, ¢rt¢khierarchiÀja az¢rt neki is van,
neki van csak igazÀbÂl, vilÀgok ¢s ¢rt¢krendek omlÀsÀnak idej¢n. Ez a kamaszbÀj jogosÁtotta fel, hogy bÀtyjÀnak nevezze KosztolÀnyit, ami, ugye, egyszersmind azt jelenti,
hogy ´nmagÀt az ´ccs¢nek tekinti. KÀr volna
errûl hallgatni. ä NÀdas P¢ter egyik facult¢
ma¬tresse-¢nek (hadd Árjam le ism¢t, jobb hÁjÀn, a terminust) azt v¢lem, hogy ez az

ugyancsak felelûss¢gteljes, komoly müv¢sz
(aki nem palÀstolja t¢petts¢g¢t ¢s erk´lcsi ig¢ny¢t frivolitÀsokkal) k¢t v¢glet k´z´tt csapÂdik ide-oda, vagy talÀn pontosabb azt mondanom, hogy e k¢t pÂlus ´sszeszikrÀztatÀsÀval lÀttatja a vilÀgot, m¢gpedig olyan meggyûzûd¢s alapjÀn ¢s olyan eszk´z´kkel, amelyek nem tekinthetûk (amelyeket û tekint a
legkev¢sb¢) a posztmodern kivÀltsÀgÀnak. Az
egyik pÂlus a benne (vagyis hûseiben ¢s
mindnyÀjunkban) ´rv¢nylû ´szt´nvilÀg, annak minden sz´rnyüs¢g¢vel, a mÀsik a benne
(¢s nem minden hûs¢ben ¢s nem mindnyÀjunkban) megnyilatkozÂ morÀlis ig¢ny, az a
bizonyos kanti categoricus imperativus. Besz¢lni kell errûl is.
Oravecz Imre hangsÃlyozott posztmoderns¢g¢n¢l l¢nyegesebbnek tartom, hogy ez
a k´ltû àa szerepekre bomlÂ ¢nÊ eszt¢tikÀjÀnak
vallÂja ¢s megvalÂsÁtÂja (amire KulcsÀr SzabÂ
utal is). Ha Árn¢k rÂla, az ¢n ä a k´lt¢szetben
amÃgy is lehetetlen ä àeliminÀciÂjaÊ helyett a
szÁnjÀtszÂ prÂteusi ig¢nyt hangsÃlyoznÀm ä
mÀsk¢nt hogyan is ¢rtelmezhetn¢nk, hogy
miutÀn àegy nem t´rt¢nelmi vilÀgÊ-ot sugallt
volt, Ãjabb verseiben, a SZAJLç-ban olyan
aprÂl¢kos, szinte naturalista-verista kedvvel
¢s annyi elt´k¢lt prÂzaisÀggal ÀbrÀzolja gyermekkorÀnak vilÀgÀt ¢s esem¢nyeit, hogy az
egy ZolÀnak vagy VergÀnak is dicsûs¢g¢re
vÀlna? Oravecz eddigi ¢letmüve egy¢bk¢nt
olyannyira szaggatott, hangvÀltÂ, szakaszai
olyannyira feleselnek egymÀssal, hogy ´sszef¡gg¢srendszer¢nek, jelleg¢nek, ¢rt¢k¢nek
felm¢r¢s¢re alighanem korai m¢g vÀllalkozni, kivÀlt a v¢glegess¢g ig¢ny¢vel. ä °rdekes,
meggyûzû, Fodor G¢za kivÀlÂ kismonogrÀfiÀja ¢s sok okos tanulmÀny utÀn is Ãjszerü,
ahogyan KulcsÀr SzabÂ Petri Gy´rgy k´lt¢szet¢t az eurÂpai lÁrÀnak a hetvenes ¢vekben
bek´vetkezett, nÀlunk csakugyan kev¢ss¢ ismert fordulatÀhoz kapcsolja, ¢s ebben a koordinÀta-rendszerben elemzi a k´ltû àderetorizÀlt, antipo¢tikusÊ nyelv¢t, à´nlefokozÂ-ironikus
privÀtbesz¢d¢Ê-t. (BÀr ennek a versnyelvnek
korÀbbi p¢ldÀi is megtalÀlhatÂk Kavafisz,
vagy nÀlunk SzabÂ Lûrinc, Vas IstvÀn k´lt¢szet¢ben.) HiÀny azonban, nagy hiÀny, melyet m¢g e r´vid bÁrÀlat sem ker¡lhet meg,
hogy a szerzû szÂt sem ejt Petri Gy´rgy verseinek anyagÀrÂl, irÀnyultsÀgÀrÂl. A posztmodern korÀban ¢lû, de posztmodernnek
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bajosan nevezhetû k´ltû bÁzvÀst ÁrhatnÀ ¢letmüve f´l¢, ha nem is vend¢gsz´vegk¢nt, de
mottÂk¢nt: szabadsÀg, szerelem: e k¢t nagy ä ¢s
´r´k ä t¢ma erûter¢ben izzik fel k´lt¢szete,
t´bbnyire ´sszekapcsolva, egymÀsba jÀtszatva
a motÁvumokat, t¢mÀkat, szÂlamokat. Amikor a szerelmi k´lt¢szet neh¢zs¢geirûl tünûdik, amikor az egykori perditaromantikÀt
fordÁtja visszÀjÀra, amikor szinte anekdotikusan besz¢li el egy kalandjÀt avagy nem ¢ppen
vidÀman, inkÀbb rezignÀltan az à¢bren maga
van csak az egy szerelemÊ v¢gk´vetkeztet¢s¢t fanyarÁtja modernn¢, a dÁszleteket, a l¢gk´rt, a
t´rt¢netet, a gondolatot ¢s fûk¢ppen a l¢t¢rz¢st mindig abba a t´rt¢nelmi helyzetbe
Àgyazza, melynek kalodÀjÀban û ¢s nemzed¢ke ¢l. De mÀs irÀnyÃ Ázl¢sek divatjÀnak idej¢n
Petri nem riad vissza a k´zvetlen¡l, nyÁltan,
olykor brutÀlisan politikai tÀrgyÃ, t´lt¢sü
(olykor nagyon is aktuÀlis fogantatÀsÃ ¢s c¢lzatÃ) k´lt¢szettûl sem: nincs mai magyar k´ltû, aki ilyen indulattal adnÀ egy (vagy most
mÀr: k¢t) korszak minden megalkuvÀst elvetû, filozofikus, illÃziÂvesztett, elkeseredett,
t´bbnyire szatirikus bÁrÀlatÀt. Petri Gy´rgy
besz¢dmÂdjÀnak elemz¢se nem jÀrhat teljes
eredm¢nnyel, ha figyelmen kÁv¡l hagyjuk,
hogy ezen az Ãj versnyelven mirûl is besz¢l,
mit is mond a k´ltû.
A t´bbieknek ä bÀrmilyen kivÀlÂ k´ltûk
vannak is k´zt¡k ä alig jutott n¢hÀny sor: ismertet¢s¡k, jellemz¢s¡k ez¢rt nem ¢rt¢kelhetû. AttÂl tartok, nem fel¡letess¢gemnek
tudhatÂ be, hogy Utassy JÂzsefnek, BertÂk
LÀszlÂnak, KÀntor P¢ternek, Baka IstvÀnnak
a nev¢t sem olvastam a k´nyvben.

3
°s m¢g egy szÂt.
SpirÂ Gy´rgy drÀmÀjÀnak, a CSIRKEFEJ-nek
egyik jelenet¢ben k¢t, vizsgÀra k¢sz¡lû kiscsaj
sÁrva-nevetve, k¢ts¢gbeesetten ÀriÀzva biflÀzza egy akkori professzor idegen szavakkal,
bonyolult szakkifejez¢sekkel feleslegesen teletüzdelt, elvont, neh¢zkes sz´veg¢t. K¡l´n´sen ez a mondat megy nehezen: àParadox mÂdon a partikularitÀs motÁvumÀn ä a szem¢lyes, k¡l´n az ¢n szÀmÀra teremtett istenk¢pzeten ä Àt fejezûdik ki az antipartikularitÀs, a nembelis¢g.Ê
KulcsÀr SzabÂ Ernû ezt Árja a CSIRKEFEJ-

rûl: àA transzcendÀltsÀg ä mint a l¢tbelis¢g tapasztalata f´l¢ ÏvontÎ alaktalan, de l¢tezû szimbolikus
rend ä m¢g a groteszk-abszurd jÀt¢kmÂdhoz k´zelebb ÀllÂ müvek alternatÁvÀinak eld´nthetûs¢g¢t is
meghatÀrozza.Ê
Ezt se semmi bevÀgni.
R¢z PÀl

HEIDEGGER
FILOZñFIAI PORTR°JA
BARçTI SZEMMEL
Feh¢r M. IstvÀn: Martin Heidegger.
Egy XX. szÀzadi gondolkodÂ ¢letÃtja
2., bûvÁtett kiadÀs
G´nc´l, 1992. 388 oldal, 329 Ft
Egy nemr¢g lezajlott konferenciÀn tartott
elûadÀsÀban Feh¢r IstvÀn szellemesen jegyezte meg, hogy Heidegger a nyolcvanas
¢vekben vÀlt a huszadik szÀzad legnagyobb
filozÂfusÀvÀ. Azonnal hozzÀ is tette, hogy az
elsû helyez¢s ä legalÀbbis a filozÂfiÀban ä Àtmeneti ¢s fiktÁv, miutÀn a jelentûs teljesÁtm¢nyek itt ´sszem¢rhetetlenek. Persze jelentûs
teljesÁtm¢ny n¢lk¡l ritkÀn emel a filozÂfiai
k´zv¢lem¢ny valakit az elsû helyre, de m¢g
Ágy is marad kikbûl vÀlogatnia. Igaz, a àjelentûs filozÂfusÊ pozÁciÂja sem okvetlen¡l garantÀlt. Sartre valaha EurÂpa elsû szÀmÃ filozÂfusÀnak szÀmÁtott, ma azonban ä nem f¡ggetlen¡l a most tetûzû Heidegger-kultusztÂl ä
majdnem teljesen feled¢sbe mer¡lt. A hatvanas-hetvenes ¢vekben Max Weber szÀmÁtott
a àlegnagyobbnakÊ a tÀrsadalomfilozÂfiÀban,
Wittgenstein pedig a filozÂfiai elit k´r¢ben.
Akkoriban az angolszÀsz filozÂfusok szem¢ben Hegel botrÀnykû volt, Heideggerrûl
nem is besz¢lve. De miutÀn a filozÂfiai hideghÀborÃban is bek´vetkezett az olvadÀs, ¢s
egyes jÂl ismert amerikai ¢s angol gondolkodÂk kezdt¢k felkarolni az addig marginalizÀlt
eurÂpaiakat, Husserllel kezdve, Nietzsch¢vel
folytatva, hamar eljutottak Heideggerig. Feh¢rnek azonban igaza van, amikor a Heidegger-reneszÀnsz hullÀmÀt elsûsorban az ´sszkiadÀs megindulÀsÀval magyarÀzza. Heidegger mindaddig kiadatlan k¢ziratainak, elsû-
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sorban egyetemi elûadÀsainak, megjelen¢se
valÂban filozÂfiai szenzÀciÂ volt, a szÂ jÂ ¢rtelm¢ben. S bÀr m¢g tÀvol vagyunk a vÀllalkozÀs befejez¢s¢tûl, ami ez utÀn k´vetkezik,
mÀr csak a szakembernek, a Heidegger-specialistÀnak lesz igazÀn ¢rdekes. Ami napf¢nyre ker¡lt, az nem vÀltoztatta meg a Heidegger eszm¢irûl kialakÁtott k¢p¡nket (ha volt
ilyen k¢p¡nk), de mindenk¢ppen megvÀltoztatta Heidegger filozÂfiai egy¢nis¢g¢nek
portr¢jÀt. Azok, akiket ä mint engem is ä idegesÁt a publikÀlt Heidegger-müvek konzervatÁv, katekizÀlÂ, iskolÀs stÁlusa, az ´nmagÀra
harmadik szem¢lyben valÂ hivatkozÀsok modorossÀga, most egy teljesen mÀsfajta, egy
szem¢lyes stÁlusban filozofÀlÂ Heideggerrel
talÀlkoznak, egy olyan Heideggerrel, aki
diÀkjai elûtt hangosan gondolkozik, aki a filozÂfiat´rt¢net nagyjaival ä mint term¢szetes
egyenrangÃakkal ä folytatja v¢get nem ¢rû ¢s
mindig izgalmas pÀrbesz¢deit. S ha a Heidegger-reneszÀnsz okait nem tudjuk is mind
felsorolni, mindenekelûtt az¢rt, mert nem
àokokÊ, hanem inkÀbb alkalmak ¢s ´szt´nzûk, egy motÁvumot m¢g hozzÀfüzn¢k az
elûbbiekhez. Az ÀltalÀnos hermeneutika korÀban ¢l¡nk, ahol a filozÂfusok k¢nytelenek
Ãgy viselkedni, mint a sÀskÀk; rÀszÀllnak egy
eredeti filozÂfusra, majd agyon¢rtelmezik.
Egy idû mÃlva azonban bek´vetkezik a hermeneutikai telÁtetts¢g Àllapota. Ilyenkor egy
Ãj vagy legalÀbbis egy m¢g nem agyon¢rtelmezett vagy meglehetûsen r¢gen agyon¢rtelmezett, eredeti filozÂfusra kell rÀkapaszkodni; majd tovÀbb kell szÀllni. Min¢l sz¢lesebb
¢s t´bb¢rtelmü-t´bbr¢tegü egy szerzû munkÀja, annÀl t´bb ennivalÂ jut a sÀskÀnak. Szeg¢ny sÀskÀnak kell a tÀplÀl¢k, a szeg¢ny filozÂfiai sÀskÀnak kell a szellemi tÀplÀl¢k. A filozÂfus helyzete ma nem irigyl¢sre m¢ltÂ. Sokat besz¢l¡nk arrÂl, hogy àmagÀhoz a dologhozÊ kell visszat¢rn¡nk, de nagyon keveseknek van mersz¡k, hogy ezt meg is kÁs¢relj¢k.
A mer¢sznek k´t¢ltÀncosnak kell lennie, s hacsak nincs kiemelkedû tehets¢ge, k´nnyen lezuhanhat a dilettantizmus szakad¢kÀba. Heidegger talÀn leginkÀbb az¢rt lett a nyolcvanas ¢vekben a XX. szÀzad legnagyobb filozÂfusÀvÀ, mert komplikÀlt, sokr¢tü, radikÀlis
¢s Ágy gazdag ¢s vÀltozatos tÀplÀl¢knak bizonyult k¡l´nb´zû szellemi Ázl¢sek ¢s ¢tvÀgyak
szÀmÀra.

Feh¢r IstvÀn nem vesz r¢szt a sÀskajÀrÀsban. Nem celebrÀl mis¢t Heidegger müvei
k´r¡l, nem k´zeledik hozzÀ ÀhÁtattal, hûse
idioszinkratikus nyelvezet¢t sem Àpolja affektÀltan ezoterikus h¢vvel. Portr¢t fest Heideggerrûl. Nem homÀlyba burkolja, lÀtni engedi
a filozÂfus k¢p¢t. °rthetûv¢ teszi a nem filozÂfus müvelt olvasÂ szÀmÀra is: ki volt Heidegger, mit akart, hogyan gondolkozott, ¢s
mitûl lett jelentûs gondolkodÂ.
Feh¢r k´nyv¢nek alcÁme: EGY XX. SZçZADI
GONDOLKODñ °LETöTJA. S a k´nyv valÂban
v¢gigkÁs¢ri Heideggert a filozÂfiai kezdetektûl eg¢szen halÀlÀig. Ez a t´rt¢neti megk´zelÁt¢s alkalmat adhatott volna Feh¢rnek arra,
hogy minden korszakrÂl egy k¡l´n portr¢t
vÀzoljon fel. ý nem ezt az utat vÀlasztotta.
Egyetlen ÀtfogÂ portr¢t akart Heideggerrûl
festeni. Ez¢rt foglal el a L°T °S IDý k´z¢pponti helyet monogrÀfiÀjÀban. Hogy az Ãgynevezett àfordulatÊ utÀni Heidegger elemz¢se sokkal kisebb teret kap k´nyv¢ben, mint a
fordulat elûtti¢, egyesek szem¢ben hibÀnak
tünhet. °n nem tartom annak, minthogy ez
Feh¢r koncepciÂjÀbÂl k´vetkezik. An¢lk¡l,
hogy tagadnÀ a àfordulatÊ jelentûs¢g¢t Heidegger ¢letmüv¢ben, inkÀbb a szem¢lyis¢g
kontinuitÀsa ¢rdekli, mint a mü diszkontinuitÀsa. Ism¢tlem, Feh¢r egyetlen Heideggerportr¢t fest, ¢s Ãgy festi meg, hogy az az
eg¢sz embert ¢s gondolkodÀsÀt ÀbrÀzolja. Az
eg¢sz Heideggert a filozÂfus halÀla utÀn kiadott egyetemi elûadÀsainak stÁlusÀban ragadja meg, annak ellen¢re, hogy a L°T °S
IDý alapos, sz¢pen hangsÃlyozott, vilÀgos ¢s
ugyanakkor h´mp´lygû elemz¢se adja meg a
portr¢ teljes vÀzlatÀt. A t´bbi mü, ahogy Heidegger politikai szerepl¢s¢nek tÀrgyalÀsa is,
a mÀr megl¢vû k¢phez ad Ãj vonÀsokat, szÁneket: azt ¢lesÁti, mÂdosÁtja, gazdagÁtja.
Feh¢r IstvÀn barÀti szemmel festi Martin
Heidegger arck¢p¢t. Amikor arck¢pet fest¡nk, valamit lÀtunk az emberben, amit szeret¡nk vagy nem szeret¡nk: Feh¢r azt lÀtja,
amit szeret. Itt el is jutunk a portr¢fest¢s hatÀrÀhoz.
Feh¢r nem formÀlis lÀbjegyzetekkel eg¢szÁti ki k´nyv¢t. A lÀbjegyzetek nemcsak az
¢rdeklûdûknek adnak ÃtmutatÀst, hanem a
szakmabelit is ellÀtjÀk sÃlyos ÃtravalÂval. Feh¢r itt a mai Heidegger-kutatÀsba ad r¢szletes betekint¢st. A k´nyv portr¢jellege az
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egyik, bÀr nem az egyetlen, oka annak, hogy
mindez a lÀbjegyzetekbe ker¡l. (A mÀsik a
k´nyv megÁrÀsa ¢s kiadÀsa k´z´tti idû szabta
k¢nyszer.) Ezt a taktikÀt a k´nyv müfaja ä ¢s
annak sikere ä el¢gs¢gesen igazolja. Nem indokolja azonban azt, hogy (majdnem) az
´sszes id¢zet ¢s hivatkozÀs Feh¢r sajÀt Heidegger-k¢p¢t tÀmasztja alÀ. T¢ved¢sek elker¡l¢se v¢gett: Feh¢rnek nincs sz¡ks¢ge eff¢le
alÀtÀmasztÀsra, a sajÀt elemz¢sei maguk¢rt
besz¢lnek. Csakhogy itt egy barÀt szem¢vel
rajzolt portr¢rÂl van szÂ, ¢s ez a barÀt nem
engedi meg, hogy ä m¢g ha pusztÀn a lÀbjegyzetben is ä a Heidegger-f¢le vÀllalkozÀssal szemben sÃlyosan kritikus ¢rvek szÂt kaphassanak. Nem arra gondolok itt, hogy Heidegger nÀci kalandjÀval kapcsolatban csak a
v¢delem hangja szÂlal meg, sosem az ¡gy¢sz¢, mert itt egy filozÂfiai szempontbÂl ä v¢lem¢nyem szerint ä harmadlagos ¡gyrûl van
szÂ. InkÀbb arra, hogy amikor Feh¢r a portr¢
alapvonÀsait festi meg (A L°T °S IDý-vel kapcsolatban), meg sem emlÁti a lÀbjegyzetekben
azokat a jelentûs szerzûket, akik e k´nyv
eg¢sz koncepiÂjÀt vagy akÀr egyes r¢szleteit
sÃlyos ¢rvek alapjÀn elutasÁtjÀk. Feh¢r term¢szetesen ismeri ezeket a szerzûket (t´bben k´z¡l¡k, p¢ldÀul Levinas vagy Jonas egy idûben Heidegger befolyÀsa alatt Àlltak), k´nyveikre n¢ha hivatkozik is (mint Adorno eset¢ben), csak az ¢rveiket nem halljuk. Nem az
a probl¢mÀm, hogy a Heidegger-m¢rleg egy
oldalra billen, hiszen a filozÂfiÀban nincsenek
m¢rlegek. Mi t´bb, minden filozÂfiai ¢rvre
lehet ellen¢rvvel vÀlaszolni. Ha inkÀbb Heideggerrel ¢rz¡nk, mint Jonasszal, Levinasszal vagy Dreyfusszal (mondjuk a gond,
az autenticitÀs, a hÁvÀs, a lelkiismeret, a halÀlhoz valÂ l¢t ¢s egyebek eset¢ben), akkor
mindezeket az ellen¢rveket vagy ellen¢rz¢seket vissza is tudjuk utasÁtani. Ezt Feh¢r
k´nnyed¢n meg tudnÀ tenni. A probl¢mÀm
az, hogy az olvasÂnak nincs vÀlasztÀsa, mert
k¢zen fogva vezetik. A filozÂfiai portretista
nem egyszerüsÁti modellje vonÀsait, de müfaja belsû t´rv¢nyeit k´vetve nem ad mÂdot
arra, hogy nemet mondjunk, felhÀborodjunk, visszavÀgjunk, mivel ä bÀrmennyire
hangsÃlyozza is a k¢rd¢sek nyitottsÀgÀt ä a
k¢rd¢sekkel egy¡tt a vÀlaszokat is megadja.
Heller çgnes

V°GE A LENGYEL
ROMANTIKçNAK?
Maria Janion: Wobec z−a (Szemben a gonosszal)
VERBA, ChotomÂw, 1989. 208 oldal
Maria Janion: Projekt krytyki fantazmatycznej
(A fantazmatikus kritika tervezete)
PEN, Warszawa, 1991. 221 oldal
Maria Janion posztmodern Bovaryn¢k¢nt
gyüjt´geti a romantikus eredetü lengyel ÀbrÀnd- ¢s r¢mk¢peket. A kettû persze a legt´bbsz´r egybeesik, mint az egyik, Janion Àltal szÁvesen id¢zett rangon aluli lengyel ¢s belorusz prÂzaÁrÂ elbesz¢l¢s¢ben, ahol a k´vetkezûket olvashatjuk. Egy tÂparti udvarhÀz viharos t¢li ¢jszakÀkon mened¢ket nyÃjt az elt¢vedt utazÂknak, akik cser¢be k¡l´n´s t´rt¢neteket mes¢lnek a hÀzigazdÀnak. A r¢mmes¢ktûl narkomÀn kurtanemes mÀr egy fogadÂs t¡relmetlens¢g¢vel vÀrja az Ãjabb vend¢get ¢s az Ãjabb r¢mt´rt¢netet, de amikor
meg¢rkezik, az ¢jszakai lÀtogatÂ ´nmagÀrÂl,
a farkasember kÁnjairÂl besz¢l. A mes¢lû
vÀgyk¢pbûl r¢mk¢pp¢ vÀlik, majd r¢szv¢tet
kelt tragikus idegens¢g¢vel. Komor elbesz¢l¢s¢ben àa farkasember t¢pett szÁve dobbanÊ.
Janion varsÂi irodalomt´rt¢n¢sz, az irodalmi hermeneutika legjelesebb lengyel müvelûje. °vtizedek Âta kutatja a lengyel romantikÀt. MagyarorszÀgi bemutatÀsa az¢rt is
halaszthatatlan, mert ¢pp most k¢sz¡l iskolÀt
alapÁtani. LegutolsÂ k´tet¢ben ugyanis Ãj paradigma alÀ rendelte a nyolcvanas ¢vekben
Árt tanulmÀnyait.
A cÁmadÂ ÁrÀs a àfantasztikus kritikaÊ programjÀt teszi k´zz¢. E kritika feladata az, hogy
az irodalom- ¢s az eszmet´rt¢net mÂdszereivel vizsgÀlja az irodalmi fantazmagÂriÀkat.
Janion a romantikÀt àa k¢pzelet elsû felszabadÁtÀsÀnakÊ tekinti, ez¢rt a XX. szÀzadi vagy akÀr
a kortÀrs szerzûk müveit is mindig ehhez m¢ri, sût egyfajta ´r´k romantikÀt vagy legalÀbbis nem korhoz k´t´tt romantikÀt is felt¢telez. FelfogÀsa szerint a lengyel kultÃrÀban k¢tszÀz ¢ve a nemzeti identitÀst szimbolizÀlÂ szellemi ¢rt¢keket k´z¢ppontba ÀllÁtÂ
romantika a meghatÀrozÂ, Àm ez a korszak
¢pp most (1991-ben) ¢r v¢get. A k¢t ¢vszÀzad
jelk¢pes befejez¢se Konwicki nev¢hez füzû-
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dik, aki szamizdatban megjelent reg¢nyeiben
a szabadsÀgharcos lengyel romantika legszebb hagyomÀnyait elevenÁtette fel, majd a
nyolcvanas ¢vek v¢g¢n filmre vitte Mickiewicz nemzeti eposzÀt.
AZ ýS¹K bemutatÂja 1989 ûsz¢n volt. A
ànormÀlisÊ demokrÀciÀvÀ alakulÂ LengyelorszÀgban a romantika elveszÁti egyeduralmÀt,
Ãj konfliktusok keletkeznek, de mÀr nem a
hüs¢g ¢s az ÀrulÀs, hanem a szolidaritÀs ¢s a
konkurencia, az ¢rt¢k ¢s az ¢rdek talÀlhatÂ
az ellent¢tpÀr k¢t oldalÀn. Az ¢rtelmis¢g szerep¢t Janion most mÀr abban lÀtja, hogy l¢tre kell hoznia àaz eszm¢k szabad piacÀtÊ. Itt persze a romantikÀnak is van helye, felt¢ve, ha
siker¡l megszabadÁtani a heroikus-messianisztikus sztereotÁpiÀktÂl. Fel kell fedezni a
romantika egzisztenciÀlfilozÂfiÀjÀt, k´vetendû p¢lda lehet itt Joseph Conrad, aki a lengyel nemzeti ¡gy bukÀsÀt egyetemes l¢ttapasztalattÀ ÀltalÀnosÁtotta.
A romantika tipologizÀlÀsakor Janion az
elvÀgyÂdÀsbÂl, az itt ¢s az ott, az eszm¢nyÁtett
¢s az elszenvedett l¢t k´zti ellent¢tbûl indul
ki. HÀromf¢le strat¢giÀt k¡l´nb´ztet meg. Az
elsû a menek¡l¢s. Az ÀbrÀndozÂ idegen¡l,
esetlen¡l mozog a vilÀgban, minden gesztusÀval azt hangsÃlyozza, hogy igazi hazÀja valahol mÀsutt van, s û l¢lekben most is ott jÀr.
A spÀrtai hadakat buzdÁtÂ dalnokrÂl elnevezett tyrtaiosi romantikus fellÀzad a t¢r e felosztÀsa ellen, harcolni akar, felÀldozza magÀt,
hogy k´zelÁtse az ÀbrÀndot a valÂsÀghoz, az
eszm¢nyi rendet az elviselhetetlenhez. Az ironikus ÀllandÂan ¡tk´zteti az ÀbrÀndot ¢s a
valÂsÀgot, szÀmÀra ¢pp az ebbûl adÂdÂ t´bb¢rtelmüs¢g a legfontosabb tapasztalat.
Janion alaposan ÀtÁrja a hagyomÀnyt. öj
interpretÀciÂt ad a kanonikus sz´vegekrûl,
Mickiewicz, S−owacki ¢s KrasiÄski fû müveirûl, de az irodalom alatti r¢tegekben talÀlt
kuriÂzumokhoz is vonzÂdik. Romantikus
programot k´vet, amikor az elitkultÃrÀt egyfajta ellenkultÃrÀval, skandinÀv vagy keletlengyel regionalizmussal, kommersz müvekkel hozza kapcsolatba. TanulmÀnyaiban Mickiewicz a lengyelälitvÀnäbelorusz t¢rs¢geket
bejÀrÂ vÀndor ¢nekmondÂkkal, AZ ýS¹K fûhûse pedig vÀmpÁrokkal, farkasemberekkel
rokon. Az elitirodalomban megûrz´tt fantazmagÂriÀk r¢mreg¢nyekbûl, melodrÀmÀkbÂl
erednek, ¢s oda is t¢rnek vissza.

A frenetikus romantika legsz¢lsûs¢gesebb
megnyilvÀnulÀsaiban nem müv¢szi arÀnyt¢veszt¢st lÀt, hanem egy folyamat v¢g¢nek tekinti ûket, melynek sorÀn a korÀbban patologikusk¢nt kezelt fantÀziak¢pek Àt¢rt¢kelûdnek, ¢s a hierarchia aljÀrÂl a csÃcsÀra ker¡lnek. A romantikus d¢monizmusban ´lt´tt
alakot az az ¢vezrede elfojtott lengyeläbelorusz t´rzsi g¢niusz, amely tragikus mÂdon
megkettûzte a korÀbban idilli jÀmborsÀgÃnak
tekintett szlÀv karaktert, ¢s vadÀllati kegyetlens¢ggel, sÀtÀnista vonÀsokkal eg¢szÁtette ki.
A vÀmpirizÀlt szlÀv karakter ä Mickiewicz terminolÂgiÀjÀval ä k¢tszÁvü, a kÁv¡lÀllÂ nem
tudhatja rÂla, hogy a pÀsztoridillt vagy a sÀtÀni orgiÀt vÀlasztja.
A àmÀs l¢tÀllapotok emanÀciÂinakÊ tekintett
fantomok k´z¡l a vÀmpÁr a legfontosabb. A
lengyelälitvÀn hatÀrvid¢krûl szÀrmazÂ Janion e àvÀmpirikus perspektÁvÀraÊ hivatkozva egyszerre igazÁtja helyre a hÀborÃ utÀni lengyel
irodalom k¢t legnagyobb tekint¢ly¢t, Gombrowiczot ¢s Mi−oszt egy korÀntsem jelent¢ktelen k¢rd¢sben. Az emlÁtett k¢t szerzû
ugyanis azt kifogÀsolta, hogy a lengyel kultÃra k¢ptelen szemben¢zni a gonosz problematikÀjÀval, nem ¢rz¢keli annak metafizikai dimenziÂit. Janion szerint a lengyelek a vÀmpÁr
alakjÀban talÀltak megoldÀst erre. A szeretet
parancsa ¢s a bosszÃvÀgy k´zt ûrlûdû kereszt¢ny lovag csak Ágy, vÀmpÁrrÀ vÀltozvÀn szabadulhatott az idillikus ¢s messianisztikus
sztereotÁpiÀktÂl, csak Ágy, a patriotizmus ûr¡let¢ben Àllhatott v¢res bosszÃt a zsarnokon.
A gonosz fegyver¢vel gyûzi le a gonoszt.
Ez persze ellent¢tben Àll a nyolcvanas
¢vek t¡ntet¢sein gyakran feltünû pÀpai jelszÂval ä a jÂval gyûzd le a gonoszt ä, pedig a
tradicionÀlis lengyel politikai erk´lcs´knek
mindenk¢ppen ez felel meg. Mint Joseph
Conrad id¢zi egyik honfitÀrsÀtÂl: àLengyelorszÀg ¡ld´ztet¢s¢nek eg¢sz t´rt¢net¢ben csak egy l´v¢s volt, amely nem a harcmezûn d´rd¡lt el. Csak
egy! Az az ember pedig, aki PÀrizsban rÀlûtt II.
SÀndor cÀrra, nem tartozott egyik szervezethez sem,
nem k¢pviselte a lengyel k´zv¢lem¢ny egyik csoportjÀt sem [...] ElnyomÀsunk t´rt¢nete mentes ettûl;
bÀrmilyen ûr¡lts¢geket k´vett¡nk is el a vilÀg szeme
lÀttÀra, ellens¢geinket nem gyilkoltuk, nem fordultunk ellen¡k alattomban.Ê
A vÀmpÁr persze nem lengyel sajÀtossÀg, a
n¢metek ¢s az oroszok k´z´tt elter¡lû eg¢sz
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t¢rs¢gben honos. AkÀrcsak az a jelens¢g, a
bosszÃvÀgytÂl ûrj´ngû, s¢relmeitûl esz¢t vesztett hazafi, akinek a vÀmpÁr a leg¢rz¢kletesebb metaforÀja. MÀr a lengyeläorosz konfliktus vÀmpirizÀlÀsa sem feddhetetlen erk´lcsileg, hisz a r¢mtett sorÀn Àldozat ¢s bün´s
azonossÀ vÀlik, a helyzet azonban ´sszehasonlÁthatatlanul rosszabb, ha a t¢rs¢gben szük´sk´dû kis n¢pek egymÀs k´z´tti leszÀmolÀsait helyezz¡k àvÀmpirikus perspektÁvÀbaÊ. Janion hÀrom ¢ve megjelent k´tet¢nek legkirÁvÂbban aktuÀlis kit¢telei a hazafias irodalom
romantikus eredetü, hipnotikus vagy vÀmpirikus recepciÂjÀrÂl szÂlnak. Mert vannak müvek, ma is sz¡letnek ilyenek az alkalmazott
irodalom alacsonyabb r¢giÂiban, a nemzeti
tudatot stimulÀlÂ csatadalok, v¢rÀldozatra
szÂlÁtÂ szent ig¢k, amelyek arra ´szt´nzik az
olvasÂt, hogy ellens¢ge torkÀnak ugorj¢k, s a
vÀmpirizÀlt hazafiak kÁs¢rtethadÀt rohamra
szÂlÁtva elindÁtjÀk a rituÀlis bosszÃÀllÀs soha
v¢get nem ¢rû folyamatÀt.
Ha mÀr magunk is vÀmpirizÀlÂdtunk, ne
feledj¡k, bosszÃÀllÂ sz´rnyetegekk¢ csak
honfitÀrsainkat kell avatnunk, ellens¢geinkkel bÀnjunk k´r¡ltekintûbben: àMajd megy¡nk, isszuk ellen¡nk v¢r¢t, / Test¢t baltÀval hasÁtjuk hÀt sz¢t: / Kez¢t, lÀbÀt Àtszegezz¡k v¢gk¢pp,
/ F´l ne keljen s lid¢rcc¢ ne vÀlj¢kÊ ä ahogy a k´ltû mondja.
A k¢t k´tetbûl persze mÀs, nem kev¢sb¢
d¢monikus fantÀziak¢peket is ki lehetne
emelni. Ilyen TowiaÄski szÁnhÀzzÀ z¡ll´tt
nemzetmentû emigrÀns szektÀja, Andrzejewski reg¢nyalakja, a gyermekek keresztes
hadjÀratÀt vezetû csÀbÁtÂ holtteste, a modernizmus csûdj¢t jelk¢pezû lÀzadÂ Prom¢theusz, a testv¢rgyilkos Ukrajna vagy a szabadsÀgharcos romantika ÃjjÀ¢ledt toposzai,
ahogy azokat Konwicki reg¢nyeibûl ¢s Wajda
filmjeibûl ismerj¡k.
A àfantazmatikus kritikaÊ nem ´nk¢nyes eljÀrÀs, hisz àûsidûk Âta fantÀziak¢pekkel ¢l az emberis¢g [...] Szabadon mozogni mindk¢t valÂsÀgban
ä az emberek ¢s a szellemek, az ¢brenl¢t ¢s az Àlom,
a megszokÀs ¢s az ÀbrÀndok vilÀgÀban ä ez a felt¢tele l¢t¡nk egyensÃlyÀnak. A romantikusokkal
folytatott hosszas ¢rintkez¢s tanÁtott meg erre az
igazsÀgraÊ ä Árja Maria Janion.
PÀlfalvi Lajos

LEVELEK
EGY IFJö K¹LTýH¹Z
Kedves barÀtom,
k´sz´n´m a hozzÀm eljuttatott verseket ¢s a
bizalmat, amellyel kit¡ntetsz. Nem vagyok
eg¢szen biztos a v¢lem¢nyemben, ez¢rt a verseid szÀlazgatÀsa helyett valamif¢le ÀltalÀnos
tapasztalatot szeretn¢k neked elmondani.
K¡l´n´sen a D°MOKRITOSZI REGGEL ¢s a K EZED MENED°KE cÁmü versek k¢sztetnek arra,
hogy f´lid¢zzem n¢hÀny hasonlÂ tÀrgyÃ ¢s
hangÃ versem megÁrÀsÀnak k´r¡lm¢nyeit.
Nem k´nnyü, mert az ember t´bbnyire nem
k¢pes egyszerre dolgozni meg figyelni is a
sajÀt elm¢lyed¢s¢t. ögyhogy amit megkÁs¢relhetek, inkÀbb csak utÂlagos magyarÀzat,
mintsem ÁrÀs k´zbeni reflexiÂ. Verseidbûl
semmi sem hiÀnyzik, amit a mesters¢g megk´vetel: tehÀt akÀr a k´t´tt, metrikus, rÁmes,
akÀr a szabad vers technikÀja, a nyelv ¢rz¢kletess¢g¢nek Ãjrateremt¢se, a szerkeszt¢s biztonsÀga, n¢ha m¢g az a t´bblet, az a szint
sem, amit Roman Ingarden àmetafizikai minûs¢gÊ-nek nevez.
Mi lehet hÀt, amire m¢gis f´l kell hÁvnom
a figyelmedet?
A fÀjdalomra. Meglepûdsz, ugye? A fÀjdalom nem eszt¢tikai vagy po¢tikai kategÂria.
Nem is ebben az ¢rtelemben hasznÀlom, s fûleg nem szeretn¢k holmi fÀjdalomelm¢letet
hirdetni. Amirûl besz¢lek, az az ¢n sajÀt versÁrÀsi ¢lm¢nyem, eml¢kezetem, sût esetem.
CsupÀn az a t¢ny, hogy ¢n mindig nagy fÀjdalombÂl Ártam a szÀmomra legfontosabb
verseimet. Semmik¢ppen sem hiszem, hogy
ez a megÀllapÁtÀs minden mÀs k´ltûre, sût
hogy mindenf¢le-fajta versre ¢rv¢nyes. Hiszen vannak eg¢szen mÀs indÁttatÀsÃ k´ltûk
¢s k´ltem¢nyek is. RÀadÀsul az irÂnia, a tÀvolsÀgtartÀs ¢ppÃgy lehet az ihlet erûforrÀsa,
mint valami vesztes¢g. Hogy melyik szabadÁtja f´l az energiÀkat, az term¢szet dolga. Ezt
szinte csak az¢rt jegyzem ide, hogy ne ¢rts
f¢lre. Igaz, Ártam mÀr verset csodÀlkozÀsbÂl,
elragadtatÀsbÂl vagy jÀt¢kbÂl is, de eg¢sz versesk´nyvet csak fÀjdalombÂl, vesztes¢g miatt
¢rzett gy´trûd¢sbûl, gyÀszbÂl. Ez t´rt¢nt meg
velem, amikor a Veres P¢ter halÀla alkalmÀ-
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bÂl azonnal kiszakadt egyetlen verset k¢t
¢ven bel¡l teljes versesk´nyvnyi elsiratÀs k´vette.
M¢g f´ltünûbb volt a tÁz ¢vvel k¢sûbbi tapasztalatom.
Akkor halt meg a legk¡l´n´sebb, legtitokzatosabb szerelmem (persze, csak ¢rzelmi halÀlra gondolj!), ¢s ¢n ezutÀn l¢nyeg¢ben egy
hÂnap alatt megsz¡ltem egy eg¢sz Ãj k´tetet.
Sz¡l¢st mondok, s nemcsak a szokvÀnyos, hanem inkÀbb v¢res ¢rtelemben. Mert a fÀjdalom, amely abban az Àllapotban kisajtolta belûlem a versek tucatjait, csakugyan az anyÀk
sikoltÂ, verejt¢kes, emberf´l´tti vagy alatti,
de gyûzedelmes vajÃdÀsÀhoz-gy´trûd¢s¢hez
volt hasonlÂ. Amit akkor megfigyelhettem,
annyi volt, hogy a jÂvÀtehetetlen vesztes¢g
szorÁtÀsÀban Àtszakadt az a racionÀlis burok,
amely a mi szÀzadunkban lÀthatÂan v¢glegesen rabsÀgban tartja m¢ly-¢n¡nket. Ebbûl a
s´t¢t, ismeretlen, ûsi tartomÀnybÂl aztÀn ä
ezt nevezi Freud tudatalattinak ä a legkisebb
kezdem¢nyez¢sre is k¢pek szÀzai Àramlottak
ki. Ez¢rt lett lehets¢ges, hogy majdnem mindennap elk¢sz¡ltem egy-egy rendkÁv¡l erûs
szÁnekkel ¢s indulatokkal k¢pzûdû k´ltem¢nnyel. Az eml¢kek ¢s ¢rzelmek ¢ppen
ilyen heves nyomÀssal k´vett¢k egymÀst. R´viden: egyÀltalÀn nem kellett vÀrnom ¢s kÁs¢rleteznem egyik vagy mÀsik kifejez¢s, hasonlat, metafora, asszociÀciÂ megteremt¢s¢vel. Akkor Ártam verset, amikor akartam ä
mondhatnÀm ä, de ennek ¢ppen az ellenkezûje volt igaz: ha akartam, ha nem, j´ttek a
jelzûk, a sorok, a k¢pek, a k¡l´nlegesen ¢rz¢kletess¢ vÀlt, tehÀt ÃjjÀsz¡letett szavak sorban, erûszakosan. Ha netÀn addig nem ¢rtettem volna meg minden Áz¢ben Mallarm¢
mondatÀt (àDonner un sens plus pur aux mots
de la tribuÊ), most nemcsak f´lfogtam, de naponta meg is ¢ltem: szinte minden szÂ ebben
a mallarm¢i àtisztÀbb ¢rtelemben-hangzÀsbanÊ bukott f´l abbÂl àa m¢lys¢gbûl, ahonnan kiÀltottamÊ. Mert ä ¢s ezt a kijelent¢st ne
vedd ezÃttal panaszkodÀsnak! ä ezeknek a
k´ltûi eredm¢nyeknek, diadaloknak azelûtt
soha nem ismert szenved¢sek f´ldh´z veret¢se volt az Àra! Verseim az ¢nem szabÀlyszerü halÀlÀbÂl (mivel akit otthagynak, az halott: ez, Ãgy lÀtszik, a szerelmi-szexuÀlis
kapcsolatok t´rv¢nye) nûttek ki. Ez A SZERELEM SZºRREALIZMUSA cÁmü k´tetemnek a r´-

vid t´rt¢nete ä ¢s tanulsÀga. Vagyis: ha nem
¢r ez a csakugyan pusztÁtÂ vesztes¢g, soha
nem sz¡letik meg az Ãj versesk´nyvem. Amikor az ¢letem teljesen ¢rtelmetlenn¢ vÀlt ä
ugye, mÀris kitalÀltad? ä, a k´lt¢szet adott neki ¢rtelmet. Azt hiszem, az egyetlen, ami adhatott.
Sokan valljÀk azt ebben a szÀzadban, hogy
az ¢let ¢rtelmetlens¢g¢t csak a müv¢szet ä
mit mondjunk? ä ellensÃlyozhatja? Teheti elviselhetûv¢? MÀsok nyilvÀn a vallÀsokat, esetleg a filozÂfiÀt ruhÀzzÀk f´l eff¢le mindent
megoldÂ szereppel. Nekem magÀval az alapt¢tellel van bajom. Hogy kell azt ¢rteni, hogy
az ¢let ¢rtelmetlen? Az ilyen sommÀs megÀllapÁtÀsoknak meg kell hatÀrozni a f´lt¢tel¢t
is. En¢lk¡l semmitmondÂk, nem igazsÀgok.
Ha tehÀt azt mondom: az ¢let racionÀlisan
n¢zve ¢rtelmetlen, akkor mÀr sokkal k´zelebb jÀrunk a valÂsÀghoz. A k´lt¢szet ¢ppen
arrÂl gyûz meg, hogy ha tÃll¢p¡nk a puszta
rÀciÂn, ha nem is az ¢letnek, de a l¢tnek, a
dolgok egyetemess¢g¢nek, az unio mysticÀnak a megsejt¢s¢ig juthatunk. Ebben a àmegvilÀgosultÊ Àllapotban a mindens¢g ¢rtelm¢nek vagy a t´rt¢nelem c¢ljÀnak, haladÀsnak
s eff¢l¢knek mÀr a k¢rd¢se sem vetûdhet f´l.
Egyszer azt k¢rdezt¢k tûlem: a k´lt¢szet teremt engem, a k´ltût, vagy ¢n a k´lt¢szetet?
Azt feleltem: nekem tizenn¢gy ¢ves koromban volt egy misztikus ¢lm¢nyem, amikor az
´reg diÂfÀrÂl, kint a hatÀrban meghallottam
a HÁvÂ Hangot, s azÂta ¢n ezt a tapasztalatot
szeretn¢m a verseimben elmondani. Vagyis,
barÀtom, ¢n v¢gsû fokon se vallÀsos, se racionalista nem vagyok, hanem misztikus, ha ezt
a fogalmat kellû szer¢nys¢ggel hasznÀlhatom
itt. Az ¢letet ¢s az ember sorsÀt, l¢nyeg¢ben
minden dolgÀt miszt¢riumnak tartom. Ha elfogadjuk a teremt¢smÁtoszok mondanivalÂjÀt, vagy legalÀbbis komolyan vessz¡k, akkor
a bibliabeli çdÀm eredet¢t is egy transzcendens szellemi l¢ny (Jahve) k´zvetlen müv¢nek kell tekinten¡nk, bÀrmit ÀllÁtsanak is
Darwin Âta az evolÃciÂs elm¢letek. K¡l´n´s
filozÂfiai? teolÂgiai? k´ltûi? t¢ny, hogy az elsû
embert nem anya sz¡lte.
Engedd meg, hogy levelem befejez¢s¢¡l
ide Árjam azt a versemet, amely a f´nti, ¢vekig tartÂ t´preng¢s ¢s sok jÂf¢le olvasmÀny
eredm¢nyek¢ppen egyszer csak megszÂlalt
bennem:
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A MISZT°RIUM
çdÀm, a nem-sz¡letett ember,
çdÀm a t¡zet a lÀngok lÀngjÀtÂl kapta,
¢s elkophatnak a hegyek, f´lforrhatnak a tengerek,
az û fajÀnak nem szakadhat magva.
AmÁg az, Aki az elsû csipkebokorbÂl
mennyd´rg¢smadÀr-szÂval MÂzeshoz besz¢lt,
nem mondja, hogy el¢g a hÀborÃkbÂl ¢s az
igazsÀgba
szerelmes gondolatokbÂl is el¢g,
addig itt az ûsi f¡vet a szenved¢s meg
a sz¢ps¢g patÀja, hasadt k´rme t¢pi f´l;
°va szeretkezik: sz¡letnek a Hitlerek, LeonardÂk
s a mindens¢g hÀnykolÂdÂ s´t¢ts¢g¢ben
a Miszt¢rium t¡nd´k´l.
Szeretettel ¡dv´z´llek:
Tornai JÂzsef
Budapest, 1994. januÀr 1-j¢n

A HOLMI POSTçJçBñL
Tisztelt vitÀzÂk ¢s szerkesztûk!
Nem tagadhatom: nemcsak ¢rdekel ¢s jÂcskÀn ¢rint, hanem r¢szben ä ûszint¢n mondom ä fel is kavart az a pol¢mia, amely a F´ld¢nyiäRadnÂti-pengevÀltÀssal a Holmiban elkezdûd´tt. Hiszen ez a k¢rd¢sk´r, amit a müv¢szet k´zvetlen hatÂerûk¢nt valÂ t¢telez¢s¢nek nevezhetn¢nk, a magamfajta ä hosszÃ
¢veken Àt a neoavantgarde holdÀrny¢kÀban
¢lû ä eszt¢ta-essz¢ista szÀmÀra igazÀn szem¢lyes ¡gy.
M¢gsem szeretn¢k a vitÀzÂk minden megszÂlalÀsÀhoz hozzÀszÂlni (nem akarok p¢ldÀul ä szerintem ä ´nellentmondÀsaikra vagy
egymÀst-f¢lre¢rt¢seikre rÀmutatni, vissza¢lv¢n az olvasÂlevelet ÁrÂ vend¢g helyzet¢vel),
s az igazsÀgosztÂ csapdaszerepe se vonzÂ nekem, ez¢rt inkÀbb magÀnvitÀba kezden¢k
F´ld¢nyi F. LÀszlÂ mÀsodik sz´veg¢vel ä amit,
azt hiszem, tekinthetek ´nmagÀban is teljes
¢rvrendszernek. (Valahol meg kell szakÁtani
a sz´vegek ¢s hivatkozÀsok, a vitÀk ´sszef¡g-

g¢srendszer¢t, hiszen nincs a vilÀgon oly sz´veg, mely ne egy sor mÀsikra vÀlaszolna, s ne
Àllna vitÀban Ãjabb ¢s Ãjabb sz´vegekkel.)
Elûbb azonban hadd prÂbÀljak meg eloszlatni egy f¢lre¢rt¢st a RadnÂti SÀndor Àltal a
recepciÂ sajÀtossÀgai v¢gett id¢zett, F´ld¢nyi
F. LÀszlÂ Àltal viszont pozitÁv metaforak¢nt
emlÁtett Robert Mapplethorpe-fotogrÀfiÀk ¢rtelmez¢s¢t illetûen. Mert ezzel a mÀr vilÀghÁrü, Àm ugyancsak hÁrhedett amerikai f¢nyk¢p¢sszel kapcsolatban, Ãgy ¢rzem, zavar tÀmadt. F´ld¢nyi ugyanis a Mapplethorpe-kritikÀt ä s nem magÀt a fotogrÀfust ä enyhe irÂniÀval kezelû Arthur DantÂval (azaz nyilvÀn
az ût id¢zû RadnÂtival) szemben annak a
meggyûzûd¢s¢nek ad hangot, miszerint csak
àa vak (vagy aki elvakult) nem veszi ¢szre, hogy
Mapplethorpe f¢nyk¢peinek semmi k´z¡k a pornogrÀfiÀhoz vagy az obszcenitÀshozÊ. F´ld¢nyinek ez
k¡l´n´sen fontos, mert Ãgy v¢li, hogy a tragikusan korÀn meghalt fotogrÀfus ugyan àtabukat s¢rt, de Ãgy, hogy m¢gis megûriz egyfajta ¢teri tisztasÀgot. çtl¢p bizonyos hatÀrokat, de k´zben
azt is magÀval viszi a ÏtÃlpartraÎ, amin Àtl¢pÊ.
S itt k¢t kifogÀst kell emelnem. Az egyik
Mapplethorpe k¢peinek ¢rtelmez¢s¢re vonatkozik, a mÀsik pedig ä ezzel kezden¢m ä
a kortÀrs ¢szak-amerikai kritikai recepciÂra,
amelynek egyes elemeire F´ld¢nyi utal. Ez a
àCulture WarÊ valÂban megosztotta a kortÀrs
müv¢szettel foglalkozÂ ¢rtelmis¢get, s t¢nylegesen elvezetett a cenzÃra k¢rd¢s¢nek, illetve
az alkotmÀnykieg¢szÁt¢s szankciÂjÀnak szenÀtusi felvet¢s¢hez. Egy¢bk¢nt mindaz, ami Robert Mapplethorpe fotogrÀfiÀi kapcsÀn 1989
utÀn az Egyes¡lt çllamokban, illetve annak
szenÀtusÀban ¢s a National Endowment of
Artban t´rt¢nt, arrÂl nÀlunk alig hallani valamit, ami csak(!) az¢rt zavarÂ, mert a àCulture WarÊ ¢rveit ¢s esem¢nyeit tetsz¢s szerint
lehet alkalmazni. F´ld¢nyi p¢ldÀul kifejezetten arra hasznÀlja ûket, hogy a cenzÃra r¢m¢nek felemlÁt¢s¢vel olyan tÀrsasÀgba utalja
vitapartner¢t, ahol az amÃgy valÂban nem a
tÃlzott avantgarde-barÀtsÀgÀrÂl ismert RadnÂti aligha ¢rezn¢ jÂl magÀt.
Szerintem Mapplethorpe annyira pornogrÀf müv¢sz is volt, hogy hÁres-hÁrhedt sorozatÀnak maga adta az XXX PORTFOLIñ cÁmet,
amellyel nem is Âhajtott egy¢bre utalni, mint
a szokÀsos ÀbrÀzolÀspolitikai elveket k´vetû
cenzÃra bevett jel¢re. A vonatkozÂ k¢pek
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ugyanis ä amelyekbûl ismereteim szerint
eleddig egyetlenegy sem lÀtott hazÀnkban
napvilÀgot, s csak rem¢lhetem, hogy a t´bbi
k´z´tt elûbb-utÂbb lÀthatÂk lesznek a Gal¢ria
56 falai k´z´tt ä valÂban tabus¢rtûk, ¢s
Mapplethorpe szÀnd¢ka ¢pp az volt, hogy
azokat megs¢rtse. Az XXX k¢pei bevezet¢st
nyÃjtanak a szadomazochisztikus f¢rfi homoszexuÀlis kultÃra mitolÂgiÀjÀba, illetve annak
vizuÀlis reprezentÀciÂjÀba. (Mellesleg Arthur
C. Danto ä RadnÂti Àltal is id¢zett ä essz¢j¢ben azon a recepciÂn ironizÀlt, amelynek jeles elemzûi Ãgy tettek, mintha nem lÀtnÀk,
hogy micsoda is az, amin klasszikus fegyelmezetts¢ggel, a g´r´g szobrÀszat mÃzeumi
fotogrÀfiÀit felid¢zûen csillan meg a f¢ny.
Hogy ugyanis az egy erekciÂban l¢vû hÁm nemi szerv egy mÀsik f¢rfi szÀjÀban.)
Azt ÀllÁtani, hogy Mapplethorpe f¢nyk¢peinek e szÂban forgÂ darabjai nem pornogrÀfok, egyszerüen tÀrgyi t¢ved¢s, Àm azt hiszem,
az eszt¢tikailag vagy kultÃrt´rt¢netileg relevÀns k¢rd¢s nem ez. Hanem az, hogy mit is
jelent ebben az esetben a pornogrÀfia, mire valÂ
az, mik¢nt hasznÀlja fel, hogyan instrumentalizÀlja hideg c¢ltudatossÀggal Mapplethorpe a botrÀnyt. F´ld¢nyivel szemben Ãgy
gondolom: nem az a k¢rd¢s, hogy valaki Àtl¢p-e egy hatÀrt vagy sem. S k¢ts¢gesnek lÀtom, hogy pusztÀn az Àtl¢p¢s t¢ny¢¢rt ´nmagÀban dics¢ret illethetne bÀrkit. Az ¢rtelmes
müv¢szett´rt¢neti k¢rd¢s szÀmomra az, hogy
az adott lokÀlis vilÀgban ¢s a müv¢szet szimbolikus rendszer¢ben mit jelent egy-egy gesztus. (F´ld¢nyi minden tovÀbbi n¢lk¡l ¢rt¢kelendûnek tartja az olyasfajta keres¢seket,
amelyeknek àt¢tjeÊ van, s a àkockÀzatonÊ
semmi egyebet nem ¢rt, mint a szÂ szoros ¢rtelm¢ben vett fizikai fenyeget¢s ¢s fenyegetetts¢g kihÁvÀsÀt.)
Mapplethorpe egy¢bk¢nt t´k¢letesen tisztÀban volt azzal, hogy a XX. szÀzad v¢g¢nek
amerikai, illetve nyugati kultÃrÀjÀban a pornogrÀfia szÀmos fajtÀja erûteljes korlÀtozÀs ¢s
tilalom alÀ esik, s t¢ny, hogy e tilalom soha
nem ´r´k, annak mibenl¢te, indoka ¢s t´rt¢neti alakulÀsa nem elsûsorban a morÀlis Át¢lkez¢s, hanem a kultÃrt´rt¢net k¢rd¢se.
çm a botrÀny szociolÂgiÀjÀval, azaz a
Mapplethorpe Àltal is alkalmazott, v¢gtelen¡l
rafinÀlt mÂdszerrel kapcsolatos megjegyz¢se-

im elûtt szeretn¢k egypÀr mondatot szentelni
a Mapplethorpe-recepciÂ probl¢mÀjÀnak.
Azt hiszem ugyanis, indokolt k¡l´nbs¢get
tenn¡nk a Mapplethorpe-recepciÂ k¡l´nb´zû fajtÀi ¢s nyilvÀnossÀgai k´z´tt. Mert nem
ugyanaz Jessie Helms szenÀtor ä az ¢n v¢lem¢nyem szerint ä troglotida ostobasÀga ¢s
eszelûs neokonzervativizmusa ¢s p¢ldÀul Robert Hughes radikÀlis Mapplethorpe-bÁrÀlata. Az elûbbi fell¢p¢se az Àllami beavatkozÀst
s¡rgetû nagy cenzÃrahÀborÃ mÀsodik-harmadik fejezet¢t jelentette. A pontossÀg kedv¢¢rt jegyzem meg, hogy Amato szenÀtor
Andrea SerranÂnak PISS CHRIST cÁmü (egy
giccses K RISZTUS A KERESZTEN-olajnyomat levizel¢se nyomÀn l¢trej´tt) müv¢vel szembeni
kirohanÀsa volt a nyitÀny. Mapplethorpe
Corcoran Gallery-beli tÀrlatÀnak elhalasztÀsa
volt a k´vetkezû hivatalos fejlem¢ny ä mÁg
Hughes 1993 tavaszÀn a CULTURE OF COMPLAINT cÁmü k´tet¢ben megjelent essz¢je a
nagyszerü ¢s f¡ggetlen konzervatÁv elme kivÀlÂ ¢szjÀrÀsÀnak dokumentuma, amit hÁrbe
hozni nem tartan¢k szerencs¢s eljÀrÀsnak.
MÀs k¢rd¢s, hogy a Mapplethorpe-¡gy
mÀra r¢szben lezÀrult, dokumentumai olvashatÂak p¢ldÀul a fotogrÀfiat´rt¢n¢sz ¢s kritikus Richard Bolton szerkesztette CULTURE
W ARS cÁmü antolÂgiÀban, melyet ezÃton is
ajÀnlok mindenki figyelm¢be, mÀr csak az¢rt
is, mert bÀjos dolog egy vilÀghatalom belsû
harcairÂl ¢rtes¡lni ä ¢s v¢gre pontosan.
Mapplethorpe vilÀgsztÀr lett, mindazok a tabuk azonban, amelyeket led´nt´tt ä vagy
sem ä, nem ÀltalÀban a pornogrÀfia ÃtjÀt szeg¢lyezû Ãtjelzûk voltak, hanem kifejezetten
egy homoszexuÀlis kultÃra ´nreprezentÀciÂjÀnak a megerûsÁt¢s¢re szolgÀltak. A multikulturalizmus oly sok probl¢mÀval terhes
szeml¢let¢nek ¢rv¢nyre jutÀsÀrÂl van szÂ, arrÂl a vilÀgrÂl, amelynek horizontjÀn a sokszorosÁtott k¢pek a dominancia eszk´zeik¢nt direkt politikai k¢rd¢sk¢nt jelennek meg.
Mapplethorpe munkÀssÀga ugyanis akkor
vÀlt radikÀlis k¢rd¢ss¢, amikor a homoszexuÀlis szubkultÃra az AIDS fenyegetetts¢g¢ben
v¢gk¢pp k¢nytelen volt rÀt¢rni a àComing
OutÊ ÃtjÀra. Amikor a heteroszexuÀlis t´bbs¢g k´z´nye, elnyomÀsa vagy ¢pp rokonszenv¢nek megszerz¢se nem absztrakt fenyeget¢s
vagy Ág¢ret csupÀn. Ugyanezzel ´sszef¡gg¢s-
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ben mer¡lt fel a mezÁtelen n¢ger f¢rfiak ä
azaz az afrikai amerikaiak ä k¢peken valÂ szerepeltet¢s¢nek k¢rd¢se. A àgenderÊ probl¢mÀk mellett ez is jÂcskÀn hozzÀjÀrult Mapplethorpe botrÀnyos fogadtatÀsÀhoz. (A àraceÊ
percepciÂja el¢gg¢ ¢les k¢rd¢s ahhoz, hogy a
direkt pornogrÀfia t¢ny¢n tÃl tovÀbbi sokkolÂ t¢nyezûk¢nt hathatott.)
Ami pedig azt illeti, maga Mapplethorpe
is szeretett eljÀtszani az ´rd´gi szereppel.
¹narck¢pei egyik¢n szarvakat visel, mÀskor
ugyanebben a maszkban ä neh¢z szÁvvel Árom
le, mert k¢prûl van szÂ, de k¢telkedem abban,
hogy a Holmi ¢pp most tenne kiv¢telt a magÀra vÀllalt bizÀnci k¢ptilalom alÂl ä korbÀcsot d´f v¢gbel¢be, v¢g¡l pedig az is megt´rt¢nt, hogy anusÀt a keresztre helyezte. Tudni
valÂ viszont, hogy Mapplethorpe katolikus
volt, annak nevelt¢k, s akk¢nt halt meg. (A
nem sokkal halÀla elûtt k¢sz¡lt ´narck¢p¢n
halÀlfejes botot tart a kez¢ben. Ennek a k¢pnek az elemz¢se bizony nem kis kihÁvÀst jelentene ä akÀr az ikonogrÀfia, akÀr a pÀtoszminta szemsz´g¢bûl. çm nincs mit tenni, k¢p
nincs, k¢retik meg¢rt¢st tanÃsÁtani a Holmi literÀtus konzervativizmusa irÀnt.)
Az ¢n ¢rtelmez¢semben tehÀt, szemben
F´ld¢nyi¢vel, nincs itt semmif¢le a tabus¢rt¢sen inneni ¢s tÃlsÂ part, nincs itt semmif¢le
à¢teri tisztasÀgÊ, ellenben a Sade utÀni vilÀg
egyik monumentuma Àll elûtt¡nk, a k´z´mb´s term¢szet vallÀsÀnak egyik dokumentuma, amelyet ä s ezt is ki kell mondani, ha mÀr
F´ld¢nyi nem teszi ä ¢ppen az¢rt leng k´r¡l
a botrÀny ¢s a titok, a kiÀtkozottsÀg aurÀja,
mert a szerzû halÀla, az ahhoz vezetû betegs¢g m¢giscsak ´sszef¡gg¢sben Àllt szubkultÃrÀjÀval. MÀs k¢rd¢s, hogy ez nem titok ¢s nem
elûÁt¢let, hiszen a Mapplethorpe Foundation,
amely e fotogrÀfus hagyat¢kÀt gondozza,
minden p¢nzt az AIDS-kutatÀsra fordÁt.
Akkor most rÀt¢rn¢k tulajdonk¢ppeni
probl¢mÀmra ä s ez immÀr a b¢csi akcionizmussal kapcsolatos. F´ld¢nyi ugyanis megjegyzi, hogy a ä megÁt¢l¢sem szerint a reprezentÀciÂval szemben a prezentÀciÂt, azaz magÀt a valÂsÀgos akciÂt kedvelû ä alkotÂk nem
tettek egyebet, mint àa profÀnt valÂban beemelt¢k a müv¢szetbe, de nem az¢rt, hogy a müv¢szetet
profanizÀljÀk, hanem, hogy a profÀnt szentelj¢k
megÊ. Tudom, m¢ltatlan, de m¢giscsak meg
kell jegyeznem, hogy olyan rangÃ szerzûtûl,

mint F´ld¢nyi, ezt kicsit keveslem, illetve sokallom, hiszen ez az ¢rv nem mÀs, mint az
ismert ancien r¢gime-beli tr¢fa parafrÀzisa,
miszerint a nagy Lenin Ãgy v¢lte, hogy a terror demokrÀciÀja ¢s a demokrÀcia terrorja
azonosak. Vagy mik¢nt is.
A k¢rd¢s az, hogy mit jelent ez a mondat.
Mit jelent az, hogy a profÀnt beemelik a müv¢szetbe ä amely eszerint szent ä , s mit is jelent, hogy a profanizÀlÂdott test ekk¢nt Ãjra
megszenteltetik?
Komolyra fordÁtva a szÂt, azt hiszem, ¢pp
itt ¢rhetj¡k tetten F´ld¢nyi t¢ved¢s¢t. Hiszen
a fenti id¢zet elûtt a k´vetkezû mondat Àll:
àLegfûbb c¢ljuk a test felszabadÁtÀsa volt mindenfajta terror alÂl.Ê
Csakhogy lelket ¢s testet egy¡tt helyes felszabadÁtani. Az emancipÀciÂ r¢v¢n ez is megt´rt¢nhet, Àm a test ´nmagÀban valÂ felszabadÁtÀsa semmik¢pp sem tÀrsadalmi program, müv¢szeti elk¢pzel¢snek pedig brutÀlisan egysÁkÃ. Ami viszont a test politikai jelentûs¢g¢t, azaz a szexualitÀst illeti, ¢n Foucaultval tartok. A szexualitÀs t´rt¢neti k¢rd¢s, ennek megfelelûen a test percepciÂi ¢s jelent¢sei nemk¡l´nben azok. A biopolitika,
amelynek a szexualitÀs r¢sze csupÀn, Ãjkori
jelens¢g, valÂban ´sszef¡gg az elfojtÀssal ¢s
repressziÂval, de m¢gsem mondhatjuk, hogy
minden, ami az elfojtÀs elleni mozdulatk¢nt
¢rthetû ä azonnal ¢s automatikusan hatalomellenes lÀzadÀs ¢s egyben hatÀrÀtl¢p¢st jelentû tett
volna, s v¢gk¢pp nem ÀllÁthatjuk, hogy müv¢szet.
Vagy a müv¢szet Ãjra¢rt¢kel¢se, ahogy azt
F´ld¢nyi lÀtni szeretn¢ minden avantgarde
mozdulatban. °n Ãgy lÀtom, Foucault-tÂl azt
tanulhatjuk meg, hogy a repressziÂ versus lÀzadÀs bizony nem egyszerüen dichotom k¢rd¢s. SzÀmomra tehÀt t´rt¢netietlen ¢s ¡res
ÀllÁtÀs, hogy àaz elfojtott, visszaszorÁtott test k´veteli a maga jogait ezekben az akciÂkbanÊ. Nem
vagyok ÀltalÀban hÁve a lapsusok tÃl¢rtelmez¢s¢t kedvelû, a mindenben pszichoanalitikus
elv¢t¢st gyanÁtÂ nyelvkritikÀnak, de itt az¢rt
meg kell k¢rdeznem: mi vagy pontosabban
ki is fojt el? HÀt nem a l¢lek volt az, amely
rÀparancsolt a testre? Nem volt m¢gis valami
ok arra, hogy a test korlÀtozÀsok alÀ ess¢k?
Mell¢kesen ä nem ¢ppen ez az emberi l¢nyeg? (Itt van p¢ldÀul az eurÂpai kisgyermekeket ¢rû hatalmas trauma, a toalett-tr¢ning.
M¢gsem javasolhatjuk, hogy az ezzel jÀrÂ
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pszicholÂgiai k¢nyelmetlens¢gek helyett ki-ki
vizeljen ott, ahol kedve tartja.) Nem hiszem
ugyan, hogy ¢pp itt volna term¢keny a l¢lek
¢s a test kettûss¢g¢nek elemz¢se, Àm F´ld¢nyi
a profÀn szakralitÀsnak a szerintem ä ¢lesen
kell fogalmaznom ä ¡res, a privÀt mitolÂgiÀhoz, a kulturÀlis metaforÀhoz hasonlÂ retorikai fordulatÀhoz t¢r meg. A kultÃra k¢rd¢sei
nem elvÀlaszthatÂk a konkr¢t kontextusoktÂl. SzÀmomra nem hiteles az ´r´k test,
amely ´r´kk¢ lÀzad. Maga a biologikum
ugyanis prediskurzÁv, azaz arrÂl nincs nagyon mit besz¢lni. Minden mÀs, ami ez utÀn
j´n, viszont mÀr t´rt¢nelem, az emberi tÀrsadalom t´rt¢nelm¢nek r¢sze. A szexualitÀsnak
t´rt¢nete van, ennek megfelelûen a szexualitÀst
¢s az elfojtÀs elleni tiltakozÀst hasznÀlÂ müv¢szetnek is. Nem pusztÀn à´r´kÊ eszt¢tikai k¢rd¢sekrûl van szÂ, hanem hatalmiakrÂl; a repressziÂ, amely a testre hÀrul, soha nem Àll ´nmagÀban, az emberek, akiknek szexualitÀsuk
van, mindenf¢le viszonyaikban ¢lnek, melyek
viszont visszahatnak ebb¢li k¢pess¢geikre, illetve filozÂfiÀjukra. A szexualitÀs, a testpolitika ¢s -eszt¢tika tehÀt nem ¡res horizonton
vizsgÀlandÂ, hanem a bonyolult, a kultÃra
eg¢sz¢t hasznÀlÂ ¢s definiÀlÂ hatalmi mÀtrix
r¢szek¢nt. Schwarzkogler nem attÂl jÂ vagy
rossz, nem attÂl müv¢sz vagy sem, hogy Àtl¢p-e
egy hatÀrt. Mert ilyen hatÀr nincs. A morÀlis ¢s
illemszabÀlyok nem tartoznak a müv¢szett´rt¢net immanens k¢rd¢sei k´z¢.
Az elfojtÀs t´rt¢net¢ben persze nagy szerepe van àa nûi test hiszterizÀlÀsÀnakÊ, amely
elengedhetetlen felt¢tele annak az eljÀrÀsnak, amellyel a b¢csiek is ¢ltek. De ez csupÀn
egy a felt¢telek ¢s a k¢rd¢sek k´z¡l. Aki a b¢csi akcionizmust vizsgÀlja, az ä sajnÀlom a tautolÂgiÀt ä a b¢csi akcionizmust vizsgÀlja. ögy ¢rtem, B¢cset. A neoavantgarde t´rt¢net¢t. Azt, hogy
ott ¢s akkor mit jelent, ha egy Àllat v¢r¢t a katolikus
szertartÀst imitÀlva ki´ntik, az Àllati test belsûs¢geit,
illetve az emberi genitÀliÀkat ´sszekeverik Krisztus
keresztre feszÁt¢s¢nek felid¢z¢s¢vel. A k¢rd¢sek ott
kezdûdnek el, hogy mik¢nt alakult az a müv¢szszerep ¢s -praxis, amelyben az eff¢le tettek bizonyos ideig ¢s k´r¡lm¢nyek k´z´tt
nem vontÀk maguk utÀn a hatÂsÀg int¢zked¢seit. V¢gre is F´ld¢nyi ¢ppÃgy tudja, mint
¢n, hogy bÀrki nem teheti meg àmindeztÊ ä
ha mÀr ez ilyen fontos, hogy megtegye ä,
csak az Ãjkori müv¢szeknek adatik annyi ki-

vÀltsÀg, hogy vel¡k szemben a tÀrsadalom
felf¡ggessze ànormÀlisÊ mük´d¢s¢t. (De hÀt
nem ez t´rt¢nt-e Mapplethorpe eset¢ben is?
Vagy nem ¢pp ugyanÁgy jÀrt-e el Jeff Koons,
amikor a Made in Heaven egyszerüen tisztÀn
giccses hard pornogrÀfiÀjÀt v¢g¡l csak elvitte
a Sonnabend termeibe, ahol ha nem KoonsrÂl volna szÂ, bizony senki sem türne ä ¢pp
a politikai korrekts¢g nev¢ben ä ehhez hasonlÂ szexista gyalÀzatot. A müv¢szet eset¢ben mÀsrÂl van szÂ. Ott ugyanis felt¢telezz¡k,
hogy a tett nem ´nmaga, azaz van valamif¢le
olyan aurÀja, amely elfedi a mindennapi ä
egy¢bk¢nt ä korlÀtozÀs alÀ esû jelent¢st.)
S ha mÀr itt tartunk, Otto M¡hlt nem müv¢szi tettei¢rt ¢s akciÂi¢rt b´rt´n´zt¢k be, hanem k´zt´rv¢nyes bün´zûk¢nt Àllt az osztrÀk
k´ztÀrsasÀg bÁrÂsÀga el¢. MÀs k¢rd¢s, hogy ä
amennyire tudom ä a vÀdnak valÂban k´ze
volt a M¡hl Àltal gyakorolt müv¢szethez.
Tudniillik szexuÀlis kileng¢sekkel is vÀdoltÀk.
A kegyetlens¢g akciÂi tehÀt ¢ppÃgy lehetnek rosszak, mint jÂk. Mindez ¢ppÃgy lehet
botrÀnyos, mint nevets¢ges ä ¢n magam
egy¢bk¢nt inkÀbb az utÂbbi reagÀlÀsra hajlok. Van olyan, hogy ezt a szÂban forgÂ dolgot müv¢szetk¢nt ¢rti egy kor, s van Ãgy,
hogy nem. Mindez nem ´r´k, s a meg¢rt¢s a
kontextusnÀl kezdûdik, amely nem mell¢kes,
hanem Ãt a meg¢rt¢shez.
De mindazt, amit Ãgymond a b¢csi akcionizmus jegy¢ben tettek, nem tartom bÀtor
dolognak ä szemben F´ld¢nyivel. ¹nmagÀban szÀmomra mindez ä ha tetszik, ha nem
ä semmi. F´ld¢nyi azt ÀllÁtja, hogy a b¢csiek
tev¢kenys¢ge arra irÀnyult, hogy àaz emberi
testet kiszakÁtsa a tÀrsadalmi kontextusbÂlÊ, a mindent beborÁtÂ kommunikÀciÂs hÀlÂbÂl, s ä
àakÀr elpusztÁtÀsa ÀrÀn is ä ´nmagÀvÀ tegye, egyszeriv¢, minden idegen parancstÂl mentess¢Ê.
Nos, ezt ¢rtem. Csakhogy az a k¢rd¢s,
hogy mik¢nt. ögy-e p¢ldÀul, mint KosztolÀnyi, aki ugyancsak tudta, hogy milyen is az
ember, ¢s mi¢rt is ne hihetn¢nk, hogy egyed¡li p¢ldÀny. Vagy Ãgy, mint ezen b¢csiek.
Lehet persze az utÂbbit is m¢ltatni. Nem is
az a k¢rd¢sem, hogy jÂ volt-e az, vagy egyÀltalÀn müv¢szet volt-e. Nekem F´ld¢nyi argumentumaival gyakran t´bb probl¢mÀm van,
mint Schwarzkogler elhÁres¡lt tetteivel. Riadtan szeml¢lem ugyanis, hogy F´ld¢nyi a
kommunikÀciÂs hÀlÂbÂl valÂ kiszabadulÀst a
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direkt akciÂval tartja elk¢pzelhetûnek, azaz a
test elpusztÁtÀsÀt alkalmank¢nt jobban kedveli, mint a rabsÀgban valÂ ¢let¢t. Az egyedis¢g
¢s szabadsÀg, illetve az ´npusztÁtÀs mÁtoszÀt
¢n a magam r¢sz¢rûl szomorÃan lÀtom Ãjra feltÀmadni, holott ahhoz ¢pp el¢g kellemetlen eml¢k
tapad.
F´ld¢nyi LukÀcshoz s nem is a legvonzÂbb
korszakÀhoz hasonlatos gondolkodÀssal vÀdolja meg RadnÂtit. S akkor a k¢rd¢s ez: vajon ki is jÀr vesz¢lyesebb vizeken? A lukÀcsi
konzervativizmus vÀdjÀval illetett RadnÂti
vagy a àvesz¢lyesen ¢lniÊ valÂjÀban rettentûen kispolgÀri, nyÀrspolgÀri mitolÂgiÀjÀnak
f´l¡lû F´ld¢nyi, aki, tartok tûle, riadtan k¢rn¢
ki magÀnak direkt politikai utalÀsaimat.
Ez¢rt azonban nem ¢nn¢kem kell eln¢z¢st
k¢rnem. TudomÀsul kell venn¡nk, hogy nem
nagyon tarthatÂ fenn az a fajta ä a KÀdÀrkorszakban kezdûd´tt ä diskurzus, amelynek
r¢sztvevûi ä legyen szÂ bÀr eszt¢tikÀrÂl ä nem
k¢nyszer¡lnek felfogni n¢zeteik politikai
kontextusÀt.
S nem az a k¢rd¢s, hogy hajlandÂ-e valaki
ä fejezz¡k ki magunkat Ágy ä levÀgni a farkÀt
vagy sem. Nem az a k¢rd¢s, hogy oly nagy
tett-e, s ugyan mi¢rt is lenne az, valakinek a szÀjÀba vizelni ä vagy mondjunk egy szelÁdebb
p¢ldÀt: nyilvÀnosan szellenteni. A k¢rd¢s az,
hogy lesz-e belûle ahhoz foghatÂ jelenet,
mint Fellini SATIRICON-jÀban az, amelyben a
szelek àmüv¢sziÊ ereget¢s¢ben vet¢lkedû f¢rfiak meresztik a szÁnpadrÂl fedetlen altest¡ket a n¢zûk fel¢? A k¢rd¢s tehÀt inkÀbb eszt¢tikai ä ¢s nem tabud´ntû tett vesz¢ly¢nek
vÀllalÀsÀt f´lmagasztalÂ mitolÂgia k¢rd¢se.
A mitolÂgiÀkkal szemben ä t´rt¢netesen
¢pp Barthes-tÂl tudjuk ä folyamodhatunk a
kritikai tudat gyalogos mÂdszer¢hez. F¢lek, F´ld¢nyi maga is r¢sze egy nagyobb mitolÂgiÀnak,
amelyet ¢n kÁv¡lrûl figyeln¢k. Nem hiszem,
hogy Nietzsche bÀtor volt, ¢s voltak ellenben,
akik gyÀvÀk voltak bizonyos megborzongatÂ
kÁs¢rletekhez, s v¢gk¢pp nem hiszem, hogy
a müv¢szetben ÀltalÀnos szabÀlyok volnÀnak
az alkotÂ szem¢lyes bÀtorsÀgÀra vagy gyÀvasÀgÀra n¢zve. F´ld¢nyi ethosszal bÁrÂ hûsnek
lÀt bÀrmilyen fizikai ¢ps¢get kockÀztatÂ szem¢lyis¢get, s lÀthatÂan nem mereng el azon,

hogy ez vajon el¢gs¢ges-e a müv¢szethez.
Mintha ez lenne zÀloga csupÀn az alkotÀsnak.
A fÀjdalmat okozÂ, illetve ¢letet vesz¢lyeztetû
tettek el¢gs¢ges garanciÀt adnak-e arra, hogy
megvÀltsÀk v¢grehajtÂjukat a müv¢szet formai kÁnjÀtÂl? Vajon nem ¢pp az-e a legnyÀrspolgÀrabb, aki egyszerüen nekimegy a kor
szokÀsbÂl rÂtt hatÀrfalÀnak, ¢s v¢res fejjel ÀlldogÀlva azt hiszi, hogy action gratuite-je minden tovÀbbi n¢lk¡l müv¢szet? °lesen szÂlva:
van-e annÀl egyszerübb, mint ¢letvesz¢lyesnek lenni? Thomas Mann arra figyelmeztetett, hogy a lÀznak el kell mÃlnia. Eml¢keztetn¢k arra, hogy a vesz¢lyes ¢letrûl ¢s az action gratuite-rûl k¢sz¡lt legjobb ¢s legbÀtrabb
filmek egyik¢t, a K IFULLADçSIG-ot p¢ldamutatÂ mügonddal alkotta meg egy Godard nevü intellektuel, aki ä sz¢gyen vagy nem sz¢gyen ä ek´zben nem hozta ´nmagÀt annÀl
nagyobb vesz¢lybe, amely minden alkotÂt fenyeget, hogy tudniillik siker¡l-e el¢rnie müv¢szi c¢ljÀt, vagy elbukik.
S persze ezek is formai k¢rd¢sek. °n mind´ssze annyit tudok, hogy a b¢csi akcionistÀk valamitûl nagyon f¢ltek, s ahelyett, hogy
a forma nagysÀgÀt vÀlasztottÀk volna, az
eksztÀzist m¢ltattÀk elragadtatottan. ötjuk
lehet, hogy k´vethetû, de az is lehet, hogy
nem is Ãt.
çm a kritikÀban m¢giscsak az ¢rvek k¡zdelme a tradÁciÂ. Mert a müv¢szetkritika
nem a mitolÂgiÀk affirmÀlÀsÀnak, hanem a
kritikai tudat ÀllandÂ reflexiÂinak a tradÁciÂja. Olyan hagyomÀny, amelyben a rÀciÂ az,
amelyet rÀnk hagytak. S n¢kem ez mindenn¢l ¢rt¢kesebb. °pp az¢rt, hogy meg¢rtsek
oly fennk´lt müveket, mint Artaud-¢i, ¢s k¢pes legyek müv¢szet¢t elvÀlasztani az oly indulatos, mÀsodlagos alkotÀsoktÂl, mint p¢ldÀul szeg¢ny Hajas Tibor¢i. Aki tragikus figura, mert fiatal ¢let¢t elt¢kozolta, jÂvÀtehetetlen f¢lelemmel ¢lv¢n, de aki nem nagy
müv¢sz. Hanem riadt dilettÀns. S ezt bizony
¢pp az¢rt kell itt is bevallani, bÀrmily k¢nyelmetlen, mert, azt hiszem, semmi egy¢b legitimitÀsunk nincs, mint a kritikai tudat. A müv¢szek pedig azt tesznek, amit akarnak. Csakhogy mi nem vagyunk azok.
Gy´rgy P¢ter

